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FJALA E BOTUESIT
Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirplotit
Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e
Allahut qofshin mbi profetin Muhamed, mbi familjen e tij të pastër
dhe mbi shokët e tij të zgjedhur!
Shkenca e Jurisprudencës (Fikhu) konsiderohet prej
shkencave më të rëndësishme islame. Ajo është prej shkencave më
të hershme në histori dhe me përmbajtje më të gjerë dhe me
degëzime më të shumta. Kjo shkencë e ka zanafillën në lindjen e
Islamit. Ka vazhduar, vazhdon dhe do të vazhdojë deri në fund të
kësaj jete. Përgjatë historisë së kësaj shkence madhështore janë
shfaqur shumë dijetarë, juristë (fukaha), të cilët kanë shkruar libra
të ndryshëm e të shumtë jurisprudence. Kjo tregon interesimin e
madh e të lartë të myslimanëve për këtë shkencë dhe për rëndësinë
e lartë të saj në mendimin e tyre. Kjo shkencë përmban gjithçka që
nevojitet në fushat e jetës së përditshme të njeriut dhe përcakton
dispozitat e legjislacionit islam (Sheriatit) për çdo çështje të jetës.
Ajo përcakton të lejuarat, të ndaluarat, të pëlqyeshmet, të
përbuzurat, të drejtat e njeriut, adhurimet, bashkëveprimet
reciproke, si: tregtia, martesa, dënimet etj.
Në gjuhësi, fjala fikh ka kuptimin e njohjes së diçkaje dhe të
kuptuarit e saj. Pra, fjala “Fikh”do të thotë: kuptim dhe dije.
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Në Kur’anin e Shenjtë, fjala fikh përdoret në disa vende me
kuptimin e saj gjuhësor. 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.
Prej tyre përmendim: “…ata kanë zemra, por nuk
kuptojnë…” (Sure “A’raf”, ajeti 179)
Dhe: “Nuk është mirë që besimtarët të shkojnë në luftë të
gjithë njëherësh, por prej çdo bashkësie, një grup të mbetet
mbrapa, që të thellohet në mësimin e fesë dhe kështu të
këshillojë popullin e vet, mbasi të kthehet nga lufta, që t’i
frikësohet Allahut.” (Sure “Teube”, ajeti 122)
Dhe: “dhe zgjidhma nyjen e gjuhës sime, që ata të
kuptojnë fjalën time!” (Sure “Ta Ha”, ajetet 27-28)
Dhe: “Ata thanë: ‘O Shuajb, ne nuk kuptojmë shumë nga
ato, që na thua ti dhe të konsiderojmë të dobët midis nesh.” (Sure
“Hud”, ajeti 9)
Edhe në hadithet profetike përmedet fjala fikh në kuptimin
e saj gjuhësor. Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Cilido person prej ymmetit tim
që mëson dyzet hadithe, për të cilat ka nevojë në çështjet e fesë së tij, Allahu
do ta ringjallë atë në Ditën e Kiametit të ditur (fakijhen).”
Transmetohet se imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:
“Kush memorizon dyzet hadithe prej hadietheve tona që flasin për hallallin
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dhe haramin, Allahu do ta ringjallë atë në Ditën e Kiametit njohës, të ditur
dhe nuk do të dënohet.”
Në terminologji fjala fikh ka kuptimin e shkencës rreth
dispozitave të sheriatit.
Dijetarët kanë thënë: Fikhu është shkenca që merret me
dispozitat praktike të sheriatit dhe me argumentimet detajuese, me
qëllim arritjen e lumturisë në këtë jetë dhe në Jetën Tjetër. Sigurisht,
fikhu është faktor bazë në lidhjen e njeriut me Allahun e
Madhëruar, sepse bazat themelore të fikhut janë Kur’ani i Shenjtë,
synneti i Profetit dhe Ehli Bejti (Paqja qoftë mbi ata!). Përveç këtyre,
në Medhhebin Xha’ferrij, janë intelekti (el aklu) dhe konsensusi (el
ixhmau).
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.” (Sure “Et Talak”, ajeti 1.)
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.
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S’ka dyshim se nevoja e fikhut është madhe në jetën e
myslimanit. Për këtë është detyrë e çdo myslimani që të njihet me
jurisprudencën islame. Duke qenë se feja e pastër islame është e
përhpur në të gjithë rruzullin tokësor, sepse ajo është fe e natyrës
së njeriut, shohim se jurisprudenca islame është përkthyer në
shumë gjuhë të ndryshme.
Falë mirësisë së Allahut të Madhëruar dhe përpjekjeve të
bashkëpunëtorëve të sinqertë e të palodhur të Shoqatës Flladi, u bë
e mundur që të përkthehet në gjuhën shqipe vëllimi i parë i librit
me titull: “PYETJE PËRGJIGJE”, sipas opinionit të dijetarit,
eruditit, Ajatullah Sejjid Ali Khamenei (Allahu ia shtoftë jetën!). Ky
libër përmban 1123 pyetje dhe përgjigje rreth adhurimeve (el
ibadatu) në Islam: Namazit, agjërimit, haxhit, zekatit, khumsit. Me
ndihmën e Allahut urojmë që së shpejti të sjellim në duart e
lexuesve të nderuar vëllimin e dytë të këtij libri, i cili përmban
çështjet e bashkëpunimeve (el muamelatu).
Me këtë rast, Shoqata Flladi falënderon dhe vlerëson
kontributin e vyer të të gjithë bashkëpunëtorëve që ndihmuan në
përgatitjen e kësaj vepre të madhe. Shpresojmë që të gjithë të
përfitojmë nga kjo literaturë me vlera të mëdha për jetën tonë.
Allahu na e pranoftë! Sigurisht, Ai është Mbarësuesi, Mbështetësi
dhe Dhënësi i suksesit dhe i shpërblimit!
Shoqata Flladi
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Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit

TRI RRUGËT:

IHTIJATI1, IXHTIHADI2 DHE TAKLIJDI3
Pyetje 1: A është domosdoshmëria e taklijdit prej çështjeve
logjike (el aklijeh), apo prej çështjeve transmetuese (en naklijeh)?
Përgjigje: Për taklidin gjenden argumente nga sheriati.
Gjithashtu, edhe logjika gjykon për referimin e të paditurit te
Muxhtehidi4 që i plotëson kriteret për rregullat e fesë.
Pyetje 2: Sipas mendimit tuaj fisnik, a është më mirë të bëhet
ihtijat apo taklijd?

Fjala ihtijat, ka kuptimin e kujdesjes, ndaj të gjitha mundësive të fik’hut, me
qëllim që njeriu, me anë të ihtijatit, të bindet për detyrën që duhet të veprojë.
2 Fjala ixhtihad, ka kuptimin e përpjekjes së madhe dhe harxhimit të energjive të
shumta, për të kryer një punë të vështirë. Në terminologjinë e fik’hut, ka
kuptimin e përpjekjes, për nxjerrjen e dispozitës islame, bazuar në burimet e
sheriatit islam.
3 Fjala taklijd, ka kuptimin kur personave që kanë arritur moshën e kryerjes së
detyrimeve fetare, duhet t’i referohen një dijetari të njohur të fesë, i cili, duke u
bazuar në studime, arrin të japë mendimin e tij për çështjet e fesë.
4 Muxhtehid është personi i cili studion për të nxjerrë dispozita fetare bazuar në
argumentet e caktuara: Kur'ani, suneti i Profeti dhe Ehli Bejtit, Ixhmau dhe
intelekti (el aklu).
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Përgjigje: Meqenëse veprimi i ihtijatit bazohet në njohjen e
çështjes dhe mbi diturinë, rreth mënyrës së veprimit të ihtijatit;
gjithashtu shtojmë se zbatimi i ihtijatit kërkon më shumë kohë,
atëherë është më parësor të bëhet taklijdi i muxhtehidit që
përmbush kriteret.
Pyetje 3: Sipas mendimit të juristëve, cili është kufiri i
kornizës së ihtijatit në dispozita? A duhet të përfshihen edhe
mendimet e Merxha-ve të shkuar në këtë kornizë?
Përgjigje: Qëllimi i ihtijatit është ruajtja e të gjitha
mundësive juridike të një çështjeje, në atë mënyrë që zbatuesi të
bindet se, me kryerjen e ihtijatit, ka kryer detyrën e tij.
Pyetje 4: Afërsisht, pas disa javësh, vajza ime do të mbushë
moshën e zbatimit të detyrave fetare (teklifit) dhe i duhet të zgjedhë
juristin që do të ndjekë (Merxhau taklijd). A mund të na thoni se çfarë
duhet të bëjë?
Përgjigje: Nëse ajo nuk është vetë e vëmendshme për
detyrën e saj fetare, rreth kësaj çështjeje, atëherë detyra jote është
t’ia kujtosh, ta drejtosh dhe ta udhëzosh.
Pyetje 5: Në mesin e juristëve është e njohur se përcaktimi
(dallimi) i çështjeve të ahkamit, është në përgjegjësi të vetë atij që e
ka për detyrë. Ndërsa detyra e Muxhtehidit është të dallojë
vendimin. Por, në të njëjtën kohë, edhe Muxhtehidët, në shumë
raste, shprehin mendimet e tyre në përcaktimin e çështjeve juridike.
A është e detyrueshme ndjekja e Muxhtehidit, edhe në (përcaktimin
e) çështjeve?
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Përgjigje: Përcaktimi i çështjeve është detyrë e vetë
mukel’lefit dhe bindja apo ndjekja e muxhtehidit nuk është e
detyrueshme, për dallimin e çështjes, përveç kur është bindur ndaj
tij, ose çështja është nga ato çështje që ka nevojë për hulumtim e
shpjegim, bazuar në argumentet e sheriatit.
Pyetje 6: A është mëkatar ai që braktis mësimin e çështjeve
të sheriatit, që janë të nevojshme në jetën e përditshme?
Përgjigje: Nëse mos mësimi i çështjeve të fesë e çon atë në
mosveprimin e detyrave apo në kryerjen e të ndaluarës (haram), ai
është mëkatar.
Pyetje 7: Disa njerëz, të cilët nuk janë të informuar, kur i
pyesim për Merxhan (autoriteti i lartë fetar) e tyre, ata përgjigjen se
nuk e dinë, ose thonë se pasojnë filan Merxha, mirëpo ata nuk
bazohen te literatura që përmban fetvatë e tij dhe as nuk veprojnë
sipas asaj literature (Err Rrisaletu El Amelijeti). Cila është dispozita
për punët e tyre?
Përgjigje: Nëse veprat e tyre janë në përputhje me ihtijatin
apo me realitetin, apo në përputhje me mendimin (fetvanë) e
Merxha-së, që duhet ta ndjekin, atëherë veprat e tyre gjykohen të
rregullta.
Pyetje 8: Në ato çështje për të cilat Muxhtehidi më i ditur bën
ihjtihat të detyruar, ne mund të kthehemi te më i dituri pas tij. Pyetja
jonë është: Nëse më i dituri pas tij, gjithashtu, bën ihtijat të detyruar,
në çështje, a është i lejueshëm referimi te më i dituri pas atyre të
dyve? Nëse i treti është i tillë, a na lejohet t’i referohemi një më të
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dituri pas tyre? E kështu me radhë… Lutemi të na e sqaroni
çështjen.
Përgjigje: Nuk është problem referimi te Muxhtehidi që nuk
bën ihtijat në çështje, por ka mendim të qartë rreth saj, shoqëruar
me kujdesin e më të diturit.

KRITERET E TAKLIDIT

Pyetje 9: A lejohet pasimi, ndjekja (taklijdi) e Muxhtehidit, i
cili nuk ka arritur gradën e Merxhi’ijetit dhe nuk ka literaturë që
përmban mendimet e tij (Err Rrisaletu El Amelijeh)?
Përgjigje: Në rregullsinë dhe saktësinë e pasimit të
Muxhtehidit që plotëson kushtet e arritjes së gradës së Merxhi’ijetit,
nuk është kriter që ai të ketë Err Rrisaletu El Amelijeh. Për këtë, nëse
te personi vërtetohet që ka mbushur moshën e kryerjes së detyrave
fetare (el mukel'lef), që dëshiron ta pasojë atë Muxhtehid, se ai është
Muxhtehidi që i plotëson kushtet, atëherë nuk është problem
pasimi (taklijdi) i tij.
Pyetje 10: A i lejohet personit që ka mbushur moshën e
kryerjes së detyrave fetare (el mukel'lef), pasimi (taklijdi) i atij që ka
bërë ixhtihad në një prej çështjeve të fik’hut, si për shembull: namazi
dhe agjërimi?
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Përgjigje: Fetvaja e Muxhtehidit të pjesshëm është argument
për veten e tij. Mirëpo, pasimi (taklijdi) i tij nga të tjerët ka probleme,
edhe pse nuk është i largët lejimi i taklijdit të tij.
Pyetje 11: A lejohet pasimi (taklijdi) i dijetarëve të vendeve të
tjera, edhe pse nuk mund të shkohet te ata?
Përgjigje: Në pasimin (taklijdin) e Muxhtehidit që plotëson
kriteret në çështjet e sheriatit, nuk është kusht që muxhtehidi të jetë
prej banorëve ku banon personi që ka mbushur moshën e kryerjes
së detyrave fetare (mukel’lefi) dhe nuk është kusht që të banojë në të
njëjtin vend.
Pyetje 12: A ndryshon drejtësia që konsiderohet te Merxhaja nga drejtësia që konsiderohet te imami që fal namaz me xhemat?
Përgjigje: Duke parë delikatesën dhe rëndësinë e postit të
Merxha-së, bazuar në ihtijatin e detyruar, te Merxha-ja që bëhet
taklijd, krahas drejtësisë, ai duhet të jetë sundues i vetes së tij
djallëzore dhe të mos jetë i dhënë pas kësaj dynjaje.
Pyetje 13: Cili është qëllimi i fjalës “i drejtë” (el adilu), kur
thuhet se duhet të pasohet një muxhtehid i drejtë (el adilu)?
Përgjigje: I drejtë (el adilu) është ai që ka arritur gradën e
devotshmërisë (tekvasë), e cila e ndalon atë nga bërja e mëkateve
dhe e gjynaheve me qëllim.
Pyetje 14: A është njohja e situatave të kohës dhe e vendit,
kusht prej kushteve të ixhtihadit?
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Përgjigja: Është e mundur që ky kusht të jetë pjesë e disa
çështjeve.
Pyetje 15: Sipas Imam Khomejnit (Allahu e mëshiroftë!),
Merxha i taklijdit (pasimit), në shtesë të dijes së tij për dispozitat e
adhurimeve (el ibadatu) dhe veprimeve reciproke (el muamelatu),
duhet të jetë i ditur për të gjitha çështjet politike, ekonomike,
ushtarake dhe shoqërore. Ne, pasi ishim prej atyre që bënin taklijd
Imam Khomejnin, duke u bazuar te udhëzimet e disa dijetarëve të
nderuar dhe te bindja jonë vetjake, e pamë të domosdoshme t’ju
referohemi juve në çështjen e taklijdit (pasimit). Në këtë mënyrë, ne
kemi bashkuar udhëheqjen dhe merxhijetin. Cili është mendimi juaj
për këtë që kemi bërë?
Përgjigje: Kushtet e kompetencave të Merxha-së që pasohet,
janë të përmendur jo vetëm në librin “Tahririul Uesijleh”, por edhe
në libra të tjerë. Përcaktimi i atij që e meriton të pasohet prej
juristëve është (el mukel'lef) përgjegjësi e vetë personit që ka
mbushur moshën e kryerjes së detyrave fetare.
Pyetje 16: A është kusht në taklijd, që Merxha-ja të jetë më i
dituri apo jo?
Përgjigje: Në çështjet ku fetvaja e Merxha-së më të ditur
ndryshon nga fetvatë e të tjerëve, masa paraprake (ihtijati) është
pasimi i më të diturit. Baza e të qenit më të ditur është që ai të jetë
më i afti nga Muxhtehidët e tjerë në njohjen e dispozitës së Allahut
të Madhëruar dhe në nxjerrjen e saj, bazuar te argumentet; të jetë
më i njohuri për rrethanat e kohës së tij, në atë masë që atij i takon
të ndërhyjë në përcaktimin e tematikave të rregullave të sheriatit
dhe më i afti në shprehjen e mendimit juridik (fikhij).
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Pyetje 17: A është e vlefshme ndjekja (taklijdi) e një
Muxhtehidi, që, për nga ana e mundësisë, nuk i ka kushtet e
përshtatshme të ndjekjes së një Muxhtehidi të ditur?
Përgjigje: Si masë paraprake, nuk lejohet të ndiqet një
Muxhtehid që nuk i plotëson kushtet paraprake të dijes.
Pyetje 18: Nëse vërtetohet së disa prej dijetarëve, në disa prej
çështjeve, janë kompetentë, pra secili prej tyre ka dije të përcaktuar
për filan çështje, a është e lejuar të ndiqet secili prej tyre?
Përgjigje: Ndjekja e Muxhtehidit nuk përbën problem, edhe
nëse dija e secilit prej tyre (Muxhtehidëve), në çështje që ndjekësi
ka për qëllim t’i ndjekë, është e provuar. Si masë paraprake,
përzgjedhja (e Muxhtehidit) në ndjekje, kur ka kundërshtim në
fetva mes muxhtehidëve, në çështje ku ndjekësi ka nevojë, është e
detyrueshme.
Pyetje 19: A lejohet të ndjekim dikë, kur jemi në dijeni të
pamjaftueshmërisë së dijes së tij?
Përgjigje: Në çështje kur fetvaja e personit nuk është në
kundërshtim më fetvanë e një më të dituri, nuk ka problem ndjekja
e tij.
Pyetje 20: Sipas mendimit tuaj, i nderuar, për sa i përket
gjendjes së epërsisë së Merxheijetit (autoriteti më i lartë fetar),
ç’është epërsia e dijes në ndjekje dhe cilat janë arsyetimet?
Përgjigje: Në rast se disa prej juristëve të shoqërisë kanë
kundërshtim në fetva, si masë paraprake, ndjekësi duhet të ndjekë
dijetarin dhe juristin e ditur. Vetëm nëse vërtetohet se fetvaja e tij
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ishte në kundërshtim me masën paraprake dhe fetvaja e personit
më pak të ditur ishte e rregullt me masën paraprake dhe me
arsyetimin, atëherë baza është arsyetimi dhe “vulën” e vendos
arsyeja. Kjo sepse vlefshmëria e fetvave të dijes është e mundur për
ndjekësin dhe e sigurt, ndërsa fjala e personit që nuk e ka gjithë
dijen, është e mundshme.
Pyetje 21: Cilin person duhet të ndjekim?
Përgjigje: Duhet të ndjekim një Muxhtehid që ka kushtet e
shoqërisë dhe të fetvasë së Merxhijetit; sipas masës përkatëse,
duhet të jetë edhe i gjithanshëm, universal.
Pyetje 22: A është e lejueshme, që një ndjekës fillestar të ketë
si ndjekës një Muxhtehid që është larguar nga kjo botë?
Përgjigje: Ndjekësi fillestar nuk lejohet të ndjekë një
Muxhtehid të vdekur. Ai duhet ta fillojë ndjekjen e tij (taklijdin) nga
një Muxhtehid i gjallë.
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RRUGËT E VËRTETËSISË SË HULUMTIMIT
(Ixhtihadit), UNIVERSALITETI DHE NXJERRJA
E FETVAVE

Pyetje 23: Pasi vërtetohet vërtetësia e muxhtehidit, për të
qenë Merxha, nëpërmjet dëshmisë së dy personave të drejtë, a është
e nevojshme që, në këtë rast, të pyesim dhe të bëjmë kërkime edhe
nga njerëz e persona të tjerë?
Përgjigje: Është e mjaftueshme dëshmia e dy personave të
drejtë, të cilët i plotësojnë kushtet e të qenit të drejtë. Nuk është e
nevojshme të bëjmë kërkime të tjera.
Pyetje 24: Cilat janë mënyrat që një Merxha përdor për të
nxjerrë një fetva?
Përgjigje: Arritja e ixhtihadit dhe epërsia e Muxhtehidit
përmes ekzaminimit, ose marrjes së dijes së sigurt, qoftë edhe nga
reputacioni i dobishëm i shkencës, ose i sigurisë, ose me dhënien e
dëshmisë së dy personave të drejtë, të cilët janë njohës të dijes.
Mënyrat e nxjerrjes së fetvasë nga Muxhtehidi janë si më poshtë: 1të dëgjohet nga vetë Muxhtehidi. 2 – të dëgjohet nga dy, ose një
person i drejtë. 3 – të dëgjohet nga një njeri i besueshëm dhe i sigurt.
4 - ta shikojë në një nga librat e mëparshëm të jurisprudencës të një
juristi, në rast se çështja e tij nuk përbën gabime.
Pyetje 25: A është i rregullt përfaqësimi në përzgjedhjen e
Merxha-së, sikurse është përfaqësimi i babait për fëmijën apo i
mësuesit për nxënësin e tij?
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Përgjigje: Nëse me fjalën përfaqësim, keni për qëllim t’i
dorëzohet detyra e përzgjedhjes dhe e kërkimit të Muxhtehidit
babait, mësuesit apo kujdestarit, apo dikujt tjetër, kjo gjë nuk
përbën problem. Në këtë rast, mendimi i tyre është i vlefshëm dhe
nga ana ligjore është i besueshëm.
Pyetje 26: Një numër i studiuesve që ishin vetë Muxhtehidë,
u pyetën për personin më të ditur. Ata thanë që referimi ndaj një
Muxhtehidi të tillë, është i justifikueshëm dhe e shlyen përgjegjësin,
edhe pse unë, personalisht, nuk e di universalitetin e atij
Muxhtehidit, ose për këtë gjë kam dyshime, ose jam i sigurt që nuk
është i ditur, sepse persona të tjerë, me argumente dhe me një
këndvështrim të ngjashëm, e kanë vërtetuar dijen e tij. A mund t’i
besojmë fjalës së tyre dhe ta ndjekim këtë Muxhtehid (hulumtues)?
Përgjigje: Nëse referimi ligjor e justifikon dijen e
Muxhtehidit dhe për sa kohë që referimi ligjor e justifikon atë, duke
mos pasur referim tjetër ligjor, në kundërshtim me të apo nuk është
gjetur kundërshtim ligjor që e justifikon atë, atëherë këndvështrimi
i tij është absolutisht i pranueshëm dhe atij i besohet, edhe nëse nuk
çon në përvetësimin e dijes apo të sigurisë. Në këtë rast, nuk është
e nevojshme të bëjmë opozitën për të gjetur mangësitë e saj.
Pyetje 27: A lejohet që një person që nuk ka lejen e
Muxhtehidit dhe në disa raste ka bërë ndonjë gabim në citimin e
fetvave dhe vendimeve të sheriatit, të jetë përgjegjës për të cituar
fetvatë e Muxhtehidit dhe të shprehë rregullat e sheriatit? Cila është
detyra jonë, nëse ky person citon vendimet nga traktati praktik?
Përgjigje: Në përgjegjësinë e transmetimit të fetvasë së
Muxhtehidit dhe në përcjelljen e ligjit të sheriatit, nuk është kusht
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marrja e lejes. Nëse ka gabuar dhe e kupton se ka gabuar, për të
është e detyruar (vaxhib) që dëgjuesin ta informojë për gabimin që
ka bërë në dhënien e fetvasë. Sidoqoftë, për dëgjuesin nuk është e
lejuar të veprojë, pa u siguruar për saktësinë e fjalës.

TRANSFERIMI PREJ NJË MUXHTEHIDI TEK
NJË TJETËR
Pyetja 28: Kemi dëgjuar më parë për lejimin e më pak të
diturit në pasimin e muxhtehidit të vdekur. Duke qenë se kjo është
e kushtëzuar me lejimin prej më të diturit, a është i detyrueshëm
transferimi për tek më i dituri dhe të kërkohet prej tij leje për të
ndjekur muxhtehidin e vdekur?
Përgjigje: Në rast se fetvaja apo dispozita fetare e përcaktuar
prej më pak të diturit, është në përputhje të plotë me fetvanë e më
të diturit, nuk shohim asnjë pengesë në implementimin dhe
zbatimin e saj. Në këtë rast nuk është e nevojshme që besimtari të
transferohet prej ndjekjes apo pasimit të të diturit për tek më i
dituri.
Pyetja 29: Në rast se kam vendosur të shmang ndjekjen e
fetvasë së imam Khomejnit (Allahu e mëshiroftë!) në një çështje të
caktuar, a është e nevojshme që përpara se të veproj këtë të kërkoj
leje apo miratim prej atij dijetari, i cili më ka dhënë leje më parë për
ta pasuar dhe për ta ndjekur muxhtehidin e vdekur duke vepruar
me fetvanë e tij? A lejohet dhe a është e mundur fetarisht që në një
rast si ky t’i kthehem muxhtehidëve të tjerë?
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Përgjigje: Duhet të kemi rezerva në ndjekjen e muxhtehidit
që është gjallë, përveç rasteve kur vërtetohet dhe është i njohur fakti
se i gjalli është më i ditur se muxhtehidi i vdekur. Në rast se fetvaja
e të gjallit më të ditur është e ndryshme nga fetvaja e muxhtehidit
të vdekur, atëherë preferencialisht dhe për të qenë më të sigurtë,
ndjekim fetvanë e muxhtehidit që jeton dhe që është më i ditur.
Pyetja 30: A është e lejuar që besimtari të transferohet prej
ndjekjes së një muxhtehidi për tek një tjetër?
Përgjigje: Është preferencialisht e detyrueshme që njeriu të
mos bëjë transferime dhe kapërcime të kësaj natyre, përveç rasteve
kur njihet dhe provohet se muxhtehidi i ri që kërkohet të pasohet të
jetë më i ditur se i pari ose në ato raste kur superioriteti i tij në dije
qëndron qoftë edhe hipotetikisht.
Pyetja 31: Unë jam një i ri, praktikant i devotshëm i
udhëzimeve fetare dhe kam qenë pasues i liderit imam Khomejnit
(Allahu e mëshiroftë!). Kjo ka ndodhur gjatë kohës kur unë nuk kam
qenë në moshën në të cilën bëhen të detyrueshme detyrimet fetare
dhe nuk kam patur ndonjë arsye detyruese fetare për ta bërë këtë,
përveç faktit dhe mendimit se ndjekja dhe pasimi i imamit shlyen
detyrimin tim përpara Zotit. Pas një kohe të caktuar unë u
transferova prej ndjekjes së imamit për tek një muxhtehid tjetër dhe
ky transferim nuk ka qenë i drejtë. Pas ndarjes nga jeta të këtij të
fundit, unë u transferova sërish në ndjekjen dhe pasimin e
shkëlqesisë tuaj. Në këtë rast, cila është dispozita fetare e lidhur me
pasimin tim të muxhtehidit përpara jush? Si mund të trajtohen apo
të gjykohen fetarisht të gjitha veprat e mia gjatë asaj kohe? Cilat janë
detyrimet e mia fetare në kohën e tashme?
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Përgjigje: Të gjitha veprat dhe punët e tua të kryera gjatë
kohës që keni ndjekur imamin (Allahu e Mëshiroftë!), qoftë gjatë jetës
së imamit qoftë edhe pas kohës që ai është ndarë nga jeta, janë
vepra fetarisht të plota dhe të sakta. Në rast se veprat e tua janë në
përputhshmëri të plotë me normat e personit të cilin ju keni
ndjekur, atëherë kjo është e mjaftueshme që punët tuaja të jenë
fetarisht të sakta dhe të vërteta, dhe në rast të kundërt, duhet të
marrësh masa për t’i rikuperuar ato. Tashmë, ju jeni i lirë të veproni
sipas dëshirës. Mund të vazhdoni të qëndroni duke ndjekur e
pasuar imamin (Allahu e Mëshiroftë!) ose të transferoheni për tek një
muxhtehid tjetër, të cilin e shikoni se i përmbush kriteret e ndjekjes
dhe të pasimit, sipas rregullave dhe dispozitave të qarta të fesë.

QËNDRIMI NË NDJEKJEN DHE NË PASIMIN E
TË VDEKURIT
Pyetja 32: Një person nisi të ndjekë dhe të pasojë një
referencë (muxhtehid) tjetër pas ndarjes nga jeta të imam
Khomejnit (Allahu e mëshiroftë!). Tashmë ai kërkon të rikthehet në
ndjekjen dhe në pasimin e imamit të ndjerë (Allahu e mëshiroftë!). A
është kjo e lejuar fetarisht?
Përgjigje: Mund të themi, preferencialisht dhe për të qenë
më të sigurtë në përgjigjen tonë, se nuk lejohet rikthimi në ndjekjen
dhe në pasimin e muxhtehidit të vdekur dhe transferimi për tek ai
(pra, prej muxhtehidit që jeton dhe që i përmbush kushtet e pasimit
dhe të referencës). Në qoftë se në kohën e transferimit të pasimit
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prej imamit të vdekur për tek muxhtehidi që jeton, ky i fundit nuk
i përmbushte kushtet e ixhtihadit dhe të referencës, atëherë mund
të themi se ky transferim ka qenë i pasaktë dhe i pavlefshëm
fetarisht. Në qoftë se vazhdon të ndjekë imamin e vdekur, ai është
i lirë tashmë të zgjedhë ndërmjet imamit të vdekur apo muxhtehidit
dhe referencës së re, e cila i plotëson kriteret fetare për të qenë pikë
reference.
Pyetja 33: Kam mbushur moshën e pubertetit gjatë kohës
kur imam Khomejnit (Allahu e mëshiroftë!) ka qenë ende gjallë. Unë
e kam pasuar atë në disa çështje të ndryshme fetare, por nuk kam
qenë shumë i qartë në atë që kam ndjekur, pasuar e vepruar. Cila
është dispozita fetare që përcakton detyrimet e mia aktualisht?
Përgjigje: Në qoftë se gjatë jetës së imamit i ke kryer
veprimet dhe detyrimet e tua në përputhje me fetvatë e tij,
ndërkohë që ke qenë ndjekës i tij, qoftë dhe pjesërisht, është e lejuar
që ta pasosh atë edhe në pjesën tjetër të dispozitave.
Pyetja 34: Cila është dispozita fetare në ndjekjen e të
vdekurit nëse vërtetohet se ai është më i ditur se një tjetër që jeton?
Përgjigje: Ndjekja dhe pasimi i të vdekurit, në të gjitha
rastet, është e lejueshme, por aspak e detyrueshme. Megjithatë, nuk
duhet hequr dorë prej dispozitës që është më e sigurtë dhe
preferenciale, e cila e cakton qartësisht se i vdekuri mund të jetë
referencë vetëm nëse është më i ditur se referenca e gjallë.
Pyetja 35: A konsiderohet i pranueshëm lejimi i më të diturit
për vazhdimësinë e ndjekjes së të vdekurit, apo nevojitet leja e një
muxhtehidi tjetër?
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Përgjigje: Pasimi i më të diturit, në çështjen e lejimit të
qëndrimit në pasimin e muxhtehidit të vdekur nuk është i
detyrueshëm, pasi kjo dispozitë është e përcaktuar dhe e vendosur
qartë prej konsensusit të juristëve (fukahave).
Pyetja 36: Një besimtar ka ndjekur dhe ka patur referencë
imam Khomejnin (Allahu e mëshiroftë!) dhe pasi ai është ndarë nga
jeta, ka ndjekur një referencë tjetër pjesërisht në çështje të caktuara.
Më pas ky i fundit ndahet nga jeta. Cila është dispozita fetare dhe
detyrimi i tij aktual?
Përgjigje: Është e lejuar fetarisht që ai të vazhdoje të
qëndrojë në ndjekjen e referencës së parë, përveç çështjeve të cilat
nuk i ka ndryshuar dhe është mbështetur tek referenca e dytë. Sa i
përket çështjeve rreth të cilave ka ndryshuar referencë, ai është i lirë
të qëndrojë tek mendimet dhe qëndrimet e referencës së parë apo
të vazhdojë t’i referohet referencës së dytë që vazhdon të jetë gjallë.
Pyetja 37: Pas ndarjes nga jeta të imam Khomejnit (Allahu e
mëshiroftë!) kam meduar, bazuar mbi fetvanë e vetë atij, se nuk
lejohet pasimi dhe ndjekja e të vdekurit. Bazuar mbi këtë fetva të
imamit, unë u transferova në pasimin e një reference tjetër. A është
e mundur dhe e lejuar tashmë të rikthehem në pasimin e imam
Khomejnit (Allahu e mëshiroftë!)?
Përgjigje: Nuk është e lejuar që ta ndjekësh më imam
Khomejnin (Allahu e mëshiroftë!) në çështjet që tashmë i ke marrë
prej referencës së dytë që jeton, përveç rasteve kur fetvaja e
referencës që është gjallë, përcakton qartësisht detyrimin e ndjekjes
së të vdekurit më të ditur se i gjalli. Në rast se ju jeni prej atyre që
mendojnë se imami i nderuar (Allahu e mëshiroftë!) është më i ditur
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se referenca juaj e re që jeton ende, atëherë është e lejueshme që ju
të pasoni imamin e ndarë nga jeta (Allahu e mëshiroftë!).
Pyetja 38: A është e mundur dhe e lejuar që lidhur me një
dispozitë apo fetva të caktuar, t’i referohem një herë referencës së
vdekur dhe një herë referencës së gjallë që është më e ditur se ai që
është ndarë nga jeta, duke patur parasysh mungesën e
përputhshmërisë në qëndrimet e secilës prej referencave për të
njëjtën çështje?
Përgjigje: Është e lejuar që të ndiqet referenca apo
muxhtehidi i vdekur, por nuk është e lejuar që pasi të jeni
transferuar në ndjekjen e referencës që është gjallë, të riktheheni në
pasimin e referencës që nuk jeton më.
Pyetja 39: A është e detyrueshme për ata që kanë patur
referencë imam Khomejnin (Allahu e mëshiroftë!) që për të vazhduar
ndjekjen e tij edhe pas ndarjes nga jeta, të kërkojnë lejen apo
miratimin e një reference apo muxhtehidi të gjallë? Apo lejimi i
pasimit të të vdekurit prej pjesës më të madhe të dijetarëve të
nderuar, është i mjaftueshëm për të vazhduar dhe për ta ndjekur
atë?
Përgjigje: Është e lejuar në dispozitën e përcaktuar prej
konsensusit të dijetarëve ku përcaktohet lejimi i ndjekjes së të
vdekurit, e për rrjedhojë, në këtë përfshihet edhe ndjekja e imamit
të ndarë nga jeta (Allahu e mëshiroftë!). Në këtë rast, nuk është e
detyrueshme që të pyesim apo të marrin lejen e dikujt tjetër prej
muxhtehidëve që janë gjallë.
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Pyetja 40: Cili është gjykimi juaj i nderuar lidhur me pasimin
e një reference që nuk është gjallë, në një dispozitë me të cilën i
ngarkuari fetarisht apo vetë muxhtehidi ka vepruar ose nuk ka
vepruar me të gjatë jetës së tij?
Përgjigje: Lejohet në të gjitha rastet, ndjekja e referencës që
nuk jeton më, qoftë në dispozitat të cilat i ka vepruar gjatë jetës së
tij, qoftë në ato të cilat nuk i ka vepruar.
Pyetja 41: Referuar fetvasë e cila e lejon pasimin e referencës
që është ndarë nga jeta, a mund të themi se kjo fetva i përfshin edhe
ata njerëz të cilët nuk e kanë patur moshën për t’u konsideruar të
detyruar fetarisht, gjatë kohës kur muxhtehidi ka qenë gjallë, por
që njëkohësisht ata kanë vepruar me fetvatë e tij?
Përgjigje: Nuk ka asnjë problem tek qëndrimi në pasimin e
referencës që është ndarë nga jeta, pa harruar në asnjë moment
detyrueshmërinë e verifikimit nëse pasimi dhe ndjekja kryhet në
mënyrë korrekte dhe të saktë, edhe nëse kjo ka ndodhur përpara
kalimit të tyre në moshën e pubertetit në jetën e muxhtehidit.
Pyetja 42: Ne jemi prej pasuesve të imam Khomejnit (Allahu
e mëshiroftë!) dhe kemi vazhduar ta ndjekim atë si referencë edhe
pas ndarjes së tij të dhimbshme nga jeta. Duke qenë se jetojmë në
kohë të vështira, në të cilat na duhet të përballemi me imperializmin
ndërkombëtar dhe me armiqtë e shumtë nga të gjitha anët, mund
të ndodhë që të përballemi me çështje dhe qëndrime të reja të cilat
nuk i kemi ndeshur më parë. A është e mundur që ne të
transferohemi prej ndjekjes së imamit të nderuar (Allahu e
mëshiroftë!) tek ndjekja e shkëlqesisë tuaj, duke qenë se ne i
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vlerësojmë si shumë të rëndësishme qëndrimet tuaja? A është një
gjë e tillë e lejuar fetarisht?
Përgjigje: Është plotësisht e lejueshme që ju të vazhdoni të
ndiqni imam Khomejnin (Allahu e mëshiroftë!) dhe nuk ka asgjë që
ju detyron ju të ndryshoni referencën tuaj (Allahu e mëshiroftë!). Në
rast se ju e ndjeni të nevojshme që të informoheni për mendimin
tonë lidhur me çështje të reja të cilat nuk janë trajtuar nga imami më
parë, atëherë ju mund të na shkruani në adresën e zyrave tona.
Allahu i Madhëruar ju ndihmoftë që të fitoni kënaqësinë e Tij!
Pyetja 43: Cili është funksioni i ndjekjes së një reference të
caktuar, pas shfaqjes apo pranisë së një reference të re, e cila është
vërtetuar se është më e ditur se e para?
Përgjigje: Është e detyrueshme preferencialisht, që të ndiqet
referenca që është vërtetuar se është më e ditur, në të gjitha ato
çështje dhe dispozita për të cilat secila prej referencave ka qëndrim
të ndryshëm.
Pyetja 44/1: Cila është forma dhe mënyra nëpërmjet të cilës
pasuesi (mukalid-i) transferon referencën e tij?
Pyetja 44/2: A është e lejueshme që të transferohet referenca
për tek muxhtehidi që nuk është më i ditur se i pari, duke patur
parasysh faktin se fetvaja e tij nuk është e kohës, apo që mund te
rezultojë shumë e vështirë për t’u zbatuar?
Përgjigje 1: Për të qenë më të sigurtë, mund të themi se nuk
lejohet transferimi prej një reference që është gjalle për tek një tjetër
referencë që është gjithashtu gjallë, pa u vërtetuar dhe pa u provuar
më parë se i dyti është më i ditur se i pari dhe se fetvaja e të parit
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bie në kundërshtim apo nuk është e njëjtë me fetvanë e të dytit, që
presupozohet të jetë më i ditur.
Përgjigje 2: Nuk është i lejuar transferimi prej muxhtehidit
më të ditur tek një tjetër, vetëm për arsye të supozimit se qëndrimi
i tij nuk ka përputhshmëri me realitetin dhe me kohën, apo me
pretendimin se veprimi konform kësaj apo asaj dispozite, është i
mbështjellë me vështirësi të mëdha.
Dispozita të ndryshme në çëshjen e (teklid-it), referencës
(pasimit).
Pyetja 45: Çfarë nënkuptohet me të paditurin neglizhues?
Përgjigje: I padituri neglizhues është ai njeri i cili sa herë
prezantohet me paditurinë dhe me injorancën e tij, e di fare mirë se
ekzistojnë rrugë të mundshme nëpërmjet të cilave ai mund të
eleminojë paditurinë e tij, por nuk ndjek asnjërën prej atyre
rrugëve.
Pyetja 46: Cili është i padituri i pamundur?
Përgjigje: I padituri i pamundur është ai njeri i cili e ka të
pamundur ta identifikojë paditurinë dhe injoracën e tij dhe për
rrjedhojë e ka të pamundur të identifikojë një rrugë apo një metodë
për ta eleminuar paditurinë e tij.
Pyetja 47: Ç’do të thotë “Preferenciale e detyrueshme” (el
Ihtijatul Uaxhib)?
Përgjigje: Kjo do të thotë se një vepër është e detyrueshme
të bëhet ose është e detyrueshme të mos bëhet, për të qenë të sigurtë
dhe sa më pranë vendimit të drejtë.
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Pyetja 48: Shprehja “kjo çështje ka një problem”, e përdorur
nëpër fetva të ndryshme, a është tregues i haramit (i ndalesës)?
Përgjigje: Kjo shprehje ka kuptime të ndryshme sipas
vendeve të ndryshme nëpër të cilat përdoret. Nëse kjo shprehje
përdoret lidhur me një çështje të lejuar fetarisht, atëherë e bën
rezultatin e ndalesës në pozitën e veprimit.
Pyetja 49: Lidhur me shprehjet “Kjo çështje ka një problem”
apo “Është problematike” apo “Nuk është pa probleme” apo “Nuk
ka asnjë problematikë”; a janë këto shprehje fetva, apo rezerva?
Përgjigje: Të gjitha janë rezerva, përveç mohimit të
problematikës. Kjo e fundit është fetva.
Pyetja 50: Cili është ndryshimi ndërmjet shprehjeve “Nuk
është e lejuar” dhe shprehjes “është e ndaluar (haram)”?
Përgjigje: Nuk ka asnjë ndryshim ndërmjet dy shprehjeve
apo terminologjive në pozitën e veprimit.

REFERENCA DHE LIDERSHIPI

Pyetja 51: Cila është detyra dhe detyrimi fetar i besimtarëve
të thjeshtë, në rast se fetvaja e liderit (lidershipit të besimtarëve) në
çështje të caktuara shoqërore, kulturore dhe politike bie në
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kundërshtim me fetvanë e një muxhtehidi tjetër? A ekziston një vijë
apo një kufi ndarës ndërmjet fetvasë së lëshuar prej një reference të
vlefshme për të qenë e tillë dhe ndërmjet asaj të lëshuar prej të parit
të myslimanëve (el velijul fakijh- fakijhu (juristi) lider)? Për shembull;
nëse mendimi i muxhtehidit të ndjekur apo të pasuar i cili është
referencë bie në kundërshtim me mendimin dhe me fetvanë e
lidershipit të myslimanëve lidhur me çështjen e muzikës, atëherë
cilin prej tyre duhet të ndjekim dhe cila është mënyra më e drejtë
për të vepruar? E thënë më ndryshe, pra në terma të përgjithshëm,
cilat janë ato dispozita qeveritare tek të cilat i jepet përparësi
mendimit të lidershipit Islam ndaj atij të një muxhtehidi të
zakonshëm që plotëson kushtet e të qënit referencë?
Përgjigje: Sa i përket çështjeve që lidhen me drejtimin e
shtetit, mendimi i lidershipit fetar të myslimanëve ka përparësi
ndaj mendimeve të muxhtehidëve të tjerë. Mendimi i tyre ka
përparësi absolute në të gjitha çështjet që lidhen me interesat e
përgjithshme të popullatës myslimane dhe sa i përket
muxhtehidëve dhe referencave fetare ata mund të ndiqen pa asnjë
problem lidhur me të gjitha dispozitat fetare të lidhura me
përditshmërinë private të individit.
Pyetja 52: Siç jeni të informuar, herë pas here në shkencën e
metodologjisë së jurisprudencës islame (usulul fikh) ndodhin
hulumtime me titull (ixhtihadi i pjesshëm, apo i ndarë, i
fragmentarizuar). A nuk është ndarja që ka bërë imam Khomejni
(Allahu e mëshiroftë!) ndërmjet referencës dhe lidershipit, një hap që
ka për synim realizimin e këtij fragmentarizimi?
Përgjigje: Ndarja që imami ka bërë ndërmjet lidershipit të
(velijul fakijh – Jurisit fakijh Islam) dhe referencës (muxhtehidit) të
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pasuesit (ndjekësit), nuk ka asnjë lidhje me çështjen e
fragmentarizimit të ixhtihadit, ndarjes apo pjesëzimit të tij.
Pyetja 53: Në rast se unë jam ndjekës dhe pasuses i një
reference fetare (muxhtehidi) dhe dëgjoj se lidershipi i myslimanëve
ka bërë thirrje për mobilizimin e popullatës për të shkuar në luftë
me të pafetë dhe zullumqarët, pra ka shpallur xhihadin (luftën e
shenjtë) dhe në të njëjtën kohë referenca apo muxhtehidi që unë
pasoj e ndalon pjesëmarrjen në këtë luftë, atëherë mendimin e cilit
prej tyre duhet të ndjek?
Përgjigje: Në një rast si ky duhen ndjekur udhëzimet dhe
fetvatë e lidershipit (të parit të myslimanëve), sepse bëhet fjalë për
një çështje dhe për një interes të përgjithshëm të myslimanëve dhe
ai është mbrojtja e vendit dhe lufta kundër të pafeve, kundër
zullumqarëve, kundër armiqve pushtues.
Pyetja 54: Deri në cilën pikë konsiderohet e zbatueshme
dispozita apo fetvaja e lëshuar prej lidershipit fetar të myslimanëve
(el velijul fakijh) dhe në rast se ky gjykim, kjo fetva apo kjo dispozitë
e lëshuar prej tyre bie në kundërshtim me fetvane e muxhtehidit
apo referencës më të ditur, atëherë cilës prej tyre u jepet përparësi
apo prioritet?
Përgjigje: Ndjekja dhe pasimi i fetvasë së lidershipit të
myslimanëve është e detyrueshme për zbatim prej të gjithëve dhe
nuk është e lejuar që ajo të vihet në dyshim apo të kundërshtohet
prej muxhtehidit apo referencës, cilido qoftë ai.
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VILAJETUL FAKIJH (Pushteti i lidershipit Islam)
DHE QEVERISJA E PUSHTETARIT
Pyetja 55: Besimi që në themel i (pushtetit të lidershipit
Islam fakijh) sa i përket dimensionit të tyre kuptimor dhe të
kredibilitetit, a është çështje e trurit (e logjikës) apo e sheriatit?
Përgjigje: Sa i përket pushtetit të lidershipit Islam (el velijul
fakijh) në kuptimin e qeverisë dhe të pushtetit të fakijhut (juristit
Islam) i cili është i mirinfomuar deri në detajet më të hollësishme
për çështjet e fesë, është dispozitë thellësisht fetare dhe sigurisht ajo
përfaqëson në vetvete një çështje adhurimore të nivelit të parë. Kjo
është një çështje të cilën as logjika nuk mbetet pas për ta
mbështetur. Në përkufizimin dhe në qartësimin e kësaj çështjeje
ekziston një qasje origjinale dhe logjike në Kushtetutën e
Republikës Islamike të Iranit.
Pyetja 56: A janë dispozitat e sheriatit të ndryshueshme apo
të revokueshme, në rast se lideri suprem apo pushtetari i lartë
mysliman e vlerëson se ky ndryshim apo revokim është në të mirë
dhe në interes të përgjithshëm të myslimanëve?
Përgjigje: Burimet e ndryshme kanë përgjigje të ndryshme
për këtë.
Pyetja 57: A duhet që institucionet e ndryshme mediatike të
jenë në qeverinë islame, nën mbikëqyrjen e liderit suprem apo të el
velijul fakijh? Po nën mbikëqyrjen e hauzeve të dijes apo të
institucioneve mbikëqyrëse të ngjashme?
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Përgjigje: Po, institucionet mediatike duhet të jenë nën
përkujdesjen dhe mbikëqyrjen e të parit të myslimanëve (pra, të
liderit të tyre). Këto media duhet të vihen në funksion të
mbështetjes së Islamit dhe të myslimanëve, sikurse duhet të
ndihmojnë në përhapjen e dijeve të vlefshme të Allahut që i vlejnë
njerëzve. Ato duhet të shërbejnë në zgjidhjen e problematikave të
ndryshme sociale, me të cilat mund të përballët shoqëria islame.
Ato media duhet të shërbejnë për të vetëdijësuar myslimanët dhe
për të përhapur ndërmjet tyre ndjenjën e unitetit, të solidaritetit dhe
të vëllazërisë.
Pyetja 58: A mund të konsiderohet mysliman i vërtetë dhe i
plotësuar ai që nuk beson në lidershipin fetar dhe politik të
fakijhut?
Përgjigje: Mungesa e besimit në lidershipin e fakijhut, qoftë
në sensin e ixhtihadit, qoftë në sensin e ndjekësit apo të pasuesit
gjatë kohës së mungesës së imamit huxheh (Imam Mehdiut), nuk e
nxjerr myslimanin prej besimit dhe as prej Islamit.
Pyetja 59: A është në kompetencat juridike dhe fetare të
liderit fakijh që të ndryshojë apo të abrogojë dispozita të caktuara
qartë në sheriat, duke parë në këtë një interes të përgjithshëm të
myslimanëve?
Përgjigje: Pas ndarjes nga jeta të më të madhit të profetëve
Muhamedit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen
e tij të nderuar!) është e pamundur heqja apo ndryshimi i
dispozitave të sheriatit të përcaktuara prej tij. Në rast se për arsye
të caktuara, në momente të caktuara të historisë hasen pengesa apo
pamundësi në zbatimin e tyre, apo nevoja të caktuara madhore të
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myslimanëve, kjo nuk do të thotë në asnjë mënyrë se ato janë
abroguar apo mënjanuar.
Pyetja 60: Cilat janë detyrimet tona fetare kundrejt
personave të cilët nuk e vlerësojnë si të arsyeshme ndjekjen dhe
pasimin e liderit fakijh përveçse në çështjet personale të ditës, duke
patur parasysh se disa prej përfaqsuesve të tyre e ndiejnë edhe vetë
këtë?
Përgjigje: Ushtrimi i kompetencave të liderit fakijh në
drejtimin e shoqërisë islame dhe në administrimin e çështjeve të
tyre shoqërore në çdo kohë dhe në çdo vend është prej shtyllave
dhe themeleve të mëdhhebit tonë të drejtë (ithna asheri). Ky
pretendim ka baza të shëndosha dhe rrënjë të thella që në origjinën
e lidershipit fakijh. Ata, të cilët, argumentimi i tyre i ka orientuar
kah mungesës së detyrimit të pranimit të këtij pretendimi, janë të
justifikuar, sigurisht, por në të njëjtën kohë, nuk është i justifikuar
dhe nuk i lejohet që të përhapë frymën e përçarjes ndërmjet
myslimanëve.
Pyetja 61: A është lidershipi fakijh dhe orientimet e lëshuara
prej tij detyrues për të gjithë myslimanët apo janë detyruese vetëm
për ndjekësit dhe pasuesit e tij? Nga ana tjetër, a është e
detyrueshme për një mukalid (pasues) që nuk shikon lidershipin
absolut tek lideri fakijh, që t’i bindet urdhrave të liderit fakijh apo
jo?
Përgjigje: Referuar dispozitave juridike islame të medhhebit
shi’it, të gjithë myslimanët janë të detyruar të ndjekin të gjitha
urdhëresat dhe orientimet e lidershipit fetar, përfshi liderin fakijh,
i cili është njëkohësisht i pari i myslimanëve. Të gjithë myslimanët
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janë të detyruar që të respektojnë dhe të zbatojnë me përpikëri
urdhëresat dhe ndalesat që vijnë prej tij, edhe nëse nuk bien dakord
me këtë pjesa më e madhe e dijetarëve të tjerë. Atëherë, çfarë mund
të themi për ndjekësit e thjeshtë? Shohim gjithashtu, pamundësinë
e ndarjes ndërmjet të qënit mysliman dhe ndërmjet ndjekjes dhe
pasimit të orientimeve të liderit fakijh dhe të imamëve të
pagabueshëm (Paqja e Allahut qoftë mbi ta!).
Pyetja 62: Shprehja “Lidershipi absolut” është përdorur në
kohën e Profetit të dashur (Paqja dhe begatia e Allahut qofshin mbi të
dhe mbi familjen e tij të nderuar!) në kuptimin që çdo urdhër i ardhur
prej Profetit duhet të zbatohej pa asnjë koment, pa asnjë replikë, pa
asnjë kundërshti, sado e vështirë dhe e komplikuar që të ishte ajo
urdhëresë apo ai orientim. Pyetja që lind në këtë rast, është kjo: A
është kuptimi i lidershipit absolut në ditët e sotme i ngjashëm dhe
i njëjtë me kuptimin që është përdorur në kohën e Profetit (Paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar!)? Siç e
dimë, Profeti (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij të nderuar!) ka qenë i pagabueshëm dhe në ditët e sotme
ne nuk kemi një lidership të pagabueshëm. Si mund të na e
shpjegoni këtë?
Përgjigje: Kur flasim për lidershipin absolut të personit që i
ka përmbushur kushtet islame për të qenë i tillë, duam të themi se
feja e pastër islame, e cila është edhe feja e fundit qiellore e zbritur
për njerëzimin dhe pas së cilës nuk do të ketë më tjetër deri në Ditën
e Gjykimit, është feja zyrtare e pushtetit dhe dispozitat e saj janë të
detyrueshme dhe orientojnë çdo detaj të jetës shoqërore të
popullatës. Është e nevojshme për të gjitha shoqëritë myslimane që
të kenë për të gjitha shtresat e shoqërisë lidershipin dhe pushtetarin
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Islam. Është e detyrueshme që myslimanët të kenë një lider të fortë
dhe të drejtë mysliman, i cili duhet t’i mbrojë ata prej synimeve
grabitqare të armiqve të tyre. Ky lider duhet të vendosë rregullin,
paqen dhe qetësinë ndërmjet tyre. Ai duhet të jetë aty për të
vendosur drejtësinë e Zotit për të gjithë njerëzit dhe të ndalojë më
të fortin që ta poshtërojë më të dobëtin. Ai është dhe duhet të jetë
aty, për të siguruar apo për të ndërtuar infrastrukturën e
përparimit, të zhvillimit dhe të progresit politik, kulturor dhe
shoqëror të myslimanëve. Ai është aty për të bërë gjithçka është e
mundur për të përmirësuar jetën e myslimanëve dhe për ta bërë atë
gjithmonë e më të bukur. Parë nga ky këndvështrim, natyrshëm që
prania apo lidershipi i tij mund të bjerë në kundërshtim me
interesat, lakminë dhe lirinë e qarqeve apo të individëve të caktuar.
Për këtë arsye, nevojitet që lideri i myslimanëve, gjatë kohës që
ushtron kompetencat dhe pushtetin e tij, duhet ta bëjë këtë duke iu
referuar udhëzimeve të qarta dhe të drejta të sheriatit. Të gjitha
angazhimet e tij duhet të jenë konform dispozitave të caktuara qartë
dhe drejtë në jurisprudencën islame, sipas secilit rast apo referuar
nevojave të myslimanëve. Një çështje tjetër e rëndësishme është se
vullneti i liderit fakijh ka përparësi ndaj vullneteve të njerëzve apo
të shtresave të caktuara të shoqërisë, në rast se ato hasin në
kundërshti. Rreshtat e mësipërm janë një përmbledhje e shkurtër
rreth lidershipit absolut.
Pyetja 63: Duke qenë se qëndrimi në ndjekjen e muxhtehidit
të vdekur - ashtu siç është vendosur prej konsensusit të fukahave është i kushtëzuar me lejen e muxhtehidit që jeton, a mund të themi
se urdhëresat dhe dispozitat e përcaktuara prej liderit fakijh që nuk
është më në jetë, për të qenë detyruese dhe të zbatueshme, është e
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nevojshme që të merret leje prej liderit fakijh që është gjallë, apo
qëndrojnë vetvetiu të zbatueshme?
Përgjigje: Të gjitha urdhëresat, dispozitat dhe emërimet e
lëshuara prej liderit të myslimanëve vazhdojnë të kenë efektin e
tyre veprues edhe pas jetës së tij në rast se nuk kanë qenë të
përkohsme apo të kushtëzuara nga kushte të tjera. Në rast se lideri
i ri i myslimanëve sheh se prej ndryshimit mund të ketë përfitime
për myslimanët, atëherë ato vendime mund të ndryshohen.
Pyetja 64: A është detyrative për një fakijh që jeton në
Republikën Islmaike të Iranit - I cili nuk e sheh të arsyeshme dhe
nuk e pranon lidershipin absolut të fakijhut - që të zbatojë urdhërat
dhe orientimet e liderit fakijh? Në rast se kundërshton t’i bindet
urdhëresave të liderit a mund të themi se ky person konsiderohet i
shthurur? Po në rast se një fakijh beson dhe pranon lidershipin
absolut të liderit fakijh, por njëkohësisht vlerëson se ai është më i
mirë dhe më i vlefshëm se lideri aktual, a e kompromenton kjo
moralin dhe sjelljen e tij prej besimtari të mirë? Në rast se ai nuk i
zbaton urdhëresat e liderit fakijh të cilin e sheh më pak se vetja a
mund të konsiderohet edhe ky një person i shthurur fetarisht?
Përgjigje: Të gjithë njerëzit adultë (të rritur) që kanë
detyrime ndaj ligjit duhet t’i nënshtrohen urdhëresave të liderit
fakijh dhe të parit të myslimanëve edhe nëse është prej njerëzve të
thjeshtë edhe nëse është prej juristëve (fukahave). Nuk është e
mundur as e lejuar që dikush të kundërshtojë apo t’i kundërvihet
urdhëresave të lidershipit të myslimanëve me arsyetimin se e sheh
veten më lart dhe më të aftë se ai. Në këtë rast po flasim për liderin
fakijh i cili ka mbërritur në pushtet konform rregullave dhe
- 36 -

sipas opinionit të dijetarit, eruditit, Ajatullah Sejjid Ali Khamenei

dispozitave ligjore të përcaktuara qartë në fenë islame. Përndryshe,
sigurisht që çështja ndryshon tërësisht.
Pyetja 65: A ka autoritet muxhtehidi që i ka plotësuar
kushtet e ixhtihadit që të ushtroje dispozitat penale islame - gjatë
periudhës së mungesës (el gajbeh)-?
Përgjigje: Është e detyrueshme që të aplikohen dispozitat
penale islame edhe gjatë kohës së mungesës (asr el gibeh), por kjo
është kompetencë ekskluzive e liderit të myslimanëve dhe e të parit
të tyre.
Pyetja 66: Çështja e lidershipit të fakijhut (vilajetul fakijh) a
konsiderohet prej dispozitave të zakonshme islame të lidhura me
pasimin (teklidin) apo është çështje thelbësore e besimit? Cili është
gjykimi apo dispozita islame lidhur me atë që nuk beson në këtë?
Përgjigje: Lidershipi i fakijhut (vilajetul fakijh) është prej
çështjeve kryesore të lidershipit dhe të imamësisë, të cilat janë në
vetvete prej fondamenteve të shkollës tonë juridike, por të gjitha
dispozitat e lidhura me të janë të ngjashme me dispozitat e tjera të
fikhut dhe ato burojnë prej argumentave të sheriatit. Të gjithë ata
persona të cilët argumentat e tyre i kanë orientuar kah mospranimi
i këtij lidershipi, janë fetarisht të justifikuar.
Pyetja 67: Herë pas herë mund të përballemi me disa
drejtues të Shtetit të cilët flasin për diçka që quhet “lidershipi
administrativ”. Ky lloj kocepti detyron fetarisht sipas tyre nivelin
më të ulet të administratës t’i bindet dhe t’i nënshtrohet nivelit më
të lartë të saj. Cili është mendimi juaj lidhur me këtë çështje dhe cilat
janë detyrimet tona lidhur me të?
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Përgjigje: Te gjitha urdhëresat administrative që burojnë
prej dipozitave ligjore administrative duhet të zbatohen pa
mëdyshje dhe nuk lejohet të kundërshtohen, por nuk ka në
konceptin Islam diçka që quhet “lidershipi administrativ”.
Pyetja 68: A janë detyrative për myslimanët urdhëresat e
përfaqësuesit të liderit fakijh, në kuadër të përfaqësimit ligjor dhe
të plotë të tij?
Përgjigje: Në qoftë se vendimet e përfaqësuesit të liderit
fakijh burojnë prej normave të parashikuara me ligj dhe të
përcaktuara prej liderit për të, atëherë nuk është e lejueshme që të
kundërshtohen urdhëresat apo orientimet e tij.

DISPOZITAT E UJIT

Pyetja 69: Nëse shtresa e poshtme e ujit të pakët që zbret pa
presionin e papastërtisë, a mbetet pjesa e sipërme e tij e pastër apo
jo?
Përgjigje: Pjesa e sipërme e ujit që bie është e pastër, në qoftë
se besohet se uji zbret nga lart poshtë.
Pyetja 70: Në qoftë se i lajmë rrobat e papastra me ujë të
rrjedhshëm ose të ndenjur, a është i detyryeshëm fërkimi dhe
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shtrydhja, apo mjafton që uji të kalojë përmbi rrobë pasi të jetë
larguar papastërtia?
Përgjigje: Preferencialisht dhe duke mbajtur detyrueshëm
rezerva, themi se rroba është mirë të fërkohet dhe të shtrydhet.
Pyetja 71: Në qoftë se e lajmë një copë me ujë të rrjedhshëm
apo të ndenjur, a ndodh pastrimi i saj duke e shtrydhur dhe duke e
fërkuar brenda ujit të pastër apo është e nevojshme që kjo të ndodhe
jashtë ujit me të cilin copa është duke u pastruar?
Përgjigje: Larja dhe fërkimi i rrobës brenda ujit me të cilin
është duke u larë është e mjaftueshme.
Pyetja 72: Në qoftë se duam të lajmë dyshemenë apo qilimin
(tapetin) dhe të largojmë prej tyre papastërtinë me ujin e një zorre
e cila është e lidhur me rrubinetin, a ndodh pastrimi thjesht duke
mbërritur uji tek vendi i papastërtisë apo duhet larguar edhe ai ujë
që ka prekur papastërtinë?
Përgjigje: Largimi i ujit që vjen nga zorra për tek tapeti apo
qilimi nuk është i detyrueshëm. Për sa kohë uji i rrjedhshëm vjen
nga zorra e lidhur me rrubinetin, mjafton që uji të kalohet mbi tapet
me pak presion dhe kështu edhe papastërtia bashkë me ujin që e ka
pastruar atë largohen.
Pyetja 73: Cila është dispozita islame lidhur me abdesin apo
guslin e kryer me ujin që është vetvetiu i trashë (me dendësi më të
lartë)? Një shembull i lidhur me këtë është uji i detit dendësia e të
cilit është më e lartë për arsye të pranisë së kripës në të. Diçka e
ngjashme është liqeni i Erumijes por edhe ujëra të tjera me dendësi
më të lartë se ai.
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Përgjigje: Sado e lartë të jetë përqindja e kripës në ujërat e
caktuara, kjo nuk i heq atij cilësinë e ujit të pastër që vlen për të
larguar papastërtitë. Ndikimet e dispozitave fetare të lidhura me
cilësinë apo nivelin e pastërtisë së ujit dhe konsiderimin e tij
plotësisht i pastër, janë të lidhura me normat e gjithëpranuara për
ujin e pastër në një shoqëri.
Pyetja 74: A është e detyrueshme që për të radhitur nivelet
e efekteve të ndenjes të kemi dijeni për natyrën ndenjshmërisë së
ujit apo e bazojmë gjykimin tonë mbi ndenjshmërinë, në
përgjithësi? (Siç ështe uji që përdoret në tualetet e trenave apo të
avionëve etj..)
Përgjigje: Në qoftë se është e mundur të gjykohet se ky ujë i
plotëson dispozitat e ujit të pastër të ndenjur, atëherë mund të
gjykojmë të bazuar në këtë.
Pyetja 75: Në çështjen me numër 147, të trajtuar në librin
“Err Rrisaletul Ilmijeh” të imam Khomejnit (Allahu e mëshiroftë!),
thuhet se: “Fjala e fëmijës dallues përpara se të kalojë në moshën e
pubertetit, nuk merret në konsideratë në çështjet e pastërtisë apo të
papastërtisë, përpara se të mbushë moshën e përmendur më sipër.”
Kjo është në fakt një fetva shumë e vështirë për t’u zbatuar sepse
ajo i detyron prindërit e fëmijës që ta lajnë dhe ta pastrojnë atë sa
herë që ai kryen nevojat personale, derisa të mbushë pësëmbëdhjetë
vjeç. Pyetja që lind këtu është; cila është dispozita fetare në këtë
rast?
Përgjigje: Fjala e fëmijës së vetëdijshëm dhe të matur
adoleshent, i cili është pranë moshës së pubertetit merret në
konsideratë, në çështjet e pastërtisë dhe të papastërtisë.
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Pyetja 76: Ndonjëherë ujërave të caktuar u shtojnë lëndë të
tjera të cilat e ndryshojnë ngjyrën e tij. A konsiderohen këto prej
ujërave të shtuar? Cili është gjykimi Islam lidhur me këto ujëra? A
është i mundur pastrimi me to?
Përgjigje: Jo. Ky ujë nuk ka dispozitë të njëjtë me atë të ujit
të shtuar.
Pyetja 77: Cili është ndryshimi ndërmjet ujit të rrjedhshëm
dhe ujit të ndenjur sa i përket pastrimit me to?
Përgjigje: Nuk ka asnjë ndryshim ndërmjet tyre, në këtë
aspekt.
Pyetja 78: Në rast se e ziej ujin e kripur, a është e lejuar të
pastrohem dhe të marr abdes prej ujit të përftuar prej avullimit të
tij?
Përgjigje: Në rast se i plotëson kushtet e ujit absolutisht të
pastër, atëherë trajtohet me të njëjtat dispozita të vlefshme për këtë
të fundit.
Pyetja 79: Për të pastruar pjesën e brendshme (të poshtme)
të këmbës apo të këpucës nevojitet që të bëhen pesëmbëdhjetë
hapa. Këto hapa duhet të bëhen pasi të jetë larguar papastërtia apo
edhe duke qenë e pranishme? A mund të konsiderohet pjesa e
poshtme e këmbës apo e këpucës e pastruar pas largimit të
papastërtisë fizike pas kryerjes së pësëmbëdhjetë hapave?
Përgjigje: Ai person të cilit i është bërë pis pjesa e poshtme
e këmbës apo e këpucës gjatë ecjes së tij në një rrugë të caktuar dhe
vazhdon të bëjë edhe disa hapa të tjerë, në të njëjtën rrugë të pastër
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dhe të thatë (afërsisht dhjetë hapa) atëherë këmba apo këpuca
konsiderohet e pastruar, me kushtin që të jetë larguar pjesa e
papastërtisë.
Pyetja 80: A mund të pastrohet pjesa e poshtme e këmbës
apo e këpucës në qoftë se ecja ndodh në një rrugë të asfaltuar?
Përgjigje: Rruga e shtruar me asfalt, apo me llojet e
ndryshme të bitumit, nuk konsiderohet pastruese për pjesën e
poshtme të këmbës apo të këpucës.
Pyetja 81: A mund të konsiderohet dielli prej pastruesve dhe
cilat janë kushtet që duhet të përmbushen që ai të konsiderohet i
tillë?
Përgjigje: Ato që pastrohen prej diellit janë; Toka dhe
gjithçka tjetër e paluajtshme e ngjashme me të, siç është muri i
pallatit dhe gjithçka i ngjan atij muri në përbërje. Pastrohen
gjithashtu të gjitha llojet e drurit apo të dyerve të pranishme në ato
ndërtesa, nëse rrihen prej diellit dhe pasi të jetë larguar pisllëku prej
tyre. Një kusht tjetër është që papastërtia të jetë e njomë në kohën
kur e rreh dielli dhe pasi ai të ketë perënduar të jetë tharë.
Pyetja 82: Si kryhet pastrimi i rrobave të prekura prej
papastërtisë, të cilat gjatë larjes e ndryshojnë ngjyrën e ujit me të
cilin lahen?
Përgjigje: Në qoftë se lëshimi i bojës prej rrobës së papastër
në ujë nuk ndikon deri në atë shkallë sa uji të konsiderohet i shtuar,
atëherë pastrimi kryhet duke i hedhur ujë.
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Pyetja 83: Nëse një person vendos të marrë gusul dhe për të
kryer këtë e mbush një enë me ujë. Gjatë kryerjes së guslit ndodh
që uji që bie prej trupit të bjerë në enën e mbushur për të kryer
guslin. A konsiderohet ky ujë pas kësaj, i pastër dhe a ka ndonjë
pengesë që ndalon përdorimin e këtij uji për vazhdimin e larjes?
Përgjigje: Nëse uji që bie në enë, bie prej pjesës së pastër të
trupit që është duke u larë, atëherë uji mbetet i pastër dhe nuk ka
asnjë pengesë që të vazhdohet pjesa e mbetur e larjes me të.
Pyetja 84: A është e mundur të pastrohet tulla mbi të cilën
piqet buka (perse, arabe apo afgane) në rast se informohemi se uji
me të cilin llaci i saj është gatuar ka qenë i papastërt?
Përgjigje: Pjesa sipërfaqësore e asaj tulle mund të pastrohet
duke e larë me ujë të pastër. Kështu, pastrimi i pjesës sipërfaqësore
të tullës mbi të cilin vendoset brumi i bukës për t’u pjekur, është
plotësisht i mundur, në këtë mënyrë.
Pyetja 85: A mbetet dhjami i pisët në papastërtinë e tij nëse
kryhen mbi të eksperimente të caktuara me elemente kimike duke
qenë se përbërja e tij merr dhe krijon një strukturë të re përbërëse,
apo mbetet sikur ka qenë në fillim?
Përgjigje: Për të pastruar prej papastërtisë diçka të pisët
është e pamjaftueshme që kjo të ndodhë nëpërmjet ndërhyrjes me
kimikate të ndryshëm duke e ndryshuar strukturën përbërëse të tij.
Pyetja 86: Në fshatin tonë gjendet një hamam publik, tavani
dhe soleta e të cilit është e sheshtë. Prej tavanit të hamamit pikojnë
disa pika uji mbi kokat e njerëzve që lahen në hamam. Këto pika uji
janë avulli i kondesuar që ngrihet prej hamamit dhe pasi ftohet bie
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në formë pikash. A mund të konsiderohen këto pika të pastra? A
është i plotë dhe i saktë gusli i marrë në hamam pasi të jetë prekur
trupi i larë prej këtyre pikave?
Përgjigje: Avulli i hamamit konsiderohet i pastër dhe po
ashtu konsiderohen edhe pikat e formuar prej tij pasi të
kondesohet. Rënia e këtyre pikave dhe prekja e trupit të pastruar
me gusul nuk ndikon aspak në pastërtinë e trupit dhe në guslin e
marrë.
Pyetja 87: Sipas analizave të ndryshme laboratorike,
mbërrihet në përfundimin se bashkimi i ujërave të pishëm me
metale të ndryshme të papastra të gjendura thellësive të tokës,
përbën në pjesën më të madhe të rasteve 10% të përbërësve të tyre.
Nëpërmjet filtrave të mëdhenj papastërtitë e ujërave të pista
ndahen prej pjesës tjetër të ujërave nëpërmjet proceseve të
ndryshme fizike, kimike dhe biologjike. Pas këtyre proceseve të
komplikuara këto ujëra ndryshojnë plotësisht përbërjen dhe
struktuën e tyre në disa dimensione. Ndryshimi fizik është i lidhur
me ndryshimin e ngjyrës, të shijes dhe të aromës. Ndryshimi në
dimensionin kimik është i lidhur me ndryshimin e përbërësve të
ndryshëm të metaleve të papastra dhe të substancave të tjera
kimike. Ndërsa ndryshimi në dimensionin biologjik është i lidhur
me mikrobet e dëmshme dhe vezët e gjallesave të tjera
mikroskopike. Këto ujëra, pasi kalojnë proceset e filtrimit bëhen
shpeshherë më të pastra se vetë ujërat e deteve, të liqeneve apo
edhe të ujërave të përodura për ujitje në bujqësi. Duke qenë se ujërat
e zeza konsiderohen absolutisht të papastra, a mund të themi se pas
proceseve të filtrimit ato pastrohen dhe konsiderohen ujëra të

- 44 -

sipas opinionit të dijetarit, eruditit, Ajatullah Sejjid Ali Khamenei

pastra? Apo të gjitha ujërat që burojnë prej proceseve të filtrimit
konsiderohen të papastra?
Përgjigje: Procesi i filtrimit i përmendur më sipër, nuk
mund të realizojë pastrimin e plotë të ujit nëpërmjet ndarjes së
lëndëve dhe përbërësve të papastër prej ujit. Procesi i filtrimit të
ujërave konsiderohet i plotë vetëm në ato raste kur procesi kryhet
nëpërmjet avullimit dhe kondensimit. Pra, avullimi i ujit të
papastër dhe më pas rikthimi i tij në ujë të pastër nëpërmjet
avullimit.

DISPOZITAT E TEJEMUMIT

Pyetja 88: Fiset e ndryshme të cilët shpërngulen herë pas
here, përballen me mungesën e ujit për të larë e pastruar venddaljen
e urinës së tyre. A munden ata në raste si këto, që ta kryejnë
pastrimin nëpërmjet drurit apo nëpërmjet gurëve dhe a
konsiderohet i saktë namazi i tyre në raste si këto?
Përgjigje: Venddalja e urinës nuk pastrohet përveçse me ujë
dhe në rast se nuk gjendet ujë për t’u pastruar me të, namazi i tyre
konsiderohet i saktë.
Pyetja 89: Cili është gjykimi Islam në pastrimin e venddaljes
së urinës dhe vendit të jashtëqitjes me ujë të pakët?
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Përgjigje: Për të qenë të sigurtë, pastrimi i venddaljeve të
urinës dhe të jashtëqitjes, me ujë të pakët duhet të kryhet dy herë
radhazi. Sa i përket pastrimit të vendit të jashtëqitjes, është kusht
largimi i papastërtisë nga vendi i jashtëqitjes, qoftë dhe me ujë të
pakët dhe shenjat e saj.
Pyetja 90: Është e ditur që çdo njeri pasi të kryejë procesin e
urinimit apo të jashtëqitjes, në mungesë të ujit, duhet të kryejë atë
që quhet procesi i istibrasë. Duke qenë se kam një plagë në vendin e
jashtëqitjes, kam frikë se po të bëj Istibra’un duke ushtruar fërkim e
trysni mbi organin tim mund të nxis e të shkaktoj hemoragji. Pas
kësaj, kam frikë gjithashtu se më bashkohet gjaku i derdhur me ujin
e përdorur për t’u pastruar dhe më bëhen trupi dhe rrobat të
papastra. Në rast se do të evitoj Istibra’un për një periudhë të
caktuar, supozohet dhe mendohet se plaga ime mund të shërohet
dhe të mbyllet, sikurse është shumë e sigurtë se nëse vazhdoj ta
aplikoj këtë lloj pastrimi, plaga nuk ka për t’u mbyllur dhe rrjedhja
e gjakut ka për të vazhduar edhe për tre muaj të tjerë. Ju lutem më
informoni si mundet të veproj në një rast si ky. A duhet ta bëj
Istibra’un apo t’a evitoj atë me qëllim shërimin e plagës?
Përgjigje: Procesi i Istibra’u-t nuk është i detyrueshëm
fetarisht, dhe në qoftë se vërtetohet se ai mund të bëhet i dëmshëm
në momente të caktuara, atëherë ai nuk është as i lejuar. Ndërsa, në
rast se Istibra’u nuk bëhet për arsye nga më të ndryshmet dhe me
pas vërejmë një formë të caktuar uji të mbledhur në vendin e
jashtëqitjes, atëherë gjykojnë se ajo është urinë.
Pyetja 91: Herë pas here, pas urinimit dhe pastrimit
(istibrasë) mund të ndodhë që të formohet pa vetëdije një formë e
caktuar e lagështisë e ngjashme me urinën në vendin e jashtëqitjes.
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A është ajo e pastër apo e papastër? Në rast se personi e identifikon
këtë gjendje pasi të ketë kryer faljen e namazit, si konsiderohet
namazi që ka kryer, i saktë apo jo? A kërkohet prej tij që të
verifikohet periodikisht për gjendjen e kësaj lagështire që del në
mënyrë të pavetëdijshme në të ardhmen?
Përgjigje: Në qoftë se kjo lagështirë e formuar pa vetëdije
krijohet pas urinimit dhe pastrimit (istibrasë) dhe më pas dyshoi se
ajo mund të jetë urinë, ajo nuk konsiderohet urinë, përkundrazi,
konsiderohet e pastër. Nisur nga kjo, nuk është më e nevojshme të
ndalemi dhe të bëjmë kërkime të mëtejshme në këtë çështje.
Pyetja 92: Ju lutem shkëlqesi, nëse është e mundur, të na
ofroni një sqarim më të hollësishëm lidhur me lagështirën që
krijohet pas urinimit.
Përgjigje: Zakonisht, lagështira apo sekrecioni që del
menjëherë pas spermatozoideve quhet (el uedhij), ndërsa lagështia
që del menjëherë pas urinës quhet (el uedij), ndërsa lagështia apo
sekrecioni që krijohet zakonisht pas përkëdheljeve dhe gjesteve
eksituese ndërmjet dy bashkëshortëve quhet (el medhij) dhe të gjitha
këto konsiderohen të pastra. Prania e tyre nuk e kompromenton
pastërtinë e trupit.
Pyetja 93: Ulësja e kryerjes së nevojave në banjë është
vendosur në drejtim diametralisht të kundërt me drejtimin që
mendonim se ishte Kibla (Qabeja). Me kalimin e kohës mësuam se
drejtimi i ulëses në banjë lëvizte nga drejtimi i Kibles me 20-22
gradë. Ju lutem të më shpjegoni, nëse është e nevojshme që ta
ndryshojmë drejtimin e ulëses së kryerjes së nevojave në banjë apo
jo?
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Përgjigje: Duke marrë parasysh vlerësimin tuaj se
venddrejtimi i ulësës në banjë është i ndryshëm me disa gradë nga
drejtimi në të cilin ndodhet Kibla, mund të themi se kaq është e
mjaftueshme dhe nuk ka asnjë probem.
Pyetja 94: Jam i sëmurë dhe vuaj prej kanaleve urinare. Pasi
urinoj dhe kryej pastrimin e venddaljes së urinës, vazhdoj të ndjej
sikur krijohet një lloj lagështie që me ngjason me urinën. Kam
shkuar tek mjeku disa herë dhe kam zbatuar me përpikmëri
udhëzimet e tij, por sërish nuk ka asnjë përmirësim. Ju lutem të më
tregoni çfarë duhet të bëj?
Përgjigje: Nuk duhet të merreni me dyshime të kësaj natyre
nëse ato lindin pas urinimit dhe pastrimit. Për sa kohë ju jeni të
bindur se rrjedhja e urinës ka përfunduar e plotë dhe më pas jeni
pastruar, atëherë, gjithçka që mund të krijohet më pas në formën e
lagështirës, nuk është problem. Lidhur me këtë duhet t’i referoheni
gjykimit të imam Khomejnit (Allahu e mëshiroftë!) në librin e tij “Err
Rrisaletul Ilmijeh”.
Pyetja 95: Cila është mënyra e pastrimit nëpërmjet
“istribrasë” përpara “istinxhasë”?
Përgjigje: Nuk ka ndryshim në formë ndërmjet tij dhe
ndërmjet “istibrasë” pas “istinxhasë”.
Pyetja 96: Në disa profile të caktuara pune dhe në disa
kompani, punësimi është i kushtëzuar me disa lloje të caktuara të
kontrolleve mjekësore të cilat të detyrojnë që të zbulohen edhe
organet gjenitale. Si duhet të veprojmë në raste të tilla, duke iu
referuar edhe nevojës tonë për të punuar.
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Përgjigje: Nuk është e lejuar që të zbulohen organet gjenitale
përballë askujt edhe në rast se kjo mund të jetë e lidhur me natyrën
e caktuar të punës. Në rast se vendi ku synon të punësohesh është
i interesuar të dijë, apo dyshon se mund të keni një sëmundje të
caktuar tek organet gjenitale dhe ka nevojë që të mësojë të vërtetën,
atëherë në këtë rast është e lejuar që të shfaqen organet vetëm
përballë mjekut specialist.
Pyetja 97: Si kryhet pastrimi i venddaljes së urinës, pas
përfundimit të saj?
Përgjigje: Preferencialisht detyrueshëm dhe për të qenë të
sigurtë, lahet me ujë të pakët dy herë.
Pyetja 98: Si kryhet pastrimi i venddaljes së jashtëqitjes?
Përgjigje: Është i lirë që të zgjedhë ndërmjet larjes me ujë
deri në eleminimin e plotë të jashtëqitjes prej venddaljes së saj dhe
pas saj nuk nevojitet më asnjë larje tjetër. Ose mundet që ta pastrojë
atë me anë të tre gurëve, ose tre copa me kushtin që ato të jenë të
pastra. Në qoftë se tre copa “rreckë apo diçka e ngjashme” nuk janë
të mjaftueshme që të pastrohet plotësisht, atëherë vazhdohet të
pastrohet edhe me copa të tjera deri sa të kryehet dhe të vërtetohet
pastrimi i plotë i papastërtisë. Pastrimi mund të kryhet edhe
nëpërmjet tre anëve të pastra të së njëjtës cope, por edhe me gurin
ndodh njëlloj, me kushtin që pastrimi të ndodhë dhe të kryhet
plotësisht.
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DISPOZITAT E ABDESIT

Pyetja 99: Mora abdes me nijetin e pastrimit për të falur
namazin e akshamit. A më lejohet mua që me të njëjtin abdes të
prek Kur’anin dhe të fal namazin e jacisë?
Përgjigje: Për sa kohë keni marrë abdes të saktë dhe nuk ka
ndodhur më pas që ta keni prishur atë, për një nga arsyet që e
prishin abdesin, atëherë mund të kryeni me të njëjtin abdes çdo lloj
adhurimi tjetër të kushtëzuar me pastërtinë e trupit.
Pyetja 100: Një person përdor paruke për arsye të mungesës
së flokëve. Në rast se do të heqë paruken mund të vendoset në
pozicion të vështirë në sy të njerëzve. A është e lejuar që të bëjë
mes’h mbi paruke, apo duhet ta heqë patjetër atë ?
Përgjigje: Nuk është e lejueshme që të merret mes’h mbi
paruke dhe mbi çdo lloj floku të vendosur mbi kokë, por duhet të
hiqet dhe të bëhet mes’hi mbi lëkurën e kokës. Në rast se flokët e
reja janë të mbjella mbi lëkurë dhe është shumë e vështirë apo e
pamundur që të lëvizen (hiqen) prej kokës, atëherë mund të merret
mes’hi mbi to.
Pyetja 101: Kam dëgjuar prej një personazhi të caktuar të
thotë se; gjatë abdesit duhet larë fytyra me ujë vetëm dy herë dhe
nëse ndodh që të lahet për herë të tretë atëherë abdesi prishet. A
është ky pohim i vërtetë apo jo?
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Përgjigje: Larja e gjymtyrëve dhe e pjesëve të detyrueshme
për t’u larë gjatë abdesit është detyrative që të bëhet një herë të
vetme. Larja për herë të dytë është e lejueshme, por larja tre herë
nuk është e përmendur asgjëkundi në tekstet islame. Çështja është
se numri i herëve të larjes është i lidhur me qëllimin e personit. Në
rast se nëpërmjet larjes disa herë të gjymtyrës ai ka për qëllim një
herë të vetme, atëherë ajo konsiderohet një herë e larë edhe nëse uji
kalon mbi pjesën e larë më shumë se një herë.
Pyetja 102: A lejohet dhe a konsiderohet i saktë abdesi që
merret duke e zhytur trupin apo gjumtyrët që duhen larë në ujë ta
pastër më shumë së dy herë, apo është e nevojshme dhe e
kushtëzuar me numrin dy?
Përgjigje: Lejohet që ta zhysë fytyrën dhe gjumtyrët e tjera
dy herë në ujë. Siç thamë më sipër, larja apo zhytja e parë është
detyrative, e dyta e lejuar dhe e treta e pa përcaktuar. Është e
rëndësishme të dihet se zhytja e duarve në ujë duhet të bëhet me
nijetin e pastrimit dhe të abdesit në mënyrë që edhe uji i duarve të
jetë më pas i vlefshëm për të bërë mes’hin në kokë.
Pyetja 103: A konsiderohen yndyrnat që i çliron vetë trupi i
njeriut dhe floku i tij, pengesë në konsiderimin e abdesit të plotë?
Përgjigje: Jo. Ato lloj yndyrnash nuk konsiderohen pengesë,
përveç rasteve kur personi e dallon dhe e ka të qartë dhe e kupton
se sasia e këtyre yndyrnave është aq e madhe sa të pengojë
depërtimin e ujit në lëkurë apo edhe në flok.
Pyetja 104: Deri para një kohe të caktuar, kur i bëja mes’h
këmbëve, nuk prekja sipërfaqet dhe anët e gishtërinjve, por jam
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mjaftuar vetëm me mes’hin e sipërfaqes së këmbës. A është ky
mes’h i saktë? Dhe në rast se mes’hi nuk ka qenë i saktë, a është e
nevojshme që të përsëris të gjitha namazet që i kam falur me këtë
formë abdesi?
Përgjigje: Në rast se mes’hi që keni kryer nuk i ka përfshirë
skajet e gishtërinjve, atëherë ai konsiderohet abdes i pavlefshëm
dhe duhet të përsëritet falja e namazeve që janë bërë me atë abdes.
Në rast se është në dyshim dhe nuk e kujton nëse e ka kaluar
mes’hin tek skajet e gishtërinjve të këmbës ose jo, atëherë mund të
themi se nëse ai ka patur paraprakisht dijeni për këtë çështje më
parë dhe mendon se ekziston mundësia që ai ta ketë kaluar mes’hin
edhe tek skajet e gishtërinjve, atëherë edhe abdeset, edhe namazet
që ka faluar me to janë të sakta dhe nuk është e nevojshme që të
përsëriten.
Pyetja 105: Cila është pjesa e kyçit apo e këmbës në të cilën
ndalet mes’hi?
Përgjigje: Mes’hi duhet të ndalet tek fillimi i kyçit apo i
kaviljes.
Pyetja 106: Cila është dispozita e abdesit që merret nëpër
xhamia, qendra fetare, apo në institucione të ndryshme shtetërore
të ndërtuara nga vetë Shteti në vendet islame?
Përgjigje: Abdesi është i saktë dhe nuk ka asnjë ndalesë
fetare lidhur me këtë.
Pyetja 107: Kemi një burim uji që buron nga toka që është në
pronësinë e dikujt. Për ta marrë dhe për ta transferuar këtë ujë
nëpërmjet kanalizimeve apo tubacioneve për disa kilometra, do të
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na duhet të kalojmë tek toka apo tek tokat e njerëzve të tjerë dhe
për të bërë këtë na nevojitet miratimi i tyre. Në qoftë se pronarët e
këtyre tokave nuk pranojnë që uji apo tubat të kalojnë nga tokat e
tyre, a është e mundur që ta përdorin ujin që buron tek toka e
personit të parë për t’u larë dhe për t’u pastruar. Pra, për të kryer
me të nevojat tona të pastrimit për çështjet adhurimore?
Përgjigje: Në rast se uji buron vetvetiu nga toka dhe është
marrë e transferuar nëpërmjet tubave për tek një vend tjetër
përpara se të shpërndahet në tokë, atëherë ky ujë mund të përdoret
për të përfituar prej tij, pasi nuk njihet në zakonet tona që përdorimi
i ujit të konsiderohet veprim mbi pronësinë e dikujt tjetër.
Pyetja 108: Institucioni i ujësjellësit e ka ndaluar vendosjen
e pompave të ujit, por në disa vende të caktuara presioni i ujit është
shumë i dobët dhe njerëzit që banojnë në kate të larta e kanë të
pamundur që ta marrin ujë, përveçse nëpërmjet përdorimit të
pompave të ujit të cilat rrisin presionin. Lidhur me këtë çështje kemi
dy pyetje: 1- A është e lejuar fetarisht vendosja e pompës së ujit? 2Nëse pranojmë hipotetikisht se vendosja e pompës nuk është e
lejuar fetarisht, a mund të përdorim këtë ujë për nevojat të pastrimit
(gusul dhe abdes)?
Përgjigje: Vendosja e pompës së ujit dhe përfitimi prej saj
nuk është i lejuar, në parim. Kështu, marrja e abdesit apo larja me
atë ujë, është çështje që konsiderohet fetarisht si “problematike”.
Pyetja 109: Në njërën prej fetvave tuaja, ju keni thënë se
abdesi që është marrë afër kohës së fillimit të kohës së namazit,
është i vlefshëm për të falur me të namazin tjetër. A mund të na
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shpjegoni më qartë se cila është sasia e kohës që nënkuptoni kur
thoni: “afër kohës së fillimit të kohës së namazit”?
Përgjigje: Njësia matëse në këtë rast është koha e
konsideruar zakonisht prej njerëzve, si kohë e afërt me hyrjen e
kohës së namazit, ndaj nuk ka asnjë problem që të marrë abdes në
këtë kohë për të kryer faljen e namazit.
Pyetja 110: A është e pëlqyeshme që gjatë dhënies së mes’hit
tek këmbët, gjatë marrjes së abdesit, të bëhet mes’h tek pjesa e
poshtme e gishtave të këmbës? Pra, në atë pjesë të gishtërinjve të
këmbës që bie në kontakt me tokën?
Përgjigje: Pjesa e përcaktuar dhe e detyrueshme për të
dhënë mes’hin është sipërfaqja e këmbës dhe prej skajeve të
gishtërinjve deri tek kyçi i këmbës. Sa i përket pëlqyeshmërisë së
dhënies mes’h të pjesës së poshtme të këmbës, kjo nuk është e
përmendur në asnjë vend.
Pyetja 111: Gjatë kohës që merr abdes dhe është duke larë
duart dhe fytyrën, ai prek rubinetin e çezmës me dorë. A ka një
dispozitë të caktuar për këtë lloj prekjeje?
Përgjigje: Nuk ka asnjë problem në këtë dhe kjo prekje nuk
e cënon saktësinë e abdesit. Në rast se përfundon larjen e dorës së
majtë dhe përpara se të japë mes’h e prek me dorën e tij rubinetin e
lagur me ujë, kjo mund të ndikojë që të konsiderohet abdesi
problematik, në rast se mendohet të jetë takuar uji i abdesit në
dorën e tij me ujin e jashtëm.
Pyetja 112: A është e mundur që të bëjmë mes’h me ujë tjetër,
të ndarë prej atij me të cilin marrim abdes? A është kusht që mes’hi
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mbi kokë të bëhet me dorën e djathtë duke e rrëshkitur të djathtën
nga lart poshtë?
Përgjigje: Është kusht që mes’hi i dhënë kokës dhe këmbëve
të bëhet me ujin dhe me lagështirën e mbetur në dorë prej marrjes
së abdesit. Në qoftë se nuk mbetet më ujë në dorë, apo largështirë
prej ujit të abdesit, atëherë mund të marrë prej ujit apo lagështirës
së mjekrës apo të vetullave. Preferencialisht dhe për të qenë më të
sigurtë, është mirë që mes’hi i kokës të bëhet me dorën e djathtë
dhe nuk është kusht që dora të lëvizet prej lart poshtë.
Pyetja 113: Disa gra janë të mendimit se lyerja e gishtërinjve
me manikyr apo diçka tjetër nuk e pengon marrjen e abdesit dhe se
është e lejueshme që mes’hi i këmbëve të bëhet mbi çorapet e holla
të grave. Cili është mendimi juaj lidhur me këtë?
Përgjigje: Në qoftë se lyerja e gishtërinjve formon një
shtresë, sado e hollë qoftë ajo, që e ndalon ujin të prekë thonjtë e saj,
atëherë abdesi konsiderohet i pavlefshëm. Gjithashtu nuk është e
lejueshme dhe as e pranueshme që mes’hi të bëhet mbi çorape, sado
të holla qofshin ato.
Pyetja 114: A është e lejuar për të plagosurit në luftë, të cilët
për arsye të dëmtimit të shtyllës së tyre kurrizore (të paralizës së
pjesshme) dhe të kanaleve urinare, që ta falin namazin e xhumasë
dhe të ikindisë me të njëjtin abdes?
Përgjigje: Nuk ka asnjë ndalesë apo pengesë që ta falë
namazin e xhumasë, por duhet që ndërmjet marrjes së abdesit dhe
faljes së namazit të mos ketë hapësirë kohore. Pra, është e
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mjaftueshme që të marrë abdes përpara hytbes së xhumasë dhe ta
falë namazin me të, nëse nuk e ka prishur abdesin gjatë kësaj kohe.
Pyetja 115: Një person i pamundur fizikisht për të marrë
abdes, ngarkon dikë tjetër që të marrë për të abdes, duke e bërë
nijetin për të dhe duke fshirë gjymtyrët dhe pjesët që duhen larë.
Në qoftë se e ka të pamundur ta marrë abdesin me dorën e tij,
atëherë ngarkon dikë tjetër që ta marrë me dorën e tij, duke i dhënë
abdesin vetes, me dorën e vet. Në qoftë se e ka të pamundur ta
lëvizë dorën fare, atëherë i ngarkuari për t’i dhënë abdes e bën këtë
me ujin apo me lagështirën që ka në dorën e tij. Po në rast se i
ngarkuari për t’i dhënë dikujt abdes nuk e ka fare dorën, si veprohet
në këtë rast?
Përgjigje: Nëse nuk e ka shputën e dorës së tij, atëherë
merret prej ujit apo prej lagështirës së gjendur në parakrah dhe në
qoftë se nuk e ka as parakrahun, merret prej ujit apo prej lagështirës
së pranishme tek vetullat apo tek mjekra e tij dhe më pas kryen
mes’hin mbi kokë dhe tek këmbët.
Pyetja 116: Pranë vendit ku falet xhumaja, gjendet një vend
ku mund të merret abdes, që është pjesë e xhamisë. Sasia e parave
që nevojitet për ta paguar atë ujë, nuk është prej arkës së xhamisë.
A është e lejuar që të përdoret ai ujë prej njerëzve që falin namazin
e xhumasë në atë xhami?
Përgjigje: Nuk ka asnjë problem në këtë, pasi uji i sjellë në
atë vend abdesi ka qenë me qëllim që besimtarët ta përdorin atë për
të marrë abdes.
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Pyetja 117: A është e lejuar që besimtari ta falë namazin e
akshamit dhe të jacisë me të njëjtin abdes që është marrë për ta falur
namazin e drekës dhe të ikindisë? Duhet të përmendim këtu faktin
se abdesi nuk është prishur gjatë gjithë kësaj kohe. A mundet të
falet me abdesin e drekës dhe të ikindisë apo duhet të marrë abdes
për secilin namaz me nijet të veçantë?
Përgjigje: Nuk është e nevojshme që të merret abdes për
secilin namaz. Njeriu mund të falet aq sa ka mundësi apo aq sa të
dëshirojë prej namazeve me të njëtin abdes, për sa kohë nuk e ka
prishur atë.
Pyetja 118: A është e lejuar që të merret abdes për të falur
një namaz farz, përpara se të hyjë koha e namazit?
Përgjigje: Nuk ka asnjë ndalesë që të merret abdesi për
namazin farz përpara se të ketë hyrë koha e faljes.
Pyetja 119: Jam i paralizuar tek të dyja këmbët, lëviz i
mbështetur mbi dy paterica dhe përdor këpucë mjekësore. Kjo
gjendje ma bën absolutisht të pamundur që t’i heq këpucët për të
marrë mes’h. A mund të më sqaroni ju lutem si duhet të veproj në
këtë rast sa i përket mes’hit?
Përgjigje: Në qoftë se heqja e këpucëve është shumë e
vështirë dhe të shkakton probleme të mëdha, atëherë është e lejuar
që të marrësh mes’h mbi këpucët dhe abdesi juaj konsiderohet i
rregullt.
Pyetja 120: Mbërrijmë në një vend dhe kërkojmë ujin për
disa ferasikh (ferasikh është shumësi i fjalës fersakh. Është fjalë perse. Ajo
është një sipërfaqe afërisht 5.8 kilometra). Pas kërkimeve nuk gjejmë
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përveçse ujit të ndotur. Si duhet të veprojmë në këtë rast? Të
marrim abdes me ujin që kemi gjetur apo të marrim tejemum?
Përgjigje: Në qoftë se uji duket më së shumti i pastër dhe
nuk ndodh asnjë dëmtim prej përdorimit të tij, por as nuk ekziston
frika se mund të dëmtojë, atëherë ai ujë duhet të përdoret për të
marrë abdes. Tejemumi nuk e zëvendëson abdesin në një rast si ky.
Pyetja 121: A është abdesi i pëlqyeshëm në vetvete? A është
i saktë abdesi që merret me qëllim afrimiteti tek Allahu i
Madhëruar (abdes adhurimor) përpara kohës së namazit dhe më
pas të kryhet falja me atë abdes?
Përgjigje: Abdesi i marrë për qëllim të qëndrimit në
vazhdimësi në gjendje pastërtie, është abdes i pëlqyeshëm fetarisht
dhe është plotësisht e lejueshme që të falet namazi me abdesin e
pëlqyeshëm.
Pyetja 122: Si mundet të shkojë në xhami, të falë namaz, të
lexojë Kur’an dhe të vizitojë imamët e pagabueshëm, ai njeri, i cili
është vazhdimish ka dyshim për abdesin e tij?
Përgjigje: Asnjë ndikim nuk ka dyshimi tek pastërtia pas
marrjes së abdesit dhe për sa kohë nuk është i bindur se e ka prishur
abdesin, ai është i lirë që të shkojë me të njëjtin abdes në xhami, të
falë namaz, të lexojë Kur’an dhe të vizitojë imamët e pagabueshëm.
Pyetja 123: A është kusht për një abdes të plotë që të kalojë
uji i rrjedhshëm mbi të gjithë sipërfaqen e duarve, apo është e
mjaftueshme që të kalojmë përmbi dorën që duhet larë një dorë të
lagur apo të njomë?
- 58 -

sipas opinionit të dijetarit, eruditit, Ajatullah Sejjid Ali Khamenei

Përgjigje: Më larjen e duarve, nënkuptohet kalimi i ujit tek e
gjithë pjesa e gjymtyrës që duhet larë, edhe nëse kjo realizohet
nëpërmjet fshirjes me dorën tjetër. Ndërsa fshirja dhe prekja e dorës
që duhet larë me lagështirën e dorës tjetër është e pamjaftueshme.
Pyetja 124: Gjatë kryerjes së mes’hit, a është e mjaftueshme
të laget maja e flokëve, apo është e nëvojshme që uji të depërtojë
deri tek lëkura e kokës?
Përgjigje: Mundet që të bëjë mes’h deri tek lëkura e kokës
në mungesë të flokëve, por mundet ta bëjë këtë edhe me majat e
flokëve në pjesën e përparme të kokës. Në rast se flokët e gjata të
pjesës tjetër të kokës, bashkohen tek pjesa e përparme e flokëve, ose
pjesa e përparme e flokëve është aq e gjatë sa të mbulojë fytyrën,
atëherë është e nevojshme që të shpërndahen flokët mirë dhe më
pas të kryhet mes’hu deri tek lëkura që qëndron nën ato flokë.
Pyetja 125: Si mund ta bëjë mes’hin, ai njeri që ka flokë
artificiale dhe çfarë mund të bëjë gjithashtu në rastin e guslit?
Përgjigje: Në qoftë se heqja e atyre flokëve është shumë e
vështirë apo e pamundur, apo mund të shkaktojë dëme të caktuara
në lëkurë apo në shëndet dhe njëkohësiht është e pamundur që në
praninë e tyre të depërtojë uji tek lëkura e kokës, atëherë mund të
marrë mes’h edhe mbi ato flokë. Kjo vlen edhe për rastin e guslit.
Pyetja 126: Cila është dispozita fetare e lidhur me intervalin
kohor të lënë ndërmjet larjes së pjesëve të ndryshme gjatë abdesit
dhe guslit?
Përgjigje: Intervalet kohore të lëna ndërmjet larjes së
gjymtyrëve gjatë marrjes së guslit, nuk përbëjnë asnjë problem.
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Ndërsa intervalet kohore të lëna gjatë larjes së gjymtyrëve në abdes
janë të kushtëzuara. Në rast se njëra apo disa vende të pjesëve që
duhen larë gjatë abdesit thahen përpara se abdesi i plotë të
përfundojë, atëherë ky abdes nuk është i vlefshëm.
Pyetja 127: Çfarë duhet të bëjë me abdesin dhe me namazin
e tij një njeri i cili vazhdimisht nxjerr sasi shumë të vogla të gazrave?
Përgjigje: Në qoftë se sasia e vogël e gazrave është e
vazhdueshme deri në atë masë sa kjo mund të ndodhë edhe gjatë
kohës kur është duke falur namazin dhe lënia e namazit për të
rimarrë abdes në mënyrë të vazhdueshme shkakton vështirësi të
mëdha, atëherë mund të falet çdo namaz me një abdes të veçantë
për të. Kjo do të thotë se në raste si këto, një abdes i vetëm është i
mjaftueshëm për kryerjen e një namazi, edhe nëse abdesi prishet
(prej gazrave të pakët) brenda atij namazi.
Pyetja 128: Janë disa persona të cilët banojnë në një
kompleks banimi (pallatesh). Ata nuk paguajnë detyrimet që kanë
ndaj administratorëve të pallatit dhe shërbimet e veçanta që u
ofrohen, siç janë uji i ngrohtë dhe i ftohtë, kondicionimi, ruajtja e
pallatit dhe e kompleksit. Cila është dispozita islame e lidhur me
namazin, agjërimin dhe të gjitha punët e tjera adhurimore të kësaj
kategorie njerëzish, duke e ditur që të gjitha shpenzimet dhe
detyrimet e papaguara prej tyre, paguhen padrejtësisht prej pjesës
tjetër të banorëve dhe pa kënaqësinë dhe pa aprovimin e tyre. Si
mund t’i gjykojmë adhurimet e këtyre njerëzve?
Përgjigje: Të gjithë këta njerëz janë borxhlinj fetarisht për të
gjitha shpenzimet që nuk kanë paguar lidhur me shërbimet që
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marrin. Në rast se merr abdes me një ujë që nuk është paguar,
atëherë abdesi dhe gusli janë të pavlefshëm.
Pyetja 129: Në qoftë se një person merr guslin e papastërtisë
prej aktit seksual dhe jo vetëm (xhunubit), dhe vendos që të falet
pas disa orëve, por nuk është i sigurtë nëse gusli i tij është i plotë
apo jo, a ka ndonjë problem që për të qenë i sigurtë të rimarrë abdes
dhe të falet?
Përgjigje: Në këtë formë të treguar prej jush, personi nuk
është i detyruar të marrë abdes, por edhe nëse vendos të marrë
abdes për të qenë i sigurtë, nuk ka asnjë problem.
Pyetja 130: A e prish abdesin fëmija që nuk ka mbushur
moshën e pubertetit nëpërmjet urinimit, dhe a lejohet ai që ta prekë
Kur’anin në atë gjendje?
Përgjigje: Po. Abdesi i fëmijës prishet prej të gjitha
veprimeve që prishin abdesin e të mëdhenjve, por nuk është haram
që ai ta prekë apo ta lexojë Kur’anin Famëlartë. Në këtë rast nuk
duhet që të rriturit t’i ndalojnë ata që ta prekin Kur’anin.
Pyetja 131: Në qoftë se një pjesë e trupit që duhet larë gjatë
abdesit, bëhet pis përpara se të ketë përfunduar marrja e abdesit, si
konsiderohet abdesi në këtë rast?
Përgjigje: Kjo nuk ndikon në saktësinë e abdesit, por është e
mjaftueshme që të lahet ajo pjesë e trupit apo e gjymtyrëve ku ka
prekur papastërtia.
Pyetja 132: A ndikon prania e disa pikave të ujit në këmbë
gjatë kohës kur marrim mes’h mbi të?
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Përgjigje: Ato pika duhet të thahen apo të largohen përpara
se të kryhet mes’hu, sepse ajo që kërkohet është ushtrimi i mes’hut
nga dora për tek këmba dhe jo e kundërta.
Pyetja 133: A bëhet mes’hu i këmbës së djathtë i
padetyrueshëm në rast se dora e djathtë nuk ekziston fare?
Përgjigje: Jo. Mes’hu në këtë rast nuk bie prej të qënit i
detyrueshëm. Ai kryhet me dorën e majtë.
Pyetja 134: Një njeri ka plagë apo thyerje tek vendet ku
duhet ta kalojë ujin për të marrë abdes. Si duhet të veprojë në këtë
rast?
Përgjigje: Në qoftë se plaga apo fraktura janë të hapura dhe
uji nuk i dëmton ato nëse kalon mbi to, atëherë abdesi duhet marrë
i plotë. Në qoftë se uji i dëmton ato, atëherë duhet t’i lajë pjesët që
e rrethojnë atë plagë apo atë frakturë. Për të qenë të sigurtë, mund
ta kalojë dorën e lagur apo të njomë mbi plagë apo mbi frakturë, në
qoftë se kjo nuk shkakton asnjë dëm.
Pyetja 135: Në qoftë se ka plagë përmbi gjymtyrët apo pjesët
që duhen larë gjatë abdesit, cila është detyra e besimtarit në këtë
rast?
Përgjigje: Në qoftë se nuk mundet ta kalojë dorën e njomë
apo pak të lagur mbi plagë, atëherë në vend të abdesit, ai mund të
marrë tejemum. Në qoftë se mundet ta fashojë plagën dhe ta mbrojë
atë prej ujit, atëherë mund të themi se pasi të ketë marrë tejemum,
të marrë abdes duke e fshirë më dorën e njomë apo të lagur vendin
e fashuar mbi plagë.
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Pyetja 136: Cili është gjykimi për abdesin e një personi i cili
nuk e ka ditur mungesën e pranisë apo të saktësisë së abdesit të tij
dhe e mëson këtë pasi të ketë mbaruar punë?
Përgjigje: Është e detyrueshme që të rimarrë abdes për
punët dhe veprat në të cilat pastrimi i trupit është detyrues, sikurse
duhet të përsërisë të gjitha namazet që ka kryer me atë abdes.
Pyetja 137: Në qoftë se mbi gjymtyrën që duhet larë gjatë
abdesit gjendet një plagë e përhershme e cila ka rrjedhje dhe
hemoragji të vazhdueshme edhe pasi të jetë fashuar, si duhet të
veprohet në raste si këto?
Përgjigje: Është e nevojshme në raste si këto që plaga dhe
fashimi të mbulohen me diçka që nuk e lejon rrjedhjen të dalë
jashtë, siç është qesja e plasmasit dhe të ngjashmet e saj.
Pyetja 138: A është e vërtetë se tharja e duarve dhe e fytyrës
pas marrjes së abdesit është e papëlqyeshme? Nga ana tjetër, a
mund të themi se mosfshirja është e pëlqyeshme?
Përgjigje: Në qoftë se për fshirjen e ujit të abdesit prej
gjymtyrëve ka vendosur një copë apo një shami të veçantë, nuk ka
asnjë problem në këtë.
Pyetja 139: A konsiderohen bojërat e ndryshme industriale
që përdorin gratë për të lyer flokët dhe vetullat e tyre, pengesë në
mbërritjen e ujit tek flokët e tyre gjatë marrjes së abdesit apo të
guslit?
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Përgjigje: Në qoftë se boja e përdorur është thjesht ngjyrues
dhe nuk vendos një shtresë të caktuar mbi flokë, atëherë abdesi dhe
gusli janë të plotë dhe të saktë.
Pyetja 140: A e mundëson marrjen e abdesit nëse në dorë bie
bojë me të cilën lyhen vetullat?
Përgjigje: Në qoftë se boja e rënë mbi dorë shkakton një
shtresë apo një pengesë ndërmjet lëkurës dhe ujit, atëherë abdesi
nuk është i rregullt. Kjo çështje trajtohet dhe vlerësohet
personalisht prej secilit.
Pyetja 141: Në qoftë se bashkohet lagështia e mes’hit të
kokës me lagështinë e fytyrës, a prishet abdesi?
Përgjigje: Duke qenë se mes’hi i këmbëve bëhet me
lagështinë e dorës që është larë me ujin e abdesit, edhe kur t’i japë
mes’h flokëve të kokës duhet të jetë i kujdeshëm që të mos e
rrëshkasë dorën tek pjesa e sipërme e ballit që të mos e prekë ujin
apo lagështirën e fytyrës. Kështu, lagështira e nevojitur për t’i
dhënë mes’h këmbëve, nuk bashkohet me lagështirën e ujit me të
cilën është larë fytyra.
Pyetja 142: Një njeri i cili harxhon kohë më shumë nga ç’u
duhet njerëzve zakonisht për të marrë abdes, çfarë duhet të bëjë në
mënyrë që të bindet se i ka larë të gjitha gjymtyrët e tij?
Përgjigje: Njerëz të tillë duhet të bëjnë gjithçka është e
mundur për të shmangur vesvesin. Ata duhet të përpiqen
maksimalisht ta demoralizojnë shejtanin, në mënyrë që ai të
tërhiqet dhe të mos nxisë më vesves. Këta njerëz duhet të përpiqen
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gjithashtu që të mos e shpenzojnë kohën dhe ujin kot dhe të sillen
si të gjithë besimtarët e tjerë.
Pyetja 143: Në disa pjesë të trupit tim kam nishane të shumtë
dhe disa njerëz më kanë thënë se gusli, abdesi dhe namazi im janë
të pavlefshëm. Ju lutem të ma qartësoni këtë çështje, si qëndron e
vërteta?
Përgjigje: Në qoftë se nishani është thjesht ngjyrë e
ndryshme nga ngjyra e lëkurës dhe nuk ka mbi sipërfaqen e lëkurës
asgjë që e pengon ujin të mbërrijë në lëkurë, atëherë, gusli, abdesi
dhe namazi janë të saktë.
Pyetja 146: Në qoftë se pas urinimit, pastrimit të venddaljes
së urinës dhe marrjes së abdesit, shfaqet në organ një lloj lagështie
e ngjashme me urinën dhe spermën, si duhet të veprojmë në këtë
rast?
Përgjigje: Mënyra se si është ndërtuar pyetja më shtyn t’ju
them se për të qenë të sigurtë në pastërtinë e trupit tuaj në këtë rast,
ju duhet të bashkoni ndërmjet guslit dhe abdesit.
Pyetja 147: Ju lutemi të na tregoni se cili është ndryshimi
ndërmjet abdesit të burrave dhe abdesit të grave?
Përgjigje: Nuk ka asnjë ndryshim në veprime në marrjen e
abdesit ndërmjet burrave dhe grave. I vetmi dallim ndërmjet të
dyve është se larja e parakrahut deri tek bërryli, tek burrat është e
pëlqyeshme që të fillojë me pjesën e sipërme ndërsa tek gratë me
pjesën e poshtme.

- 65 -

Pyetje Përgjigje - Adhurimet

PREKJA E EMRAVE TË SHENJTË TË ALLAHUT
TË LARTËSUAR DHE E AJETEVE KUR’ANORE

Pyetja 148: Cila është dispozita e prekjes së Emrave të
ndryshëm të cilët kthehen tek Allahu i Lartësuar, siç është për
shembull fjalia “Me Emrin e të Lartësuarit”?
Përgjigje: Përemrat nuk kanë të njëjtën dispozitë me Emrat
e Allahut të Madhëruar.
Pyteje 149: Në vende të caktuara Emri i lartë i Allahut
shkruhet në këtë formë: (A….). Cila është dispozita e prekjes së këtij
emri prej dikujt që nuk ka marrë abdes?
Përgjigje: Hemzeja (shkronja e pare, ose A-ja) nuk ka të
njëjtën dispozitë me Emrin e plotë të Allahut dhe nuk ka asnjë
problem në prekjen e tij pa abdes.
Pyetja 150: Unë punoj në një vend në të cilin, në të gjitha
komunikimet shkresore, fjala Allah, zëvendësohet me shkronjën e
parë të Emrit të Allahut të Madhëruar dhe në vend të shkronjave të
tjera, vendosen pika. Ju lutem të më sqaroni, nëse lejohet që të
shkruhet Emri i Allahut në këtë mënyrë apo jo?
Përgjigje: Nuk ka pengesë fetare që të shkruhet në atë formë.
Pyetja 151: A është e lejuar që të heqim dorë nga shkruarja
e Emrit të Allahut të plotë, me të gjitha shkronjat e tij, duke e
zëvendësuar atë me shkruarjen e shkronjës së parë dhe duke i
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zëvendësuar shkronjat e tjera me pika, për arsyen e vetme se
hipotetikisht ai emër mund të preket prej dikujt që nuk ka abdes?
Përgjigje: Nuk ka asnjë pengesë fetare për ta bërë këtë.
Pyetja 152: Një pjesë e njerëzve të verbuar përdorin
gishtërinjtë e tyre për të lexuar nëpërmjet atij që quhet shkrimi
“Braille”- (Louis Braille është njeriu që ka përpiluar shkronjat për
të verbërit). Në qoftë se këta të verbër mësojnë ta lexojnë Kur’anin
Famëlartë nëpërmjet këtyre shkronjave, a është e mundur apo e
lejuar që t’i prekin me gishtërinjtë e tyre Emrat e Shenjtë të Allahut
të Lartësuar nëse nuk kanë marrë abdes?
Përgjigje: Në qoftë se shkronjat e përdoruara në shkrimin
(Braill) janë shenja që përfaqësojnë secila një shkronjë prej
shkronjave të pranishme në Emrin e Allahut, atëherë ato shkronja
nuk kanë të njëjtën dispozitë që kanë shkronjat origjinale. Por, nga
ana tjetër, në qoftë se ato lloj shenjash të përdorura në shkrimin
(Braill) konsiderohen në përditshmërinë dhe në komunikimin e
përditshëm të njerëzve si shkronja, atëherë për të qenë të sigurtë,
është mirë që të merret abdesi.
Pyetja 153: Cila është dispozita apo gjykimi Islam, nëse
dikush që nuk ka marrë abdes prek me duart e tij emra njerëzish,
pjesë e të cilave është edhe Emri i Allahut të Madhëruar, si për
shembull: Abdullah, Habibullah etj…?
Përgjigje: Nuk lejohet për ata që nuk kanë marrë abdes, të
prekin Emrin e Allahut, edhe nëse ai është pjesë e një emri të
përbërë të përdorur prej njerëzve.
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Pyetja 154: A është e lejuar që një grua në menstruacione të
mbajë të varur në qafën apo në një pjesë tjetër të trupit të saj një
varëse në të cilën shkruhet emri i të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)?
Përgjigje: Nuk ka asnjë problem që ta mbajë atë rreth qafës,
por do të ishte më mirë që emri i tij (Paqja dhe bekimet e Allahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) mos ta prekte trupin e saj.
Pyetja 155: A është ndalesa e prekjes së shkrimeve të
ndryshme të Kur’anit prej të papastërve, e veçantë për atë që
konsiderohet “mus’haf-Kur’an” apo është përgjithësuese, duke
përfshirë edhe atë që shkruhet në dru, në mur, në një panoramë, në
kornizë etj?
Përgjigje: Jo. Kjo ndalesë nuk është e specifikuar vetëm për
librin e Kur’anit, por për të gjitha ato vende në të cilat përmenden
dhe shkruhen ato, qofshin këto revista, gazeta, mure, panorama,
korniza etj.
Pyetja 156: Në një familje të caktuar, kam parë duke ngrënë
pilafin në një pjatë në të cilën ishin shkruar ajete kur’anore,
specifikisht Ajeti Kursij, dhe ata pretendojnë se e bëjnë këtë për të
fituar prej bereqetit të pranisë së ajetit në pjatë. A ka ndonjë
problem në këtë apo jo?
Përgjigje: Në qoftë se kanë marrë abdes përpara se të
ushqehen dhe e hanë ushqimin me lugë, nuk ka asnjë problem.
Pyetja 157: A është e detyrueshme që të marrin abdes
përpara se të punojnë të gjithë ata njerëz të cilët punojnë në tastierë
apo në çdo makinë tjetër shtypi dhe janë të detyruar ta shkruajnë
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Emrin e Allahut, apo ajete të ndryshme kur’anore apo edhe emrat
e imamëve të pagabueshëm?
Përgjigje: Në këtë rast, pastërtia e trupit nuk është
detyruese, por gjithsesi, ata nuk duhet t’i prekin me dorë ato emra
apo ajete të shkruara.
Pyetja 158: A lejohet prekja e simbolikës së shkruar e
Republikës Islamike të Iranit, pa marrë abdes?
Përgjigje: Në qoftë se njihet botërisht ndërmjet njerëzve se
bëhet fjalë për Emrin e Allahut të Lartësuar, atëherë ai simbol ka të
njëjtën dispozitë me Emrin e shkruar të Allahut; në të kundërt, nuk
ka asnjë problem në prekjen e tij. Megjithatë, për të qenë të sigurtë,
preferohet të shmanget prekja e tij pa abdes.
Pyetja 159: Cili është gjykimi i Islamit në printimin apo
stampimin e simbolikës së Republikës Islamike të Iranit në kokat e
letrave dhe përdorimi i tyre në komunikimet shkresore zyrtare?
Përgjigje: Nuk ka asnjë pengesë që të stampohet simboli i
Republikës Islamike të Iranit mbi kokat e letrave, përfshi këtu edhe
Emrin e Allahut të Lartësuar, por duhet patur kujdes që të
respektohen normat dhe dispozitat fetare në trajtimin e Emrit të
Allahut të pranishëm në atë simbolikë.
Pyetja 160: Cila është dispozita fetare në stampimin e
pullave postare me Emrin e Allahut apo me ajete të ndryshme
kur’anore? Çfarë mund të themi për përdorimin e ajeteve të
ndryshme, në shtypjen dhe printimin e Emrave të Allahut të
Lartësuar, apo emrat, titujt dhe simbolikat e institucioneve të
ndryshme, pjesë e të cilave janë pjesë të caktuara të Kur’anit
- 69 -

Pyetje Përgjigje - Adhurimet

Famëlartë, apo ajetet e përdorura nëpër publikime të ndryshme,
revista, gazeta etj?
Përgjigje: Nuk ka asnjë problem në printimin apo në
shtypjen e Emrit të Allahut të Lartësuar apo të ajeteve të ndryshme
kur’anore, në të gjitha vendet e përmendura në pyetjen tuaj, por
duhet që të gjithë ata të cilëve u mbërrijnë këto shkrime apo
publikime, të bëjnë kujdes dhe të marrin masa që të respektojnë
dispozitat fetare të lidhura me prekjen dhe me trajtimin e tyre. Pra,
ato duhet të mbrohen prej depërtimit tek ato të çdo lloj papastërtie,
sikurse duhet shmangur prekja e tyre në gjendje papastërtie.
Pyetja 161: Në revista dhe gazeta të ndryshme shkruhen
vazhdimisht Emrat e Allahut të Lartësuar dhe ajete të ndryshme
kur’anore. A është e lejuar që të mbështillet buka apo enë të
caktuara të mbushura me ushqim për t’i mbrojtur ushqimet prej
rënies së papastërtivë të ndryshme? A është e lejuar që të përdoren
për t’u ulur mbi to, apo për t’i shtruar në vend të mbulesës së
tavolinës në tryezën e ushqimit? A është e lejuar që këto gazeta apo
revista të trajtohen shkujdesur, duke i hedhur ato pas leximit në
koshat e plehrave, duke qenë se ato nuk vlejnë për përdorime të
tjera më të rëndësishme?
Përgjigje: Ato revista e gazeta nuk mund të përdoren në
asnjë formë, e cila në kulturën dhe në përditshmërinë e jetës së
njerëzve, konsiderohet si diçka e pakët, e mangët, e ulët, fyese dhe
poshtëruese. Ndërkohë nuk ka asnjë problem që të përdoren për
punë të tjera jashtë këtyre kategorive.
Pyetja 162: A është e lejuar që të preken fjalët e gdhendura
nëpër unaza?
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Përgjigje: Nëse ato shkronja apo fjalë të gdhendura në
unazë, janë prej shkronjave apo fjalëve për të cilat dispozita fetare
e detyron pastërtinë, atëherë, prekja e tyre në gjendje papastërtie,
nuk është e lejuar.
Pyetja 163: Cila është dispozita fetare lidhur me hedhjen e
formave të ndryshme në të cilat është shtypur Emri i Allahut apo i
ajeteve kur’anore nëpër lumenj apo liqene? A konsiderohet kjo ulje,
përbuzje dhe mungesë respekti për ato shkrime?
Përgjigje? Nuk ka asnjë problem që të hidhen në lumenj, por
nuk lejohet të bëhet kjo në liqen, përveç rastit kur kjo nuk është
diçka e ulët apo përbuzëse në zakonin dhe në kulturën e një
shoqërie të caktuar.
Pyetja 164: Gjatë hedhjes në plehra, apo eleminimit
nëpërmjet djegies të fletëve të shumta të provimeve të korrigjuara,
a është e detyrueshme që të sigurohemi më parë për praninë e
Emrave të Shenjtë të Allahut në to, apo të ajeteve të ndryshme
kur’anore, apo emrat e imamëve tanë të pagabueshëm? A
konsiderohet shpërdorim hedhja e letrave, në të cilat, njëra faqe e
tyre nuk është përdorur?
Përgjigje: Kontrolli nuk është i detyrueshëm. Sa i përket
letrave në të cilat nuk identifikohet Emri i Allahut të Lartësuar, nuk
ka asnjë problem që të hidhen në koshin e plehrave. Sa i përket
letrave të cilat nuk janë përdorur në një faqe apo në një pjesë të
konsiderueshme të tyre, apo të cilat mund të përdoren për forma të
tjera të përfitimit, sikurse është riciklimi dhe prodhimi i kartonit,
djegia dhe eleminimi i plotë i tyre mund të konsiderohet një formë
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e lehtë e shpërdorimit dhe sido që të trajtohet, nuk ka problem në
këtë pjesë.
Pyetja 165: Cilat janë ato emra të bekuar që duhen
respektuar dhe që duhet evituar prekja e tyre në mungesë të
abdesit?
Përgjigje: Nuk është e lejuar që të preken Emrat e Lartësuar
të lidhur direkt me Allahun e Madhërishëm dhe bashkë me to, edhe
cilësitë e lidhura drejtpërsëdrejti me të Lartësuarin Allah në
mungesë të abdesit. Për të qenë të sigurtë, Emrave të Allahut të
Lartësuar dhe Cilësive të Tij, mund t’u bashkëngjisim në këtë
dispozitë edhe emrat e profetëve më të mëdhenj që janë përmendur
në Kur’an, por edhe emrat e imamëve tanë të pagabueshëm.
Pyetja 166: Cila është mënyra e lejuar apo e preferuar fetare
për të fshirë, apo për të eliminuar Emrat e Allahut të Lartësuar, por
edhe ajetet e ndryshme kur’anore, të shkruara apo të shtypura diku,
në rast nevoje? Cila është dispozita fetare në eliminimin nëpërmjet
djegies së Emrave të Allahut apo të ajeteve kur’anore të shkruara
diku, për nevoja të ndryshme, siç mund të jetë fshehja apo fshirja e
sekreteve të caktuara?
Përgjigje: Nuk ka asnjë problem që të groposen në dhe, apo
të përzihen dhe të bëhen në formën e brumit duke i bashkuar me
ujë. Sa i përket djegies, mund të themi se konsiderohet
problematike dhe në qoftë se kjo konsiderohet ulje, sigurisht që nuk
lejohet, përveç rasteve të nevojave dhe të emergjencave madhore,
kur nuk është e mundur që Emrat e Allahut dhe ajetet kur’anore të
ndahen dhe të veçohen prej pjesëve të tjera të shkrimeve.
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Pyetja 167: Cila është dispozita islame në grisjen, apo
shpërbërjen e Emrave të Allahut apo të ajeteve kur’anore në mënyrë
shumë të imët, deri në atë masë që të mos ngelen më dy shkronja
bashkë dhe të pamundësohet plotësisht leximi i tyre. A është e
mundur që për t’i eliminuar ato Emra apo ato ajete të shtojme
shkronja apo fjalë të tjera duke deformuar kështu plotësisht formën,
strukturën dhe kuptimet e atyre fjalive, apo duke fshirë dhe
eliminuar shkronja të caktuara prej atyre Emrave apo ajeteve?
Përgjigje: Kjo lloj prerjeje dhe ky lloj copëtimi, nëse
konsiderohet ulës dhe fyes nuk është i lejuar, sikurse nuk është e
lejuar gjithashtu nëse ky lloj copëtimi apo kjo lloj prerjeje nuk sjell
si rezultat shuarjen dhe eliminimin e plotë të Emrave të Allahut të
Lartësuar apo të ajeteve kur’anore. Gjithashtu, ndryshimi i formës
apo i strukturës së fjalës apo të fjalisë që është shkruar me qëllimin
e Emrit të Allahut apo të ajetit kur’anor, duke i hequr shkronja të
caktuara apo duke i shtuar të tjera, nuk e ndryshon dispozitën nga
ndalesa në lejim, pasi shenjtëria e atyre shkronjave është e njëjtë.
Ndryshimi i formës së shkronjës nuk mund të krahasohet me
fshirjen e plotë të saj, dhe për të qenë të sigurtë, është mirë të mos
preken në gjendje papastërtie.
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DISPOZITAT E GUSLIT TË XHUNUBIT
(Pas aktivitetit seksual apo pas çdo lloj gjendjeje të
plotë ejakulacioni)
Pyetja 168: Nëse një besimtar është xhunub dhe po afron
koha e daljes së namazit, si duhet të veprojë? A duhet të marrë
tejemum dhe të falet me trupin dhe me rrobat e tij të papastërta që
të mos dalë koha e namazit? Apo të presë deri sa të lahet dhe të
pastrohet dhe më pas ta falë namazin kaza (pas kohës së tij)?
Përgjigje: Po të mos ketë mundësi dhe kohë të mjaftueshme
për ta pastruar trupin dhe bashkë me të rrobën përpara se te dalë
koha e namazit, dhe në qoftë se nuk mund të falet pa rroba për
arsye të të ftohtit apo të kushteve të vështira klimaterike, mund të
marrë tejemum dhe mund të falet me rrobat e papastra. Kjo nuk e
bën të detyrueshëm përsëritjen e tij.
Pyetja 169: Në qoftë se mundësohet futja e spermatozoideve
deri në brendësi të mitrës, pa patur penetrim, a e bën kjo të
detyrueshme larjen dhe pastrimin prej papastërtisë?
Përgjigje: Kjo nuk e bën njeriun të konsiderohet xhunub.
Pyetja 170: A është i detyrueshëm gusli për gratë, të cilat
gjatë kryerjes së vizitës gjinekologjike, mund të pësojnë penetrimin
e instrumentave të ndryshme mjekësore?
Përgjigje: Gusli në këtë rast nuk është i detyrueshëm për sa
kohë nuk ka derdhje apo prani të lëngut orgazmik.
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Pyetja 171: Në qoftë se ndodh penetrimi i mashkullit tek
femra, vetëm sa masa e kokës së organit mashkullor dhe nuk ka
derdhje, gjithashtu edhe femra nuk e arrin orgazmën, a është gusli
i detyruar për femrën në këtë rast? Apo vetëm për mashkullin? Apo
është i detyrueshëm për të dy?
Përgjigje: Nëse është në këtë mënyrë si është shpjeguar,
atëherë gusli është i detyrueshëm për të dy.
Pyetja 172: Sa i përket orgazmës së femrës gjatë gjumit, a
mund të na thoni se në ç’mënyrë bëhet gusli detyrues për të? A
konsiderohet lagështia apo lëngu paraorgazmik që del tek femrat
gjatë kohës kur ngacmohet seksualisht prej bashkëshortit të saj,
lëngu femëror? A është detyrues gusli për femrat në një rast si ky,
kur femra nuk ka bërë derdhje dhe as ka kaluar në gjendje
orgazme? A mund të na thoni, përgjithësisht si ndodh një orgazëm
e plotë tek femrat, pa penetrim?
Përgjigje: Në qoftë se femra kalon gjendje të plotë orgazme,
të shoqëruar me derdhje, atëherë larja (gusli, dushi) bëhet detyrues
për të. Në qoftë se femra dyshon se mund të ketë përjetuar një
gjendje orgazme dhe kjo gjendje nuk është e shoqëruar me derdhje,
atëherë, dyshimi i vetëm, nuk e bën të detyrueshëm guslin.
Pyetja 173: A është i lejuar leximi i librave të seksit, apo
shikimi i filmave me ngarkesa erotike?
Përgjigje: Jo, nuk është i lejuar.
Pyetja 174: Një grua lahet menjëherë pasi ka kryer një akt
seksual me bashkëshortin e saj dhe tek mitra e saj ka mbetur një
pjesë e spermatozoideve të tij. Pasi të jetë larë, rrjedh pjesa e mbetur,
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që kishte hyrë në mitër përpara se gruaja të merrte gusul. Në këtë
rast, a është e detyrueshme larja (gusli) për herë të dytë? A
konsiderohet kjo spermë e dalë e pastër apo e papastër? Në këtë
rast, a quhet femra sërish xhunub?
Përgjigje: Gusli i kësaj gruaje është i saktë, ndërsa lagështia
apo lëngu që rrjedh prej vaginës së saj nëse është spermë,
konsiderohet i papastër, por gusli i saj mbetet i saktë dhe nuk është
e detyruar të lahet për herë të dytë.
Pyetja 175: Kam një problem të madh i cili më ndjek prej një
kohë jo shumë të shkurtër. Vuaj nga dyshimet e shumta lidhur me
guslin e xhunubit, deri në atë masë sa nuk i afrohem më as gruas
time seksualisht. Megjithëkëtë, gjendem herë pas here i përfshirë
prej një gjendje të rënduar dhe të pavetëdijshme dyshimi se e kam
të detyruar sërish guslin e xhunubit. Këto mendime më detyrojnë
që të lahem dy deri në tre herë në ditë. Kjo gjendje dyshimi më ka
lodhur shumë, ndaj ju lutem, të më tregoni si duhet të veproj në një
gjendje si kjo?
Përgjigje: Nuk konsiderohet xhunub askush për arsyen e
vetme se dyshon se është në gjendje të tillë, përveç rasteve kur kemi
shenjat normale dhe të dukshme të cilat tregojnë se kemi të bëjmë
me derdhje të spermatozoideve, ose me bindje të plotë se sperma
ka dalë prej organit tënd.
Pyetja 176: A konsiderohet i saktë gusli (larja) prej
xhunubllëkut tek një grua gjatë kohës kur është me menstruacione,
në mënyrë të atillë, që të zhbëjë detyrimin që ka një grua xhunub?
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Përgjigje: Në farzin e lartpërmendur, saktësia e guslit është
një çështje e mbështjellë prej problematikës.
Pyetja 177: Në rast se gruaja bëhet xhunub gjatë kohës kur
është me menstruacione, apo i vijnë menstruacionet gjatë kohës kur
është xhunub, a duhet të lahet dy herë për secilin prej tyre (xhunub
dhe menstruacion) pasi të jetë pastruar, apo duhet të kryejë vetëm
guslin e xhunubit, pasi papastërtia prej menstruacionit është
shfaqur gjatë kohës kur ajo ka qenë xhunub, pra, e papastër?
Përgjigje: Duhet të bëjë guslin e xhunubit pasi të ketë bërë
guslin e pastrimit prej menstruacioneve. Është e lejuar që të kryejë
vetëm një gusul, por duhet të ketë parasysh që ta bëjë nijetin për të
dyja llojet e gusleve.
Pyetja 178: Cilat janë kriteret që e bëjnë ujin apo lagështirën
e dalë prej organit mashkullor, që të quhet spermë?
Përgjigje: Sa i përket burrave të shëndetshëm, në qoftë se ajo
lagështi apo ai lëng, janë të shoqëruara prej epshit, kënaqësisë dhe
dalin me presion, atëherë konsiderohet spermë.
Pyetja 179: Pas larjes (guslit), ndodh shpesh që tek skajet e
thonjve të gishtërinjve të duarve dhe të këmbëve të vihen re mbetje
të caktuara sapuni, të cilat zakonisht nuk shihen me sy të lirë
brenda në hamam. Pasi dalim nga hamami (banjo), vemë re tek këto
vende që të ketë mbetje sapuni. Si duhet të veprojmë në raste si
këto? Ndodh shpesh që shumë prej njerëzve të mos i japin rëndësi
një fenomeni si ky, duke vazhduar të marrin gusul dhe abdes
normalisht, sikur të mos ketë ndodhur asgjë. Duhet patur parasysh
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se në raste si këto, njeriu nuk mund të jetë plotësisht i bindur dhe i
sigurtë se uji ka mbërritur tek lëkura e trupit.
Përgjigje: Në qoftë se kemi të bëjme thjesht, me cifla të
papërfillshme sapuni, të cilat vihen re herë pas here në pjesë të
ndryshme të trupit pasi ai të jetë tharë, në raste si këto që i
përmendët, atëherë kjo nuk e kompromenton aspak vërtetësinë e
guslit apo të abdesit, përveç rasteve kur kemi të bëjme me një
shtresë të qartë e cila qëndron ndërmjet ujit dhe lëkurës dhe e
ndalon atë të depërtojë tek kjo e fundit.
Pyetja 180: Njëri prej vëllezërve tanë thotë: Është e
nevojshme që përpara se të kryejmë guslin, të pastrojmë trupin prej
papastërtisë dhe se pastrimi i papastërtisë gjatë kohës kur jemi
duke marrë gusul, siç është pastrimi i trupit prej spermës për
shembull, e bën të pavlefshëm guslin. Nëse janë të vërteta pohimet
e vëllait tonë, a është e detyrueshme që të përsëriten kaza namazet
e falura me këtë gusul dhe abdes, duke patur parasysh që unë nuk
kam qenë i informuar për këtë çështje?
Përgjigje: Nuk është i detyrueshëm pastrimi i të gjithë
trupit, përpara guslit, por mjafton që secili prej organeve dhe
pjesëve të trupit të jenë të pastra prej papastërtisë, në kohën kur
lahen. Duke u bazuar mbi këtë, mund të themi se nëse pjesët e
trupit apo të organeve kanë qenë të pastra prej papastërtisë, gjatë
kohës kur janë larë, atëherë ato konsiderohen të kenë qenë të pastra
dhe namazet e kryera me atë pastërti janë të plota. Në qoftë se
organi, nuk pastrohet paraprakisht, duke ia larguar papastërtinë
përpara se të lahet me ujë dhe të bëhet gusli dhe personi që merr
gusul bën njëkohësisht nijetin e pastrimit prej papastërtisë dhe
nijetin e larjes pasi të jetë larguar papastërtia me të njëjtën larje,
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atëherë namazi i falur me këtë lloj pastërtie nuk është i vlefshëm,
ndaj duhet të përsëritet.
Pyetja 181: A konsiderohet spermë, lëngu apo lagështia që
vihet re dhe del prej njeriut gjatë kohës kur është në gjumë, duke
patur parasysh se nuk është plotësuar asnjëri prej kushteve fetare
për ta konsideruar fenomenin derdhje, siç janë (presioni, kënaqësia
dhe rrëqethja e trupit)? Ky është një fenomen që ndodh shpesh dhe
njerëzit e vënë re vetëm pasi të jenë zgjuar nga gjumi, kur
kontrollojnë dhe shohin të brenshmet e tyre të lagura.
Përgjigje: Në qoftë se nuk është plotësuar asnjëri prej
kushteve të cilat e konsiderojnë lëngun e dalë prej njeriut spermë,
apo lëng orgazmik dhe personi vetë dyshon se kjo është një gjendje
orgazmike, atëherë ky lëng ose kjo lagështi nuk konsiderohet
spermë, përveç rasteve kur njeriu e vërteton dhe bindet për këtë me
anë të rrugëve dhe metodave të tjera të ndryshme.
Pyetja 182: Jam një djalë i ri dhe jetoj në një familje shumë të
varfër. Përjetoj orgazma shumë të shpeshta dhe më vjen turp t’i
kërkoj babait paratë për të shkuar në banjën publike (hamam) disa
herë në ditë, sepse është i varfër dhe nuk i ka mundësitë. Ndërkohë,
ne jemi aq të varfër, sa nuk kemi banjë brenda në shtëpi. Si duhet të
veproj në një gjendje të tillë?
Përgjigje: Nuk duhet dhe nuk mund të ketë askush turp në
përmbushjen e dispozitave fetare, sido që të paraqitet situata. Turpi
nuk është një justifikim i mjaftueshëm për të abroguar detyrimin.
Në të gjitha rastet, nëse jeni i pamundur financiarisht që të laheni
në (hamam) dhe njëkohësisht e keni të pamundur që të laheni në
shtëpi për mungesë të vendit të larjes, atëherë mund të merrni
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tejemum dhe të kryeni adhurimet me të, qoftë namazin, qoftë
agjërimin etj.
Pyetja 183: Kam një problem shumë të madh. Çdo pikë uji
që mund të prekë trupin tim qoftë për gusul apo abdes më shkakton
problem shëndetësor. Të njëjtin problem kam edhe në qoftë se
fshihem me dorë të njomë apo të lagur. Kështu pra, gjatë kohës kur
uji prek qoftë dhe pjesë të pakta të trupit tim, më shpeshtohen
shumë rrahjet e zemrës dhe më ndodhin gjithashtu edhe probleme
të tjera. A është e lejuar që të kryej marrëdhënie seksuale me gruan
time duke patur parasysh se pas aktit seksual nuk mund të marr
gusul, por të marr tejemum dhe të kryej normalisht aktivitetet e mia
adhurimore?
Përgjigje: Nuk duhet që t’i ndërpresësh marrëdhëniet
seksuale me bashkëshorten tënde. Në qoftë se për arsye të caktuara
shëndetësore ju jeni i justifikuar në mosmarrjen e guslit dhe të
abdesit pasi të jeni bërë xhunub (të papastër), atëherë tejemumi
është i mjaftueshëm për ju për të kryer të gjitha adhurimet, kryerja
e të cilave, është e kushtëzuar me pastërtinë e trupit. Në qoftë se
merr tejemum, nuk ka më asnjë pengesë që të hysh në xhami dhe të
falesh normalisht. Ju pra, mund t’i kryeni të gjitha adhurimet,
kryerja e të cilave, është e kushtëzuar me pastërtinë e trupit.
Pyetja 184: A është i detyrueshëm drejtimi nga ana e Kibles
gjatë kohës kur jam duke marrë guslin e pëlqyeshëm apo atë të
detyruar?
Përgjigje: Të drejtuarit kah Kibla nuk është i detyrueshëm
gjatë kryerjes së guslit.
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Pyetja 185: A është i plotë dhe i saktë gusli i marrë pas
papastërtisë së madhe, duke patur parasysh se është bërë me ujë të pakët
dhe se trupi ka qenë më parë i pastër?

Përgjigje: Nuk ka ndonjë pengesë që të kryehet një larje e
tillë, ashtu siç është paraqitur më sipër.
Pyetja 186: Në qoftë se gjatë kohës kur është duke kryer
guslin për xhunubllëk, del jashtë ose edhe urinon, a është i detyruar
që ta përsërisë guslin nga fillimi, apo marrja e abdesit është i
mjaftueshëm në këtë rast?
Përgjigje: Nëse gjatë kryerjes së guslit ndodh që njeriu të
urinojë, nuk prishet i tërë gusli, kështu që nuk duhet përsëritur prej
fillimit. Duhet të ketë parasysh se gusli në këtë rast nuk e
zhvlerëson nevojën për të marrë abdes më pas për t’i kryer të gjitha
ato adhurime, kryerja e të cilave, është e kushtëzuar me abdes, në
rast të urinimit apo të jashtëqitjes.
Pyetja 187: Është një lloj lagështie, apo lëngu i cili del
mënjëherë pas urinës dhe ngjason me spermën, paçka se nuk del
me epsh, as me presion e as nuk shkakton kënaqësi orgazmike e
rrëqethje në trup. A mund të konsiderohet kjo lloj lagështie, apo ky
lloj lëngu spermë?
Përgjigje: Ky lloj lëngu nuk mund të konsiderohet spermë,
përveç rasteve kur bindemi se është i tillë, apo në ato raste kur
plotësohen kushtet fetare për t’u konsideruar i tillë.
Pyetja 188: Në qoftë se njeriu bashkon disa lloje larjesh
(gusli) bashkë, të detyruarin, të pëlqyeshmin etj., a mund të themi
se secila prej këtyre larjeve mund ta zëvendësojë tjetrën?
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Përgjigje: Në qoftë se njëri prej këtyre gusleve apo larjeve
është gusli i xhunubit, atëherë ai i zëvendëson llojet e tjera të larjeve
të pëlqyeshme dhe jo detyrative, edhe pse për të qenë më të sigurtë,
nevojitet nijeti për secilin prej tyre. Gjithashtu, në qoftë se dikush
merr një gusul të vetëm dhe bën nijetin për të gjitha llojet e guslit
konsiderohet sikur i ka bërë të gjitha llojet.
Pyetja 189: Gusli i marrë jo për arsye të xhunubit, a e
zëvendëson marrjen e abdesit?
Përgjigje: Jo, nuk mund ta zëvendësojë.
Pyetja 190: Sipas arsyetimit tuaj të bekuar, a është e
detyrueshme rrjedhja e ujit nëpër të gjithë trupin, gjatë marrjes së
guslit të xhunubit?
Përgjigje: Qëllimi është larja e plotë dhe e vërtetë e të gjithë
trupit, ndersa rrjedhja e ujit nëpër trup nuk është e detyrueshme.
Pyetja 191: Në qoftë se njeriu e di se nëse do t’i afrohet gruas
së tij do të bëhet xhunub dhe e di gjithashtu se pasi të bëhet xhunub
nuk do të gjejë ujë për t’u larë; nëse ai e di gjithashtu se koha nuk
do të jetë e mjaftueshme për t’u larë dhe për të kryer faljen në kohën
e vet, a i lejohet atij në këtë rast që t’i afrohet gruas së tij dhe të kryejë
marrëdhënie seksuale me të?
Përgjigje: Në qoftë se mundet të marrë tejemum, në
pamundësi për të marrë gusul, nuk ka ndonjë pengesë që t’i afrohet
gruas së tij.
Pyetja 192: A është e detyrueshme gjatë kryerjes së guslit që
të ruhet radha e larjes së gjymtyrëve prej kokës deri tek këmbët?
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Apo është e detyrueshme të respektohet një radhë e tillë edhe në
rrafshin horizontal?
Përgjigje: Për të qenë të sigurtë, preferohet që të ruhet radha
edhe në larjen horizontale, duke larë anën e djathtë përpara të
majtës.
Pyetja 193: Në qoftë se dua të kryej guslin duke respektuar
radhën në larjen e pjesëve të trupit dhe e nis larjen me pjesën e
kurrizit dhe më pas bej nijetin për të vazhduar larjen normalisht
sipas radhës së caktuar, a ka ndonjë problem apo ndalesë në këtë?
Përgjigje: Nuk ka asnjë pengesë që të lahet kurrizi në fillim,
apo çdo pjesë tjetër e trupit përpara se të bëhet nijeti për guslin e të
gjitha pjesëve sipas radhës së përcaktuar fetarisht. Gusli sipas
radhës është ai që niset pas zhveshjes së plotë të trupit dhe bërjes
së nijetit për ta kryer atë sipas radhës. Më pas vijohet me larjen e
kokës dhe të qafës. Më pas, për të qenë të sigurtë vijojmë me krahët
nga e djathta në të majtë.
Pyetja 194: A duhet që gruaja të lajë skajet e flokëve kur merr
gusul? A konsiderohet gusli i pavlefshëm në rast se uji nuk i prek
të gjitha pjesët e flokëve të saj, duke patur parasysh se uji ka prekur
të gjithë sipërfaqen e lëkurës së kokës poshtë flokëve?
Përgjigje: Është preferencialisht e detyrueshme që të lahen
të gjitha flokët.
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PASOJAT E GUSLIT TË PAVLEFSHËM

Pyetja 195: Cili është gjykimi islam lidhur me një fëmijë i cili
ka mbushur moshën e pubertetit dhe nuk ka dijeni për
domosdoshmërinë e marrjes së guslit dhe mënyrën si kryhet ai?
Pasi kaluan dhjetë vite të jetës së tij arriti të mësojë diçka më shumë
rreth pasimit (teklidit) dhe detyrimit të guslit. Cilat janë detyrimet e
tij në këtë rast, lidhur me namazet apo agjërimin e kryer në këtë
gjendje?
Përgjigje: Ai duhet t’i përsërisë të gjitha namazet e kryera në
gjendje xhunubi. E njëjta gjë është me agjërimin nëse ka patur dijeni
se është kryer në gjendje xhunubllëku duke qenë i paditur për
domosdoshmërinë e detyrimit të guslit pas xhunubit, si kusht për
agjërim të saktë.
Pyetja 196: Në mungesë të vetëdijes, një djalë i ri ka ushtruar
në vazhdimësi masturbimin, përpara dhe pasi ka mbushur
katërmbëdhjetë vjeç. Sigurisht, pas masturbimit ka patur dalje të
spermës. Cili është gjykimi islam për të në këtë rast? A duhet të
lahet (të bëjë gusul) për të gjitha herët që ka masturbuar dhe ka
nxjerrë spermë? A mund të konsiderohen të gjitha namazet dhe të
gjitha agjërimet që ka kryer në atë periudhë, të pavlefshme dhe që
duhen përsëritur? Duhet të kemi para sysh edhe faktin se fëmija sa
herë masturbohej apo i ndodhte diçka në ëndërr, nuk ka patur
dijeni se dalja e spermës e bën të detyrueshëm guslin.
Përgjigje: Është i mjaftueshëm një gusul i vetëm për të gjitha
herët që është bërë xhunub (është prishur). Gjithashtu, duhet të
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përsërisë të gjitha ato namaze për të cilat është plotësisht i bindur
se i ka falur pa gusul dhe abdes. Sa i përket agjërimit, nuk e ka të
detyrueshme që ta përsërisë. Agjërimi i tij konsiderohet i saktë, për
sa kohë mendohet se gjatë netëve të Ramazanit kur ka nisur
agjërimin nuk e ka ditur se ka qenë xhunub. Ndërsa, në rast e ka
ditur se ka qenë xhunub dhe prej tij ka dalë spermë, por nuk e ka
ditur se saktësia e agjërimit kompromentohet dhe zhvlerësohet në
rast se personi është xhunub, duhet të përsërisë të gjitha ditët e
agjërimit në të cilat mendon dhe është i bindur se ka qenë xhunub.
Pyetja 197: Një person bëhej xhunub dhe merrte gusul, por
gusli i tij ka qenë i pasaktë dhe i pavlefshëm. Cili është gjykimi apo
dispozita islame lidhur me të gjitha namazet që ai ka kryer pas
guslit të pavlefshëm, duke patur parasysh se ai nuk e ka ditur se
gusli i tij ka qenë i tillë?
Përgjigje: Namazi i kryer me gusul të pavlefshëm është i
pavlefshëm, ndaj edhe ato namaze të kryera në atë gjendje duhen
përsëritur.
Pyetja 198: Mora gusul duke bërë nijetin se jam duke nisur
kryerjen e një gusli detyrativ dhe pasi dola nga (hamami) dyshova
se nuk e kam respektuar radhën në larjen e pjesëve të trupit, duke
besuar se nijeti i bërë për të respektuar radhën e larjes është i
mjaftueshëm. Nisur nga ky fakt, unë nuk e kam përsëritur guslin.
Tashmë jam i përfshirë prej dyshimeve të shumta. A ka qenë gusli
im i saktë dhe i vlefshëm? Apo ka qenë i pavlefshëm dhe më duhet
të përsëris të gjitha namazet e kryera me atë lloj gusli?
Përgjigje: Në qoftë se ekziston mundësia që ti ta kesh marrë
guslin ta saktë, por që për të qenë shumë i sigurtë, ti e mendon dhe
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e mediton në përgjithësi saktësinë e guslit të kryer, nuk ke asnjë
detyrim dhe kjo mund të konsiderohet normale si qasje. Ndërsa në
rast se ti je i bindur plotësisht në pasaktësinë e guslit që ke marrë,
atëherë të duhet t’i përsëritësh të gjitha namazet që ke kryer me
gusul të pasaktë.
Pyetja 199: Kam pas kryer guslin prej xhunubllëkut në këtë
mënyrë: Në fillim kam pas larë pjesën e djathtë. Më pas kam pas
larë kokën, më pas krahun e majtë. Mangësia dhe gabimi im është
se nuk kisha pyetur dhe nuk isha interesuar për këtë pikë. Cili është
gjykimi islam lidhur me namazet dhe agjërimet e mia në këtë rast?
Përgjigje: Gusli i kryer në këtë mënyrë (siç u shpjegua më
sipër) është i pavlefshëm dhe nuk konsiderohet fetarisht eleminues
i xhunubllëkut. Të gjitha namazet e kryera me këtë lloj gusli janë të
pavlefshme dhe duhen përsëritur. Sa i përket agjërimit ai mund të
konsiderohet i saktë, për sa kohë keni menduar dhe besuar se
mënyra në të cilën e keni marrë guslin ka qenë e saktë dhe nuk keni
qenë i vetedijshëm se jeni duke kryer agjërim në gjendje xhunubi.
Pyetja 200: A është e ndaluar (haram) që një njeri xhunub të
lexojë ajetet e sexhdes? (Ajetet që kur lexohen e bëjnë sexhden të
detyrueshme).
Përgjigje: Prej gjërave të ndaluara për njeriun xhunub, është
veçanërisht leximi i ajeteve të sexhdes. Ndërsa leximi i ajeteve të
tjera prej të njëjtave sure, nuk përbën asnjë problem.
Pyetja 201: Në qoftë se materialet e lejuara për të marrë
tejemum, siç janë dheu, suvaja, guri i mermerit, janë të ngjitura në
mur, a konsiderohet i saktë tejemumi i marrë me to? Apo vërtetësia
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dhe saktësia e tejemumit është e kushtëzuar me të qënit e këtyre
materialeve në tokë?
Përgjigje: Vërtetësia apo saktësia e tejemumit nuk është
aspak e kushtëzuar me të qënit e këtyre materialeve në tokë.
Pyetja 202: Në qoftë se njeriu që është në gjendje xhunubi, e
ka të pamundur që të gjejë vend për t’u larë dhe kjo gjendje zgjat
për disa ditë me radhë, a është ai i detyruar që të rimarrë tejemum
nëse pas namazit të kryer me tejemum ai e prish abdesin me njërën
prej arsyeve që e prishin atë, në vend që të marrë gusul? Apo të
mjaftohet me një tejemum të vetëm të marrë një herë për të larguar
gjendjen e xhunubit dhe më pas merr abdes apo tejemum, në vend
të guslit për çdo prishje të abdesit?
Përgjigje: Ai njeri, në vend të larjes, ka marrë tejemum të
saktë për të larguar xhunubin. Në qoftë se pas kësaj gjendjeje ai
kryen ndonjë prej nevojave që e prishin abdesin dhe justifikimi
fetar për mungesën e mundësisë për marrjen e guslit vazhdon të
jetë i pranishëm, për të qenë të sigurtë duhet të marrë tejemum në
vend të guslit. Më pas merr abdes dhe në qoftë se vazhdon të ketë
justifikim fetar për mungesën e mundësisë për të marrë abdes,
atëherë duhet të marrë tejemum edhe një herë tjetër në vend të
abdesit.
Pyetja 203: A është e vërtetë se tejemumi klasifikohet me të
njëjtën fuqi të plotë argumentuese të largimit të xhunubit në
mungesë të ujit? E thënë më fjalë të tjera, a lejohet që një njeri që ka
marrë tejemum të hyjë në xhami?
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Përgjigje: Për sa kohë justifikimi fetar për mungesën e
mundësisë së marrjes së abdesit është i pranishëm dhe
njëkohësisht, tejemumi nuk është prishur, ai zëvendëson guslin
dhe të gjitha dispozitat e lidhura me të në mënyrë të plotë. Këtu ka
vetëm një përjashtim. Bëhet fjalë për tejemumin që merret jo për
mungesë të ujit por për mungesë të kohës.
Pyetja 204: A u lejohet të plagosurve tanë në luftë, të cilët
kanë dëmtuar shtyllën e tyre kurrizore dhe janë gjysëm të
paralizuar që të marrin tejemum në vend të guslit të marrë për të
kryer punë të pëlqyeshme, siç janë namazi i xhumasë, apo vizitat e
ndryshme tek varret e njerëzve të mirë, duke patur parasysh se
hyrja e tyre në hamam për t’u larë dhe për të kryer guslin e plotë
është e shoqëruar për hir të së vërtetës prej disa vështirësive të
caktuara?
Përgjigje: Zëvendësimi i guslit me tejemumin, në kryerjen e
veprave të kushtëzuar me praninë e pastërtisë së plotë të trupit, siç
është vizita, është prej çështjeve që konsiderohen problematike.
Ndërsa zëvendësimi i guslit me tejemum, për të gjitha ato vepra të
cilat nuk janë të kushtëzuara me pastrimin e trupit me gusul, nuk
përben asnjë problem.
Pyetja 205: Nëse dikush nuk ka mundësi të gjejë ujë për të
marrë gusul, apo marrja e tij mund të shkaktojë tek personi dëme
të caktuara shëndetësore, a e ka të lejuar që ta zëvendësojë guslin e
xhunubit me tejemum dhe të shkojë në xhami për t’u falur me
xhemat? A lejohet që ai ta lexojë Kur’anin Famëlartë?
Përgjigje: Për sa kohë justifikimi fetar për mungesën e
mundësisë për të marrë abdes është i pranishëm dhe tejemumi i tij
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nuk është prishur, mund të kryejë të gjitha adhurimet e
kushtëzuara me pastërtinë e plotë të trupit.
Pyetja 206: Gjatë gjumit, ndodh shpesh që disa njerëz të
lagen dhe pasi të zgjohen edhe pse nuk mbajnë mend asgjë, venë re
se mbathjet e tyre janë të lagura. Ndodh gjithashtu që të mos ketë
shumë kohë për t’u menduar se çfarë ka ndodhur, pasi mund të
dalë koha e namazit. Si duhet të veprojë ai në këtë rast? Si mundet
ta bëj nijetin e tejemumit në vend të guslit? Cila është dispozita
themelore në këtë rast?
Përgjigje: Nëse e ndien se është prishur gjatë gjumit dhe kjo
duket qartë, atëherë ai konsiderohet xhunub dhe larja (gusli) është
detyrativ. Në qoftë se nuk ka kohë shumë në dispozicion dhe ka
frikë se del koha e namazit, atëherë le të marrë tejemum, të falet dhe
më pas të marrë sërish gusul. Në rast se kemi të bëjmë vetëm me
dyshimin se është prishur (bërë xhunub) në gjumë, atëherë ky
dyshim nuk e bën atë domosdoshmërisht xhunub, kështu që edhe
gusli nuk është i detyrueshëm në këtë rast.
Pyetja 207: Si duhet të veprojë një njeri i cili bëhet xhunub
disa netë në mënyrë të pandërprerë? Bëjmë këtë pyetja duke patur
parasysh hadithet e ndryshme në të cilat tregohet qartë se njeriu
mund të dëmtohet apo të dobësohet nëse lahet çdo ditë.
Përgjigje: Gusli në këtë rast është i detyrueshëm, përveç
rasteve kur ka një pengesë shëndetësore për përdorimin e ujit. Në
këtë rast merret tejemum.
Pyetja 208: Kam probleme të shumta shëndetësore dhe më
ndodh që prej organit tim mashkullor të dalë sperma disa herë
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radhazi, në mënyrë të pavetëdijshme. Vlen të theksohet se dalja e
spermës nuk është e shoqëruar me kënaqësi seksuale. Si duhet të
veproj në këtë rast lidhur me pastërtinë që më nevojitet për të kryer
namazet e mia?
Përgjigje: Në qoftë se larja pas çdo namazi ju shkakton dëme
të caktuara shëndetësore, atëherë mund të merrni tejemum dhe
mund të plotësoni pastrimin nëpërmjet tij.
Pyetja 209: Cila është forma në të cilën merret tejemumi? A
ka një ndryshim ndërmjet tejemumit që merret në vend të guslit
dhe atij që merret në vend të abdesit?
Përgjigje: Tejemumi merret në këtë mënyrë: Fillimisht bën
nijetin për të marrë tejemum dhe më pas i vendos (i godet) të dyja
shputat e dorës mbi gjithçka që vlen për të marrë tejemum. Më pas
fshin ballin me duart e tij prej rrënjës së flokëve deri tek vetullat,
për të vazhduar me sipërfaqen e hundës. Më pas e merr pëllëmbën
e dorës së tij të majtë dhe fshin me pjesën e sipërme të dorës së
djathtë. Më pas merr pëllëmbën e dorës së djathtë dhe fshin me të
pjesën e sipërme të dorës së majtë. Është e preferueshme që fshirja
e pëllëmbeve të duarve, siç u përmend më sipër, të përsëritet dy
herë, pasi të vendosen pëllëmbët e duarve mbi dhe për së dyti. Nuk
ka asnjë ndryshim ndërmjet tejemumit që zëvendëson guslin dhe
atij që zëvendëson abdesin.
Pyetja 210: A lejohet tejemumi i marrë me gurët gëlqerorë,
apo të suvasë, apo të tullës që mund të kenë kaluar edhe në proces
pjekjeje në furrë?
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Përgjigje: Është e lejuar që të merret tejemum me materialet
e lartpërmendura, sikurse është e lejuar që të përdoren edhe nëse
disa prej tyre kanë kaluar procesin e pjekjes.
Pyetja 211: Është përmendur më sipër se për të marrë
tejemum duhet që materialet e përdorura të jenë patjetër të pastra.
Nisur nga kjo, a është kusht gjithashtu që edhe pëllëmbët e duarve
bashkë me ballin të jenë të pastra?
Përgjigje: Preferencialisht dhe për të qenë të sigurtë është
mirë që të jenë të pastra, por tejemumi është i plotë edhe nëse është
e pamundur që të jenë të tilla. Japim këtë gjykim duke besuar se
mungesa e kushtëzimit të tejemumit me pastërtinë e tyre nuk është
shumë larg mendjes.
Pyetja 212: Çfarë duhet të bëjë një njeri që e ka të pamundur
për të marrë abdes dhe tejemum?
Përgjigje: Në qoftë se marrja e abdesit dhe e tejemumit është
plotësisht e pamundur, atëherë është preferencialisht e
detyrueshme që të falë namazin në kohën e vet dhe më pas ta
përsërisë atë sapo të ketë mundësi që të marrë abdes ose tejemum.
Pyetja 213: Allahu më ka sprovuar me një patologji
(sëmundje) të vështirë në lëkurë dhe sa herë që preket prej ujit (gjatë
marrjes së guslit), lëkura më thahet shumë. Kjo më ndodh edhe
nëse laj vetëm duart dhe fytyrën. Për të kuruar thatësinë e lëkurës
jam i detyruar që ta lyej atë vazhdimisht me vaj dhe kjo më
shkakton pengesa të mëdha në marrjen e abdesit apo të guslit. Pjesa
më e vështirë në gjithë këtë, është abdesi që marr për namazin e
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sabahut. A është e mundur dhe a më lejohet fetarisht, që në
namazin e sabahut, të paktën, të marr tejemum në vend të abdesit?
Përgjigje: Në qoftë se është vërtetuar se uji ju dëmton
shëndetin, ju nuk jeni të detyruar të merrni abdes dhe është
plotësisht e lejuar fetarisht që të merrni tejemum në vend të tij. Në
qoftë se uji nuk ju dëmton nga ana shëndetësore dhe nëse vaji që
përdorni nuk e pengon ujin të mbërrijë në lëkurë, atëherë jeni të
detyruar që të merrni abdes. Në qoftë se vaji është vërtetë pengues
që uji të mbërrijë në lëkurën tënde, dhe e keni mundësinë që të
largoni vajin, të merrni abdes dhe më pas të lyheni sërish me vaj,
në këtë rast abdesi nuk mund të zëvendësohet me tejemumin.
Pyetja 214: Një besimtar e fal namazin me tejemum për
mugesë të kohës, dhe pasi ta kryejë namazin të kuptojë se ka patur
mjaftueshmërisht kohë, për të marrë abdes dhe për t’u falur
përpara se të dalë koha e namazit. Ju lutem të na tregoni, si duhet
të veprojë në një rast si ky?
Përgjigje: Ai duhet ta përsërisë atë namaz.
Pyetja 215: Jetojmë në një vend të ftohtë dhe nuk gjendet një
vend i posaçëm për t’u larë apo për të marrë gusul. Ndodh që të
zgjohemi xhunub gjatë muajit të Ramazanit, përpara kohës së
ezanit të sabahut. Gjithashtu, është disi e papërshtatshme dhe e
turpshme për djemtë e rinj që të zgjohen pas mesit të natës dhe të
marrin ujë për të bërë gusul, duke patur parasysh gjithashtu, se uji
është shumë i ftohtë në atë orë. Si duhet të veprojmë lidhur me
agjërimin e ditës që vjen pas? A duhet patjetër të lahemi apo
mundemi të marrim tejemum? Cila është dispozita e iftarit në këtë
rast, pra në qoftë se nuk është marrë gusli përpara agjërimit?
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Përgjigje: Vetëm prania e vështirësisë, apo të qënit e
veprimeve të tilla të konsideruara të turpshme në zakonet e
njerëzve, nuk përbëjnë pengesë fetare që të merret gusli në formën
më të plotë. Në këtë rast gusli është i detyrueshëm në të gjitha
format dhe mënyrat e mundshme dhe në këtë nuk ka asnjë dyshim,
në qoftë se personi nuk është i plagosur apo i verbër. Në rast të
pranisë së njërës prej këtyre pengesave, atëherë mund të marrë
tejemum. Në qoftë se në raste si këto merr tejemum përpara ezanit
të namazit të sabahut, atëherë agjërimi i tij konsiderohet i plotë dhe
i saktë. Në qoftë se heq dorë prej tejemumit, në këtë rast agjërimi i
tij është i pavlefshëm, por duhet ta bëjë imsakun në ditën e
agjërimit.

DISPOZITAT E GRAVE

Pyetja 216: Në qoftë se nëna ime rrjedh prej degëzimeve
gjenetike të Profetit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) a mund të konsiderohem unë prej esjadeve (persona
me prejardhje nga familja e Profetit)? A mundet që t’i konsideroj
menstruacionet e mia deri në moshën gjashtëdhjetë-vjeçare dhe të
mos falem e as të mos agjëroj gjatë kësaj kohe?
Përgjigje: Femra, babai i së cilës nuk është hashimit, edhe
nëse nëna e saj është prej esjadeve, nëse kjo femër shikon gjak pas
moshës së ndërprerjes së menstuacioneve, ai gjak është istihadhatu
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dhe jo hajdhun. Në përcaktimin e periudhës së menopauzës (sinnul
je’si) duhet verifikim dhe ihtijat.
Pyetja 217: Cilat janë dispozita e një gruaje të cilës i nisin
menstruacionet gjatë kohës kur është duke agjëruar për një
“nedhër” të caktuar?
Përgjigje: Agjërimi i saj bëhet i pavlefshëm në momentin që
shfaqen menstruacionet dhe pasi të pastrohet duhet ta përsërisë
duke e agjëruar sërish atë ditë.
Pyetja 218: Cila ëshë dispozita fetare lidhur me disa vula
apo pulla të caktuara që vihen re tek mbathjet e femrës pasi ajo
është e bindur se është e pastër nga menstuacionet, duke patur
parasysh se ato nuk janë as gjak, por as gjak i hollë i përzier me ujë?
Përgjigje: Në qoftë se nuk janë gjak, atëherë nuk
konsiderohen pjesë e menstruacioneve, ndërsa në qoftë se janë gjak
- qoftë edhe në formën e disa pullave të verdha, qoftë dhe të vogla
- dhe nuk kanë kaluar dhjetë ditë prej ditës kur kanë nisur
menstruacionet, atëherë ato pulla dhe të ngjashmet e tyre
konsiderohen pjesë të menstruacioneve. Përfundimisht, përcaktimi
ekzakt i kësaj gjendjeje është në dorën e vetë gruas, pasi ajo është
më e qartë në atë çfarë sheh.
Pyetja 219: Cila është dispozita fetare në marrjen e
kontraceptivëve të ndryshëm për të ndaluar menstruacionet gjatë
muajit të Ramazanit?
Përgjigje: Nuk ka ndonjë pengesë për këtë.
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Pyetja 220: Në qoftë se gjatë shtatzanisë së saj, gruas i ndodh
një hemoragji e lehtë që nuk ndikon në dështimin e fëmijës, a është
e detyruar që të lahet pas kësaj? Çfarë duhet të bëjë ajo në këtë rast?
Përgjigje: Gjaku që vihet re prej një gruaje gjatë shtatzanisë
së saj, në qoftë se i plotëson kushtet e gjakut të menstruacioneve, në
qoftë se ka ndodhur në ditët në të cilat ajo ka kohën e saj të
menstruacioneve dhe zgjasin tre ditë ose më shumë, atëherë ky gjak
konsiderohet prej gjakut të menstruacioneve. Në qoftë se nuk është
vetëm menstruacion, është zgjatim i tyre (istihadhatu).
Pyetja 221: Një grua i ka patur zakonisht menstruacionet e
saj për shtatë ditë. Më pas, për arsye të vendosjes në mitër të një
spiraleje metalike që ndalon shtatzaninë, vëren se rrjedhja e gjakut
zgjatet deri në dymbëdhjetë ditë. A është gjaku që rrjedh pas shtatë
ditëve gjak menstruacionesh apo gjak i pasmenstruacioneve
(istihadhatu)?
Përgjigje: Në qoftë se gjaku i kalon ditët e saj të zakonshme
të menstruacioneve, mund të themi se deri në dhjetë ditë mund të
konsiderohet gjak menstruacinesh dhe më pas konsiderohet
pasmenstruacion (istihadhatu).
Pyetja 222: A i lejohet një gruaje në menstruacione apo në
lehoni që të vizitojë mezaret ku gjenden të varrosur fëmijët e
imamëve të pagabueshëm (Paqja e Allahut qoftë mbi ta!)?
Përgjigje: Po. Kjo është e lejuar.
Pyetja 223: Një grua e cila i është nënshtruar një operacioni
aborti (kortazh), a mund të konsiderohet lehonë apo me
menstruacione?
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Përgjigje: Në qoftë se pas rënies së fëmijës, sado i vogël qoftë
në masë, ka rrjedhje gjaku, atëherë ky konsiderohet gjak lehonie.
Pyetja 224: Cila është dispozita dhe si trajtohet gjaku që del
prej një gruaje, e cila ka kaluar në menopauzë? Si duhet të veprojë
ajo në raste si këto?
Përgjigje: Ky gjak, ka të njëjtat dispozita me gjakun e
pasmenstruacioneve (istihadhatu).
Pyetja 225: Njëra prej metodave që përdoret për të
shmangur shtatzanitë e padëshiruara, është përdorimi i
kontraceptivëve të ndryshëm. Pjesa më e madhe e grave që
përdorin kontraceptivët vërejnë praninë e gjakut edhe jashtë ditëve
të menstruaciove. Si duhet të veprojnë ato në raste si këto? Në qoftë
se këto pika, pulla, apo shenja të gjakut, nuk i plotësojnë kushtet
fetare të gjakut të menstruacioneve, atëherë nuk konsiderohen si
pjesë e tyre. Për këtë arsye, konsiderohen pasmenstruacione.
Përgjigje: Nëse te këto pulla nuk gjenden kushtet e
menstruacioneve sipas Sheriatit, atëherë nuk kanë dispozitën e
menstruacioneve (hajdh), por kanë dispozitën e istihadhes.
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DISPOZITAT E TË VDEKURVE

Pyetja 226: A është larja, qefinosja dhe varrosja e të vdekurit
e kushtëzuar me atë që quhet “el mumatheleh”– (Burri të lajë burrin,
ndërsa gruaja të lajë gruan)? A është e lejuar që të fillojë të bëjë këto
shërbime të vdekurit, burri apo gruaja (pra, kush të ketë mundësi)
pa qenë e nevojshme ngjashmëria (el mumatheleh)?
Përgjigje: (El Mumatheletu) ngjashmëria në gjini, është
kusht në larjen e të vdekurit. Në qoftë se ekziston mundësia që i
vdekuri të lahet prej të ngjashmit të tij në gjini, nuk mund të kalojmë
tek larja e tij prej të pangjashmit të tij në gjini. Në këtë rast larja e tij
konsiderohet e pavlefshme. Ndërsa sa i përket qefinosjes apo
vendosjes në varr, ngjashmëria në gjini nuk është kusht.
Pyetja 227: Është bërë zakon në ditët tona, që në fshatra të
ndryshëm i vdekuri të lahet brenda në shtëpi. Në shumë raste i
vdekuri nuk ka “uesij” (njeriu të cilit i lihen amanetet prej dikujt
përpara se të vdesë që të përkujdeset për fëmijët e parritur ende)
dhe ka lënë pas fëmijë të vegjël. Cili është mendimi juaj i bekuar? Si
duhen trajtuar të tilla situata?
Përgjigje: Veprimet e lidhura me përgatitjen e të vdekurit,
siç janë larja, qefinosja dhe varrosja, nuk janë të kushtëzuara me
lejen e përgjegjësit të fëmijëve të parritur (el uelij). Nga ana tjetër
nuk ka ndonjë problem që të ketë minorenë ndërmjet
trashëgimtarëve.
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Pyetja 228: Nëse një person vdes pas kryerjes së një
aksidenti, apo pas rënies prej një lartësie të madhe, cila është
dispozita apo rregulli i lidhur me gjakun që vazhdon të rrjedhë në
trupin e të vdekurit edhe pas larjes së tij? A është kusht që të presin
derisa rrjedhja e gjakut të ndërpritet? Apo mundet që ta ndalojnë
gjakun me metoda të ndryshme mjekësore? Apo mundet edhe ta
varrosin në atë gjendje?
Përgjigje: Është e nevojshme që brenda mundësive të
pastrohet trupi i të vdekurit përpara larjes së tij. Nëse është e
mundur gjithashtu që të pritet derisa të ndalojë rrjedhja e gjakut,
atëherë është mirë që kjo të bëhet.
Pyetja 229: Kemi kockat e një të vdekuri apo të disa të tillëve,
që janë varrosur përpara 40-50 viteve, për arsye se varrezat janë
shembur dhe janë shndërruar në sipërfaqe dhe sheshe publike. Pas
punimeve të ndryshme dhe hapjes së kanaleve për nevoja të
përmirsimit të infrastrukturës, hasim kocka të ndryshme
kufomash. A mund të preken me dorë këto kocka për t’i parë? Në
rast se preken, cila është dispozita në këtë rast? A konsiderohen
kockat e kufomave të njerëzve të pastra apo të papastra?
Përgjigje: Kockat e besimtarit të varrosur pasi të jetë larë,
nuk janë të papastra dhe ato duhet të varrosën sërish dhe të
mbulohen me dhe.
Pyetja 230: A është e lejuar që një besimtar të përdorë qefinin
e blerë për vete për të mbuluar nënën, babain apo dikë prej
familjarëve dhe farefisit të tij?
Përgjigje: Nuk ka asnjë problem në këtë.
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Pyetja 231: Një ekip mjekësor, gjatë punës së tij mund të
detyrohet që të bëjë autopsinë e një të vdekuri në morg dhe mund
të jenë të detyruar gjithashtu për arsye studimore apo të
hulumtimeve të ndryshme mjekësore, të nxjerrin prej trupit zemrën
e të vdekurit apo organe të tjera të tij. Pasi të kenë kaluar 24 orë, ato
varrosen sërish. Lidhur me këtë situate, ju lutemi të na sqaroni si
më poshtë:
1- A janë të lejuara eksperimente apo veprime të tilla me
trupin e njeriut, duke patur parasysh se trupat mbi të cilat kryhen
të tilla studime i përkasin myslimanëve?
2- A është e lejuar që të varroset zemra e njeriut apo pjesë të
tjera të trupit të tij, pasi të jetë varrosur trupi?
3- A është e lejuar varrosja e atyre organeve të vëna në trupin
e një të vdekuri tjetër, duke patur parasysh se varrosja e zemrës apo
e organeve të tjera në veçanti prej trupit mund të na përballë me
problem të ndryshme?
Përgjigje: Është e lejuar autopsia që kryhet tek organet e një
trupi të vdekur për qëllime mjekësore, pra për të shpëtuar jetë të
tjera njerëzish të gjallë nëpërmjet zhvillimit të mjekësisë. Kjo mund
të lejohet gjithashtu në qoftë se autopsia kryhet për të studiuar një
lloj të caktuar sëmundjeje e cila rrezikon dhe kërcënon jetët e
njerëzve. Nuk është mirë të përfitohet prej autopsisë dhe hapjes së
organeve të trupit të një myslimani apo myslimaneje kur gjendet
trupi i dikujt tjetër që nuk është mysliman/e. Sa i përket organeve
të shkëputura prej trupit të myslimanit, dispozita fetare e lidhur me
ato është që të varrosen në një vend me trupin prej të cilit janë
nxjerrë. Në qoftë se kjo e fundit është e pamundur, atëherë mundet
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që të varrosen në veçanti apo edhe të vëna në trupin e një të vdekuri
tjetër.
Pyetja 232: Një besimtar ka blerë për veten e tij një qefin
gjatë kohës kur është gjallë dhe e përdor atë qefin për t’u falur apo
për t’u ulur mbi të për të kryer adhurime të tjera si për shembull:
leximi i Kur’anit etj. Kur të vdesë e përdor e lë amanet që ai qefin të
përdoret për qefinosjen e tij. A është kjo e lejuar? A është e lejuar
sipas dispozitave islame që njeriu të blejë qefin për veten e tij dhe
të shkruajë mbi të ajete të ndryshme kur’anore, duke mos e
përdorur atë për asnjë punë tjetër përveç qefinosjes së tij?
Përgjigje: Nuk ka asnjë ndalesë apo pengesë në kryerjen e
gjithçkaje u përmend më sipër.
Pyetja 233: Kohëve të fundit është zbuluar varri shumë i
hershëm dhe antik i një gruaje të varrosur afro shtatëqind vjet më
parë. Kjo kufomë është një skelet i plotë prej kockash, tek kafka e të
cilit ka disa fije flokësh. Po t’i referohemi versionit të arkeologëve
dhe shkencëtarëve të fushës, ata janë të mendimit se kjo kufomë i
përket një gruaje myslimane. A është e lejuar që të merren këto
kocka dhe kufoma e saj e plotë dhe pas restaurimit të varrit të
vendoset e mbuluar me xham për të gjithë vizitorët që kanë dëshirë
ta shohin këtë zbulim në mauzeleum? Apo për t’i kujtuar nëpërmjet
këtij skileti a kufome jetën pas vdekjes, besimtarëve që janë gjallë,
duke shkruar ajete të ndryshme kur’anore dhe hadithe të Profetit
(Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)?
Përgjigje: Në qoftë se ka argumenta të mjaftueshëm se
kufoma i përket një myslimani apo myslimaneje të vdekur, atëherë
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është e detyrueshme rivarrosja e atyre kockave në mënyrë të
menjëhershme.
Pyetja 234: Varrezat janë të vendosura në tokën e një fshati,
e cila nuk është në pronësinë e askujt. Gjithashtu, ajo tokë nuk është
vakëf. A është e lejuar që banorët e atij fshati të ndalojnë të varrosen
në ato varreza njerëz që vijnë nga qyteti, apo nga një fshat tjetër,
apo që nuk janë banorë të fshatit dhe e kanë lënë amanet që të
varrosen në atë vend?
Përgjigje: Në qoftë se varrezat publike në atë fshat nuk janë
pronë private e askujt dhe gjithashtu nuk janë tokë e lënë vakëf për
të varrosur vetëm banorët e atij fshati, atëherë askush nuk mundet
të ndalojë askënd që të varroset në atë tokë. Në qoftë se dikush e ka
lënë amanet që të varroset në ato varreza. Atëherë amaneti i tij
duhet zbatuar me përpikëri.
Pyetja 235: Janë disa transmetime në të cilat përmendet se
ujitja apo lagia e herpashershme e varreve me ujë është diçka e
pëlqyer, siç përmendet në librin “Leali’ el akhbar”. Kjo lloj
preference, apo pune e pëlqyer, është e përcaktuar për ditën e
varrosjes në veçanti, apo ka referencë absolute, siç e përmend autori
i librit?
Përgjigje: Lagia e varreve ditën e varrimit është një vepër e
pëlqyeshme, ndërsa sa i përket ditëve të tjera, nuk ka ndonjë
pengesë që kjo të ndodhë me nijetin e lutjes për të vdekurin.
Pyetja 236: Përse nuk varrosen të vdekurit natën? A është e
ndaluar (haram) që të vdekurit të varrosen natën?
Përgjigje: Nuk ka ndonjë pengesë fetare për varrosjen natën.
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Pyetja 237: Një person aksidentohet dhe vdes. Pasi e lajnë
dhe e qefinosin, e sjellin në varreza për ta varrosur. Gjatë varrimit
vërejnë se arkivoli (tabuti) në të cilin është vendosur i vdekuri por
edhe qefini më të cilin është mbështjellë ai, janë të njollosura me
njolla gjaku. A është e detyrueshme që të ndërrohet qefini në këtë
rast?
Përgjigje: Në qoftë se është e mundur që të lahet pjesa e
qefinit të ndotur prej gjakut apo zëvendësimi i qefinit, atëherë është
e detyrueshme që ai të ndërrohet. Në rast se kjo është e pamundur,
atëherë mund të varroset në atë gjendje që është.
Pyetja 238: Në qoftë se kalojnë tre muaj nga varrosja e të
vdekurit, qefini i të cilit ishti i njollosur me gjak, a është e lejuar të
ç’varroset pas tre muajve për të ndërruar qefinin e tij?
Përgjigje: Nuk lejohet rihapja e varrit, lidhur me pyetjen në
fjalë.
Pyetja 239: Shpresojmë prej shkëlqesisë tuaj që të na jepni
një përgjigje, lidhur me tre pyetjet e mëposhtme:
1- Nëse një grua vdes gjatë lindjes së saj. Cila është dispozita
islame lidhur me foshnjën, në rastet hipotetike të mëposhtme:
a) Në qoftë se është në gjendje që sapo i ka hyrë shpirti (pra,
tre muajsh e sipër), duke patur parasysh se mundësia e vdekjes së
tij në këtë rast është shumë e lartë.
b) Nëse mosha e foshnjës është shtatë muaj e sipër?
c) Vdekja e foshnjës në barkun e nënës së tij.
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2- Nëse vdes nëna gjatë lindjes, a janë të detyruar njerëzit e
tjerë që të sigurohen plotësisht pasi të verifikojnë nëse foshnja që
gjendet në barkun e saj është ende i gjallë apo jo?
3- Në qoftë se vdes nëna shtatzënë gjatë lindjes dhe mbetet
gjallë foshnja në barkun e saj dhe dikush jep urdhër që e vdekura
të varroset me gjithë foshnjën e saj të gjallë që ka në bark – ndryshe
nga çdo lloj zakoni i mirënjohur-, atëherë, në një rast si ky, cili është
mendimi juaj i nderuar?
Përgjigje: Në qoftë se foshnja e një gruaje të vdekur, vdes
bashkë me nënën e saj, ose nëse nënës i ka dalë shpirti përpara se të
hyjë shpirti në trupin e foshnjës, atëherë foshnja nuk duhet nxjerrë
prej trupit të saj. Përkundrazi, nxjerrja e saj është e ndaluar
rreptësisht. Ndërsa, në qoftë se pas vdekjes së nënës foshnja
vazhdon të jetë gjallë në barkun e saj pasi t’i ketë hyrë shpirti dhe
mendohet apo gjykohet se ka mundësi që ajo të jetojë nëse nxirret
prej barkut të nënës, ajo duhet nxjerrë menjëherë prej barkut të saj.
Për sa kohë nuk është vërtetuar vdekja e foshnjës në barkun e nënës
së vdekur, nuk mund të varroset nëna bashkë me fëmijën e saj. Në
qoftë se fëmija varroset gabimisht bashkë me nënën e tij, duke
ekzistuar mundësia që ai të ketë qenë gjallë dhe të vazhdojë të jetë
gjallë edhe pas varrosjes, atëherë duhet të rihapet varri dhe duhet
nxjerrë menjëherë prej aty. Gjithashtu, nëse mjekët pretendojnë se
vonesa e varrimit të nënës, mund të krijojë mundësira mjekësore
qoftë dhe hipotetike se fëmija mund të vazhdojë të jetojë, atëherë
duhet dhe mund të vonohet edhe varrimi i nënës, me shpresën që
foshnja të mbetet gjallë. Në qoftë se dikush urdhëron varrosjen e
nënës bashkë me foshnjën, duke patur dijeni që foshnja është gjallë
në barkun e saj dhe pasi të varroset foshnja vdes, atëherë ai që ka
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kryer varrosjen është i detyruar të paguajë “dijen” shpagimin e të
vdekurit. Në rast se varrosja ka ardhur si rezultat normal i urdhrit
të dhënë për t’u varrosur, atëherë shpagimi i të vdekurit bëhet prej
atij që ka dhënë urdhrin për varrosje.
Pyetja 240: Bashkia ka vendosur, që për të përfituar sa më
shumë prej tokës, të ndërtojë varre me dy kate. Ju lutem të na
shpjegoni se cila është dispozita fetare lidhur me këtë çështje?
Përgjigje: Lejohet ndërtimi i varreve me shumë kate, përveç
rasteve kur kjo mund të shkaktojë prishjen e varreve dhe cënimin e
shenjtërisë së kufomave të myslimanëve.
Pyetja 241: Një fëmijë i vogël bie në një pus dhe vdes brenda
tij. Uji i shumtë i pranishëm në pus e bën të pamundur nxjerrjen e
tij. Cila është dispozita islame në raste të tilla?
Përgjigje: Foshnja i vdekur lihet brenda atij pusi dhe ai do të
jetë edhe varri i foshnjës. Në qoftë se pusi nuk është në pronësinë e
askujt, por edhe nëse është në pronësinë e dikujt, ai pranon që pusi
të mbyllet, atëherë është e detyrueshme që pusi të mbyllet dhe të
nxirret jashtë funksionit.
Pyetja 242: Siç është tashmë e njohur për të gjithë, prej
zakoneve tona është goditja e lehtë e gjokseve, apo goditja e kurrizit
me anë të zinxhirëve në raste ngushëllimesh për imamët tanë të
pastër dhe të ndershëm, për dëshmorët dhe për njerëzit dhe
personalitetet e larta që i kanë shërbyer fesë. A është e lejuar që të
kryejmë ngushëllime dhe ritual të ngjashme me rastin e vdekjes së
anëtarëve të forcave speciale, apo të njerëzve të tjerë të rëndësishëm
për të cilët dëshmojnë të gjithë njerëzit se kanë patur kontribute të
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jashtëzakonshme për shoqërinë dhe për Republikën Islamike të
Iranit.
Përgjigje: Nuk ka asnjë ndalesë në këtë.
Pyetja 243: Cila është dispozita islame lidhur me atë njeri i
cili thotë dhe pretendon se vizita e varrezave natën është një impuls
i rëndësishëm dhe pozitiv në edukimin e shpirtit me moralin islam,
duke patur parasysh se vizita e varrezave natën është diçka e
papëlqyeshme (mekruh)?
Përgjigje: Nuk ka ndonjë pengesë në kryerjen e këtij
veprimi.
Pyetja 244: A është e lejueshme për gratë që të marrin pjesë
në mbajtjen e tabutit dhe në shoqërimin e tij deri në varreza?
Përgjigje: Nuk ka ndonjë problem në këtë.
Pyetja 245: Është prej zakoneve të disa fiseve të caktuara që
në rast morti të ndonjë të afërmi të tyre, të marrin hua për të blerë
sasi të mëdha bagëtish (delesh) për të ushqyer të gjithë njerëzit e
pranishëm në varrim. A është i lejuar një veprim i tillë duke patur
parasysh dëmet ekonomike që i shkaktohen familjarëve të të
vdekurit, thjesht për të përmbushur një ritual apo një çështje
zakonore?
Përgjigje: Në qoftë se ushqimi i njerëzve dhe blerja e atyre
bagëtive bëhet me paratë dhe me miratimin e trashëgimtarëve të
mëdhenj të të vdekurit, atëherë kjo është e lejuar. Por, në rast se ky
ritual shkakton dhe le pas probleme ekonomike për familjarët e të
vdekurit, duhet hequr dorë prej tij. Në qoftë se i bëjnë këto
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shpenzime prej parave që ka lënë i vdekuri, atëherë duhet shikuar
(uesijetuhu) testamenti i tij. Në terma të përgjithshëm mund të themi
se duhen evituar shpenzime të tilla të mëdha, për të shmangur
shpërdorimin e mirësive të Allahut të Madhëruar.
Pyetja 246: Në qoftë se një person vdes në këto kohëra në të
cilat jetojmë pas shpërthimit të një bombe apo duke shkelur një
minë, a mund të konsiderohet dëshmor dhe a trajtohet ai me të
njëjtat dispozita fetare si dëshmori?
Përgjigje: Dispozita e lidhur me moslarjen e xhenazes dhe
qefinosjen është e lidhur vetëm me ata njerëz të cilët kanë rënë në
fushëbetejë.
Pyetja 247: Shumë prej vëllezërve tanë, të cilët punojnë për
gardën e Revolucionit Islamik, dalin me shërbim për të mbrojtur
vendin herë pas herë në zonat kufitare. Ndodh shpesh që ata të
përleshen apo të bien në grackat e ngritura prej armiqve të
Revolucionit Islamik apo të martirizohen prej shpërthimeve dhe
minave të ndryshme të mbjella në tokë. A është e detyrueshme që
ata të lahen apo t’u jepet tejemum? A konsiderohen martirë dhe të
rënë në fushëbetejë?
Përgjigje: Në qoftë se zona në të cilën kanë rënë (vdekur)
konsiderohet prej fushëbetejave në të cilat kryehet përballja
ndërmjet pasuesve të së drejtës dhe pasuesve dhe përfaqësuesve të
së keqes, atëherë të gjithë të rënët në këto pozita konsiderohen
martirë dhe mbi ta zbatohen të gjitha dispozitat islame të lidhura
me martirët.
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Pyetja 248: A është e lejuar që një person i cili nuk i plotëson
kushtet islame për të qenë imam, të drejtojë (të bëhet imam)
namazin e një xhenazeje?
Përgjigje: Nuk mund të themi se imami që drejton
besimtarët në faljen e namazit të një xhenazeje, duhet të përmbushë
kriteret e imamit, i cili drejton namazet farz të besimtarëve në
xhami, edhe pse preferohet dhe është më mirë që t’i plotësojë ato
kushte.
Pyetja 249: Në qoftë se një besimtar, vritet në një vend të
caktuar në botë, ku ka shkuar të luftojë për hir të Allahut dhe që
dispozitat islame të zbatohen, ose nëse vritet gjatë demostratave të
ndryshme, ose në rrugën e tij për të vendosur zbatimin e fik’hut
Xha’frij në atë vend, a konsiderohet dëshmor nëse vdes?
Përgjigje: Ai njeri ka shpërblimin e martirëve, ndërsa sa i
përket ritualeve të lidhura me të vdekurin e martirizuar, këto janë
të veçanta për ata të cilët kanë rënë në fushëbetejë kur lufta të jetë e
ndezur.
Pyetja 250: Në qoftë se një mysliman kapet me akuzën e
trafikimit të lëndëve narkotike dhe gjykata vendos dënimin e tij me
vdekje. Pas ekzekutimit të vendimit:
1- A lejohet që të falet namazi i xhenazes për të
ekzekutuarin?
2- A është e lejuar që të merret pjesë në ngushëllimin e të
ekzekutuarit si dhe leximi i Kur’anit për shpirtin e tij?
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Përgjigje: Dispozita e myslimanit, i cili është dënuar me
vdekje për një krim që duhet dënuar me vdekje, është e njëjtë me
atë të gjithë myslimanëve të tjerë dhe për të zbatohen të gjitha
ritualet që zbatohen për të vdekurit e tjerë myslimanë, në kushte
normale.
Pyetja 251: Prekja e kockës së mbuluar me mish të
shkëputur prej trupit të një njeriu të gjallë, a e bën detyrativ larjen
për arsye të prekjes së të vdekurit?
Përgjigje: Larja për prekjen e një trupi të vdekur nuk
aplikohet në rast të prekjes së një pjesë të trupit të ndarë prej një
njeriu të gjallë.
Pyetja 252: A është e detyrueshme larja prej prekjes së trupit
të vdekur, në rast se prekim një pjesë të shkëputur prej trupit të
vdekur?
Përgjigje: Prekja e organit të shkëputur prej trupit të vdekur,
pasi të jetë ftohur dhe përpara se të jetë larë, e bën të detyrueshme
guslin për prekjen e trupit të vdekur, sepse dispozita e tij është e
njëjtë sikur të ketë prekur trupin e të vdekurit.
Pyetja 253: A duhet drejtuar myslimani në drejtim të Kibles
gjatë kohës kur është duke dhënë shpirt?
Përgjigje: Është mirë që myslimani të vendoset i shtrirë mbi
kurrizin e tij, të drejtohet nga Kibla dhe më pas pjesa e brendshme
e këmbëve të drejtohet nga Kibla gjithashtu. Një pjesë e fukahave
kanë thënë se kryerja e këtyre lëvizjeve është e detyrueshme për sa
kohë personi është në gjendje ta kryejë këtë. Ndërsa një pjesë tjetër
e fukahave kanë thënë se është mirë preferencialisht që kjo të bëhet.
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Pyetja 254: Gjatë heqjes së një dhëmballe mund të ndodhë
që të dalë ndonjë copë mishi prej nofullës bashkë me dhëmballën.
A është e detyrueshme që të kryhet gusli i prekjes së të vdekurit
nëse e prekim këtë mish të dalë nga goja?
Përgjigje: Jo. Gusli në këtë rast nuk është i detyrueshëm.
Pyetja 255: A vlejnë për trupin e martirit të veshur me rrobat
e tij, dispozitat e prekjes së të vdekurit?
Përgjigje: Nuk është i detyruar askush të kryejë guslin e
prekjes së të vdekurit, në rast se prek trupin e vdekur të një
dëshmori, prej të cili ka rënë edhe detyrimi i larjes apo i qefinosjes.
Pyetja 256: Jam student në fakultetin e mjekësisë dhe gjatë
studimeve jam i detyruar që të prek vazhdimisht trupa të
vdekurish gjatë autopsisë. Shpesh herë ne nuk e marrim vesh nëse
kufomat që kemi në dispozicion janë myslimanë apo jo. Nuk e dimë
nëse janë të larë apo jo. Profesorët na thonë se ato trupa janë
absolutisht të larë. Duke patur parasysh këtë situatë, ju lutemi të na
sqaroni dispozitat e lidhura me namazin tonë dhe me adhurimet e
tjera të kryera pas prekjes së atyre trupave. Duke u bazuar mbi
situatën e përshkruar më sipër a mund të themi se gusli në këtë rast
është i detyrueshëm për ne?
Përgjigje: Në qoftë se ju nuk jeni të aftë të verifikoni nëse ato
trupa janë larë apo jo, dhe keni dyshime të forta se larja nuk ka
ndodhur, atëherë prekja e atyre trupave apo e pjesëve të caktuara
të atyre trupave e bën të detyrueshëm guslin për ju, sepse nuk
lejohet falja e namazit pa kryer më parë guslin e prekjes së të
vdekurit. Në rast se verifikohet se kufoma është larë, atëherë nuk
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jeni të detyruar të merrni guslin e prekjes së të vdekurit përpara se
të kryeni namazin tuaj edhe nëse prekni të gjithë trupin edhe nëse
prekni vetëm disa pjesë të tij. E njëjta situatë është edhe nëse keni
dyshime të caktuara të lidhura me saktësinë e kryerjes së larjes së
kufomës.
Pyetja 257: Varroset diku një martir i panjohur, pa emër, pa
mbiemër dhe pa adresë. Bashkë me të varrosen në të njëjtin varr
edhe disa fëmijë të vegjël pas një kohe të caktuar nëpërmjet
dëshmive dhe argumentave të ndryshme, martiri identifikohet dhe
rezulton se nuk është nga ai vend në të cilin është varrosur por i
përket një vendi tjetër. Si duhet të veprojmë në këtë rast? A është e
lejueshme që të zhvarroset prej aty dhe të çohet për t’u varrosur në
vendin e tij?
Përgjigje: Në qoftë se martiri është varrosur sipas rregullave
dhe dispozitave fetare, nuk lejohet zhvarrosja e tij dhe dërgimi në
një vend tjetër.
Pyetja 258: Nëse krijohet mundësia që të vërejmë çfarë
ndodh në brendësi të varrit nëpërmjet instalimit të kamerave dhe
të shohim çfarë ndodh në brendësi të tij, pa e hapur varrin dhe pa
shkaktuar largimin e dheut. A mund të konsiderohet kjo, hapje apo
përdhunim i varrit?
Përgjigje: Kryerja apo realizimi i fotove trupit të të vdekurit,
shikimi i trupit të xhenazes pa e hapur varrin, pa gërrmuar dhe pa
larguar dheun prej tij, nuk konsiderohet në asnjë prej formave të tij,
përdhunim i varrit apo poshtërim i shenjtërisë së myslimanit.
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Pyetja 259: Bashkia ka vendosur shembjen e disa dhomave
që rrethojnë varrezat brenda të cilave gjenden varre, me qëllim
zgjerimi e disa rrugicave. Pyetja e parë që lind në këtë rast është:
1- A është kjo një punë e lejuar?
2- A duhet të merren kockat e nxjerra prej atyre varreve për
t’u varrosur në një vend tjetër?
Përgjigje: Nuk lejohet prishja e varreve të myslimanëve për
asnjë arsye, qoftë kjo edhe zgjerimi i rrugëve apo i rrugicave. Në
qoftë se kjo ndodh për arsye nga më të ndryshmet dhe dalin në
sipërfaqe kufomat e varrosura të myslimanëve, ato duhen
rivarrosur sërish menjëherë.
Pyetja 260: Përpara 36 viteve kam varrosur babain tim në
varreza. Aktualisht kam dëshirë të përfitoj për veten time prej atij
varri dhe për këtë do të marr lejen e duhur prej institucionit të
vakëfeve. A është e detyrueshme në këtë rast që të marr miratimin
e vëllezërve të mi lidhur me këtë, duke patur parasysh se toka e
varrezave është vakëf?
Përgjigje: Nuk është e detyrueshme që të merret leje prej të
gjithë trashëgimtarëve të të vdekurit duke qenë se toka në të cilën
është vendosur varri është tokë e caktuar si vakëf për të varrosur
myslimanët. Përpara se kockat e të vdekurit të bëhen dhe, nuk
lejohet hapja e varrit dhe vendosja e një të vdekuri tjetër në të.
Pyetja 261. Në qoftë se hasim ndonjëherë ndonjë plan për të
prishur varrezat e myslimanëve dhe zëvendësimin e tyre me
projekte të tjera. Si duhet të veprohet në një rast si ky?
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Përgjigje: Nuk është e lejuar për asnjë arsye që të prishen
varrezat e myslimanëve dhe të zëvendësohen me projekte të tjera.
Pyetja 263: A lejohet prishja e varrezave dhe transformimi i
tyre në një projekt tjetër, në qoftë se është marrë leja fetare prej
muxhtehidit, për ta bërë këtë?
Përgjigje: Për sa kohë varrezat plotësojnë të gjitha kushtet e
moslejimit të prishjes së tyre, atëherë asnjë lloj leje për të prishur
varrezat nuk është e vlefshme. Në qoftë se kemi të bëjmë me raste
të caktuara që përbëjnë përjashtime, atëherë nuk ka asnjë problem
në këtë.
Pyetja 264: Përpara gati njëzet viteve ka vdekur një burrë.
Përpara disa ditëve vdiq një grua në të njëjtin fshat dhe pa e ditur,
hapin varrin e tij dhe e varrosin aty atë grua. Cila është dispozita
islame që e përkufizon këtë rast, duke patur parasysh se në varrin
e gërrmuar të burrit të vdekur njëzet vitë më parë, nuk u pa asnjë
lloj shenje?
Përgjigje: Sa i përket kësaj pyetjeje dhe mënyrës se si është
shtruar ajo nga ana juaj, mund të themi se në këtë rast nuk ka dhe
nuk ekziston asnjë dispozitë fetare për ata që e kanë varrosur atë
grua aty. Varrosja e një personi tek varri i një tjetri nuk e bën të
detyrueshme dhe as e justifikon hapjen e varrit dhe prishjen e tij,
për ta nxjerrë gruan dhe për ta varrosur atë në një vend tjetër.
Pyetja 265: Në mesin e një rruge të hapur, gjenden katër
varre të cilët e ndalojnë vazhdimin e mëtejshëm të hapjes së rrugës.
Nga ana tjetër është i njohur fakti se prishja e varreve është një
çështje e ndaluar nga feja jonë islame. Ju lutemi shkëlqesia juaj të na
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shpjegoni si duhet të veprojë bashkia në raste si këto që edhe
projektet e saj të mos ndërpriten por edhe të respektohen dispozitat
e fesë tonë?
Përgjigje: Në qoftë se hapja apo ndërtimi i rrugës nuk është
domosdoshmërisht i kushtëzuar me prishjen e varreve, por edhe
nëse mundet ndërtimi i rrugës mbi varret por edhe nëse ndërtimi i
kësaj rruge është domosdoshmëri e madhe, atëherë rruga duhet të
ndërtohet.

DISPOZITAT E PAPASTËRTIVE

Pyetja 266: A është gjaku i pastër?
Përgjigje: Në qoftë se gjaku është i një kafshe gjaku i së cilës
ecën nëpër damarë me fuqi dhe presion (nefsu sailetu) që ka të njëjtin
lëng, ai është i pisët.
Pyetja 267: Sa i përket gjakut që rrjedh prej kokave të atyre
që i përplasin kokat në mur gjatë mexhliseve të ngushëllimit për
imam Hysejnin (Paqja qoftë mbi të!), apo prej goditjes së kokës me
sende të forta në të njëjtat ngushëllime - nëse ky gjak prek fytyrat
apo trupat e besimtarëve të tjerë të pranishëm në ngushëllim, a
konsiderohet i pastër apo i papastër?
Përgjigje: Gjaku i njeriut është i papastër në të gjitha situatat.
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Pyetja 268: Në qoftë se gjaku që ka rënë mbi rrobë lahet dhe
pas larjes le shenjë të hollë, apo njollë, a mund të themi për këtë
njollë gati të papërfillshme se është e papastër?
Përgjigje: Për sa kohë nuk mbetet mbi copë vetë gjaku, por
vetëm hija e njollës së tij, atëherë rroba është e pastër.
Pyetja 269: Cili është gjykimi i Islamit për pikën e gjakut që
mund të jetë mbi një kokërr vezë?
Përgjigje: Veza konsiderohet e pastër, por është haram
ngrënia e asaj pike gjaku.
Pyetja 270: Cila është dispozita e djersës së xhunubit të
shkaktuar prej haramit dhe cila është dispozita e kafshës
(xhel’laleh)?
Përgjigje: Djersa e devesë (xhel’laleh) është e papastër. Djersa
e të gjitha kafshëve të tjera (xhel’laeh), përveç devesë (xhel’laleh) dhe
djersa prej xhunubit të shkaktuar prej haramit, anon më shumë nga
pastërtia, megjithatë është më mirë të shmanget falja me djersën
prej xhunubit të shkaktuar në haram.
Pyetja 271: A janë të pastra, apo të papastra pikat që bien
prej trupit të njeriut të vdekur, përpara se ai të lahet me ujë të pastër
dhe me “kafur” (lloj solucioni që rrjedh nga një pemë e caktuar me
ngjyrë afërsisht të bardhë që përdoret për larjen e të vdekurve)?
Përgjigje: Për sa kohë nuk është plotësuar larja e herës së
tretë, ai ujë mbetet dhe konsiderohet i papastër.

- 114 -

sipas opinionit të dijetarit, eruditit, Ajatullah Sejjid Ali Khamenei

Pyetja 272: Ndodh herë pas here që prej buzës, duarve por
edhe prej këmbëve të njeriut të shkëputen copëza lëkure. A
konsiderohen ato të pastra apo të pista?
Përgjgje: Çdo lloj copëze lëkure e shkëputur prej buzëve,
duarve, këmbëve por edhe prej pjesëve të tjera të trupit të njeriut
konsiderohen të pastra.
Pyetja 273: Një person gjendet në fushbetejat e një luftë të
ndezur me armiqtë e Islamit. Mund të ndodhë që të mos ketë me
çfarë të ushqehet ndaj vret dhe ushqehet me mish derri. Në një rast
si ky, a mund të konsiderohet djersa e lëkurës së tij, por edhe
pështyma që ka në gojë, të papastra?
Përgjigje: Djersa dhe pështyma e një njeriu i cili është
ushqyer prej mishit haram dhe të pisët, nuk konsiderohet e pisët.
Ndërsa sa herë e prek mishin e derrit me djersën e dorës së tij,
atëherë kjo djersë është e papastër.
Pyetja 274: Ndodh shpesh që disa prej kaligrafëve që merren
me pikturimin e llojeve të ndryshme të shkrimeve, të përdorin lloje
të caktuara të lapsave të përbërë prej pulave dhe qimeve të kafshëve
të ndryshme. E vërteta është se cilësia më e mirë që kërkohet më
shumë prej tyre importohet prej vendeve jo islame dhe ndodh që
ato lapsa që nevojiten për këtë lloj arti të bëhen prej qimeve të derrit.
Këto materiale janë çdo ditë dhe qarkullojnë nëpër duart e të
gjithëve, veçanërisht nëpër qendrat e ndryshme kulturore. Cila
është dispozita fetare në përdorimin e lapsave apo të pendëve të
tilla?
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Përgjigje: Qimja e derrit është e pisët dhe nuk mund të
përdoret në asnjë mënyrë në gjërat që fetarisht janë të kushtëzuara
me pastërti. Ndërsa përdorimi i tyre në gjëra, kryerja e të cilave nuk
është e kushtëzuar fetarisht me pastërtinë, nuk ka asnjë problem.
Sa i përket pendës e cila nuk dihet nëse është e përbërë prej qimeve
të derrit apo jo, atëherë në këtë rast ajo mund të përdoret edhe tek
gjërat kryerja e të cilave është e kushtëzuar fetarisht me pastërtinë,
por edhe tek gjerat kryerja e të cilave nuk është e kushtëzuar
fetarisht me pastërtinë.
Pyetja 275: A është e lejuar të konsumohet mishi i importuar
prej vendeve jo islame dhe a konsiderohen ato të pastra apo të
pista?
Përgjigje: Për sa kohë nuk mund të vërtetohet se ato janë të
therura sipas rregullave të therjes islame, nuk lejohet ngrënia e tyre.
Ndërsa sa i përket prekjes, për sa kohë nuk mund të verifikohet se
ato mishëra janë të pa therura sipas mënyrës islame të therjes,
atëherë ato janë të pastra.
Pyetja 276: Cila është dispozita islame e lidhur me lëkurat
dhe të gjitha pjesët e tjera të bagëtive apo të kafshëve që na vijnë
prej vendeve jomyslimane?
Përgjigje: Në qoftë se ekziston mundësia që të jenë therur
sipas rregullave të fesë islame, ato konsiderohen të pastra, me
kushtin që të jenë të blera tek tregjet e myslimanëve apo prej një
myslimani. Në qoftë se është i bindur dhe i është mbushur mendja
plotësisht se ato nuk janë të theruara sipas rregullave të therjes
islame, atëherë ato konsiderohen të papastra.
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Pyetja 277: Në qoftë se rroba e një personi që është bërë
xhunub bëhet pis me spermë - në këtë rast:
Një: Cila është dispozita e prekjes së kësaj rrobe me
lagështirën e pranishme tek njëra prej të dyja duarve.
Dy: A lejohet që njeriu xhunub t’ja japë rrobën e tij dikujt
tjetër për ta larë atë?
Tre: Njeriu i bërë xhunub, a është i detyruar që të njoftojë
lidhur me papastërtinë e rrobës së tij, dikë që është ofruar
vullnetarisht për ta larë atë rrobë?
Përgjigje: Sperma është e papastër. Për këtë arsye, në rast se
ajo preket prej një dore apo një rrobe tjetër të lagësht apo të njomë,
atëherë ajo e transmeton papastërtinë. Nuk është i detyruar që të
njoftojë personin që do të lajë rrobën për papastërtinë e saj. Një
çështje tjetër shumë e rëndësishme është që i zoti i rrobës, nuk
konsiderohet plotësisht i pastër për sa kohë nuk është plotësisht i
bindur për pastërtinë e rrobës së tij të larë prej dikujt tjetër.
Pyetja 278: Pasi përfundoj urinimin, bëj pastrimin e
nevojshëm sipas dispozitave islame të organit dhe venddaljes së
urinës. Menjëherë pas kësaj del një lloj sekrecioni apo lagështie e
cila mban era spermë. A konsiderohet ky sekrecion i papastër dhe
si mund të gjykoj lidhur me pastërtinë e trupit në këtë rast kur bëhet
fjalë për faljen e namazit?
Përgjigje: Për sa kohë ai nuk është plotësisht i bindur se ai
sekrecion është sperme dhe nëse dalja e saj nuk i plotëson kushtet
dhe kriteret fetare të të konsideruarit të një sekrecioni spermë,
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atëherë ai është i pastër dhe sekrecioni në fjalë nuk konsidrohet
spermë.
Pyetje 279: A konsiderohen ta papastra gëlasat (jashtëqitja)
e zogjve, ngrënia e mishit të të cilave është haram sipas dispozitave
islame, si për shembull; gëlasa e shqiponjës, e sorrës dhe e
papagallit?
Përgjigje: Gëlasat (jashtëqitja) e zogjve, ngrënia e mishit të
të cilave është haram, nuk konsiderohen të papastra.
Pyetja 280: Në librat “Err Rresailul amelijeh” është
përmendur se jashtëqitja e zogjve dhe e kafshëve, mishi i të cilave
nuk lejohet të hahet, është e papastër. Po jashtëqitja e kafshëve,
mishi i të cilave lejohet të hahet, si për shembull: lopa, delja dhe
pula, a është e papastër apo jo?
Përgjigje: Jashtëqitja e kafshëve dhe e shpendëve, mishërat
e të cilave lejohen të hahen, janë të pastra, sikurse konsiderohen të
pastra edhe jashtëqitjet e shpendëve apo zogjve mishërat e të cilave
nuk lejohen të hahen.
Pyetja 281: Brenda në vendin e kryerjes së nevojave (tualet),
në skaje të ndryshme, por edhe tek vetë vendi ku kryhen nevojat,
gjenden papastërti të caktuara; më pas vendi është larë me ujë të
vrullshëm, ose me ujë të pakët duke pamundësuar largimin fizik të
papastërtisë. Atëherë, vendi në të cilin nuk gjendet fizikisht
papastërtia dhe në të ka mbërritur uji i derdhur me vrull për të
larguar papastërtinë, a konsiderohet i pastër apo i pisët?
Përgjigje: Vendi tek i cili nuk ka mbërritur uji i pisët,
konsiderohet i pastër.
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Pyetja 282: Në qoftë se vizitori bën pis ndonjë objekt në
shtëpinë e personit që e ka ftuar atë, a është i detyruar ta njoftojë
atë për papastërtinë që ka shkaktuar?
Përgjigje: Nuk është i detyruar ta njoftojë atë, përveç rasteve
kur bëhet fjalë për ushqimin apo për enët e gatimit apo enët ose
vendet të cilat përdoren për të ruajtur ushqimin.
Pyetja 283: A konsiderohet transmetues papastërtie, dikush
që ka prekur diçka që bën pis? Dhe nëse konsiderohet i papastër, a
është i papastër në të gjitha rrethanat, apo konsiderohet i tillë vetëm
për gjërat që ka pranë?
Përgjigje: Gjithçka që bie në kontakt fizik me papastërtinë
bëhet automatikisht e pisët, ndërsa nëse e prek diçka të pastër
nëpërmjet djersës apo lagështisë së pranishme në dorë, e cila ka
rënë në kontakt me papastërtinë, atëherë ajo e bën të papastër edhe
atë që e prek. Gjithashtu, nëse ky shkaktar i papastërtisë, prek diçka
të pastër me lagështinë e konsideruar të tillë (për të qenë të sigurtë),
prekësi i kësaj papastërtie të tretë nuk bëhet i papastër.
Pyetja 284: Në rast të përfitimit prej një këpuce të bërë me
lëkurën e një kafshe e cila nuk është therur sipas dispozitave islame,
a është e detyrueshme gjithmonë që të lahen këmbët përpara
marrjes së abdesit? Disa thonë se: Në rast se këmba djersitet gjatë
kohës kur është brenda në këpucë, atëherë është e detyrueshme që
të lahen këmbët përpara se të merret abdes. Kam vënë re se këmba
e njeriut, herë pak e herë shumë, djersitet duke veshur të gjitha llojet
e këpucëve. Ju lutem të na ndriçoni, si duhet të veprojmë në një rast
si ky?
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Përgjigje: Në qoftë se është i bindur se këpuca është
prodhuar me lëkurën e një kafshe që nuk është therur sipas
dispozitave islame dhe është i bindur, gjithashtu, se këmba e tij ka
djersitur gjatë kohës kur e ka përdorur atë këpucë, është i detyruar
të pastrojë këmbët përpara se të falë namazin e tij. Ndërsa, nëse
dyshon për një moment nëse këmba e tij është djersitur gjatë kohës
kur ka përdorur atë këpucë, ose dyshon se kafsha me lëkurën e të
cilës është bërë këpuca, është e therur sipas dispozitave islame,
atëherë këmba konsiderohet e pastër dhe nuk ka më asnjë detyrim
për larjen e saj për të kryer namazin.
Pyetja 285: Cila është dispozita islame lidhur me dorën e
njomë apo të lagësht të fëmijës, lidhur me pështymën dhe lidhur
me “su’rin” – ujin që mbetet në enë pasi fëmija të ketë pirë prej asaj
ene - nëse ai vazhdon të bëjë pis veten e tij? Cila është dispozita e
fëmijëve të vegjël, të cilët vendosin duart e tyre të njoma apo të
lagështa tek këmbët?
Përgjigje: Për sa kohë nuk kemi bindje të plotë për
ekzistencën e papastërtisë, atëherë gjykojmë për pastërtinë e
fëmijës.
Pyetja 286: Jam i sprovuar prej Allahut të Madhëruar më një
sëmundje tek mishërat e dhëmbëve. Mjeku specialist më ka
udhëzuar që t’i masazhoj vazhdimisht mishërat e dhëmbëve, dhe
nëse e bëj këtë vazhdimisht, kjo mund të shkaktojë nxirjen e
vendeve të caktuara të atyre mishërave, që mund të jetë tregues se
gjaku është mbledhur aty. Sa herë vendos aty ndonjë letër (facoletë)
apo ndonjë shami, ajo bëhet e kuqe. Për këtë arsye, e laj gojën
vazhdimisht me ujë të rrjedhshëm. Problemi qëndron në faktin se
ai gjak vazhdon të jetë i pranishëm për një kohë të gjatë edhe pasi
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ta kem shpërlarë gojën disa herë. Pyetja që lind në këtë rast, është:
Pas ndalimit të ujit të rrjedhshëm, a konsiderohet uji i futur në gojë
dhe i nxjerrë sërish prej saj pasi të ketë prekur vendin e gjakosur
brenda në gojë, i pastër apo i pisët? Apo konsiderohet i ngjashëm
me pështymën e gojës dhe trajtohet si i pastër?
Përgjigje: Ky ujë konsiderohet i pastër, por për të qenë të
sigurtë dhe të qetë, është mirë që ta shmangim atë sa të mundemi.
Pyetja 287: Dua të pyes, gjithashtu: A konsiderohet i pisët
apo i pastër ushqimi i futur në gojë i cili përpara së të përtypet ka
prekur vendet e gjakosura tek mishërat e dhembëve? Në qoftë se
konsiderohet i pisët, a konsiderohet e pisët, gjithashtu, edhe
hapësira e brendshme e gojës, pasi ushqimi të jetë përtypur?
Përgjigje: Referuar mënyrës sesi u shpjeguat, ushqimi i
përmendur më sipër nuk konsiderohet i pisët, sikurse nuk ka asnjë
problem lidhur me përtypjen e tij dhe kalimin për në stomak.
Gjithashtu, hapësira e gojës, pasi ushqimi të jetë përtypur,
konsiderohet e pastër.
Pyetja 288: Kemi dëgjuar në disa raste të caktuara se disa
prej lëndëve të kozmetikës janë të përbëra prej kërthizës dhe litarit
që mban të lidhur fëmijën me barkun e nënës. Kemi dëgjuar,
gjithashtu, se shumë prej këtyre materialeve kozmetike bëhen prej
trupave të vdekur të këtyre foshnjave të vogla. Duke patur
parasysh se lëndët kozmetike janë shumë të përdoruara, por ka
edhe prej tyre (siç është një lloj i caktuar i buzëkuqit) që mund të
hahen – çfarë mund të na thoni lidhur me këtë? A konsiderohen ato
materiale kozmetike të pastra apo të pista?
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Përgjigje: Thashethemet dhe fjalët e pabaza që qarkullojnë
poshtë e përpjetë dhe që fabrikohen prej njerëzve të caktuar dhe për
qëllime të caktuara, nuk mund të ndikojnë që lëndët e përdorura në
produktet kozmetike të konsiderohen të pista. Për sa kohë nuk
është vërtetuar shkencërisht dhe nuk ka plotësuar dispozitat fetare
të cilat i bëjnë ato të konsiderohen të papastra, atëherë nuk ka dhe
nuk mund të ketë asnjë ndalesë në përdorimin e tyre.
Pyetja 289: Prej pjesës më të madhe të rrobave bien shpesh
fije të holla të ngjashme me fijet e flokut. Kur nisemi t’i lajmë ato,
vërejmë se disa prej këtyre flokëve apo qimeve notojnë në ujin e
enës së mbushur me ujë ku është larë rroba. Duke qenë se ena ku
lahet rroba është e lidhur direkt me ujin e rubinetit, ajo mbushet
plot e përplot me ujë deri sa të fillojë të derdhet nga anët e enës.
Bashkë me ujin që derdhet jashtë enës, zbresin edhe këto qime apo
flokë të imëta dhe për të qenë i sigurtë unë e pastroj edhe vendin në
të cilin bien ato qime të derdhura bashkë me ujin. Sa herë i heq
rrobat e papastërta të fëmijëve, e laj vendin ku i kam vendosur ato
rroba të papastra, sepse mendoj dhe them se ato flokë apo ato qime
mund të kenë rënë aty. Ju lutem të na sqaroni, a është kjo masë
sigurie e nevojshme në këtë rast?
Përgjigje: Në qoftë se rrobat e papastra vendosen në një ene
të mbushur plot e përplot me ujë dhe uji i depërton plotësisht të
gjitha rrobat dhe më pas shkëputen prej rrobave këto flokë apo
qime të vogla, atëherë mund të themi se rrobat bashkë me enën,
bashkë me ujin, bashkë me qimet apo flokët e shkëputura prej
rrobës që nisin të notojnë mbi sipërfaqen e ujit dhe më pas derdhen
bashkë me ujin që derdhet prej enës në të cilën lahen rrobat, janë të
pastra. Gjithashtu, çdo lloj qimeje, floku apo pluhuri i gjendur mbi
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rrobën e papastër, nëse shkëputet prej asaj rrobe, është e pastër,
përveç rasteve kur jeni të bindur se pjesa e shkëputur prej rrobës
vjen ekzaktësisht prej vendit në të cilin gjendet fizikisht papastërtia.
Në rast se kemi të bëjmë vetëm me dyshim se ajo qime apo ajo pjesë
e rrobës është shkëputur prej pjesës së rrobës që bën pis apo prej
vendit të rrobës që dyshohet se ka qenë vendi i papastër në të,
atëherë rezerva dhe kujdesi nuk është i nevojshëm dhe aq më pak,
i detyrueshëm.
Pyetja 290: Cila është sasia apo njësia matëse që e bën ujin
apo lagështinë (djersën) që të konsiderohen të transmetueshëm prej
një vendi tek një tjetër.
Përgjigje: Lagështi e transmetueshme në këtë rast
konsiderohet çdo formë e djersës, e cila e bën trupin
mjatueshmërisht të lagësht apo të njomë, sa lagështia të
transmetohet prej njërit person tek tjetri nëpërmjet takimit fizik.
Pyetja 291: Cila është dispozita islame për rrobat që
dërgohen për t’u larë tek lavanderitë e ndryshme apo tek dyqanet
e pastrimit kimik? A konsiderohen ato të pastra apo jo? Duhet të
theksojmë këtu se në ato dyqane i dërgojnë rrobat e tyre për t’i larë,
për t’i tharë dhe për t’i hekurosur edhe anëtarët e pakicave fetare të
feve të tjera qiellore, si dhe në larjen e atyre rrobave, edhe nëse
lahen në një vend të përbashkët, përdoren lëndë të ndryshme
kimike pastruese.
Përgjigje: Rrobat që dërgohen për t’u larë në dyqanet e
pastrimit kimik, konsiderohen të pastra për sa kohë vendi në të cilat
ato lahen nuk ka qenë i pisët në kohën kur janë dërguar për t’u larë.
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Prekja e rrobave të myslimanëve me rrobat e pakicave fetare
(ithtarët e Librit) nuk i bën rrobat e myslimanëve të papastra.
Pyetja 292: A konsiderohen të pastra rrobat që lahen
nëpërmjet lavatriçes automatike që i kryen të gjitha proceset vetë duke patur parasysh se ajo lavatriçe automatike funksionon në këtë
mënyrë: Fillimisht futen rrobat e papastra brenda dhe ato
mbulohen prej ujit dhe shkumës së shkaktuar prej ilaçit të rrobave.
Pasi t’i rrotullojë ato mirë, me ujë dhe me solucionin larës nis dhe e
bën për së dyti të njëjtin funksion, duke i hedhur rrobave ujë të
vrullshëm dhe duke i rrotulluar ato me shpejtësi brenda ujit me
shkumë. Më pas uji i bollshëm i lëshuar prej vetë lavatriçes mbi
rroba, i shpërlan ato duke hequr prej tyre sapunin dhe shkumën
dhe më pas duke vazhduar rrotullimin ndodh shpërlarja e plotë e
tyre dhe më pas tharja. Ju lutemi shumë të na tregoni, nëse
konsiderohen rrobat të pastra dhe të lara në këtë mënyrë apo duhet
të lahen me mënyra alternative?
Përgjigje: Nëse pasi të jetë larguar fizikisht papastërtia prej
rrobës, dhe koshi metalik në brendësi të lavatriçes është i lidhur me
ujin e rubinetit dhe më pas ky ujë depërton tek rrobat që synohet të
lahen dhe më pas uji që është përdorur për të kryer larjen e rrobës
nxirret jashtë, atëherë ato rroba konsiderohen plotësisht të pastra.
Pyetja 293: Në qoftë se derdhim ujë të vrullshëm në banjë,
apo në vaskë, apo në vendin e kryerjes së nevojave dhe në këtë
mënyrë spërkasim prej këtij uji rrobat e gjendura aty pranë, a mund
të themi se këto rroba në këtë rast janë bërë të papastra?
Përgjigje: Në qoftë se vendi në të cilin derdhet uji, cilido
qoftë ai, është i pastër përpara se të hidhet uji mbi të, atëherë edhe
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ciklat ujit që vijnë prej atij vendi konsiderohen të pastra dhe për
rrjedhojë edhe rrobat që ato cikla mund të prekin më pas. Edhe në
rast se dyshohet se ai vend në të cilin është derdhur uji, është i
papastër, edhe në këtë rast ciklat dhe rrobat që janë prekur prej
atyre ciklave konsiderohen të pastra.
Pyetja 294: Është një lloj uji, apo lagështie që derdhet
zakonisht prej makinave që transportojnë plehërat nëpër rrugët e
qytetit. Ndodh shpesh që ciflat e këtyre ujërave, për arsye të erës së
fortë të prekin rrobat apo fytyrat e njerëzve. A konsiderohen ato
cikla të pastra apo të papastra?
Përgjigje: Ato cifla nuk konsiderohen të pista, për sa kohë
personi që preket prej tyre nuk është plotësisht i bindur se ato kanë
prekur diçka të papastër.
Pyetja 295: Cila është dispozita e ujërave të ndenjura, të cilat
grumbullohen herë pas here në formën e pellgjeve rrugëve të
qyteteve apo vendbanimeve tona? A konsiderohen ato të pastra
apo të papastra?
Përgjigje: Këto ujëra konsiderohen të pastra.
Pyetja 296: Cila është dispozita islame lidhur me vizitat e
ndërsjellta tek miq dhe të afërm të cilët nuk i japin shumë rëndësi
çështjeve të pastërtisë dhe të papastërtisë tek enët dhe ushqimet që
përdorin?
Përgjigje: Sa i përket dispozitave të lidhura me pastërtinë
dhe papastërtinë në Islam, kemi një rregull të përgjithshëm i cili
mund të na e thjeshtojë sado pak këtë çështje. Gjithçka rreth të cilës
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nuk ekziston bindja e plotë se është e papastër, do të konsiderohet
e pastër.
Pyetja 297: Ju lutemi të na sqaroni dispozitat islame lidhur
me papastërtinë e të vjellave të njeriut në rastet e mëposhtme:
a) Të vjellat e foshnjës së gjirit (të qumështit).
b) Të vjellat e foshnjës së gjirit, i cili e ndihmon qumështin
me ushqim tjetër.
c) Të vjellat e njeriu të rritur.
Përgjigje: Në të gjitha rastet e pëmendura, të vjellat e njeriut
nuk konsiderohen të papastra.
Pyetja 298: Cila është dispozita e atyre që përballen me “esh
shubhetu el mahsureti” (Dyshimi i pashoqëruar prej argumentave të
mjaftueshëm që e nxisin vetëdijen të bindet për papastërtinë e
diçkaje).
Përgjigje: Në qoftë se identifikon dhe prek një pjesë të
skajeve, atëherë nuk ka dispozitën e diçkaje që shkakton papastërti.
Pyetja 299: Një njeri është duke gatuar dhe gjatë gatimit,
lagështia e duarve të tij apo djersa mund të bjerë në kontakt me
ushqimin që është duke përgatitur. Njëkohësisht, mund të themi se
feja e këtij njeriu nuk dihet. A duhet ta pyesim atë njeri për fenë e
tij, apo mund të themi se ushqimi në këtë rast konsiderohet i pastër?
Duhet të kemi parasysh se personi që gatuan, vjen nga një vend jo
mysliman dhe ka ardhur në vendin mysliman për të punuar.
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Përgjigje: Nuk duhet pyetur për fenë e tij, po në këtë rast,
ushqimi i gatuar prej tij konsiderohet i pastër, edhe nëse një pjesë e
lagështisë së trupit të tij bie në kontakt me ushqimin që është duke
e gatuar.
Pyetja 300: Në qoftë se një anëtar i familjes apo dikush që na
viziton shpesh është i pakujdeshëm në çështjet e pastërtisë, ky
person bëhet shkak për papastërtinë masive të shumë pjesëve apo
sendeve të gjendura në shtëpi, deri në atë masë, sa është e vështirë
apo e pamundur që të pastrohen të gjitha. Si duhet të veprojmë në
raste të tilla? Duke patur parasysh këtë situatë, si mundet që njeriu
ta ruajë pastërtinë e trupit apo të rrobave të tij, për të kryer namazin
ashtu siç duhet? Ju lutemi të na tregoni si duhet dhe si mund të
veprojmë në një rast si ky?
Përgjigje: Në këtë rast, nuk është i detyrueshëm pastrimi i
të gjithë shtëpisë. Sa i përket namazit, mund të themi se pastërtia e
rrobave të veshura për kryerjen e namazit dhe e vendit në të cilin
balli bie në sexhde, janë të mjaftueshëm për pastërtinë e plotë në
namaz. Nga ana tjetër, papastërtia e sendeve të tjera me të cilat
është mobiluar shtëpia, nuk shton detyrime të tjera lidhur me
pastërtinë, për sa kohë kemi qenë të kujdeshëm dhe jemi munduar
që të pastrojmë enët e ngrënies, ushqimin që hamë, ujin që pimë,
vendin ku falim namaz dhe rrobat me të cilat falemi.
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PIJET DEHËSE
Pyetja 301: A konsiderohen pijet alkoolike të papastra?
Përgjigje: Për të qenë të sigurtë, preferencialisht themi se
pijet alkoolike dhe gjithçka që e deh njeriun gjatë pirjes, është e
papastër.
Pyetja 302: Cila është dispozita islame lidhur me lëngun e
zier të rrushit, prej të cilit nuk është avulluar më shumë se dy të
tretat e masës së tij të përgjithshme dhe në të njëjtën kohë, nuk
shkakton dehje kur pihet?
Përgjigje: Pija e tij është e ndaluar (haram), por nuk
konsiderohet fetarisht i papastër.
Pyetja 303: Në qoftë se ziejmë një sasi të caktuar të “el
hisrimu” (rrushi i papjekur që është i ngurtë dhe jeshil) dhe i
bashkojmë atij gjatë zierjes një kokërr rrushi të pjekur apo disa të
tilla, thuhet se lëngu që del pas kësaj është i ndaluar (haram) të pihet.
A është i vërtetë një pretendim si ky apo jo?
Përgjigje: Në qoftë se kokrrat e pjekura të rrushit të shtuara
në kazanin ku është zier rrushi i papjekur (hasrami), janë aq pak sa
të mos ndihet dhe të mos duket fare prania apo ndonjë shenjë
dalluese a identifikuese e tij, në këtë rast pirja është e lejuar (hallall).
Ndërsa në rast se kokrrat e rrushit zihen të veçuara në zjarr, atëherë
ngrënia e tyre është e ndaluar.
Pyetja 304: Ndodh shpesh në këto ditë që alkooli (dhe dihet
që ai është dehës) të përdoret në industrinë farmaceutike dhe
shumë prej medikamentëve, veçanërisht të lëngshmet ndër to, kanë
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përzierje alkooli. Alkooli përdoret gjithashtu në prodhimin e llojeve
të ndryshme të parfumeve (kolonjave) veçanërisht ato që i
importojmë prej vendeve të tjera. A është e lejuar për ata që e dinë
këtë dhe për ata që nuk e dinë që t’i shesin, t’i blejnë apo t’i përdorin
apo të përfitojnë prej tyre në forma nga më të ndryshmet?
Përgjigje: Alkooli i cili nuk dihet nëse është i lëngshëm dhe
dehës në origjinën e tij, konsiderohet i pastër dhe nuk ka ndonjë
problem në blerjen dhe në përdorimin e lëndëve të tjera të
lëngshme të përziera me të.
Pyetja 305: A është i lejuar përdorimi i alkoolit të bardhë për
të pastruar duart apo për të desifektuar me të mjete të ndryshme
mjekësore, siç është për shembull termometri i temperaturës, apo
përdorimi i tij për nevoja të tjera të mjekësisë siç është përdorimi i
tyre prej ekipeve të ndryshme të mjekëve, për nevoja të ndryshme
kurative? Alkooli i bardhë është alkooli mjekësor i cili mund edhe
të pihet gjithashtu. A mund të na thoni, nëse pika apo pikat e këtij
alkooli e bëjnë rrobën të papastër kur të bien në të? A mundemi të
falemi me atë rrobë në të cilën ka rënë ndonjë pikë prej këtij alkooli?
Përgjigje: Alkooli i cili në origjinën e tij nuk ka qenë i
lëngshëm, gjykohet si i pastër, edhe nëse është dehës në vetvete.
Falja e namazit me një rrobë në të cilën kanë rënë disa pika të këtij
alkooli është e saktë dhe e plotë dhe rroba nuk është e nevojshme
të pastrohet. Në qoftë se alkooli në origjinën e tij ka qenë i lëngshëm
dhe dehës, sipas përcaktimit të ekspertizës, atëherë, për të qenë të
sigurtë themi se është i papastër. Në qoftë se ndonjë pikë prej këtij
alkooli e prek rrobën atëherë nuk mund të falim namaz me atë
rrobë përpara se ta pastrojmë prej papastërtisë. Nga ana tjetër, nuk
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ka ndonjë prolem që me këtë alkool të desinfektohen mjetet e
ndryshme mjekësore.
Pyetja 306: Është një lëndë e caktuar që quhet “kefiir” (lloj
kërpudhe indiane), e cila përdoret në indistrinë ushqimore dhe në
atë farmaceutike. Gjatë përgatitjes së kefirit dhe fermentimit të tij,
produkti i dalë mund të përmbajë një sasi alkooli që varion prej 5%8% të masës. Duke patur parasysh se kjo sasi e papërfillshme e
alkoolit nuk përbën asnjë rrezik apo mundësi për dehjen tek
konsumatori, a ka ndonjë dispozitë fetare, e cila e ndalon
përdorimin e kësaj lënde apo jo?
Përgjgije: Alkooli i gjendur në këtë lëndë, nëse është dehës
në origjinën e tij, për të qenë të sigurtë themi se përdorimi i tij është
i ndaluar (haram) edhe nëse nuk është dehës për arsye të bashkimit
apo të përzierjes së tij me pjesën tjetër të lëndës së prodhuar. Në
rast se ekzistojnë dyshime se ai pak alkool është në origjinën e tij i
lëngshmë apo dehës, në këtë rast dispozita islame lidhur me të
ndryshon.
Pyetja 307: Një: A është i pisët alkooli metilik, apo jo? (Me sa
dihet ky është alkooli që përdoret më së shumti tek pijet dehëse më
ngjyrë dhe është ai që shkakton dehjen). Dy: Cili është kriteri për
konsiderimin e alkoolit të papastër? Tre: Cila është mënyra
nëpërmjet të cilës vërtetojmë se një pijë e caktuar është dehëse ose
jo?
Përgjigje: Të gjitha llojet e alkooleve, pa përjashtim, origjina
e të cilave është e lëngshme dhe dehësë, preferencialisht dhe për të
qenë të sigurtë themi se konsiderohen të papastër.
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Kriteri i konsiderimit të llojeve të caktuara të alkoolit i
papastër ose jo, është të qënit e tij që në origjinë, i lëngshëm dhe
dehës. Sa i përket pyetjes së tretë mund të themi se; në rast se
besimtari nuk është i sigurtë për një pijë të caktuar nëse ajo është
dehëse ose jo, duhet të pyesë ekspertët dhe njerëzit e sigurtë dhe të
besueshëm që kanë njohuri lidhur me këtë.
Pyetja 308: Cila është dispozita fetare lidhur me lëngjet e
ndryshme të cilat shiten nëpër supermarkete dhe dyqane të
ndryshme ushqimore, duke e ditur që ato pije prodhohen në vend,
siç janë për shembull; (Coca Cola, Pepsi dhe të tjera të ngjashme…),
duke patur parasysh se prej të dhënave të ndryshme që kemi lënda
e parë me të cilin prodhohen ato, importohet nga jashtë dhe mund
të hamendësohet që mund të kenë përmbajtje të caktuara të
alkoolit?
Përgjigje: Të gjitha këto pije janë të lejuara dhe
konsiderohen hallall, përveç rasteve kur konsumatori ka besim të
plotë dhe të dhëna të padiskutueshme se në brendësi të këtyre
pijeve ka përmbajtje alkooli të lëngshëm dhe dehës në origjinën e
tij.
Pyetja 309: Sa i përket ushqimeve të ndryshme të cilat i
blejmë në dyqanet tona në vendet islame, a është e detyrueshme që
të verifikohemi parapakisht për secilin prej produkteve që blejmë
nëse është prekur apo nuk është prekur prej prodhuesve të tyre jo
myslimanëve? A duhet të verifikohemi për secilin prej atyre
produkteve nëse prodhuesi i tyre jomysliman ka përdorur alkoolin
në prodhimin e tyre?
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Përgjigje: Jo. Nuk jeni të detyruar ta bëni këtë lloj interesimi
apo verifikimi.
Pyetja 310: Kam prodhuar lëndën (Aspirinë/Atropinë
Sulfat) dhe alkooli është pjesë kryesore dhe e rëndësishme
përbërëse e formulës së tij kimike. Në qoftë se nuk do të përdorim
alkoolin në prodhimin e kësaj lënde, nuk do të mundemi të
prodhojmë lëndën (aspri). Përbërja kimike e kësaj lënde është e
nevojshme dhe një armë e rëndësishme e cila i mbron ushtarët e
Islamit prej gazrave të ndryshëm ushtarakë të nervave. Nisur nga
sa u përmend më sipër, a mund të na sqaroni shkëlqesia juaj, a është
e lejueshme që të përdoret alkooli në raste si këto, për të prodhuar
këto lloj lëndësh kaq të nevojshme në përgatitjen e infrastrukturës
mbrojtëse dhe kundërmbrojtëse për ushtarët tanë gjatë luftërave të
ndryshme?
Përgjigje: Në qoftë se alkooli i përdorur në prodhimin e
këtyre lëndëve është i lëngshëm dhe dehës në origjnë e tij, mund të
themi se për të qenë të sigurtë kjo lëndë është e ndaluar të përdoret.
Ndërsa sa i përket përdorimit të tij në industrinë e farmaceutikës,
nuk ka ndonjë problem.
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VESVESET DHE KURIMI I TYRE
Pyetja 311: Prej disa vitesh Allahu më ka sprovuar me
problemin e madh të vesveseve dhe ky është një problem i madh
që më bën të vuaj shumë. Sa më shumë që kalojnë ditët aq më i
madh bëhet ky problem që kam. Dyshoj në çdo gjë, madje mund të
them pa asnjë rezervë se jeta ime është shndërruar e gjitha në një
dyshim të madh. Dyshimet e mia më të mëdha janë të lidhura me
ushqimet dhe me pijet e ndryshme, për këtë arsye nuk e kam të
mundur të jetoj dhe të veproj si e gjithë pjesa tjetër e njerëzve
normalë. Sa herë shkoj në një vend të caktuar menjëherë heq
corapet sepse përfytyroj dhe imagjinoj që këmba ime të jetë
djersitur brenda saj dhe se corapja ime është bërë e papastër duke
u bashkuar me këtë djersë. Situata rëndohet edhe më tej kur unë
hezitoj të prek apo të shkel me këmbë sexhaden (qilimin) dhe nëse
ndodh që të ulem do të lëviz në gjendje të vazhdueshme në mënyrë
që të mos bashkohet ndonjë qime prej sexhades tek rrobat e mia dhe
më pas do të detyrohem që të pastroj rrobat e mia me ujë prej
papastërtisë. Kohë më parë nuk kam qenë kështu, dhe tani kam
filluar të kem drojë dhe turp sa herë veproj kështu në publik sepse
më shohin njerëzit dhe nuk është fort e hijshme si sjellje. Kam
shpresuar dhe kam dëshiruar që të më shfaqet dikush në ëndërr
dhe të më japë ndonjë përgjigje a shpjegim për një gjendje të tillë,
sikurse kam ëndërruar vazhdimisht që të ndodhë mrekullia dhe të
shpëtoj njëherë e mirë prej kësaj gjendje kaq mbytëse dhe
shqetësuese. Ju lutem shkelqësi, të më shpjegoni dhe të më sqaroni
si duhet të veproj për të shpëtuar nga kjo gjendje.
Përgjigje: Dispozitat e pastërtisë dhe të papastërtisë janë të
gjitha të sqaruar shumë qartë tek libri “Err Rrisaleh El Amelijeh” dhe
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nëse do t’i referohemi dispozitave të fesë tonë të madhe mund të
themi se të gjitha gjërat në origjinën e tyre janë të pastra, përveç
atyre gjërave të cilat i ka veçuar rregulli i sheriatit duke i
konsdieruar të papastra, ose vetë njeriu është plotësisht i bindur në
papastërtinë e tyre. Çlirimi prej këtyre maktheve dhe vesveseve
nuk ka nevojë për ëndrra të caktuara, apo që të ndodhin mrekullitë
e mëdha. Gjithçka kërkohet që besimtari i rritur, i pajisur me logjikë
të plotë të marrë vendim për t’u çliruar prej gustove dhe tekave
personale dhe t’i nënshtrohet dispozitave dhe gjykimeve të fesë
tonë të pastër lidhur më të gjitha problematikat e jetës duke besuar
fort në vërtetësinë e tyre. Ai nuk mundet më pas që të konsiderojë
të papastër atë që feja e ka përkufizuar si të pastër. Nga buron
siguria jote e madhe se muri, dera, qilimi apo sende të tjera që na
rrethojnë në jetën e përditshme janë të papastra? Nga e ke gjetur
sigurinë se qimet e ndryshme që ke prekur apo që të janë ngjitur në
rroba janë të papastra? Nga e ke gjetur sigurinë dhe bindjen se
papastërtia e tyre do të transferohet në papastërtinë tënde apo të
rrobave që ke veshur nëse i prek ato? Në të gjitha rastet, ju nuk
duhet t’i jepni asnjë rëndësi vesveseve tuaja në raste si këto. Është
e nevojshmë që ta stërvitësh veten dhe të jesh i përgatitur
psikologjikisht për t’u përballur me këto vesvese dhe nëse punon
intensivisht me veten, me lejen e Allahut të Madhëruar do të
çliroheni prej tyre shumë shpejt dhe t’i ktheheni jetës normale.
Pyetja 312: Jam një grua që kam disa fëmijë dhe sapo kam
përfunduar studimet e larta. Problemi që më shqetëson më së
shumti është çështja e pastërtisë. Duke qenë se jam rritur në një
ambient shumë fetar, kam dëshirë që të jem zbatuese e përpiktë e
të gjitha rregullave fetare të lidhura me pastërtinë. Duke qenë se
kam disa fëmijë të vegjël jam vazhdimisht në kontakt më urinën
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dhe jashtëqitjen e tyre sa herë i pastroj. Sa herë që laj apo pastroj
prej ndonjërit prej tyre urinën, shumë prej ciklave të ujit që bien në
lavaman apo në sifon, prekin këmbët e mia, apo edhe fytyrën me
gjithë kokë. Gjithmonë përballem me një problem të tillë sa herë më
duhet të pastroj trupin prej këtyre pikave. Kjo më ka shkaktuar
probleme të mëdha në jetën time. Nga njëra anë, nuk mund të
tregohem e pakujdeshme dhe të mbyll një sy lidhur me këto çështje
e problematika sepse ato janë të lidhura ngushtësisht me fenë dhe
me besimin tim. Për të shpëtuar prej kësaj gjendjeje kam shkuar dhe
kam kryer një vizitë tek një mjek psikolog dhe megjithatë nuk kam
mundur të shpëtoj prej kësaj situate. Ka edhe problematika të tjera
të ngjashme të cilat më shqetësojnë pa masë siç është për shembull
pluhuri i gjërave të papastra, ose kontrolli i vazhdueshëm i duarve
të fëmijëve duke marrë më pas masa ose duke i pastruar ose duke i
ndaluar që të prekin të tjera objekte të ngjashme të cilat mund të
konsiderohen të papastra. Duhet patur parasysh se pastrimi i
objekteve të papastra është punë shumë e vështirë për mua, por në
të njëjtën kohë gjej lehtësi të madhe në pastrimin e atyre enëve apo
rrobave të papastra kur janë vetëm të papastra. I lutem shkëlqesisë
tuaj që të më këshilloni dhe të më orientoni me mënyrën më të mirë
që të mund të shpëtoj prej kësaj gjendjeje dhe të bëj një jetë të qetë
si të gjithë njerëzit e tjerë.
Përgjigje: 1- Lidhur me çështjen e pastërtisë dhe të
papastërtisë, mund të themi shkurt, qartë dhe prerë se origjina e
gjërave sipas dispozitave islame është pastërtia. Kjo do të thotë se
në rast se ju përfshiheni prej dyshimeve të shpeshta lidhur me
diçka, kjo problematikë zgjidhet duke e konsideruar atë gjë të
pastër. 2- Të gjithë ata njerëz të cilët janë shumë të ndjeshëm në
çështjen e pastërtisë (dhe sipas terminologjisë fetare të përdorur në
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fik’hun Islam ky qyhet “vesves”), edhe nëse në raste të caktuara
janë të bindur për papastërtinë e diçkaje, mund dhe duhet ta
gjykojnë atë me pastërtinë e saj, përveç rasteve kur është plotësisht
i bindur dhe sheh me shikim të lirë praninë fizike të papastërtisë.
Pra, duhet të jetë papastërti e atillë që edhe po të shihet apo të
identifikohet prej një personi të dytë, i cili nuk është i prekur prej
vesveseve ta konsiderojë apo ta cilësojë atë si të papastër. Vetëm në
këtë rast mund të trajtohet si papastërti. Kjo mënyrë e të trajtuarit
të çështjes duhet të zgjasë deri në çlirimin përfundimtar të personit
prej vesveseve të ndryshme. 3- Gjithçka që bëhet pis dhe çdo gjë që
mund të preket prej papastërtisë, pastrohet duke larguar praninë
fizike të papastërtisë dhe më pas duke e larë atë një herë të vetme
me ujin e zorrës apo të tubit. Përsëritja e larjes dhe vendosja e rrobës
apo e objektit të papastër poshtë ujit apo rubinetit për më shumë se
një herë nuk është e detyrueshme. Në qoftë se objekti i bërë pis
është lloj cope apo lecke apo stofi, atëherë duhet të lahet me ujë dhe
të fërkohet mjaftueshmërisht derisa të besohet dhe të mendohet se
është pastruar dhe më pas, për të qenë të sigurtë, preferohet që të
shtrydhet derisa të largohet edhe uji që e ka larë atë papastërti. 4Duke qenë se jeni e përfshirë kaq fort prej kësaj gjendjeje të
komplikuar të vesvesit, atëherë është e nevojshme që të dini dhe të
mësoni se pluhuri i papastër, në asnjë formë të tij nuk konsiderohet
i papastër për ju dhe sa i përket kontrollit të dorës së pastër apo të
papastër të fëmijës nuk është i detyrueshëm. Duhet të keni
parasysh, gjithashtu, se verifikimi i largimit të gjakut prej trupit nuk
është i detyrueshëm. Këto dispozita janë të vlefshme për ju deri në
një moment të dytë kur të ndjeni se jeni çliruar plotësisht prej
vesveseve. 5- Feja jonë e pastër islame është e mbushur plot me
dispozita të lehta dhe tolerante dhe nuk ka për qëllim veshtirësimin
e jetës së njerëzve. Feja jonë e pastër përputhet tërësisht me natyrën
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njerëzore dhe ju nuk duhet që t’ia vështirësoni vetes artificialisht
këto dispozita. Ju nuk duhet të shqetësoheni kaq shumë dhe të
dëmtoni mendjen dhe shpirtin tuaj nëpërmjet përjetimeve kaq të
lodhshme të cilat vijnë si rezultat i dëshirës tuaj për të qenë korrekte
me dispozitat e fesë dhe me ligjet e Allahut të Madhëruar. Kjo lloj
gjendje, ky lloj stresi e depresioni, ky lloj destabiliteti psikologjik
ndikon negativisht në mbarëvajtjen normale të jetës tuaj dhe në të
ardhmen mund t’ju shkaktojë probleme më të mëdha. Allahu i
Madhëruar nuk është i kënaqur dhe as dëshiron që ti të vuash dhe
të përballesh me vështirësi të kësaj natyre, qoftë në raport me veten,
qoftë në raport me njerëzit me të cilët keni të bëni vazhdimisht në
përditshmërinë tuaj. Falënderoje Allahun e Madhëruar për
mirësinë e madhe të fesë së Tij dhe mënyra më e mirë për ta
falënderuar është të zbatoni lehtësisht, lehtësitë që Ai i ka caktuar
qartë në fenë e Tij. 6- Kjo është gjendje e përkoshme dhe plotësisht
e kurueshme. Shumë prej njerëzve të cilët kanë qenë të sprovuar me
të njëjtat probleme, pas ushtrimit të këtyre porosive janë
përmirësuar dhe i janë kthyer adhurimeve dhe jetës normale si të
gjithë njerëzit e tjerë. Mbështetuni tek Allahu i Madhëruar! Kërkoni
prej Tij ndihmë dhe lehtësojeni veten tuaj prej maktheve dhe
dhimbjeve të kësaj natyre.
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DISPOZITAT E TË PAFEVE DHE TË
ITHTARËVE TË LIBRIT

Pyetja 313: Disa prej dijetarëve janë të mendimit se ithtarët
e librit janë të pastër, ndërsa disa të tjerë mendojnë se ata janë të
papastër. Cili është mendimi juaj lidhur me këtë?
Përgjigje: Nuk ka asnjë argument që të mbështesë apo të
vërtetojë tezën se ithtarët e librit janë të papastër në vetvete.
Gjykimi jonë është se ata janë të pastër në vetvete.
Pyetja 314: Lidhur me ithtarët e Librit, të cilët janë të bindur
intelektualisht dhe logjikisht për ekzistencën dhe vërtetësinë e
profetësisë së Muhamedit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të
dhe mbi familjen e tij!), por që në jetën e përditshme veprojnë me
praktikat dhe zakonet të cilat kanë trashëguar prej paraardhësve të
tyre. A mund të themi se kjo kategori njerëzish duhet të trajtohet si
e pafe, kur bëhet fjalë për pasojat e dispozitave të lidhura me
pastërtinë dhe me papastërtinë e njeriut?
Përgjigje: Vetëm respekti dhe besimi logjik në profetësinë e
Muhamedit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen
e tij!) nuk është i mjaftueshëm që ata të konsiderohen myslimanë.
Megjithatë, nëse e konsiderojnë veten prej ithtarëve të Librit,
atëherë duhen konsideruar të pastër.
Pyetja 315: Bashkë më një grup shokësh morëm një
apartament me qira. Ndërmjet nesh është njëri që nuk e fal namazin
dhe thotë se me zemër dhe me shpirt ai beson Allahun e
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Madhëruar, por nuk e fal namazin. Duke patur parasysh se ne
ndajmë shtëpinë dhe të gjitha sendet e tjera të shtëpisë me të, dhe
duke qenë se jetojmë së bashku ngushtësisht në të gjitha
dimensionet e të jetuarit në një shtëpi të përbashkët. A mund të
konsiderohet ai njeri i pastër? Apo është i papastër?
Përgjigje: Në rast se një mysliman nuk falet, apo nuk
agjëron, apo nuk vepron asnjë nga dispozitat e fesë nuk
konsiderohet i dalë feje (murted) dhe për rrjedhojë as i papastër nuk
është. Për sa kohë nuk është vërtetuar dalja e tij prej fesë, me
dëshminë e tij të plotë apo e mësuar në mënyra të tjera të forta dhe
bindëse, dispozita e këtij njeriu është si të gjitha dispozitat e lidhura
më pjesën tjetër të myslimanëve.
Pyetja 316: Cilët janë ata njerëz që mund të konsiderohen
prej ithtarëve të Librit dhe cilat janë kriteret apo kufijtë të cilave
duhet t’u referohemi për të rregulluar marrëdhënien tonë të
përditshme me ta?
Përgjigje: Ithtarët e Librit janë të gjithë ata njerëz të cilët
pretendojnë se i përkasin një feje që ka një libër qiellor. Janë ata të
cilët e konsiderojnë veten si pasues apo ndjekës të një profeti prej
profetëve të Allahut të Madhëruar (Paqja e Allahut qoftë mbi të gjithë
ata dhe mbi të dashurin e zemrave tona, Muhamedin dhe familjen e tij të
nderuar!). Janë ata që e kanë një libër qiellor të zbritur për ta
nëpërmjet profetit që e pasojnë, siç janë hebrenjtë, të krishterët,
zerdeshtinët, sabiinët – të cilët sipas studimeve dhe verifikimeve,
mund të konsiderohen prej ithtarëve të Librit-. Të gjithë anëtarët e
këtyre besimeve mund të konsiderohen prej ithtarëve të Librit dhe
bashkëjetesa me ta është plotësisht e lejueshme dhe e mundur pa
- 139 -

Pyetje Përgjigje - Adhurimet

asnjë problem duke ruajtur normat dhe vlerat e dispozitave islame
në sjelljet e përgjithshme me njerëzit.
Pyetja 317: Është një grupacion njerëzish të cilët vetëquhen
(adhurues të imam Aliut). Këta njerëz pretendojnë dhe besojnë se
imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) është Zot dhe e adhurojnë atë. Ata
mendojnë, gjithashtu, se lutja është e mjaftueshme dhe nuk është e
nevojshme që njeriu të falet. A konsiderohen këta njerëz të
papastër?
Përgjigje: Të gjithë ata njerëz që pretendojnë dhe besojnë se
Prijësi i besimtarëve, imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) është Zot, (i
Lartësuar është Allahu prej këtyre pretendimeve!), dispozita e tyre është
dispozita që vlen për të gjithë jomyslimanët e tjerë që nuk janë
gjithashtu prej ithtarëve të Librit. Kjo do të thotë se ata janë të
papastër dhe konsiderohen femohues (qafirë).
Pyetja 318: Është një grupacion njerëzish të cilët vetëquhen
(adhurues të imam Aliut). Këta njerëz nuk pretendojnë dhe nuk
besojnë se imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) është Zot, por mendojnë
dhe besojnë se nuk është më pak se Zoti. Cili është gjykimi juaj i
nderuar lidhur me këtë kategori?
Përgjigje: Në qoftë se nuk pretendojnë se ai është ortak i
Allahut të Madhëruar (pra nuk bëjnë shirk), gjykimi i lidhur me
këta nuk është i njëjtë me gjykimin e politeistëve.
Pyetja 319: A është e lejuar që pagesa e bërë nijet prej
shiitëve “ithanaasheri” (nedhër) për imam Aliun (Paqja qoftë mbi
të!), apo ajo e bërë (nedhër) për “as’habul kisa” (Paqja qoftë mbi të
gjithë ata) të paguhet për të zotët e qendrave të grupacioneve të
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devijuara të përmendura më sipër, të cilët në një farë mënyre apo
në një tjetër administrojnë ato qendra?
Përgjigje: Pretendimi se imam Aliu (Paqja qoftë mbi të) është
Zot (Allahu na ruajtë!) është besim i kotë dhe i pavlefshëm dhe të
gjithë ata që besojnë në këtë dalin menjëherë jashtë fesë islame. Të
japësh ndihmë për një besëtytni të ulët si kjo është haram, duke
shtuar këtu edhe një diçka tjetër shumë të rëndësishme, që është:
Paraja e veçuar për “nedhrin” nuk mund të shpenzohet për asnjë
qëllim tjetër përveçse për të.
Pyetja 320: Shumë pranë zonës ku ne jetojmë dhe në qytete
dhe fshatra të ndryshëm, jeton një grupacion që njihen si
“ismailitët”. Ky grupacion beson vetëm imametin e gjashtë prej
imamëve tanë të pagabueshëm (Paqja qoftë mbi ta!). Ky grupacion
nuk beson gjithashtu në asnjë prej detyrimeve dhe detyrave fetare,
sikurse nuk besojnë gjithashtu “lidershipin e fakijhut”. Ju lutemi të
na shpjegoni nëse pasuesit e këtij besimi apo grupacioni janë të
pastër apo të papastër?
Përgjigje: Mospranimi i imametit të gjashtë imamëve të tjerë
(Paqja qoftë mbi ta!), apo mungesa e pranimit të disa apo të gjitha
dispozitave apo të detyrimeve fetare, me njohjen e profetësisë së
Profetit tonë Muhamed (Paqja dhe begatia e Allahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij të nderuar!), me kusht që të mos mohojnë sheriatin
në thelb, nuk i nxjerr njerëzit prej feje dhe nuk i bën ata të papastër.
Dalja prej feje mund të ndodhë në rast se ata shajnë apo ofendojnë
me fjalë të ulëta ndonjërin prej imamëve të pagabueshëm (Paqja
qoftë mbi të gjithë ata!).
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Pyetja 321: Në vendin ku në banojmë dhe studiojmë, pjesa
më e madhe e njerëzve nuk janë myslimanë, por budistë. Nëse
dikush prej myslimanëve e merr një shtëpi me qira në atë zonë, cila
është dispozita islame lidhur me pastërtinë apo papastërtinë e asaj
shtëpie? A është e detyrueshmë që të lahet shtëpia apo nuk është?
Vlen të përmendet në këtë rast se pjesa më e madhe e shtëpive janë
të ndërtuara prej druri dhe është e pamundur të lahen. Cila është
dispozita islame lidhur me hotelet gjithashtu dhe mobiljet e
ndrydhme me të cilat ato janë arreduar?
Përgjigje: Për sa kohë nuk ka ndodhur prekja e gjërave të
përdorura prej të tjerëve, prej duarve të lagura, apo të njoma (me
lagështinë që transporton papastërti) me dorën ose me trupin e
femohuesit që nuk është prej ithtarëve të Librit, në këtë rast, nuk
kemi mundësi që të gjykojmë për papastërti. Edhe në rast se
gjykojmë dhe jemi të bindur për papastërtinë e tyre, nuk jemi të
detyruar të lajmë dyert e shtëpive apo të hoteleve apo edhe sendet
e tjera me të cilat ato mund të jenë arreduar, por mjaftohemi me
pastrimin e enëve të ushqimit dhe të pirjes dhe vendin e namazit.
Pyetja 322: Në vendin e quajtur “khuzistan” jeton një numër
i madh njerëzish të cilët e konsiderojnë veten prej atyre që quhen
“es sabieh” dhe pretendojnë se janë pasuesit e profetit Jahja (Paqja
qoftë mbi të). Ata pretendojnë, gjithashtu, se libri i zbritur për të
gjendet në mesin e tyre. As studimeve dhe hulumtimeve të shumta,
dijetarët dhe specialistët e besimeve janë të mendimit se këta janë
prej “as sabieh” të përmendur në Kur’anin Famëlartë si ithtarë të
Librit. I lutemi shkëlqësisë tuaj të na sqaroni lidhur me pozitën e
këtyre njerëzve. A mund të konsiderohen ata prej ithatërve të Librit
apo jo?
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Përgjigje: Ky grupacion njerëzish konsiderohen prej
ithatërve të Librit.
Pyetja 323: Thuhet se shtëpia që është ndërtuar prej dorës së
jobesimtarit konsiderohet e papastër dhe është e papëlqyeshme që
të falet namazi në të. A është i vërtetë ky pretendim apo jo?
Përgjigje: Nuk ka asnjë lloj papëlqyeshmërie (mekruhun)
lidhur me namazin e falur në këtë shtëpi.
Pyetja 324: Cila është dispozita islame lidhur me punën për
llogari të hebrenjve apo grupacioneve të tjera prej të pafeve dhe
marrja e pagës prej tyre?
Përgjigje: Nuk ka ndonjë pengesë islame lidhur me këtë, me
kushtin që puna e kryer të mos jetë prej punëve të ndaluara
(haram). Duhet gjithashtu që puna e kryer për ta të mos jetë në
kundërshtim me interesat e Islamit dhe të myslimanëve.
Pyetja 325: Në zonën ku jemi duke kryer shërbimin tonë
ushtarak është një grup njerëzish, të cilët e konsiderojnë veten prej
pasuesve të medh’hebit të “hakut” apo të së vërtetës. A është e
mundur të konsumojmë dhe të përfitojmë prej qumështit, kosit dhe
gjalpit që prodhojnë ata me duart e tyre?
Përgjigje: Në qoftë se e besojnë Islamin në parim, dispozita
e tyre lidhur me pastërtinë apo papastërtinë është njëlloj me
dispozitën e të gjithë myslimanëve të tjerë.
Pyetja 326: Banorët e fshatit ku banojmë nuk falin namaz,
sepse besojnë se ata janë prej grupit të “hakut” – të së vërtetës. Ne
jemi të detyruar që të konsumojmë prej ushqimeve dhe bukës që
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ata prodhojnë, pasi ne jetojmë atje ditën edhe natën. Ju lutemi të na
shpjegoni nëse ka ndonjë problem lidhur me namazin tonë.
Përgjigje: Në qoftë se nuk e refuzojnë njëhsimin e Zotit të
Vetëm dhe pa ortak e rival; në qoftë se nuk e mohojnë në parim
Islamin; në qoftë se nuk mohojnë asnjë prej çështjeve të
rëndësishme (themeleve të fesë) dhe në qoftë se nuk e mohojnë
profetësinë e të dashurit tonë Muhamedit (Paqja dhe bekimet e
Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), nuk është e mundur që
të gjykohen me dalje prej feje apo me papastërti. Në qoftë se situata
është ndryshe nga pikat dhe rrethanat e sqaruara më sipër, atëherë
duhet kujdes dhe rezerva lidhur me çështjen e pastërtisë dhe të
papastërisë të prekjes apo kontaktit me ta. I njëjti kujdes dhe të
njëjtat rezerva duhet të mbahen parasysh edhe në konsumin e
ushqimeve të tyre.
Pyetja 327: Njëri prej të afërmve tanë ka qenë komunist dhe
gjatë kohës së fëmijërisë tonë na ka dhënë shumë para dhe mjete të
tjera të rëndësishme për ne. Cila është dispozita islame lidhur me
ato para dhe me ato mjete, nëse ato vazhdojnë të jenë të pranishme
me ne edhe sot e kësaj dite?
Përgjigje: Në qoftë se është verifikuar dhe jeni të bindur se
ka vdekur i pafe apo ka deklaruar se ka dalë prej fesë; në qoftë se
është prej atyre të cilët me vetëdije të plotë dhe me zgjedhje të lirë,
pas moshës së pubertetit ka zgjedhur mohimin e fesë - dispozita e
lidhur me paratë e lëna prej tij është e ngjashme me dispozitën e
parave të të gjithë femohuesve të tjerë.
Pyetja 328: Ju lutemi të na jepni përgjigje për pyetjet e
mëposhtme:
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1- Cila është dispozita islame lidhur me miqësinë,
shoqërimin, bashkimin në një klasë apo në një bankë, takimin,
kontaktet, dorëdhënien ndërmjet nxënësve myslimanë dhe atyre që
i përkasin një grupacioni të devijuar dhe të humbur siç janë “el
behaijeh”, gjatë kohës së mësimeve fillore dhe të atyre të shkollës
tetë-nëntë vjeçare, dhe gjatë shkollës së mesme, pavarësisht nëse
janë vajza apo djem, të detyrua fetarisht apo të padetyruar, qoftë në
ambientet e shkollës qoftë jashtë saj?
2- Cila është detyra e mësuesve dhe e kujdestarëve lidhur me
ata fëmijë të cilët e deklarojnë hapur se i përkasin grupacionit të
“behaijinëve”, apo lidhur me ata fëmijë të cilët dyshohen se i
përkasin këtij grupacioni të humburish?
3- Cila është dispozita fetare lidhur me përfitimin prej
sendeve të ndryshme që përdoren prej të gjithë nxënësve nëpër
shkolla, siç janë çezma e ujit të pishëm, apo çezma e ujit të banjove,
apo të sapllakës, apo të sapunit, apo edhe të mjeteve të tjera për
përdorim të përgjithshëm, duke patur dijeni për lagështinë e dorës
dhe të trupit?
Përgjigje: Të gjithë anëtarët e grupacionit të quajtur
“behaijin” konsiderohen të papastër sipas dispozitave islame të
pastërtisë dhe të papastërtisë dhe nëse ndonjëri prej tyre prek diçka
duhen patur parasysh dispozitat e pastërtisë dhe të papastërtisë,
lidhur me gjërat e kushtëzuara me pastërtinë. Sa i përket sjelljes së
drejtorëve apo të mësuesve - në drejtim të tyre - duhet të jenë të
përputhshme me mënyrën që e përcakton ligji dhe sigurisht, sipas
normave të sjelljes dhe të edukatës në Islam.
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Pyetja 329: Ju lutemi shumë të na sqaroni detyrimet që kanë
besimtarët dhe besimtaret, në kuadër të përballjes me këtë
grupacion të humbur dhe cilat janë pasojat e mundshme dhe efektet
që mund të lindin në shoqërinë islame për arsye të pranisë së këtij
grupacioni të humburish dhe të pafeshë në mesin e myslimanëve?
Përgjigje: Është detyrë dhe detyrim i të gjithë besimtarëve
dhe besimtareve që të përballen me zullumin, padrejtësinë dhe
shkatërrimin që përhapin në mesin e shoqërisë anëtarët e këtij
grupacioni të humbur. Është detyrë e të gjithëve ndalimi i pjesës
tjetër të myslimanëve që të mashtrohen dhe të afrohen tek ky
grupacion i humbur, i devijuar dhe i rrezikshëm njerëzish.
Pyetja 330: Ndodh shpesh që anëtarë të grupimit të humbur
“behaijinët” të vijnë dhe të na ofrojnë ushqime apo pije prej duarve
të tyre. Ju lutem të na shpjegoni si duhet të sillemi me ta në raste si
këto dhe me gjërat që ata na ofrojnë për të ngrënë apo për të pirë.
Përgjigje: Është detyrim fetar që të shmangen me çdo formë
dhe mënyrë dhe të mos ndërtoni asnjë lloj marrëdhënieje me
anëtarët e devijuar të grupacionit të humbur dhe që kërkojnë të
humbin edhe të tjerët bashkë me veten.
Pyetja 331: Ka shumë prej “behaijinëve” që i kemi komshinj
dhe që banojnë rreth e për qark nesh në vendbanimet tona. Ata
vijnë shpesh të na vizitojnë nëpër shtëpitë tona. Problemi qëndron
në faktin se disa njerëz thonë se behaijinët janë të pastër, ndërsa disa
të tjerë thonë se ata janë të papastër. Në pjesën më të madhe të
rasteve, ata janë paqësorë dhe shprehin mirësjellje të madhe ndaj
nesh. Ju lutemi të na sqaroni nëse konsiderohen të pastër apo të
papastër.
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Përgjigje: Ata janë të gjithë ta papastër dhe janë armiqtë më
të ashpër të fesë dhe të besimit, ndaj ju këshilloj të bëni shumë
kujdes në raportet që ndërtoni me ta, bijtë e mi të shtrenjtë.
Pyetja 332: Cila është dispozita islame lidhur me sediljet e
autobusëve apo të trenave që përdoren prej myslimanëve dhe prej
jomyslimanëve, duke patur parasysh se numri i të pafeve është
shumë më i madh se numri i myslimanëve në vende të caktuara. A
mundemi të gjykojmë për pastërtinë e tyre duke patur parasysh se
dielli dhe ajri bëjnë që ato të thahen, por edhe të humbasin çdo lloj
lagështie të mundshme që mund ta transmetojë papastërtinë?
Përgjigje: Është e rëndësishme të dihet se të pafetë që
konsiderohen prej ithtarëve të librit, konsiderohen të pastër.
Ndërsa lidhur me mjetet që përdoren dhe përfitohet prej tyre edhe
prej myslimanëve edhe prej jomyslimanëve konsiderohen të pastra
gjithashtu, për sa kohë nuk ekzistojnë provat apo një bindje e plotë
për papastërtinë e tyre.
Pyetja 333: Nëse i kryejmë studimet jashtë shtetit, rrethanat
krijohen të atilla që jemi të detyruar të kemi marrëdhënie, pra të
japim dhe të marrim me jomyslimanët. Lidhur me këtë rast, cila
është dispozita islame lidhur me ushqimet që prodhohen prej
duarve të tyre, duke plotësuar kushtin e mospranisë së mishërave
të cilët nuk janë të therur sipas dispozitave islame? Cila është
dispozita e këtyre ushqimeve, nëse ekziston qoftë dhe hipotetikisht
mundësia që ato të jenë prekur prej lagështirës së dorës së
jomyslimanit?
Përgjigje: Hipoteza e vetme, nuk e bën të detyrueshme
heqjen dorë prej atyre ushqimeve dhe mënjanimin e tyre. Siç është
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përmendur edhe më sipër, për sa kohë nuk ekziston besimi dhe
bindja e plotë se ato ushqime janë prekur prej dorës së njomë të
jomyslimanëve, atëherë dispozita e atij ushqimi është pastërtia.
Kështu pra, femohuesi që është prej ithtarëve të Librit, nuk është i
papastër në vetvete, kështu që edhe prekja po rënia në kontakt me
lagështinë e dorës së tij nuk e bën papastërtinë të detyrushme.
Pyetja 334: Në qoftë se plotësohen dhe përmbushen nevojat,
kërkesat dhe shpenzimet e një individi mysliman i cili jeton nën
juridiksionin e qeverisë islame. Ky njeri është vënë në shërbim të
një personi tjetër prej jomyslimanëve dhe ka ndërtuar marrëdhënie
të ngushta dhe të ngrohta me të. A është e lejuar që të ndërtohen
marrëdhënie të ngushta dhe familjare me një mysliman të tillë dhe
ngrënia e ushqimit të tij herë pas here?
Përgjigje: Marrëdhënia e myslimanëve me myslimanin e
lartpërmendur nuk ka asnjë problem dhe duhet të vijojë natyrshëm.
Në qoftë se myslimani i lartpërmendur ka frikë apo druhet se
jomyslimani për të cilin punon mund të ndikojë tek feja dhe tek
besimi i tij është e detyrueshme që të largohet prej asaj pune,
sikurse është detyrë e myslimanëve të tjerë që të këshillojnë dhe ta
ndalojnë prej punëve të papëlqyeshme sa të kenë mundësi.
Pyetja 335: Fatkeqësisht, kunati im (vëllai i gruas) është
shthurur tërësisht dhe ka hequr dorë prej fesë islame. Ai ka
mbërritur deri aty sa të shajë dhe të ofendojë disa rej vendeve të
shenjta të myslimanëve. Pasi kanë kaluar disa vite prej kohës që ka
hequr dorë prej Islamit, ai më ka shkruar një letër ku më tregon se
i është kthyer sërish besimit dhe fesë islame, pasi është penduar për
ato që ka vepruar më parë. E vërteta është se ai as nuk fal namaz
dhe as agjëron në mënyrë absolute, edhe pse ka pranuar sërish fenë
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islame. Pyetja që lind në këtë rast është: Cila është mënyra se si
duhet të sillen me të nëna dhe babai i tij, por edhe anëtarët e tjerë të
familjes? A mund të konsiderohet ai i pafe dhe të trajtohet si një
njeri fizikisht i papastër?
Përgjigje: Edhe në qoftë se supozojmë se dalja e tij prej fesë
herën e parë ka ndodhur me të vërtetë, atëherë pas pendesës dhe
rikthimit në Islam ai konsiderohet i pastër. Nuk ka asnjë problem
në marrëdhënien e nënës, të babait dhe të anëtarëve të tjerë të
familjes me të.
Pyetja 336: A mund të konsiderohen femohues të gjithë ata
persona të cilat mohojnë ndonjërën prej themeleve dhe
domosdoshmërive të mëdha të fesë, siç janë namazi, agjërimi etj.?
Përgjigje: Në qoftë se mohimi i tij vjen në kuadër të
përpjekjeve për të mohuar vetë fenë, apo për të mohuar profetësinë
e Muhamedit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) apo për të treguar të pakët, apo të ulët apo të
pavlefshme ndonjërën prej dispozitave islame, dispozita e tij, në
këtë rast, është (femohues, i dalë feje dhe i papastër fizikisht).
Pyetja 337: Lidhur me dënimet e përcaktuara për
femohuesit dhe të pafetë që na shpallin luftë, a konsiderohen ato
çështje politike, apo janë pjesë e përgjegjesive të lidershipit, apo
janë vendime dhe dënime të pandryshueshme deri në Ditën e
Gjykimit?
Përgjigje: Ato janë dispozita të sheriatit të përcaktuara prej
Krijuesit të Gjithësisë.
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KREU I NAMAZIT

RËNDËSIA DHE KUSHTET E NAMAZIT
Pyetja 338: Cila është dispozita e atij që me vetëdije e lë
namazin pa e falur apo e atij që e le për arsye të dembelizmit apo
mungesës së dhënies së rëndësisë së duhur?
Përgjigje: Pesë kohët e faljes brenda një dite janë prej
detyrave më të rëndësishme të përcaktuara prej sheriatit islam. E
thënë në mënyrë më të plotë, ato konsiderohen shtylla e fesë. Lënia
e tyre me vetëdije është gjynah prej gjynaheve të mëdha që i
nënshtrohen fetarisht penalitetit.
Pyetja 339: A është i detyrueshëm namazi për atë që ka
humbur të dyja llojet e pastërtisë?
Përgjigje: Preferencialisht ta falë namazin në kohë e tij dhe
më pas e fal kaza me abdes apo tejemum.
Pyetja 340: Cilat janë rastet kur i jepet përparësi një namazi
ndaj një tjetri sa i përket namazeve të detyruara (farz)?
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Përgjigje: Është e detyrueshme të jepet përparësi si në rastet
e mëposhtme:
1- Falja e namazit të drekës përpara namazit të ikindisë, në
rast se ka hyrë koha e kësaj të fundit dhe nuk është falur ende dreka.
2- Falja e namazit të akshamit përpara se të falë namazin e
jacisë, sapo të marrë vesh se ka hyrë koha e jacisë dhe kujtohet se
nuk ka falur ende namazin e akshamit.
3- Gjithashtu, falja e namazeve që kanë mbetur (kaza) pas
kohës së tyre. Në rast se jemi duke falur namazin që i ka ardhur
koha dhe kujtohemi se kemi për të falur namaze të lëna pas dore që
u ka dalë koha, atëherë i japim përparësi namazit që i ka kaluar
radha, për arsye të harresës.
Është e pëlqyeshme të jepet përparësi, në rastet e
mëposhtme:
1- Falja e namazit detyrativ të mbetur kaza përpara namazit
të radhës, për sa kohë nuk ka hyrë ende koha e namazit të radhës.
2- Falja e namazit të pëlqyer përpara atij detyrativ, për të
fituar mirësinë dhe shpërblimin e namazit me xhemat.
3- Falja e namazit nafile (jo detyrativ) përpara namazit farz
në drekën e ditës së premte, për atë që ka harruar të lexojë suren
“El Xhumuah” dhe ka lexuar në vend të saj një sure tjetër deri sa ka
mbërritur në gjysmën e sures apo diçka më shumë se aq. Në këtë
rast duhet ta ndalojë suren tjetër dhe të lexojë suren “El Xhumuah”,
edhe pse për më shumë siguri, themi se transferimi prej leximit të
- 151 -

Pyetje Përgjigje - Adhurimet

surës së parë bëhet për të përfituar prej mirësive që ka leximi i sures
“El Xhumuah”.
Pyetja 341: Lidhur me besimtarin që preferon të bashkojë
ndërmjet faljes së namazit të xhumasë dhe faljes së namazit të
drekës, a e bën nijetin për të dyja namazet me qëllim afrimin tek
Allahu i Lartësuar pa cituar detyrueshmërinë e tyre? Apo bën për
njërin prej namazeve nijetin e afrimit tek Allahu dhe për namazin
tjetër nijetin e kryerjes së detyrueshmërisë? Apo bën edhe nijetin e
afrimitetit, edhe nijetin e detyrueshmërisë për të dyja namazet?
Përgjigje: Nijeti i kryerjes së tyre për të përfituar afrimitetin
me Allahun e Lartësuar është i mjaftueshëm për të dyja namazet
dhe nuk nevojitet nijeti i kryerjes së detyrueshmërisë për asnjërin
prej tyre.
Pyetja 342: Nëse fillon hemoragjia e gjakut nga goja ose nga
hunda në fillim të kohës së namazit të detyrueshëm dhe vazhdon
deri në fund të kryerjes së tij, cila është dispozita islame lidhur me
saktësinë e namazit në këtë rast?
Përgjigje: Në qoftë se është e pamundur të pastrohet
përpara se të kryejë namazin në kohën e tij për arsye të mungesës
së kohës, atëherë e fal namazin në gjendjen në të cilën ndodhet.
Pyetja 343: A është e detyrueshme që të stabilizohet
plotësisht qëndrimi i trupit gjatë këndimit të lutjeve (el edhkaru) të
pëlqyeshme gjatë namazit?
Përgjigje: Lidhur me detyrueshmërinë e qëndrimit statik
gjatë faljes së namazit, nuk ka ndonjë ndryshim lidhur me
qëndrimin gjatë këndimit të lutjeve të detyruara dhe qëndrimit
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gjatë lutjeve të pëlqyeshme. Është e rëndësishme të dihet,
gjithashtu, se nuk ka ndonjë problem nëse trupi lëviz në mënyrë të
moderuar gjatë përmendjes dhe këndimit të atyre lutjeve në rast se
qëllimi në parim është vetë lutja.
Pyetja 344: Disa personave të shtruar në spital u vendosin
tuba apo instrumenta të ndryshëm mjekësorë nëpërmjet të cilave
ata urinojnë. Në raste si këto, urinimi kryhet në mënyrë të
pavullnetshme, edhe kur është në gjumë edhe kur është zgjuar, por
edhe gjatë kohës kur i sëmuri mund të jetë duke kryer faljen e
namazit. Ju lutemi të më jepni një përgjigje, lidhur me gjendjen e
lartpërmendur: A është e detyrueshme që ta përsërisë namazin apo
falja në atë gjendje që është, konsiderohet e mjaftueshme dhe e
plotë?
Përgjigje: Në qoftë se e ka falur në gjendjen që përmendet
më sipër, ashtu siç është edhe detyrimi i tij fetar, atëherë ai namaz
konsiderohet i plotë dhe i saktë dhe nuk është e nevojshme që të
përsëritet.

KOHËT E NAMAZIT

Pyetja 345: Ju lutemi të na tregoni se cili është argumenti
mbi të cilin bazohen myslimanët shi’itë në përcaktimin e kohëve të
namazeve? Për shembull: myslimanët synitë besojnë se hyrja e
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kohës së namazit të jacisë është argument që namazi i akshamit ka
dalë kaza (jashtë kohës së tij). E njëjta logjikë përdoret prej tyre për
të llogaritur kohën e secilit prej namazeve të drekës dhe të ikindisë.
Për këtë arsye, ata besojnë se kur hyn koha e namazit të jacisë dhe
imami nis të falë namazin e jacisë, besimtarët që falen pas tij nuk e
kanë të mundur që të falin namazin e akshamit dhe të jacisë
bashkërisht.
Përgjigje: Argumenti ynë gjendet tek ajetet e ndryshme
kur’anore dhe tek hadithet e nderuara të transmetuara prej Profetit
(Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).
Ekzistojnë edhe shumë transmetime të tjera, të cilat e lejojnë
bashkimin ndërmjet dy namazeve. Është një fakt i mirënjohur
gjithashtu, se edhe myslimanët synitë kanë argumenta të shumta
tek librat e konsideruar prej tyre të vërtetë, që e lejojnë bashkimin e
dy namazeve brenda kohës së njërit prej tyre.
Pyetja 346: Duke patur parasysh se fundi i kohës së namazit
të ikindisë është fillimi i kohës së namazit të akshamit dhe duke
patur parasysh gjithashtu, se fundi i kohës së namazit të drekës
është aq kohë sa duhet për të falur ikindinë, përpara hyrjes së
namazit të akshamit, dëshiroj të pyes lidhur me këtë rast si më
poshtë vijon: Çfarë nënkuptojmë saktësisht me kohën e akshamit?
A është koha kur dielli perëndon plotësisht, apo koha kur thirret
ezani i akshamit, pas zhdukjes së plotë të shenjës së kuqe të diellit
në horizont?
Përgjigje: Fundi i kohës së namazit të ikindisë është
perëndimi i diellit.
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Pyetja 347: Sa minuta pas perëndimit të diellit mund të
thirret ezani i akshamit?
Përgjigje: Përgjigja e kësaj është e lidhur edhe me stinët,
sepse na rezulton që minutazhi i lidhur me pyetjen në fjalë është i
lidhur edhe me ndryshimin e stinëve.
Pyetja 348: Punoj shumë dhe kthehem nga puna pas orës
njëmbëdhjetë të natës. Gjatë kohës kur jam në punë, e kam të
pamundur që ta fal akshamin bashkë me jacinë atje, sepse jam
shumë i ngarkuar. A është e mundur dhe a konsiderohet i plotë dhe
i saktë bashkimi i akshamit dhe i jacisë pas orës njëmbëdhjetë të
darkës?
Përgjigje: Nuk ka asnjë problem në këtë, për sa kohë nuk e
lejon që kjo kohë të shtyhet pas orës dymbëdhjetë (pra, pas mesit të
natës). Është e pëlqyeshme që të bësh përpjekjet e duhura, në
mënyrë që të mos tejkalohet shumë ora njëmbëdhjetë dhe të bësh
përpjekje sa të mundesh gjithashtu, që ta falësh namazin në kohën
e tij.
Pyetja 349: Cila është ajo kohë e namazit, në të cilën bërja e
nijetit për kryerjen e namazit në kohë është e plotë dhe e saktë? Cila
është dispozita islame në rast se dyshojmë se ky nijet është bërë në
kohën e konsideruar kohë e namazit që synohet të falet?
Përgjigje: Mjafton aq kohë sa për të kryer të plotë një rekat
të vetëm të namazit, për t’u konsideruar se namazi është falur në
kohën e tij. Në qoftë se keni dyshime të caktuara se koha e mbetur
nuk është e mjaftueshme për të kryer një rekat të plotë, atëherë
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kryhet falja e namazit me nijetin e larjes së borxhit (pra, të namazit
të mbetur pa falur që ka kaluar kaza).
Pyetja 350: Ambasadat e Republikës Islamike të Iranit, kanë
përpiluar kalendarë të faljes së namazeve me oraret përkatëse të
tyre nëpër qendrat e myslimanëve dhe në qytetet e mëdha nëpër
botë. Pyetja është: A mund të mbështetemi tek përcaktimet e
kohëve të namazit prej tyre?
Përgjigje: Njësia matëse dhe përcaktuese lidhur me këtë rast
është qetësia e zemrës së të detyruarit mysliman lidhur me atë
kalendar që i është ofruar. Në qoftë ka dyshime të caktura të
bazuara dhe të argumentuara fetarisht se ato kalendarë mund të
kenë pasaktësi të caktuara, atëherë, për të qenë të sigurtë, duhet që
myslimani të ketë kujdes dhe të presë aq kohë sa duhet për të hyrë
koha e namazit, sipas parametrave të saktë dhe të përcaktuar prej
fukahave të nderuar.
Pyetja 351: Cili është mendimi juaj i nderuar lidhur me
agimin e vërtetë dhe atë të gënjeshtërt? Cilat janë detyrimet e
besimtarit lidhur me këtë?
Përgjigje: Njësia matëse dhe pika e referencës për të
përcaktuar kohën e namazit të sabahut dhe kohën e agjërimit është
agimi i vërtetë (el fexhru sadik). Identifikimi dhe përcaktimi i tij është
i lidhur ngusht me përpjekjen dhe mundësinë e besimtarit për ta
përcaktuar dhe verifikuar atë, aq sa mundet.
Pyetja 352: Në njërën prej shkollave të mesme në qytetin
tonë, në të cilat ka mësimdhënie me kohë të plotë, përgjegjësit e
shkollës e kryejnë faljen e namazit të drekës dhe të ikindisë me
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xhemat në orën dy pas mesit të ditës. Arsyeja e shtyrjes së faljes në
këtë orë është sepse pjesa e mësimdhënies së paradites përfundon
tre çerekë ore përpara hyrjes së kohës së drekës dhe lënia e
nxënësve të lirë për tre çerekë ore gjatë kësaj kohe mund të jetë pak
problematike për arsye të ndryshme. Cili është mendimi juaj i
bekuar lidhur me këtë situatë, duke patur parasysh rëndësinë e
faljes së namazit në fillim të kohës së tij?
Përgjigje: Nuk ka ndonjë problem në vonimin e namazit me
xhemat, në mënyrë që të jetë i pranishëm xhemati, duke marrë
parasysh mospraninë e tyre në fillim të kohës në shkollë.
Pyetja 353: A është e detyrueshme që të falet namazi i drekës
menjëherë pas thirrjes së ezanit të drekës? Po me namazin e
ikindisë, të akshamit dhe të jacisë a është njëlloj?
Përgjigje: Pas hyrjes së kohës së dy namazeve, besimtari
është i lirë të zgjedhë. Nëse dëshiron, mund të falë secilin prej
namazeve në fillim të kohës së tij, ose të bashkojë të dy namazet në
kohën e njërit prej tyre.
Pyetja 354: Në rast se jemi duke përjetuar netë me hënë të
plotë (në të cilat duket hëna), a është e nevojshme që ta shtyjmë
faljen e namazit të sabahut për 15-20 minuta, duke patur parasysh
se koha e sabahut ka hyrë dhe jemi plotësisht të bindur se ka aguar?
Përgjigje: Nuk ka asnjë dallim ndërmjet netëve me hënë dhe
netëve pa hënë në përcaktimin e hyrjes së kohës së namazit të
sabahut apo të kohës së ndaljes së ushqimit kur duam të agjërojmë,
edhe pse mirë është që të mbajmë rezerva herë pas herë për të qenë
më të sigurtë.
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Pyetja 355: A është i njëjtë ndryshimi i kohës së përcaktuar
për namaz, i cili, për arsye të horizontit ndryshon nga njëri vend në
tjetrin, në të treja kohët e përcaktuara fetarisht për faljen e
namazeve farz? Lidhur me këtë, po sjellim një shembull: Koha e
faljes së namazit të drekës ndryshon nga njëra prefekturë në tjetrën
me 25 minuta. A mund të themi se i njëjti ndryshim minutash duhet
të jetë edhe ndërmjet kohëve të tjera, apo kjo kohë është e
ndryshueshme, duke qenë një minutazh i caktuar në dy kohët e
paradites dhe një minutazh tjetër në kohës e pasdites dhe të
mbrëmjes?
Përgjigje: Fakti se ky minutazh mund të jetë i njëjtë në kohën
e agimit, apo në kohën e largimit të diellit, apo në kohën e
perëndimit të tij, nuk do të thotë domosdoshmërisht që të jetë i
njëjtë në të gjitha kohët, dhe e vërteta është se sasia e ndryshimit të
këtij minutazhi, është e ndryshueshme me ndryshimin e vendeve.
Pyetja 356: Myslimanët syni e falin namazin e akshamit
përpara përfundimit të perëndimit të përcaktuar fetarisht. A është
e lejuar për ne që të falim akshamin me imamin e Ehi Synetit në
kohën e Haxhit, por edhe jashtë tij, duke konsideruar se falja pas
tyre është e mjaftueshme?
Përgjigje: Nuk kemi dijeni se namazi i tyre falet para kohës
së përcaktuar fetarisht. Ndërsa sa i përket faljes së namazit pas
imamit dhe bashkimi në faljen e xhematit të tyre, nuk ka ndonnjë
problem. Është e rëndësishme të përmendet se duhet të
interesohemi mirë për hyrjen e kohës së namazit, përndryshe falja
bashkë me ata konsiderohet prej veprimtarisë së ushtruar me
“tekijeh”.
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Pyetja 357: Në Danimarkë dhe në Norvegji dielli lind në
orën katër të mëngjesit dhe perëndon në orën njëzet e tre në
mbrëmje. Nisur nga ky fakt, duhet që të agjërojmë për afro 22 orë,
prej kohës së dy lindjeve deri në kohën e zhdukjes së vijë së kuqe
në horizont pas perëndimit të diellit. Ju lutem të na tregoni si duhet
të veprojmë në raste si këto, lidhur me namazin dhe agjërimin?
Përgjigje: Sa i përket faljes së namazit dhe kryerjes së
agjërimit, duhet t’i referohemi gjendjes së horizontit në vendet ku
jetojnë respektivisht besimtarët. Në qoftë se agjërimi i plotë i këtyre
22 orëve është shumë i vështirë, për arsye edhe të punës, por edhe
të angazhimeve të tjera, atëherë mund të mos agjërohet kur dita
është kaq e gjatë dhe agjërohet në një kohë tjetër të përshtatshme
(kaza) jashtë kohës së përcaktuar për të.
Pyetja 358: Nevojiten afërsisht shtatë minuta që rrezja e
diellit të mbërrijë në Tokë. Si duhet matur koha e lindjes së diellit
në mëngjes? A duhet ta konsiderojmë lindjen e diellit në kohën kur
rrezja e dritës mbërrin në Tokë apo në kohën kur shkëputet prej
diellit, pra rreth shtatë minuta më parë?
Përgjigje: Me lindjen e diellit konsiderohet mundësia e
shikimit të tij me sy të lirë në horizontin e vendit në të cilin ndodhet
besimtari.
Pyetja 359: Oraret e faljes së namazeve njoftohen prej
mediave të ndryshme një ditë përpara. A është e lejueshme që të
mbështetemi tek këto media në përcaktimin e hyrjes së kohës së
namazeve? A konsiderohet thirrja e ezanit në mediat e ndryshme,
e plotë, e saktë dhe e vërtetë?
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Përgjigje: Në qoftë se këto media kanë kredibilitet të atillë
sa të mund të përçojnë siguri dhe qetësi për zemrën dhe mendjen e
besimtarit, atëherë mund të mbështeteni tek njoftimet e tyre dhe
mund të nisni namazin sipas kohës që përcaktojnë ato media.
Pyetje 360: A mund të themi se koha e namazit hyn
menjëherë pas fillimit të thirrjes së ezanit? Apo duhet të presim
derisa të përfundojë këndimi i ezanit për të nisur faljen e namazit?
E njëjta pyetje vlen edhe për agjëruesin. A mundet të fillojë të
ushqehet një agjërues, sapo të fillojë ezani i akshamit të thirret apo
duhet të presë derisa të përfundojë?
Përgjigje: Në qoftë se jemi të bindur plotësisht se koha kur
ka filluar ezani të thirret përputhet me kohën e saktë të namazit apo
të përfundimit të agjërimit, atëherë nuk është e nevojshme të
presim përfundimin e ezanit, qoftë për të nisur namazin apo për të
ndërprerë agjërimin.
Pyetja 361: A konsiderohet i saktë namazi i atij që ka falur
njërin namaz përpara tjetrit? Si për shembull, falja e namazit të
jacisë përpara akshamit?
Përgjigje: Në qoftë se falja e namazit të jacisë është bërë
përpara faljes së namazit të akshamit për arsye të hutimit, të
ngatërresës apo të harresës, nuk ka asnjë problem dhe namazi
quhet i saktë edhe nëse është falur përpara namazit pararendës.
Ndërsa në qoftë se me vetëdije të plotë nuk e respekton radhën,
atëherë namazi i tij është i pavlefshëm dhe duhet të përsëritet.
Pyetja 362: Duke patur parasysh se vendbanimet, qytetet
apo provincat ku jetojmë kanë pësuar zgjerime të mëdha, nuk është
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shumë e lehtë të identifikohet me sy të lirë koha e hyrjes së namazit
të sabahut. Cila është dispozita islame dhe si përcaktohet ajo në këtë
rast? Bëhet fjalë për nisjen e agjërimit dhe për faljen e namazit të
sabahut?
Përgjigje: Në këtë rast, besimtarët e nderuar (Allahu i
ndihmoftë në kryerjen e detyrimeve të tyre dhe qoftë i kënaqur me ta!)
duhet të mbështeten në përcaktimin e këtyre kohëve prej mediave
të ndryshme dhe kohëve të përcaktuara prej tyre. Sa i përket
ndërprerjes së ushqimit dhe nisjes së agjërimit, ata duhet ta nisin
agjërimin në një kohë me nisjen e thirrjes së ezanit në ato media dhe
pasi të presin pesë deri në gjashtë minuta, mund të nisin faljen e
namazit të sabahut.
Pyetja 363: Koha e namazit të ikindisë përfundon me hyrjen
e kohes së namazit të akshamit, apo zgjatet deri në përfundimin e
plotë të diellit? Cila kohë konsiderohet mesi i natës dhe që lidhet
me kohën e namazit të jacisë dhe me fillimin e qëndrimit ne Mina
(gjatë Haxhit)?
Përgjigje: Fundi i kohës së namazit të ikindisë është
perëndimi i plotë i diellit. Sa i përket mënyrës së përcaktimit të
mesit të natës, veprohet në këtë mënyrë: Matet koha e plotë prej
kohës së perëndimit të diellit e deri në kohën e ezanit të sabahut në
mëngjesin që vijon. Bazuar mbi këtë mënyrë llogaritjeje, fundi i
kohës së faljes së namazit të akshamit dhe të jacisë është
përafërsisht pas njëmbëdhjetë orë e një çerek pas hyrjes zyrtarisht
të kohës së namazit të drekës.
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Pyetja 364: Nëse gjatë kohës kur është duke falur namazin e
ikindisë, besimtari kujtohet se nuk ka falur namazin e drekës, si
duhet të veprojë në këtë rast?
Përgjigje: Në qoftë se në momentin në të cilin ka hyrë për të
falur namazin e ikindisë ka menduar se e ka falur drekën dhe gjatë
kohës së faljes kujtohet që nuk e ka falur ende atë, atëherë, në të
njëjtën falje ndryshon nijetin nga namazi i ikindisë për tek namazi
i drekës1 dhe në këtë mënyrë e përfundon këtë namaz dhe
menjëherë pas tij mund të nisë të falë ikindinë. Në qoftë se kjo ka
ndodhur në kohën e përcaktuar për të falur namazin e drekës, në
këtë rast, për të qenë sa më të sigurtë, detyrohet të ndryshojë nijetin
e tij për tek namazi i drekës, dhe pasi të përfundojë e nis edhe
njëherë prej fillimit faljen e namazit të drekës dhe më pas të ikindisë
duke respektuar radhën. E njëjta mënyrë vlen edhe për namazet e
akshamit dhe të jacisë.

Koha e caktuar për faljen e namazit të drekës është prej fillimit të “zeualit”
(koha kur dielli kalon prej kupës së qiellit pak në drejtim të perëndimit, pasi ka
qenë deri para “zeualit” duke lëvizur prej lindjes në drejtim të kupës së qiellit)
dhe zgjat për aq kohë sa nevojitet për të falur katër rekatet e drekës për
vendasin dhe aq kohë sa duhet për të falur dy rekate për udhëtarin.
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DISPOZITAT E KIBLES

Pyetja 365: Ju lutemi të na jepni përgjigje për pyetjet e
mëposhtme:
Një: Po t’u referohemi disa librave të fik’hut, do të mësojmë
se dita e shtatë e muajit (Khordad) respektivisht data 28 Maj dhe
data 25 e muajit (Tiir) respektivisht 16 Korrik, dielli bie pingul mbi
Qaben e nderuar. Për të gjetur drejtimin e Kibles në këtë kohë, a
është e mundur të bëhet nëpërmjet vendosjes së një identifikuesi
gjatë kohës kur është duke u thirrur ezani në Mekë? Si është më e
mira për t’u vepruar në rast se mihrabet e xhamive të caktuara
ndryshojnë prej identifikuesit të vendosur në diell në përcaktimin
e drejtimit të Kibles?
Dy: A është e lejuar të mbështetemi tek disa lloje busullash
të cilat pretendojnë se identifikojnë vendndodhjen e saktë të Kibles?
Përgjigje: Është e lejuar të mbështetemi në rezultain e
identifikuesit të vendosur në diell, por edhe në këto lloje busullash
të cilat pretendojnë se e përcaktojnë saktë vendndodhjen e Kibles,
në rast se besimtari është i qetë dhe plotësisht i bindur se
identifikimi apo përcaktimi i tyre është i saktë. Këto janë parametrat
më të sigurtë. Në mungesë të tyre, është plotësisht e mundur të
gjejmë vendndodhjen e Kibles, duke iu referuar mihrabeve të
xhamive apo varreve të myslimanëve.
Pyetja 366: A është e lejuar të falet namazi në një drejtim
tjetër veç Kibles së myslimanëve kur për arsye të luftës së ashpër
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dhe përplasjes së fortë në fushëbetejë bëhët i pamundur
identifikimi i drejtimit të Kibles?
Përgjigje: Në mungesë të supozimit, apo të dyshimit së
Kibla ndodhet nga një venddrejtim i caktuar dhe ka kohë të
mjaftueshme, atëherë, për të qenë të sigurtë, duhet të falet nga të
katër anët e horizontit. Në qoftë se nuk ka shumë kohë në
dispozicion, atëherë mund të drejtohet andej nga ia merr mendja se
është Kibla dhe mund ta falë në atë drejtim namazin e tij.
Pyetja 367: Në qoftë se arrijmë të identifikojmë pikën
paralele të vendndodhjes së Kibles në anën tjetër të Tokës,
nëpërmjet shtrirjes së një vije të drejtë me pikënisje qendrën e Qabes
dhe më pas duke shkuar vetëm drejtë. Në këtë mënyrë, pas një kohe
të caktuar, duke kaluar në qendrën e Tokës ne do të mund të
mbërrijmë në të njëjtën pikë paralele të vendndodhjes së Kibles në
anën tjetër të botës. Si mund të drejtohemi nga Kibla në një rast si
ky?
Përgjigje: Orientimi që është i detyruar për kryerjen e
namazit është i lidhur me drejtimin prej nga një vend i caktuar në
sipërfaqen e tokës në drejtim të vendndodhjes gjeografike të vendit
ku mendohet se është ndërtuar Qabja dhe në këtë rast, është qyteti
i Mekës së nderuar. Kështu pra, nëse besimtari gjendet në një pikë
gjeografike të Tokës e cila është e baraslarguar prej Kibles nga të
dyja anët e horizontit, në këtë rast, mund të zgjedhë anën që ka
dëshirë. Ndërsa, në qoftë se vendndodhja gjeografike e besimtarit
është një vend i caktuar i tokës dhe sipërfaqja prej vendndodhjes
është më e shkurtër nga njëra anë e horizontit se nga ana tjetër,
atëherë është i detyruar që të zgjedhë anën më të shkurtër për t’u
drejtuar gjatë namazit.
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Pyetja 368: Në qoftë se një besimtar, është në një pozicion të
atillë sa e ka plotësisht të pamundur ta identifikojë apo ta përcaktojë
venddrejtimin e Kibles, si duhet të veprojë ai në këtë rast për të
kryer faljen e namazit? Nga cila anë e horizontit duhet të drejtohet?
Përgjigje: Për kushtet dhe rrethanat e lartpërmendura, për
të qenë më të sigurtë, duhet të falet nga të katër anët. Në qoftë se
nuk ka kohë për ta bërë këtë, atëherë mund të falet nga ajo anë e
horizontit për të cilën mjafton koha.
Pyetja 369: Si mund të gjendet venddrejtimi i Kibles në rast
se ndodhemi në Polin e Jugut apo në Polin e Veriut?
Përgjigje: Në këtë rast, përcaktohet se cila anë e horizontit
do të ishte më e shkurtër në qoftë se do të shtrinim një linjë prej
vendit ku synohet të kryhet falja e deri tek vendi ku është e
ndërtuar Qabja dhe pasi të përcaktohet kjo, kryhet falja pa asnjë
problem.
Pyetja 370: A është e mundur dhe e lejuar që të kryhet falja
e namazit në tokat e zëna apo të pushtuara me dhunë prej një shteti
zullumqar dhe të padrejtë?
Përgjigje: Në qoftë se vërtetohet marrja dhe zaptimi i atyre
tokave me dhunë, në këtë rast, dispozita është e ngjashme me tokën
e zënë apo të zaptuar nëpërmjet dhunës.
Pyetja 371: Cila është dispozita islame lidhur me faljen e
namazit në një tokë e cila ka qenë dikur tokë vakëf dhe më pas
qeveria ia ka ndërruar destinacionin duke ndërtuar mbi të një
shkollë?
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Përgjigje: Në qoftë se ekziston mundësia, qoftë dhe
hipotetikisht, se mënyra sesi është vepruar me ndryshimin e
destinacionit të kësaj toke, ka qenë në përputhje të plotë me
parametrat dhe kërkesat e Sheriatit, atëherë nuk ka ndonjë pengesë
për t’u falur mbi të.
Pyetja 372: Unë e fal namazin me xhemat në ambientet e
shkollave të ndryshme. Jemi të informuar se disa prej tokave mbi të
cilat janë ndërtuar këto shkolla, u janë marrë pronarëve pa dëshirën
dhe miratimin e tyre. Pyetja që lind në këtë rast është: Cila është
dispozita islame e namazeve të mia dhe të nxënësve sa herë falemi
në ambientet e këtyre shkollave?
Përgjigje: Në qoftë se ekziston mundësia qoftë dhe
hipotetikisht që vendimi i zyrtarit shtetëror të jetë marrë i bazuar
mbi një ligj apo mbi një normativë të caktuar administrative,
atëherë nuk ka nodnjë pengesë në faljen e namazit në ambientet e
atyre shkollave, as për ju as për nxënësit.
Pyetja 373: Në qoftë se për një periudhe të caktuar kohe,
falet mbi një sexhade faljeje apo mbi një copë tjetër e cila mund të
jetë e lidhur me “khumsin” (një e pesta e pasurisë, si formë e zakatit
tek myslimanët shi’itë), cila është dispozita e namazit në një rast si
ky?
Përgjigje: Të gjitha namazet që janë falur mbi to në të
shkuarën, janë të plota dhe të sakta.
Pyetja 374: A është e vërtetë se burrat duhet të qëndrojnë
përpara grave gjatë faljes së namazit?
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Përgjigje: Nuk ka ndonjë pengesë që gruaja të jetë paralel
burrit gjatë faljes së namazit, por mund të qëndrojë edhe përpara
tij, në rast se ata i ndan një sipërfaqe, dhe për të qenë të sigurtë,
diçka më shumë se një pëllëmbë.
Pyetja 375: Cila është dispozita islame lidhur me vendosjen
e fotos së imam Khomejnit dhe fotot e dëshmorëve të Revolucionit
Islamik (Allahu i mëshiroftë!) brenda ambienteve të xhamive, duke
patur parasysh se mendimi i imamit (Allahu e mëshiroftë!) nuk ka
preferuar që fotoja e tij të vendoset në ambientet e xhamive dhe të
faltoreve të ndryshme? Është i mirënjohur gjithashtu, fakti që
vendosja e fotove brenda në xhami është një veprim i
papëlqyeshëm.
Përgjigje: Nuk ka ndonjë problem lidhur me këtë, por nëse
janë të vendosura diku është mirë që gjatë kohës së namazit të
mbulohen me ndonjë copë.
Pyetja 376: Një person ka jetuar në një banesë të shteti dhe i
erdhi koha që ta dorëzojë atë. Cila është dispozita islame lidhur me
namazin apo me agjërimin e tij, pas kohës së përcaktuar për ta
lëshuar shtëpinë?
Përgjigje: Në qoftë se nuk ka qenë i lejuar të banojë në atë
shtëpi prej personave përgjegjës që administrojnë ligjërisht
mënyrat e përfitimit dhe të përdorjes së këtyre shtëpive, të gjitha
veprimet e tij në atë shtëpi, të kryera pas skadimit të afateve ligjore
për lëshimin e shtëpisë, kanë dispozita të njëjta me veprimet e
dikujt që ka pushtuar apo ka zënë me dhunë një vendbanim të
caktuar apo një tokë.
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Pyetja 377: A është e papëlqyeshme që të falet namazi mbi
një sixhade që është qëndisur me piktuara apo me motive të
caktuara? Po sexhdja e bërë me ball të vendosur mbi një gur të
gdhendur, çfarë dispozite ka?
Përgjigje: Nuk ka ndonje problem në faljen mbi to, por në
rast se është e nevojshme që për të shmangur akuzat e shumta dhe
të ndryshme që i drejtohen për arsye të tyre, myslimanëve të
medh’hebit shi’it ithna asheri, në këtë rast është e detyrueshme që
ato të shmangen qoftë në rrafsh prodhimi, qoftë në rrafsh
përdorimi. Në qoftë se prania e atyre pikturave apo e atyre
gdhendjeve e shpërqendron vëmendjen e njeriut gjatë faljes së
namazit, ateherë namazi i kryer mbi to është i papëlqyeshëm.
Pyetja 378: Në qoftë se prej vendit në të cilin jemi duke u
falur është i pastër vetëm vendi ku vendosim kokën në sexhde, a
konsiderohet namazi i saktë dhe i plotë, apo jo?
Përgjigje: Në qoftë se papastërtia e ndodhur në vendin e
faljes është e natyrës së tillë që nuk mund të transferohet për tek
rrobat apo tek trupi ynë dhe i vetmi vend i pastër është vendi i
sexhdes, atëherë namazi është plotë dhe i saktë dhe nuk ka asnjë
problem që të faleni në vende si këto.
Pyetja 379: Godina qendrore e institucionit në të cilin punoj
ka qenë varreza kohë më parë. Përpara dyzet viteve ato varreza
konsideroheshin të braktisura dhe përpara 30 viteve është ndërtuar
mbi to godina e institucionit ku punoj. Aktualisht të gjitha
sipërfaqet e tokës që e rrethojnë godinën e institucionit ku punoj
janë tashmë të populluara prej ndërtimeve të shumta. Aktualisht,
nuk ka mbetur asnjë shenjë e atyre varrezave. Bazuar mbi
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përshkrimin e mësipërm, ju lutem të na shpjegoni cila është
dispozita islame lidhur me vërtetësinë e namazeve që falim ne dhe
të gjithë të punësuarit në ato godina? A janë namazet e kryera në
ato godina të vlefshme apo jo?
Përgjigje: Nuk ka asnjë problem në faljen e namazeve në
ambientet e godinave të tilla, përveç rasteve kur vërtetohet se ato
toka mbi të cilat janë ndërtuar godinat e atyre institucioneve
shtetërore kanë qenë të përcaktuara si vakëf me destinacion varreza
për myslimanët dhe më pas është përvetësuar në mënyrë të
paligjshme duke ndërruar kështu destinacionin për të cilin toka
është lënë vakëf.
Pyetja 380: Me qëllim përhapjen e mirësisë dhe urdhëresën
për në punë të mira, një grup i përbërë prej disa të rinjve besimtarë
kanë ndërmarrë një nisëm që konkretizohet me faljen e namazit, një
ose dy ditë në javë nëpër parqe apo vende të tjera të ndryshme
publike ku njerëzit dalin për të shëtitur, për t’u çlodhur dhe për t’u
argëtuar. Disa të moshuar, kanë dhënë opinione të ndryshme
lidhur me këtë aktivitet duke hedhur dyshime mbi natyrën e
pronësisë së tokave të atyre parqeve apo vendeve. Cila është
dispozita islame lidhur me faljen e namazit në ato vende publike të
cilat mund të kenë probleme apo dyshime të caktuara lidhur me
pronësinë e tyre?
Përgjigje: Nuk ka asnjë problem në faljen e namazit në
parqet aktuale, por edhe në vendet e tjera publike. Nuk mund të
ndalohet falja në to, thjesht për arsye të dyshimeve.
Pyetja 381: Në qytetin ku banoj gjendet godina e një shkolle
fillore, pronësia e tokës së të cilës i përket një personi të caktuar.
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Sipas Planit të Rregullimit të Territorit, kjo tokë ka qenë e
planifikuar që të shndërrohet në një park publik për njerëzit, por
më pas, për nevoja emergjente të komunitetit, u vendos që në atë
tokë të ndërtohej kjo shkollë. Duke qenë se pronari i kësaj toke nuk
e ka shprehur kënaqësinë dhe miratimin e tij, dhe ka thënë se ai nuk
është i kënaqur dhe nuk jep pëlqimin që të kryhet namazi apo çdo
aktivitet adhurimor tjetër mbi atë tokë të marrë pa kënaqësinë dhe
miratimin e tij, a mundet të na tregoni se cila është dispozita islame
lidhur me faljen e namazit apo kryerjen e adhurimeve të tjera në
ambientet e asaj shkolle?
Përgjigje: Në qoftë se toka është shtetëzuar dhe është marrë
prej pronarit të saj të ligjshëm me vendim të argumentuar me një
ligj të nxjerrë prej Këshillit Konsultativ Islam (Mexhlisu Shural
Islamij) dhe të legalizuar prej Këshillit të Garancive Kushtetuese,
nuk ka asnjë problem në kryerjen e çdo lloj aktiviteti adhurimor në
ato ambiente, përfshirë edhe faljen e namazit.
Pyetja 382: Në qytetin tonë kemi patur dy xhami të ngjitura
me njëra-tjetrën që i ndante një mur i përbashkët. Para një kohe të
caktuar, një grup prej besimtarëve e shembën një pjesë të murit që
i ndante ato xhami, me qëllim bashkimin e dy xhamive me njëratjetrën. Ky veprim i tyre u bë shkak që një pjesë e besimtarëve të
sajojnë justifikime të ndryshme lidhur me vërtetësinë apo plotësinë
e namazeve të kryera në ato xhami, pas shembjes së murit. Edhe sot
e kësaj dite, e njëjta problematikë vijon të jetë objekt bisede
ndërmjet besimtarëve. Ju lutemi të na shpjegoni si mund të jetë e
vërteta e kësaj historie dhe si duhet të veprojmë për ta përfunduar
këtë debat?
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Përgjigje: Shembja e murit që ndante më parë xhamiat më
njëra tjetrën nuk provokon as as ndikon në lindjen e ndonjë
problematike të caktuar islame lidhur me vërtetësinë apo saktësinë
e faljes në secilën prej xhamive.
Pyetja 383: Në anë të rrugëve kryesore gjenden shpesh
restorante të ndryshme dhe shumë pranë ambienteve, në anë të
këtyre restoranteve janë bërë disa vende të posaçme për të falur
namaz. Në qoftë se dikush nuk ndalet për të konsumuar asnjë
artikull prej artikujve që shiten në atë restorant, a lejohet që të falë
namazin në vendet e veçuara për namaz pranë atyre restoranteve?
Apo është i detyruar që të kërkojë leje më parë?
Përgjigje: Në qoftë se mendohet, qoftë dhe hipotetikisht, se
toka e caktuar për të falur namazin pranë restorantit është në
pronësi të pronarit të atij restoranti, dhe nëse ajo vendfalje është
bërë vetëm për nevojat adhurimore të njerëzve që konsumojnë
diçka në atë restorant, atëherë është e detyrueshme që të kërkohet
leja dhe miratimi i pronarit përpara se të kryhet falja e namazit në
atë vend.
Pyetja 384: Në qoftë se e falim namazin mbi një tokë të zënë
padrejtësisht (të grabitur me dhunë), por falja e namazit është bërë
mbi një sexhade, mbi një copë druri apo mbi sende të tjera të
ngjashme, a konsiderohet namazi në këtë rast i vlefshëm apo i
pavlefshëm?
Përgjigje: Namazi i kryer mbi një tokë të grabitur apo të
përvetësuar padrejtësisht apo me dhunë, nuk është i vlefshëm edhe
nëse kryhet mbi një krevat të gjendur në atë tokë apo mbi sende të
tjera të ngjashme.
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Pyetja 385: Në disa kompani apo institucione të ndryshme
që janë aktualisht nën administrimin e shtetit, ka prej njerëzve që
punojnë aty të cilët nuk marrin pjesë në namazet me xhemat që
kryehen në ato institucione, duke u justifikuar me arsyen se tokat
mbi të cilat janë ndërtuar këto institucione, janë konfiskuar prej
pronarëve të tyre të vërtetë më vendim të Gjykatës së Sheriatit. Ju
lutemi të na tregoni mendimin tuaj të bekuar lidhur me këtë çështje.
Përgjigje: Në qoftë se ekziston, qoftë dhe hipotetikisht,
mundësia që gjyqtari që ka dhënë vendimin për konfiskimin e atyre
tokave, ka patur autoritet të plotë ligjor për të kryer vendimmarrjen
e tij; në qoftë se vërtetohet gjithashtu se vendimi i konfiskimit ka
qenë në përputhje të plotë me dispozitat e Sheriatit dhe me ligjet në
fuqi, vendimmarrja e atij gjyqtari është fetarisht e plotë dhe e saktë.
Bazuar mbi këtë fakt, nuk ka asnjë pengesë që të kryhet namazi apo
çdo aktivitet tjetër adhurimor, në ato institucione dhe këto
aktivitete nuk konsiderohen të kryera në një tokë të rrëmbyer
padrejtësisht.
Pyetja 386: Në qoftë se kemi një xhami në krahë të një
husejnijeje, a është e lejuar që të falet namazi me xhemat në
husejnije, duke qenë komshi të xhamisë? A është i njëjti shpërblim
për faljen në secilën prej tyre?
Përgjigje: Nuk ka dyshim se shpërblimi i namazit në xhami
është më i madh se shpërblimi në çdo vend tjetër, por nuk ka asnjë
pengesë fetare për të kryer faljen e namazit me xhemat në husejnije,
apo në çdo vend tjetër të ngjashëm me të.
Pyetja 387: A është e lejuar falja e namazit në një vend ku
gjendet muzikë e ndaluar fetarisht?
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Përgjigje: Në qoftë se prania në një vend të caktuar të
detyron të dëgjosh një muzikë e cila nuk është e lejuar fetarisht,
atëherë nuk duhet të vazhdosh të qëndrosh në atë vend, por duhet
të largohesh menjëherë që aty, por prania e muzikës nuk e
zhvlerëson namazin e falur. Në qoftë se muzika është e niveleve të
tilla që e shpërqëndron njeriun gjatë namazit, atëherë falja e
namazit në atë vend nuk është e pëlqyeshme.
Pyetja 388: Cila është dispozita islame lidhur me namazin e
atyre që punojnë me forcat kufitare detare dhe herë pas here nisen
me shërbim me skafë dhe me llojet e ndryshme të barkave. Çfarë
duhet të bëjnë ata për ta falur namazin në kohë, duke patur
parasysh se nëse e shtyjnë namazin derisa të mbarojnë shërbimin,
mund të mos kenë më mundësi që ta falin në kohën e vet.
Përgjigje: Referuar mënyrës sesi e keni paraqitur situatën
më sipër, themi se ata duhet ta falin namazin me të gjitha mënyrat
dhe format e mundshme qoftë edhe brenda skafeve të tyre.

DISPOZITAT E XHAMISË

Pyetja 389: Duke patur arasysh se është prej punëve të
pëlqyeshme që njeriu ta falë namazin me xhemat, në xhaminë që
ndodhet pranë lagjes apo shtëpisë së tij, a ka ndonjë problem që të
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shkojë në xhaminë qendrore të qytetit për ta falur atje namazin, me
xhemat gjithashtu?
Përgjigje: Në qoftë se e shmang xhaminë e lagjes, për të
shkuar në xhaminë qendrore të qytetit me qëllim faljen e namazit
me xhemat atje, nuk ka asnjë pengesë apo ndalesë në këtë.
Pyetja 390: Cila është dispozita e faljes së namazit në një
xhami, anëtarët e xhematit të së cilës pretendojnë dhe deklarojnë
herë pas here se atë xhami e kanë ndërtuar për veten e tyre dhe për
anëtarët e fisit të tyre?
Përgjigje: Xhamia, pasi të ndërtohet, nuk mund të jetë e
veçantë, apo speciale për persona të caktuar, për familje apo për fise
të caktuara. Ajo duhet të jetë e hapur për të gjithë myslimanët dhe
të gjithë mund të përfitojnë prej saj.
Pyetja 391: Namazi i grave është më i vlefshëm të kryhet në
shtëpi, apo në xhami?
Përgjigje: Mirësia e faljes së namazit në xhami nuk është
vetëm për burrat, por gjithashtu përfshin edhe gratë.
Pyetja 392: Aktualisht në Qabe, ndërmjet Qabesë dhe vendit
ku kryhet Tavafi dhe ndërmjet Safasë dhe Mervasë, është i ndërtuar
një mur me lartësi afërsisht 50 centimetra dhe me gjerësi gati një
metër. Ai mur është i përbashkët ndërmjet xhamisë (Qabesë) dhe
vendit ku kryhet Tavafi. A është e mundur që gjatë kohës së
menstruacioneve, duke qenë se grave nuk u lejohet të hyjnë në
xhami, të ulen tek ai mur?
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Përgjigje: Nuk ka asnjë problem në këtë, përveç rastit kur
jemi të bindur dhe informohemi me siguri të plotë se muri mund të
jetë pjesë e xhamisë.
Pyetja 393: A është e mundur që të ushtrohen sporte apo
ushtrime gjimnastikore të ndryshme në xhaminë e lagjes? A është e
lejuar të flihet aty? A është e mundur të kryhen këto aktivitete në
xhamitë e tjera?
Përgjigje: Xhamitë nuk mund të jenë vende për të kryer
stërvitje apo ushtrime gjimnastikore të ndryshme, sepse këto
aktivitete dhe të ngjashme me ato nuk i përshtaten autoritetit të
xhamisë dhe shenjtërisë së vendit të faljes së namazit. Sa i përket
gjumit, nuk është e pëlqyeshme që të flihet në xhami.
Pyetja 394: A është e lejuar që të përdoret pjesa e mbuluar e
oborrit të xhamisë, (err rreuak) si vend për të rritur vetëdijen e të
rinjve besimtarë, për të rritur vetëdijen e tyre në lidhje me besimin,
me kulturën dhe me aftësitë e tyre ushtarake, duke u ofruar atyre
mësime të ndryshme lidhur me këto tema të rëndësishme? Cila
është dispozita fetare lidhur me shfrytëzimin e paradhomave të
xhamive (iuanëve) të cilat nuk shfrytëzohen fare, duke patur
parasysh se janë shumë të pakta vendet që të rinjtë kanë në
dispozicion për të kryer aktivitete të tilla?
Përgjigje: Kjo është e lidhur me mënyrën se si janë të
vendosura këto vende në secilën xhami dhe për të qenë të edukuar,
duhet të marrim mendimin e imamit të asaj xhamie dhe mendimin
e këshillit që përkujdeset për mbarëvajtjen e punëve të xhamisë.
Duhet patur parasysh se prania e të rinjve nëpër xhamia dhe marrja
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e mësimeve të ndryshme, me lejen dhe miratimin e imamit të
xhamisë dhe këshillit të saj, është një punë e pëlqyeshme.
Pyetja 395: Në disa vende të caktuara dhe veçanërisht nëpër
fshatra, ndodh shpesh që të organizojnë ceremonitë e dasmave
nëpër xhami të ndryshme. Kjo do të thotë që këndojnë dhe kërcejnë
nëpër shtëpitë e tyre ndërsa drekën ose darkën e ceremonisë e hanë
në xhami. A janë këto veprime të lejuara fetarisht apo jo?
Përgjigje: Dhënia e ushqimit për të ftuarit në ambientet e
xhamisë, nuk konsiderohet e ndaluar fetarisht.
Pyetja 396: Disa kompani të organizuara në formën e
kooperativave popullore, ndërtojnë blloqe banimi. Ndodh shpesh
që të bihet dakord që secili prej këtyre blloqeve të banimit të ketë
një xhami të veçantë për të. Tani, të gjitha banesat po i shpërndahen
anëtarëve kontribues apo aksionerë tek ajo kompani kooperativë.
A është e lejuar që disa prej aksionerëve të tërhiqen prej vendimit
të parë dhe të kërkojnë që xhamia të mos ndërtohet më?
Përgjigje: Në qoftë se kompania e ka përfunduar ndërtimin
e xhamisë dhe përcaktimin e saj si vakëf, me aprovimin dhe
miratimin e anëtarëve të saj në përputhje me marrëveshjen
kontraktuale, refuzimi apo ndërrimi i mendjes prej disa prej
aksionerëve më pas nuk ka asnjë lloj vlere dhe asnjë lloj ndikimi
ligjor mbi kontratën. Ndërsa në rast se disa prej aksionerëve të
kompanisë ndërrojnë mendje përpara se xhamia të ndërtohet dhe
të përcaktohet si vakëf, në këtë rast, ndërtimi i xhamisë prej një
pjese të anëtarëve në tokën e të gjithëve kërkon miratimin e të
gjithëve dhe është e ndaluar fetarisht që xhamia të ndërtohet pa
miratimin e tyre. Në qoftë se në fillim të herës gjatë përpilimit të
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kontratës, ndërtimi i këtij kompleksi banimi është i kushtëzuar me
ndërtimin e një xhamie në brendësi të tij dhe kjo ka marrë miratimin
e të gjithë anëtarëve të kompanisë apo aksionerëve të saj, edhe nëse
ndërrojnë mendje më vonë, kontrata nuk mund të ndryshohet dhe
ndërrimi i mendjes në këtë rast nuk ka asnjë ndikim dhe nuk merret
fetarisht dhe as ligjërisht në konsideratë.
Pyetja 397: Për t’i bërë ballë luftës së ashpër kulturore që i
bëhet fëmijve, të rinjve dhe të rejave tona, kemi vendosur që të
marrim afërsisht 30 nxënës prej ciklit fillor dhe atij nëntë-vjeçar, me
synim krijimin e një grupi të rinjsh që ka për qëllim të këndojë ilahi
fetare. Anëtarët e grupit gjatë kohës që gjenden në xhami mund të
kenë edhe përfitime të tjera duke marrë mësime të ndryshme rreth
fesë, rreth Kur’anit Famëlartë, rreth dispozitave dhe moralit islam,
në respekt të plotë të moshave dhe niveleve të tyre psikologjike,
sigurisht. Cila është dispozita islame e lidhur me këtë veprimtari?
Cila është dispozita islame lidhur me përdorimin e organos prej
këtij grupi të ilahive fetare? Cila është dispozita fetare lidhur me
përdorimin dhe me ushtrimin e organos për qëllimet e
lartpërmendura, brenda në xhami duke marrë parasysh dhe duke
respektuar rregullat fetare të lidhura me këtë?
Përgjigje: Nuk ka asnjë problem në dhënien e mësimeve të
ndryshme rreth fesë, rreth Kur’anit Famëlartë, rreth edukatës dhe
moralit islam brenda në xhami. Nuk ka asnjë problem gjithashtu që
të ushtrohen në këndimin e ilahive fetare dhe revolucionare. Por,
në të gjitha rastet është e rëndësishme që të merret në konsideratë
dhe të respektohet shenjtëria e xhamisë, sikurse është e
rëndësishme që të mos shqetësohen ata të cilët e përdorin xhaminë
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për t’u falur dhe për të kryer adhurime të tjera të cilat kanë nevojë
për qetësi dhe përqendrim.
Pyetja 398: A ka ndonjë pengesë fetare lidhur me shfaqjen e
filmave të ndryshëm artistikë të cilët kanë marrë miratimin e
Ministrisë së Fesë dhe të Vakëfeve në ambientet e xhamisë, për të
gjithë ata besimtarë që bëhen pjesë të takimeve kur’anore?
Përgjigje: Nuk është e lejuar që të shndërrohet xhamia në
kinema, apo në një vend ku shfaqen filmat e ndryshëm artistikë. Sa
i përket filmave me natyrë dokumentarësh ku flitet për fenë dhe
aktivitetet revolucionare dhe edukative nuk ka ndonjë pengesë, por
me kusht që kjo të ndodhë herë pas here sipas nevojës, por jo
vazhdimisht dhe me kushtin që të merret leje prej imamit të
xhamisë.
Pyetja 399: A ka ndonjë pengesë fetare lidhur me
transmetimin e muzikës së gëzueshme prej xhamive në rastet e
ditëlindjeve të imamëve tanë të pagabueshëm (Paqja qoftë mbi ta!)?
Përgjigje: Është i qartë fakti se xhamitë kanë një pozitë dhe
një shenjtëri të veçantë në Islam. Për këtë arsye, në qoftë se kjo
muzikë nuk përshtatet me shenjtërinë e xhamisë, atëherë
transmetimi i saj prej xhamisë konsiderohet i ndaluar (haram), edhe
nëse muzika nuk konsiderohet prej gjinisë së muzikës argëtuese.
Pyetja 400: Cilat janë rastet në të cilat lejohet të përfitohet
prej altoparlantëve të vendosur nëpër xhamia dhe që e përçojnë
zërin jashtë tyre? Cila është dispozita islame në transmetiminin e
ilahive
të
ndryshme
revolucionare,
nëpërmjet
këtyre
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altoparlantëve, për disa minuta të pakëta përpara hyrjes së kohës
së thirrjes së ezanit?
Përgjigje: Gjatë kohëve të ditës në të cilat nuk shkaktohen
shqetësime për banorët e lagjes, nuk ka asnjë problem që të
transmetohen disa minuta prej këndimit të Kur’anit Famëlartë.
Pyetje 401:
gjithëpërfshirëse”?

Cili

është

përkufizimi

i

“xhamisë

Përgjigje: Ajo është xhamia e ndërtuar në një vend qendror
të qytezës apo fshatit të madh dhe ku mblidhen për t’u falur pjesa
më e madhe e banorëve të atij vendi. Ajo xhami nuk mund të jetë e
veçantë për grupe, kategori të caktuara njerëzish apo familje e fise
të caktuara.
Pyetja 402: Një pjesë e mbuluar e xhamisë është lënë pa u
përdorur prej 30 vitesh. Për këtë arsye, me kalimin e kohës, ajo pjesë
e xhamisë u dëmtua shumë, humbi funksionet e saj të natyrshme
dhe më pas u shndërrua në depo për vendojen e gjërave të
ndryshme. Përpara 15 vitesh, në këtë pjesë të xhamisë u kryen disa
restaurime prej anëtarëve të Forcave të Qëndrueshme të
Mobilizimit. Arsyeja e ndërhyrjes në atë kohë ishte e qartë. Ajo
pjesë e xhamisë nuk mund të lihej në atë gjendje, veçanërisht
gjendja e vështirë e tavanit të asaj pjese të ndërtesës, e cila, nga
minuta në minutë rrezikonte të shembej mbi kokat e njerëzve. Duke
qenë se vëllezërit tanë të nderuar të Forcave të Qëndrueshme të
Mobilizimit nuk kanë patur informacionet e duhura dhe as dijet
fetare dhe as udhëzimet e duhura prej atyre që kanë njohuri për
këto punë, kanë ndërtuar disa dhoma në këtë pjesë të xhamisë. Për
kryerjen e këtyre restaurimeve janë bërë shpenzime të mëdha dhe
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aktualisht punimet po i drejtohen fazës përfundimtare. Ju lutemi
shkëlqesia juaj të na tregoni dispozitën dhe gjykimin fetar të lidhur
me secilën prej çështjeve në vijim:
1- Në qoftë se do ta marrim të mirëqenë faktin se ata që e
kanë kundërshtuar këtë lloj ndërhyrjeje dhe restaurimi dhe bashkë
me ta anëtarët e Këshillit të Xhamisë, kanë qenë të paditur lidhur
me këtë çështje, a mund të konsiderohen të gjithë këta fetarisht
përgjegjës për shpërdorimin e këtyre shumave të mëdha të marra
prej arkës së parave të myslimanëve? A konsiderohen ata fajtorë
dhe për rrjedhojë gjynahqarë në këtë rast apo jo?
2- Duke patur parasysh se paratë e shpenzuara në këtë
restaurim janë marrë prej “Shtëpisë së Parave të Myslimanëve”
(Bejtul mali) dhe duke patur parasysh se kjo pjesë e xhamisë
pothuajse ka dalë jashtë funksionit aktualisht, a mund të na lejoni
që t’i përdorim ato ambiente për të përfituar prej tyre në forma të
ndryshme të përfitimit brenda rregullave fetare - si për shembull:
përdorimi i tyre për mbajtjen e mësimeve dhe dispozitave të
ndryshme fetare? A mund të përdoren këto ambiente për përfitime
të ndryshme të lidhura me nevojat e xhamisë? Apo është e
detyrueshme që të bëhet shembja e tyre?
Përgjigje: Është detyrative të shemben të gjitha dhomat e
ndërtuara gabimisht apo për arsyet e lartpërmendura dhe e gjithë
ajo sipërfaqe duhet t’i kthehet xhamisë duke qenë pjesë integrale e
saj, ashtu siç ka qenë në origjinë. Sa i përket shpenzimeve të mëdha
të kryera në ndërtimin e atyre dhomave, pa dijeni dhe pa
keqdashjen e askujt, nuk na rezulton që të jenë në përgjegjesinë e
një personi konkret. Përdorja e pjesës së xhamisë së mbuluar me
tavan, për mësimdhënie të dijeve fetare, apo për organizimin e
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kurseve të ndryshme për mësimin e Kur’anit Famëlartë, apo për
aktivitete të ndryshme fetare, pa shqetësuar pjesën tjetër të
besimtarëve që përdorin xhaminë për t’u falur, si dhe duke marrë
leje paraprakisht prej imamit të xhamisë, nuk përbën asnjë
problem. Është e rëndësishme gjithashtu që të ketë një
bashkëpunim ndërmjet imamit të xhamisë dhe anëtarëve të tjerë të
Këshillit të xhamisë dhe ndërmjet anëtarëve të Forcave të
Qëndrueshme të Mobilizimit, në mënyrë që këto të fundit të
vazhdojnë të jenë të pranishëm në xhami në mënyrë që punët dhe
aktivitetet e saj të zhvillohen në mënyrën më të mirë të mundshme.
Pyetja 403: Në projektin e zgjerimit të njërës prej rrugëve të
mëdha kryesore, parashikohet shembja pjesërisht e disa xhamive
dhe shembja e plotë e disa të tjerave, për arsye se sipërfaqja ku do
të kalojë rruga është e madhe dhe i përfshin të gjitha këto xhami. Ju
lutem të na tregoni mendimin tuaj të bekuar lidhur me këtë çështje.
A është fetarisht e lejuar që të shemben këto xhami qoftë në mënyrë
të pjesshme, qoftë në mënyrë të plotë?
Përgjigje: Nuk është e lejuar shembja e xhamive as
plotësisht, as pjesërisht, përveç rasteve të interesave shumë të
mëdha të përcaktuara prej Shtetit dhe Qeverisë islame. Pra, për
interesa të cilat nuk mund të injorohen dhe nuk mund të
anashkalohen.
Pyetja 404: A është e lejuar të përfitohet sado pak për nevoja
personale prej ujit të xhamisë që ka për destinacion abdesin e
besimtarëve që falen në atë xhami? A mund të marrin prej ujit të
vendosur në xhami për nevojat e besimtarëve të zotët e dyqaneve
pranë xhamisë, si për shembull për të pirë ujë të ftohtë, apo për të
përgatitur çaj apo për të marrë ujë për nevojat e makinave? Duhet
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të kujtojmë në këtë rast se këto xhamia nuk janë lënë vakëf prej një
personi të vetëm, ndaj dhe nuk mund të ndalohen njerëzit të
përfitojnë prej saj.
Përgjigje: Në qoftë se nuk keni paraprakisht dijeni se uji i
gjendur në këtë xhami nuk është lënë vakëf ekskluzivisht për
nevojat e anëtarëve apo të besimtarëve që falen në aty dhe në qoftë
është prej zakonit të lagjes apo të xhamisë që të përfitojnë prej ujit
të saj edhe komshinjtë e afërt, por edhe kalimtarët në rrugën pranë
saj, nuk ka ndonjë problem në përdorimin e ujit të xhamisë, edhe
pse të qenit i rezervuar dhe i kujdeshëm në raste si këto është
shumë i preferuar.
Pyetja 405: Pranë varrezave gjendet një xhami dhe sa herë
vijnë njerëzit për të vizituar varret e të afërme të tyre, marrin ujë
nga xhamia për të lagur varret. Nuk kemi dijeni nëse ky ujë është i
përcaktuar si vakëf vetëm për besimtarët që falen në xhami, apo
mundet të përfitojnë prej ujit edhe njerëz të tjerë. Edhe sikur të
supozojmë që ai ujë nuk është i përcaktuar si vakëf, nuk kemi
informacion gjithashtu nëse ai është i përcaktuar vetëm për nevojat
e abdesit ose jo. A është i lejuar përdorimi i atyre ujërave prej
vizitorëve të varrezave?
Përgjigje: Në qoftë se marrja e ujit prej xhamisë më qëllim
përdorimin e tij për varret e të afërme të vizitorëve në varreza, nuk
është diçka e pazakontë apo e papëlqyeshme për banorët e asaj
zone dhe nuk kemi informacion nëse uji i kësaj çezme apo i këtij
burimi është i përcaktuar si vakëf për xhaminë, apo për përdorimin
e tij vetëm për nevoja të abdesit, nuk ka ndonjë problem në
përdorimin e tij.
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Pyetja 406: Në qoftë se xhamia ka nevojë për restaurim, a
është e nevojshme që përpara se të kryhet restaurimi, të merret leje
prej përgjegjësit fetar dhe administratorëve të xhamisë?
Përgjigje: Restaurimi i xhamisë me paratë personale të
dikujt, apo me paratë e përfituara prej bamirësisë se besimtarëve
nuk ka nevojë për lejen e ligjvënësit apo drejtuesit fetar.
Pyetja 407: A është e lejuar që të le amanet që varrimi im të
bëhet në oborrin e xhamisë së lagjes time, për të cilën kam dhënë
kontribute të mëdha? Për këtë arsye, zemra ime është shumë e
lidhur me atë xhami dhe dua të varrosem pranë saj.
Përgjigje: Në qoftë se gjatë kohës së ndërtimit të xhamisë
dhe përcaktimi i saj si vakëf nuk është përmendur qartë dhe prerë
për mundësinë e varrosjes në atë xhami, atëherë amaneti juaj është
i pavlefshëm dhe nuk mund të zbatohet.
Pyetja 408: Një xhami është ndërtuar përpara 20 viteve dhe
është zbukuar edhe më shumë duke i vendosur asaj emrin e sahibu
zemanit dhe nuk kemi informacion nëse emri i xhamisë është pjesë
e përcaktuar si vakëf gjatë kohës së ndërtimit të xhamisë. Pyetja që
kemi është: A është e lejuar që të ndërrohet emri i xhamisë prej
emrit të lartpërmendur duke e quajtur Xhamia e Madhe e
Përgjithshme?
Përgjigje: Vetëm akti i ndërrimit të emrit të xhamisë nuk ka
asnjë problem.
Pyetja 409: Disa prej xhamive, janë të pajisura me
elektrifikim të bollshëm dhe me sisteme të tjera moderne për
ngrohje dhe ftohje, të paguara prej parave të besimtarëve. Disa prej
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komshinjve të xhamive, kur vdesin të afërmit e tyre, i përdorin
ambientet e këtyre xhamive për të pritur ngushëllime apo për të
bërë ceremoni te tjera fetare të lidhura me xhenazet. A është e lejuar
fetarisht që ata të përfitojnë prej dritave dhe këtyre sistemeve, duke
patur parasysh se shpenzimet për korrentin nuk paguhen prej tyre?
Përgjigje: Lejimi ose moslejimi i përfitimit prej mjeteve, apo
ambienteve, apo aparaturave të ndryshme të vendosura në xhami
është i lidhur me mënyrën se si është përcaktuar në tekstin që
tregon mënyrën e përdorimit të gjërave të përcaktuara si vakëf në
atë xhami.
Pyetja 410: Në fshatin tonë është një xhami e ndërtuar
rishtazi (në vend të një xhamie të vjetër të shembur). Në një qoshe
të tokës së kësaj xhamie e cila ka qenë pjesë e tokës së xhamisë tjetër
(për arsye të paditurisë), kanë ndërtuar një dhomë të vogël për të
bërë çaj apo pije të tjera të ngjashme. Gjithashtu, është ndërtuar një
bibliotekë mbi tavanin e “shurfes” (pjesa më e ngritur e një shtëpie
prej nga duket i gjithë ambienti i shtëpisë) së ndodhur brenda
ambienteve të xhamisë. Kërkojmë prej shkëlqësisë suaj të na jepni
një mendim lidhur me këtë situatë të krijuar, si dhe të na sqaroni si
mund ta përfundojmë katin e dytë brenda xhamisë dhe si të
përfitojmë prej tij?
Përgjigje: Ndërtimi i dhomës së çajit në vendin e ishxhamisë nuk është i saktë. Ajo sipërfaqe e zënë prej asaj dhome
duhet të rikthehet në xhami, ashtu siç ka qenë më parë. Sa i përket
taracës së “shurfes” së gjendur brenda ambienteve të xhamisë,
dispozitat e lidhura me të janë të ngjashme me dispozitat e lidhura
me çdo pjesë tjetër të xhamisë. Ndërsa sa i përket vendosjes së
rafteve të librave dhe përdorimi i atij ambienti për të lexuar, nuk ka
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asnjë problem në rast se përdorimi i tij nuk i shqetëson besimtarët
dhe nuk i pengon ata në kryerjen e adhurimeve të tyre.
Pyetja 411: Ju lutemi të na tregoni mendimin tuaj lidhur me
çështjen e mëposhtme:
Në një fshat ndodhet një xhami e vjetër, e cila është gati duke
u shembur. Nuk ka asnjë arsye që ajo xhami të shembet, sepse nuk
ka asnjë projekt rrugësh në atë zonë. A është e lejuar që kjo xhami
të shëmbet plotësisht? Duhet patur parasysh se kjo xhami ka një
shumë të caktuar parash, por edhe një pjesë të mobilimit të saj që
mund të përdoret për xhamia të tjera të ngjashme. Çfarë mund të
bëjmë më këto para dhe me këto mobilje? Si të përfitojmë prej tyre
dhe kujt mund t’ja japim ato?
Përgjigje: Nuk është e lejuar shembja e xhamisë apo prishja
e saj. Në përgjithësi dhe në kushte normale, prishja e xhamisë apo
shembja e saj nuk mund ta ndryshojë statusin e saj prej xhamie. Sa
i përket mjeteve apo mobiljeve të tjera pjesë të kësaj xhamie, të cilat
janë tashmë të papërdorshme, mund të merren dhe t’i dërgohen një
xhamie tjetër, e cila mund të përfitojë prej tyre dhe mund t’i
nevojiten.
Pyetja 412: A është e lejuar fetarisht, që në një qoshe të
oborrit të xhamisë të ndërtohet një muzeum i vogël, pa ndërhyrë
aspak tek ndërtimi i xhamisë apo i ambienteve të saj, siç mund të
jetë, për shembull, vendosja e një biblioteke në brendësi të
ambienteve të saj?
Përgjigje: Nuk është e lejuar fetarisht që të ndërtohet një
muzeum, sado i vogël qoftë, në oborrin e xhamisë, për sa kohë
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mënyra e shfrytëzimit të xhamisë dhe e të gjitha ambienteve të saj
është e përcaktuar tek teksti i lënies vakëf që në fillim të ndërtimit
të saj. Nuk është e lejuar, gjithashtu, nëse ndërtimi i këtij muzeumi
ndërhyn tek struktura apo arkitektura e xhamisë. Për të realizuar
ndërtimin e një objekti të tillë, mund të përdoren sipërfaqe të tjera
që mund të jenë pranë xhamisë apo ngjitur me të.
Pyetja 413: Në një tokë të lënë vakëf ndërtohet një xhami, një
hauze (shkollë) dhe një bibliotekë publike. Të gjitha kanë aktivitet
të plotë aktualisht dhe njerëzit përfitojnë prej përdorimit të tyre.
Aktualisht, ky vend është pjesë e atyre objekteve që bashkia ka
vendosur t’i shembë për arsye të zbatimit të projekteve të saj. Si
mund të bashkëpunojmë me bashkinë për shembjen e atyre
objekteve dhe si mund të marrim prej Bashkisë mjete të tjera
financiare për ndërtimin e të njëjtave objekte, që do të shemben
duke i bërë edhe më të mira nga ç’kanë qenë?
Përgjigje: Në qoftë se Bashkia i shemb ato objekte dhe
paguan dëmshpërblimin, nuk ka asnjë problem në marrjen e këtij
dëmshpërblimi, por në origjinë, shembja e xhamive është plotësisht
e ndaluar, përveçse për interesa shumë më të mëdha, të cilat nuk
mund të lihen pas dore.
Pyetja 414: Për të zgjeruar Xhaminë e Madhe qendrore është
e nevojshme që prej oborrit të saj të brendshëm të shkulen disa
pemë që kanë qenë të mbjella në atë hapësirë. A është e lejuar
shkulja e këtyre pemëve, duke patur parasysh se oborri i Xhamisë
së Madhe Qendrore është i madh dhe ka shumë pemë?

- 186 -

sipas opinionit të dijetarit, eruditit, Ajatullah Sejjid Ali Khamenei

Përgjigje: Në qoftë se një veprim i tillë nuk konsiderohet
ndryshim i mënyrës sesi objekti është përcaktuar si vakëf, nuk ka
asnjë problem në shkuljen e tyre.
Pyetja 415: Cila është dispozita islame lidhur me një copë
tokë që ka qenë më parë pjesë e vendit të mbuluar me tavan të
xhamisë dhe që për nevoja të planit rregullues të Bashkisë është
shembur pjesërisht për nevoja madhore?
Përgjigje: Në qoftë se mundësia e rikthimit të asaj toke në
gjendjen e mëparshme të vendfaljes është shumë e vogël, mundësia
që ajo tokë të ketë dispozita të njëjta me tokën e çdo xhamie tjetër
është shumë larg mendjes.
Pyetja 416: Në një kohë të largët, jashtë lagjes ka ekzistuar
një xhami shumë e vjetër dhe shenjat e saj si xhami janë zbehur
shumë, për të mos thënë, janë zhdukur fare. Në vend të asaj xhamie
është ndërtuar një ndërtesë tjetër dhe pothuajse nuk ekziston më
asnjë mundësi që ai vend apo ai objekt të rithehet një ditë sërish në
xhami. Gjendja, në këtë rast, është sikur të flitet për shembjen e të
gjithë fshatit apo transferimi i tij prej një vendi për tek një tjetër.
Pyetja që lind këtu është: A është haram që të bëhet pis ky vend dhe
a duhet pastruar ai menjëherë nëse mësohet se është bërë i
papastër?
Përgjigje: Duke u nisur nga situata që na keni paraqitur, nuk
mund të themi se ka ndonjë mundësi që bërja pis e këtij vendi të
jetë haram. Megjithatë, për të qenë të sigurtë është preferencialisht
e detyrueshme që të shmanget bërja pis e këtij vendi.
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Pyetja 417: Prej një kohë të caktuar unë e fal namazin me
xhemat në një xhami të caktuar dhe nuk kam asnjë dijeni për
mënyrën sesi është përcaktuar si vakëf kjo xhami. Duke patur
parasysh se kjo xhami ka probleme të mëdha financiare, a është e
lejuar që të jepet me qira “sirdabi” (Sirdabi është një formë depoje
apo hapësire që ndodhet nën shtëpinë apo xhaminë apo çdo lloj
ndërtese tjetër) i asaj xhamie, për një aktivitet ekonomik që nuk bie
në kundërshtim me normat e xhamisë, për të përfituar prej tij
financiarisht?
Përgjigje: Në qoftë se sirdabi nuk ka dispozita të njëjta me
sipërfaqen tjetër të konsideruar xhami dhe nuk është pjesë integrale
e hapësirave për të cilat ka nevoja të pazëvendësueshme xhamia
dhe nuk është e përcaktuar si vakëf për përfitimin e saj që në fillim
të ndërtimit të xhamisë, atëherë nuk ka asnjë problem në
përdorimin e saj për qëllimin e lartpërmendur.
Pyetja 418: Kemi një xhami e cila nuk ka asnjë pronë të saj
dhe për këtë arsye, nuk ka të ardhura të mjaftueshme financiare për
administrimin dhe mirëmbajtjen e saj. Këshilli i Xhamisë dhe
administratorët e saj janë të mendimit që të hapin një sirdab poshtë
pjesës së mbuluar me tavan të xhamisë, duke e shndërruar atë në
një punishte, depo apo magazinë, në mënyrë që të përfitohet prej
tyre financiarisht për nevojat e xhamisë. A është e lejuar që të
veprojnë në këtë mënyrë?
Përgjigje: Gërmimi poshtë tokës së xhamisë për të ndërtuar
punishte apo depo, apo dyqane të çfarëdollojshme, nuk është
fetarisht e lejuar.
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Pyetja 419: A është e lejuar në mënyrë absolute, hyrja e të
pafeve tek xhamitë e myslimanëve, si për shembull, hyrja për të
parë objekte arkeologjike apo pjesë prej trashëgimisë që na vjen nga
e shkuara?
Përgjigje: Nuk është e lejuar fetarisht hyrja e të pafeve në
“Mesxhdul Haram”, pra në Qabe. Sa i përket xhamive të tjera,
gjithashtu, nuk është e lejuar absolutisht që të hyjnë të pafetë,
veçanërisht në ato raste kur hyrja e tyre prek apo shkel shenjtërinë
e xhamisë.
Pyetja 420: A është e lejuar të falemi në një xhami që është
ndërtuar prej duarve të të pafeve?
Përgjigje: Nuk ka asnjë problem që të kryhet falja në atë
xhami.
Pyetja 421: Në qoftë se një i pafe, ofron kontribute financiare
për ndërtimin e një xhamie, apo jep kontribute të caktuara në
ndërtimin e saj, a mundet dhe a duhet t’i pranojmë ato kontribute?
Përgjigje: Nuk ka asnjë problem në pranimin e atyre
kontributeve.
Pyetja 422: Në qoftë se dikush vjen natën vonë në xhami dhe
bie në gjumë; në mëngjes vëren se është bërë xhunub dhe në të
njëjtën kohë, e ka të pamundur për t’u larguar prej xhamisë. Çfarë
duhet të bëjë ai në këtë rast?
Përgjigje: Në qoftë se e ka plotësisht të pamundur për t’u
larguar prej xhamisë, duhet të marrë tejemum sa më shpejt që të
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jetë e mundur, në mënyrë që të ketë mundësi që të vazhdojë të
qëndrojë në xhami.

DISPOZITAT E VENDEVE TË TJERA FETARE

Pyetja 423: A është e lejuar fetarisht që një husejnije të
vendoset në pronësinë e një apo të më shumë personave në tapi?
Përgjigje: Nuk është e lejuar që husejnijet, të cilat janë vakëfe
për të zhvilluar aktivitete të ndryshme fetare, të vendosen në
pronësinë e dikujt të caktuar, qoftë ky individ apo grup njerëzish.
Edhe në rast se do të mund të shënohet në emrin e disa personave
të caktuar, atëherë, për ta bërë këtë, do të na duhet leja dhe miratimi
i të gjithë atyre të cilët kontribuan në ndërtimin e saj.
Pyetja 424: Është përmendur në librin e imamit “Err
Rresailul Amelijjeh” se nuk është e lejuar për një grua në
menstruacione dhe një burrë xhunub, që të hyjnë në vendet ku
gjenden të varrosur imamët tanë të pagabueshëm. Ju lutemi të na
sqaroni: Cilat janë hapësirat që përfshin “haremi” ekzaktësisht? A
konsiderohet harem vetëm sipërfaqja që ndodhet menjëherë poshtë
kubesë, apo të gjitha hapësirat që përfshijnë vendin ku janë
varrosur imamët dhe ndërtesat që u janë bashkëngjitur atyre?
Përgjigje: Nëpërmjet fjalës “harem”, në rastin konkret,
nënkuptohet vetëm sipërfaqja e ndodhur poshtë kubesë dhe çdo
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hapësirë tjetër brenda asaj godine, e cila në zakonin e njerëzve
konsiderohet si e tillë. Sa i përket hapësirave të tjera, siç janë
sheshet, korridoret apo ndërtesat e tjera që mund të jenë
bashkëngjitur më vonë, nuk konsiderohen të tilla. Nuk ka asnjë
problem që në këto hapësira të hyjë edhe xhunubi, edhe gruaja në
menstruacione, përveç hapësirave të cilat kanë cilësinë e vendfaljes
apo të xhamisë.
Pyetja 425: Pranë një xhamie të vjetër themelohet
(ndërtohet) një husejnije. Aktualisht, xhamia e vjetër nuk ka
sipërfaqe të mjatueshme për të nxënë besimtarët e shumtë. A është
e lejuar në raste si këto që husejnija t’i bashkëngjitet xhamisë dhe të
marrë funksionin e vendfaljes?
Përgjigje: Nuk ka asnjë pengesë, në parim, që dikush të falet
në husejnije. Çështja qëndron se, ndërrimi i destinacionit të
husejnijes të parapërcaktuar si vakëf, nga husejnije në xhami, nuk
është e lejuar. Nuk lejohet që ajo husejnije t’i bashkëngjitet xhamisë
që ka pranë, duke u shndërruar në xhami.
Pyetja 426: Cila është dispozita islame në përdorimin e
qilimave, të tapetëve apo të sendeve të tjera të blera për t’u
përdorur tek vendvarrimet “merkadet” e fëmijëve të imamëve, për
të arreduar apo mobiluar xhaminë e lagjes?
Përgjigje: Nuk ka asnjë pengesë në këtë, për sa kohë sendet
e marra prej merakdit të fëmijëve të imamit (Paqja e Zotit qoftë mbi
ta!) janë të tepërta dhe nuk duhen për të plotësuar nevojat e
vizitorëve.
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Pyetja 427: A kanë teqetë, apo divanijet, apo të ngjashmet e
tyre të themeluara në emër të Ebil Fadël (Paqja qoftë mbi të!)
dispozita të njëjta me ato të xhamisë?
Përgjigje: Teqetë dhe husejnijet nuk kanë dispozita të njëjta
me ato të xhamive.

RROBAT E NAMAZFALËSIT

Pyetja 428: Në qoftë se kam dyshime të caktuara rreth
papastërtisë së rrobave të mia, a konisderohet namazi i pavlefshëm,
në rast se falem me ato rroba, apo jo?
Përgjigje: Një rrobë për të cilën vetëm dyshohet se është e
papastër, konsiderohet e pastër, për sa kohë nuk ka qenë më parë e
prekur prej një papastërtie të dukshme.
Pyetja 429: Kam blerë një rrip pantallonash në Gjermani dhe
nuk e di nëse është lëkurë origjinale apo nuk është e tillë. Nuk e di
gjithashtu nëse lëkura e përdorur për të bërë këtë rrip i përket një
kafshe që është therur sipas dispozitave fetare, apo që nuk është
therur në mënyrë të tillë. Cila është dispozita e namazit, nëse kam
falur ndonjë të tillë gjatë kohës kur e kam patur të veshur këtë rrip?
Përgjigje: Në qoftë se dyshimi është i lidhur me të qënit e tij
origjinal ose jo i tillë, ky aspekt nuk ka asnjë lidhje me faljen e
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namazit. Në qoftë se dyshimet e tua janë të lidhura me faktin nëse
ai rrip është i prodhuar prej lëkurës së një kafshe që është therur
sipas dispozitave fetare ose jo, lidhur me këtë rast, mund të themi
se ai rrip nuk është i papastër, por që nuk lejohet të falësh namazin
me të. Sa i përket namazeve të tjera që ke falur me atë rrip të veshur,
ato konsiderohen të plota dhe të sakta, sepse ju e keni vendosur
rripin në mungesë informacioni dhe se keni qenë i paditur.
Pyetja 430: Në qoftë se një besimtar është i bindur se nuk ka
papastërti në trupin apo në rrobat e tij dhe pasi të ketë kryer
namazin, vëren se trupi dhe rrobat e tij kanë qenë të papastra, a
konsiderohet namazi i tij i vlefshëm në këtë rast? Po në qoftë se
papastërtia shfaqet gjatë kohës së faljes së namazit, si duhet të
veprojë?
Përgjigje: Në qoftë se përpara se të kryejë namazin nuk ka
patur dijeni se ka qenë i papastër në trupin apo në rrobat e tij, dhe
e vëren këtë vetëm pasi të ketë përfunduar namazin, atëherë
namazi i tij konsiderohet plotësisht i vlefshëm dhe nuk është i
detyruar ta përsërisë apo ta falë sërish kaza. Në qoftë se papastërtia
shfaqet gjatë kohës kur është duke u falur, shohim dhe veprojmë
sipas situatës. Në rast se ka mundësi që ta heqë rrobën e prekur prej
papastërtisë gjatë kohës që është duke u falur, duke mos cënuar
rregullat e veshjes që i plotëson kushtet për të falur namaz, atëherë
mund ta largojë papastërtinë duke e zhveshur atë rrobë gjatë
namazit dhe kështu vijon normalisht namazin e nisur. Në qoftë se
nuk mund ta heqë rrobën e prekur prej papastërtisë gjatë namazit
për arsye të cënimit të tij dhe e vëren se ka kohë të mjaftueshme për
t’u falur, atëherë e ndërpret namazin, dhe pasi të ndërrohet, e rinis
namazin me trup dhe me rroba të pastra.
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Pyetja 431: Zejdi ka qenë prej njerëzve, namazi i të cilëve,
nuk ka qenë i saktë për një farë kohe, për arsye të përdorimit të
rripit të lëkurës të prodhuar prej lëkures së një kafshe, e cila nuk
dihet nëse është therur sipas dispozitave fetare apo jo. A është i
detyruar ai që t’i përsërisë namazet e tij? Cila është, në vija të
përgjithshme, dispozita e kafshës së dyshuar për therje sipas
rregullave fetare ose jo?
Përgjigje: Sa i përket kafshës e cila është e dyshuar për
mënyrën e therjes, dispozia e saj është si dispozita e ngordhësirës,
sa i përket ngrënies së mishit të saj dhe sa i përket përdorimit në
namaz të çdo lloj sendi të prodhuar prej lëkurës së saj, e cila
gjithsesi, nuk konsiderohet e papastër. Sa i përket namazeve që i ka
falur gjatë kohës kur nuk ka patur dijeni dhe informacion, mund të
themi se ato janë plotësisht të vlefshme.
Pyetja 432: Një gruaje i janë zbuluar pak flokët anash ballit
gjatë kohës kur ka qenë duke u falur dhe menjëherë sa e ka vënë rë
diçka të tillë, i ka mbuluar flokët menjeherë. A konsiderohet namazi
i saj i vlefshëm në një rast të tillë dhe a duhet ta përsërisë namazin?
Përgjigje: Në qoftë se nuk ka qenë zbulim i vullnetshëm,
nuk është e nevojshme ta përsërisë namazin e saj.
Pyetja 433: Dikush mund të jetë i detyruar që ta pastrojë
venddaljen e urinës së tij me dërrasë, me gur apo me diçka tjetër
dhe pasi të kthehet në shtëpi, e plotëson pastrimin me ujë. Në këtë
rast, a është ai i detyruar që t’i pastrojë të brendshmet që ka patur
të veshura gjatë kësaj kohe, në qoftë se dëshiron që të falë një namaz
tjetër?
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Përgjigje: Në qoftë se të mbathurat e tij nuk janë lagur prej
lagështisë së urinës, nuk është i detyruar t’i pastrojë ato për ta kryer
namazin e radhës.
Pyetja 434: Futja në punë e disa makinerive të rënda të
importuara nga jashtë, kërkon ndonjëherë që të vijnë disa punëtorë
specialistë prej vendit ku janë prodhuar këto makineri për të kryer
montimin e tyre. Sipas dispozitave islame, femohuesit, të pafetë
konsidrohen të papastër. Montimi dhe futja në punë e këtyre
makinerive kërkon shpeshherë që këto makineri të vajisen e të
grasatohen me duar, e për këtë arsye, duart nuk mund të
konsiderohen të pastra. Duke patur parasysh se edhe rrobat e
punës (kombinoshet dhe të ngjashmet e tyre) preken prej atyre
vajrave dhe grasove dhe duke patur parasysh gjithashtu se gjatë
orarit të punës nuk kanë shumë kohë për t’i pastruar ato rroba, si
duhet të veprojnë në këto raste dhe të ngjashmit e tyre, sa i përket
faljes së namazit?
Përgjigje: Duke patur parasysh se ekziston mundësia që
punëtori i huaj dhe jomysliman mund të jetë prej ithtarëve të Librit
dhe duke ekzistuar gjithashtu mundësia që ai të ketë përdorur
doreza tek duart e tij gjatë punës, na duhet ta pranojmë se në këtë
rast, ne nuk mund të jemi të bindur për papastërtinë e tij dhe për
rrjedhojë, as për papastërtinë e gjërave që ka prekur. Në qoftë se
ekziston mundësia që makineritë, apo duart, rrobat apo trupi të
jenë prekur prej ndonjë papastërtie të mundshme, atëherë duhet
pastruar trupi dhe duhet të ndërrohen ato rroba, pasi nuk mund të
kryhet namazi me to.
Pyetja 435: Në qoftë se një besimtar, mban në dorë një shami
të prekur prej papastërtisë, për arsye të pranisë së gjakut në të dhe
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më pas, të njëjtën shami e vendos në xhepin e tij, a konsiderohet i
pavlefshëm namazi i tij në këtë rast?
Përgjigje: Në qoftë se shamia është më e vogël sesa
sipërfaqja e nevojitur për të mbuluar vendin e turpshëm të trupit,
nuk ka ndonjë problem dhe namazi i tij konsiderohet i vlefshëm.
Pyetja 436: A është e lejuar që të falet namazi me një rrobë e
cila është parfumosur prej parfumeve modern që përmbajnë
alkool?
Përgjigje: Nuk ka ndonjë problem lidhur me këtë, për sa
kohë nuk dihet papastërtia e alkoolit.
Pyetja 437: Cilat nga pjesët trupit të gruas është e
detyrueshme që të mbulohen gjatë faljes së namazit? Cila është
dispozita e veshjes së një rrobe me mëngë të shkurtra dhe dispozita
e mosveshjes së çorapeve?
Përgjigje: Njësia matëse në këtë çështje është si më poshtë:
Një grua duhet të përdorë gjatë namazit të saj rroba të gjata dhe të
plota mjaftueshmërisht sa për të mbuluar të gjitha pjesët e trupit të
saj; përveç pjesës së fytyrës që duhet të lahet gjatë abdesit; përveç
shputave të duarve deri tek kyçet; përveç këmbëve deri tek kaviljet.
Në qoftë se aty pranë gjendet një i huaj që nuk mund dhe nuk duhet
të shikojë tek gruaja e zbuluar, duhet të mbulojë edhe këmbët e saj.
Pyetja 438: A janë të detyruara gratë t’i mbulojnë këmbët e
tyre gjatë namazit apo jo?
Përgjigje: Në mungesë të pranisë së një syri të huaj, mbulimi
i këmbëve të gruas deri tek kavilja, nuk është i detyrueshëm.
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Pyetja 439: A është e detyruar një grua që gjatë namazit të
saj të mbulojë të gjithë mjekrën me mbulesë, apo pjesa e poshtme e
mjekrës është e mjaftueshme? Apo duhet mbuluar mjekra, duke
qenë se konsiderohet pjesa e parë e të gjithë asaj që është e detyruar
të mbulohet?
Përgjigje: Është e detyrueshme që të mbulohet vetëm pjesa
e poshtme e nofullës apo e mjekrës, pasi vetë mjekra konsiderohet
pjesë e fytyrës.
Pyetja 440: A është dispozita fetare e lidhur vetëm me diçka
të papastër me të cilën namazi konsiderohet i pavlefshëm, nëse nuk
ka dijeni apo informacion për këtë çështje? Apo përfshihet në këtë
rast edhe gjendja e dyshimit objektiv apo e dyshimit në gjykim?
Përgjigje: Dispozita, nuk është e kufizuar vetëm në gjendjet
e diturisë apo të harresës, por mund të themi se lejohet namazi me
të papastrën në qoftë se është prej të papastrave që kanë plotësuar
kushtet e moslejimit të kryerjes së faljes në të, edhe në rast se ka
dijeni për këtë apo e vëren më vonë.
Pyetja 441: A e kompromenton vlefshmërinë e namazit
prania e flokëve apo e jargëve të maces tek rrobat e besimtarit gjatë
kohës kur e kryen namazin?
Përgjigje: Po, prania e tyre e bën namazin të pavlefshëm.
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PËRDORIMI DHE VESHJA E FLORIRIT
DHE E ARGJENDIT

Pyetja 442: Cila është dispozita islame lidhur me burrat që
mbajë unaza floriri në gishtërinjtë e tyre, veçanërisht gjatë faljes së
namazit?
Përgjigje: Nuk është e lejuar që burrat të mbajnë unaza
floriri dhe namazi i tyre në rast se kanë veshur flori, për të qenë të
sigurtë, konsiderohet i pavlefshëm.
Pyeje 443: Cila është dispozita islame lidhur me përdorimin
e floririt të bardhë nga meshkujt?
Përgjigje: Në qoftë se ai që sot quhet flori i bardhë në bisedat
e përditshme, është flori por që nëpërmjet bashkimit të tij me lëndë
të tjera kimike ka ndryshuar vetëm ngjyrën e tij, ai konsiderohet
flori dhe është i ndaluar të vishet. Ndërsa, në qoftë se prania e
floririt në të është aq e vogël, sa nuk konsiderohet në zakonet e
njerëzve si flori, në këtë rast, nuk ka ndonjë problem nëse përdoret.
Sa i përket platinit, ai është i lejuar dhe nuk ka asnjë ndalesë në
përdorimin e tij.
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Pyetja 444: A ka ndonjë problem në përdorimin apo në
veshjen e floririt, në qoftë se vendosja e tij nuk është vënë me qëllim
zbukurimin dhe njëkohësisht, nuk është i dukshëm për sytë e
njerëzve?
Përgjigje: Ndalesa e përdorimit të floririt për burrat është në
mënyrë absolute, edhe nëse nuk është vendosur për qëllim
zbukurimi, edhe nëse nuk është e dukshme për sytë e njerëzve.
Pyetja 445: Cila është dispozita islame lidhur me meshkujt
që e veshin floririn për një periudhë të shkurtër kohore? Janë disa
burra, të cilët thonë se veshja e tij për një kohë të shkurtër, siç mund
të jetë për shembull, nata e martesës, nuk përbën ndonjë problem
të madh.
Përgjigje: Veshja e floririt për meshkujt është absolutisht e
ndaluar (haram) dhe nuk ka ndonjë ndryshim në veshjen e tij për
një kohë të shkurtër apo për një kohë të gjatë.
Pyetja 446: Duke iu referuar dispozitave të veshjeve të
përshtatshme për të falur namaz dhe ndalesës së përdorimit të
floririt prej burrave, ju lutemi të na përgjigjeni për çështjet që
vijojnë:
a) A nënkuptohen me zbukurimin nëpërmjet floririt, ndalesa
e përdorimit absolut në të gjitha format e përdorimit të tij prej
burrave; si për shembull, përdorimi i tij në prodhimin e dhëmbëve
apo në operacione kirugjikale për proteza të ndryshme në rast
frakturash?
b) Duke qenë se kohëve të fundit është bërë prej zakoneve të
popullit që të rinjtë dhe të rejat, vendosin uzana floriri në duart e
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njëri-tjetrit në ceremoni fejesash e martesash dhe duke patur
parasysh faktin se në asnjë formë të mundshme përdorimi i këtyre
unazave nuk konsiderohet për zbukurim, por është vetëm një
simbolikë për evenimentin e veçantë që njofton nisjen e jetës
bashkëshortore ndërmjet një burri dhe një gruaje - ju lutem të na
tregoni mendimin tuaj lidhur me këtë çështje.
Përgjigje: a) Ndalesa e vendosjes së floririt për burrat nuk
është e kushtëzuar me të qënit, apo konsiderimin e tij zbukurim apo
zbukurues. Veshja e floriti për burrat është rreptësisht e ndalur në
të gjitha format e tij të mundshme. Kështu pra, përdorimi i tij është
haram (i ndaluar) në të gjitha format, qoftë kjo unazë, varëse, byzyk
apo çdo lloj aksesori tjetër. Ndërsa sa i përket përdorimit të floririt,
për nevoja të mjekësisë, në raste ndërhyrjesh kirurgjikale apo në në
raste të prodhimit të dhëmbëve dhe protezave të ndryshme në goje,
nuk është i ndaluar.
Përgjigje: b) Veshja e floririt të verdhë për burrat, është e
ndaluar në të gjitha rastet dhe në të gjitha format.
Pyetja 447: Cila është dispozita islame lidhur me gdhendjen
dhe përpunimin e unazave të floririt që përgatiten për burrat dhe
që nuk mund të përdoren prej grave?
Përgjigje: Përgatitja, gdhendja dhe përpunimi i floririt për
burrat është fetarisht i ndaluar. Ndalohet gjithashtu edhe shitja,
edhe blerja e tyre për të njëjtin qëllim, pra për përdorimin e tyre prej
burrave.
Pyetja 448: Në disa raste vemë re se ëmbëlsirat e qerasjes
nëpër vende të ndryshme, serviren me enë prej argjendi. A mund
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të konsiderohet në këtë rast se jemi duke u ushqyer prej enëve të
prodhuara me argjend? Cila është dispozita islame lidhur me këtë?
Përgjigje: Në qoftë se konsumimi i llojeve të ndryshme të
ushqimit prej një ene të prodhuar prej argjendi konsiderohet
konsumim prej një ene që është prodhuar për qëllim përdorimi
posaçërisht për ushqim, ateherë është i ndaluar.
Pyetja 449: Cila është dispozita islame lidhur me mbushjen
e dhëmbit me flori? Po dispozita e platinit për të njëjtin përdorim,
cila është?
Përgjigje: Nuk ka ndonjë pengesë fetare lidhur me
mbushjen apo vendosjen e dhëmbit të plotë floririt, gjithashtu edhe
mbushja me platin. Ndërsa sa i përket veshjes së dhëmbëve të
përparme me këllëf floriri, me qëllim zbukurimin e dhëmbëve, ka
problem.
Pyetja 450: Gjatë muajit të Ramazanit, muezini i fshatit tonë
e thërret ezanin e namazit të sabahut disa minuta përpara se të hyjë
koha e tij, në mënyrë që njerëzit të munden të përfundojnë dhe të
çojnë deri në fund ushqimin e tyre deri në mesin e ezanit apo deri
në fundin e tij. A është kjo punë diçka e lejuar?
Përgjigje: Në qoftë se thirrja e ezanit nuk ka për qëllim
hutimin e njerëzve, por ka për qëllim t’i njoftojë ata për afrimin e
hyrjes së kohës së sabahut, në këtë rast dhe në këtë formë, nuk ka
ndonjë problem.
Pyetja 451: Disa persona, për të zbatuar të urdhëruarit në të
mirë dhe të ndaluarit nga e keqja, e thirrin ezanin me xhemat nëpër
rrugë. Falënderimi i takon Allahut të Madhëruar që një aktivitet si
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ky ka ndikuar që të pakësohet shumë kryerja e veprave të ndaluara
në atë zonë dhe rreth saj, sikurse ka nxitur shumë prej të rinjve të
afrohen në xhami dhe të falin namazin në kohën e vet. Dikush nga
njerëzit tha se ky veprim nuk ka asnjë bazë në legjislacionin Islam
dhe mund të konsiderohet bidat (risi në fe). Ky mendim ndikoi
paksa dhe krijoi një klimë dyshimi lidhur me vlefshmërinë fetare të
këtij angazhimi. Për këtë arsye, ju lutemi të na tregoni, cili është
mendimi juaj lidhur me këtë temë?
Përgjigje: Thirrja e ezanit për të njoftuar njerëzit për hyrjen
e fillimit të kohës së namazeve farz dhe përsëritja e tij prej njerëzve
të tjerë që e dëgjojnë atë, është pa dyshim prej punëve të
pëlqyeshme në Islam. Sa i përket thirrjes së ezanit në grup, duke
ndenjur në anë të rrugëve apo në pozicione të ngjashme, nuk ka
ndonjë problem, për sa kohë nuk shkakton bllokimin e atyre
rrugëve dhe nuk i shqetëson njerëzit në kryerjen e aktiviteteve të
tyre normale.
Pyetja 452: Duke qenë se thirrja e ezanit me zë të lartë
konsiderohet prej punëve më të rëndësishme adhurimore dhe
politike të myslimanëve, të cilat kanë një shpërblim të madh, disa
prej myslimanëve janë të vendosur që ta bëjnë këtë më zërin e tyre
dhe pa ndihmën e altoparlantëve, veçanërisht në kohën e namazit
të sabahut. Këtë e bëjnë shpesh prej tarracave të shtëpive të tyre.
Pyetja që lind në këtë rast është: Cila është dispozita islame e lidhur
me këtë vepër, duke patur parasysh që një pjesë e komshinjve e
refuzojnë këtë, pasi ndihen të shqetësuar?
Përgjigje: Thirrja e ezanit ashtu siç është bërë zakon dhe siç
e përshkruani ju, nga tarracat e shtëpive nuk ka ndonjë problem.
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Pyetja 453: Cila është dispozita islame lidhur me
transmetimin e emisioneve radiofonike, në të cilat flitet për syfyrin
gjatë muajit të Ramazanit, duke përdorur altoparlantë që të
dëgjojnë të gjithë njerëzit rreth këtyre temave?
Përgjigje: Në qoftë se kjo bëhet në ato vende ku jemi të
informuar se pjesa më e madhe e njerëzve janë zgjuar dhe kryejnë
rite adhurimore të lidhura me syfyrin apo me adhurimet e posaçme
të asaj kohe, siç është leximi i Kur’anit, këndimi i lutjeve të
ndryshme fetare, këndimi i ilahive etj., në këtë rast, nuk ka asnjë
problem. Ndërsa në rast se ky aktivitet shqetëson komshinjtë e
xhamisë dhe e vështirëson jetën e tyre, kjo punë është rreptësisht e
ndaluar.
Pyetja 454: A është e lejuar që nga qendrat e ndryshme fetare
apo nga xhamitë e ndryshme të vendoset leximi i Kur’anit me
altoparlantë, përpara thirrjes së ezanit të sabahut? Po kur vendosen
lutje të ndryshme fetare dhe ngrihet shumë zëri i altoparlantëve,
derisa zëri të mbërrijë disa kilometra larg, duke patur parasysh se
kjo gjendje mund të zgjasë shpesh deri në gjysëm ore?
Përgjigje: Nuk ka ndonjë problem në thirrjen e ezanit të
sabahut nëpërmjet altoparlantëve dhe me një ton të moderuar, siç
ndodh në shumicën e rasteve kudo. Ndërsa sa i përket këndimit të
Kur’anit, apo lutjeve e ilahive fetare e revolucionare, të cilat i
shqetësojnë komshinjtë e xhamisë në atë orë të herët të mëngjesit,
nuk është e justifikuar fetarisht dhe mund të themi se ky aktivitet
konsiderohet problematik.
Pyetja 455: A është e lejuar që burri të mjaftohet për faljen e
namazit të tij, me ezanin që është thirrur prej gruas së tij?
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Përgjigje: Mjaftimi i burrit me ezanin e thirrur prej gruas
është çështje që do diskutim dhe mund të konsiderohet edhe
problematik.
Pyetja 456: Cili është gjykimi juaj i bekuar lidhur me
dëshminë e tretë të shenjtë të përmendur në ezanin dhe në ikametin
e namazeve të detyruara, ku flitet dhe njoftohet për vilajetin e imam
Aliut (Paqja qoftë mbi të)?
Përgjigje: Thirrja “esh’hedu enne Alijen uelijull’llah” (Dëshmoj
se Aliu është i dashuri i Allahut dhe njeriu i Tij i afërt) për të treguar
një specifikë identitare siç është rasti i myslimanëve shi’itë, është
një çështje shumë e rëndësishme dhe duhet vërtetuar me nijetin dhe
qëllimin e afrimit absolut me kënaqësinë e Allahut, por kjo thirrje
nuk është fetarisht pjesë e ezanit dhe e ikametit.

QËNDRIMI NË KËMBË

Pyetja 457: Prej pak kohësh, kam dhimbje të forta në kurriz.
Këto dhimbje sa vijnë e shtohen dhe e kam të vështirë që ta fal
namazin duke qëndruar në këmbë. Për këtë arsye, nëse dua që ta
fal namazin në fillim të kohës së tij, më duhet të falem ulur. Por,
nëse pres deri në fund të kohës së namazit, mundem edhe ta fal në
këmbë. Ju lutem të më tregoni se si duhet të veproj në këtë rast.
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Përgjigje: Në qoftë se mendon se duke pritur deri në fund të
kohës së namazit mund të arrish që të falesh në këmbë, atëherë
është më mirë të presësh dhe të provosh që ta falësh në këmbë.
Ndërsa, në qoftë se e kryen namazin tënd ulur në fillim të kohës për
arsye të justifikimit shëndetësor që ke dhe ky justifikim vazhdon të
jetë i pranishëm deri në fund të kohës së namazit, në këtë rast,
namazi konsiderohet i plotë, i vlefshëm dhe nuk është e nevojshme
që ta përsëritni atë. Ndërsa, në rast se jeni paraprakisht të bindur se
pamundësia juaj për ta falur namazin në këmbë do të zgjasë deri në
fund të kohës së namazit dhe bazuar mbi këtë gjykim e falni
namazin në fillim të kohës i ulur dhe më pas vërehet se keni
mundësi fizike përpara daljes së kohës së namazit, që të faleni në
këmbë, në këtë rast, duhet të përsëritni namazin që keni falur ulur
në fillim të kohës së namazit dhe ta falni atë në fund të kohës në
këmbë.

LEXIMI DHE DISPOZITAT E TIJ

Pyetja 458: Cila është dispozita islame e lidhur me namazin
tonë nëse nuk e lexojmë Kur’anin me zë?
Përgjigje: Burrat janë të detyruar që ta këndojnë me zë
“Fatihanë” dhe suren pas saj në namazin e sabahut, të akshamit dhe
të jacisë (darkës). Namazi i tyre konsiderohet i pavlefshëm në rast
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se ulja e zërit bëhet me vetëdije. Ndërsa, në rast se zëri ulet për arsye
të harresës, nuk ka ndonjë problem.
Pyetja 459: Në qoftë se e falim namazin e sabahut kaza (pasi
të ketë dalë koha e tij), a i këndojmë suret me zë apo pa zë?
Përgjigje: Burrat janë të detyruar që ta këndojnë me zë
“Fatihanë” dhe suren pas saj në namazin e sabahut, të akshamit dhe
të jacisë (darkës), edhe nëse falen në kohën e tyre, edhe nëse falen
kaza. Në qoftë se falja e tyre kaza kryhet gjatë ditës dhe me vetëdije
të plotë vendos që të mos e ngrejë zërin deri sa të konsiderohet i
dëgjueshëm, në këtë rast, namazi i tij konsiderohet i pavlefshëm.
Pyetja 460: Jemi në dijeni se rekati i parë i namazit është i
përbërë prej nijetit, tekbirit të ihramit (apo të nisjes), prej “Fatihasë”,
prej sures që këndohet menjëherë pas saj, prej rukusë, prej sexhdes
dhe nga ana tjetër, kërkohet që zëri të ulet në namazet e drekës dhe
të ikindisë. Zëri duhet ulur gjithashtu në rekatin e tretë të namazit
të akshamit dhe në dy rekatet e fundit të farzeve të jacisë. Kemi vënë
re në transmetimet radiofonike dhe në ato televizive se rukunë dhe
sexhden e rekatit të tretë e sjellin me zë të lartë dhe të dëgjueshëm
kur dihet se këto, janë pjesë të rekatit, në të cilin nuk duhet të
ngrihet zëri. Cili është mendimi juaj lidhur me këtë?
Përgjigje: Detyrueshmëria e ngritjes së zërit në secilin prej
namazeve të sabahut, të akshamit dhe të jacisë, si dhe
detyrueshmëria e uljes së zërit në secilën prej drekës dhe ikindisë,
është e lidhur me këndimin e “Fatihasë” dhe të sures që e pason
atë. Gjithashtu, sa i përket detyrueshmërisë në uljen e zërit tek
rekati i tretë i akshamit dhe tek dy rekatet e fundit të jacisë, ajo është
e lidhur gjithashtu me këndimin e “Fatihasë” dhe të lutjeve që
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bëhen pas saj. Ndërsa sa i përket rukusë dhe sexhdes, dëshmisë së
“et teslijm” dhe dhënies së selamit në fund të namazit dhe të gjithë
pjesës tjetër të lutjeve dhe të këndimeve të detyrueshme tek
namazet e detyruara, besimtari është i lirë të zgjedhë. Nëse
dëshiron, mund t’i këndojë me zë dhe nëse nuk ka dëshirë, mund
t’i këndojë pa zë.
Pyetja 461: Në qoftë se një person, përveç kryerjes së 17
rekateve të namazeve të detyruara, dëshiron që të falë edhe 17 të
tjera kaza rezervë për të qenë i sigurtë në faljen dhe në plotësinë e
tyre, a është i detyruar që dy rekatet e para të namazit të sabahut,
të akshamit dhe të jacisë t’i këndojë me zë, apo është i lirë që t’i
këndojë edhe pa zë?
Përgjigje: Sa i përket detyrueshmërisë së lidhur me ngritjen
dhe me uljen e zërit në këndimin e sureve lidhur me namazet e ditës
dhe të natës, ajo është e njëjtë për të gjitha namazet: qoftë ato që
falen në kohën e tyre, qoftë ato që falen kaza (pas kohës), edhe nëse
namazi konsiderohet rezervë, apo namazi i sigurisë.
Pyetja 462: Dimë se shkronja e fundit e fjalës namaz (salat)
përfundon me shkronjën “t”, ndërsa kur e dëgjojmë të shprehur me
zë, shkronja e fundit është “h” (salah). A konsiderohet kjo e drejtë?
Përgjigje: Nuk ka asnjë problem që gjatë përmendjes së
fjalës “salat” (namaz) të ndalohet tek shkronja “h”, sepse kjo është
e sakta dhe vetëm kështu duhet thënë.
Pyetja 463: Duke marrë parasysh mendimin e imamit të
nderuar, imam Khomejni, (Allahu qoftë i kënaqur me të!) dhe
gjykimin e tij në komentimin e sures “El Fatiha” se fjala “meliki” në
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leximin e sures, ka përparësi në këndim ndaj fjalës “maliki”,
atëherë, si duhet të veprojmë në këtë rast? A është e lejuar që gjatë
namazeve tona t’i lexojmë këto fjalë në të dyja format, apo duhet në
një formë të vetme dhe cila është ajo formë, nëse duhet të jetë
kështu?
Përgjigje: Të gjitha përpjekjet që kanë për qëllim të shprehin
përkujdesje që këndimi të jetë sa më i saktë, nuk përbëjnë asnjë
problem.
Pyetja 464: A është e lejuar që gjatë faljes së namazit,
besimtari të ndalojë këndimin gjatë këndimit të ajetit “Gajril
magdubi alejhim” dhe pas saj të këndojë pjesën tjetër të ajetit në të
cilën shkruhet “ue laddaaliiin”? A është e lejuar që gjatë këndimit
të et teshhehud, kur jemi të ulur të ndalojmë leximin tek fjala
“Muhamed” (Paqja dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi Familjen
e tij të nderuar!), kur jemi duke lexuar “Allahumme sal’li ala
Muhammed” dhe më pas të vazhdojmë me pjesën “ue ali
Muhammed”?
Përgjigje: Nuk ka ndonjë problem lidhur me këtë, për sa
kohë nuk e dëmtojmë strukturën e fjalisë dhe nxjerrjen e saj prej
kuptimeve që përcjell.
Pyetja 465: Një herë u kërkua një fetva prej imamit të
nderuar, imam Khomejni (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) në këtë
formë: Duke patur parasysh se ka qëndrime të ndryshme të
dijetarëve të komentimit të Kur’anit lidhur me shqiptimin e
shkronjës “da’ad”, cili është mendimi që ju i jepni përparësi?
Lidhur me këtë pyetje, imami ktheu të shkruar përgjigjen e tij duke
thënë: “Nuk është e detyrueshme që venddalja e shkronjave të
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mësohet prej fjalëve të dijetarve të texhuidit. Çdo shkronjë duhet
lexuar në mënyrë të atillë që njihet dhe është e identifikueshme si e
tillë tek banorët e ndryshëm të popujve arabë”. Pyetja ime në këtë
rast është:
Një: Si e shpjegoni shprehjen e imamit kur thotë: “Çdo
shkronjë duhet lexuar në mënyrë të atillë që njihet dhe është e
identifikueshme si e tillë tek banorët e ndryshëm të popujve
arabë”?
Dy: A nuk janë të përcaktuara rregullat e venddaljes së
shkronjave ndër arabët, ashtu siç janë vedosur rregullat e
gramatikës së gjuhës së tyre dhe rregullat e sarfit (Sarfi është
shkenca që merret me studimin e strukturës së fjalës dhe
elementëve përbërës të saj? Atëherë, si është e mundur që të flitet
për ndarjen e tyre?
Tre: Një besimtar verifikon nëpërmjet një metode të
besueshme se nuk i nxjerr shkronjat prej venddaljeve të tyre të sakta
gjatë leximit të Kur’anit dhe se nuk i lexon fjalët ashtu siç janë në të
vërtetë të shkruara dhe të përmendura në Kur’an, duke patur
parasysh se e ka të gjithë infrastrukturën që i nevojitet për ta
mësuar leximin e Kur’anit sipas rreullave. Ai është një njeri që ka
gadishmëri të lartë për ta bërë këtë dhe i ka gjithashtu të gjitha
mundësitë. Në një rast si ky dhe duke patur parasysh të gjitha
mundësitë e lartpëmendura, a mund të themi se ky mysliman është
i detyruar që ta mësojë këndimin e saktë dhe pa gabime të Kur’anit?
Përgjigje: Njësia matëse për këndimin apo leximin e saktë të
Kur’anit sipas rregullave strikte gjuhësore janë referencat e
shkencës së gjuhës (dijetarët e saj), pasi ata janë njerëzit, prej dijeve
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të të cilëve janë nxjerrë, janë vendosur dhe janë vulosur rregullat e
gjuhës arabe dhe të “texhuidit”. Në qoftë se mendimet dhe
qëndrimet e ndryshme ndërmjet dijetarëve të texhuidit, lidhur me
mënyrën se si lexohet një shkronjë e caktuar lindin për arsye të
ndryshimeve që ata kanë në kuptimin e mënyrës së shqiptimit të
atyre shkronjave prej dijetarëve të gjuhës, në këtë rast, vendimi dhe
gjykimi i takon vetë rregullit të njohur më së shumti ndërmjet
dijetarëve të gjuhës. Ndërsa, në qoftë se mendimet dhe qëndrimet
e dijetarëve të texhuidit vijnë për arsye të divergjencave që kanë në
mendime dhe në gjykime vetë dijetarët e gjuhës (sa i përket
mënyrës së shqiptimit të atyre shkronjave), në këtë rast, besimtari
është i lirë të zgjedhë secilin prej atyre mendimeve të dijetarëve të
gjuhës. Është e nevojshme të përmendet gjithashtu, se është e
detyrueshme që të mësohet këndimi i drejtë dhe i saktë i Kur’anit
Famëlartë, brenda mundësive dhe hapësirave që ka secili për ta
bërë këtë.
Pyetja 466: Nëse dikush e ka bërë zakon që ta këndojë
“Fatihanë” dhe më pas suren “el Ikhlas”, e më pas lexon
“Besmelenë” (Bismilahirr-Rrahmanirr-Rrahim) duke harruar të
përcaktojë suren, a është i detyruar që të kthehet dhe të përcaktojë
suren dhe më pas të lexojë sërish “besmelenë”?
Përgjigje: Nuk është i detyruar ta përsërisë “besmelenë”,
por le të mjaftohet me aq “besmele” sa ka kënduar dhe më pas të
lexojë cilën sure të dëshirojë.
Pyetja 467: A është e detyrueshme përmendja e fjalëve arabe
të plota siç janë gjatë këndimit në namazet e detyruara? A
konsiderohet i vlefshëm një namaz nëse suret e Kur’anit dhe fjalët
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e përmendura në ato sure nuk lexohen në mënyrë të përpiktë, ashtu
siç e kërkojnë rregullat e gjuhës arabe?
Përgjigje: Është e detyrueshme që të gjitha suret dhe lutjet
që janë pjesë të namazit të lexohen ashtu siç janë dhe në formën më
të plotë të mundshme. Në qoftë se besimtari që kërkon të falet dhe
nuk di t’i lexojë fjalët në gjuhën arabe ashtu siç duhen lexuar duke
i dhënë atë që i takon secilës prej shkronjave dhe fjalëve, ai duhet të
mësojë ta bëjë këtë. Në qoftë se përpiqet që ta mësojë dhe nuk
mundet, në këtë rast është i justifikuar.
Pyetja 468: Në qoftë se një besimtar i lexon me zemër fjalët
e Kur’anit gjatë namazit, por jo duke lëvizur gjuhën e tij, a
konsiderohet kjo e plotë? A konsiderohet lexim, një veprim i tillë,
apo jo?
Përgjigje: Ky lloj këndimi, nuk konsiderohet lexim dhe
namazi konsiderohet i pavlefshëm në rast se besimtari nuk i lexon
fjalët e Kur’anit me të gjitha dimensionet kuptimore të fjalës lexim.
Pyetja 469: Bazuar mbi gjykimin e disa prej dijetarëve të
tefsirit (komentimit të Kur’anit), disa prej sureve të Kur’anit siç janë
surja “El Fil” dhe surja “Kurejsh” dhe surja “El Inshirah” dhe surja
“Ed Duha” nuk konsiderohen një sure e vetme e plotë. Ata janë të
mendimit se të gjithë ata që lexojnë njërën prej këtyre sureve, për
shembull një njeri që lexon suren “El Fil” është i detyruar që të
lexojë patjetër pas saj suren “Kurejsh”. E njëjta situatë është për dy
suret e tjera “El Inshirah” dhe “Ed Duha”. Edhe këto dy sure sipas
mendimit të tyre duhet të këndohen njëra pas tjetrës. Kështu pra,
bazuar mbi këto mendime dhe opinione të dijetarëve të tefsirit, nëse
dikush lexon në një rekat të namazit të tij vetëm njërën prej këtyre
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sureve, të cilat duhet të shoqërohen domosdoshmërisht me
këndimin e pasardhëseve të tyre, si duhet të veprojë ai në këtë rast,
në qoftë se nuk e ka ditur dhe nuk ka dëgjuar më parë për një çështje
të tillë?
Përgjigje: Në qoftë se nuk ka qenë indiferent me vetëdije për
të mësuar dhe për ta ditur diçka të tillë, atëherë nuk ka ndonjë
problem dhe namazet e tij të mëparshme konsiderohen plotësisht
të vlefshme.
Pyetja 470: Në qoftë se një besimtar harron dhe në rekatin e
tretë dhe të katërt të drekës lexon suren “El Fatiha” dhe një sure pas
saj dhe pasi të përfundojë namazin, kujtohet se ka vepruar në këtë
mënyrë, a është i detyruar që të përsërisë namazin e tij? Po nëse nuk
kujtohet se çfarë ka bërë dhe nuk e vëren këtë gabim, a
konsiderohet namazi i tij i plotë dhe i vlefshëm apo jo?
Përgjigje: Namazet e tij të shkuara konsiderohen të plota,
nëse i ka ndodhur njëlloj me situatën në të cilën ju e keni shtruar
pyetjen tuaj.
Pyetja 471: A është e lejuar për gratë që ta ngrejnë zërin e
tyre aq sa të konsiderohet i dëgjueshëm gjatë leximit të “Fatihasë”
dhe të sureve, respektivisht në namazet e sabahut, të akshamit dhe
të jacisë?
Përgjigje: Ato janë të lira të zgjedhin dhe nëse dëshirojnë,
mund të këndojnë me zë e nëse nuk dëshirojnë, mund të këndojnë
pa zë. Por, në prani të njerëzve të huaj, është më mirë për to që të
lexojnë pa zë.
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Pyetja 472: Sipas mendimit të imamit të nderuar, imam
Khomejni (Allahu e mëshiroftë dhe qoftë i kënaqur prej tij!), leximi pa
zë në namazin e drekës dhe të ikindisë, ka për qëllim të përcaktojë
mosdaljen e zërit dhe të tingujve. E vërteta është se përveç dhjetë
shkronjave (bashkëtingëllore), pjesa tjetër e shkronjave
përfaqësojnë zanoret. Nisur nga kjo e dhënë mund të themi se; në
qoftë se këndimi në namazet e drekës dhe të ikindisë, duhet të bëhet
pa zë dhe kjo është e detyrueshme, si do të veprojmë me leximin
dhe këndimin e 18 shkronjave të tjera, të cilat në vetvete
përfaqësojnë zanore? Pra, përfaqësojnë “zë” apo të kundërtën e
heshtjes. Si mund t’ua japim atë që meritojnë këtyre zanoreve, duke
patur parasysh se na duhet t’i këndojmë ato pa zë? Ju lutemi të na
jepni mendimin tuaj lidhur me këtë çështje.
Përgjigje: Nëpërmjet heshtjes në këndimin e Kur’anit gjatë
namazeve në të cilat leximi bëhet pa zë, nuk nënkuptohet aspak
eleminimi në thelb i atij që quhet “zë”. Në këtë rast nënkuptohet
mosshfaqja e atij zëri në publik, që do të thotë e kundërta e shfaqjes
së thelbit të zërit, kur ai bëhet i dëgjueshëm për veshin tënd dhe për
të tjerët.
Pyetja 473: Lidhur me të huajt, burra dhe gra të cilët e
pranojnë Islamin dhe nuk kanë njohuri të gjuhës arabe, si duhet të
veprojnë ata për të kryer detyrat dhe detyrimet e tyre fetare, siç
është namazi dhe të tjera adhurime të ngjashme? Për të qenë sa më
të qartë, a është e nevojshme të dihet, nëse ata kanë nevojë në thelb
që të mësojnë gjuhën arabe për të kryer detyrimet e tyre fetare? A
janë të detyruar ta mësojnë gjuhën arabe?
Përgjigje: Duhet të mësojnë “tekbirin”, Fatihanë, një sure,
teshehudin dhe teslijmin për të hyrë në namaz. Duhet, gjithashtu,
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të mësojnë të këndojnë gjithçka që është e detyrueshme që të
lexohet apo të këndohet në arabisht gjatë kryerjes së namazit apo
adhurimeve të tjera të detyrueshme.
Pyetja 474: A ka ndonjë argument që tregon se në rekatet
nafile të namazeve, në të cilat leximi bëhet me zë, duhet të lexohet
me zë, gjithashtu? A ka ndonjë argument, që thotë se nafilet e
namazeve të detyrueshme për t’u lexuar pa zë, duhet të lexohen
gjithashtu pa zë? Në qoftë se përgjigja në këtë rast është po, a
konsiderohet e vlefshme nafilja e namazit në të cilin lexohet me zë,
nëse nuk lexojmë me zë, në atë nafile? E njëjta situatë dhe pyetja
vlen për të kundërtën.
Përgjigje: Është e pëlqyeshme që në rekatet nafile të
namazeve detyrative, në të cilat lexohet me zë, të këndohet me zë,
gjithashtu. E njëjta gjë vlen edhe për nafilet e namazeve që duhet të
lexohen pa zë. Edhe në qoftë se nuk vepron me këtë dhe bën të
kundërtën, namazet nafile konsiderohen plotësisht të vlefshme.
Pyetja 475: A është e detyrueshme gjatë faljes së namazit, që
pas “Fatihasë” të këndojmë një sure të plotë, apo mund të
mjaftohemi me leximin e disa ajeteve të shkëputura nga një sure e
caktuar e Kur’anit? Dhe në rast se duhet të lexojmë një sure të plotë
pas “Fatihasë”, a është e mundur që pas sures së plotë të lexojmë
disa ajete të tjera të shkëputura prej një sureje tjetër?
Përgjigje: Sa i përket namazeve të detyruara, është
preferencialisht e detyrueshme dhe për të qenë të sigurtë, duhet që
pas “Fatihasë” të këndohet një sure e plotë e Kur’anit, pasi këndimi
i sures nuk mund të zëvendësohet dhe të plotësohet prej këndimit
të disa ajeteve të shkëputura prej një sureje. Ndërsa leximi i disa
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ajeteve të tjera kur’anore të shkëputura prej një sureje të caktuar,
pas përfundimit të këndimit të një sureje të plotë pas “Fatihasë”,
nuk përbën ndonjë problem.
Pyetja 476: Në qoftë se gjatë këndimit të sures, besimtari bën
gabim gramatikor apo në mënyrën e të shprehurit të fjalës, kjo
mund të ndodhë gabimisht ose për arsye të pakujdesisë dhe
shpejtësisë në këndim. Kjo mund të ndodhë gjithashtu për arsye të
gjuhës së ndryshme të besimtarit, me atë të Kur’anit. Mund të
ndodhë edhe që gjatë këndimit të sureve të ngatërrohet gjinia e
fjalës, koha, zanorja, bashkëtingëllorja etj. Mund të ndodhë
gjithashtu që prej pakujdesisë në lexim, fjalën (juled) tek surja
“Ikhlas” ta lexojë për shembull (julid) dhe kjo ia ndryshon kuptimin
fjalës tërësisht. Si duhet të veprojmë në raste si këto?
Përgjigje: Në qoftë se këto gabime janë të vullnetshme,
atëherë namazi është plotësisht i pavlefshëm. Në qoftë se është i
paditur dhe indiferent (por i aftë për të mësuar) për të qenë të
sigurtë, gjykojmë se namazi është i pavlefshën gjithashtu, në të
kundërtën, namazi konsiderohet i vlefshëm dhe sa i përket
namazeve të falura në të shkuarën, nëse beson dhe mendon se i ka
lexuar në mënyrë të saktë, nuk është i detyruar që t’i përsërisë.
Pyetja 477: Një person është rreth moshës 35-40 vjeçare dhe
në fëmijërinë e tij, babai nuk i ka mësuar faljen e namazit. Ky person
nuk di as shkrim e as këndim dhe me të gjitha përpjekjet që ka bërë
për të falur namazin në mënyrën më të mirë të mundshme, ende
gjen vështirësi dhe nuk mundet që ta falë namazin duke kënduar
suret dhe lutjet në mënyrë korrekte. Ndodh shpesh që ky njeri, jo
vetëm që t’i lexojë gabim disa fjalë, por të mos i përmendë fare ato.
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Cili është gjykimi juaj lidhur me këtë çështje? A konsiderohet
namazi i këtij personi i vlefshëm apo jo?
Përgjigje: Namazi i tij konsiderohet i plotë, nëse bën me
dëshirë dhe me përkushtim aq sa mundet të bëjë.
Pyetja 478: Fjalët që duhet të lexohen gjatë namazit i kam
pas thënë në të shkuarën ashtu siç i kisha mësuar dhe siç i kisha
dëgjuar prej prindërve të mi. I kam pas lexuar ashtu siç na i kanë
mësuar në shkollën fillore dhe në ciklet shkollore të mëtejshme. Me
kalimin e kohës, mësova se unë i kam pas lexuar në mënyrë të
gabuar shumë prej atyre ajeteve që kam lexuar në namazet e mia.
A duhet në këtë rast të zbatoj fetvanë e imamit të nderuar, imam
Khomejnit (Allahu e mëshiroftë!) dhe të përsëris të gjitha namazet e
mia të shkuara? Apo mund të themi se të gjitha namazet që kam
falur në të shkuarën janë të vlefshme?
Përgjigje: Referuar situatës që keni përshkruar në pyetjen
tuaj, të gjitha namazet tuaja janë të plota dhe të vlefshme. Nuk jeni
të detyruar që t’i përsëritni ato, apo t’i falni kaza.
Pyetja 479: A është e mundur që të falet me shenja një person
i sprovuar me mungesën e aftësisë për të folur, duke qenë se e ka të
pamundur të flasë dhe në të njëjtën kohë i ka në rregull të gjitha
shqisat e tjera.
Përgjigje: Namazi i tij është i plotë dhe nuk ka asnjë problem
në këtë.
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DHIKRI
(subhanallahi, uel hamdulilahi, ue la ilahe
il’lahhalu, uall’llahu ekber)
Pyetja 480: A ka ndonjë problem në qoftë se do të ndërrojmë
me vetëdije dhikrin e rukusë me atë të sexhdes, apo jo?
Përgjigje: Në qoftë se qëllimi i besimtarit në këtë është
lartësimi dhe madhështimi i Allahut pa patur parasysh ndonjë
përpjekje të vetëdijshme për t’i ndërruar vendin e dhikrit, por
thjesht lartësimi dhe madhështimi i Allahut në përgjithësi, nuk ka
asnjë problem në këtë dhe rukuja, sexhdja dhe namazi i tij
konsiderohen të plota.
Pyetja 481: Në qoftë se njeriu këndon dhikrin e sexhdes në
ruku dhe dhikrin e rukusë në sexhde dhe gjatë të njëjtit moment
kujtohet se ka gabuar dhe vetëkorrigjohet menjëherë, a prishet
namazi i tij në këtë rast, apo jo?
Përgjigje: Nuk ka asnjë problem në këtë. Namazi i tij
konsiderohet plotësisht i vlefshëm.
Pyetja 482: Në qoftë se besimtari kujtohet gjatë kohës kur
është duke u falur ose pasi të ketë përfunduar namazin e tij, se ka
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gabuar në përmendjen apo në këndimin e dhikrit përkatës, cila
është dispozita islame lidhur me namazin e tij?
Përgjigje: Në qoftë se e ka tejkaluar rukunë edhe sexhden,
nuk është i detyruar me asgjë.
Pyetja 483: A është e nevojshme që të katërta dhikret
(subhanallahi, uel hamdulilahi, ue la ilahe il’lahhalu, uall’llahu
ekber) të këndohen bashkë në një herë të vetme në rekatin e tretë
dhe të katërt të namazit?
Përgjigje: Nuk ka ndonjë problem në këtë, megjithatë për të
qenë të sigurtë, është mirë që leximi i tyre të përsëritet tre herë
rresht.
Pyetja 484: Katër dhikret e namazit (subhanallahi, uel
hamdulilahi, ue la ilahe il’lahhalu, uall’llahu ekber) lexohen tre
herë. Një person, gabon dhe pa dashur i lexon ato katër herë. A
është namazi i tij i pranuar tek Allahu i Madhëruar?
Përgjigje: Nuk ka asnjë problem në këtë.
Pyetja 485: Cila është dispozita islame lidhur me atë person
që dihet se nuk i ka lexuar tre herë të katërta dhikret gjatë namazit?
Po në rast se i lexon më shumë apo më pak se tre herë në rekatin e
tretë dhe të katërt të namazit?
Përgjigje: Nuk ka asnjë problem lidhur më këtë edhe sikur
t’i lexojë një herë të vetme. Për sa kohë nuk ka shkuar në ruku,
mundet të mbështetet apo të bazohet mbi herët më të pakta të
lexuara dhe më pas i lexon ato në mënyrë të përsëritur derisa të
bindet plotësisht se i ka lexuar tre herë të plota.
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Pyetja 486: A është e lejuar të lexohet në namaz shprehja “Bi
haulil’lahi ue kuetihi ekumu ue ek’udu” (I mbështetur tek fuqia e
Allahut ulem dhe ngrihem) sa herë kryejmë lëvizje të trupit gjatë
namazit?
Përgjigje: Nuk ka ndonjë problem në leximin e kësaj lutjeje,
por ajo këndohet zakonisht në kohën kur besimtari përfundon
faljen e një rekati dhe ngrihet për të nisur faljen e rekatit të dytë.
Pyetja 487: Çfarë nënkuptohet me fjalën dhikër dhe a
përfshihet në këtë salavati mbi Profetin dhe mbi Familjen e tij të
nderuar?
Përgjigje: Çdo fjalë apo çdo shprehje me të cilën përmendet
Allahu i Lartësuar, konsiderohet dhikër (përkujtim i Allahut) dhe
salavatet mbi Muhamedin dhe mbi Familjen e tij të nderuar
konsiderohen prej më të mirit dhikër. Sa i përket dhikrit të detyruar
në ruku është “Subhane rabijel adhim ue bi hamdihi” e lexuar një
herë. Ndërsa në sexhde, dhikri i detyruar për t’u lexuar është
“Subhane rabijel a’ala ue bi hamdihi” gjithashtu një herë të vetme.
Mund të lexohet në vend të kësaj të fundit tre herë
“subhanall’llah”. Edhe në qoftë se e zëvendëson këtë dhikër me
leximin e “Subhanall’llah” ose “Allahu Ekber” aq herë sa të tjerat,
është gjithashtu e lejuar.
Pyetja 488: Gjatë namazit të vitrit – që është një rekat i vetëm
- kur i ngrejmë duart gjatë lutjes së kunutit dhe i kërkojmë Allahut
të Madhëruar nevojat tona, a ka ndonjë problem nëse i kërkojmë
nevojat tona Allahut në gjuhën tonë (p.sh. në gjuhën shqipe)?
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Përgjigje: Nuk ka ndonjë problem nëse gjatë duasë i
drejtohemi Allahut në gjuhën që flasim. Gjithashtu, mund të themi
se nuk ka asnjë pengesë që në duanë e kunutit të bëhet lutje e
çfarëdollojshme dhe në çdo gjuhë tjetër të mundshme, përveç
arabishtes.

DISPOZITAT E SEXHDES

Pyetja 489: Cila është dispozita islame lidhur me sexhden e
kryer mbi një pllakë çimentoje, apo mbi një pllakë (mozaiku)? Po
dispozita e tejemumit të marrë mbi të njëjtin vend, cila është?
Përgjigje: Nuk ka ndonjë problem a ndonjë pengesë në
faljen mbi to, apo në marrjen e tejemumit me to, edhe pse, për të
qenë më të sigurtë, preferohet mosmarrja e tejemumit me to.
Pyetja 490: A ka ndonjë problem që gjatë faljes së namazit ta
vendosim pëllëmbën e dorës mbi një pllakë në të cilën gjenden disa
vrima të vogla?
Përgjigje: Nuk ka asnjë problem në këtë këtë çështje.
Pyetja 491: A ka ndonjë problem në përdorimin e gurit
(dheut) të përdour për sexhde në namaz, në rast se ai është nxirë
dhe është mbuluar prej papastërtive të ndryshme deri në atë masë
sa është krijuar një shtresë e hollë papastërtie, e cila e bën të
pamundur takimin e drejtpërdrejtë të lëkurës dhe sipërfaqes së
ballit me gurin (dheun) e sexhdes?
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Përgjigje: Në qoftë se guri (dheu) i përdorur për të bërë
sexhden është bërë i papastër deri në atë masë sa të formohet një
shtresë që pengon kontaktin e ballit me gurin apo me dheun e
përdorur për sexhde, në këtë rast, edhe sexhdja, edhe namazi janë
të pavlefshëm.
Pyetja 492: Një grua ishte e mbuluar në atë mënyrë që
shamia e saj të bëhet pengesë për prekjen e ballit të saj në tokë, apo
në gurin (dheun) e sexhdes. A mund të konsiderohet e saktë
sexhdja e saj në këto rrethana, apo i duhet të përsërisë të gjitha
namazet e të shkuarës?
Përgjigje: Nuk është e nevojshme të përsërisë namazet e saj
për sa kohë nuk ka qenë e vëmendshme mjaftueshëm gjatë kohës
kur është falur se balli i saj nuk e ka prekur dheun apo gurin e
sexhdes.
Pyetja 493: Një grua, gjatë faljes së saj, e vendoste ballin e saj
tek guri i sexhdes, por mendonte se balli i saj nuk përputhej
plotësisht me të. Kjo lloj mungese e puthitjes ishte e ngjashme me
mosputhitjen prej pranisë së shamisë apo të një cope tjetër ndërmjet
ballit dhe vendit të sexhdes. Për këtë arsye, pas vendosjes së ballit
në sexhde herën e parë, ajo e ngrinte kokën nga sexhdja në mënyrë
që ta largonte këtë pengesë që ndante ndërmjet ballit dhe vendit të
sexhdes. Cila është dispozita islame lidhur me këtë çështje? Në
qoftë se sexhdja e dytë e bërë pas ngritjes së ballit prej sexhdes (me
qëllim largimin e pengesës) do të konsiderohet sexhde e dytë, cila
është dispoziat islame lidhur me namazet e saj të shkuara që i ka
falur në këtë mënyrë dhe për të njëjtat arsye?
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Përgjigje: Mënyra se si duhet të veprohet në këtë rast është
kështu: Ajo duhet ta lëvizë ballin e saj gjatë sexhdes duke e
rrëshkitur atë mbi dheun apo gurin e përdorur në sexhde, derisa të
arrijë ta largojë plotësisht atë pengesë ndërmjet ballit të saj dhe
vendit të sexhdes, por koka nuk duhet të ngrihet prej gurit apo prej
dheut. Në qoftë se ngritja e kokës prej sexhdes ndodh për arsye të
paditurisë apo për arsye të harresës dhe për arsye se ajo ka dashur
që balli i saj të puthitej plotësisht me dheun apo me gurin e sexhdes
dhe në qoftë se e bën këtë lëvizje vetëm tek njëra prej dy sexhdeve
të pranishme në një rekat të vetëm, në këtë rast, namazi i saj është
plotësisht i vlefshëm dhe nuk është e detyruar që ta përsërisë atë.
Por, në qoftë se e ka ngritur kokën prej sexhdes me vetëdije të plotë
dhe me qëllim ngritjen e saj dhe e ka bërë këtë lëvizje në të dyja
sexhdet e të njëjtit rekat të namazit, në këtë rast namazi i saj
konsiderohet i pavlefshëm dhe është e detyruar që t’i falë sërish ato.
Pyetja 494: Gjatë kohës së sexhdes, siç jemi në dijeni, të
shtata pikat e trupit që prekin tokën, duhet të puthiten plotësisht
me tokën. Ne jemi një kategori njerëzish që për arsye shëndetësore,
e kemi të pamundur ta realizojmë këtë. Ne jemi prej invalidëve të
luftës dhe jemi të detyruar që të lëvizim me karrige të lëvishme
paraplegjikësh. Për arsye të invaliditetit, ne e marrim gurin e
sexhdes apo dheun dhe e vendosim tek doreza e karriges, në
mënyrë që ta bëjmë sexhden aty. Pyetja është: A konsiderohet e
saktë mënyra sesi veprojmë apo jo?
Përgjigje: Në qoftë se e keni të mundur fizikisht që ta
realizoni vendosjen e gurit apo të dheut të sexhdes tek mbështetësja
e karriges tuaj, apo mbi tavolinë apo mbi çdo objekt tjetër të
ngjashëm për të realizuar sexhden, atëherë veprimi juaj dhe bashkë
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me të namazi janë plotësisht të saktë dhe të vlefshëm. Përndryshe,
edhe nëse nuk do të mundeni t’i vendosni ato diku, mundet që të
faleni dhe ta kryeni sexhden apo rukunë tuaj edhe nëpërmjet
shenjave. Allahu ju ndihmoftë!
Pyetja 495: Cila është dispozita islame lidhur me vendosjen
e kokës gjatë sexhdes në mermer, siç ndodh shpesh në meshahidët
(vendet ku prehen imamët e Ehli Bejtit) e bekuar?
Përgjigje: Nuk ka asnjë problem në kryerjen e sexhdes mbi
një gur mermeri.
Pyetja 496: Cila është dispozita islame lidhur me vendosjen
në tokë të disa prej gishtave të këmbës dhe gishtit tregues gjatë
sexhdes?
Përgjigje: Nuk ka asnjë problem në këtë.
Pyetja 497: Kohëve të fundit është prodhuar një lloj guri për
të kryer sexhden dhe veçantia e tij është se e ndihmon njeriun që t’i
numërojë rekatet që ka falur dhe që të mos harrojë në cilin rekat
ndodhet, në përpjekje për të larguar dyshimet e ndryshme deri në
një farë mase. Ju lutemi të na jepni mendimin tuaj të bekuar lidhur
me këtë çështje, duke patur parasysh se vendosja e kokës mbi atë
gur bën që ai të lëvizë dhe të zhvendoset prej vendit të parë, për
arsye të pranisë së një cope hekuri në formën e spirales në të. A
është e lejuar që të kryhet sexhdja mbi këtë gur?
Përgjigje: Në qoftë se guri është i gatuar prej kategorisë së
tokës dhe të dherave mbi të cilat është e lejuar fetarisht që të kryhet
sexhdja, dhe nëse qëndron i stabilizuar dhe nuk lëviz nga vendi
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edhe pasi të jetë vendosur koka mbi të, në këtë rast, nuk ka asnjë
problem dhe sexhdja konsiderohet plotësisht e rregullt.
Pyetja 498: Cilën këmbë vendosim mbi tjetrën gjatë kohës
kur ngrihemi prej sexhdes dhe qëndrojmë në pushimin ndërmjet
dy sexhdeve?
Përgjigje: Është e pëlqyeshme që ta mbështesë peshën e
trupit mbi kofshën e tij të majtë duke vendosur sipërfaqen e këmbës
së djathtë mbi të majtën.
Pyetja 499: Cili është dhikri më i pëlqyeshme për t’u
kënduar gjatë sexhdes dhe rukusë, pas leximit të dhikrit të
detyrueshëm?
Përgjigje: Përsëritja e të njëjtit dhikër, me kushtin që të
përfundojë me numër tek, ndërsa në sexhde, përveç këtyre lutjeve
është e rëndësishme që të përmendet edhe salavati mbi
Muhamedin dhe familjen e tij (Paqja dhe begatia e Allahut qofshin mbi
të dhe mbi familjen e tij të nderuar!). Më pas, nuk ka ndonjë pengesë
që besimtari t’i drejtohet Allahut duke i kërkuar Atij plotësimin e
nevojave të tij të dynjasë dhe të Ahiretit.
Pyetja 500: Cila është dispozita islame apo detyrimet që
rrjedhin prej dëgjimit të ajeteve kur’anore që e bëjnë sexhden të
detyrueshme, nëse i dëgjojmë ato ajete nëpërmjet radios apo
televizionit?
Përgjigje: Sexhdja është e detyrueshme në këtë rast.
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ÇFARË E BËN NAMAZIN TË PAVLEFSHËM

Pyetja 501: A konsiderohet namazi i pavlefshëm në rast se
gjatë pushimit ndërmjet dy rekateve (et teshehud) lexojmë dëshminë
se Aliu (Paqja qoftë mbi të!) është i dashuri i Allahut?
Përgjigje: Edhe salavati, edhe “teshehudi” (dëshmia), e cila
është pjesë integrale e tij, janë të përmendura tek (Err Rresailul
Amelijeh) të Merxhave tona të mëdha (Allahu i shtoftë sa më shumë ata
dhe të ngjashmit e tyre!). Duhet të mjaftohemi vetëm me leximin e
këtyre të dyjave dhe të mos shtojmë asgjë tjetër përveç tyre, edhe
nëse janë të vërteta pohimet dhe dëshmitë që thuhen apo lexohen.
Pyetja 502: Nëse një besimtar është i sprovuar me “er rija”
(kryerja e namazit apo e çdo pune tjetër për sy e faqe të njerëzve)
dhe tashmë është duke i bërë të gjitha përpjekjet e mundshme që të
çlirohet prej kësaj ndjenje të keqe, po kjo përpjekje a mund të
konsiderohet rija? Cila është mënyra më e mirë për t’u çliruar
përfundimisht prej rijasë?
Përgjigje: Të gjitha veprat dhe punët që bëhen për hir të
Allahut të Lartësuar dhe për të fituar kënaqësinë e Tij, nuk mund
të konsiderohen rija (dyfytyrësi) dhe për ta eleminuar këtë ndjenjë
të keqe dhe të lodhshme për psikologjinë e besimtarit, ai duhet të
mendojë vazhdimisht për madhështinë e Allahut dhe të mirësive të
Tij të pafundme. Ai duhet të mendojë vazhdimisht për
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madhështinë e Allahut, për dobësinë e tij dhe për nevojën e madhe
që ka për Allahun e Madhëruar.
Pyetja 503: Gjatë faljes së namazit me xhemat të vëllezërve
tanë synitë, njerëzit lexojnë me zë të lartë fjalën “Amin”, pasi imami
të përfundojë këndimin e sures “Fatiha”. Cila është dispozita
islame lidhur me këtë?
Përgjigje: Në qoftë se kjo bëhet për nevoja të “tekijes”
(fshehja për të mos u dukur i ndryshëm prej tyre), nuk ka ndonjë
problem në këtë. Përndryshe, kjo është fetarisht e ndaluar.
Pyetja 504: Mund të ndodhë ndonjëherë që gjatë kohës kur
jemi duke falur një namaz të detyrueshëm, të vërejmë një fëmijë të
vogël duke bërë ndonjë veprim të rrezikshëm. Në qoftë se gjendemi
në një situatë të tillë, a është e lejuar që disa fjalë të sures “Fatiha”,
apo të sures që vjen pas saj apo të lutjeve të tjera, t’i këndojmë me
zë më të lartë se zakonisht, në mënyrë që të tërhiqet vëmendja e
fëmijës dhe të largohet prej atij rreziku, apo për të ngacmuar
anëtarët e tjerë të familjes, që të jenë të vëmendshëm dhe të
ndërhyjnë për të ndaluar menjëherë veprimin e rrezikshëm të
fëmijës? Cila është dispozita e namazit në rast se lëvizim dorën ose
vetullën gjatë namazit, për t’i dhënë një përgjigje me po ose jo dikut
që na pyet për diçka në kohën kur jemi duke u falur?
Përgjigje: Në qoftë se ngritja e zërit gjatë këndimit të ajeteve
kur’anore në namaz, me qëllim njoftimin dhe tërheqjen e
vëmendjes së anëtarëve të tjerë të familjes rreth veprës së
rrezikshme të fëmijës, nuk bëhet në atë mënyrë që e nxjerr namazin
prej formës dhe strukturës së tij normale, nuk ka ndonjë problem
në këtë me kushtin që leximi i tyre të bëhet me nijetin (qëllimin) e
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këndimit dhe të përkujtimit të Allahut. Ndërsa sa i përket lëvizjes
së dorës dhe të vetullës, mund të themi se nëse levizjet janë të pakta
dhe të papërfillshme, në një mënyrë dhe në një masë të atillë që nuk
e kompromenton qetësinë dhe paqen shpirtërore të nevojitur gjatë
namazit, apo strukturën e përgjithshme të tij, në këtë rast,
pavlefshmëria e namazit nuk konsiderohet e detyrueshme.
Pyetja 505: Në qoftë se gjatë kryerjes së namazit njeriu
kujton diçka që i ngacmon të qeshurat, apo në rast se gjatë të njëjtës
kohë ndodh diçka që mund të ngacmojë apo të provokojë të
qeshura, a mund të themi se namazi i tij konsiderohet i pavlefshëm?
Përgjigje: Në qoftë se e qeshura nxjerr zë (kahkahah) dhe
bëhet në mënyrë të vullnetshme, në këtë rast, namazi është i
pavlefshëm.
Pyetja 506: A e prish namazin fshirja e fytyrës me pëllëmbët
e duarve pas përfundimit të lutjes në duanë e kunutit? Dhe në qoftë
se ky veprim e bën namazin të pavlefshëm, a mund të konsiderohet
prej gjynaheve gjithashtu?
Përgjigje: Nuk e bën të detyrueshëm prishjen e namazit, por
konsiderohet i papëlqyeshëm.
Pyetja 507: A është e lejuar mbyllja e syve gjatë kryerjes së
namazit, duke qenë se mbajtja e tyre hapur e shpërqendron njeriun
prej meditimit në namaz?
Përgjigje: Nuk ka ndodnjë problem në mbajtjen e syve të
mbyllur gjatë namazit, por me përjashtim të rukusë, ai
konsiderohet mekruh.
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Pyetja 508: Gjatë kohës kur jam duke falur namazin, me
ndodh shpesh që të kujtoj ditët e mëdha dhe të vështira kur e kemi
patur luftën të hapur me regjimin baath-ist të pafe dhe më ndodh që
të emocionohem pozitivisht dhe të më zgjohet imani (besimi) gjatë
kohës kur jam duke u falur. A bën kjo që namazi të konsiderohet i
pavlefshëm?
Përgjigje: Këto përjetime nuk ndikojnë në plotësinë dhe
saktësinë e namazit.
Pyetja 509: Në qoftë se ndërmjet dy besimtarëve krijohet
hatërmbetje, armiqësi dhe ndahen me njëri-tjetrin për më shumë se
tre ditë. A konsiderohen të plotë dhe të vlefshëm namazi dhe
agjërimi në raste si këto?
Përgjigje: Ndarja ndërmjet dy myslimanëve për arsye të
konfliktit dhe armiqësisë, nuk e bën namazin të pavlefshëm dhe as
agjërimin, por një vepër si kjo konsiderohet e papëlqyeshme dhe e
dënueshme në Islam.

KTHIMI I PËRSHËNDETJES (SELAMIT) GJATË
NAMAZIT

Pyetja 510: Cili është mendimi i shkëlqesisë tuaj për kthimin
e përshëndetjes që nuk vjen me selam (përshëndetja me selam)?
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Përgjigje: Nuk duhet të kthehet përshëndetja as me selam
dhe as pa selam gjatë kohës kur besimtari është duke falur namaz,
ndërsa sa i përket përshëndetjes që nuk vjen me selam, për të qenë
të sigurtë është mirë të kthehet për sa kohë ajo është prej
përshëndetje në të cilat përfshihen fjalë të mira apo prej
përshëndetjeve të konsideruara të pranueshme apo të pëlqyeshme
në zakonet e një vendi.
Pyetja 511: A është e detyrueshme që të kthejmë selamin e
fëmijëve, qofshin djem apo vajza?
Përgjigje: Është e detyrueshme që të kthehet selami për
fëmijët e veçantë qofshin djem apo vajza, sikurse është i
detyrueshëm kthimi i selamit për të rriturit burra edhe gra.
Pyetja 512: Në qoftë se një person e dëgjon selamin e dhënë
prej dikujt, por për arsye të hutisë, të harresës apo për arsye të tjera
të ngjashme nuk e kthen atë. Pasi kalon një fragment kohor i
caktuar, kujtohet se duhet ta kthejë. A është i detyrueshëm kthimi i
selamit në një rast si ky?
Përgjigje: Në qoftë se fragmenti kohor ndërmjet dhënies së
selamit dhe kohës në të cilën pritësi i selamit kujtohet për ta kthyer
nuk është i atillë sa e bën kthimin e selamit të papërshtatshëm, nuk
është më i detyruar që ta kthejë atë.
Pyetja 513: Në qoftë se një person hyn në mesin e një grupi
myslimanësh dhe i përshëndet ata të gjithë me përshëndetjen
islame, duke u thënë: “Paqja e Allahut qoftë mbi të gjithë ju!” dhe
dikush prej të pranishmëve është duke u falur, a duhet ai që është
duke u falur ta kthejnë selamin ashtu siç bënë të tjerët?
- 229 -

Pyetje Përgjigje - Adhurimet

Përgjigje: Ai që është duke u falur nuk është i detyruar që ta
kthejë selamin për sa kohë ka të tjerë që e bëjnë këtë.
Pyetja 514: Në qoftë se një person përshëndet disa herë
rresht me selam, ose një grup njerëzish përshëndesin të gjithë me
selam, a është e mjaftueshme përshëndetja e të gjithëve me një
selam të vetëm?
Përgjigje: Në rastin e parë, një selam i vetëm është i
mjaftueshëm, ndërsa në rastin e dytë mjafton një herë e vetme duke
e kthyer selamin në mënyrë të atillë që t’i përfshijë të gjithë, pra
secilin prej atyre që kanë dhënë selam.
Pyetja 515: Ka prej njerëzve të cilët kur përshëndesin thonë
vetëm “selam” dhe nuk e thonë përshëndetjen të plotë “es selamu
alejkum”. A është e detyrueshme në këtë rast që t’i kthehet
përshëndetja?
Përgjigje: Në qoftë se në zakonet e atij vendi apo të këtyre
myslimanëve, pershëndetja vetëm më fjalën “selam” konsiderohet
përshëndetje e plotë, atëherë bëhet e detyrueshme edhe kthimi i
selamit të tij.

DISPOZITAT E DYSHIMEVE GJATË KRYERJES
SË NAMAZIT
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Pyetja 516: Në qoftë se është duke falur rekatin e tretë të
namazit dhe nis të dyshojë nëse e ka kënduar duanë e kunutit apo
jo, si duhet të veprojë në këtë rast? A mundet që ta vazhdojë
namazin apo duhet të ndalet menjëherë sapo të dyshojë në këtë?
Përgjigje: Ky lloj dyshimi nuk është i rëndësishëm dhe nuk
konsiderohet problematik, për këtë arsye nuk ka asnjë problem
lidhur me këtë. E vazhdon namazin dhe e përfundon normalisht.
Pyetja 517: A i jepet rëndësi dyshimit në namazet nafile,
nëse ai është i idhur me gjithçka tjetër përveç numrit të rekateve?
Cili është gjykimi juaj nëse besimtari dyshon për shembull nëse ka
bërë një apo dy sexhde në fund të një rekati të caktuar?
Përgjigje: Dispoziat e dyshimeve në namazet nafile është e
ngjashme me dispozitat e dyshimeve në namazet e detyrueshme,
për nga përkujdesja për mbarëvatjen dhe kryerjen e tyre në mënyrë
korrekte, për sa kohë nuk ka lëvizur prej vendit të namazit. Në rast
se lëviz prej vendit të namazit, dispozitat e lidhura me namazin e
detyrueshëm janë të ndryshme nga dispozitat e lidhura me
namazet nafile.
Pyetja 518: Ata që dyshojnë shumë dhe shpesh, zakonisht
nuk u japin rëndësi dyshimeve të tyre. Si duhet të veprojë besimtari
në rast se përfshihet në dyshime gjatë kohës kur është duke e falur
namazin?
Përgjigje: Detyra e tij është që të veprojë sipas dyshimeve që
ka patur, përveç rasteve kur bazimi mbi ato dyshime mund të sjellë
si pasojë prishjen. Në këtë rast vepron i bazuar mbi gjykimin se
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dyshimet nuk kanë ekzistuar dhe nuk ka ndryshim në këtë
dispozitë nëse ajo është e lidhur me rekatet, veprat apo fjalët.
Pyetja 519: Në qoftë se një besimtar vëren pas një kohe të
gjatë se adhurimet e tij në të shkuarën kanë qenë të pavlefshme, apo
dyshon shumë për këtë, si duhet të veprojë ai në këtë rast?
Përgjigje: Dyshimi pas veprimit nuk merret në konsideratë.
Ndërsa në rast se krijon bindjen e plotë se gjithçka ka qenë e
pavlefshme në të shkuarën, atëherë duhet të përsërisë kryerjen
kaza, të gjithçkaje që mundet të përsërisë dhe të rikuperojë.
Pyetja 520: Në qoftë se një besimtar, për arsye të harresës, i
fal disa pjesë të namazit në vend të disa pjesëve të tjera. Në qoftë se
një besimtar gjatë faljes së namazit i shkon shikimi diku apo në
mënyrë të pavullnetshme flet diçka. A konsiderohet i pavlefshëm
namazi i tyre në raste të tilla? Si duhet të veprohet në këto raste?
Përgjigje: Të gjitha veprimet që konsiderohen të
pavullnetshme nuk e bëjnë namazin të pavlefshëm. Në disa raste
këto veprime e bëjnë të detyrueshme, sexhden “seh’u” sexhdja e
harresës, përveç rasteve kur shton apo pakëson një prej shtyllave të
namazit. Në këtë rast namazi konsiderohet i pavlefshëm.
Pyetja 521: Në qoftë se dikush harron kryerjen e një rekati të
namazit dhe kujtohet për këtë në fund të namazit. Mund të ndodhë
që dikush gjatë faljes së rekatit të parë të namazit të mendojë se
është duke falur të dytin dhe më pas të vijojë vetëm me faljen e
rekatit të tretë dhe të katërt. Gjatë faljes së rekatit të fundit kujtohet
se ky nuk është rekati i katërt, por i treti. Ju lutem të na tregoni si
duhet të veprojë në një rast si ky?
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Përgjigje: Duhet të kryejë faljen e rekatit që ka lënë pa kryer
brenda të njëjtin namaz dhe më pas mund të japë selam. Në këtë
rast, duke qenë se mungon “teshehudi” në kohën ndërmjet dy
rekateve, kemi një mangësi dhe për këtë duhet kryer sexhdja seh’u
apo ajo që quhet sexhdja e gabimit dhe e harresës.
Pyetja 522: Si është e mundur që të matet numri i rekateve
në namazet rezervë, në kuptimin, që: a ka qenë një rekat i vetëm
apo kanë qenë dy rekate?
Përgjigje: Numri apo sasia e rekateve në namazin rezervë
matet në masë të njëjtë me mundësinë e gabimit në namaz. Kështu,
nëse dyshimi është ndërmjet dy apo për katër rekateve, duhen të
konsiderohen dy rekate prej namazit rezervë (rek’atul ihtijat). Në
qoftë se dyshimi është ndërmjet tre apo katër rekateve, është i
detyrueshëm një rekat në këmbë ose dy rekate ulur, për namazin
rezerve (rek’atul ihtijat).
Pyetja 523: A është e detyrueshme sexhdja seh’u në qoftë se
pa dashur lexojmë në mënyrë të gabuar ndonjë pjesë të sureve apo
të ajeteve apo të dhikrave që këndohen gjatë namazit?
Përgjigje: Jo nuk është e detyrueshme në këtë rast.

NAMAZI KAZA
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Pyetja 524: Deri në moshën 17-vjeçare nuk kam patur asnjë
informacion lidhur me prishjen në gjumë, me çështjet e xhunubit
dhe të larjes prej papastërtisë. Kurrë nuk kam dëgjuar më parë prej
dikujt të flasë për çështje të tilla. Kurrë më parë, nuk e kam ditur
dhe as e kam kuptuar çdo të thotë xhunub dhe çdo të thotë të
marrësh gusul për të pastruar veten prej tij. Për këtë arsye, namazet
dhe agjërimet e mia të kryera deri në këtë moshë mund të
konsiderohen problematike. Ju lutem të më tregoni cilat janë
detyrimet e mia fetare të lidhura me situatën e përshkruar më sipër?
Përgjigje: Të gjitha namazet që i ke falur duke qenë xhunub
duhet të falen sërish. Ndërsa sa i përket agjërimit, nuk është e
detyrueshme që të përsëritësh agjërimin për sa kohë nuk ke patur
dijeni gjatë kohës kur ke agjëruar për gjendjen e xhunubllëkut dhe
pasojave fetare të tij gjatë agjërimit.
Pyetja 525: Për arsye të paditurisë dhe mungesës së
vullnetit, kohë më parë kam ushtruar zakonin e padëshirueshëm të
masturbimit. Për këtë arsye, nuk jam falur ndonjëherë. E vërteta
është se unë nuk e kam llogaritur dhe as e kam matur kohën apo
numrin e herëve në të cilat kam lënë namazin pa falur dhe lënia e
namazit nuk ka qenë në mënyrë të vazhdueshme dhe të
pandërprerë, por vetëm në ato herë kur kam qëlluar xhunub dhe
nuk kam marrë gusël. Mendoj se kam qenë në këtë gjendje për një
kohë afërsish gjashtë mujore, dhe tashmë kam vendosur që të
zëvendësoj të gjitha ato namaze që kam lënë pa falur gjatë kësaj
kohe. Pyetja ime është: A jam i detyruar t’i fal ato namaze që kam
lënë pa falur gjatë kësaj kohe?
Përgjigje: Të gjitha namazet që mendon se i ke lënë pa falur
gjatë kësaj periudhë kohore, je i detyruar t’i falësh kaza.
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Pyetja 526: Në qoftë se një mysliman nuk ka dijeni se ka
borxhe prej namazeve të detyruara për të falur, a mund të
konsiderohen namazet e pëlqyeshme apo nafilet që ka falur në
vend të namazeve të detyruara që i ka patur borxh?
Përgjigje: Namzet e pëlqyeshme apo edhe nafilet nuk mund
të zëvendësojnë namazet që janë të detyrueshme për t’u falur kaza
dhe në qoftë se ka borxhe nga e shkuara, duhet t’i falë ato me nijetin
e faljes së namazit kaza.
Pyetja 527: Prej shtatë muajsh jam bërë i rritur dhe kam
mbushur moshën e pubertetit. Disa javë përpara se të mbush
moshën e pubertetin kam pas menduar se shenja e vetme e
mbushjes së kësaj moshe është plotësimi i pesëmbëdhjetë viteve
sipas kalendarit hixhri (hënor). Ajo që ndodhi është se gjatë kësaj
kohe unë lexova një libër në të cilin përshkruheshin shenjat e
mbushjes së moshës së pubertetit të cilat unë i kisha vënë re se i
kisha plotësuar. Problemi është se tashmë nuk e kujtoj saktësisht
kur janë shfaqur këto shenja. Pyetja që lind këtu është: A kam
borxhe të caktuara lidhur me namazet apo me agjërimin tim, duke
patur parasysh se herë pas here falesha. Gjithashtu, gjatë vitit të
shkuar e kam agjëruar muajin e Ramazanit të plotë. Ju lutem të më
tregoni se cilat janë detyrimet e mia fetare lidhur me situatën e
përshkruar më sipër?
Përgjigje: Është e detyrueshme për ju që të falni të gjitha ato
namaze që mendoni se nuk i keni falur pas kohës që keni hyrë në
moshën e pubertetit. E njëjta gjë është edhe me agjërimin.
Pyetja 528: Në qoftë se gjatë muajit të Ramazanit, një person
lahet tre herë duke marrë kështu guslin e xhunubit. Për shembull:
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Është larë në datën 20, 25 dhe në datën 27 Ramazan. Më vonë
kujtohet dhe është i bindur plotësisht se njëra prej atyre larjeve ka
qenë e pavlefshme. Cila është dispozita islame e lidhur me
namazain dhe me agjërimin në një rast si ky?
Përgjigje: Sa i përket agjërimit, ai konsiderohet i saktë,
ndërsa sa i përket namazeve ai është i detyruar të përsërisë aq
namaze sa mendon se e zhveshin atë prej borxheve karshi Zotit të
tij.
Pyetja 529: Një person nuk ka respektuar radhën e
përcaktuar fetarisht në larjen e gjymtyrëve dhe pjesëve të trupit
gjatë marrjes së guslit të xhunubit për një kohë të caktuar dhe e ka
bërë këtë nga padituria. Cila është dispozita islame lidhur me
namazin dhe agjërimin e tij në këtë periudhë kohore?
Përgjigje: Në qoftë se mosrespektimi i radhës në larjen e
pjesëve të trupit, të përcaktuara fetarisht në gusul, ë bën guslin të
pavlefshëm atëherë duhet të përsërisë të gjitha ato namaze që i ka
kryer pas papastërtisë së madhe (el hadeth el ekber). Sa i përket
agjërimit, ai konsiderohet i saktë, në qoftë se gjatë asaj kohe ka
menduar se gusli i tij është marrë në mënyrë të rregullt.
Pyetja 530: Në qoftë se dikush vendos që të falë kaza
namazet që kanë statusin (synet), si duhet të bëjë këtë?
Përgjigje: Mund të filloje të falë secilin prej tyre dhe më pas
të vazhdojë sipas radhës sikur të jetë duke falur pesë kohët e ditës.
Pyetja 531: Në qoftë se një person është i detyruar të
përsërisë një sasi të konsiderueshme namazesh, a është e mundur
që të përsëritë namazet e tij në formën e mëposhtme:
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1- Fal namazin e sabahut njëzet herë.
2- Fal drekën të bashkuara drekën me ikindinë njëzet herë.
3- Fal të bashkuara akshamin dhe jacinë njëzet herë dhe
vazhdon ta bëjë këtë për një vit të plotë.
Përgjigje: Nuk ka ndonjë pengesë në faljen e namazeve kaza
në formën e lartpërmendur.
Pyetja 532: Një person është plagosur rëndë në kokën e tij
deri në atë masë sa është prekur edhe truri. Kjo fatkeqsi ndikoi që
të paralizohet dora bashkë me këmbën e tij të majtë dhe bashkë me
to edhe gjuha e tij. Gjithashtu, ai ka harruar sesi falet namazi dhe e
ka të pamundur në këtë gjendje ta mësojë atë sërish. E vërteta është
se ai mundet ta bëjë dallimin ndërmjet pjesëve të ndryshme të
namazit duke i lexuar ato në libër ose duke e dëgjuar atë të incizuar
nëpërmjet një magnetofoni apo një aparaturë të ngjashme.
Aktualisht, personi në fjalë ka dy probleme të lidhura me namazin
e tij. Problemi i parë është se ai e ka të pamundur të pastrojë
venddaljen e urinës, sikurse e ka të pamundur që të marrë abdes.
Ndërsa problemi i dytë është pamundësia e këndimit të Kur’anit
gjatë namazit. Ju lutemi të na tregoni si duhet të veprojë ky person
në këtë gjendje që është? Gjithashtu, cila është dispozita e lidhur me
namazet që nuk ka falur për një kohë prej gjashtë muajsh.
Përgjigje: Papastërtia e trupit nuk e pengon atë të falë namaz
në qoftë se nuk mundet të pastrohet, të lahet apo të marrë abdes,
qoftë edhe me ndihmën e të tjerëve. Në qoqftë se me ndihmën e të
tjerëve arrin të marrë tejemum apo abdes, atëherë le të provojë të
falet sa të mundet dhe si të mundet, nëse është e mundur. Le ta bëjë
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këtë edhe nëse do t’i duhet të kërkojë ndihmën e leximit në libër
apo të dëgjimit prej kasetës. Sa i përket namazeve që i ka humbur
në të shkuarën, duhet të falë kaza të gjitha ato namaze që nuk janë
falur gjatë kohës kur ka qenë i dalë prej gjendje së komës.
Pyetja 533: Gjatë kohëve kur kam qenë djalë i ri, kam falur
më shumë namaze të bashkuara ndërmjet drekës dhe ikindisë sesa
namaze akshamit, të jacisë dhe të sabahut. Nuk mbaj më mend
radhtjen e tyre dhe as numrin. A është e nevojshme të respektohet
radha në këtë rast? Çfarë nënkuptohet me namazin e radhës? Ju
lutemi të na e shpjegoni këtë çështje.
Përgjigje: Nuk është e nevojshme që të mbahet radha dhe
renditja në namazet që falen kaza, përveç dy drekave dhe dy
darkave të së njëjtës ditë. Është e mjaftueshme që të falësh aq
namaze sa mendon se je i bindur që të kanë mbetur pa falur. Nuk
je i detyruar që të respektosh radhën, në kuptimin që të përsërisësh
një namaz, për të respektuar radhën.
Pyetja 534: Pas martesës, jam përballur shpesh me daljen e
një lëngu nga venddalja e urinës. Kam pas menduar se ai ujë është
i papastër, për këtë arsye kam marrë guslin e xhunubit me nijetin e
guslit të xhunubit dhe më pas falesha pa abdes. Ky lloj lëngu tek
libri “Err Rrisaletul Amelijeh” konsiderohet medhij. Tani nuk e kam
të qartë cila është dispozita fetare lidhur me namazet që i kam falur
me guslin që është marrë me nijetin e largimit të xhunubllëkut pa
qenë xhunub dhe pa marrë marrë më pas abdes.
Përgjigje: Të gjitha namazet që ke falur pa abdes dhe vetëm
me guslin prej xhunubit, pas daljes së atij lëngu, duhet të përsëriten.
- 238 -

sipas opinionit të dijetarit, eruditit, Ajatullah Sejjid Ali Khamenei

Pyetja 535: Në qoftë se një i pafe (qafir) pranon Islamin, a
është ai i detyruar që të falë dhe të agjërojë për të gjithë kohën që
nuk ka qenë mysliman?
Përgjigje: Jo nuk është i detyruar ta bëjë këtë.
Pyetja 536: Të ndikuar prej propagadës së kuqe dhe
shkatërrimtare komuniste, një pjesë e njerëzve hoqën dorë prej fesë
dhe prej namazit për disa vite. Por, pas letrës së bekuar të imam
Khomejnit (Zoti qoftë i kënaqur prej tij!) të cilën ia dërgoi liderëve të
atëhershëm të ish-Bashkimit Sovjetik, ata u penduan dhe u kthyen
ashtu siç kishin qenë madje edhe më të mirë. Sot ata nuk janë në
gjendje që të përsërisin të gjitha namazet dhe agjërimet që kanë lënë
në atë periudhë kohe. Cila është dispozita islame e lidhur me ta në
këtë rast?
Përgjigje: Ata janë të detyruar që të falin dhe të agjërojnë
kaza sa të munden prej namazeve dhe prej ditëve të agjërimit,
ndërsa lidhur me ato që nuk munden t’i falin, lë t’ua lenë amanet
pasardhësve të tyre.
Pyetja 537: Një person ndahet nga jeta duke patur borxh
agjërimin e një muaji Ramazani dhe disa namaze, gjithashtu, por
nuk kishtë lënë pas një djalë. Ai ka trashëguar një sasi parash. Në
qoftë se ato para paguhen për të shlyer agjërimin e muajit të
Ramazanit, nuk mbeten më të tjera për të shlyer faljen e namazeve.
E kundërta është brenda të njëjtës logjikë. Në një rast si ky, cili i
jepet përparësi, shlyerjes së namazit apo shlyerjes së agjërimit?
Përgjigje: Nuk mund të ketë përparësi ndërmjet namazit
dhe agjërimit dhe nuk duhet që trashëgimtarët e tij të shpenzojnë
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aq sa para u ka lënë për të shlyer namazin dhe agjërimin. Në rast se
e ka lënë me amanet, atëherë duhet të veprojnë sipas amanetit të tij
duke marrë me qira dhe duke paguar dikë që të kryejë në vend të
tij adhurimet që ka patur borxh, duke shpenzuar vetëm një të tretën
e parave që ka lënë.
Pyetja 538: Kam pas qenë falur në pjesën më të madhe të
kohës dhe më pas kam kryer detyrimet dhe detyrimet e mia
adhurimore të mbartuara, kaza. Këto namaze që i kam patur borxh,
kanë qenë prej namazeve të cilave më kanë mbetur pa u falur për
arsye se kam qenë në gjumë. Duke qenë se rrobat e mia dhe trupi
kanë qenë të papastër, prej përtesës dhe dembelizmit nuk e kam
marrë mundimin t’i pastroj ato dhe kështu kam mbetur pa u falur.
Ju lutem të më tregoni si mundem që të bëj llogarinë e namazeve
kaza që më kanë mbetur pa u falur prej namazeve të dukurive
natyrore (salatul ajat) dhe prej atyre të shkurtra?
Përgjigje: Mënyra më e mirë për të bërë llogarinë në raste si
këto, është që të bësh llogarinë e atyre namazeve për të cilat je
plotësisht i bindur se të kanë mbetur pa u falur. Me të njëjtën
mënyrë llogaritje do të veprosh pra, edhe për sasinë që je plotësisht
i bindur të namazeve të dukurive natyrore (salatul ajat) dhe të atyre
të shkurtër (salatul kasr). Pjesën tjetër të namazeve të mbartura i fal
për namazet e ditës dhe nuk të mbetet më asgjë më shumë se kaq.
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FALJA KAZA E NAMAZEVE TË MBETURA
TË PRINDËRVE PREJ DJALIT TË TYRE
MË TË MADH

Pyetja 539: Babai im u sëmur dhe u godit prej trombozës në
kokë. Më pas mbeti i sëmurë për dy vjet me radhë. Duke qenë se u
godit prej trombozës, nuk ishte më në gjendje që të bënte dallimin
ndërmjet të mirës dhe të keqes. E thënë më ndryshe, babai im e
kishte humbur plotësisht aftësinë për të menduar. Gjatë këtyre dy
viteve as e ka falur namazin e tij dhe as ka kryer agjërimin. Unë jam
djali më i madh në shtëpi dhe pyetja që lind natyrshëm këtu është:
A jam i detyruar që të falem dhe të agjëroj për atë kohë në të cilën
babai im i sëmurë nuk ka mundur të falet e as të agjërojë? Jam i
vetëdijshëm se po të kishte qenë në gjendje të mirë shëndetësore,
nuk ka dyshim se do të isha i detyruar fetarisht që t’i laja borxhet e
tij në adhurime. Për këtë arsye ju lutem të më orientoni dhe të më
tregoni se si duhet të veproj në një rast si ky.
Përgjigje: Në qoftë se mungesa e aftësisë tek babai për të
menduar gjatë sëmundjes së tij nuk ka qenë e atyre niveleve sa të
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mund të konsiderohet i çmendur (budalla) dhe në qoftë se nuk ka
qenë në gjendje kome gjatë gjithë kohës që ka qenë i detyruar të
falej, në këtë rast, është e detyrueshme që të kryhen namazet e tij të
lëna pa falur, përndryshe nuk keni ndonjë detyrim në këtë aspekt.
Pyetja 540: Në qoftë se dikush vdes, kush është i detyruar të
agjërojë në vend të tij/saj? A është i detyrueshëm shpagimi i atyre
adhurimeve të pakryera prej djemve dhe vajzave të të vdekurit?
Apo është e mundur që shpagimi të kryhet edhe prej personave të
tjerë?
Përgjigje: Shpagimi për agjërimin e babait (edhe në rast se
ka qenë i lirë për të zgjedhur ndërmjet agjërimit apo shpagimit të tij
nëpërmjet ushqimit të fukarenjve, sipas përcaktimit të saj në
dispozitat e agjërimit), nëse është e mundur, mund të nxirret prej
trashëgimisë, atëherë mund të nxirret prej saj (trashëgimisë),
përndryshe për të qenë të sigutë, djali i tij më i madh është i
detyruar që t’i agjërojë në vend të tij ditët që babai ka patur borxh.
Pyetja 541: Një burrë i moshuar është ndarë prej anëtarëve
të tjerë të familjes për arsye të caktuara, jo shumë të qarta. Më pas e
kishte të pamundur që të lidhej me ta. Ndërkohë ky burrë plak ishte
djali më i madh i prindërve të tij. Pas një kohe të caktuar, babai vdiq
dhe biri i tij më i madh (që ishte ky i fundit) e kishte të pamundur
të merrte vesh sa namaze dhe sa agjërim kishte lënë babai i tij pa
kryer. Ai nuk ka para për të marrë dikë me qira që të kryejë namazet
e babait të tij, por edhe vetë është i pafuqishëm dhe i pamundur për
ta bërë këtë, duke patur parasysh moshën e tij të thyer. Ju lutem të
na tregoni si duhet të veprojë ai në këtë rast.
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Përgjigje: Djali më i madh, nuk është i detyruar që t’i falë të
gjitha namazet e babait, përveç atyre për të cilat është plotësisht i
bindur se i kanë mbetur babait pa u falur kur ka qenë gjallë. Djali i
madh është i detyruar fetarisht që të kryejë detyrimet e
prapambetura adhurimore të babait të tij me të gjitha mënyrat dhe
mundësitë që ka në dispozicion. Në qoftë se kryerja është përtej të
gjitha mundësive të tij, qoftë dhe duke marrë me qira dikë që t’i
kryejë ato adhurime, e në këtë rast mund të themi se është i
justifikuar.
Pyetja 542: Në qoftë se fëmija i parë i të vdekurit është vajzë
dhe i dyti është djalë, a është i detyruar ky djalë në këtë rast që të
kryejë adhurimet e pa kryera të nënës dhe të babait të tij?
Përgjigje: Kur themi se është e detyrueshme që të kryhen
adhurimet e konsideruara borxh të nënës dhe të babait, prej fëmjës
më të madh, nënkuptojmë djalin më të madh ndërmjet djemve, nëse
i vdekuri ka lënë pas trashëgimtarë djem. Sa i përket situatës që ju
e përmendni në pyetjen tuaj, djali që në këtë rast është fëmija i dytë,
duke qenë më i vogël se vajza, ai është i detyruar preferencialisht
dhe për të qenë të sigurtë të kryejë detyrimet adhurimore (namaz e
agjërim) të babit dhe të nënës së tij.
Pyetja 543: Në qoftë se djali i madh vdes përpara babait të
tij, edhe nëse ka qenë në moshën e pubertetit, edhe nëse nuk ka
qenë (në kohën kur ka vdekur), a bie detyrueshmëria e kryerjes së
detyrimeve adhurimore të prindërve prej pjesës tjetër të fëmijëve,
apo duhet të kryhen prej të tjerëve?
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Përgjigje: Detyrueshmëria e faljes së namazeve dhe e
agjërimit (borxhet) të babait të tij është e adresuar për tek djali i tij
më i madh kur është gjallë në kohën kur babai vdes.
Pyetja 544: Unë jam djali më i madh në familjen tonë. Duke
qenë se unë jam ai që do të shlyejë borxhet e prindërve të mi nëse
ata kanë detyrime adhurimore të pashlyera gjatë jetës, a jam unë i
detyruar njëkohësisht që të verifikoj detyrimet e babait tim dhe të
kontrolloj çfarë ka falur e çfarë nuk ka falur. Çfarë ka agjëruar dhe
çfarë nuk ka agjëruar, gjatë kohës kur ai vazhdon të jetë gjallë? Apo
është babai ai që duhet më tregojë dhe të më njoftojë se cilat janë
detyrimet e tij adhurimore të prapambetura, që t’i bëj unë më pas?
Përgjigje: Ju nuk jeni i detyruar as të pyesni, as të hetoni e
as të kontrolloni se cilat janë detyrimet adhurimore të cilat prindërit
tuaj i kryejnë apo nuk i kryejnë gjatë jetës së tyre. Në rast se babai
apo nëna kanë detyrime adhurimore të prapambetura gjatë jetës së
tyre, atëherë ata duhet që të njoftojnë (duke e lënë amanet) djalin e
tyre më të madh përpara se te vdesin për detyrimet që kanë.
Gjithsesi, në të gjitha rastet, djali më i madh i babait është i detyruar
që të falë apo të agjërojë, vetëm atë sasi namazi e agjërimi për të
cilën ai është plotësisht i bindur se prindërit e tij nuk e kanë falur
dhe nuk e kanë agjëruar.
Pyetja 545: Dikush vdes dhe trashëgimia e vetme që ka lënë
pas është shtëpia ku ka banuar ai dhe fëmijët e tij. Dihet se gjatë
jetës së tij ai ka detyrime adhurimore (namaz dhe agjërim) të
pashlyera. Djali i tij i madh e ka të pamundur të shlyejë detyrimet
e babait të tij për arsye të punëve të tij të shumta gjatë ditës. A janë
ata të detyruar që ta shesin këtë shtëpi në mënyrë që të shlyejnë
detyrimet e prapambetura adhurimore të bababit të tyre?
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Përgjigje: Nuk është e detyrueshme shitja e shtëpisë në
situatën e përmendur më sipër, ndërsa sa i përket namazit dhe
agjërimit të prapambetur të babait të tyre të vdekur, djali i madh
është i detyruar që t’i shlyejë më çdo mënyrë. Në rast se i vdekuri
ka lënë amanet që të merret dikush me qira (të paguhet për të kryer
adhurimet e tij) duke qenë i bindur se e ka kryer pjesën tjetër të
namazeve dhe të agjërimit, atëherë mund të merret dhe mund të
përdoret një e treta e pasurisë së tij për të paguar dikë që të kryejë
ato adhurime në vend të babait apo në vend të nënës së tij.
Pyetja 546: Në qoftë se vdes djali i madh i cili e ka patur të
detyrueshme që të shlyejë detyrimet adhurimore të prapambetura
të babait të tij të vdekur. Në këtë rast, a trashëgohet ky borxh prej
djalit të madh të vdekur, për tek djali më i madh i tij? Pra a
trashëgohet borxhi prej gjyshit tek nipi më i madh (fëmija më i
madh mashkull i djalit më të madh) në rast se vdes fëmija më i
madh? Apo detyrimi në këtë rast, transmetohet tek fëmija i dytë
mashkull? Pra tek vëllai më i vogël i djalit të madh mashkull të të
vdekurit?
Përgjigje: Detyrimet që bien përmbi djalin e madh të të
vdekurit nuk trashëgohen as tek fëmija i tij më i madh as tek vëllai
i tij më i vogël.
Pyetja 547: Në qoftë se babai nuk është falur kurrë në jetën
e tij. A është i detyruar fetarisht fëmija të shlyejë për babain e tij të
gjitha namazet dhe adhurimet të cilat ai duhej t’i bënte vetë në jetën
e tij?
Përgjigje: Për të qenë të sigurtë, është mirë që djali i madh
t’i shlyejë ato me një mënyrë ose më një tjetër.
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Pyetja 548: Në qoftë se babai nuk është falur kurrë në jetën
e tij dhe e ka bërë këtë me vetëdije të plotë. A është i detyruar
fetarisht fëmija të shlyejë për babain e tij të gjitha namazet dhe
adhurimet të cilat ai duhej t’i bënte vetë në jetën e tij edhe nëse kjo
mund të jetë për 50 vjet me radhë?
Përgjigje: Për të qenë të sigurtë, edhe në këtë rast djali i tij i
madh është mirë që t’i shlyejë për të.
Pyetja 549: Në qoftë se djali i madh i babait ka një sasi të
caktuar adhurimesh, namaz e agjërim, për të shlyer për babain e tij
të vdekur dhe njëkohësisht edhe ai vetë ka detyrime për të kryer
nga e shkuara, namaz dhe agjërim. Në këtë rast, cilave adhurime u
jep përparësi djali më i madh, adhurimeve të veta apo atyre të
babait?
Përgjigje: Është i lirë të vensodë vetë se kujt dëshiron t’i japë
përparësi. Në të dyja rastet, cilido qoftë vendimi i tij, konsiderohet
i drejtë dhe i saktë.
Pyetja 550: Babai im ka një sasi të caktuar namazesh të
pashlyera, por ai është i pafuqishëm dhe e ka të pamundur që t’i
shlyejë ato dhe unë jam djali i tij më i madh. A është e lejuar që të
kryej në vend të tij namazet dhe detyrimet e tij adhurimore të
pashlyera, gjatë kohës kur ai është ende gjallë? A mundem të marr
dikë me qira që t’i shlyej ato detyrime të babait tim gjatë kohës që
ai është gjallë?
Përgjigje: Nuk është e lejuar që shlyerja të kryhet nëse
personi vazhdon të jetë gjallë.
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NAMAZI ME XHEMAT

Pyetja 551: Cili është nijeti që bën imami që drejton një
namaz me xhemat? A e bën nijetin për të gjithë xhematin, apo e bën
nijetin për veten e tij?
Përgjigje: Në qoftë se dëshiron që të marrë sevapin dhe
shpërblimin për namazin me xhemat, atëherë duhet ta bëjë nijetin
për namazin me xhemat dhe për pozicionin e imamit. Edhe në qoftë
se hyn për të drejtuar namazin, pa e bërë nijetin si imam, namazi i
tij dhe i atyre që i drejton, nuk ka ndonjë problem.
Pyetja 552: Në disa prej institucioneve ushtarake, gjatë
kohës kur falet namazi me xhemat – që ndodh zakonisht gjatë orarit
zyrtar të punës - janë disa përgjegjës, apo oficerë të cilët nuk vijnë
të falen duke u justifikuar se ata nuk munden që ta lenë punën e
tyre për asnjë moment, duke patur parasysh se është mundësia që
ajo punë të bëhet pas përfundimit të orarit zyrtar, ose në ditën tjetër.
A mund të konsiderohet kjo sjellje mungesë respekti për namazin
dhe kohën e tij?
Përgjigje: Më e mira e të mirave është që namazi të falet në
fillim të kohës së tij dhe është mirë, gjithashtu, që nëpër
institucionet e ndryshme shtetërore të organizohen çështjet
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administrative në mënyrë të atillë që të punësuarit aty të munden
që ta kryejnë këtë detyrim adhurimor, me xhemat dhe në fillim të
kohës së tij.
Pyetja 553: Cili është mendimi juaj i bekuar lidhur me
kryerjen e veprave të pëlqyeshme, siç është falja e namazit të
pëlqyeshëm, ose duaja e ndërmjetësimit, ose lutje të tjera të
ngjashme të cilat këndohen përpara, pas ose gjatë kryerjes së
namazeve me xhemat (që kryhen në institucionet shtetërore tek
vendfaljet (el musal’la) që gjenden në ato institucione) dhe që zgjasin
edhe më shumë se koha e farzit në namazin me xhemat?
Përgjigje: Sa i përket kryerjes së veprave të pëlqyeshme, siç
është falja e namazit të pëlqyeshëm dhe punë të tjera të ngjashme
të cilat zgjasin më shumë se koha normale që nevojitet për të falur
namazin me xhemat (këtë ritual madhështor dhe të përditshëm të
myslimanëve) dhe ndikojnë në shpërdorimin dhe në marrjen prej
kohës së përcaktuar si orar i punës, është një çështje që ka problem.
Pyetja 554: A është e lejueshme dhe e pranuar që të falet një
namaz tjetër me xhemat në krahë të atij që është duke u falur me
një numër të konsiderueshëm myslimanësh, në mënyrë të atillë që
secili prej xhemateve të dëgjojë ezanin dhe ikametin e palës tjetër?
Përgjigje: Nuk ka ndonjë problem fetar në faljen e një
xhemati të dytë në mënyrën si është përshkruar më sipër, por është
e pëlqyeshme dhe më e mirë që të mblidhen të gjithë myslimanët
dhe të kryejnë faljen e namazit të bashkuar në një vend, sepse kjo
është një mënyrë dhe një mundësi e mirë për të rritur vlerën e
ritualit apo të adhurimit, duke i dhënë atij përmasa dhe dimensione
sa më madhështore.
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Pyetja 555: Në kohën kur në xhami është duke u falur
namazi me xhemat, ka disa persona të cilët falen mënjanë prej të
tjerëve. Cila është dispozita islame lidhur me veprime si këto?
Përgjigje: Kjo nuk është një vepër e lejuar në qoftë se
konsiderohet prej arsyeve që e dobësojnë xhematin dhe unitetin e
tij. Gjithashtu, kjo çështje është e lidhur me prishjen dhe dëmtimin
e imazhit të imamit të xhematit, pasi njerëzit mund të dyshojnë
lidhur me të.
Pyetja 556: Në një lagje apo vend të caktuar janë disa xhami
dhe në të gjitha këto xhami falet namazi me xhemat. Ndërmjet dy
prej këtyre xhamive gjendet një shtëpi të cilën e ndajnë dhjetë shtëpi
prej njërës prej xhamive dhe dy shtëpi prej xhamisë tjetër. Në këtë
shtëpi gjithashtu falet namazi me xhemat. Cili është mendimi juaj
lidhur me këtë?
Përgjigje: Namazi me xhemat është dhe duhet të jetë simbol
i bashkimit, njësimit të zemrave dhe i unitetit ndërmjet
myslimanëve dhe nuk duhet të shërbejë si arsye për t’i ndarë apo
për t’i përçarë ato në grupe. Falja e namazit me xhemat në shtëpi,
në qoftë se nuk ka për qëllim dhe në qoftë se nuk ndikon në
përçarjen e myslimanëve, atëherë nuk ka ndonjë problem në këtë.
Pyetja 557: A është e mundur apo e lejuar që një person i cili
nuk ka marrë leje apo nuk është çertifikuar prej imamit të xhamisë
të cilin e ka emëruar institucioni i përkujdesjes rreth çështjeve të
xhamive, që të falë dhe të drejtojë namazin me xhemat në atë
xhami?
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Përgjigje: Falja e namazit me xhemat nuk është e lidhur me
kurrëfarë leje apo liçensë, të dhënë prej imamit të emëruar të
xhamisë. Por, nuk është e lejuar që dikush të përpiqet ta anashkalojë
apo ta konkurojë imamin në faljen apo në organizmin e namazit me
xhemat për sa kohë që ai është i pranishëm në xhami. Mund edhe
të themi se kjo punë është rreptësisht e ndaluar (haram) nëse ndikon
në përçarjen e xhematit dhe të myslimanëve.
Pyetja 558: Në qoftë se imami i xhamisë bën herë pas here
sjellje të caktuara të cilat nuk i kanë hije pozicionit të dijetarit të fesë
dhe mund të flasë fjalë të caktuara të pahijshme, a mund të themi
në këtë rast se ai e ka humbur cilësinë e drejtësisë?
Përgjigje: Në qoftë se veprimi i tij nuk është në kundërshtim
me dispozitat e sheriatit, cilësia e drejtësisë nuk kompromentohet.
Pyetja 559: A është e lejuar që të falemi në namazin me
xhemat, pas një imami i cili nuk njihet mirë se kush është dhe çfarë
përfaqëson?
Përgjigje: Në qoftë se drejtësia e tij është e verifikueshme
dhe e mirënjohur, mund të themi se është e lejuar që të faleni pas tij
gjatë kohës kur drejton namazin me xhemat.
Pyetja 560: Në qoftë se dikush beson tek devotshmëria,
përkushtimi dhe drejtësia e një personi të caktuar dhe në të njëjtën
kohë mendon dhe beson se i njëjti person i ka bërë padrejtësi në
momente të caktuara, a është e mundur që ta konsiderojë të drejtë
në terma të përgjithshëm?
Përgjigje: Për sa kohë nuk është e mundur të argumentohet
se personi i cili i ka bërë padrejtësi, e ka bërë këtë me zgjedhjen e tij,
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me vetëdije të plotë dhe me paramendim; në qoftë se nuk dihet
gjithashtu nëse ai ka patur një justifikim fetar për ta bërë këtë, nuk
është e lejuar që të gjykohet si një njeri i shthurur.
Pyetja 561: A është e lejuar që të falemi pas një imami që
drejton namazin me xhemat, i cili mund të jetë prej atyre që
urdhërojnë në të mirë dhe ndalojnë nga e keqja, por njëkohësisht
nuk vepron asgjë prej atyre për të cilat u flet njerëzve?
Përgjigje: Në qoftë se nuk kemi argumente të qarta, thjesht
fakti që ky person ndoshta nuk bën ashtu siç flet, mbetet gjithsesi
një hipotezë. Ai person mund të ketë arsye të ndryshme të dukshme
dhe të padukshme fetare, për të vepruar apo për të mos vepruar
lidhur me çështje të caktuara. Një hipotezë e tillë nuk mund të bëhet
shkak që ky person të paragjykohet si njeri i keq apo i pavlerë dhe
nuk ka asnjë problem për t’u falur pas tij.
Pyetja 562: Cili është kuptimi i drejtësisë sipas mendimit
tuaj?
Përgjigje: Drejtësia është gjendje shpirtërore, e cila e shtyn
njeriun që të jetë vazhdimisht i prirur të orientohet kah Allahu i
Madhëruar dhe devotshmëria. Është ajo ndjenjë e cila e orienton
njeriun vazhdimisht që të orientohet kah lënia e veprave të liga dhe
veprimi me vepra të mira, sa më larg harameve të përcaktuara prej
Allahut të Madhëruar.
Pyetja 563: Ne jemi një grup të rinjsh që rrimë gjithmonë
bashkë nëpër divanijate dhe husejnijate dhe kur thirret ezani, i
themi dikujt prej nesh që njihet për drejtësinë e tij, që të dalë dhe të
drejtojë namazin me xhemat. Ajo që ndodh është se disa prej
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djemve, e kanë pak problem faljen pas këtij imami, që është shoku
ynë dhe për këtë bazohen tek mendimi i imam Khomejnit (Allahu e
mëshiroftë!), i cili thotë se është haram të lidhesh në namaz pas
dikujt që nuk është dijetar i fesë. Cili është mendimi juaj lidhur me
këtë çështje?
Përgjigje: Në qoftë se është e mundur falja pas një dijetari të
fesë, sigurisht që është e ndaluar (haram) të falemi pas dikujt tjetër.
Pyetja 564: A është e mundur që dy persona të falin namaz
me xhemat?
Përgjigje: Në qoftë se kjo që po thoni, nënkupton faljen e
namazit me xhemat, prej një personi (që është imami) dhe një tjetri
pas tij, po. Mund të themi se ky është namaz me xhemat.
Pyetja 565: Në qoftë se një mysliman që është duke falur me
xhemat namazin e drekës dhe të ikindisë lexon Fatihanë dhe një
sure pas saj, duke patur parasysh se ai nuk është i detyruar fetarisht
që t’i lexojë ato, por i ka kënduar sepse pretendon se duke bërë këtë,
ai e mbron veten prej hutisë dhe e mbron mendjen prej largimit për
tek çështje të tjera të jetës së përditshme - cila është dispozita e
namazit të tij në këtë rast?
Përgjigje: Nuk është e lejuar për të që të lexojë në dy
namazet e drekës (dreka dhe ikindia) të cilat falen pa zë dhe
justifikimi i lartpërmendur nuk ka asnjë bazë dhe as nuk e
justifikon leximin.
Pyetja 566: Në qoftë se imami shkon në xhami për të falur
namazin me motoçikletë duke respektuar të gjitha rregullat e
qarkullimit rrugor, cila është dispozita islame lidhur me këtë?
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Përgjigje: Kjo nuk ndikon aspak tek cilësia e domosdoshme
e drejtësisë dhe as tek të qënit e tij imam i namazit me xhemat.
Pyetja 567: Në qoftë se nuk e mbërrijmë dot namazin me
xhemat sepse është duke përfunduar dhe për të fituar mirësitë dhe
shpërblimin e namazit me xhemat vendosemi pas imamit kur është
duke bërë pushimin e fundit (teshehudin dhe teslijmin) përpara se
imami të japë selam, e pasi të përfundojë imami namazin, ngrihemi
dhe falim rekatin tonë të parë. Pyetja që lind këtu është: A është e
lejuar të bëjmë të njëjtin veprim pas përfundimit të rekatit të dytë
në namazin me katër rekate?
Përgjigje: Veprimi i lartpërmendur është i lejuar dhe i
mundur vetëm në formën e përmendur më sipër, pra, kur
myslimani dëshiron të kapë namazin me xhemat dhe kërkon të
përfitojë shpërblimin dhe mirësinë e tij duke qëndruar pas imamit
në pushimin e fundit pas rekati të dytë ose të tretë ose të katërt.
Pyetja 568: A është e lejuar që imami i namazit me xhemat
të paguhet për punën e tij?
Përgjigje: Nuk është e lejuar përveç rasteve nëse paguhet
për të tjera punë të lidhura me detyrën e tij si imam dhe drejtimin e
punëve të një xhamie.
Pyetja 569: A është e lejuar që imami i namazit me xhemat
të drejtojë apo të përsërisë faljen e dy namazeve të Bajramit, apo të
dy namazeve në të njëjtën kohë?
Përgjigje: Nuk ka ndonjë problem në përsëritjen e namazit
prej imamit të namazit me xhemat, në qoftë se vihet re prania e
shumë besimtarëve të tjerë që vijnë pasi namazi i parë të ketë
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përfunduar. Kjo është e lejuar tek namazet e detyruara të ditës dhe
jo më shumë se një herë. Madje mund të themi se kjo është një punë
e pëlqyeshme. Ndërsa sa i përket namazeve të Bajrameve kjo mund
të ketë problem.
Pyetja 570: Gjatë namazit me xhemat, në kohën kur imami
është në rekatin e tretë apo të katërt të namazit të jacisë, ndërkohë
që besimtari është në rekatin e tij të dytë, a është i detyruar ky i
fundit që të lexojë me zë “Fatihanë” dhe suren që vjen pas saj?
Përgjigje: Jo. Duhet t’i këndojë ato pa zë.
Pyetja 571: Në qoftë se pas përfundimit të namazit me
xhemat dhe dhënies selam prej imamit, këndohet salavati përmbi
Muhamedin dhe Familjen e Muhamedit (Paqja e Allahut qoftë mbi të
gjithë ata!) dhe përsëtitet prej besimtarëve tre herë. Pas tyre
përsëriten tre tekbire rresht dhe menjëherë pas tyre përsëriten citate
të caktuara politike (nënkuptoj me këtë duanë dhe mohimin e të
keqes që thuhen me zë të lartë). A ka ndonjë problem në këtë?
Përgjigje: Këndimi i ajeteve të namazit dhe pas tyre këndimi
i salavateve mbi Muhamedin (Paqja dhe Bekimet e Allahut qofshin mbi
të dhe mbi Familjen e tij të nderuar!) jo vetëm që nuk përbëjnë ndonjë
problem, por konsiderohen prej gjërave të rëndësishme që duhen
përmendur dhe duhen bërë në namaz dhe prej të cilave synohet
shpërblim i madh. Sa i përkët gjithashtu thirrjeve dhe përsëritjes së
frazave të bekuara të lidhura me qëllimet dhe orientimin e
përgjithshëm të Revolucionit Islamik, siç mund të jetë tekbiri dhe
fraza të tjera të ngjashme, është e nevojshme që ato të përsëriten në
vazhdimësi si mënyra më e mirë për të mbajtur lart frymën e
revolucionit dhe të qëllimeve më të larta islame.
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Pyetja 572: Në qoftë se një person mbërrin në xhami gjatë
kohës kur është duke u falur rekati i dytë i namazit me xhemat. Për
arsye të paditurisë nuk e bën “teshehudin” dhe kunutin në rekatin
që vjen më pas. Ju lutemi të na tregoni nëse namazi i tij është i saktë
apo jo?
Përgjigje: Namazi i tij është i saktë, por për të qenë i sigurtë
duhet ta bëjë kunutin kaza, gjithashtu, duhet të kryejë dy sexhdet
seh’u për pjesën harresën e “teshehudit”.
Pyetja 573: A është e kushtëzuar falja pas një imami me
pranimin e tij paraprak, për ta bërë këtë? A është e mundur dhe e
lejuar që të falim namaz pas dikujt i cili qëndron pas imamit?
Përgjigje: Pëlqimi i imamit apo pranimi i tij paraprak, nuk
është kusht për t’u lidhur pas tij në namaz. Njëkohësisht, nuk është
e lejuar fetarisht që të falni namaz pas dikujt që është lidhur pas
imamit.
Pyetja 574: Dy myslimanë nisin të falin namazin. Njëri prej
tyre futet imam dhe personi i dytë falet pas tij. Më pas, vjen një
person i tretë dhe mendon se i dyti (që qëndron pas imamit) është
imami, duke e ngatërruar kështu me imamin e vërtetë. Pas
përfundimit të namazit, u vu re se imam nuk ishte personi pas të
cilit i treti qëndroi, por ai tjetri. Ju lutem të na tregoni cili është
gjykimi islam lidhur me namazin e këtij të fundit në këtë rast?
Përgjigje: Qëndrimi në namaz, pas një personi i cili është pas
imamit, nuk është e lejuar. Por, në rast se qëndron pas tij në namaz
sepse nuk e ka ditur këtë, në një rast si ky, nëse personi ka vepruar
sipas mënyrës që duhet të veprojë, pra, duke e bërë rukunë dhe
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sexhden sikur të jetë duke u falur vetë, duke mos lënë pa bërë me
vetëdije njërën prej shtyllave të namazit, në këtë rast, namazi i tij
është i vërtetë.
Pyetja 575: A është e lejuar për dikënd që don të falë
namazin e jacisë me xhemat, duke e ditur që xhemati është duke
falur namazin e akshamit?
Përgjigje: Nuk ka ndonjë problem lidhur me këtë.
Pyetja 576: Në qoftë se nuk repsektohet kushti për të ngritur
sado pak vendin e faljes së imamit mbi atë në të cilin falen
besimtarët e tjerë, a konsiderohet namazi i plotë apo jo?
Përgjigje: Në qoftë se imami qëndron mbi një vend më të
lartë se ai që është përcaktuar për imamin që drejton xhematin në
një namaz farz, në këtë rast kjo lartësi apo ky çrregullim e bën të
detyrueshëm pavlefshmërinë e namazit.
Pyetja 577: Njëri prej safëve (rreshtave) pjesë e namazit me
xhemat ishin prej atyre që i shkurtonin namazet e tyre për arsye të
udhëtimit. Ndërsa safi pas tij, ishte prej safëve të cilët po faleshin
rregullisht. Në qoftë se ata që gjenden në safin (rreshtin) e përparëm
falin dy rekate dhe më pas ngrihen menjëherë për të falur dy rekatet
e tjerë, a mund të themi në këtë rast se namazi i rreshtit pas tyre
konsiderohet me xhemat, sa i përket dy rekateve të mbetur?
Përgjigje: Në qoftë se është situata ashtu siç është paraqitur
prej jush në këtë pyetje, sa i përket dy rekateve të tjerë, namazi i
rreshtit pasues konsiderohet me xhemat.
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Pyetja 578: Në qoftë se dikush që qëndron pas imamit është
i fundit në fundin e rreshtit të besimtarëve anash, a është e mundur
që ky person të fillojë namazin përpara se të fillojnë besimtarët që
janë tek rreshtat e përparëm dhe të cilët janë fizikisht më pranë
imamit?
Përgjigje: Në qoftë se pjesa e besimtarëve që qëndrojnë
ndërmjet tij dhe imamit janë plotësisht të përgatitur dhe të gatshëm
për të hyrë në namaz dhe imami hyn, gjithashtu, në namaz, në këtë
rast, nuk ka ndonjë problem që të bëhet nijeti për namazin me
xhemat dhe të hyhet në namaz pa marrë parasysh nëse kanë hyrë
apo nuk kanë hyrë njerëzit e tjerë të cilët mund të qëndrojnë
fizikisht ndërmjet tij dhe imamit.
Pyetja 579: Në qoftë se dikush hyn në namazin me xhemat
në rekatin e tretë duke imagjinuar se imami është në namazin e parë
dhe për këtë arsye nuk lexon asgjë në këtë rekat. Ju lutem të na
tregoni nëse është i detyruar në këtë rast që ta përsërisë namazin e
tij.
Përgjigje: Në qoftë se e vëren këtë përpara se të shkojë në
ruku, atëherë duhet të lexojë aq sa duhet lexuar. Edhe në qoftë se e
kupton pasi të ketë rënë në ruku, namazi i tij është i plotë dhe nuk
ka asnjë detyrim tjetër. Është e pëlqyeshme në një rast si ky dhe për
të qenë të sigurtë që të bëhen dy sexhdet seh’u, për asrye të harresës
së këndimit.
Pyetja 580: Për të kryer namazin me xhemat nëpër
institucionet e ndryshme shtetërore apo nëpër shkollat e mesme
dhe ato nëntëvjeçare, ka lindur një nevojë e madhe për imamllarë
që t’i drejtojnë këto namaze. Duke qenë se nuk ka në zonën ku
- 257 -

Pyetje Përgjigje - Adhurimet

jetojmë dijetarë dhe të shkolluar me arsimin përkatës fetar përveç
meje, jam i detyruar që të falem si imam me xhemat më shumë se
tre katër herë në vende të ndryshme dhe të njëjtin namaz. Duke
qenë se namazin e dytë me xhemat dijetarët tanë të nderuar e kanë
lejuar, a është e lejuar që në namazin e tretë të bëj nijetin e faljes për
namaze kaza?
Përgjigje: Drejtimi i namazit si imam, duke bërë nijetin e
faljes së një namazi kaza (për siguri), nuk është i lejuar.
Pyetja 581: Në një universitet të caktuar, e falin namazin me
xhemat për të punësuarit aty, tek njëra prej godinave të universitetit
e cila është ngjitur me njërën prej xhamive të qytetit, duke patur
dijeni se në atë xhami falet gjithashtu namazi me xhemat, në të
njëjtën kohë. Cila është dispozita islame lidhur me pjesëmarrjen në
faljen e namazit me xhemat në universitet?
Përgjigje: Falja e namazit me xhemat, në të cilin plotësohet
të gjitha kushtet e nevojshme për të falur një namaz të tillë, duke
nisur me vendin dhe me kriteret që duhet të plotësojë imami
drejtues i xhematit, nuk ka asnjë problem edhe nëse ky vendfalja e
këtij namazi është fare pranë xhamisë në të cilën kryhet falja e
namazit me xhemat.
Pyetja 582: A është e lejuar që të lidhemi në namaz pas një
imami i cili punon në strukturat e Gjykatës, por në të njëjtën kohë
nuk është muxhtehid?
Përgjigje: Në qoftë se puna e tij në gjykatë, ka ardhur si
rezultat i emërimit të tij prej atyre të cilët kontrollojnë plotësimin e
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kritereve për të punuar aty, nuk ka asnjë problem që ky person të
drejtojë namazin me xhemat.
Pyetja 583: Cila është dispozita islame lidhur me faljen e
dikujt që pretendon se ka referencë fetare imam Khomejnin (Allahu
e mëshiroftë!) në çështjen e namazit të udhëtarit, pas një imami i cili
nuk e ka imamin referencë në të njëjtën çështje, veçanërisht nëse
kemi të bëjmë me namazin e xhumasë?
Përgjigje: Divergjenca në pikën e referencës fetare, nuk
bëhet problem për faljen pas dikujt në namaz. Ajo që nuk lejohet
është, që dikush të lidhet pas një imami i cili ka për referencë një
muxhtehid që ka një gjykim të caktuar për namazin e udhëtarit (për
shembull), ndërsa muxhtehidi i besimtarit që falet pas tij në namaz
ka një muxhtehid që ka qëndrim krejtësisht të kundërt prej
muxhtehidit të imamit lidhur me të njëjtën çështje.
Pyetja 584: Në qoftë se imami harron dhe pa dashur, sapo të
marrë tekbirin e hyrjes në namaz shkon direkt dhe bie në ruku. Cila
është detyra e atyre që janë lidhur pas tij në namaz në një rast si ky?
Përgjigje: Në qoftë se besimtari që falet me një imam që bën
një veprim të tillë, e verën këtë pasi të ketë hyrë në namaz dhe
përpara se të bjerë në ruku, atëherë ai del veç dhe i lexon suret që
duhen lexuar.
Pyetja 585: Në qoftë se disa fëmijë të vegjël të shkollave
fillore të cilët nuk kanë mbushur ende moshën e pubertetit,
qëndrojnë në rreshtin e tretë apo të katërt në namaz dhe pas tyre
qëndrojnë rreshta myslimanësh të rritur, a ka ndonjë dispozitë
islame lidhur me këtë rast?
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Përgjigje: Nuk ka asnjë problem në këtë.
Pyetja 586: Në qoftë se imami i namazit me xhemat merre
tejemum në vend të guslit duke qenë i justifikuar fetarisht lidhur
me këtë. A është e mundur që të drejtojë namazin me xhemat në
këtë gjendje?
Përgjigje: Nuk ka asnjë problem që të drejtojë namazin duke
marrë tejemum në vend të guslit, për sa kohë është i justifikuar
fetarisht për ta bërë këtë.

DISPOZITAT ISLAME NË LIDHJE ME LEXIMIN
JO TË RREGULLT TË KUR’ANIT NGA ANA E
IMAMIT
Pyetja 587: A ka ndonjë ndryshim ndërmjet namazit që falet
vetëm dhe namazit që falet me xhemat, sa i përket gabimive gjatë
këndimit të sureve në kryerjen e faljeve të tyre; apo gabimet e
kryera në leximin e Kur’anit prodhojnë të njëjtat efekte penalitetesh
në të dyja rastet njëlloj?
Përgjigje: Në qoftë se leximi i Kur’anit prej të detyruarit
(besimtarit) bëhet në mënyrë të gabuar dhe e ka të pamundur që ta
mësojë atë, atëherë namazi i tij është i plotë dhe i saktë. Në këtë rast,
nuk lejohet që të drejtojë namazin me xhemat dhe të tjerët të falen
pas tij.
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Pyetja 588: Disa prej imamllarëve që drejtojnë namazet me
xhemat kanë probleme të shumta lidhur me mënyrën e nxjerrjes së
shkronjave. A është e mundur dhe a pranohet që të falet pas tyre
dikush i cili mund të këndojë në mënyrë korrekte dhe nuk ka
probleme të kësaj natyre? Disa njerëz janë të mendimit se në raste
si këto, duhet të falesh me xhemat dhe më pas të përsëritësh
namazin. E vërteta është se unë nuk kam kohë dhe mundësi që ta
fal sërish. Atëherë si duhet të veproj në një rast si ky? A është e
mundur që të hyj dhe të falem me xhemat, por ta këndoj vetë pa zë
“Fatihanë” dhe suren?
Përgjigje: Në qoftë se besimtarët që falen pas imamit janë të
mendimit se leximi i imamit është i gabuar, atëherë edhe namazi
edhe xhemati në këtë rast konsiderohen të pavlefshëm. Në qoftë se
e ka të pamundur që ta përsërisë namazin, në këtë rast nuk ka asnjë
problem që të heqë dorë dhe të tërhiqet prej namazit me xhemat.
Ndërsa sa i përket leximit të Kur’anit pa zë, në një namaz që duhet
të jetë me zë, për të plotësuar faljen me xhemat pas një imami që
nuk di ta lexojë në mënyrë korrekte Kur’anin, në këtë rast nuk është
i lejuar dhe as konsiderohet i plotë.
Pyetja 589: Disa besimtarë besojnë se leximi i disa
imamllarëve të namazit të xhumasë, nuk e kanë leximin të saktë,
ose duke mos e lexuar një shkronjë fare ose duke e lexuar në mënyrë
plotësisht të gabuar duke ngatërruar zanoren që i vjen pas një
bashkëtingëlloreje të caktuar. A është praktikisht e mundshme dhe
e lejuar që të kryhet falja pas këtyre imamllarëve duke patur
parasysh pamundësinë e përsëritjes së namazit pas tyre?
Përgjigje: Një këndim i saktë, apo korrekt është ai këndim i
cili respekton parimisht të gjitha normat dhe rregullat e gjuhës
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arabe, sikurse respekton njëkohësisht edhe rregullat strikte të
venddaljes “shqiptimit” të atyre shkronjave duke bërë që një
shkronjë e caktuar të lexohet në mënyrë të atillë që të mos duket një
shkronjë tjetër. Në qoftë se besimtarët që falen pas një imami të
caktuar në namazin me xhemat dhe janë të mendimit se leximi i tij
nuk i respekton rregullat e gjuhës arabe dhe ato të nxjerrjes së
shkronjave, në këtë rast nuk është e lejuar falja pas tij. Gjithashtu,
nëse falet pas tij është i detyruar të përsërisë namazin.
Pyetja 590: Në qoftë se imami që është duke drejtuar
namazin me xhemat, dyshon në leximin e saktë apo jo të një falje të
caktuar të sures që është duke e lexuar, pasi t’i ketë ardhur radha
për të lexuar fjalët që e pasojnë atë. Pas përfundimit të namazit
kujtohet se e ka lexuar në mënyrë të gabuar atë fjalë. Cila është
dispozita islame lidhur me namazin e tij në këtë rast dhe me
namazin e atyre që janë falur pas tij?
Përgjigje: Namazi në këtë rast konsiderohet i plotë dhe i
vlefshëm.
Pyetja 591: Cili është detyrimi fetar i individit, veçanërisht i
mësuesit të leximit të Kur’anit, në rast se dëgjon imamin e namazit
me xhemat duke e lexuar Kur’anin gabim (sa i përket rregullave të
texhuidit)? Problemi është se bojkotimi i namazit me xhemat në
raste si këto mund të bëhet shkak që imami të ekspozohet ndaj
akuzave të ndryshme?
Përgjigje: Nuk është detyrë e atyre që falen pas imamit që të
bëjnë kontroll të imtësishëm të asaj që lexon imami, por në rast se
xhemati apo një pjesë e tij janë të bindur se imami e lexon Kur’anin
në mënyrë të gabuar dhe mendojnë njëkohësisht se ky lloj leximi e
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bën automatikisht namazin e tyre të pavlefshëm - në këtë rast nuk
është e lejuar që të falen pas atij imami. Lidhur me këtë rast mund
të themi gjithashtu, se nuk ka ndonjë pengesë që falja të kryhet
formalisht (për të mos shkaktuar përçarje apo ofendim të imamit).

DREJTIMI I NAMAZIT PREJ NJË IMAMI ME TË
META

Pyetja 592: Cila është dispozita islame lidhur me faljen e
namazit me xhemat pas një imami paraplegjik (me të gjithë
respektin që kemi për këta njerëz) në rastet e mëposhtme:
1- Invalidët të cilët nuk kanë humbur asnjë prej gjymtyrëve
të tyre, por për arsye të paralizës në këmbë, janë të detyruar që gjatë
qëndrimit në namaz të mbështeten tek një patericë apo edhe në
mur.
2- Invalidët që kanë humbur një pjesë të gishtërinjve të
duarve apo të këmbëve, ose një gisht të vetëm, qoftë në dorë apo në
këmbë.
3- Invalidët të cilët kanë humbur të gjithë gishtërinjtë e
duarve apo të këmbëve apo të duarve edhe të këmbëve bashkë.
4- Invalidët që kanë humbur një pjesë të njërës dorë apo të
njërës këmbë, apo të të dyjave bashkë.
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5- Invalidët të cilët kanë humbur ndonjërën prej gjymtyrëve
të tyre dhe duke qenë se ky problem i prek dorën, ndihmohen prej
njerëzve të tjerë për të marrë abdes.
Përgjigje: Në vija të përgjithshme, lidhur me këto raste
mund të themi se: nëse qëndrimi i tyre në namaz është i plotë, i
sigurtë dhe i padestabilizuar në mënyrë të shpeshtë, në mënyrë të
atillë që nuk ndikon aspak tek qetësia shpitërore, por as gjatë
këndimit të Fatihasë, të sureve apo edhe të lutjeve të tjera; në qoftë
se mundet që ta kryejë namazin në mënyrë të plotë, duke kryer
ruku të plotë dhe sexhde të tillë; në rast se e ka të mundur që të
marrë abdes në mënyrë të saktë, nuk ka asnjë problem që të tjerët
të lidhen pas tij në namaz, në qoftë se i plotëson të gjitha kushtet e
tjera të nevojshme për drejtuesin e namazit me xhemat. Në rast se
nuk plotësohen të gjitha këto kushte, atëherë mund të themi se jemi
duke u përballur me një problematikë.
Pyetja 593: Jam një nxënës i studimeve fetare dhe kam
humbur dorën time të djathtë gjatë një ndërhyrjeje kirurgjikale.
Kohëve të fundit kam lexuar që imami, imam Khomejni (Allahu e
mëshiroftë!) nuk e ka lejuar që një njeri me mangësi të prijë në namaz
një njeri të plotë nga të gjitha anët. Ju lutem të më tregoni, cila është
dispozita e namazeve të atyre njerëzve që janë falur në namaz pas
meje si imam, gjatë gjithë kësaj kohe?
Përgjigje: Namazi i atyre që janë falur pas jush gjatë gjithë
kësaj kohe, duke mos e ditur dispozitën fetare lidhur me këtë
çështje, është i saktë dhe i plotë. Nuk është e nevojshme gjithashtu
që ta përsërisin namazin duke e falur atë kaza.
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Pyetja 594: Unë jam një nxënës i dijeve fetare dhe gjatë luftës
së imponuar ndaj Republikës Islamike të Iranit jam plagosur tek
gishtërinjtë e këmbës. Pasojat e kësaj plagosjeje ishin që u detyrova
më pas që të pres gishtin e madh të këmbës. Aktualisht, unë drejtoj
namazin me xhemat në njërën prej husejnijeve. A ka ndonjë
problem fetar lidhur me këtë rast apo jo? Ju lutemi, që të na e bëni
të qartë këtë situatë.
Përgjigje: Kjo mangësi konsiderohet e papërfillshme dhe
nuk ndikon aspak në drejtimin e namazit me xhemat prej jush. Në
qoftë se do ta kishit prerë dorën plotësisht, apo qoftë edhe këmbën,
në këtë rast mund të themi se drejtimi i namazit me xhemat prej
jush mund të konsiderohet problematik.

PJESËMARRJA E GRAVE NË NAMAZIN ME
XHEMAT

Pyetja 595: A nxit Sheriati i Shenjtë, lidhur me pjesëmarrjen
e grave në namazin me xhemat, në xhami apo në namazin e
xhumasë, ashtu siç është për burrat? Apo namazi i grave është më
mirë të falet në shtëpi?
Përgjigje: Nuk ka ndonjë problem në pjesëmarrjen e tyre
(grave) në faljen me xhemat nëse dëshirojnë. Sigurisht që kanë
shpërblimin e faljes me xhemat në një rast si ky.
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Pyetja 596: Cilat janë ato raste në të cilat gruaja mund të prijë
një namaz me xhemat?
Përgjigje: Gruaja lejohet të prijë një namaz me xhemat vetëm
në rast se myslimanët që do të falen pas saj janë vetëm gra.
Pyetja 597: Në qoftë se gratë marrin pjesë në namazin me
xhemat (ashtu sikurse edhe burrat), a mund të konsiderohet kjo një
vepër e pëlqyer apo e papëlqyer? Cila është dispozita islame lidhur
me rastet kur ato qëndrojnë në namaz pas burrave. Në qoftë se falen
me xhemat pas burrave në xhami, a është e nevojshme që të ketë
një pengesë apo një ndarës ndërmjet tyre, duke patur parasysh se
prania e një pengese apo e një ndarjeje mes tyre dhe burrave apo
mes tyre dhe ligjëruesit në xhami, mund të nxisë një lloj pabarazie
dhe diskriminimi lidhur me grate, sikurse mund të prodhojë cënim
të dinjitetit dhe të personalitetit të saj?
Përgjigje: Nuk ka asnjë problem që të vijnë gratë dhe të jenë
pjesëmarrëse në namazin me xhemat. Në qoftë se falen pas burrave,
nuk është e nevojshme që të ketë një pengesë apo një ndarës
ndërmjet tyre dhe burrave. Ndërsa në rast se gratë falen në anë të
burrave gjatë namazit, në këtë rast është e nevojshme që të vendoset
një pengesë në formën e një perdeje apo diçkaje të ngjashme, për të
eliminuar sa të jetë e mundur papëlqyeshmërinë e afrimitetit të
grave me burrat gjatë faljes së namazit. Të gjitha përfytyrimet që
kanë për qëllim të flasin për mungesë respekti ndaj gruas, apo ulje
të dinjitetit dhe cënim të personalitetit të tyre, për arsye të një
ndarëseje apo të një pengese ndërmjet tyre dhe burrave gjatë
namazit, ështe vetëm një imagjinatë e pabazë dhe asgjë më tepër.
Për më tepër, nuk është e lejuar dhe as e mundur që mendimet
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personale apo bisedat e përgjithshme të implementohen dhe të
bëhen pjesë e fik’hut.
Pyetja 598: Cila është mënyra se si ndahen dhe si bashkohen
rreshtat ndërmjet burrave dhe grave në një namaz me xhemat, në
rast të mungesës së një ndarjeje, pengese apo të një perdeje ndarëse
ndërmjet tyre?
Përgjigje: Kur gratë qëndrojnë menjëherë pas burrave, nuk
ka nevojë për asnjë ndarës ndërmjet tyre.

FALJA E NAMAZIT NËSE ATË E PRIN NJË
MYSLIMAN SYNIT

Pyetja 599: A është e lejuar që t’i bashkëngjitemi namazit me
xhemat të synitëve?
Përgjigje: Namazi me xhemat për të ruajtur unitetin
ndërmjet myslimanëve, është i lejuar, pa diskutim.
Pyetja 600: Puna që unë bëj ndodhet në një lokalitet kurd
dhe pjesa më e madhe e imamllarëve të namazeve me xhemat dhe
ligjëruesit në ditët e xhuma janë prej myslimanëve synitë. Cila është
dispozita islame e lidhur me namazin pas tyre, apo bashkë me ta?
A është e lejuar që t’i përgojojmë ata?
- 267 -

Pyetje Përgjigje - Adhurimet

Përgjigje: Nuk ka asnjë pengesë apo ndalesë që të faleni me
ta namazin me xhemat dhe namazin e xhumasë në xhamitë e tyre,
sepse kjo është një mënyrë për të mbrojtur unitetin islam. Nga ana
tjetër, është e detyrueshme që të shmanget përgojimi i tyre.
Pyetja 601: Në vendet tona të punës apo të faljes dhe gjatë
kohës kur jemi bashkë më myslimanët synitë, bëjmë shpesh ashtu
siç bëjnë ata. Pra falemi njëlloj si ata, sa i përket formës dhe natyrës
së faljes, apo edhe mosrespektimit të vënies së kokës në sexhde në
kohën e duhur. A mund të themi se në raste si këto duhet të
përsërisim namazin?
Përgjigje: Në qoftë se uniteti ndërmjet myslimanëve është
më i rëndësishëm se këto hollësi e detaje, mund të themi se është e
lejuar që të faleni bashkë me ta dhe namazi konsiderohet i saktë dhe
i plotë edhe në qoftë se falemi duke e vendosur kokën në sexhade
në vend të dheut apo gurit të faljes, apo edhe gjëra të tjera të
ngjashme. E rëndësishme është të dihet se ajo që nuk lejohet është
“et teketuf” (Lidhja e duarve në namaz). Vendosja e dorës së djathtë
mbi dorën e majtë), përveç rasteve kur ka nevoja dhe arsye të
mëdha për ta bërë këtë.
Pyetja 602: Në Mekë dhe në Medine e falim namazin me
xhemat me myslimanët synitë. Ky veprim është i bazuar mbi
fetvanë e imam Khomejnit (Allahu e mëshiroftë!). Në disa raste të
tjera, për të fituar sa më shumë prej mirësisë së faljes së namazit në
xhami, shkojmë të falim tek xhamitë e synitëve namazin e ikindisë
pas namazit të drekës apo të jacisë pas namazit të akshamit, duke
mos e vendosur gurin e namazit apo dheun e sexhdes. Cila është
dispozita e namazit në një rast si ky?
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Përgjigje: Në rastin e mësipërm, në rast se nuk është në
kundërshtim me faljen e namazit të detyrueshëm me “tekije”, është
e detyrueshme që të bëjë sexhden mbi gurin apo mbi dheun e
sexhdes.
Pyetja 603: Cila është mënyra që mund të falemi në
myslimanët shi’itë në vendet ku ka myslimanë synitë. Si mund të
falemi tek xhamitë dhe namazet e tyre me xhemat duke patur
parasysh se ata i lidhin duart gjatë namazeve të tyre? Në raste si
këto, a jemi të detyruar të lidhim duart edhe ne si ata, apo mund të
falemi me duar të lëshuara dhe ata të falen ashtu siç e kanë të
përcaktuar në fik’hun e tyre?
Përgjigje: Është e lejuar që të falemi pas myslimanëve synitë
për arsyen madhore të ruatjes dhe të konsolidimit të unitetit islam
dhe se namazi i falur bashkë me ta është i plotë dhe i saktë. Duhet
të theksojmë në këtë rast se nuk lejohet që të lidhemi në namaz edhe
nëse falemi me ta, sepse kjo është rreptësisht e ndaluar, përveç
nevojave madhore dhe rasteve të jashtëzakonshme.
Pyetja 604: Cila është dispozita e bashkimit të këmbëve në
namaz, gjatë faljes me synitë, pasi një pjesë e tyre e kanë thuajse të
detyruar këtë dhe herë pas herë imponohen në këtë lëvizje?
Përgjigje: Nuk është e nevojshme dhe as e pranueshme,
megjithatë në rast se dikush e bën këtë nuk ndikon në plotësinë dhe
në saktësinë e namazit.
Pyetja 605: Myslimanët synitë e falin namazin e akshamit,
ende pa hyrë koha e faljes së tij sipas rregullave tona të fik’hut. A
është e lejuar për ne, gjatë kohës së Haxhit apo të Umres, që të falim
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namazin e akshamit të lidhur pas tyre, apo edhe me duar të
lëshuara?
Përgjigje: Nuk është e ditur dhe nuk kemi të dhëna ekzakte
nëse ata e falin akshamin përpara kohës së përcaktuar fetarisht.
Megjithatë, në rast se kjo verifikohet dhe ndodh në të vërtetë në
raste të caktuara, atëherë nuk është e lejuar që të falet namazi
përpara se të hyjë koha e tij. Në qoftë se uniteti islam e bën të
detyrueshme këtë, atëherë mund të falemi bashkë me ata në kohën
kur ata falen dhe nuk është e nevojshme që të përsëritet namazi.

NAMAZI I XHUMASË

Pyetja 606: Cili është mendimi i shkëlqësisë tuaj, lidhur me
pjesmarrjen në faljen e namazit të xhumasë, ndërkohë që në jetojmë
në kohën e mungesës se imamit (Huxh’xhetu el Mehdi) (shpirtërat
tanë le të flijohen për të!) dhe në rast se jemi të bindur se një imam
nuk është i drejtë, a bie prej nesh detyrueshmëria e faljes së namazit
të xhumasë apo jo?
Përgjigje: Namazi i xhumasë, edhe pse në ditët e sotme
konsiderohet prej detyrimeve me zgjedhje, pra, nuk është fetarisht
e detyrueshme pjesëmarrja në të; është e rëndësishme të përmendet
se myslimanët nuk duhet në asnjë mënyrë që ta privojnë veten prej
mirësisë dhe begatisë që ka pjesëmarrja në atë namaz, pasi ai është
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prej namazeve të rëndësishëm në islam. Nuk është e lejuar që
myslimanët të privojnë veten prej pjesëmarrjes në ato namaze,
vetëm për arsye të dyshimeve se imami nuk është i drejtë, apo për
arsye të iluzioneve të tjera të ngjashme.
Pyetja 607: Cili është kuptimi i plotë i përkufizimit juridik
islam “vaxhib tekhjiri” (Detyrim me përzgjedhje)?
Përgjigje: Kuptimi i këtij përkufizimi është: “Myslimani
është i detyruar që ta kryejë njërin prej detyrimeve (farz) të ditës së
xhuma. Ose të falë namazin e drekës ose të falë namazin e xhumasë.
Pyetja 608: Cili është mendimi i shkëlqesisë tuaj lidhur me
ata myslimanë që evitojnë pjesëmarrjen në namazin e xhumasë për
arsye të mungesës së interesimit, apo të indiferencës?
Përgjigje: Mosprezenca e myslimanit në namazin e
xhumasë, si një prej evenimenteve më të rëndësishëm adhurimor të
javës së tij, për arsye të indiferentizmit, është një çështje e
papëlqyeshme fetarisht.
Pyetja 609: Disa njerëz nuk marrin pjesë në faljen e namazit
të xhumasë, për arsye nga me të habitshmet apo për arsye të
këndvështrimeve të ndryshme. Cili është mendimi i shkëlqësisë
tuaj lidhur me raste si këto?
Përgjigje: Është e vërtetë që namazi i xhumasë është prej
detyrimeve me përzgjedhje në fik’hun islam, por mungesa e
pranisë në namazin e xhumasë në mënyrë të përhershme, nuk ka
asnjë justifikim të mundshëm fetar.
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Pyetja 610: A është e lejuar që të falim namazin e drekës me
xhemat tek një xhami në të cilën është duke u falur dreka, në rast se
kjo xhami është shumë pranë një xhamie tjetër në të cilën është duke
u falur me xhemat namazi i xhumasë?
Përgjigje: Nuk ka ndonjë pengesë fetare lidhur me këtë falje
dhe duhet patur parasysh gjithashtu se kjo falje konsiderohet e
saktë dhe e plotë. Kjo falje e heq prej besimtarit detyrimin që ai ka
karshi Allahut të Madhëruar lidhur me drekën e ditës së xhuma.
Në këtë rast duhet patur parasysh gjithashtu, detyrueshmëria me
zgjedhje e namazit të xhumasë në kohën në të cilën jetojmë. Duhet
që në këtë rast të vemë theksin mbi një çështje tjetër shumë të
rëndësishme dhe ajo është se falja e namazit të drekës me xhemat
në një xhami të gjendur shumë pranë një xhamie tjetër në të cilën
është duke u falur namazi i xhumasë me xhemat, mund të ndikojë
në përçarjen ndërmjet myslimanëve. Në disa raste kjo mund të
konsiderohet prej disa njerëzve, një lloj injorimi, fyerje apo
ofendimi për drejtuesin e ceremonisë së xhumasë. Në disa raste të
tjera, mesazhi që mund të përcillet prej faljes së drekës me xhemat
në vend të xhumasë, zbehjen e rëndësisë së namazit të xhuma.
Duke patur parasysh te gjithë këto faktorë të konsiderueshëm, nuk
është mirë që myslimanët të veprojnë në këtë mënyrë, paçka se
mund të jetë e lejuar. Mund të themi gjithashtu se në rast se këto
veprime provokojnë apo shkaktojnë fenomene të tjera negative që i
dëmtojnë myslimanët, atëherë bëhet e detyrueshme evitimi i faljes
së drekës më xhemat në vend të xhumasë me xhemat.
Pyetja 611: A është e mundur që të kryhet falja e namazit të
drekës në intervalin kohor ndërmjet namazit të xhumasë dhe
namazit të ikindisë? Në qoftë se e drejton namazin e ikindisë një
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person tjetër, i ndryshëm nga ai që e drejton zakonisht namazin e
xhumasë, a është e lejuar që të falemi pas tij në namazin e ikindisë?
Përgjigje: Namazi i xhumasë e plotëson detyrimin që
myslimani ka për drekën e ditës së xhuma. Megjithatë, nuk ka asnjë
pengesë, që për arsye të sigurisë të falet edhe një herë dreka pas
namazit të xhumasë. Gjithashtu, nuk ka asnjë problem që të falim
namazin e ikindisë pas një imami të ndryshëm nga ai që ka falur
namazin e xhumasë me xhemat, me kusht që të merren masat e
sigurisë në këtë rast. Kjo do të thotë se siguria në këtë rast
plotësohet duke e falur namazin e ikindisë pas të njëjtit imam, i cili,
për të qenë i sigurtë, ka falur me xhemat namazin e drekës pas
namazit të xhumasë.
Pyetja 612: Në qoftë se imami i namazit të xhumasë, nuk e
fal namazin e drekës me xhemat pas namazit të xhumasë, a është e
lejuar që myslimani ta falë drekën i vetëm, për të qenë i sigurtë, apo
mund të mjaftohet me këtë veprim të imamit?
Përgjigje: Po. Kjo është e lejuar.
Pyetja 613: A është i detyruar imami i namazit të xhumasë
që të marrë leje prej prijësit dhe liderit fetar të vendit për të ushtruar
aktivitetin e tij? Kush është lideri fetar? A është kjo dispozitë e
vlefshme gjithashtu edhe për vendet shumë të largëta?
Përgjigje: Origjina e lejimit të drejtimit të namazit të
xhumasë, nuk është drejtpërsëdrejti e kushtëzuar me një leje apo
liçensim të tillë. Eshtë e rëndësishme që të dihet në këtë rast, se
emërimi apo liçensimi i tij si prijës i namazit të xhumasë duhet
patjetër të bëhet prej prijësit të myslimanëve dhe liderit të tyre. Ky
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lloj rregulli, përfshin të gjitha ato vende të cilat gjenden nën
juridiksionin dhe nën qeverisjen e prijësit fetar, sado larg që të jenë
ato.
Pyetja 614: A është e lejuar që një imam xhumaje i emëruar
për ta bërë këtë në një vend të caktuar, të drejtojë namazin e
xhumasë në një vend tjetër, për sa kohë nuk ka ndonjë pengesë të
dukshme të prekshme, fetare apo ligjore për ta bërë këtë?
Përgjigje: Po. Është e lejuar që ai ta drejtojë namazin e
xhumasë në një vend tjetër, edhe nëse nuk është i emëruar në atë
vend, por nuk mund të konsiderohet i përhershëm dhe i emëruar
në vendin tjetër, në të cilin mund të ketë zgjedhur të falet apo të
drejtojë për arsye nga më të ndryshmet.
Pyetja 615: A është e detyrueshme që imamët e përkohshëm
të namazeve të xhumasë të zgjidhen prej liderit fakijh? Apo është e
mundur që vetë imamët e xhumave të emërojnë zëvendësit e tyre
të përkohshëm, pa patur nevojë të marrin leje prej një autoriteti më
të lartë?
Përgjigje: Është plotësisht e lejueshme që imami i xhumasë
ta zgjedhë vetë zëvendësuesin e tij të përkoshëm, por duhet të kemi
parasysh se në këtë rast, imami zëvendësues nuk ka të njëjtin status
fetar dhe juridik me imamin e emëruar prej liderit fakijh.
Pyetja 616: Në qoftë se besimtari i detyruar vëren dhe sheh
se imami i emëruar për të kryer faljen e namazit të xhumasë nuk i
plotëson kriteret për t’u cilësuar si njeri i drejtë, ose ka dyshime të
caktuara lidhur me drejtësinë e tij, a është e lejuar në këtë rast që të
falet pas atij imami për të ruajtur unitetin ndërmjet myslimanëve?
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A është e lejuar gjithashtu, që një njeri i cili mban ligjëratë
vazhdimisht në namazin e xhumasë, që të nxisë të tjerët që të mos
jenë të pranishëm në të?
Përgjigje: Nuk duhet të falet pas një imami për të cilin ka
informacion të sigurtë se nuk është njeri i drejtë, sikurse nuk lejohet
falja pas tij, edhe nëse ka dyshime serioze për mungesën e drejtësisë
së tij. Në raste si këto, nuk është e lejuar që të falet namazi me
xhemat pas tij. Mund të themi, gjithashtu, se nuk ka ndonjë pengesë
për t’u falur pas tij me qëllim unitetin dhe mospërçarjen e
myslimanëve. Sa i përket pyetjes së fundit, nuk është e lejueshme
që dikush të nxisë apo të ftojë myslimanët që të mos jenë të
pranishëm në namazin e xhumasë.
Pyetja 617: Cila është dispozita islame në faljen e namazit të
xhumasë pas një imami që është plotësisht e provuar se ka gënjyer?
Përgjigje: Vetëm konstatimi i një veprimi të ndryshëm prej
diçkaje që imami mund ta ketë thënë, nuk është i mjaftueshëm për
të vërtetuar apo për të argumentuar se ai është gënjeshtar, sepse
mund ta ketë thënë diçka për arsye jo gjithmonë të kuptueshme,
apo edhe gabimisht ose në mënyrë figurative. Nuk duhet që askush
ta ndalojë veten prej mirësive të mëdha të namazit të xhumasë, për
arsyen e pranisë së dyshimeve apo të iluzioneve të caktuara për
mungesën e drejtësisë së imamit.
Pyetja 618: A është e detyrueshme që besimtari i thjeshtë që
vjen për t’u falur pas imamit të namazit me xhemat, që të hetojë
pastërtinë e figurës së imamit të emëruar prej liderit fakijh, apo,
thjesht, emërimi i tij prej këtij të fundit tregon se ai ka kaluar nëpër
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sistemin filtrues që verifikon më parë pastërtinë e figurës dhe
drejtësinë e tij?
Përgjigje: Në qoftë se emërimi i tij përcjell qetësi dhe paqe
për zemrat e besimtarëve të cilët e njohin dhe nuk e njohin atë
imam, mund të themi se në këtë rast drejtësia e imamit apo pastërtia
e figurës së tij konsiderohet fetarisht dhe ligjërisht si e mirëqenë dhe
në këtë rast lejohet që të falemi pas tij.
Pyetja 619: A konsiderohet emërimi i imamëve të namazeve
të xhumasë prej dijetarëve të mëdhenj të njohur për drejtësinë dhe
ndershmërinë e tyre, apo prej prijësit dhe liderit fakijh të
myslimanëve, një dëshmi e mjaftueshme që provon drejtësinë e
imamëve të vendosur, apo është e nevojshme që kjo çështje të
hetohet edhe prej myslimanëve në kohët në vijim?
Përgjigje: Në qoftë se emërimi i tij përcjell qetësi dhe paqe
për zemrat e besimtarëve të cilët e njohin dhe nuk e njohin atë
imam, mund të themi se në këtë rast drejtësia e imamit apo pastërtia
e figurës së tij konsiderohet fetarisht dhe ligjërisht si e mirëqenë dhe
në këtë rast lejohet që të falemi pas tij.
Pyetja 620: Në qoftë se kemi dyshime të caktuara, ose - mos
e dhëntë Zoti - jemi plotësisht të bindur dhe kemi argument të
mjaftueshëm për drejtësinë e munguar të imamit të xhumasë dhe
jemi falur pas tij, si duhet të veprojmë në këtë rast? A duhet ta
përsërisim namazin, apo jo?
Përgjigje: Në qoftë se dyshimi apo bindja e plotë për
mungesën e drejtësisë së imamit ndodh pasi të jeni falur, në këtë
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rast, namazi juaj që keni falur pas tij është i plotë dhe nuk jeni të
detyruar që ta përsëritni atë.
Pyetja 621: Cila është dispozita islame lidhur me namazin e
xhumasë, që falet në disa vende europiane dhe jo vetëm, i
organizuar nëpër salla të ndryshme faljeje apo nëpër salla të
universiteteve të ndryshme prej bijve të myslimanëve që banojnë
në ato vende, duke patur parasysh se pjesa më e madhe e
besimtarëve që falen nëpër ato vende janë prej myslimanëve synitë?
Në raste si këto, a është e detyrueshme të falet namazi i drekës pasi
të jetë falur namazi i xhumasë?
Përgjigje: Nuk ka asnjë pengesë në faljen bashkë me
vëllezërit tanë synitë, për sa kohë ky është një veprim që e
konsolidon unitetin ndërmjet myslimanëve dhe e forcon atë,
sikurse nuk është e nevojshme që pas kryerjes së namazit të
xhumasë, të falim namazin e drekës.
Pyetja 622: Një njërin prej qyteteve pakistaneze, falet namazi
i xhumasë prej dyzet vjetësh. Në këtë kohë njëri prej besimtarëve
organizon një falje të dytë të namazit të xhumasë, pa marrë në
konsideratë largësinë e përcaktuar fetarisht ndërmjet dy xhumave.
Ky veprim shkaktoi përçarje dhe divergjenca ndërmjet
myslimanëve. Ju lutem të na tregoni se cila është dispozita fetare e
lidhur me veprime si këto.
Përgjigje: Nuk është i lejuar në asnjë mënyrë asnjë lloj
veprimi apo aktiviteti që mund të nxisë grindje dhe përçarje
ndërmjet myslimanëve. Atëherë, çfarë mund të themi për një
namaz xhumaje i cili bëhet shkak për këtë përçarje, duke patur
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parasysh se simbolika dhe arsyeja kryesore e ekzistencës së namazit
të xhumasë është bashkimi i myslimanëve dhe unifikimi i tyre?
Pyetja 623: Hatibi i xhamisë qëndrore të xhaferrive në
Raulbendi (vend që ndodhet në Iran), njoftoi ndërprerjen e namazit
të xhumasë në xhami për një kohë të caktuar për arsye të punimeve.
Pas përfundimit të punimeve në atë xhami, ne përballemi me një
problematikë tjetër. Në një largësi prej katër kilometrash
organizohet falja e namazit të xhumasë në një xhami tjetër. Duke iu
referuar kësaj largësie, a është e lejueshme që të organizohet falja e
namazit të xhumasë në xhaminë tjetër, apo jo?
Përgjigje: Në qoftë se largësia ndërmjet dy xhamive nuk e
plotëson të lejuarën fetarisht, atëherë mund të themi se namazi i
xhumasë, në xhaminë ku xhumaja është falur më vonë nuk është i
vlefshëm dhe në qoftë se do të krahasojmë ndërmjet dy namazeve
të organizuara në xhamitë respektive, mund të themi se ato janë
barazisht të pavlefshme.
Pyetja 624: A është e mundur që namazi i xhumasë - që
organizohet me xhemat - mund të falet në mënyrë të veçuar, pra i
vetëm? A është e mundur që dikush ta falë namazin e xhumasë i
vetëm, në krah të atyre të cilët janë duke e falur atë me xhemat?
Përgjigje: Namazi me xhemat është prej kushteve të
rregullsisë dhe vlefshmërisë së namazit, dhe kushti i namazit të
xhumasë është falja e tij me xhemat, për këtë arsye nuk është e
lejuar që namazi i xhumasë të falet prej një njeriu të vetëm.
Pyetja 625: Në qoftë se pozicioni i një besimtari është që të
falë namazin me shkurtim (kasër) dhe vendos që të falet në kohë pas
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një imami që është duke e falur xhumanë me xhemat, a është e
lejuar kjo?
Përgjigje: Udhëtari e ka plotësisht të mundur që të falë
namazin e xhumasë me xhemat dhe kjo xhuma zëvendëson për të
namazin e ylesë (drekës).
Pyetja 626: A është e detyrueshme që të përmendet emri i
Zahrasë (Paqja e Allahut qoftë mbi të!) në hytben e dytë duke patur
parasysh faktin se ajo është prej imamëve të mëdhenj të
myslimanëve? Apo emri i saj duhet përmendur thjesht, duke qenë
se kjo është një vepër e pëlqyeshme?
Përgjigje: Titulli “imamët e myslimanëve” nuk e përfshin atë
prej të cilën Allahu është i kënaqur: Zahranë (Paqja e Allahut qoftë
mbi të!) dhe nuk është e nevojshme që të përmendet emri i saj i
bekuar në hytben e xhumasë. Nga ana tjetër, mund të themi
gjithashtu, se nuk ka ndonjë problem edhe nëse përmendet emri i
saj i bekuar me nijetin e përfitimit të shpërblimit të madh dhe të
mirësisë.
Pyetja 627: A është e mundur që një mysliman që po falet
pas një imami që është duke falur me xhemat namazin e xhumasë,
që të bëjë nijet faljen pas tij të një namazi tjetër të detyrueshëm?
Përgjigje: Lejueshmëria e kësaj ka problem.
Pyetja 628: A është e lejuar që të mbahen dy hytbet e
xhumasë, përpara se të hyjë fetarisht koha e namazit të drekës?
Përgjigje: Është e mundur që hytbet e xhumasë të nisin edhe
para se të hyjë zyrtarisht koha e namazit të drekës, por (për të qenë
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të sigurtë) me kushtin që një pjesë e hytbeve të jetë pasi të ketë hyrë
fetarisht koha e drekës.
Pyetja 629: Në qoftë se besimtari nuk ka mundur që të jetë
prezent në asnjë pjesë të hytbes së xhumasë, dhe menjëherë pas
kësaj imami nis faljen e namazit, a konsiderohet namazi i tij i saktë
dhe i plotë, apo jo?
Përgjigje: Namazi i tij është plotësisht i vlefshëm edhe në
qoftë se mbërrin rukunë e dytë të namazit të xhumasë me xhemat.
Pyetja 630: Në qytetin tonë, namazi i xhumasë falet një orë e
tridhjetë minuta pas hyrjes së kohës së namazit të drekës. A e
zëvendëson ky namaz i falur në këtë orë, faljen e namazit të drekës,
apo duhet që të përsëritet falja e saj?
Përgjigje: Koha e namazit të xhumasë fillon menjëherë me
spostimin e diellit prej kupës së qiellit në drejtim të perëndimit
(zeualush shems). Për të qenë të sigurtë, nuk duhet të vonohet
namazi i xhumasë më shumë se një deri në dy orë, pas kohës së
zeualit.
Pyetja 631: Një mysliman nuk ka mundur që të shkojë për të
falur namazin e xhumasë. A është e mundur që ai të falë namazin e
drekës dhe të ikindisë në fillim të hyrjes së kohës së tyre? Apo duhet
të presë derisa të përfundojë kryerja e namazit të xhumasë, dhe më
pas t’i falë ato?
Përgjigje: Nuk është i detyruar të presë derisa të përfundojë
namazi i xhumasë, por mund t’i falë të dyja namazet (të drekës e të
ikindisë) sapo të hyjë koha e tyre e përcaktuar fetarisht.
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Pyetja 632: Në qoftë se imami i emëruar për të falur namazin
e xhumasë me xhemat është i pranishëm dhe gëzon shëndet të
plotë, a është e lejuar që të emërojë zëvendësin e tij që ta drejtojë
namazin e xhumasë? A është e lejueshme, gjithashtu, që ky imam
të falet pas zëvendësit të tij?
Përgjigje: Nuk ka asnjë pengëse dhe asnjë mangësi në
namazin e xhumasë të udhëhequr prej zëvendësit të imamit të
emëruar të xhumasë, sikurse nuk ka asnjë problem që imami
kryesor të falet pas zëvendësit të tij?

NAMAZI I DY BAJRAMEVE

Pyetja 633: Sipas mendimit të shkëlqësisë suaj, cila është
pozita detyrative e namazeve të xhumasë dhe e namazeve të
bajrameve në Islam?
Përgjigje: Në kohët që jetojmë, namazet e bajrameve nuk
janë detyrative por të pëlqyeshme dhe sa i përket namazit të
xhumasë, ai është i detyrueshëm me zgjedhje, siç është shpjeguar
edhe më herët.
Pyetja 634: A e bën të detyrueshëm prishjen e namazit të dy
bajrameve, zgjatja apo shkurtimi i lutjeve të kunutit në to?
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Përgjigje: Në qoftë se me shkurtimin dhe me zgjatjen e lutjes
në të nënkuptohet gjatësia apo leximi shkurt i lutjes, atëherë
plotësia apo vlefshmëria e namazit është e pandikueshme prej
këtyre faktorëve. Ndërsa në rast se me zgjatje apo shkurtim,
nënkuptohet numri i kunuteve, atëherë rekomandohet që falja e
namazit të bajramit të kryehet ashtu siç është e mirëpërkufizuar tek
librat e fik’hut.
Pyetja 635: Ka qenë gjithmonë prej zakoneve tona që
imamët e xhamive të kryejnë apo të organizojnë faljen e namazit të
Bajramit. A është e lejueshme aktualisht, që namazet e bajrameve të
falen prej drejtuesve dhe imamllarëve të xhamive?
Përgjigje: Falja e namazeve të bajrameve është e lejuar për
të gjithë ata imamllarë që janë të emëruar prej liderit fakijh për ta
kryer këtë detyrë, sikurse është e lejuar të kryhet prej imamllarëve
të xhemateve nëpër xhami të ndryshme të emëruar gjithashtu prej
liderit fakijh. Sa i përket kategorive të tjera, për të qenë të sigurtë
është e nevojshme që ato namaze të falen në veçanti. Nuk ka ndonjë
pengesë fetare që të falen me xhemat me nijetin e përfitimit të
shpërblimit prej mirësive të atyre namazeve, por jo me nijetin e
kryerjes së tyre sipas detyrimit dhe dispozitës fetare. Në qoftë se
lind nevoja dhe merret vendimi që në të gjithë zonë, qytetin apo
fshatin e caktuar do të ketë vetëm një namaz të vetëm xhumaje, në
këtë rast, i vetmi që duhet dhe mund ta drejtojë atë namaz është
imami i xhematit i emëruar prej liderit fakijh.
Pyetja 636: A është e mundur që namazi i Bajramit të madh
(Fitër Bajrami) të falet kaza (pas kohës së tij)?
Përgjigje: Jo. Namazi i Fitër Bajramit nuk mund të falet kaza.
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Pyetja 637: A thirret ikamet përpara faljes së namazit Fitër
Bajramit?
Përgjigje: Jo. Nuk thirret ikameti përpara namazit të Fitër
Bajramit.
Pyetja 638: Në qoftë se imami i caktuar për të drejtuar
namazin me xhemat, kryen faljen e namazit të Fitër Bajramit,
gjithashtu, atëherë cila është dispozita islame lidhur me namazin e
tij dhe atë të besimtarëve që janë falur pas tij në këtë rast?
Përgjigje: Kjo nuk ndikon aspak në plotësinë dhe
vlefshmërinë e namazit të Bajramit as për imamin dhe as për
besimtarët që janë falur pas tij.

NAMAZI I UDHËTARIT

Pyetja 639: A e përfshin detyrueshmëria e shkurtimit të
namazit çdo namaz të detyrueshëm apo është dispozitë e lidhur
vetëm me një pjesë të namazeve të detyrueshëm?
Përgjigje: Dispozita e shkurtimit të namazeve të detyruara
për udhëtarin, është e lidhur vetëm me namazet që kanë katër
rekate, siç janë namazet e drekës, të ikindisë dhe jacia. Namazi i
sabahut dhe namazi i akshamit nuk mund të shkurtohen.
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Pyetja 640: Cilat janë kushtet që e bëjnë të detyrueshëm
shkurtimin e namazeve me katër rekate për myslimanin udhëtar?
Përgjigje: Janë tetë kushte:
1- Udhëtimi duhet të jetë një sasi i konsiderueshme prej tetë
“ferasikh” të përcaktuar fetarisht (një fersakh është një largësi prej
katër deri në gjashtë kilometrash) shkuarje dhe ardhje ose në një
drejtim të vetëm, me kusht që rruga e shkuarjes të mos jetë më pak
se katër “ferasikh”.
2- Qëllimi i përshkimit të sipërfaqes së planifikuar
menjëherë pasi ka bërë nijet nisjen e udhëtimit. Në qoftë se në fillim
të udhëtimit nuk ka patur për qëllim të kryejë një distancë të
caktuar, apo ka planifikuar të udhëtojë një distancë të shkurtër dhe
pasi mbërrin në atë vend, mendon të zgjasë edhe më shumë
udhëtimin për tek një destinacion i dytë, duke mos krijuar
mundësinë që ndërmjet destinacionit të parë dhe destinacionit të
dytë pas zgjatjes së udhëtimit të mos krijohet sipërfaqja e
përcaktuar fetarisht për shkurtimin e namazit, në këtë rast nuk
mundet ta shkurtojë namazin e tij, edhe në rast se të dyja
destinacionet të mbledhura bashkë e plotësojnë largësinë e
përcaktuar fetarisht.
3- Vazhdimësia e qëllimit për ta kaluar sipërfaqen në të cilën
ka vendosur të udhëtojë. Në qoftë se tërhiqet apo ndryshon planin
e udhëtimit përpara se të kalojë sipërfaqen prej katër “ferasikh”, apo
edhe në rast se është i luhatur në plotësimin e kësaj sipërfaqeje,
atëherë nuk konsiderohet më udhëtar edhe nëse namazet që i ka
falur më parë si udhëtar janë falur përpara se të ndërrojë mendje.
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4- Nuk është e lejuar që gjatë udhëtimit të tij, udhëtari të
planifikojë dhe të bëjë nijet që të rikthehet tek vendbanimi i tij
(shteti, qyteti apo fshati), apo të planifikojë që të qëndrojë aty për
më shumë se dhjetë ditë.
5- Duhet patjetër që udhëtimi të bëhet për nevoja të lejuara
fetarisht. Pra kërkohet që udhëtimi të mos jetë me destinacion
kryerjen e nje vepre të ndaluar (haram) siç është për shembull
udhëtimi i njeriut që dezerton prej luftës, apo të udhëtojë me
qëllimin e lig për të grabitur njerëzit dhe për të zënë prita nëpër
rrugë të ndryshme. Në këtë rast nuk konsiderohet udhëtar.
6- Prej kushteve të shkurtimit të namazit është që myslimani
të mos jetë prej atyre fiseve, të cilët i marrin shtëpitë e tyre me vete
ngado që të shkojnë (siç janë fise të caktuara romësh apo
endacakësh të cilët bredhin gjatë gjithë jetës së tyre dhe janë në
lëvizje të pandërprerë duke u shpërngulur nga një vend në tjetrin,
në kërkim të ujit, të ushqimit apo të kushteve të përshtatshme për
jetesë.
7- Prej kushteve të shkurtimit të namazit është që lëvizja e
vazhdueshme e myslimanit apo udhëtimet e shpeshta të mos jenë
pjesë e profesionit të tij. Prej këtyre punëve, mund të jetë për
shembull, ai që quhet “el mekarij” (shoqëruesi i kafshëve mbi të cilat
janë ngarkuar njerëz ose mallra të ndryshëm gjatë udhëtimit.
Ndodh më së shumti me gomerët dhe me mushkat). Një profesion
i ngjashëm është ai i shoferit, apo i marinarëve apo i pilotëve të
avionëve e kështu me radhë.
8- Mbërritja tek destinacioni në të cilin është e lejuar që të
shkurtohet namazi (haddu terekhus), që është destinacioni në të cilin
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nuk e dëgjon ezanin e vendit, ose largohet prej tij kufiri i hyrjes së
vendit.

ATA TË CILËT E KANË UDHËTIMIN
PROFESION, APO PJESË TË PROFESIONIT TË
TYRE

Pyetja 641: Në qoftë se udhëtimi është pjesë e profesionit të
dikujt, a duhet ta falë namazin të plotë, apo me këtë dispozitë
nënkuptohen vetëm ata të cilët e kanë punën e tyre plotësisht të
lidhur me udhëtimin? Çfarë nënkupton imam Khomejni (Allahu e
mëshiroftë!) kur thotë: “Ata, puna e të cilëve është udhëtimi”? A ka
njerëz për të cilët, udhëtimi në vetvete është punë për ta? Në qoftë
se do të flasim për bariun e bagëtive, apo për shoferin apo për
marinarin, apo për pilotin, apo për shoqëruesin e kafshëve të
ngarkuara me njerëz ose me mallra, nuk mund të themi se puna e
këtyre është të udhëtojnë. Puna e tyre e vërtetë është të kullosin, të
drejtojnë makinën, anijen, avionin e kështu me radhë.
Përgjigje: Në qoftë se ka njerëz të cilët e kanë udhëtimin
pjesë të punës së tyre dhe në qoftë se çdo dhjetë ditë minimalisht,
kthehet një ditë tek vendi i tij i punës, për arsye të punës dhe për
nevojat e saj, atëherë i fal namazet të plota dhe agjërimi i tij është i
vlefshëm. Nëpërmjet shprehjes: “Ata, puna e të cilëve është
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udhëtimi” të përmendur herë pas here tek mendimet e fukahave të
ndryshëm (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!) nënkuptohen të gjithë ata
njerëz puna e plotë e të cilëve është të jenë vazhdimisht në udhëtim,
si profesionet e përshkruara në pyetjen tuaj.
Pyetja 642: Cili është opinioni i shkëlqesisë suaj, lidhur me
ata persona të cilët janë të detyruar që të punojnë në qytete të tjera,
për një periudhë kohore që e tejkalon vitin. Po ushtarët të cilët janë
të detyruar që të kryejnë shërbimin ushtarak për një apo dy vjet në
një vend të largët? A janë këta njerëz të detyruar që pas çdo
udhëtimi të bëjnë nijet që të qëndrojnë dhjetë ditë ose më shumë në
atë vend në mënyrë që të falin të plota namazet e tyre dhe që të
munden të agjërojnë? Apo jo? Në qoftë se kanë për qëllim (bëjnë
nijet) që të qëndrojnë më pak se dhjetë ditë, atëherë cila është
dispozita e lidhur me agjërimin dhe me namazet e tyre?
Përgjigje: Në qoftë se udhëtimi i tyre është puna e tyre dhe
bëjnë nijet qëndrimi të pakën dhjetë ditë, në këtë rast e falin
namazin të plotë dhe agjërimi i tyre është i plotë dhe i vlefshëm.
Pyetja 643: Cila është dispozita islame lidhur me pilotët e
avionëve ushtarakë, të cilët bëjnë fluturime të përditshme, në
sipërfaqe shumë më të mëdha se ato të përcaktuara fetarisht për të
shkurtuar namazin dhe për të mos agjëruar dhe më pas kthehen
sërish në bazë?
Përgjigje: Dispozita e tyre është e njëjtë me dispozitën e
shoferëve të makinave apo me pilotët e avionëve civilë, apo
marinarët. Ata e falin të plotë namazin dhe agjërojnë.
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Pyetja 644: Ka disa fise që për një muaj ose dy, transferohen
prej një vendi në një tjetër dhe më pas e kalojnë aty (në vendin e
verimit ose në vendin e dimërimit) të gjithë pjesën tjetër të vitit.
Pyetja që lind në këtë rast është: A konsiderohet vendverimi apo
venddimërimi i tyre, vendbanimi i tyre i përhershëm? Cila është
dispozita islame e lidhur me udhëtimet që ata kryejnë gjatë kohës
kur qëndrojnë tek këto vendbanime të tyre lidhur me shkurtimin e
namzit dhe me agjërimin?
Përgjigje: Në qoftë se ata janë njerëz që transferohen
vazhdimisht prej një vendi për tek një vend tjetër, përkatësisht prej
vendverimit drejt venddimërimit (dhe të kundërtën e këtij drejtimi)
me qëllim që të kalojnë një pjesë të vitit tek një vend dhe pjesën
tjetër të vitit tek vendi tjetër, atëherë këto dy vendbanime të tyre
konsiderohen vendbanimet e tyre të përhershme. Në qoftë se
largësia prej njërit vend që e banojnë deri tek vendi i dytë i plotëson
kushtet e largësisë për të shkurtuar namazin dhe për të ndërprerë
agjërimin, në këtë rast themi se sa herë që ata të udhëtojnë prej njërit
vend tek tjetri, ata konsiderohen njëlloj si të gjithë udhëtarët e tjerë.
Pyetja 645: Unë jam punonjës i një prej institucioneve
shtetërore në qytetin Seman. Ndërmjet vendit të punës dhe vendit
të banimit janë 35 kilometra. Jam i detyruar të udhëtoj çdo ditë 35
kilometra për të mbërritur te vendi im i punës dhe anasjellas për t’u
kthyer sërish në shtëpi. Si duhet të veproj lidhur me namazin tim,
në qoftë se për arsye të punëve të mia vendos të qëndroj disa netë
në qytetin ku gjendet puna ime?A jam i detyruar në këtë rast që të
fal namazet të plota apo jo? Le të sjellim një shembull për ta bërë
pyetjen dhe çështjen akoma më të qartë: Kur udhëtoj ditën e premte
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në qytetin Seman për të takuar të afërmit dhe familjarët, a duhet ta
fal namazin të plotë apo duhet të shkurtoj?
Përgjigje: Në qoftë se udhëtimi juaj nuk bëhet për të njëjtën
punë për të cilën je i detyruar të udhëtosh çdo ditë, në këtë rast nuk
konsideroheni udhëtar për arsye të punës. Ndërsa në rast se
udhëtimi është për arsye të së njëjtës punë dhe njëkohësisht kryen
punë të tjera personale, apo viziton të afërmit dhe familjarët ku
mund edhe të qëndrosh për një natë apo dy apo më shumë, atëherë
udhëtimi për arsye të punës nuk ndryshon në këtë rast. Për këtë
arsye, në këtë rast do të falësh namaz të plotë dhe do të agjërosh.
Pyetja 646: Në qoftë se pas mbarimit të orarit të punës për
të cilën kam udhëtuar kryej aktivitete apo punë të tjera private që
nuk lidhen me punën e shtetit. Në qoftë se prej orës shtatë të
mëngjësit e deri në orën dy të drekës kryej punë e shtetit për të cilën
kam bërë nijet udhëtimin dhe pas orës dy kryej punët e mia private.
Si duhet të veproj në këtë rast, lidhur me namazin dhe me agjërimin
tim?
Përgjigje: Kryerja e punëve private, pas orarit të punës
administrative shtetërore për të cilën është kryer udhëtimi, nuk e
ndryshon statusin e udhëtimit për arsye të punës, për rrjedhojë,
nuk e ndryshon as statusin e namazit dhe të agjërimit.
Pyetja 647: Cila është dispozita islame lidhur me punën e
ushtarëve të cilët mund të kenë vendosur dhe të kenë bërë nijet që
të qëndrojnë në një vend të caktuar më shumë se dhjetë ditë, por që
përfundimisht ky vendim nuk është në dorën e tyre? Ju lutemi që
lidhur me këtë çështje të na tregoni edhe fetvanë e imamit të
nderuar (Allahu e mëshiroftë!).
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Përgjigje: Lidhur me situatën e mësipërme, në këtë formë që
ju e keni sqaruar, mund të themi se pavarësisht se qëndrimi i atyre
ushtarëve në një vend nuk është plotësisht në duart e tyre, atëherë
në rast se ata janë thellësisht të bindur se në mungesë të rrethanave
të jashtëzakonshme, janë të detyruar të qëndrojnë dhjetë ditë ose
më shumë në një vend të caktuar, atëherë duhet të falin namaz të
plotë dhe të agjërojnë si të gjithë të tjerët. E njëjtë me këtë është edhe
fetvaja e imamit (Allahu e mëshiroftë!).
Pyetja 648: Cila është dispozita islame lidhur me namazin
dhe agjërimin e atyre njerëzve të cilët përdoren prej ushtrisë apo
prej Gardës së Revolucionit dhe të cilët qëndrojnë për më shumë se
dhjetë ditë në kazerma të ndryshme dhe më shumë se dhjetë ditë
në zonat kufitare. Ju lutem të na sqaroni fetvanë e imamit
gjithashtu, lidhur me çështjen në fjalë.
Përgjigje: Në qoftë se synojnë të qëndrojnë dhjetë ditë apo
më shumë në një vend të caktuar, apo në qoftë se kanë dijeni
paraprakisht për këtë qëndrim, atëherë janë të detyruar që t’i falin
të plota namazet, sikurse janë të detyruar që të agjërojnë gjithashtu.
Kjo është edhe fetvaja e imamit (Allahu e mëshiroftë!) lidhur me këtë
çështje.
Pyetja 649: Në librin “Err Rrisaletu el Amelijeh” të imam
Khomejnit (Allahu e mëshiroftë!), tek kapitulli në të cilin flitet për
namazin e udhëtarit, përmendet kushti i shtatë në të cilin thuhet
kështu: “Është e detyrueshme për shoferin e makinës që pas
udhëtimit të parë të falë të gjitha namazet e plota, ndërsa sa i përket
udhëtimit të parë, duhet ta shkurtojë namazin e tij edhe nëse zgjat.
Pyetja që lind këtu është: A mund të themi se nëpërmjet udhëtimit
të parë nënkuptohet fillimi i nisjes së lëvizjes prej vendbanimit të
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parë e deri në kthimin tek ai? Apo, se udhëtimi i parë përfundon
menjëherë pas mbërritjes në destinacionin e synuar?
Përgjigje: Në qoftë se në zakonet e një vendi, shkuarja dhe
ardhja konsiderohen një udhëtim i vetem (për shembull, një mësues
që shkon prej vendbanimit në të cilin jeton për tek një zonë tjetër
për të dhënë mësim dhe kthehet brenda ditës, ose një ditë më pas,
në vendin e tij të origjinës) në këtë rast, shkuarja dhe ardhja të
mbledhura bashkë konsiderohen një udhëtim i vetëm. Në qoftë se
sipas zakoneve të një vendi nuk konsiderohen një udhëtim i vetëm
(si për shembull; udhëtimi i një shoferi i cili udhëton për të
transportuar mallrat në një vend të caktuar dhe më pas udhëton
prej aty për tek një destinacion i dytë për të dërguar mallra apo
pasagjerë dhe më pas kthehet sërish në vendin nga ku u nis, në këtë
rast udhëtimi i parë përfundon pas mbërritjes në destinacionin e
synuar.
Pyetja 650: Është një person i cili nuk e ka drejtimin e
makinës profesion apo punë fikse të tij dhe për një kohë të shkurtër
kohore është i detyruar që të drejtojë makinën dhe të udhëtojë, siç
mund të jenë ushtarët të cilëve herë pas herë mund t’u ngarkohet
detyra e drejtimit të mjeteve të ndryshme ushtarake të transportit.
A mund të konsiderohet kjo kategori njerëzish prej udhëtarëve, apo
duhet që t’i falin namazet të plota dhe të agjërojnë gjithashtu?
Përgjigje: Në qoftë se drejtimi i atyre makinave apo mjeteve
të ndryshme, qoftë edhe përkohësisht, konsiderohet në zakonet e
vendit punë që duhet kryer prej tyre, atëherë dispozita e lidhur me
ata në këto raste është e njëjtë me dispozitën e të gjithë shoferëve të
tjerë të makinave.
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Pyetja 651: Në qoftë se një shofer është në udhëtim dhe
rrugës i prishet makina. Në këtë rast është i detyruar që të udhëtojë
për tek një qytet i dytë për të blerë pjesë për makinën e tij të prishur.
A duhet që t’i falë të plota namazet e tij në këtë udhëtim, duke patur
parasysh se makinën këtë herë nuk e ka marrë me vete, por ka
udhëtuar me mjete të tjera të rastit?
Përgjigje: Në qoftë se në këtë udhëtim të tij të dytin, detyra
apo puna e tij nuk është drejtimi i makinës dhe në qoftë se qëllimi i
udhëtimi është për të blerë pjesë këmbimi për makinën tek një qytet
tjetër, nuk konsiderohet në zakonet e vendit si pjesë e pandarë e
punës së parë të shoferit, atëherë në këtë rast, ai konsiderohet
udhëtar si të gjithë udhëtarët e tjerë të cilët i plotësojnë kushtet për
shkurtimin e namazit apo për ndërprerjen e agjërimit.

DISPOZITAT E STUDENTËVE

Pyetja 652: Cila është dispozita islame lidhur me studentët
të cilët janë të detyruar për arsye të studimeve të tyre që të
udhëtojnë dy herë në javë? Po e punonjësve të ndryshëm të cilët
janë të detyruar që të udhëtojnë çdo javë për arsye të punëve të
tyre? Duhet patur parasysh se ata udhëtojnë çdo javë, por që
qëndrojnë rreth një muaj ose dy tek vendet e tyre të origjinës për
arsye të pushimeve në universitete, apo për arsye të ndërprerjes së
punës për një muaj në vit (dhe gjatë kësaj periudhe kohore nuk
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udhëtojnë). Pyetja që lind në këtë rast është: Pas përfundimit të këtij
muaji pushimi në vendet e tyre të origjinës, kur të kthehen sërish
për tek universitetet dhe punët e tyre, -duke e nisur kështu
udhëtimin prej fillimit - a konsiderohen në udhëtimin e parë
udhëtarë (sipas rregullit të përgjithshëm) dhe më pas falen si të
gjithë të tjerët. Apo është diçka e ndryshme me këtë?
Përgjigje: Dispozita e namazit dhe e agjërimit të studentëve
që udhëtojnë për arsye të studimeve është e ndërtuar mbi bazë
rezerve (ihtijati)1, edhe në rast se udhëtimi i tyre është i përditshëm,
edhe në rast se udhëtimi i tyre është i përjavshëm. Ndërsa sa i
përket atyre të cilët udhëtojnë për punë, edhe në qoftë puna
personale edhe nëse është punë në administratën shtetërore, mund
të themi se: Në qoftë se shkon e vjen prej vendit ku banon për tek
vendi i punës dhe anasjelltas, çdo ditë për një muaj, apo dy herë në
çdo dhjetë ditë, apo tre herë në dy muaj, apo në çdo dhjetë ditë një
herë të vetme dhe e përsërit këtë për tre muaj rresht, duke patur
parasysh se nuk ka qëndruar në një vend të vetëm në dhjetë ditët e
fundit, në këtë rast falet në mënyrë të plotë në udhëtimin e tretë të
bërë për punën, sikurse i lejohet të agjërojë gjithashtu në një rast si
ky. Në qoftë se ndërmjet dy udhëtimeve të punës, qëndron për
dhjetë ditë në vendin e tij të banimit ku është i stabilizuar, apo në
një vend tjetër, në këtë rast, në udhëtimin e parë të punës, pas atyre
dhjetë ditëve i fal namazet e shkurtuara dhe nuk agjëron.
Pyetja 653: Punoj si mësues në qytetin Refsanxhan, por duke
qenë se jam emëruar tashmë në një pozitë të lartë, jam i detyruar të
Këta persona mund t’i referohen fetvasë së një muxhtehidi tjetër, duke patur
kujdes për kushtet. Në qoftë se nuk i kthehen pikës tjetër të referencës, atëherë
mund të themi se nëpërmjet termit (rezervë), në këtë rast, nënkuptohet
bashkimi i namazeve.
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udhëtoj në qytetin Karaman në zonën e Memurijes, në kuadër të
shërbimit tre ditë në javë për arsye të angazhimit për të përfituar
dije të lidhura me sektorin e edukimit dhe të arsimit. Në pjesën e
mbetur të ditëve punoj në qytetin tim i zënë me dhënien e mësimit.
Cila është dispozita islame lidhur me namazin dhe me agjërimin
tim në këtë rast. A mund të falem dhe të agjëroj sipas të njëjtave
dispozita që kanë studentët apo rasti im është ndryshe?
Përgjigje: Në qoftë se je i urdhëruar që të marrësh dijen (për
arsye të punës tënde), atëherë namazi yt është i plotë si i të gjithë
njerëzve të tjerë dhe mundet të agjërosh gjithashtu.
Pyetja 654: Në qoftë se nxënësi i dijeve fetare vendos që të
merret me thirrjen në rrugën e Allahut dhe në raste si këto, a është
ai i detyruar që të shkurtojë namazet e tij për arsye të udhëtimit dhe
të mos agjërojë, apo duhet të bëjë të kundërtën? Njëkohësisht, në
qoftë se një person i caktuar udhëton për qëllime të tjera nga thirrja
islame, si thirrja në punë të mira dhe ndalimi prej veprave të këqija,
cila është dispozita e namazit të tij në këtë rast?
Përgjigje: Në qoftë se në zakonin e vendit ku ai jeton, thirrja
në rrugën e Allahut, ndalimi prej punëve të këqija dhe nxitja për
vepra të mira, konsiderohet punë, në këtë rast, dispozita e namazit
dhe e agjërimit të tij në këtë rast, është e ngjashme me dispozitën e
namazit dhe të agjërimit, lidhur me çdo udhëtar tjetër që udhëton
për arsye të punës. Në qoftë se udhëton ndonjëherë për arsye të
tjera, veç thirrjes së njerëzve në rrugën e Allahut, atëherë në këtë
rast, mund të shkurtojë namazet e tij dhe duhet të mos agjërojë
gjithashtu.
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Pyetja 655: Janë disa kategori njerëzish (si p.sh. nxënësit e
dijeve fetare) të cilët shkojnë për të mësuar tek hauzet e dijes, për
një kohë të papërcaktuar, apo punonjësit e administratës së shtetit,
të cilët dërgohen për të punuar në qytete të tjera për një kohë të
papërcaktuar. Cila është dispozita islame lidhur me namazin dhe
me agjërimin e këtyre njerëzve?
Përgjigje: Në qoftë se gjatë kohës së qëndrimit të personit në
shkollë apo në vendin e punës së tij është në gjendje të vazhueshme
të pritjes për të lëvizur sërish prej aty, është pak e vështirë dhe
problematike që ky vend të konsiderohet vendbanimi i tij i
përhershëm. Ndërsa, në qoftë se, që në fillim të herës, ka patur për
qëllim të qëndrojë në atë vend, edhe duke mos e pëcaktuar kohën e
qëndrimit atje - dhe pasi të kalojnë pesë, shtatë apo dhjetë vite
qëndrimi atje - dhe pas këtyre viteve vendos të qëndroje edhe dy,
tre apo pesë vite të tjera, atëherë ky vend konsiderohet për të
vendqëndrim i përhershëm (edhe pse mund të konsiderohet i
përkohshëm).
Pyetej 656: Në qoftë se një nxënës, banon në një qytet i cili
nuk konsiderohet vendbanim i përhershëm për të dhe përpara se të
bëjë nijetin e qëndrimit për dhjetë ditë atje, ka patur dijeni
paraprakisht dhe e ka bërë nijetin që të udhëtojë çdo javë tek një
xhami që ndodhet pranë qytetit, a mundet në këtë rast që të bëjë
nijetin e qëndrimit dhjetë ditë apo jo?
Përgjigje: Qëllimi i daljes prej vendit të qëndrimit të
përhershëm gjatë kohës kur bën nijetin për të qëndruar në një
vendqëndrim të caktuar tjetër (për gjashtë ose shtatë orë prej
tërësisë së kohës së qëndrimit) për tek një destinacion i cili nuk i
përmbush kilometrat e përcaktuar fetarisht (për shkurtimin e
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namazit dhe mosagjërimin), nuk ndikon aspak në plotësinë dhe në
vlefshmërinë e qëllimit për të qëndruar në atë vend. Ndërsa, sa i
përket trajtimit të vendit ku synohet të shkohet apo të udhëtohet
më pas, nëse konsiderohet apo nuk konsiderohet pjesë e
vendqëndrimit të personit, kjo është plotësisht e lidhur me atë çka
është e njohur në zakonet e atij vendi.

QËLLIMI I LIDHUR ME LARGËSINË DHE
QËNDRIMI MBI DHJETË DITË

Pyetja 657: Punoj në një lokalitet të caktuar, i cili është larg
qytetit më të afërt të tij në një largësi e cila nuk e plotëson largësinë
e përcaktuar në dispozitat islame si largësi e mjaftueshme për të
ndërprerë agjërimin dhe për të shkurtuar namazin. Duhet të
përmendim në këtë rast se secili prej këtyre dy vendeve nuk është
dhe nuk konsiderohet vendbanimi im i përhershëm. Për këtë arsye,
kam për qëllim të bëj nijetin për qëndrimin dhjetë ditë ose më
shumë në vendin tim të punës në mënyrë që të fal namazet të plota
dhe të agjëroj. Gjatë kohës kur të bëj nijetin për të qëndruar dhjetë
ditë në vendin tim të punës, atëherë nuk bëj nijet që të largohem
prej aty për ato dhjetë ditë dhe as pas atyre dhjetë ditëve për tek
qyteti që kemi pranë. Cila është dispozita islame e lidhur me
situatat e mëposhtme:
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1- Në qoftë se dal prej vendqëndrimit tim përpara se të
mbushet dhjetëditëshi që kam bërë nijet, për një urgjencë të caktuar
apo për një punë timen dhe shkoj tek qyteti që kam pranë duke
qëndruar aty për një ose dy orë dhe më pas kthehem sërish në
vendin tim të punës.
2- Në qoftë se udhëtoj për tek ai qytet pasi të kem përfunduar
qëndrimin dhjetë ditësh, siç e kisha bërë nijet më parë, me qëllim
vizitën e një vendi të caktuar të atij qyteti, rruga ime nga vendi i
punës për tek ai lokalitet apo ajo zonë e qytetit ku kam udhëtuar,
nuk i plotëson kilometrat e përcaktaur prej dispozitave islame si të
detyrueshme për shkurtimin e namazit dhe ndërprerjen e agjërimit.
Kam qëndruar një natë atje dhe më pas jam kthyer në vendin tim të
punës.
3- Në qoftë se dal prej vendit tim të punës dhe nisem për të
udhëtuar për tek një vend i caktuar i atij qyteti, pasi të kem
përfunduar qëndrimin dhjetë ditor që e kisha bërë nijet që në fillim
dhe më pas, pasi të mbërrij tek ai vend i qytetit, ndryshoj mendje
dhe shkoj tek një tjetër vend më i largët i atij qyteti dhe largësia në
këtë rast prej vendit të dytë dhe vendit të punës i plotëson
kilometrat që janë kriter për shkurtimin e namazit, madje janë edhe
më shumë kilometra.
Përgjigje (1) dhe (2): Në qoftë se nuk ka qëllim të lëvizë prej
vendit të punës së tij, në fillim të herës, pasi të stabilizohet në atë
vendbanim, në këtë rast duhet të falë namazet të plota dhe të
agjërojë, edhe në qoftë se gjatë kësaj kohe ka falur një namaz të
vetëm me katër rekate. Në këtë rast nuk përbën asnjë problem në
qoftë se del dhe lëviz për tek një vend tjetër brenda një apo më
shumë ditëve, për tek një vend i cili nuk e plotëson largësinë dhe
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sipërfaqen e përcaktuar prej dispozitave islame si largësi që e
detyron shkurtimin e namazit, pavarësisht nëse ka dalë para apo
pas plotësimit të dhjetë ditëshit. Në këtë rast i fal namazet të plota
dhe agjëron gjithashtu, derisa të bëjë nijetin për një udhëtim të ri.
Përgjigje (3): Situata e përmendur në pyetjen tuaj, në të cilën
nuk është plotësuar udhëtimi i përcaktuar sipas dispozitës islame,
si distanca që e bën të detyrueshëm shkurtimin e namazit dhe
mosagjërimin, kjo situatë nuk ndikon dhe nuk e kompromenton
aspak qëllimin e qëndrimit.
Pyetja 658: Në qoftë se një mysliman ka udhëtuar prej
vendbanimit të tij dhe pas një kohë të caktuar mbërrin në një vend
në të cilin dëgjohet ezani i vendit të tij të qëndrimit; mbërrin në një
vend në të cilin shihen ende me sy të lirë muret e shtëpive të qytetit
të tij. A mund të themi në këtë rast, se këto elementë e
kompromentojnë apo e dëmtojnë përmbushjen e largësisë së
përcaktuar prej dispozitave fetare si të mjaftueshme për të
shkurtuar namazin?
Përgjigje: Këto elementë të përmendur më sipër, nuk e
kompromentojnë dhe as e dëmtojnë sipërfaqen apo largësinë e
përcaktuar fetarisht për udhëtimin, për sa kohë nuk kalon më në
vendin e tij. Udhëtimi nuk ndërpritet në këtë rast. Por, duke qenë
se ai është i gjendur ndërmjet dy kufijve: ndërmjet vendit të tij të
qëndrimit dhe vendit të përcaktuar si kufiri i përmbushjes së
largësisë së udhëtimit, sipas dispozitave islame, atëherë nuk mund
të konsiderohet udhëtar.
Pyetja 659: Vendi në të cilin qëndroj dhe punoj për
momentin nuk është vendi im i origjinës. Largësia ndërmjet këtij
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vendi dhe vendit tim të origjinës është më e madhe se sipërfaqja e
përcaktuar fetarisht si udhëtim. Vendi im i punës nuk është
konsideruar prej meje në asnjë rast, vendi im i qëndrimit të
përhershëm paçka se mund të vazhdoj të qëndroj këtu vetëm për
disa vite. Më ndodh shpesh që të udhëtoj prej këtij vendi në të cilin
gjendem për arsye të punës dy ose tre ditë në muaj. Në qoftë se
udhëtoj nga vendqëndrimi im për tek një vend tjetër që e tejkalon
largësinë fetare të udhëtimit dhe kthehem sërish, a është e
nevojshme të bëj nijetin e qëndrimit dhjetë ditë, apo nuk është e
nevojshme në këtë rast? Dhe në qoftë se duhet të bëj nijetin e
qëndrimit për dhjetë ose më shumë ditë, atëherë ju lutem të më
tregoni se cila është largësia në të cilën më lejohet të udhëtoj, tek
kufijtë e qytetit ku banoj?
Përgjigje: Në qoftë se udhëton prej vendit në të cilin je duke
banuar deri tek një largësi të përcaktuar fetarisht si largësia e
udhëtarit, kur të kthehesh sërish në vendin tënd të qëndrimit, duhet
të bësh sërish nijetin e qëndrimit për dhjetë apo më shumë ditë, nga
e para. Në qoftë se je i bindur prej qëllimit të qëndrimit dhjetë apo
më shumë ditë, duke e bërë kështu të qëndrueshëm dispozitën e
faljes së plotë dhe të agjërimit, qoftë edhe duke falur një namaz të
vetëm më katër rekate, në këtë rast udhëtimi prej vendit tënd të
qëndrimit për tek një vend i cili nuk e plotëson largësinë e
përcaktuar prej dispozitës islame si largësia fetare e udhëtarit, ky
fakt nuk e dëmton aspak dispozitën e qëndrimit. Gjithashtu, qëllimi
i udhëtimit për tek kopshtet apo fushat e të mbjellave në periferi të
qytetit, nuk ndikon dhe nuk e dëmton aspak qëllimin e qëndrimit
në vendin e qëndrimit.
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Pyetja 660: Në qoftë se për disa vite me radhë, një person
qëndron rreth katër kilometra larg vendbanimit të tij të përhershëm
dhe shkon çdo javë në shtëpinë e tij. Në qoftë se i njëjti person
udhëton në një largësi prej 25 kilometrave (prej vendit të tij të
origjinës) dhe 21 kilometra prej vendbanimit të tij të dytë në të cilin
qëndron për të studiuar, cila është dispozita e namazit të tij në këtë
rast?
Përgjigje: Në qoftë se ka udhëtuar prej vendbanimit të tij të
origjinës për tek ai vend që e përmbush këtë sipërfaqe, në këtë rast
konsiderohet udhëtar dhe shkurton namazin e tij.
Pyetja 661: Dikush bën nijetin të udhëtojë në një largësi 3
(ferasikh). Që në fillim të udhëtimit të tij ka bërë nijet dhe ka patur
si qëllim që të hyjë në një rrugë dytësore prej (1 fersah) për të kryer
një punë personale atje, dhe më pas për t’ju kthyer sërish rrugës
kryesore dhe për të vijuar më tej udhëtimin e tij. Cila është dispozita
islame e lidhur me namazin dhe me agjërimin e tij në një rast si ky?
Përgjigje: Ky njeri nuk mund të konsiderohet udhëtar dhe
përfshirja e rrugës dytësore në të cilën doli për nevojat e caktuara
të tij dhe kthimi pas saj tek rruga kryesore për së dyti, nuk është
dhe nuk konsiderohet e mjaftueshme.
Pyetja 662: Në qoftë se bazohemi në fetvanë e imamit të
nderuar, imam Khomejnit (Allahu e mëshiroftë!), i cili flet për
detyrueshmërinë e shkurtimit të namazit dhe për detyrueshmërinë
e ndërprerjes së agjërimit, në një kargësi tetë (ferasikh), në qoftë se
rruga jonë e shkuarjes zgjat më pak se katër (ferasikh) dhe për arsye
të problemeve të rrugës së kthimit dhe zgjatimeve të caktuara na
duhet të ndjekim një rrugë tjetër për t’u kthyer, e cila zgjat më
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shumë se gjashtë (ferasikh). Ju lutem të na tregoni si duhet të
veprojmë në një situatë si kjo. A duhet ta shkurtojmë namazin dhe
të ndërpresim agjërimin apo jo?
Përgjigje: Në qoftë se rruga e shkuarjes është me e shkurtër
se katër (ferasikh) dhe në qoftë se rruga e kthimit, nuk e plotëson e
vetme largësinë fetare të përcaktuar për udhëtarin, atëherë e fal
namazin të plotë dhe vazhdon agjërimin normalisht.
Pyetja 663: Në qoftë se dikush udhëton prej vendbanimit të
tij të përhershëm për tek një destinacion i cili nuk e përmbush
largësinë e përcaktuar fetarisht si largësia e shkurtimit të namazit,
dhe gjatë ditëve të javës shkon nga ai vend për tek disa vende të
tjera, duke patur parasysh se largësia e të dyja sipërfaqeve të
mbledhura bashkë është më shumë se tetë (ferasikh) të përmenduar
prej imamit të nderuar në fetvanë e tij. Ju lutemi të na tregoni si
duhet të veprojë në këtë rast? Duhet të falë namazin të plotë? Apo
të shkurtojnë namazin dhe të ndërpresë agjërimin?
Përgjigje: Në qoftë se nuk ka patur për qëllim ta kalojë të
gjithë këtë largësi apo sipërfaqe, që në fillim të nisjes së tij në
udhëtim, dhe në qoftë se ndarja ndërmjet vendit të synuar për të
udhëtuar herën e parë dhe vendeve të tjera tek të cilat u vendos për
të udhëtuar më pas nuk e përmbush largësinë e përcaktuar fetarisht
si largësia në të cilin udhëtari e shkurton namazin, atëherë, në këtë
rast ky person nuk mund të kosniderohet udhëtar.
Pyetja 664: Në qoftë se një person del prej vendit të tij dhe
synon të shkojë tek një vend i caktuar dhe pasi të shkojë në atë vend
ku kishte vendosur të shkojë, fillon të lëvizë nga njëri vend në
tjetrin. Në këtë rast, a mundet që të bashkojë kilometrat që kanë
- 301 -

Pyetje Përgjigje - Adhurimet

qenë në formën e shëtitjes pas mbërritjes në destinacion, me
kilometrat që ka përshkuar prej daljes së tij prej shtëpisë?
Përgjigje: Shëtitjet që personi kryen pas mbërritjes në
destinacion, nuk mundet t’i bashkangjiten kilometrave të llogaritur
prej daljes prej shtëpisë deri në destinacion.
Pyetja 665: A është e lejuar që gjatë kohës kur bëjmë nijetin
e qëndrimit, që të bëhet pjesë e nijetit tim dalja prej vendbanimit të
përhershëm për tek vendi i punës i cili nuk është më larg se katër
(ferasikh) prej vendbanimit tim të përhershëm?
Përgjigje: Qëllimi i daljes prej vendbanimit të përhershëm
për tek një destinacion që nuk është aq larg sa për të plotësuar
largësinë e përcaktuar fetarisht për udhëtarin, në qoftë se nuk e
dëmton qëllimin e qëndrimit për dhjetë ditë osë më shumë (sikur të
dalë për shembull për disa orë të ditës apo të natës, një ose më
shumë një herë, duke mos u bërë të gjitha orët e mbledhura bashkë
më shumë se gjatë apo shtatë orë) kjo nuk ndikon aspak në
vërtetësinë e qëllimit të qëndrimit të përhershëm.
Pyetja 666: Duke patur parasysh se ecejaket ndërmjet
vendbanimit të përhershëm dhe punës e cila nuk është më larg se
24 kilometra, nuk e bëjnë të detyrueshëm shkurtimin e namazit, në
qoftë se dal prej qytetit në të cilin punoj deri tek kufijtë e jashtëm të
qytetit apo për tek një qytet tjetër largësia e të cilit nuk e plotëson
largësinë e përçaktuar fetarisht si detyruesë për shkurtimin e
namazit, dhe më pas kthehem tek vendi im i punës para dite apo
pasdite, a konsiderohet namazi im i plotë në këtë rast?
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Përgjigje: Nuk mund të ndryshojë statusi i dispozitës islame
të punës tuaj për sa kohë del dhe udhëton për tek një vend i cili
është më i shkurtër se sipërfaqaja fetare e përcakruar për të
shkurtuar namazin, edhe nëse ky udhëtim nuk ka lidhje të
drejpërdrejtë me punën që je duke bërë në vendin e punës.
Gjithashtu, nuk ka dallim nëse kthehesh në vendin e punës para
ditë apo pasdite, pasi ky fakt nuk ndryshon asgjë në këtë rast.
Pyetja 667: Një person udhëton prej qytetit të tij drejt një
qyteti tjetër. Prej qytetit të tij deri tek hyrja e qytetit tjetër nuk
plotësohet largësia e përcaktuar prej dispozitave islame si largësia
e udhëtarit. Ndërsa largësia ndërmjet vendbanimit të tij të
përhershëm dhe shtëpisë së mikut të tij në atë qytet është më e
madhe se largësia e përcaktuar fetarisht për udhëtarin. Pyetja që
lind në këtë rast është: Cili është kriteri për matjen e largësisë
ndërmjet destinacionit fillestar dhe destinacionit përfundimtar të
një udhëtimi? A është fillimi i qytetit apo shtëpia e mikut (në këtë
rast, destinacioni përfundimtar)?
Përgjigje: Në qoftë se nuk ka si destinacion përfundimtar një
vend të caktuar në brendësi të qytetit, por është vetë qyteti, në këtë
rast, njësia matëse për largësinë e përcaktuar fetarisht për udhëtarin
është fillimi i qytetit. Ndërsa në rast se qëllimi i udhëtimit ka si
destinacion përfundimtar një vend të cakturar të atij qyteti (një
kopsht, një park, një dyqan, apo shtëpia e një miku) në këtë rast
njësia matëse për largësinë është pikërisht, ky vend apo njëri prej
këtyre vendeve.
Pyetja 668: Udhëtoj çdo javë për në qytetin e Kumit, për të
vizituar vendin ku është varrosur zonja Ma’sumeh (Paqja e Allahut
qoftë mbi të!) dhe për të parë punimet që po kryhen për ndërtimin e
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xhamisë “Xhemkeran”. Pyetja që lind këtu është: A t’i fal namazet
të plota në këtë rast apo t’i shkurtoj?
Përgjigje: Në këtë rast, ju konsideroheni si të gjithë
udhëtarët e tjerë, lidhur me detyrueshmërinë e shkurtimit të
namazit.
Pyetja 669: Vendlindja ime është qyteti Kashmer dhe prej
vitit 1345 (h.sh) deri në vitin 1369 (h.sh) kam qenë prej banorëve të
Teheranit. Prej tre viteve jam shpërngulur bashkë me familjen time
dhe jetojmë në portin “Bender Abbas” për nevoja të Administratës
Shtetërore. Pas një periudhe që mendohet të jetë më e shkurtër se
një vit do të kthehem sërish në Teheran. Duhet të kemi parasysh në
këtë rast se gjatë kohës së qëndrimit tim në qytetin e portit “Bender
Abbas” mund të lindë nevoja gjithashtu për arsye të punës që të
udhëtoj tek të tjera qytete apo qyteza të cilat janë për nga ana
administrative të varura prej qytetit të portit “Bender Abbas” dhe
të qëndroj një kohë të caktuar atje. Njëkohësisht, është e
rëndësishme të them se e kam të pamundur që ta parashikoj kohën
që do të më duhet të qëndroj në ato vende ku jam i detyruar të
udhëtoj. Një: Ju lutem që të më përcaktoni fillimisht dispozitën
islame lidhur me namazin dhe me agjërimin tim në raste si këto.
Dy: Më pas, duke patur parasysh dhe duke marrë në konsideratë
faktin se në pjesën më të madhe të rasteve, apo në disa muaj të vitit
jam i detyruar të shkoj me shërbim për disa ditë me radhë, a
konsiderohem prej atyre që udhëtojnë shpesh apo jo? Tre:
Përcaktimi i dispozitës islame lidhur me namazet e bashkëshortes
time dhe me agjërimin e saj, duke patur parasysh se ajo është
shtëpiake dhe është e lindur në Teheran, por ka ardhur bashkë me
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mua dhe më ka shoqëruar në vendqëndrimin tim të përkohshëm në
qytetin port të “Bender Abbas”.
Përgjigje: Sa i përket namazit dhe agjërimit tënd në vendin
ku ke për detyrë të kryesh misionin tënd kryesor dhe i cili nuk
konsiderohet vendbanimi yt i përhershëm, mund të themi se
namazet duhen shkurtuar ndërsa agjërimi duhet ndërprerë, përveç
rastin nëse vendos që të bësh nijetin e qëndrimit të dhjetë ose më
shumë ditëve në atë vend. E njëjta gjë duhet të ndodhë në rast se
udhëton në mënyrë të vazhdueshme prej vendit ku kryen
shërbimin deri tek një distancë që është e barabartë apo më e madhe
se distance e përcaktuar fetarisht për shkurtimin e namazit,
minimalisht një herë në çdo dhjetë ditë për arsye të lidhura me
punën tënde. Ndërsa sa i përket bashkëshortes tuaj e cila ju ka
shoqëruar dhe qëndron me ju në vendin tuaj të punës, në qoftë se
bën nijet që të qëndrojë atje dhjetë ditë ose më shumë, atëherë është
e detyruar që të falë namazet e plota dhe të agjërojë normalisht.
Përndryshe, duhet të shkurtojë namazet e saj dhe duhet të
ndërpresë çdo lloj agjërimi gjatë kohës së qëndrimit me ju atje.
Pyetja 670: Një person, ka bërë nijet dhe ka për qëllim të
qëndrojë në një vend për tek i cili ka udhëtuar dhjetë ditë ose më
shumë, ose për arsye të dijenisë së tij të mëparshme se do të
qëndrojë atje dhjetë ditë, ose për arsye të dëshirës së tij për të
qëndruar atje dhjetë ditë osë më shumë. Më pas, pra, pas kryerjes
së udhëtimit të tij dhe stabilizimit atje, iu duke se është i detyruar
që të falë namazin të plotë dhe jo të shkurtuar, duke patur parasysh
se udhëtimi i tij nuk ka qenë sipas vlerësimit të tij, udhëtim i
domosdoshëm. A është e lejuar që të veprojë në këtë mënyrë?
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Përgjigje: Nuk është e ndaluar që të udhëtojë, qoftë edhe pa
patur ndonjë nevojë apo arsye madhore për ta bërë këtë.
Pyetja 671: Në qoftë se një person udhëton për të vizituar
(merkadin) vendin ku është varrosur “Es Sejjid Err Rrida” (Paqja e
Allahut qoftë mbi të) duke patur dijeni paraprakisht se do të qëndrojë
atje më pak se dhjetë ditë, por që e bën nijetin se do të qëndrojë atje,
dhjetë ose më shumë ditë, në mënyrë që të ketë mundësi të falë
namazin të plotë dhe të agjërojë normalisht. Ju lutem të më tregoni,
cila është dispozita islame e lidhur me këtë veprim?
Përgjigje: Në qoftë se personi ka dijeni paraprakisht se do të
qëndrojë atje më pak se dhjetë ditë, atëherë bërja e nijetit për të
qëndruar dhjetë ditë apo më shumë, për arsyet e lartpërmendura
nuk ka më asnjë kuptim, për rrjedhojë është i detyruar të shkurtojë
namazet e tij gjatë kohës së qëndrimit atje, pasi qëllimi për të
qëndruar më shumë se dhjetë ditë, nuk ndikon në këtë rast.
Pyetja 672: Janë disa punonjës që nuk janë prej banorëve të
qytetit dhe që nuk qëndrojnë kurrë në qytet më shumë se dhjetë
ditë, por udhëtimi i tyre është më i shkurtër se distanca e përcaktuar
fetarisht për të shkurtuar namazin. Ju lutemi të na tregoni se cila
është dispozita islame e lidhur me namazin e tyre në një rast si ky?
Përgjigje: Lidhur me situatën e përshkruar në pyetjen tuaj,
në qoftë se nuk qëndrojnë dhjetë ditë ose më shumë në atë vend,
atëherë në udhëtimin e parë (dhe në të dytin pas fillimit të punës)
udhëtimi i tyre konsiderohet për arsye të punës, për këtë arsye i
falin namazet të plota edhe në vendin e banimit edhe në vendin e
punës.
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Pyetja 673: Nëse një person udhëton për tek një destinacion
i caktuar por nuk ka dijeni paraprake sa do të qëndrojë në atë vend
(dhjetë ditë apo më pak se dhjetë). Si duhet të veprojë ai në këtë
rast?
Përgjigje: Në një situatë si kjo, namazet shkurtohen për
tridhjetë ditë me radhë dhe pasi të kalojnë tridhjetë ditët, falet në
mënyrë të plotë edhe nëse do të kthehet atë ditë.
Pyetja 674: Nëse një person do të shkojë në dy vende të
ndryshme gjatë udhëtimit të tij dhe ka për qëllim të qëndrojë në atë
zonë ku ka udhëtuar dhjetë ditë. Cila është dispozita islame lidhur
me namazin dhe agjërimin e tij në këtë rast?
Përgjigje: Në qoftë se këto dy vende që ka për qëllim t’i
vizitojë brenda udhëtimit të tij, konsiderohen dy vende, apo dy
adresa, apo dy destinacione të ndryshme në zakonin e banorëve të
atij vendi, atëherë nuk është e lejuar që të bëjë nijetin e qëndrimit
dhjetë ditë për të dyja vendet njëkohësisht. Nuk lejohet gjithashtu,
që ta bëjë nijetin e qëndrimit për dhjetë ditë vetëm për njërën prej
atyre dy vendeve, apo destinacioneve apo adresave, për sa kohë ka
menduar që të lëvizë prej njërit vend tek tjetri gjatë kohës së
qëndrimit të tij në atë udhëtim.
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HADDU ET TERAKHUS (KUFIJTË E
LEHTËSIMIT)

Pyetja 675: Në Gjermani dhe në disa vende të tjera
europiane, largësia ndërmjet tabelave të rrugës të cilat njoftojnë
fundin e një qyteti dhe fillimin e qytetit tjetër, nuk i kalojnë disa
dhjetëra metrat. Ndërkohë, shtëpitë dhe vendbanimet e njërës zonë
apo njërit qytet janë pothuajse të ngjitura me ato të qytetit tjetër. Ju
lutem të na tregoni se cila është shkalla e lehtësisë në këto kushte.
Përgjigje: Në qoftë se kemi të bëjmë me dy qytete të cilët
ndahen me njëri tjetrin në mënyrën që ju e përcollët më sipër,
atëherë ato trajtohen njëlloj si dy lagje që janë pjesë e një qyteti. E
vërteta është se udhëtimi prej një lagjeje tek tjetra, nuk konsiderohet
udhëtim, për këtë arsye është e pamundur që të matet edhe largësia
që e bën të mundur lehtësimin.
Pyetja 676: Njësia matëse e lejimit të lehtësimit (haddu
terakhus) lidhur me shkurtimin e namazeve është largësia prej të
cilës mund të dëgjohet ezani i vendbanimit të përhershëm dhe
mundësia e shikimit me sy të lirë e murit rrethues apo banesave të
fundit të qytetit. Cili është kufiri që duhet të marrim parasysh për
të vendosur në këtë rast? Njëri prej tyre apo të dy bashkë?
Përgjigje: Për të qenë i sigurtë, duhet të plotësohen të dyja
shenjat e lartpërmendura edhe pse largësia e vendit prej të cilit nuk
mund të dëgjohet zëri i ezanit nuk është edhe aq e mjatueshme.
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Pyetja 677: Lidhur me njësinë haddu terakhus: A bëhet fjalë
për dëgjimin e ezanit prej shtëpisë që është destinacioni yt
përfundimtar i udhëtimit, apo për qendrën e qytetit drejt të cilit ke
udhëtuar? Pra, prej cilit prej këtyre dy vendeve duhet të dëgjohet
ezani i vendbanimit të origjinës që të merret në konsideratë
lehtësimi për shkurtimin e namazit?
Përgjigje: Njësia matëse në këtë rast është dëgjimi i ezanit të
zonës së fundit të qytetit prej nga udhëton udhëtari, që është
zakonisht vendi i daljes prej qytetit apo vendi i hyrjes për në qytet.
Pyetja 678: Jemi përballë mendimeve të ndryshme të
banorëve të vendeve të ndryshme lidhur me largësinë e cila e bën
të detyruar fetarisht shkurtimin e namazit. Një pjesë e tyre janë të
mendimit se fundi i qytetit janë muret e shtëpive të fundit të
ngjitura njëra me tjetrën. Pra fundi i blloqeve të banimit. Ndërsa
pjesa tjetër, janë të mendimit se fundi i qytetit janë muret e
fabrikave dhe të vendbanimeve (që edhe pse janë më të rralla në
numër) janë prezente tek rrethinat e qytetit. Ju lutemi të na tregoni
dhe të na sqaroni se cili është kufiri i fundit i një vendbanimi, pra i
një qyteti?
Përgjigje: Përcaktimi i kufirit të fundit të qytetit është i
lidhur me zakonin e banorëve të atij qyteti apo të asaj zone. Në qoftë
se në zakonet dhe në kulturën e atij vendi, fabrikat, ndërtesat dhe
vendbanimet e rralla të gjendura tek rrethinat e qytetit nuk
konsiderohen pjesë të qytetit, atëherë kufiri i fundit i qytetit
konsiderohen muret e shtëpive të fundit të tij.
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UDHËTIMI PËR TË KRYER GJYNAHE

Pyetja 679: Në qoftë se një person ka dijeni paraprakisht se
do të përfshihet në gjynahe dhe në punë të ndaluara (haram) gjatë
udhëtimit të tij, si duhet të veprojë në këtë rast? T’i shkurtojë
namazet e tij apo t’i falë të plota?
Përgjigje: Për sa kohë udhëtimi i tij nuk kryhet për qëllim të
largimit prej detyrimeve të caktuara fetare dhe për qëllim të
kryerjes së gjynaheve, atëherë dispozitat e lidhur me namazin dhe
me agjërimin është e ngjashme me dispozitën e të gjithë udhëtarëve
të tjerë.
Pyetja 680: Nëse një person nuk udhëton me qëllimin që do
të veprojë gjynahe gjatë udhëtimit të tij, por gjatë udhëtimit e
ndryshon nijetin (qëllimin) dhe mendon që të udhëtojë për të kryer
gjynahe. Çfarë duhet të bëjë ky person? Duhet të falë namazet të
plota apo duhet t’i shkurtojë ato? Po namazet e shkurtuara që i ka
falur rrugës a konsiderohen të sakta apo jo?
Përgjigje: Duhet të nisë dhe të falë namazet e plota në
momentin që ndryshoi qëllimin e udhëtimit të tij prej hallallit në
haram. Të gjitha namazet që i ka falur të shkurtuara pas momentit
në të cilin ka menduar të udhëtojë për të bërë gjynahe, duhet të
përsëriten dhe të falen të plota sepse konsiderohen të pavlefshme.
Pyetja 681: Cila është dispozita islame e lidhur me
udhëtimin për qëllime shëtitje apo qetësie? Po në rast se personi
udhëton për qëllime pazari për tek një destinacion i caktuar duke e
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ditur që në këtë udhëtim të tij nuk do të ketë asnjë vend për t’u
falur?
Përgjigje: Në qoftë se ka dijeni paraprake se gjatë udhëtimit
të tij nuk do të mundet të kryejë detyrimet e tij lidhur me namazin
dhe do të hasë pengesa të caktuara në kryerjen e tyre, për të qenë të
sigurtë është më mirë të heqë dorë prej një udhëtimi si ky, përveç
rasteve kur heqja dorë prej kryerjes së këtij udhëtimi mund të sjellë
pasoja dhe dëme të mëdha. Gjithsesi, në të gjitha rastet namazi
mbetet i detyruar sido dhe cilado qoftë shkalla e vështirësisë së
faljes së tij.

DISPOZITAT E VATANIT, APO TË
VENDLINDJES (VENDBANIMIT TË
PËRHERSHËM)

Pyetja 682: Jam i lindur në qytetin e Teheranit. Ndërsa
prindërit e mi e kanë origjinën dhe vendin e tyre te lindjes në
qytetin Mehdi Shehër, e për këtë arsye ata udhëtojnë shpesh (disa
herë në vit) për tek vendi i tyre i lindjes dhe i origjinës. Duke qenë
se jetoj bashkë me ta, udhëtoj edhe unë me ata sa herë që udhëtojnë.
Cila është dispozita islame lidhur me agjërimin dhe me namzet e
mia në këto udhëtime? Duhet patur parasysh se udhëtimi im për
tek vendlindja e prindërve nuk bëhet me qëllim qëndrimi dhe
banimi atje, sepse kam vendosur që të jetoj në Teheran.
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Përgjigje: Referuar panoramës që ju keni paraqitur në
pyetjen tuaj, mund të themi se dispozita islame e lidhur me
agjërimin dhe me namazet e tua gjatë kohës së qëndrimit tek
vendlindja e prindërve tuaj, është e ngjashme me dispozitën e çdo
udhëtari tjetër.
Pyetja 683: Jam një person që jetoj gjashtë muaj në një qytet
dhe gjashtë muaj në një qytet tjetër që është njëkohësisht vendlindja
dhe vendbanimi im i përhershëm. Çështja është se në qytetin e parë
nuk qëndroj në mënyrë të përhershme, por të ndërprerë. Për
shembull: Jetoj në atë qytet për dy javë, dhjetë ditë ose me pak se
kaq. Më pas kthehem në vendlindjen time ku jeton edhe familja
ime. Pyetja ime në këtë rast është: Kur kam për qëllim (apo bëj
nijetin) që të qëndroj në qytetin e parë më pak se dhjetë ditë, a mund
të konsiderohem udhëtar në këtë rast, apo jo?
Përgjigje: Në qoftë se ai qytet nuk është qyteti yt i lindjes
dhe i origjinës dhe nuk ke marrë kurrë një vendim për t’u bërë
banor i përhershëm i tij, në këtë rast, dispozita islame e lidhur me
namazet që duhet të falësh gjatë kohës kur qëndron atje më pak se
dhjetë ditë, është ajo e udhëtarit, përveç rasteve kur vizitat e tua në
atë qytet janë për arsye të punës, minimalisht një herë në dhjetë
ditë, në këtë rast namazet duhet të falen të plota dhe agjërimi duhet
të kryhet normalisht gjithashtu.
Pyetja 684: Nëse një person dëshiron të qëndrojë në një vend
për disa vite me radhë. Pyetja që lind në këtë rast është: Sa duhet të
jetë koha e qëndrimit të personit në atë vend të huaj, në mënyrë që
ai vend të konsiderohet vendbanim i përhershëm për të? A ka
ndonjë ndryshim nëse qëndrimi në atë vend është për arsye të
banimit apo për arsye të punës, apo për të dyja arsyet bashkë?
- 312 -

sipas opinionit të dijetarit, eruditit, Ajatullah Sejjid Ali Khamenei

Përgjigje: Në qoftë se ka për qëllim që të banojë në atë vend
më shumë se shtatë ose tetë vite, në këtë rast, ai vend konsiderohet
si vendbanimi i tij i përhershëm.
Pyetja 685: Nëse një person e ka qytetin e Teheranit si
vendlindjen dhe vendbanimin e tij të përhershëm. Për momentin
është duke menduar që të marrë një banesë për të jetuar në rrethinat
e Teheranit, duke e bërë atë vend vendbanimin e tij të përhershëm.
Duke qenë se vendi i punës se tij të përditshme është Teherani, e ka
ta pamundur që të jetojë në vendbanimin e ri për dhjetë ditë dhe aq
më pak gjashtë muaj e më shumë, në mënyrë që ai vend të quhet
vendbanimi i ri i përhershëm. Për këtë arsye ai shkon çdo ditë për
të punuar në Teheran dhe kthehet mbrëmjeve në qytetin e ri të
ndodhur në rrethinat e Teheranit, për të banuar. Cila është
dispozita islame në këtë rast, lidhur me namazin dhe me agjërimin
e tij në vendbanimin e ri?
Përgjigje: Në qoftë se kemi marrë një banesë të re në një
vendbanim të ri, dhe kemi vendosur paraprakisht që ai të jetë
vendbanimi ynë i përhershëm, atëherë nuk është e nevojshme që ai
vendbanim të konsiderohet i tillë, që të banohet gjashtë muaj në
mënyrë të pandërprerë. Është e mjaftueshme që ta ketë bërë nijetin
që banesa e re do të jetë vendbanimi i tij i përhershëm dhe mund të
shkojë e të vijë çdo ditë në Teheran. Mjafton që ta banojë atë
vendbanim për një kohë të caktuar qoftë dhe vetëm për të fjetur në
darkë.
Pyetja 686: Vendlindja ime dhe vendlindja e bashkëshortes
time është qyteti Kashmer. Pasi u ngarkova me punë në njërën prej
zyrave të administratës shtetërore u transferova më pas për në
qytetin Nisabur. Ndërkohë prindërit tanë vazhdojnë të jetojnë në
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qytetin e lindjes. Në fillim të emigrimit tonë për në qytetin Nisabur,
e shmangëm qytetin tonë të lindjes Kashmer, por pasi kaluan rreth
15 vite, ndryshuam. Ju lutemi të na sqaroni situatat e mëposhtme:
1- Si duhet të veprojmë ne (unë dhe bashkëshortja ime) kur
shkojmë të vizitojmë prindërit në qytetin tonë të origjinës dhe
qëndrojmë atje disa ditë?
2- Cila është dispozita e lidhur me fëmijet tanë të cilët kanë
lindur në qytetin ku jemi shpërngulur, pra në Nisabur. Ata kanë
mbushur tashmë moshën e pubertetit. Si duhet të veprojnë ata në
rast se udhëtojnë bashkë me ne për të vizituar gjyshërit e tyre dhe
të qëndrojnë atje për disa ditë?
Përgjigje: Duke qenë se keni hequr dorë përfundimisht prej
qytetit tuaj të origjinës Kashmer, ai nuk konsiderohet më për ju
vendbanimi i përhershëm, përveç rastit nëse ktheheni atje edhe një
herë për të jetuar në mënyrë të përhershme. Gjithashtu, vendi i
prindërve tuaj apo ish vendi juaj i origjinës, nuk mund të
konsiderohet gjithashtu vendbanimi i përhershëm apo vendi i
origjinës edhe për fëmijët tuaj, për këtë arsye edhe ata bashkë me ju
konsideroheni të gjithë udhëtarë gjatë kohës së qëndrimit tuaj tek
shtëpia e prindërve.
Pyetja 687: Është një person që ka dy vendbanime të
përhershme (dhe natyrshëm i fal namazet në mënyrë të plotë dhe
agjëron natyrshëm në secilin prej atyre vendbanimeve). Ju lutem të
na shpjegoni dispozitën islame lidhur me situatën në vijim: Po
fëmijët dhe bashkëshortaja e këtij personi, për jetesën e të cilëve ai
kujdeset, a kanë të njëjtat dispozita me të parin e familjes së tyre?
Apo është e mundur që ata të kenë mendimin e tyre lidhur me
- 314 -

sipas opinionit të dijetarit, eruditit, Ajatullah Sejjid Ali Khamenei

situatën e tyre dhe të jenë të pavarur prej atij që është përgjegjës për
ta dhe për jetet e tyre?
Përgjigje: Është plotësisht e lejuar që bashkëshorja të mos
ketë detyrimisht si vendbanim të përhershëm të saj atë që ka
bashkëshorti i saj. Ndërsa sa i përket fëmijëve, nëse janë të vegjël
dhe e kanë të pamundur që të jetojnë të pavarur, por kanë nevojë
për prindërimin e babait të tyre, apo i janë nënshtruar në një farë
mënyre zgjedhjes së babait të tyre për vendbanimin e tyre të
përhershëm, atëherë vendbanimi i përhershëm i babait të tyre,
është vendbanim i përhershëm edhe për ata.
Pyetja 689: Një person jeton prej një kohe të caktuar në
qytetin e Ahvazit e megjithatë, ai nuk e ka bërë atë ende
vendbanimin e tij të përhershëm dhe as e konsideron si të tillë. Kur
del prej qytetit në një largësi më të vogël ose më të madhe se
distanca fetare e udhëtarit dhe kthehet më pas sërish në atë qytet,
cila është dispozita islame e lidhur me namazet dhe me agjërimin e
këtij personi në atë qytet?
Përgjigje: Pasi të kthehet dhe të rivendoset pas udhëtimit të
tij në qytetin e Ahvazit dhe të falë aty qoftë edhe një namaz të vetëm
me katër rekate, nis dhe i fal namzet të plota dhe agjëron
normalisht, për sa kohë nuk del edhe një herë tjetër për tek një
destinacion i barabartë ose më i madh në largësi me largësinë fetare
të përcaktuar për udhëtarin. Në rast se udhëton sërish në një largësi
që e kalon kufirin fetar të udhëtarit, atëherë e shkurton namazin e
tij dhe e ndërpret normalisht agjërimin siç do udhëtar tjetër.
Pyetja 690: Unë jam një irakjen dhe dua të largohem prej
vendlindjes time Irakut. A është e mundur që ta konsideroj të gjithë
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Iranin vendbanimin tim të ri të përhershëm, apo mund të përcaktoj
si të tillë vetëm vendin, zonën, rajonin apo qytetin në të cilin do të
vendosem në Iran? A është e detyrueshme që të blej një shtëpi në
një vend në mënyrë që ai të konsiderohet atdheu im i ri, apo
vendbanimi im i ri i përhershëm? Apo jo?
Përgjigje: Sa i përket atdheut të ri apo vendbanimit të ri të
përhershëm, është e detyrueshme dhe kusht që të vendosesh në një
vendbanim apo në një qytet të caktuar atje. Më pas duhet ta banosh
atë qytet për një periudhë kohore e cila konsiderohet në zakonet
dhe në kulturën e banorëve të atij vendi se është koha e
përshtatshme dhe e mjaftueshme që të konsiderohesh banor i
përhershëm i atij qyteti. Sa i përket blerjes së një shtëpie, apo të një
vendbanimi të çfarëdollojshëm në vendin e ri ku synon dhe
mendon të banosh në mënyrë të përhershme, mund të themi se ky
nuk është një kusht i domosdoshëm.
Pyetja 691: Në qoftë se dikush emigron nga vendbanimi i tij
i përhershëm përpara se të mbushë moshën e pubertetit dhe nuk ka
qenë i informuar lidhur me detyrimet dhe detyrimet që lidhen me
largimin nga vendbanimi i përhershëm. Tashmë ai ka mbushur
moshën e pubertetit. Cilat janë detyrimet e tij në këtë rast lidhur me
namazin dhe me agjërimin. Pra, si duhet të veprojë?
Përgjigje: Në qoftë se ka emigruar prej vendbanimit të tij të
përhershëm (prej vendlindjes së tij) për arsye se kjo ka qenë
zgjedhje e babait të tij dhe ky i fundit ka vendosur të mos kthehet
më për të banuar në vendin e origjinës, në këtë rast vendbanimi i
dytë nuk konsiderohet vendbanimi i tij i përhershëm.
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Pyetja 692: Në qoftë se bashkëshorti ka një vendbanim të
përhershëm por nuk banon aty, por e viziton atë me bashkëshorten
e tij, herë pas here. Si duhet të falet bashkëshortja në këtë rast? A
duhet që ta kryejë namazin të plotë njëlloj si bashkëshorti i saj, apo
duhet të shkurtojë? Po në qoftë se e viziton atë vend pa
bashkëshortin e saj, si duhet të veprojë?
Përgjigje: Fakti se ai vend konsiderohet vendbanim i
përhershëm apo Atdheu i bashkëshortit të saj, nuk ndikon aspak që
ai të konsiderohet i tillë edhe për bashkëshorten e tij.
Pyetja 693: A mund të konsiderohet vendi i punës,
vendbanim i përhershëm?
Përgjigje: Të punosh në një vend të caktuar nuk është arsye
e mjaftueshme që ai vend të konsiderohet vendbanim i
përhershëm. Por, në qoftë se transferohet prej vendbanimit të tij të
përhershëm për tek vendi i punës i cili e plotëson largësinë fetare
(të përcaktuar për të ndërprerë agjërimin dhe për të shkurtuar
namazin) për jo më pak se një herë në dhjetë ditë, e kryen namazin
të plotë sikurse e ka plotësisht të mundur që të agjërojë në të njëjtin
vend.
Pyetja 694: Çfarë nënkuptohet me largimin e një personi prej
vendbanimit të tij? A konsiderohet largim prej vendbanimit të
përhershëm largimi i bashkëshortes atje ku zgjedh dhe dëshiron
bashkëshorti i saj?
Përgjigje: Largim i një personi prej vendbanimit të tij të
përhershëm, konsiderohet largimi prej vendbanimit të përhershëm
me nijetin apo qëllimin për të mos u kthyer më aty. Martesa e saj
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dhe transferimi për tek vendbaimi i zgjedhur prej bashkëshortit të
saj nuk është arsye e mjaftueshme për ta konsideruar këtë largim
prej vendbanimit të saj të përhershëm.
Pyetja 695: Ju lutemi të na jepni këndvështrimin tuaj lidhur
me vendbanimin e përhershëm dhe atdheun e dytë.
Përgjigje: Atdheu i një njeriu, apo vendbanimi i tij i
përhershëm, konsiderohet ai vend në të cilin është lindur ai, është
rritur dhe ka kaluar aty pjesën më të madhe të fëmijërisë. Ndërsa
Atdheu apo vendbanimi i dytë konsiderohet ai vend të cilin njeriu
i rritur (adult) e zgjedh për të jetuar përherë apo të paktën disa muaj
në vit. Mund të konsiderohet vendbanim i përhershëm gjithashtu,
nëse diksuh shkon në një vend me qëllimin apo synimin që të
banojë aty minimalisht shtatë deri në tetë vjet.
Pyetja 696: Prindërit e mi janë nga qyteti Sava dhe prej rinisë
së tyre të hershme janë shpërngulur për të banuar në Teheran. Më
pas u transferuan në qytetin Xhalus për të banuar aty, për arsye se
aty ishte vendi i punës së babait tim. Bazuar mbi këtë situatë, si
duhet të falem në Sava dhe në Teheran, duke patur parasysh se unë
kam lindur në Teheran, por nuk kam banuar kurrë aty.
Përgjigje: Në qoftë se nuk je rritur dhe nuk ke kaluar një
pjesë të rëndësishme të fëmijërisë tënde ne Teheran, pasi je lindur
në atë qytet, ai nuk konsiderohet më vendi yt i origjinës. Bazuar
mbi këtë fakt, duke qenë se nuk e ke konsideruar dhe nuk e ke patur
Teheranin dhe Savën, vendbanimin tënd të përhershëm, ndaj dhe
te dyja këto qytete nuk mund të konsiderohen vendbanimet e tua
të përhershme.
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Pyetja 697: Çfarë mund të na thoni lidhur me një person i
cili nuk është larguar përfundimisht prej vendbanimit të tij të
origjinës, dhe tashmë jeton në një qytet tjetër prej gjashtë vitesh. Në
këtë rast, a duhet ta falë namazin të plotë apo duhet ta shkurtojë
atë, në rast se kthehet në vendin e tij të origjinës, duke patur
parasysh faktin se ai është prej atyre që kanë ndjekur dhe kanë
pasuar shkollën juridike të imamit, imam Khomejnit (Allahu e
mëshiroftë!)?
Përgjigje: Për sa kohë nuk e ka braktisur vendbanimin e tij
të origjinës dhe as ka patur kurrë për qëllim ta bëjë këtë, ai vend
vazhdon të konsiderohet vendbanimi i tij i përhershëm, ndaj dhe
namazet aty kryhen të plota dhe lejohet që të vazhdojë agjërimin
normalisht.
Pyetja 698: Një student ka marrë me qira një banesë në
qytetin Tebriz, për arsye të studimeve në universitetin e atij qyteti
për katër vite me radhë. Përveç kësaj, qëllimi i tij është që të banojë
në atë qytet përgjithmonë në qoftë se do t’i jepet mundësia.
Aktualisht, në këto ditë të bekuara të Ramazanit, ai shkon
ndonjëherë për vizitë në shtëpinë e tij në vendin e origjinës. A mund
të konsiderohen të dyja këto vende, vendbanime të tij të
përhershëm apo jo?
Përgjigje: Në qoftë se nuk është plotësisht i bindur dhe i
vendosur për të banuar përfundimisht në vendin e studimeve,
atëherë ky vend nuk mund të konsiderohet vendbanim i tij i
përhershëm. Ndërsa vendbanimi i tij i parë konsiderohet
vendbanimi i tij i përhershëm, për sa kohë nuk është shkëputur apo
transferuar prej tij.
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Pyetja 699: Kam lindur në qytetin Kermanshah dhe prej
gjashtë vitesh banoj në Teheran. Por, njëkohësisht unë nuk jam
larguar apo transferuar përfundimisht prej qytetit tim të origjinës
dhe njëkohësisht kam patur si qëllim të banoj përgjithmonë në
Teheran. Në qoftë se transferohem periodikisht çdo vit apo një herë
në dy vjet prej njërit vend i Teheranit në një vend apo lokalitet tjetër
të tij, cila është dispozita islame lidhur me namazin dhe me
agjërimin tim në këto vende. Duke patur parasysh se jetojmë në
lagjen apo në zonën e re (brenda Teheranit) për më shumë se
gjashtë muaj, a mund të konsiderhet kjo zonë vendbanim i
përhershëm për ne apo jo? Cila është dispozita islame e lidhur me
namazin dhe me agjërimin tonë, në kohët kur transferohemi në
lokalitet të ndryshme në Teheran brenda ditës?
Përgjigje: Në qoftë se vendos apo ke për qëllim të banosh në
Teheranin aktual, apo në një lokalitet të caktuar të tij, atëherë ky
lokalitet dhe i gjithë qyteti konsiderohet vendbanim i përhershëm
për ju. Për këtë arsye, kudo që të ndodhesh në Teheran, mund të
falësh namazin të plotë dhe mund të agjërosh normalisht, njëlloj
sikur të jesh në vendbanimin tënd të përhershëm. Ndërsa sa i
përket lëvizjeve të tua, në brendësi të Teheranit, nuk konsiderohen
udhëtim, për rrjedhojë as ju nuk prekeni prej dispozitave të
udhëtarit lidhur me namazin apo me agjërimin tuaj.
Pyetja 700: Një person është me origjinë nga fshati, por
aktualisht është prej banorëve të Teheranit ndërsa prindërit e tij
vazhdojnë të jetojnë në fshat, pasi aty kanë edhe pronat e tyre. Ai
shkon herë pas herë atje, për të ndihmuar prindërit por nuk ka më
asnjë interes apo qëllim për t’u kthyer dhe për të banuar vetë në
fshat, duke patur parasysh se ai fshat është vendlindja dhe
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vendbanimi i tij i përhershëm. Cila është dispozita islame e lidhur
me namazin dhe me agjërimin e tij në këtë rast?
Përgjigje: Në qoftë se nuk ka qëllim, as dëshirë të kthehet
dhe të banojë në fshatin e tij të origjinës dhe ka vendosur që të mos
kthehet më kurrë për të banuar atje përgjithmonë, në këtë rast ai
fshat nuk mund të konsiderohet më për të vendbanimi i
përhershëm.
Pyetja 701: A konsiderohet vendi në të cilin je lindur
vendbanim i përhershëm edhe në qoftë se personi nuk banon fare
atje?
Përgjigje: Në qoftë se është lindur në atë vend dhe është
rritur atje duke kaluar një pjesë të rëndësishme të fëmijërisë, dhe në
qoftë se nuk është shkëputur apo larguar prej atje përfundimisht, ai
vend vazhdon të konsiderohet Atdheu dhe vendbanimi i tij i
përhershëm. Në të kundërt, jo.
Pyetja 702: Cila është dispozita islame lidhur me namazin
dhe agjërimin e dikujt që ka banuar për nëntë vjet në një vend që
nuk konsiderohet vendbanimi i tij i përhershëm dhe në këtë
moment ai është i ndaluar ligjërisht që të rikthehet në vendbanimin
e tij të përhershëm, por që ka si qëllim dhe synim që të kthehet një
ditë në vendbanimin e tij të përhershëm, sado e largët qoftë ajo ditë?
Përgjigje: Në qoftë se gjatë këtyre viteve të përmendura më
sipër ka patur qëllim dhe tentativa për t’u kthyer në vendin e tij të
origjinës, çështja e përcaktimit të Atdheut apo e vendbanimit të tij
të përhershëm në këtë rast konsiderohet problematike. Në qoftë se
prej fillimit të transferimit të tij në vendin ku ka ndenjur nëntë vjet
- 321 -

Pyetje Përgjigje - Adhurimet

ka patur për qëllim të transferohet apo ta ketë këtë vend si
vendbanim të përhershëm - paçka se mund të mos e këtë caktuar
kohën e qëndrimit atje, në këtë rast është e vështirë të thuhet se
është udhëtar, por mund të themi se konsiderohet vendbanimi i tij
i përhershëm dhe dispozitat që burojnë prej tij.
Pyetja 703: Kam kaluar gjashtë vite të jetës time në fshat dhe
tetë vite të tjera në qytet dhe tani kam ardhur këtu në qytetin e
Mesh’hed-it për arsye të studimeve. Cila është dispozita islame e
lidhur me namazin dhe me agjërimin tim në secilin prej këtyre
vendbanimeve?
Përgjigje: Për sa kohë nuk je shpërngulur apo nuk je larguar
apo nuk je transferuar përfundimisht prej fshatit tënd që është
njëkohësisht vendlindja juaj, atëherë ky vend konsiderohet
vendbanimi yt i përhershëm sa i përket namazit dhe agjërimit tënd
në atë vend. Ndërsa në Mesh’hed konsiderohesh udhëtar, për sa
kohë nuk ke vendosur të transferohesh në të dhe ta konsiderosh
vendbanim të përhershëm tëndin. Sa i përket atij qytetit tjetër në të
cilin ke qëndruar, gjithashtu, disa vite, mund të themi se
konsiderohet vendbanim i përhershëm për ty, për sa kohë nuk ke
vendosur të largohesh apo të transferohesh prej tij përfundimisht.
Në rast të kundërt, në atë vend do të konsiderohesh udhëtar,
gjithashtu.
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PËRKATËSIA E BASHKËSHORTES LIDHUR ME
UDHËTIMIN DHE VENDBANIMIN E
PËRHERSHËM

Pyetja 704: Lidhur me udhëtimin apo vendbanimin e
përhershëm, a konsiderohet bashkëshortja pasuese e bashkëshortit
të saj?
Përgjigje: Akti martesor, i vetëm, është i pamjaftueshëm për
të ndjekur bashkëshortin në dispozitat e udhëtimit apo të
vendbanimit të përhershëm. Bashkëshortja nuk është e detyruar të
zgjedhë vendbanimin e përhershëm të bashkëshortit si vendbanim
të përhershëm edhe për veten. Në qoftë se ajo dëshiron që të ndjekë
dhe të pasojë vullnetin e bashkëshortit të saj lidhur me zgjedhjen e
vendbanimit të përhershëm apo shpërnguljen përfundimtare prej
tij, në këtë rast qëllimi dhe vendimi i bashkëshortit të saj është i
mjaftueshëm për të përcaktuar përfundimisht vendbanimin apo
udhëtimin. Në këtë rast, qyteti në të cilin udhëton apo transferohet
bashkëshorti i saj me qëllimin për ta zgjedhur atë si vendbanim të
përhershëm të tij, ai qytet konsiderohet i tillë edhe për
bashkëshorten. Njëkohësisht, edhe vendimi i bashkëshortit të saj
për të hequr dorë përfundimisht prej një vendbanimi dhe për t’u
shpërngulur prej tij, duke zgjedhur kështu një Atdhe tjetër,
konsiderohet edhe për bashkëshorten vendim i ngjashëm. Sa i
përket qëndrimit dhjetë ditë e sipër në një vend gjatë udhëtimit,
mjafton që të njihet me qëllimin e bashkëshortit të saj, duke patur
parasysh që ka zgjedhur paraprakisht me dëshirë që t’i nënshtrohet
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vendimeve dhe gjykimeve të tij. Ajo ka të njëjtat dispozita me të
edhe në rast se është detyruar që të ndjekë bashkëshortin e saj gjatë
ditëve të qëndrimit të tij në udhëtim.
Pyetja 705: Një djalë i ri është martuar me një vajzë nga një
qytet tjetër. Në rast se kjo grua shkon për vizitë tek prindërit e saj,
a duhet të falë namazin e udhëtarit apo duhet ta falë atë të plotë?
Përgjigje: Për sa kohë nuk ka hequr dorë përfundimisht dhe
nuk ka vendosur të shpërngulet prej vendbanimit të saj të parë tek
prindërit, atëherë duhet ta falë namazin të plotë.
Pyetja 706: A janë të përfshirë bashkëshortja dhe fëmijët tek
çështja 1284 tek Err Rrisaletu El Amelijeh e imamit, ima Khomejnit
(Allahu e mëshiroftë!), që do të thotë se nuk nevojitet nijeti i tyre për
të udhëtuar që të konsiderohen udhëtar? A konsiderohet atdheu,
apo vendbanimi i përhershëm i babait i detyrueshëm për t’u
konsideruar i tillë edhe për ata që janë nën përgjegjësinë e tij (lidhur
me namazin e plotë apo të shkurtuar)?
Përgjigje: Në qoftë se janë pasues të babait të tyre në
udhëtim, qoftë edhe të detyruar, mjafton qëllimi i babait të tyre për
të përshkuar largësinë e përcaktuar për t’u konsideruar udhëtar.
Ndërsa sa i përket përcaktimit të vendbanimit të përhershëm apo
largimit përfundimisht prej tij, në qoftë se nuk janë të pavarur në
ushtrimin e vullnetit të tyre dhe në sigurimin e jetesës, duke qenë
të nënshtruar ndaj vullnetit të babait të tyre, në këtë rast ndjekin
babain e tyre në heqjen dorë prej vendbanimit të parë dhe në
përcaktimin e vendbanimit të dytë të përhershëm në të cilin është
transferuar babai për të jetuar përgjithmonë bashkë me fëmijët e tij,
duke e bërë atë vendbanim të përhershëm të tyre.
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DISPOZITAT E VENDEVE TË MËDHA

Pyetja 707: Ju lutem të na tregoni dispozitën islame për
qytetet e mëdha (me largësi të mëdha) lidhur me atë që mund të
konsiderohet qëllimi për vendbanim të përhershëm, apo qëndrimin
e dhjetë ditëve në të.
Përgjigje: Nuk ka asnjë ndryshim mes dispozitave të
udhëtarit dhe të atij që synon vendbanimin e përhershëm dhe të atij
që synon qëndrimin dhjetë ditë, ndërmjet qyteteve të mëdha dhe
atyre më të vogla që njihen si qytete. Përcaktimi si vendbanim i
përhershëm i një qyteti të madh pa përcaktuar një lagje apo një
periudhë të caktuar kohore, e bën atë që të konsiderohet
vendbanim i përhershëm. Edhe në rast se vendos që të banojë në të
njëjtin qytet për dhjetë ditë, pa e përcaktuar një lagje të caktuar në
të, atëherë dispozita islame e lidhur me këtë rast është falja e
namazit të plotë dhe agjërimi gjithashtu, në të gjitha lagjet e atij
qyteti.
Pyetja 708: Një person nuk ka patur dijeni lidhur me fetvanë
e imamit, imam Khomejnit (Allahu e mëshiroftë!) në të cilën
përcaktohet se Teherani konsiderohet prej qyteteve të mëdha. Ai e
mori vesh këtë pas ngjarjeve të revolucionit. Cila është dispozita
islame lidhur me namazin dhe agjërimin e këtij personi, duke patur
parasysh se i ka kryer në kushte normaliteti?
Përgjigje: Në qoftë se aktualisht vazhdon të jetë prej
ndjekësve dhe pasuesve të fetvave të imamit (Allahu e mëshiroftë!)
lidhur me këtë çështje, atëherë duhet që të kthehet edhe njëherë tek
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punët që i ka kryer përpara kësaj kohe, duke përsëritur namazet që
i ka falur të plota në vend që t’i falte të shkurtuara si dhe të përsërisë
(kaza) agjërimin e ditëve të cilat i ka agjëruar në kohën kur ishte
udhëtar dhe nuk duhej të agjëronte.

NAMAZI ME PAGESË
Pyetja 709: Unë jam i pafuqishëm dhe e kam të pamundur
që të fal namazet e shkuara apo ato të tanishme. A është e lejuar që
të ngarkoj një person tjetër që të falë për mua ato namaze? A ka
dallim ndërmjet personit që i fal ato namaze për mua, me dhe pa
pagesë?
Përgjigje: Çdo person i rritur (adult) është i detyruar që t’i
kryejë vetë namazet dhe detyrimet e tij fetare me të gjitha format
dhe mënyrat e mundshme, për sa kohë është gjallë. Kështu, nuk
është e lejuar që dikush të falë namazet në vend të personit të
detyruar, qoftë me pagesë qoftë pa pagesë.
Pyetja 710: Në qoftë se dikush është duke u falur për dikë
tjetër (faljebërës me qira), në këtë rast; Një: A duhet që të thërrasë
ezanin dhe bashkë me të ikametin dhe të kryejë të plota tre teslimet
dhe katër (tesbihet)? Dy: Në qoftë se një ditë fal namazin e drekës
dhe të ikindisë dhe në ditën që vijon i fal të pesta namazet në
mënyrë të plotë, a është e detyrueshme radha në faljen e atyre
namazeve apo jo? Tre: A është kusht në faljen me qira përmendja e
specifikave dhe e cilësive të të vdekurit apo jo?
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Përgjigje: Nuk është e detyrueshme përmendja e veçorive
apo e specifikave të të vdekurit, ndërsa radha në faljen e namazeve
është kusht vetëm tek dy namazet e drekës dhe dy namazet e
darkës. Në qoftë se qiramarrësi nuk ka përmendur tek kushtet e
kontratës së faljes ndonjë formë të caktuar të saj dhe nuk ekziston
një kontratë “tip” e mënyrës së faljes së namazit me falës të marrë
me qira, në këtë rast ai që i fal ato namaze duhet të kryejë të gjitha
gjërat e pëlqyeshme (mustehabat) të atyre namazeve ashtu siç falen
zakonisht dhe siç është tradita. Duhet të përmendim këtu,
gjithashtu, se nuk është e nevojshme që të thirret ezani për secilin
prej atyre namazeve.

NAMAZI I NDODHIVE TË MËDHA TË
NATYRËS (SALATUL AJATI)
Pyetja 710: Çfarë është namazi i ndodhive (salatul ajat)? Cila
është arsyeja e detyrueshmërisë së tyre fetare?
Përgjigje: Ai është namaz i përbërë prej dy rekateve dhe në
secilin prej rekateve ka pesë ruku dhe dy sexhde. Arsyet e
detyrueshmërisë fetare të këtij namazi janë: eklipsimi i hënës dhe i
Diellit, qoftë dhe pjesërisht. Një tjetër arsye janë tërmetet dhe çdo
fenomen tjetër natyror që shkakton frikë dhe përhap panik ndër
njerëzit, siç mund të jenë erërat e pazakonta të forta (të zeza) apo
ato të verdha, apo errësirat dhe zhurmat e mëdha natyrore, apo
zjarret që mund të shfaqen herë pas here në qiell. Gjithçka tjetër që
nuk konsiderohet e frikshme dhe e pazakontë për pjesën më të
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madhe të njerëzve nuk merret në konsideratë. Nuk merret në
kosideratë, gjithashtu, çdo fenomen që është i pazakontë apo i
frikshëm vetëm për një pjesë të njerëzve, përveç eklipseve (të hënës
dhe të diellit) dhe tërmeteve.
Pyetja 712: Si kryhet falja e namazit të ndodhive natyrore
(salatul ajat)?
Përgjigje: Ka disa forma nëpërmjet të cilave mund të kryhet
falja e namazit të ndodhive natyrove (salatul ajat).
Mënyra e parë: Pas nijetit dhe tekbirit të ihramit lexon
“Fatihanë” dhe një sure. Më pas bie në ruku’u dhe pas rukusë e
ngre kokën sërish dhe këndon edhe njëherë “Fatihanë” dhe një
sure. Më pas bie sërish në ruku’u dhe pasi të ngrejë kokën sërish
prej rukusë, këndon sërish “Fatihanë” dhe një sure. Më pas bie
sërish në ruku’u dhe pasi të ngrihet sërish prej rukusë, këndon
sërish. E përsërit këtë verim derisa rekati i tij të plotësojë pesë
ruku’u, përpara të cilave ka kënduar “Fatihanë” dhe suren. Më pas
ulet në tokë dhe bën dy sexhde. Më pas ngrihet dhe e fal edhe
rekatin e dytë njëlloj si të parin. Pasi të përfundojë edhe rekatin e
dytë të ngjashëm me të parin, bie në “et teshehud” dhe më pas jep
selam.
Mënyra e dytë: Pas nijetit dhe tekbirit të ihramit, lexon
“Fatihanë” dhe një ajet të një sureje (duke e llogaritur besmelenë
ajet më vete, ndryshe nga ç’konsiderohet besmeleja për të qenë të
sigurtë). Më pas bie në ruku’u dhe pasi të ngrejë kokën prej rukusë,
lexon një tjetër ajet të së njëjtës sure. Më pas bie në ruku’u dhe pasi
të ngrejë kokën prej rukusë, lexon një tjetër ajet të së njëjtës sure.
Kështu vepron deri në rukunë e pestë dhe më pas, përpara rukusë
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së fundit plotëson ajetet e tjera të sures prej të cilës ka kënduar disa
ajete. Më pas bie në rukunë e pestë dhe pasi të ngrihet prej saj bie
në sexhde dhe kryen të dyja sexhdet. Më pas ngrihet dhe këndon
“Fatihanë” dhe një sure. Më pas shkon në ruku dhe kështu pra,
vepron njëlloj si në rekatin e parë derisa të shkojë në teshehud dhe
të japë selam. Në qoftë se pas çdo rukuje dëshiron të këndojë vetëm
një ajet prej sures, nuk është e mundur që të lexojë “Fatihanë” më
shumë se një herë të vetme në rekatin e parë.
Mënyra e tretë: Të kryejë njërin prej rekateve sipas njërës
prej mënyrave të lartpërmendura dhe të kryejë rekatin e dytë sipas
mënyrës në të cilën është kryer rekati i dytë tek mënyrat e
lartpërmendura.
Mënyra e katërt: Të plotësojë leximin e sures prej të cilës ka
lexuar një ajet të vetëm përpara rukusë së parë, për shembull; në
ngritjen e dytë, të tretë apo të katërt. Në këtë rast është i detyruar
që pasi të ngrihet prej rukusë, të përsërisë këndimin e “Fatihasë” në
ngritjen pas saj dhe të lexojë bashkë me të një sure. Ose të këndojë
një ajet të një sureje nëse është përpara ngritjes në rekatin e pestë.
Në qoftë se përpara se të qëndrojë në ngritjen e pestë mjaftohet me
këndimin e një sureje, duhet ta plotësojë deri në fund këtë sure
përpara rukusë së pestë.
Pyetja 713: A është detyrueshmëria e faljes së namazit të
ndodhive natyrore (salatul ajat) e lidhur vetëm me personat që
gjenden në vendin ku shfaqet shenja apo është e lidhur edhe me
personat të cilët janë njoftuar lidhur me të por që nuk gjenden
fizkisht në vendin ku është shfaqur ajo shenjë?
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Përgjigje: Detyrueshmëria e këtij namazi është e lidhur
vetëm me personat e pranishëm fizikisht në vendin në të cilin ka
ndodhur ndodhia. Kësaj detyrueshmërie i bashkangjiten edhe
banorët e qytetit apo të vendbanimeve fqinje, në rast se ato
konsiderohen si pjesë e të njëjtit qytet apo të njëjtës krahinë.
Pyetja 714: Në qoftë se një person ka qenë në gjendje të fikëti
në kohën kur ka ndodhur një ndodhi e frikshme natyrore dhe
përmendet vetëm pasi kjo shenjtë të mos jetë më, apo të ketë
përfunduar, a është i detyrueshëm për të falja e këtij namazi (salatul
ajat)?
Përgjigje: Në qoftë se gjatë gjithë kohës në të cilën ka
ndodhur dodhia e frikshme natyrore apo është shfaqur fenomeni
natyror, nuk ka patur dijeni për çfarë ka ndodhur për arsyet e
lartpërmendura, atëherë nuk e ka të detyrueshme faljen e namazit
të ndodhisë (salatul ajat), edhe pse rekomandohet që të falet për të
qenë të sigurtë.
Pyetja 715: Ndodh shpesh, që pas ndodhisë apo rënies së një
tërmeti të madh të parë, ai të pasohet brenda një kohe të shkurtër
me disa dhjetra tërmete apo lëkundje të vogla dhe të papërfillshme
sizmike që e pasojnë tërmetin e madh. Në këtë rast, cili është
gjykimi Islam lidhur me detyrueshmërinë e faljes së namazit të
ndodhive të frikshme (salatul ajat)?
Përgjigje: Për çdo tërmet, qoftë ky i madh apo i vogël, për sa
kohë vijnë të shkëputur prej njëri-tjetrit në kohë, është e
detyrueshme për secilën prej lëkundjeve namaz më vete.

- 330 -

sipas opinionit të dijetarit, eruditit, Ajatullah Sejjid Ali Khamenei

Pyetja 716: Në qoftë se qendra e monitorimit sizmik
regjistron disa lëkundje të lehta tërmeti në të njëjtën zonë në të cilën
banojmë, por që ne nuk i ndjejmë ato tërmete, pasi konsiderohe të
papërfillshëm. A është e detyrueshme falja e namazit të ndodhisë
natyrore (salatul ajat) në këtë rast?
Përgjigje: Në qoftë se nuk i keni ndjerë ato lëkundje
personalisht gjatë kohës në të cilën kanë ndodhur apo në kohën afër
me këtë kohë, nuk jeni të detyruar që ta falni namazin e ndodhisë
(salatul ajat).

NAMAZET NAFILE

Pyetja 717: Namazet nafile, a duhen falur me zë të lartë apo
pa zë?
Përgjigje: Është e pëlqyeshme që namazet nafile të ditës të
falen pa zë, ndërsa ato të natës të falen me zë.
Pyetja 718: A është e mundur që të kryhet namazi i natës (që
falet dy e nga dy rekate) dy herë nga katër rekate, dhe të pasohen
me dy rekate të tjera nafile dhe me namazin e vitrit?
Përgjigje: Nuk është e pranueshme që namazi i natës të falet
në formën e dy namazeve katër rekateshe.
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Pyetja 719: A është falja e namazit të natës e kushtëzuar me
kushtin që të mos e marrë vesh njeri që je duke e falur atë? A është
e detyrueshme që ky namaz të falet në errësirë?
Përgjigje: Nuk është e detyrueshme që namazi të falet në
errësirë dhe nuk është e ndaluar që të njoftohet apo të ketë dijeni
dikush tjetër për faljen e këtij namazi. Ajo që kërkohet është
mosnjoftimi i njerëzve për arsye të syefaqësisë (rijasë).
Pyetja 720: Në qoftë se nafilet e lidhur me namazin e drekës
dhe të ikindisë falen pas përfundimit të farzit të drekës dhe të
ikindisë në kohën e nafileve. Në këtë rast, ato namaze falen me
nijetin e (kazasë/plotësimit) apo me ndonjë qëllim (nijet) tjetër?
Përgjigje: Për të qenë të sigurtë, është mirë që ato namaze të
falen me nijetin (qëllimin) e afrimit tek Allahu i Madhëruar, pa qenë
e nevojshme të cilësohet nëse janë falje në kohën e vet apo kaza
(plotësim i diçkaje të lënë pa kryer).
Pyetja 721: Ju lutemi të na shpjegoni hollësisht mënyrën e
faljes së namazit të natës.
Përgjigje: Namazi i natës është i përbërë prej njëmbëdhjetë
rekateve. Tetë rekatet e para të cilat falen dy e nga dy rekate, quhen
apo konsiderohen namazi i natës. Dy rekatet pas tetë rekateve
quhen apo konsiderohen namazi “esh shef’i” dhe ato falen njëlloj si
namazi i sabahut (fexhr). Ndërsa rekati i fundit konsiderohet si
namazi i vitrit. Është e pëlqyeshme që në kunutin e këtij namazi t’i
drejtohemi Allahut të Madhëruar me lutje për besimtarët dhe të
kërkojmë prej Tij nevojat tona më të rëndësishme sipas radhitjes së
përmendjes së tyre në librat e lutjeve.
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Pyetja 722: Cila është forma e namazit të natës? Pra, cila
është detyrueshmëria e këtij namazi lidhur me suret, lutjet dhe
gjithçka tjetër që këndohet, lexohet dhe përmendet në këtë namaz?
Përgjigje: Asgjë prej lutjeve, istigfareve dhe duave të
përmendura apo të kënduara në namazin e natës nuk janë të
veçanta dhe të përmendura enkas për këtë namaz. Mjafton që të
bëhet nijeti, të bëhen tekbiret, të këndohet “Fatihaja”, të këndohet
surja pas saj nëse ka dëshirë dhe më pas vjen rukuja, sexhdet, lutjet
e përmendura në to, teshehudi dhe më pas dhënia e selamit.

ÇËSHTJE TË NDRYSHME RRETH NAMAZIT

Pyetja 723: Cila është mënyra e lejuar dhe e përshtatshme
për të zgjuar prej gjumit anëtarët e familjes më qëllim faljen e
namazit të sabahut?
Përgjigje: Nuk ka rregulla apo forma të caktuara nëpërmjet
të cilave mund të zgjohen anëtarët e familjes prej gjumit për të fakur
namazin e sabahut.
Pyetja 724: Cila është dispozita islame e lidhur me namazet
dhe agjërimin e disa myslimanëve të cilët i përkasin rrymave të
ndryshme dhe që përhapin në mënyrë të vazhdueshme urrejtje dhe
armiqësi ndërmjet njëri-tjetrit? Këta janë njerëz që shkëmbejnë
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xhelozi të madhe ndërmjet tyre madje në disa raste shkojnë edhe
më larg se kaq duke i shpallur armiqësi njëri-tjetrit pa ndonjë arsye.
Përgjigje: Nuk është e lejueshme dhe as e pranueshme që
besimtari që është bërë i detyruar fetarisht të konsumojë të tilla
ndjenja të shëmtuara siç janë urrejtja, smira dhe xhelozia dhe aq më
pak shpallja e armiqësisë ndaj myslimanëve të tjerë. Gjithsesi, kjo
nuk e bën namazin dhe agjërimin të pavlefshëm në rast se besimtari
sprovohet me diçka të tillë.
Pyetja 725: Në qoftë se një luftëtar i ndodhur në frontin e
parë të luftës aktive e ka të pamundur që të këndojë “Fatihanë” apo
të bjerë në ruku apo edhe në sexhde, si mundet ta falë namazin e tij
në këto kushte?
Përgjigje: Në këto kushte mund të falet sipas mundësive
dhe hapësirave që i krijohen. Në qoftë se e ka të pamundur që të
bëjë rukunë dhe sexhden për arsye të luftimeve atëherë mund t’i
kryejë ato nëpërmjet shenjave.
Pyetja 726: Cila duhet të jetë mosha e fëmijëve në të cilën
prindërit janë të detyruar t’u mësojnë atyre detyrimet dhe detyrat
fetare?
Përgjigje: Prindërit apo përgjegjësit për ta janë të detyruar
t’ua mësojnë fëmijëve detyrat dhe detyrimet fetare pasi ata të kenë
mbushur moshën e pjekurisë (pra, pas moshës së pubertetit).
Pyetja 727: Disa prej shoferëve të autobusëve të transportit
të pasagjerëve, të cilët shkojnë e vijnë vazhdimisht nga njëri qytet
në tjetrin, nuk janë të vëmendshëm dhe nuk i japin rëndësi kohëve
të namazit të pasagjerëve dhe nuk i respektojnë ato. Kështu ata nuk
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ndalen në kohën e caktuar që pasagjerët të falin namazet e tyre të
detyrueshme. Për këtë arsye ndodh shpesh që namazet e tyre te
mos falen në kohën e tyre por (kaza/pas kohe). Ju lutemi të na
sqaroni cili është detyrimi apo dispozita islame e lidhur me shoferët
e këtyre autobusëve. Cila është dispozita islame e lidhur me
pasagjerët dhe namazin e tyre në raste si këto?
Përgjigje: Në rast se pasagjerët vërejnë se mund t’u dalë
koha e namazit, atëherë ata duhet të njoftojnë dhe të ftojnë shoferin
e autobusit që të ndalë autobusin në mënyrë që njerëzit të kryejnë
faljen e namazit të detyrueshëm. Në raste si këto, shoferi i autobusit
është i detyruar që ta ndalë autobusin dhe të plotësojë kërkesën e
pasagjerëve. Në qoftë se për arsye të qënësishme apo edhe pa arsye
fare shoferi refuzon të ndalë mjetin, apo autobusin dhe pasagjerët
mendojnë se do të dalë koha e namazit, atëherë ata janë të detyruar
që ta falin namazin në autobus edhe nëse ai është në ecje e sipër. Në
këtë rast është e detyrueshme që të jenë të kujdesshëm lidhur me
vendrejtimin nga Qabeja, dhe me kryerjen e rukusë dhe të sexhdes,
aq sa e lejojnë kushtet e autobusit apo të mjetit transportues në
lëvizje e sipër.
Pyetja 728: Lidhur me shprehjen e mirënjohur në të cilën
thuhet se: “Nuk pranohet namazi as agjërimi i besimtarit që ka
konsumuar alkool, për dyzet ditë rresht” çfarë nënkuptohet
ekzaktësisht? A mund të kuptojmë me këtë se ai nuk duhet të falet
e as të agjërojë për një periudhë dyzet ditore dhe më pas i fal ato
pas kohe (kaza-en)? Apo nënkuptohet se është i detyruar të bashkojë
ndërmjet kryerjes në kohën e tyre dhe përsëritjes për herë të dytë
pasi të kalojnë dyzet ditë? Apo nënkuptohet se ai nuk është i
detyruar që të përsërisë kryerjen e tyre pas kohe (kaza-en) por të
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mjaftohet vetëm me kryerjen e atyre adhurimeve në kohën e tyre,
por me një ndryshim. Kryerja e tyre pas konsumimit të alkoolit ka
më pak shpërblime gjatë dyzet ditëshit, sesa në kohën kur nuk ka
konsumuar alkool?
Përgjigje: Nëpërmjet kësaj shprehjeje nëkuptohet se
konsumimi i alkoolit është pengesë për pranimin e namazit dhe të
agjërimit dhe kjo nuk do të thotë në asnjë mënyrë se ato pushojnë
së qëni të detyrueshme për dyzet ditëshin në të cilin nuk janë të
pranuar tek Allahu i Madhëruar. Gjithashtu, mund të themi se ato
janë adhurime që duhet të kryhen në kohën e tyre, por edhe duhet
të përsëriten (kaza-en) pas kohës së tyre.
Pyetja 729: Cila është detyra fetare në rast se shoh një person
që është duke gabuar në kryerjen e disa lëvizjeve në namazin e tij?
Përgjigje: Më këtë rast nuk ke asnjë detyrim kundrejt tij,
përveç rasteve kur kupton se është i paditur dhe është mirë që ta
mësosh dhe t’i tregosh si kryhet në mënyrë të saktë.
Pyetja 730: Cili është mendimi juaj i bekuar lidhur me
dhënien e dorës menjëherë pas namazit, gjest ky që e hasim shpesh
ndërmjet besimtarëve? Është e rëndësishme në këtë rast që të
përmendim mendimin e disa dijetarëve të nderuar të cilët kanë
thënë se: “Ne nuk kemi parë e as kemi lexuar më parë që një veprim
i tillë të jetë kryer prej imamëve tanë të pagabueshëm e megjithatë
ne jemi të mendimit se veprime apo gjeste të tilla e forcojnë lidhjen
e myslimanëve me njëri-tjetrin dhe i ndihmojnë ata që të ndërtojnë
marrëdhënie më të ngrohta me njëri-tjetrin.
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Përgjigje: Nuk ka asnjë ndalesë dhe asnjë pengesë fetare që
besimtarët të shtrëngojnë duart me njëri-tjetrin pas përfundimit të
namazit. Në fakt, dhënia e dorës dhe përshëndetja e myslimanëve
me njëri-tjetrin është një çështje e pëlqyeshme.
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KREU I AGJËRIMIT

KUSHTET E DETYRUESHMËRISË SË
AGJËRIMIT DHE TË SAKTËSISË SË TIJ

Pyetja 731: Një vajzë ka hyrë në moshën e pubertetit, por e
ka të pamundur që të agjërojë muajin e Ramazanit për arsye të
dobësisë dhe pafuqisë së saj trupore. Pas muajit të Ramazanit e ka
të pamundur dhe nuk e plotëson agjërimin e muajit derisa të vijë
Ramazani tjetër në vitin që vijon. Cila është dispozita islame lidhur
me këtë vajzë në një rast si ky?
Përgjigje: Pamundësia për të agjëruar apo për ta kryer
pas kohe (kaza-en) vetëm për arsye të pafuqisë apo të dobësisë
trupore, nuk e bën të detyrueshme domosdoshmërisht rënien e
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detyrueshmërisë së kryerjes së agjërimit pas kohe (kur të jetë më e
fortë dhe më e mundur). Ajo vajzë është e detyruar që ta kryejë pas
kohe, agjërimin e ditëve të paagjëruara nga muaji i Ramazanit.
Pyetja 732: Cila është dispozita islame lidhur me agjërimin e
vajzave të vogla të cilat sapo e kanë mbushur moshën e pubertetit
dhe që hasin një lloj vështirësie në kryerjen e tij? A është e vërtetë
se periudha e pubertetit tek vajzat është mosha nëntë vjeçare?
Përgjigje: Mosha e pubertetit tek vajzat, sipas traditës dhe
asaj që është e njohur për ne është plotësimi i nëntë viteve sipas
kalendarit hënor. Në këtë moshë agjërimi është i detyrueshëm për
to. Në këtë moshë agjërimi nuk mund të ndërpritet apo të lihet pas
dore me arsyetimin e vetëm të pranisë së disa pengesave apo
pamundësive të parëndësishme. Në rast se agjërimi mund të
dëmtojë shëndetin e tyre apo të shkaktojë vështirësi të mëdha, në
këtë rast është plotësisht e mundur që të ndalojnë agjërimin dhe të
ushqehen normalisht.
Pyetja 733: Unë nuk jam plotësisht i sigurtë se në cilën
moshë kam plotësuar kriteret e pubertetit. Nisur nga ky fakt, ju
lutem të më tregoni dhe të më qartësoni se prej cilës moshë jam i
detyruar që të kryej adhurimet e detyrueshme të pakryera.
Përgjigje: Ju jeni i detyruar fetarisht që të përsëritni të gjitha
ato namaze dhe agjërimin e të gjitha ditëve të pagjëruara për një
kohë të vlerësuar prej jush me bindje të plotë si koha juaj e
pubertetit.
Pyetja 734: Një vajzë që ka mbushur moshën nëntë vjeçare
ka nisur agjërimin e saj dhe e ka ndërprerë për arsye të pafuqisë
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apo të pamundësisë për ta vijuar deri në fund. A është e detyruar
kjo vajzë që ta përsërisë agjërimin e saj në një moment të dytë?
Përgjigje: Ajo vajzë është e detyruar që të përsërisë ato ditë
në të cilat është ushqyer në kohën e muajit të Ramazanit.
Pyetja 735: Në qoftë se një person, për arsye të forta, gjykon
sipas një probabiliteti që i tejkalon 50% se nuk është i detyruar të
agjërojë dhe për këtë arsye nuk agjëron, por me kalimin e kohës
njoftohet dhe mëson se agjërimi në kushtet në të cilat është ndodhur
ka qenë i detyrueshëm për të. Cila është dispozita islame e lidhur
me agjërimin e tij të munguar në raport me agjërimin pas kohe
(kaza-en) apo me dëmshpërblimin (keffaretun)?
Përgjigje: Në qoftë se ndërprerja e agjërimit gjatë muajit të
Ramazanit ka ndodhur vetëm për arsye hipotetike të mungesës së
detyrueshmërisë, atëherë ai është i detyruar që përveç përsëritjes
dhe kryerjes së tij pas kohe, të japë edhe dëmshpërblimin e caktuar
fetarisht (keffaretun) për mosagjërimin. Në rast se ndërprerja e
agjërimit ka ndodhur për arsye të frikës prej dëmtimit dhe frika e
tij ka një bazë të pranueshme logjike, atëherë është i detyruar vetëm
të plotësojë agjërimin e lënë dhe nuk është më i detyruar që të japë
dëmshpërblimin fetar (keffaretun).
Pyetja 736: Një person ka qenë i detyruar dhe i ngarkuar me
kryerjen e shërbimit të detyrueshëm ushtarak. Për arsye të
udhëtimit të tij dhe të pranisë në vendin e kryerjes së shërbimit
ushtarak, ai nuk ka mundur që të agjërojë muajin e Ramazanit vitin
e kaluar. Ai vazhdon të jetë në të njëjtin vend edhe pas ardhjes së
Ramazanit tjetër dhe ka shumë mundësi që të mos mundet që ta
agjërojë edhe këtë muaj Ramazani. Në qoftë se pas përfundimit të
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shërbimit të detyrueshëm ushtarak ai ka vendosur që të agjërojë dy
muajt e lënë pas dore, cila është dispozita islame e tij? A është i
detyruar të agjërojë ditët që nuk ka agjëruar pas kohe (kaza-en), apo
është i detyruar, gjithashtu, që të japë dëmshpërblimin për
mosagjërimin?
Përgjigje: Ai njeri i cili për arsye udhëtimi nuk ka mundur
të agjërojë muajin e Ramazanit dhe e kap Ramazani pasardhës pa
agjëruar është i detyruar që të agjërojë pas kohe (kaza-en) të gjitha
ditët e paagjëruara dhe nuk ka asnjë detyrim tjetër në këtë rast (siç
mund të jetë dëmshpërblimi (keffaretun)) për arsye të vonesës.
Pyetja 737: Në qoftë se agjëruesi është xhunub (i papastër)
dhe e vëren këtë vetëm pak përpara se të hyjë koha e namazit të
drekës. Më pas merr atë që quhet gusul irtimasi (larja e plotë e trupit
nëpërmjet zhytjes tek një sasi e madhe uji e pranishme me format
më të ndryshme, siç janë deti, liqeni, lumi, pishinat, vaskat etj.), a
prishet agjërimi i tij apo jo? Nëse kujtohet dhe vëren se ka marrë
gusul irtimasi gjatë kohës së agjërimit, pasi ka marrë guslin e
rregullt, a është i detyruar që ta përsërisë agjërimin e tij pas kohe
(kaza-en)?
Përgjigje: Në qoftë se gusli irtimasi që ka marrë është marrë
për arsye të mungesës së dijenisë apo të harresës së është i
agjërueshëm, atëherë agjërim dhe gusli i tij janë të saktë dhe në këtë
rast nuk është i detyruar të përsërisë agjërimin e tij pas kohës.
Pyetja 738: Në qoftë se një person ka për synim të mbërrijë
tek destinacioni i tij përpara se dielli të perëndojë dhe rrugës i
ndodh një aksident që ia pamundëson të mbërrijë në destinacion në
kohën e parashikuar. A ka ndonjë problem lidhur me agjërimin e
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tij? Në këtë rast a e ka të detyrueshëm dëmshpërblimin (keffaretun)
apo e agjëron vetëm ditën e humbur pas kohës së saj?
Përgjigje: Nuk është e lejueshme dhe as e pranueshme që
personi të agjërojë në udhëtim. Në këtë rast është i detyruar që të
agjërojë vetëm atë ditë që i ka kaluar pa agjëruar dhe nuk është i
detyruar me dëmshpërblim (keffaretun).
Pyetja 739: Në qoftë se një pilot dhe një stjuardesë janë në
punën e tyre dhe kanë një udhëtim që zgjat dy orë e gjysëm ose tre
orë. Gjatë kësaj kohe kanë nevojë të pinë ujë çdo njëzet minuta sepse
kjo i ndihmon ata që të ruajnë përqëndrimin e tyre dhe të jenë
vigjilentë në kryerjen e detyrës me përgjegjësi të madhe. Në një rast
si ky, a e kanë të detyrueshme dëmshpërblimin (keffaretun) bashkë
me agjërimin (kaza-en) për ditët e muajit të Ramazanit?
Përgjigje: Në qoftë se agjërimi është i dëmshëm për të,
atëherë e ndërpret agjërimin duke pirë ujë dhe e agjëron atë ditë në
një moment të dytë. Në këtë rast nuk e ka të detyrueshëm pagesën
e dëmshpërblimit (keffaretun).
Pyetja 740: Në qoftë se një gruaje i vijnë menstruacionet një
orë apo më pak se një orë përpara se të thirret ezani i akshamit, a
ndërpritet agjërimi i asaj dite duke u bërë i pavlefshëm?
Përgjigje: Po agjërimi i asaj dite ndërpritet dhe konsiderohet
i pavlefshëm.
Pyetja 741: Cila është dispozita islame lidhur me agjërimin
e një personi që bie dhe zhytet në ujë me rroba të veçanta, siç janë
rrobat e zhytësve për shembull dhe trupi i tij nuk preket prej ujit?
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Përgjigje: Në qoftë se rroba që ka veshur është e ngjitur me
kokën e tij, në këtë rast agjërimi i tij mund të konsiderohet
(problematik) për nga saktësia dhe plotësia. Për këtë arsye, për të
qenë të sigurtë përsëritet.
Pyetja 742: A është e lejuar që të udhëtohet gjatë muajit të
Ramazanit duke patur si qëllim ndërprerjen e agjërimit dhe
shpëtimin prej barrës së agjërimit?
Përgjigje: Nuk ka ndonjë problem lidhur me këtë. Edhe në
qoftë se udhëton me qëllim evitimin e agjërimit, e ka ushqimin të
detyrueshëm.
Pyetja 743: Një person ka borxh ditë agjërimi të
detyrueshëm dhe vendos që ta agjërojë atë, por diçka e papritur del
dhe ia pamundëson atij këtë. Për shembull; sikur të jetë bërë gati
për të udhëtuar pas lindjes së diellit. Udhëton dhe kthehet pasdite
pa konsumuar asnjë ushqim gjatë kësaj kohe, por atij i ka kaluar
koha e përcaktuar për nijetin e agjërimit të detyrueshëm. Vlen të
përmendim se kjo ka qenë prej atyre ditëve në të cilat është i
pëlqyeshëm agjërimi në to. A është e mundur dhe a është e lejuar
që të bëjë nijetin e agjërimit të pëlqyeshëm në këtë rast? Apo jo?
Përgjigje: Në qoftë se personi është i ngarkuar me borxhin e
agjërimit të detyrueshëm siç është agjërimi i muajit të Ramazanit,
nuk është e pranueshme që të bëjë nijetin e agjërimit të ditës së
pëlqyeshme për agjërim edhe nëse ka dalë koha e lejuar për të bërë
nijetin e agjërimit të detyrueshëm.
Pyetja 744: Unë jam një person i nikotinizuar dhe pirës i
rregullt i duhanit. Gjatë muajit të Ramazanit, me gjithë përpjekjet e
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mia për të mos qenë i ashpër dhe i sertë, nuk mundem ta kontrolloj
veten. Kjo ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë tek të afërmit e mi të
cilët shqetësohen shumë prej kësaj situate. Ndjehem me faj për këtë
situatë sepse është përtej mundësive të mia për ta kontrolluar
situatën. Ju lutem të më tregoni si mund të veproj në një rast si ky
dhe cila është dispozita islame e lidhur me mua në këtë rast?
Përgjigje: Jeni i detyruar që të agjëroni muajin e Ramazanit
dhe për të qenë të sigurtë, pirja e duhanit është e ndaluar gjatë
agjërimit, sikurse nuk është e lejuar që të silleni ashpër pa arsye të
fortë me njerëzit apo me familjarët tuaj.

GRUAJA SHTATZËNE DHE AJO QË JEP GJI

Pyetja 745: Një grua është duke i dhënë gji foshnjës së saj
dhe njëkohësisht është shtatzënë. Në të njëjtën kohë është duke
agjëruar muajin e Ramazanit. Kjo grua e lindi foshnjën e saj të
vdekur. Duke patur parasysh se rreziku ka qenë i pranishëm që në
fillim të herës, qoftë dhe hipotetikisht, a është i saktë apo i pranuar
agjërimi i saj apo jo? A detyrohet ajo grua që të paguajë
dëmshpërblim (dijetun për të vdekurin) apo jo? Po në qoftë se
rreziku apo dëmtimi nuk ka qenë i pranishëm qoftë dhe
hipotetikisht, cila është dispozita islame e lidhur me këtë grua në
këtë rast?
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Përgjigje: Në qoftë se ka agjëruar duke patur parasysh
mundësinë logjike të ekzistencës së një rreziku, apo e zbuloi më
vonë se agjërimi është i dëmshëm dhe kërcënim për shëndetin e saj
dhe të foshnjës, atëherë agjërimi i saj nuk është i plotë dhe i
pranueshëm, ndaj duhet që ta përsërisë atë pas kohës (kaza-en). Sa i
përket (ed dijetu) dëmshpërblimin për foshnjën e vdekur, ajo bëhet
e detyrueshme vetëm në rast se provohet se arsyeja e vdekjes së
foshnjes ka qenë agjërimi i nënës së tij.
Pyetja 747: Pas shtatzanisë, Allahu i Madhëruar më dhuroi
një fëmijë dhe fëmija është duke pirë prej gjirit tim. Muaji i
Ramazanit është duke u afruar dhe për hir të së vërtetës jam
plotësisht e mundur që të agjëroj. Por, nëse do të agjëroj qumështi
do të ndërpritet pasi gjiri im nuk do të mund ta prodhojë më atë,
duke patur parasysh, gjithashtu, se jam trupvogël dhe e imët.
Fëmija kërkon qumësht çdo dhjetë minuta. Ju lutem të më tregoni
si duhet të veproj në këtë rast?
Përgjigje: Në qoftë se prej agjërimit tuaj ndodh që të
ndërpritet qumështi i gjirit dhe nëse ky fakt e dëmton foshnjën,
atëherë duhet dhe e keni të detyrueshme që të ndërprisni agjërimin
duke patur parasysh se për çdo ditë agjërimi të munguar duhet të
jepni (fidjetun) dëmshpërblim duke ushqyer një të varfër me
ushqimin e ditës, dhe pasi të ndërpriten arsyet e pengesës për
agjërim përsëritet agjërimi (kaza-en).
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NDALESA E MJEKUT DHE SËMUNDJA

Pyetja 748: Janë disa mjekë të cilët nuk kanë respekt për fenë
dhe janë të mendimit se agjërimi është i dëmshëm për pacientët e
tyre. Si mendoni ju? A duhet ta marrim për bazë mendimin dhe
gjykimin e tyre, apo jo?
Përgjigje: Në qoftë se mjeku nuk është i besueshëm dhe fjala
e tij nuk përcjell qetësi për zemrën dhe nuk kemi frikë se
dëmtohemi, atëherë fjala e tij nuk merret për bazë. Në të kundërt,
pra nëse vërtetohet që agjërimi mund të shkaktojë dëm
shëndetësor, atëherë nuk lejohet agjërimi.
Pyetja 749: Nëna ime ka qenë e sëmurë prej afërsisht
trembëdhjetë vitesh dhe për këtë arsye e ka patur të ndaluar të
agjërojë. Jam plotësisht i bindur se arsyeja e lënies së agjërimit nga
ana e saj ka qenë për arsye të marrjes së ilaçeve. Ju lutem të na
sqaroni lidhur me këtë. A duhet t’i agjërojë nëna ime të gjitha kohët
që nuk ka agjëruar më pas (kaza-en)? Apo jo?
Përgjigje: Në qoftë se arsyet që e kanë ndaluar nënën tuaj të
agjërojë kanë qenë të lidhura me sëmundjen, atëherë nuk është e
detyruar që të agjërojë ditët e shkuara.
Pyetja 750: Nuk kam agjëruar prej moshës së pubertetit deri
sa kam mbushur moshën dymbëdhjetë vjeçare për shkak të
dobësisë trupore. Ju lutem të më tregoni se çfarë detyrimesh kam
lidhur me agjërimin në këtë rast?
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Përgjigje: Duhet të agjërosh të gjitha ditët që nuk ke agjëruar
pas moshës së pubertetit (kaza-en). Në qoftë se ndalesa prej
agjërimit është bërë me zgjedhje të lirë dhe me vetëdije të plotë, pa
patur ndonjë pengesë fetare të ligjshme, atëherë bashkë me
agjërimin kaza, gjithashtu, je i detyruar që të shlyesh edhe keffaretun.
Pyetja 751: Mjeku im i syve më ka ndaluar rreptësisht të
agjëroj dhe më ka njoftuar se për shkak të një sëmundjeje tek sytë e
mi është rreptësisht e ndaluar që të agjëroj muajin e Ramazanit. Për
arsye të shqetësimit dhe të mërzitjes prej kësaj, nuk e dëgjova
mjekun. Agjërova dhe gjatë kësaj kohe m’u shfaqën disa
shqetësime. Disa ditë nuk kam patur shqetësime deri në kohën e
iftarit dhe ditë të tjera më janë shfaqur disa shqetësime afër kohës
së ikindisë. Gjatë kësaj kohe kam qenë i hutuar dhe i vendosur
plotësisht se çfarë duhej të bëja. A të duroja shqetësimin dhe
mërzinë që më shkaktonte ndërprerja e agjërimit, apo të agjëroja
dhe të duroja pasojat dhe dëmin që mund të më shkaktonte vijimi i
agjërimit. Pyetja ime në këtë rast është: A e kam të detyruar
agjërimin në këtë rast apo jo? Po nëse e nis agjërimin dhe nuk jam i
bindur nëse do të mundem ta vazhdoj deri në mbrëmje apo jo, si
duhet të veproj? A duhet të qëndroj agjërueshëm apo duhet ta
ndërpres atë? Si duhet ta bëj nijetin në këtë rast?
Përgjigje: Në qoftë se një mjek i besueshëm, besnik dhe që e
respekton fenë e Allahut ju njofton se agjërimi mund t’ju dëmtojë
shëndetin, apo keni frikë se agjërimi mund të dëmtojë syrin tuaj,
atëherë jeni i detyruar të ndërprisni agjërimin, pra e keni të ndaluar
të agjëroni. Gjithashtu, duhet të keni parasysh se nuk lejohet të bëni
nijetin për të agjëruar duke patur parasysh mundësinë e dëmtimit
prej agjërimit. Ndërsa në rast se nuk ekziston mundësia e dëmtimit
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prej agjërimit, nuk ka ndonjë pengesë për të bërë nijetin e agjërimit.
Përfundimisht, vërtetësia apo plotësia e agjërimti tënd është e
lidhur me mungesën e mundësisë që të dëmtoheni prej agjërimit.
Pyetja 752: Jam duke përdorur syze optike dhe për
momentin e kam syrin shumë të dobët. Kur shkova tek mjeku më
tha se syri im do të vazhdojë të dobësohet edhe më shumë, në
kuptimin që është shumë e vështirë të rikuperojë dhe të
përmirësohet. Bazuar mbi këtë realitet, cila është dispozita islame e
lidhur me agjërimin tim në këtë rast?
Përgjigje: Në qoftë se agjërimi e dëmton syrin tuaj, nuk
duhet të agjëroni, madje e keni të detyrueshme që të ndërpritni
agjërimin dhe të ushqeheni normalisht. Në rast se sëmundja juaj
zgjat deri në Ramazanin e ardhshëm, atëherë nuk jeni i detyruar as
ta përsërtini apo ta shlyeni agjërimin tuaj pas kohe (kaza-en), por
duhet të jepni masën fetare të dëmshpërblimit të agjërimit (el fidjetu)
duke ushqyer një të varfër për çdo ditë që nuk keni mundur të
agjëroni.
Pyetja 753: Nëna ime vuan nga një sëmundje shumë e
vështirë dhe babai im gjithashtu është shumë i dobët fizikisht por
që të dy agjërojnë. Në disa raste është plotësisht e qartë se agjërimi
i tyre i shton edhe më shumë sëmundjet dhe dobësitë që kanë. Deri
në këto moment, nuk kam mundur t’i bind ata që të ndërpresin
agjërimin e tyre, të paktën në rastet kur sëmundja e tyre është e
rëndë dhe vështirësohet akoma më shumë. Ju lutem të më tregoni
si duhet të veproj në këtë rast dhe cila është dispozita islame lidhur
me agjërimin e prindërve të mi?

- 348 -

sipas opinionit të dijetarit, eruditit, Ajatullah Sejjid Ali Khamenei

Përgjigje: Njësia matëse në përcaktimin e ndikimit të
agjërimit tek shëndeti, qoftë në shkaktimin e sëmundjes
drejtpërsëdrejti, qoftë në shtimin e pasojave të sëmundjes
ekzistuese është vetë i sëmuri. Por në qoftë se ka dijeni të plotë dhe
është i bindur se agjërimi e dëmton në këtë rast është haram (e
ndaluar) të agjërojë.
Pyetja 754: Vitin e kaluar kam kryer një operacion në veshka
tek një mjek i specializuar dhe ai më ka ndaluar rreptësisht të
agjëroj deri në fund të jetës time. E vërteta është se unë nuk ndjej
asgjë për momentin, ndaj ushqehem, haj dhe pi në mënyrë shumë
normale. Gjithashtu, nuk ndjej asnjë lloj shqetësimi. Ju lutem të më
tregoni si duhet të veproj lidhur me agjërimin.
Përgjigje: Në qoftë se ti personalsiht e ndjen se nuk ke asnjë
lloj shqetësimi prej agjërimit dhe nuk ke asnjë pengesë të ligjshme
dhe të pranueshme lidhur me këtë, atëherë duhet të agjërosh
muajin e Ramazanit.
Pyetja 755: Në qoftë se një mjek e ndalon një pacient që të
agjërojë muajin e Ramazanit, a duhet t’i bindemi atij apo jo? (Duke
patur parasysh se disa mjekë nuk kanë asnjë informacion nga dijet
fetare).
Përgjigje: Në qoftë se pacienti bindet prej fjalës së mjekut
dhe vëren se agjërimi mund ta dëmtojë atë, apo e ka dëgjuar këtë
prej mjekëve të tjerë, apo është bindur prej një informacioni logjik
se mund të dëmtohet prej agjërimit, atëherë nuk duhet të agjërojë,
madje e ka të ndaluar fetarisht që ta agjërojë.
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Pyetja 756: Kam gurë në veshka dhe vazhdimisht më
mblidhet rëra dhe guriçka të vogla. Siç dihet prej të gjithëve kjo
është një sëmundje që ka nevojë vazhdimisht për konsumimin e
vazhdueshëm të lëngjeve të ndryshëm. Duke qenë se mjekët janë të
mendimit se unë nuk mundem dhe nuk duhet të agjëroj, ju lutem
të më tregoni se cila është dispozita islame lidhur me agjërimin tim
në një rast si ky?
Përgjigje: Në qoftë se pirja e lëngjeve të ndryshme gjatë ditës
është pjesë e profilaksisë për t’u mbrojtur prej sëmundjes prej së
cilës vuani, atëherë nuk e keni të detyrueshëm agjërimin e
Ramazanit.
Pyetja 757: Duke qenë se të sëmurët me diabet janë të
detyruar që të injektojnë insulin, një ose më shumë se një herë në
ditë nëpërmjet injeksionit. Duke patur parasysh gjithashtu se këta
të sëmurë janë të detyruar që të ushqehen në mënyrë të
vazhdueshme për arsye se mungesa e ushqimit shkakton rënien e
nivelit të sheqerit në gjak dhe mund të shkaktojë gjithashtu humbje
të vetëdijes dhe gjendje të fikëti. Për këtë arsye, mjekët u
rekomandojnë këtyre personavë që të hanë katër porcione (vakte)
ushqimi në ditë. Ju lutem të më tregoni dispozitën islame të lidhur
me agjërimin e këtyre personave në një rast si ky?
Përgjigje: Në qoftë se janë të bindur se mungesa e ushqimit
të tyre prej agimit e deri në mbrëmje mund të shkaktojë probleme
shëndetësore, apo edhe në qoftë ekziston frika dhe mundësia që të
shkaktojë problem shëndetësore, atëherë nuk mundet dhe nuk
duhet të agjërojë, përkundrazi e ka të ndaluar fetarisht që ta bëjë
këtë.
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ÇFARË E PRISH AGJËRIMIN

Pyetja 758: Në njërën prej ditëve të Ramazanit pata një cytje
dhe një ngacmim prej shejtanit të mallkuar dhe mendova që ta prish
agjërimin, por i thirra mendjes menjëherë dhe u ktheva nga
vendimi pa kosnumuar asgjë prej ushqimeve apo pijeve që e
prishin agjërimin. Cila është dispozita islame lidhur me agjërimin
tim të asaj dite? Po në qoftë se kjo ditë agjërimi ka qenë një tjetër
ditë jashtë muajit të Ramazanit, a ka ndonjë ndryshim në dispozitë?
Përgjigje: Sa i përket agjërimit të muajit të Ramazanit, në
rast se nijeti i vazhdimit të agjërimit për atë ditë ndërpritet në një
moment të caktuar, atëherë agjërimi i asaj dite është i pavlefshëm
edhe nëse kthehet sërish nga nijeti i tij dhe vendos të vazhdojë
agjërimin, por megjithatë nuk duhet të konsumojë asgjë prej gjërave
që e prishin agjërimin deri në perëndimin e diellit. Në rast se
nëpërmjet pyetjes tuaj nënkuptoni se ju nuk keni vensosur por
thjesht jeni tunduar apo ju ka shkuar ndërmend për një moment të
caktuar që të prishni agjërimin, apo që të konsumoni diçka prej
gjëravë që e prishin agjërimin, atëherë agjërimi në këtë rast edhe
pse mund të mos jetë plotësisht i pavlefshëm, mund të
konsiderohet problematik. Për të qenë të sigurtë rekomandohet të
vazhdohet agjërimi atë ditë dhe të përsëritet pas kohës së tij (kazaen). E njëjta dispozitë është e vlefshme edhe për agjërimin e
detyrueshëm të përcaktuar më parë me nijet siç është nedhri, e të
ngjashëm me të.
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Pyetja 759: A prishet agjërimi prej rrjedhjes së gjakut nga
hunda e agjëruesit?
Përgjigje: Nuk prishet agjërimi me rrjedhjen e gjakut prej
hundës së agjëruesit, por duhet të jetë i kujdesshëm që gjaku të mos
e kalojë fytin dhe të depërtojë në ezofag.
Pyetja 760: Cila është dispozita islame lidhur me përdorimin
e llojeve të ndryshme të duhanit gjatë agjërimit?
Përgjigje: Është detyrueshmërisht më e sigurtë që të
evitohet përdorimi i të gjitha llojeve të duhanit gjatë agjërimit, qoftë
thithja nëpërmjet hundës, por edhe llojet e tjera të narkotikëve që
mund të përdoren duke u vendosur poshtë gjuhës.
Pyetja 761: Lënda e quajtur “nas” që konsiderohet një
nënprodukt i duhanit dhe që përdoret për t’u vendosur poshtë
gjuhës për një kohë të caktuar dhe më pas nxirret jashtë, a
konsiderohet prej gjërave që e prishin agjërimin?
Përgjigje: Është detyrueshmërisht më e sigurtë, njëlloj si në
rastin e mësipërm, që të evitohet përdorimi i të gjitha llojeve të
duhanit gjatë agjërimit, qoftë thithja nëpërmjet hundës, por edhe
llojet e tjera të narkotikëve që mund të përdoren duke u vendosur
poshtë gjuhës.
Pyetja 762: Janë disa medikamente të cilat përdoren (në
formën e aerosolit) nga njerëzit që kanë problem të theksuara me
frymëmarrjen. Kjo është një kuti e vogël (pompë) që përmban
brenda saj një lëndë e cila del në formën e ajrit të presuar dhe
depërton mushkërinë e të sëmurit, duke e ndihmuar atë që të ketë
frymëmarrje normale si p.sh.: (ventoline apo clarinase). A është e
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lejuar që të vijojë agjërimin në një kohë kur duhet të përdorë këtë
medikament vazhdimisht dhe disa herë në ditë? A është e mundur
që të vazhdojë agjërimin edhe pasi ta ketë përdorur aerosolin duke
patur parasysh se mospërdorimi i tij do të shkaktonte vështirësi të
mëdha?
Përgjigje: Në qoftë se ky medikament shërben vetëm për të
hapur kanalet e frymëmarrjes në mushkëri, nuk ka ndonjë problem
në përdorimin e tij.
Pyetja 763: Kam një pyetje që lidhet me agjërimin. Më ndodh
shpesh që përshtyma në gojë të bashkohet me pika gjaku që mund
të rrjedhin prej mishërave të dhëmbeve, por unë nuk jam i
vëmendshëm për këtë, sepse e kam të pamundur ta dalloj. Pra, nuk
mundem ta dalloj gjithë kohën nëse pështyma e gojës time shkon
në stomak e bashkuar me gjakun apo jo. Ju lutem të më sqaroni këtë
problematikë.
Përgjigje: Gjaku i mishrave të dhëmbëve që bashkohet në
mënyrë të pavetëdijshme me pështymën konsiderohet i pastër dhe
nuk e prish agjërimin edhe nëse shkon në stomak bashkë me
pështymën. Edhe në rast se dyshon se pështyma mund të jetë e
përzier bashkë me gjakun e mishit të dhëmbëve, nuk ka asnjë
problem dhe kjo nuk e prish agjërimin.
Pyetja 764: U ngrita një ditë agjërimi në mëngjes dhe nuk i
lava dhëmbët. Nuk hëngra ushqim sigurisht, dhe as jam përtypur,
por ndonjë mbetje ushqimesh që mund të ketë mbetur tek dhëmbët
mund të jetë përcjellë dhe kapërdirë për në stomak. A është e
nevojshme që ta përsëris agjërimin e asaj dite (kaza-en)?
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Përgjigje: Në qoftë se nuk keni patur dijeni për praninë e
mbetjeve të ushqimeve ndërmjet dhëmbëve tuaj; nëse nuk keni
patur dijeni për kapërcimin e atyre mbetjeve të ushqimeve në
stomakun tuaj; nëse kapërcimi dhe përcjellja e tyre në stomakun
tuaj nuk është bërë me dijeninë tuaj apo me një vendim të marrë
prej jush, atëherë nuk ka asnjë problem në agjërimin tuaj.
Pyetja 765: Një person është duke agjëruar dhe gjatë kohës
së agjërimit i del shumë gjak prej mishit të dhëmbëve. A prishet
agjërimi i tij në këtë rast? A është e lejuar që të hedhë ujë mbi kokën
e tij nëpërmjet një ene?
Përgjigje: Agjërimi i tij nuk prishet në raste kur gjaku del
prej mishit të dhëmbëve për sa kohë ai gjak nuk e ka kaluar
ezofagun. Nuk ka, gjithashtu, asnjë problem, në rast se nëpërmjet
një ene hedh ujë mbi kokën e tij.
Pyetja 766: Janë disa lloje medikamentesh për femrat (që
vijnë në formën e kremit) për përdorim vaginal. A ndikojnë këto
medikamente në plotësinë e agjërimit?
Përgjigje: Përdorimi i atyre medikamenteve nuk ndikon në
plotësinë dhe saktësinë e agjërimit.
Pyetja 767: Jeni të lutur të na sqaroni dispozitën islame
lidhur me gjilpërën që mund të na bëjë denstisti në gojë gjatë
agjërimit, apo edhe të llojeve të tjera të injeksioneve për të cilat
mund të lindë nevoja. A e prishin agjërimin apo jo?
Përgjigje: Është preferencialisht e detyrueshme që gjatë
agjërimit të evitohen të gjitha llojet e gjilpërave apo të injeksioneve
që përmbajnë lëndë ushqyese apo forcuese. Në këtë kategori bëjnë
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pjesë edhe gjilpërat që injektohen nëpërmjet damarit kryesor të
qafës, por edhe llojet e ndryshme të serumeve. Sa i përket
injeksioneve që bëhen në muskul apo injeksioneve më qëllim
mpirjen që bëhen tek stomatologu, nuk përbëjnë asnjë problem.
Pyetja 768: A është e lejuar që të marr ilaçin e tensionit gjatë
kohës kur jam duke agjëruar dhe më pas të vazhdoj agjërimin
normalisht?
Përgjigje: Në qoftë se ajo kokërr shërben për të rregulluar
tensionin e gjakut, mund të përdoret gjatë kohës së agjërimit, por
duhet të keni parasysh se agjërimi prishet me pirjen e saj.
Pyetja 769: Në qoftë se unë dhe disa njerëz të tjerë kemi
menduar dhe kemi gjykuar se përdorimi i disa kokrrave që
përdoren për qëllime kurimi, nuk konsiderohen prej ushqimeve (të
ngrënit dhe të pirit) që e prishin agjërimin. A mundet që të
veprojmë sipas këtij gjykimi dhe të vazhdojmë agjërimin
normalisht?
Përgjigje: Përdorimi i atyre kokrrave e prish agjërimin dhe
e ndërpret atë.
Pyetja 770: Në qoftë se kryen marrëdhënie seksuale me
bashkëshorten e tij gjatë ditës së agjërimit në muajin e Ramazanit,
me kënaqësinë dhe miratimin e saj, si mund të gjykojmë për këtë
rast?
Përgjigje: Në këtë rast, gjykimi është për të dy njëlloj. Ata
(bashkëshorti dhe bashkëshortja) konsiderohen që e kanë prishur
agjërimin me vetëdije të plotë. Për këtë arsye, përveçse duhet ta
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përsërisin atë ditë agjërimi, duhet gjithashtu të plotësojnë edhe
dëmshpërblimin (keffaretun).
Pyetja 771: Në qoftë se burri e përkëdhel gruan e tij gjatë
kohës së agjërimit, a ndikon kjo tek saktësia apo tek plotësia e
agjërimit?
Përgjigje: Për sa kohë nuk ka derdhje të spermës, nuk ka
asnjë problem me agjërimin.

QËNDRIMI NË PAPASTËRTI (XHUNUB)

Pyetja 772: Në qoftë se një person, për arsye të vështirësive
të caktuara qëndron i papastër (xhunub) deri në agim të diellit, a
mundet që ta agjërojë atë ditë?
Përgjigje: Në qoftë se kjo ndodh në një ditë jashtë muajit të
Ramazanit, mund të vazhdojë agjërimin, por duhet ta përsërisë atë.
Ndërsa sa i përket agjërimit të Ramazanit, në rast se ka patur një
pengesë apo një justifikim të fortë për të mos u larë, atëherë është i
detyruar të marrë tejemum dhe nëse nuk merr as tejemum, atëherë
agjërimi i tij nuk është i vlefshëm.
Pyetja 773: Në qoftë se një person ka agjëruar disa ditë në
gjendje papastërtie (xhunubi) dhe nuk ka patur dijeni se pastërtia
prej (xhunubit) është prej kushteve të saktësisë së agjërimit, si duhet
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të veprojë në këtë rast? A duhet të paguajë edhe (keffaretun)
dëmshpërblimin për mosagjërimin e atyre ditëve apo mjafton që të
përsërisë agjërimin e tyre?
Përgjigje: Përsëritja e agjërimit është e mjaftueshme në këtë
rast.
Pyetja 774: A është e lejuar që agjëruesi të lahet prej
papastërtisë pasi të ketë dalë dielli, kur kemi të bëjmë me agjërim
përsëritës (kaza-en) apo me agjërim të pëlqyeshëm?
Përgjigje: Në qoftë se ka qëndruar në papastërtinë e tij me
vetëdije derisa ka dalë dielli, nuk është e mundur dhe nuk lejohet
që të agjërojë as agjërimin e pëlqyeshëm (mustehab) dhe as agjërimin
kaza të ditëve të Ramazanit. Sa i përket llojeve të tjera të agjërimit,
mund të themi se mendimi më i fortë lidhur me këtë, është se
lejohet, kur bëhet fjalë për agjërimin e pëlqyeshëm.
Pyetja 775: Një person ka shkuar tek miku i tij në një natë
Ramazani dhe ka vendosur të flejë në shtëpinë e tij atë natë. Në
mesin e asaj nate ka pësuar derdhje të spermës, pra është bërë
xhunub. Duke qenë se nuk ka patur rroba me vete dhe ka qenë në
shtëpinë e mikut, ka bërë nijetin e udhëtimit atë ditë në mënyrë që
t’i shpëtojë agjërimit. Pas ezanit të sabahut lëviz nga shtëpia e mikut
të tij pa ngrënë dhe pa pirë asgjë. Pyetja që lind këtu është: A ndikon
nijeti i udhëtimit tek ky person për të shmangur dëmshpërmbimin
(keffaretun) për mosagjërimin e asaj dite, apo jo?
Përgjigje: Vetëm qëllimi për të kryer udhëtimin natën, apo
edhe udhëtimi ditën janë të pamjaftueshëm për të shmangur
dëmshpërblimin (keffaretun) prej tij, në rast se është gdhirë i
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papastër (xhunub) duke patur parasysh se ka patur dijeni se është
gdhirë xhunub dhe nuk ka bërë asnjë përpjekje për t’u larë apo për
të marrë tejemum.
Pyetja 776: A është e lejuar për atë që nuk ka mundur të
sigurojë ujë, apo që ka pengesa të tjera madhore që e ndalojnë atë
të lahet prej papastërtisë (përveç kohës së ngushtë) që të qëndrojë
me vetëdije i papastër në një natë Ramazani?
Përgjigje: Në rast se detyrimi i tij ka qenë tejemumi dhe ka
patur në dispozicion kohën e mjaftueshme për të marrë tejemum,
pasi është bërë xhunub, atëherë kjo është e lejuar.
Pyetja 777: Një person zgjohet në ditën e Ramazanit përpara
ezanit të sabahut dhe nuk është i vëmendshëm që të dallojë se është
i papastër (xhunub). Më pas fle sërish dhe kur zgjohet gjatë thirrjes
së ezanit të sabahut, vëren se ka qenë xhunub i bindur se derdhja
ka ndodhur përpara ezanit të sabahut, çfarë mund të themi për
agjërimin e tij?
Përgjigje: Në qoftë se nuk e ka ndjerë dhe nuk e ka kuptuar
përpara ezanit të sabahut se ka qenë xhunub, atëherë agjërimi i tij
është i saktë.
Pyetja 778: Një person i rritur e dallon përpara ezanit të
mëngjesit në një ditë Ramazani se është bërë xhunub, por pas kësaj
ai rikthehet sërish në gjumë me nijetin që të zgjohet sërish përpara
ezanit të mëngjesit me qëllim pastrimin prej papastërtisë, por
zgjohet vetëm pasi dielli kishte dalë. Larjen prej papastërtisë e
shtyu deri në ezanin e drekës. Pas ezanit të drekës, u pastrua dhe
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fali drekën bashkë me ikindinë. Çfarë mund të themi lidhur me
agjërimin e kësaj dite?
Përgjigje: Në rastin e mësipërm, kur flasim për zgjimin prej
gjumit të parë, atëherë agjërimi është i plotë dhe i saktë. Por kur
bëhet fjalë për rastin e dytë, pra zgjimi i tij në mëngjes pas gjumit të
dytë, mund të themi se duhet ta përsërisë (kaza-en) agjërimin e asaj
dite.
Pyetja 779: Në qoftëse një i rritur dyshon përpara ezanit të
sabahut së është bërë i papastër (xhunub), por nuk i jep shumë
rëndësi dyshimit të tij; më pas bie të flejë për herë të dytë dhe kur
zgjohet pas ezanit të sabahut, kujtohet se është bërë i papastër
përpara ezanit të sabahut. Si mund të gjykojmë lidhur me rastin në
fjalë? A është i plotë agjërimi i tij?
Përgjigje: Në qoftë se pas zgjimit të parë përpara ezanit të
sabahut nuk ka vënë re asnjë shenjë të papastërtisë (xhunubit) dhe
kemi patur të bëjmë vetëm me një gjendje normale dyshimi për
praninë e papastërtisë; në qoftë se pas dyshimit të parë nuk e ka
kontrolluar veten dhe ka fjetur sërish për t’u zgjuar pas ezanit të
sabahut, agjërimi i tij në këtë rast është i plotë dhe i saktë, edhe në
qoftë se kujtohet më pas se papastërtia ka ndodhur përpara ezanit
të sabahut.
Pyetja 780: Një person lahet prej papastërtisë (xhunubit) në
muajin e Ramazanit me ujë të papastër. Pasi të ketë kaluar një javë
kujtohet se pastrimin e ka bërë me ujë të papastër. Cila është
dispozita islame lidhur me agjërimin dhe namazin e tij për këtë
javë?
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Përgjigje: Namazi i tij është i pasaktë dhe duhet ta përsërisë
atë, ndërsa agjërimi është i plotë dhe i saktë.
Pyetja 781: Një person është i prekur prej sëmundjes së
rrjedhjes së urinës edhe pas përfundimit të saj, pra, edhe pasi të ketë
përfunduar urinimin disa pika vazhdojnë të rrjedhin në mënyrë të
pandërprerë edhe për një orë, një orë e gjysëm – cila është dispozita
islame lidhur me agjërimin e këtij personi, duke patur parasysh se
ndonjëherë ndonjë natë ky person ndodh që të bëhet xhunub dhe e
dallon një orë përpara ezanit të mëngjesit? Duhet të kemi parasysh
gjithashtu faktin se ekziston mundësia që pikat e urinës që dalin
herë pas here mund të jenë të shoqëruara edhe prej një sasi sado të
vogël sperme. Çfarë duhet të bëjë personi në këtë rast në mënyrë që
koha e ezanit të sabahut ta gjejë të pastër?
Përgjigje: Në qoftë se lahet prej papastërtisë, ose merr
tejemum në vend të larjes përpara ezanit të sabahut, atëherë
agjërimi i tij është i sakë dhe i plotë, edhe nëse mund të dalë ndonjë
pikë sperme më vonë bashkë me pikat e urinës.
Pyetja 782: Në qoftë se një person fle përpara ezanit të
sabahut ose pas tij dhe prishet në gjumë, por këtë e dallon pas
ezanit të sabahut - në këtë rast, cila është koha që i jepet këtij personi
për t’u larë?
Përgjigje: Lidhur me rastin në fjalë, papastërtia (xhunubi)
nuk ndikon aspak në plotësinë e agjërimit të asaj dite, por ai duhet
të lahet prej papastërisë për të falur namazin dhe i jepet kohë për
t’u larë deri në kohën e namazit.
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Pyetja 783: Në qoftë se një person harron të lahet prej
papastërtisë së xhunubit në një ditë të muajit të Ramazanit apo në
çfarëdo dite tjetër dhe kujtohet gjatë ditës se ka harruar të lahet - si
duhet të veprojë personi në këtë rast?
Përgjigje: Sa i përket agjërimit të ditës së muajit të
Ramazanit mund të themi se: në qoftë se personi është bërë i
papastër dhe harron të lahet natën e agjërimit përpara ezanit të
namazit të sabahut, në këtë rast agjërimi i tij është i pavlefshëm dhe
është mirë që të agjërohet pas kohës sipas rregullave të agjërimit të
Ramazanit pas kohe (kaza-en). Sa i përket llojeve të tjera të agjërimit,
nuk ka ndonjë problem.

MASTURBIMI
Pyetja 784: Cila është dispozita islame lidhur me një person
i cili e ka ndërprerë agjërimin e Ramazanit nëpërmjet kryerjes së
marrëdhënieve seksuale, apo nëpërmjet masturbimit, apo
nëpërmjet ushqyerjes dhe pirjes së gjërave të ndaluara në një ditë
agjërimi?
Përgjigje: Në këtë rast, personi është i detyruar të agjërojë
dy muaj rresht të pandërprerë ose të ushqejë gjashtëdhjetë të varfër.
Është preferencialisht e pëlqyeshme (el ahuatu istihbaben) që të
bëhen të dyja bashkë.
Pyetja 785: Në qoftë se besimtari i rritur është i
mirinformuar se masturbimi e prish agjërimin dhe me vetëdije të
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plotë masturbon në një ditë agjërimi, a e ka të detyrueshëm
dëmshpërblimin (keffaretun) e dyfishtë?
Përgjigje: Në qoftë se besimtari i rritur është në dijeni se
masturbimi e prish agjërimin e megjithatë e kryen atë sërish, nuk e
ka të detyrueshëm dëmshpërblimin (keffaretun) e dyfishtë, edhe pse
është preferencialisht e pëlqyeshme (el ahuatu istihbaben) që të
bashkojë ndërmjet të dyjave.
Pyetja 786: Gjatë agjërimit të një dite në muajin e Ramazanit
ndjej se kisha rrjedhje të pakët sperme prej organit mashkullor. Kjo
nuk ka ndodhur për arsye të ndonjë ngacmimi apo të masturbimit,
por ka ndodhur për arsye të një gjendje erotike dhe emocionale të
ngarkuar, pas bisedës telefonike që kisha me një zonjë të huaj për
mua. Vlen të kujtoj në këtë rast se biseda nuk ka patur si qëllim
përfitimin e kënaqësisë. Ju lutem të më shpjegoni si qëndron
fetarisht kjo çështje. A është agjërimi im i pavlefshëm apo jo? Në
qoftë se ka qenë i pavlefshëm, a e kam të detyrueshëm
dëmshpërblimin (keffaretun) bashkë me përsëritjen apo jo?
Përgjigje: Në qoftë se dalja e spermës vetëm për arsye të një
bisede telefonike me një grua të huaj nuk është prej zakoneve të tua,
atëherë agjërimi juaj është i plotë dhe i saktë dhe nuk e keni të
detyrueshme të bëni asgjë, por mund të vazhdoni agjërimin
normalisht.
Pyetja 787: Një person është i sprovuar me një fatkeqësi. Ai
masturbon vazhdimisht dhe nuk e ndërpret zakonin e tij as në ditët
e agjërimit të muajit Ramazanit. Ju lutem të na tregoni dispozitën
islame lidhur me agjërimin dhe namazin e këtij personi.
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Përgjigje: Masturbimi është rreptësisht i ndaluar dhe në
qoftë se ndodh dhe kemi rrjedhje të spermës, atëherë duhet të lahet
dhe të pastrohet prej papastërtisë. Në qoftë se kjo ndodh gjatë një
dite agjërimi në muajin e Ramazanit, atëherë kjo është e ngjashme
me prishjen me vetëdije të agjërimit të Ramazanit me gjithçka të
ndaluar në të. Në qoftë se ka agjëruar dhe është falur pa u larë prej
papastërtisë, atëherë namazi dhe agjërimi i tij janë të pavlefshëm
dhe duhet t’i përsërisë ato sapo të njoftohet për këtë (kaza-en).
Pyetja 788: Kryerja e aktit të masturbimit me dorën e
bashkëshortes, a është në të njëjtin nivel ndalese (haram)?
Përgjigje: Kryerja e aktit të masturbimit sipas rastit të
lartpërmendur nuk është pjesë e gjërave të ndaluara.
Pyetja 789: A është e lejuar që një person të masturbojë, nëse
ia kërkon mjeku këtë për të bërë një spermogramë, në rast se nuk
ka asnjë mundësi tjetër përveç kësaj?
Përgjigje: Nuk ka asnjë ndalesë kur kërkohet nga mjeku për
qëllime mjekimi apo analizash.
Pyetja 790: Ka disa qendra mjekësore të cilat kërkojnë prej
burrave të masturbojnë me qëllim analizën e spermës, për të
kuptuar paraprakisht nëse e ka të mundur të sjellë në jetë fëmijë
apo jo? A lejohet masturbimi në një rast si ky?
Përgjigje: Nuk është e lejuar të masturbojë për arsyen e
lartpërmendur, por mundet ta bëjë këtë vetëm në rast nevoje të
rëndësishme shëndetësore.
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Pyetja 791: Cila është dispozita islame lidhur me
imagjinatën e stimuluar për qëllime erotike dhe eksitimi, në secilën
prej formave të mëposhtme:
1- Të imagjinosh bashkëshorten tënde.
2- Të imagjinosh një grua të huaj.
Përgjigje: Në rastin e parë, në rast se imagjinon nga larg
bashkëshorten e tij dhe nuk kemi masturbim prej te cilit shkaktohet
derdhje, nuk ka asnjë problem në këtë. Ndërsa sa i përket rastit të
dytë, detyrohet preferencialisht (el ah’uat) të shmanget.
Pyetja 792: Një person nis të agjërojë muajin e Ramazanit në
fazat e para të pubertetit. Gjatë agjërimit masturbon dhe pasi
prishet e vazhdon agjërimin e tij në këtë gjendje bashkë me faljen
pa e ditur se i duhet të pastrohet prej papastërtisë. Në një rast si ky,
a duhet të përsërisë agjërimin e ditëve të agjëruara në gjendje
papastërtie, apo ka ndonjë dispozitë tjetër?
Përgjigje: Në qoftë se masturbimi ndodh gjatë kohës kur
është duke agjëruar dhe ka patur dijeni paraprakisht se mastubimi
e prish agjërimin, në këtë rast duhet të përsërisë agjërimin të plotë
dhe bashkë me atë të paguajë edhe dëmshpërblimin (keffaretun). Në
qoftë se nuk ka patur dijeni lidhur me këtë, por e ka ditur se
masturbimi është vetëm një veprim i ndaluar, atëherë përsërit
agjërimin dhe preferohet dhe është e pëlqyeshme që të paguajë
edhe dëmshpërblimin. Sa i përket ditëve të tjera në të cilat ka
agjëruar në gjendje papastërtie, mjafton vetem përsëritja e agjërimit
të tyre.
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Pyetja 793: Në qoftë se një person i rritur e hedh vështrimin
e tij gjatë një ditë agjërimi në një vend të ndaluar për t’u parë dhe
ndodh që të ketë derdhje, a prishet agjërimi i tij në këtë rast?
Përgjigje: Në qoftë se e ka hedhur shikimin e tij me qëllim
prishjen apo derdhjen, apo nëse e ka ditur paraprakisht se po të
shohë në atë vend do të prishet, apo nëse është prej zakonit të tij që
ta bëjë këtë në mënyrë të përsëritur dhe të ndodhë që të prishet,
atëherë në këtë rast, ai konsiderohet se është prishur dhe e ka
shkaktuar derdhjen me vetëdije të plotë, ndaj dhe dispozita e tij
është ajo që tashmë dihet: përsëritja e agjërimit bashkë me
dëmshpërblimin (keffaretun).
Pyetja 794: Cila është dispozita islame lidhur me prishjen e
agjërimit disa herë me disa lloje ushqimesh dhe pijesh?
Përgjigje: Në rast se e prish agjërimin disa herë me lloje të
ndryshme ushqimesh dhe pijesh, është i detyruar ta përsërisë
agjërimin dhe bashkë me të dëmshpërblimin (keffaretun) një herë të
vetme. Por, në rast se prishja e agjërimit ndodh me akt seksual gjatë
ditës së agjërimit, apo me masturbim dhe kjo ndodh për më shumë
se një herë, atëherë mund të themi se ai është preferencialisht i
detyruar (el ahuatu uxhuben) që ta përsërisë dëmshpërblimin dhe
përsëritjen e agjërimit më aq herë sa ka masturbuar apo ka kryer
marrëdhënie në të njëjtën ditë të agjërimit.
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LIDHUR ME DISPOZITAT E USHQYERJES
(IFTARIT)

Pyetja 795: A është e lejuar që të ndiqen Ehli Suneti në
hapjen e iftarit, nëse jemi në takime të rëndësishme zyrtare apo në
tubime publike? Cili është detyrimi i besimtarit të rritur në këtë
rast, në qoftë se vlerëson se nuk ka asnjë domosdoshmëri për (et
tekijjetu) në këtë rast, por as arsye të tjera detyruese?
Përgjigje: Nuk është e lejuar që besimtari i detyruar fetarisht
të ndjekë dikë tjetër në orarin e çeljes së iftarit në muajin e
Ramazanit. Në rast se et tekijjetu (fshehja) vlerësohet si e
domosdoshme, atëherë mundet të çelë iftarin bashkë me të tjerët
sipas orarit të tyre, por duhet ta përsërisë atë ditë agjërimi më pas
(kaza-en). Nuk është e lejuar që të çelë iftarin në orarin e të tjerëve
në rast se është i lirë për të zgjedhur. Këtë mund ta bëjë vetëm pasi
dita të ketë përfunduar plotësisht dhe të ketë hyrë nata, e vërtetuar
kjo me sy të lirë apo me një argument tjetër fetar.
Pyetja 796: Në qoftë se jam duke agjëruar dhe nëna ime më
detyron që ta prish agjërimin duke më ftuar të ha dhe të pi, a prishet
agjërimi im në këtë rast?
Përgjigje: Konsumimi i pijeve dhe i udhqimeve e prish
agjërimin edhe në rast se kryhet për arsye të nxitjes apo të kërkesës
me ngulm të një personi tjetër, cilido qoftë ai.
Pyetja 797: Në qoftë se dikush fut me dhunë ushqim ose pije
në gojën e një agjëruesi, apo e zhyt kokën e tij në ujë me dhunë,
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gjithashtu, a prishet agjërimi i tij në këtë rast? Po në rast se
urdhërohet që ta prishë agjërimin e tij duke iu thënë kështu: “Në
qoftë se nuk e prish agjërimin, do të pësosh një dëmtim të rëndë në
pasurinë apo në veten tënde”. Në rast se personi i përgjigjet thirrjes
për të evituar dëmtimin në veten apo dhe në pasurinë e tij dhe
ushqehet, a është i vlefshëm agjërimi i tij?
Përgjigje: Nuk prishet agjërimi i besimtarit në rast se dikush
i fut me dhunë ushqim në gojë, ose me dhunë ia zhyt kokën në ujë.
Ndërsa, në rast se personi ha dhe pi me dorën e tij për arsye të
detyrimit të tij prej personave të tjerë, në këtë rast, agjërimi i tij
konsiderohet i prishur.
Pyetja 798: Në qoftë se një person nuk ka patur dijeni se e ka
të ndaluar që të hajë dhe të pijë përpara se të vijë koha e iftarit (ez
zeual) apo përpara se të vijë koha në të cilën mund të jetë e
tolerueshme që të hahet apo të pihet; ka ngrënë iftar përpara kohës
në të cilët lejohet të celet iftari më qëllim udhëtimin. Cila është
dispozita islame e lidhur me veprimin e këtij personi në rastin
konkret? A është i detyruar vetëm të përsërisë agjërimin, apo ka
ndonjë detyrim tjetër?
Përgjigje: Agjërimi i tij është i pavlefshëm në rastin konkret
dhe është i detyruar që ta përsërisë atë. Por, në qoftë se nuk ka patur
dijeni lidhur me këtë çështje, mund të themi se në këtë rast, nuk e
ka më të detyrueshëm dëmshpërblimin (keffaretun).
Pyetja 799: Gjatë periudhës kur isha i prekur prej gripit, m’u
mblodh në gojë një masë sekrecionesh të ngjashme me sekrecionet
e hundës dhe të fytit kur njeriu është në gjendje gripale. Në vend
që ta pështyja këtë masë jashtë, e kalova në stomak. A ndikon kjo
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në plotësinë dhe saktësinë e agjërimit tim apo jo? Në këtë gjendje
isha i detyruar që të qëndroja tek shtëpia e një mikut tim për disa
ditë me radhë dhe për arsye të sëmundjes dhe të turpit (ngaqë nuk
isha në shtëpinë time), nuk kisha mundësi të lahesha, por jam
detyruar të marr tejemum për të larguar papastërtinë. Ndodhi që
unë të lahesha vetëm në kohën e drekës dhe kjo punë u përsërit për
disa ditë me radhë. A ka qenë agjërimi im i atyre ditëve i saktë apo
jo?
Përgjigje: Kalimi i sekrecioneve nga goja në stomak nuk e
prish agjërimin dhe as ndikon në të. Por në rast se këto sekrecione
mbërrijnë në hapësirën e gojës, është preferencialisht e
detyrueshme (el ahuatu uxhuben) që të mos përcillen në stomak, por
të nxirren jashtë. Sa i përket lënies së larjes përpara ezanit të
namazit të sabahut në ditën e agjërimit dhe marrja e tejemumit në
vend të larjes së detyrueshme, në rast se ke patur një justifikim të
pranueshëm fetar apo ke marrë tejemum për mungesë të kohës apo
për ngushtësi të saj përpara ezanit të namazit të mëngjesit, në këtë
rast agjërimi juaj është i saktë dhe i plotë. Në rast të kundërt, në çdo
lloj situate tjetër të ndryshme nga kjo që sapo përmenda, agjërimi
juaj nuk është i saktë për të gjitha ato ditë.
Pyetja 800: Punoj në një minierë hekuri dhe natyra e punës
timë është që të hyj thellësive të minierës çdo ditë dhe të punoj aty
për disa orë. Gjatë kohës kur përdor mjetet e punës, në gojën time
hyjnë pluhura të ndryshëm dhe kjo gjë ndodh dhe përsëritet në të
gjitha ditët e vitit. Pyetja ime është: Si duhet të veproj në këtë rast?
A është i saktë agjërimi im në gjendjen e lartpërmendur apo jo?
Përgjigje: Përcjellja apo gëlltitja e pluhurit të trashë brenda
në stomak, sigurisht që e prish agjërimin dhe e ndërpret atë. Ndërsa
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në rast se ai hyn vetëm në gojë apo në hundë në këtë rast nuk
prishet.

DËMSHPËRBLIMI I AGJËRIMIT DHE SASIA E
TIJ

Pyetja 801: A është e mjaftueshme që t’i jepet të varfërit
çmimi i ushqimit dhe ai të shkojë ta blejë vetë atë?
Përgjigje: Në qoftë se sigurohet që i varfëri i autorizuar prej
tij i përdor ato para për të blerë ushqimin e tij me qëllim shlyerjen
e keffares, nuk ka ndonjë problem në këtë.
Pyetja 802: Në qoftë se një person është ngarkuar që të
shpërndajë ushqimin e dëmshpërblimit për një grup të varfërish, a
është e lejuar që ky person të paguhet nga paratë e caktuara për
ushqimin, me qëllim pagimin e vetes për mundin e përgatitjes së
ushqimit?
Përgjigje: Është plotësisht legjitime që personi që përgatit
ushqimin e të varfërve dhe e gatuan atë të kërkojë një pagesë
kundrejt mundit të tij, por nuk është e lejuar që të marrë paratë e
mundit të tij prej parave të përcaktuara si keffaret për të ushqyer të
varfërit.
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Pyetja 803: Një grua e ka të pamundur të agjërojë për arsye
të shtatzanisë së saj dhe për arsye të afrimit të kohës së lindjes. Kjo
grua ka patur dije paraprakisht për detyrimin që ka për të agjëruar
ditët e paagjëruara për arsyet e lartpërmendura, përpara se të vijë
Ramazani i vitit tjetër. Në rast se ajo nuk agjëron, me apo pa
dijeninë e saj për pasojat, dhe e shtyn agjërimi e atyre ditëve për
disa vite me radhë. Në këtë rast, a është e detyruar që të paguajë
dëmshpërblimin vetëm për muajin e munguar të agjërimit apo
është e detyruar që të paguajë për çdo vit vonese?
Përgjigje: Ajo grua e ka të detyrueshme që të paguajë
dëmshpërblimin (fidjetun) vetëm për një vit të vetëm edhe në rast
se e ka shtyrë agjërimin e muajit të atij viti për disa vite me radhë
që është (një med = 750 gramë grurë i ri) për çdo ditë të paagjëruar.
El fidjetu paguhet në rast se shtyrja e agjërimit deri në Ramazanin e
vitit të ardhshëm ka ndodhur vetëm për arsye të dembelizmit dhe
përtacisë apo mungesës së interesit. Në rast se ka patur një
justifikim fetar të pranueshëm për këtë, nuk është e detyruar të
paguajë “fidjetun”.
Pyetja 804: Një grua e justifikuar për arye të sëmundjes nuk
ka mundur që ta agjërojë ditët e detyruara të agjërimit deri në
Ramazanin e vitit të ardhshëm. Në këtë rast, a duhet ta paguajë
bashkëshorti i saj dëmshpërblimin (keffaretun) apo duhet ta paguajë
ajo vetë?
Përgjigje: Në rast se agjërimi i saj është ndërprerë apo është
shtyrë për arsye të sëmundjes së saj, dëmshpërblimi duhet të bëhet
prej saj. Masa e dëmshpërblimit është ushqimi i një të varfëri me një
“med” ushqim dhe bashkëshorti i saj nuk ka asnjë detyrim lidhur
me këtë.
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Pyetja 805: Një person ka borxh dhjetë ditë agjërim. Në
datën 20 të muajit Sha’aban ai nis të agjërojë ditët që ka borxh. Në
këtë rast, a mundet që të ushqehet me vetëdije përpara “zeualit” (kur
dielli kalon mesin e qiellit dhe anon kah perëndimi) apo pas tij? Në rast
se ushqehet, përpara apo pas rënies së diellit, cila është masa e
dëmshpërblimit të tij?
Përgjigje: Në detyrimin e lartpërmendur nuk lejohet që ta
prishë agjërimin me vetëdije. Në rast se ushqehet me vetëdije
përpara zeualit të diellit nuk është i detyruar të paguajë
dëmshpërblim, ndërsa në rast se ushqehet pas zeulait të diellit,
atëherë është i detyruar të paguajë dëmshpërblim dhe masa e
dëshmshpërblimit në këtë rast, është ushqimi i dhjetë të varfërve.
Në rast se nuk mundet, duhet të agjërojë tre ditë.
Pyetja 806: Një grua ka qenë shtatzënë dy vite rresht dhe për
këtë arsye nuk ka mundur të agjërojë dy Ramazane njëri pas tjetrit.
Tashmë ajo është plotësisht e mundur për të agjëruar. Ju lutem të
na tregoni cila është dispozita islame e lidhur me këtë rast. A është
e detyruar që të paguajë keffaren e bashkimit apo është e detyruar
vetëm të agjërojë ditët e paagjëruara (kaza-en)? A ka ndonjë
dispozitë islame që lidhet me këtë vonesë në agjërim?
Përgjigje: Në rast se lënia e agjërimit të muajit të Ramazanit
ka ndodhur për një arsye të konsideruar prej fesë, atëherë është e
detyruar vetëm të agjërojë ditët e paagjëruara. Në qoftë se mungesa
e agjërimit është e lidhur me frikën e saj se agjërimi mund të
dëmtojë shtatzaninë dhe foshnjën e saj, në këtë rast, duhet të
agjërojë ditët e paagjëruara dhe duhet gjithashtu të paguajë
“fidjetun” duke ushqyer një të varfër për secilën ditë më një
“med/750 gramë grurë i ri” për secilin prej tyre. Në qoftë se e ka
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shtyrë agjërimin e muajit të paagjëruar të Ramazanit deri në
Ramazanin e vitit që vjen pa ndonjë justifikim të pranueshëm fetar,
në këtë rast, është e detyruar që të agjërojë ditët e paagjëruara dhe
të paguajë “fidjetun” ushqim për të varfërin për secilën ditë të
paagjëruar. Ndërsa në qoftë se justifikimi i saj për shtyrjen e
agjërimit është frika për dëmtimin e vetes prej agjërimit, atëherë
dispozita islame e lidhur me këtë rast është e ngjashme me
dispozitën rasteve të ngjashme në të cilat njeriu ka frikë dhe arsye
të qënësishme për dëmtimin e vetes. Në rast se kjo frikë vijon deri
në Ramazanin e vitit të ardhshëm, atëherë nuk është e detyruar të
agjërojë ditët e paagjëruara por mundet vetëm të paguajë “fidjetun”
një “med” ushqim për të varfërin për secilën ditë të paagjëruar.
Pyetja 807: A është e detyrueshme radha apo renditja e
caktuar lidhur me kryerjen e agjërimit pas kohës së caktuar dhe të
dhënies së dëmshpërblimit (fidjetun)?
Përgjigje: Jo, nuk ka një radhë në kryerjen e tyre.
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AGJËRIMI PAS KOHE (KAZA)

Pyetja 808: Kam lënë 18 ditë pa agjëruar për arsye të
udhëtimit për qëllime fetare. Ju lutem të më tregoni cili është
detyrimi im në këtë rast? A duhet t’i agjëroj ato ditë (kaza-en)?
Përgjigje: Je i detyruar që t’i agjërosh ditët që nuk i ke
agjëruar për arsye të udhëtimit.
Pyetja 809: Në qoftë se një person është marrë me qira për të
agjëruar muajin e Ramazanit të dikujt tjetër dhe e çel iftarin përpara
rënies së zeualit të diellit (kur dielli kalon mesin e qiellit dhe anon kah
perëndimi). A është i detyruar të paguajë dëmshpërblim (keffaretun)
në këtë rast?
Përgjigje: Jo, nuk është i detyruar ta bëjë këtë.
Pyetja 810: Në qoftë se disa persona kanë qenë në udhëtim
gjatë muajit të Ramazanit për arsye fetare dhe nuk kanë mundur të
agjërojnë për këtë arsye. Në qoftë se vendosin që të agjërojnë tani
pasi kanë kaluar disa vite, a janë të detyruar që të pagujanë
dëmshpërblim (keffaretun) apo jo?
Përgjigje: Në qoftë se arsyeja e shtyrjes së agjërimit të ditëve
të lëna pa agjëruar të Ramazanit të disa viteve më parë, është e
njëjta arsye që ka qenë në kohën kur e kanë ndaluar agjërimin,
atëherë janë të detyruar vetëm të agjërojnë ditët e lëna pa agjëruar.
Ata nuk janë të detyruar që bashkë me agjërimin të paguajnë edhe
dëmshpërblimin (fidjetun) për secilën prej ditëve të paagjëruara
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duke ushqyer një të varfër për secilën prej tyre, edhe pse është
preferencialisht e pëlqyeshme që të bashkojnë midis të dyjave. Në
rast se vonesa në agjërimin e ditëve të prapambetura ka ndodhur
për arsye të dembelizmit apo të indiferencës, atëherë duhet të
bashkojë ndërmjet të dyjave, patjetër. Duhet të bashkojë ndërmjet
agjërimit dhe fidjetun.
Pyetja 811: Një person nuk ka falur namaz dhe as ka
agjëruar për dhjetë vjet me radhë për arsye të paditurisë së tij dhe
më pas është kthyer tek Allahu i Madhëruar dhe ka bërë pendesë
duke vendosur që të rikuperojë gjithçka ka shkuar dëm prej jetës së
tij. E vërteta është se ky person e ka të pamundur që të agjërojë për
të gjitha muajt e viteve të kaluara në të cilat nuk ka agjëruar dhe
është ekonomikisht i varfër. Ai nuk ka mundësi që ta paguajë
dëmshpërblimin për ato muaj të paagjëruara. Çfarë duhet të
veprojë ai në këtë rast? A mund të mjaftohet thjesht me pendesë
dhe t’i kërkojë falje Allahut, apo nuk mjafton kjo?
Përgjigje: Agjërimi i muajve të paagjëruar në vitet e shkuara
nuk bie prej përgjegjësisë së tij në asnjë mënyrë. Sa i përket
dëmshpërblimit (keffaretun) të lidhur me prishjen e agjërimit me
vetëdije të plotë në një ditë Ramazani, në rast se nuk është i mundur
që të agjërojë dy muaj rresht dhe në qoftë se nuk ka mundësi që të
paguajë për ushqimin e gjashtëdhjetë të varfërve me masën e
caktuar të dëmshpërblimit, atëherë mund të ushqejë gjashtëdhjetë
të varfër me më pak se masa e caktuar e dëmshpërblimit, pra me aq
sa të mundet. Preferohet që bashkë me dëmshpërblimin të kërkojë
falje tek Allahu i Madhëruar. Në qoftë se nuk e ka të mundur t’i
ushqejë të varfrit sado pak, atëherë i kërkon falje Allahut me gojë
dhe me zemër.
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Pyetja 812: Në pamundësi të plotë fizike dhe financiare nuk
kam mundur që të agjëroj, por as të paguaj detyrimet që rrjedhin
për mungesë të agjërimit për shlyerjen e dëmshpërblimit të
detyrueshëm fetar, që është ushqimi i të varfërve. Jam mjaftuar
duke i kërkuar falje Allahut të Madhëruar. Më pas, me kalimin e
kohës, Allahu i Madhëruar më ka mundësuar fizikisht dhe
ekonomikisht që t’i shlyej ato detyrime. Si duhet të veproj në këtë
rast?
Përgjigje: Në këtë rast, nuk je i detyruar që të paguash
dëmshpërblimin (keffaretun), paçka se është preferencialisht e
pëlqyeshme (el ahuatu istihbaben) pagesa e saj.
Pyetja 813: Në qoftë se personi nuk e ka ditur që duhet të
agjërojë ditët e prapambetura të Ramazanit përpara muajit të
ardhshëm të Ramazanit, cila është dispozita islame e lidhur me të?
Përgjigje: Dëmshpërblimi (el fidjetu) i vonesës së agjërimit të
ditëve të prapambetura të Ramazanit nuk zhvlerësohet në asnjë
mënyrë vetëm për arsye të mungesës së informacionit.
Pyetja 814: Një person nuk ka agjëruar 120 ditë Ramazani
pa ndonjë justifikim të pranueshëm. Si duhet të veprojë ai në këtë
rast? A duhet që për çdo ditë të paagjëruar të agjërojë dy muaj apo
jo? A është i detyruar të paguajë dëmshpërblimin (keffaretun)?
Përgjigje: Të gjitha ditët e paagjëruara është i detyruar që t’i
agjërojë sapo të jetë i mundur për ta bërë këtë. Në qoftë se nuk ka
patur ndonjë justifikim fetar për ta ndërprerë agjërimin, atëherë
është i detyruar që për secilën prej ditëve të paagjëruara të lëna pas
dore, të agjërojë gjashtëdhjetë ditë të pandërprera, ose të ushqejë
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gjashtëdhjetë të varfër për secilën ditë, ose të japë 60 “med” për
secilin të varfër, ku pjesa e secilit të varfër të jetë një “med”.
Pyetja 815: Kam agjëruar përafërsisht një muaj me nijetin që
të shlyej ndonjë ditë të paagjëruar që mund ta kem patur borxh prej
viteve të kaluara dhe në qoftë se janë më shumë se ditët që kam
patur borxh le të konsiderohen me nijetin e adhurimit me qëllim
afrimin tek Allahu i Madhëruar. Pyetja që lind në këtë rast është: A
mund të përllogariten këto ditë që kam agjëruar për të zëvendësuar
ditët që mund të kem patur borxh nga e kaluara?
Përgjigje: Në qoftë se agjëron një numër ta caktuar ditësh
me qëllim plotësismin e ditëve të prapambetura, të cilat nuk i
kujton dot sa janë në mënyrë të saktë, atëherë ditët që ke patur
borxh mund të konsiderohen pjesë e ditëve të agjërimit nafile që ke
agjëruar së fundmi.
Pyetja 816: Një person nuk e mban mend se cila është sasia
e ditëve që ka patur borxh për të agjëruar dhe që vazhdojnë të jenë
në përgjegjësinë e tij. Duke patur parasysh se ka disa ditë borxh për
të agjëruar, vendos që të agjërojë disa ditë prej agjërimit të pëlqyer.
Në qoftë se personi i agjëron këto ditë pa e ditur se ka patur borxhe
të mëparshme për të agjëruar dhe i agjëron me nijetin e afrimit tek
Allahu i Lartësuar, në këtë rast, a llogariten këto ditë prej ditëve që
mund të ketë patur borxh?
Përgjigje: Në këtë rast, ditët që janë agjëruar me qëllim
afrimin tek Allahu i Lartësuar, nuk llogariten automatikisht prej
ditëve që ke patur borxh për të agjëruar nga e shkuara.
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Pyetja 817: Cili është mendimi juaj i bekuar lidhur me një
person i cili e ka prishur me vetëdije agjërimin e ditës së Ramazanit
për arsye se nuk ka patur dijeni dhe informacion lidhur me
rregullat e agjërimit? Cila është dispozita islame e lidhur me këtë
person në këtë rast? A duhet thjesht të agjërojë ditën e paagjëruar
apo është i detyruar gjithashtu që të paguajë dëmshpërblimin
(keffaretun)?
Përgjigje: Në qoftë se e ka prishur agjërimin me qëllim në
një ditë Ramazani, për arsye të mungesës së informacionit lidhur
me një çështje të caktuar, si për shembull të mos ketë dijeni se
marrja e kokrrave të ilaçeve nga goja e prish agjërimin, sikurse e
prishin të gjitha llojet e tjera të pijeve dhe të ushqimeve - në këtë
rast personi është i detyruar vetëm të përsërisë ditën e paagjëruar
dhe nuk është i detyruar që të paguajë dëmshpërblim (keffaretun).
Pyetja 818: Lidhur me personat, të cilët, për arsye të dobësisë
dhe të pafuqisë nuk kanë mundur që të agjërojnë në vitet e para të
moshës së pubertetit, a janë të detyruar këta persona që të paguajnë
dëmshpërblim (keffaretun) për ditët e paagjëruara apo thjesht duhet
t’i agjërojnë ato kur të munden?
Përgjigje: Në qoftë se në kohën kur ka vendosur të mos
agjërojë, ka qenë i shëndetshëm dhe nuk ka patur asnjë rrezik
shëndetësor në rast agjërimi, atëherë përveç agjërimit të ditëve të
paagjëruara duhet të paguajë dëmshpërblimin (keffaretun)
gjithashtu. Ndërsa, në rast se është menduar dhe është gjykuar se
agjërimi për arsye të dobësisë mund të paraqiste rreziqe të caktuara
shëndetësore, atëherë mundet që vetëm të agjërojë ditët e
paagjëruara.
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Pyetja 819: Në qoftë se një person nuk arrin të kujtojë
numrin e vërtetë të namazeve të pafalura dhe numrin e vërtetë të
ditëve të paagjëruara të Ramazanëve të shkuar, si duhet të veprojë
në këtë rast? Cila është dispozita islame lidhur me një person i cili
nuk e ka të qartë nëse prishja e agjërimit nga ana e tij ka ndodhur
pa arsye apo ka qenë e shoqëruar prej arsyeve bindëse të
konsideruara dhe të pranuara fetarisht?
Përgjigje: Lidhur me namazet e pafalura dhe me ditët e
paagjëruara të Ramazanëve të shkuar, duhet të falë dhe të agjërojë
aq namaze dhe aq ditë sa i thotë bindja e tij. Ndërsa dyshimi në
arsyen e prishjes së ditës së agjërimit të detyrueshëm, nuk e bën të
detyrueshëm dëmshpërblimin (keffaretun).
Pyetja 820: Në qoftë se një person ka nisur agjërimin e një
dite Ramazani dhe ka fjetur gjumë; më pas është zgjuar pa ngrënë
syfyr pas thirrjes së ezanit të mëngjesit, e për këtë arsye ky person
nuk ka mundur që ta vazhdojë agjërimin deri në mbrëmje dhe ka
prishur agjërimin e tij gjatë ditës - çfarë duhet të veprojë ky person
në këtë rast? A është i detyruar me një dëmshpërblim të vetëm, apo
është i detyruar që të bashkojë ndërmjet dëmshpërblimeve
(keffaretun)?
Përgjigje: Në qoftë se e nis agjërimin pa ngrënë syfyr dhe
gjatë ditës vëren se situata vështirësohet shumë për arsye të etjes
dhe të urisë, atëherë e përsërit agjërimin e kësaj dite dhe nuk është
i detyruar që të paguajë dëmshpërblim (keffaretun).
Pyetja 821: Në qoftë se unë dyshoj nëse i kam shlyer të gjitha
ditët e agjërimit, të cilat kanë qenë borxh për mua, si duhet të veproj
në këtë rast?
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Përgjigje: Në qoftë se ke dyshime të caktuara për ndonjë ditë
apo për disa ditë të paagjëruara, të cilat janë borxh i detyrueshëm
për t’u shlyer, në këtë rast je i detyruar të agjërosh aq ditë sa janë të
mjaftueshme për të larguar dyshimet e tua dhe që të krijojnë
bindjen e plotë se tashmë i ke shlyer të gjitha ditët që ke patur
borxh.
Pyetja 822: Një person nuk ka agjëruar plotësisht në kohën
kur ka plotësuar moshën e pubertetit. Më pas ka vendosur të
agjërojë dhe ka agjëruar 11 ditë, ku në njërën prej tyre ka prishur
agjërimin me vetëdije në drekë, ndërsa 18 ditët e tjera nuk i ka
agjëruar fare. Lidhur me 18 ditët e paagjëruara, personi nuk ka
patur dijeni se ka qenë i detyruar të paguajë dëmshpërblim
(keffaretun) për ditët e agjërimit të prishura më vetëdije. Cila është
dispozita islame e lidhur me këtë person në këtë rast?
Përgjigje: Në qoftë se e ka prishur ditën e Ramazanit me
vetëdije të plotë dhe pa patur asnjë justifikim apo pengesë të
logjikshme të pranuar prej fesë, në këtë rast, përveçse duhet t’i
agjërojë ato ditë është i detyruar që të paguajë dëmshpërblim
(keffaretun), edhe nëse e ka ditur, edhe nëse nuk e ka ditur që është
i detyruar që të paguajë dëmshpërblim (keffaretun) në rast se e prish
agjërimin me vullnet dhe vetëdije të plotë.
Pyetja 823: Një person ka shkuar dhe është vizituar tek
mjeku përpara se të agjërojë dhe mjeku i ka rekomanduar që të mos
agjërojë pasi kjo mund të ishte e dëmshme për shëndetin e tij. Ky
person vepron sipas rekomandimit të mjekut, por pas një kohe të
caktuar zbulon se ditët e rekomanduara prej mjekut për të mos u
agjëruar nuk do të shkaktonin asnjë dëm në rast se do t’i agjëronte
ato dhe ai mjek kishte gabuar në gjykimin e tij - në këtë rast, çfarë
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duhet të bëjë ky person? A duhet të bashkojë mes agjërimit dhe
dëmshpërblimit (keffaretun)?
Përgjigje: Në qoftë se lënia e agjërimit ka ndodhur për arsye
të njoftimit të një mjeku të besueshëm dhe rekomandimit të tij për
të mos agjëruar, apo për arsye të tjera të logjikshme të cilat kanë
shkaktuar frikën prej dëmtimit, në këtë rast nuk është i detyruar që
të pagujë dëmshpërblim (keffaretun), por duhet vetëm të agjërojë
ditët e paagjëruara.

ÇËSHTJE TË NDRYSHME TË LIDHURA ME
AGJËRIMIN

Pyetja 824: Në qoftë se një gruaje i vijnë menstruacionet
gjatë kohës kur është duke agjëruar një ditë (nedhër), cila është
dispozita islame e lidhur me të?
Përgjigje: Agjërimi i saj ndërpritet menjëherë sapo të
shfaqen menstruacionet dhe është e detyruar që ta përsërisë atë ditë
të paagjëruar.
Pyetja 825: Një person banon në një lokalitet të quajtur Porti
i Dejrit. Ky person ka agjëruar prej ditës së parë të Ramzanit e deri
në ditën e 27 të tij. Në mëngjesin e ditës së 28 udhëton për në Dubai
dhe mbërrin atje në ditën e njëzet e nëntë. Sapo mbërriti atje,
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banorët vendas njoftojnë ardhjen e Fitër Bajramit. Tashmë është
kthyer në vendin e tij. A është i detyruar që të agjërojë ato ditë që
nuk i ka agjëruar? Në qoftë se agjëron një ditë të vetme, Ramazani
i tij do të jetë vetëm 28 ditë, ndërsa në qoftë se vendos që të agjërojë
dy ditë, i bie që në ditën e 29 ai të ketë qenë në një vend në të cilin
është shpallur Bajrami. Ju lutem të na sqaroni si duhet të veprojë ky
person në këtë rast?
Përgjigje: Në qoftë se njoftimi i Fitër Bajramit i njoftuar në
ditën e 29 të atij vendi sipas rregullave dhe kritereve të përcaktuara
fetare, atëherë nuk është i detyruar që ta agjërojë atë ditë. Por, nga
ana tjetër duke patur parasysh se të dyja vendet (ai i origjinës dhe
ai në të cilin ka udhëtuar) kanë të njëjtin horizont dhe të njëjtin
kalendar, atëherë vërejmë se ky person ka humbur një ditë agjërimi
në fillim të muajit të Ramazanit, sepse përndryshe nuk ka kuptim.
Në këtë rast, personi është i detyruar të agjërojë aq ditë sa e bëjnë
atë të bindet se e ka agjëruar të plotë muajin e Ramazanit.
Pyetja 826: Në qoftë se një person i agjërueshëm e ka çelur
rregullisht iftarin e tij pas perëndimit të diellit në një vend të
caktuar dhe pasi ka ngrënë iftar, ka udhëtuar për tek një vend tjetër
në të cilin nuk ka perënduar ende dielli - cila është dispozita islame
e lidhur me agjërimin e tij në këtë ditë? A është e lejuar për këtë
person që pasi të ketë mbërritur tek vendi i dytë, të ushqehet edhe
përpara se dielli të perëndojë plotësisht, apo jo?
Përgjigje: Agjërimi i tij është i plotë dhe i saktë. Ai mundet,
gjithashtu, që të hajë dhe të pijë në vendin ku ka udhëtuar edhe
para se të ketë perënduar dielli plotësisht, pasi agjërimi i tij ka
përfunduar në vendin e parë ku ai e ka agjëruar ditën të plotë dhe
e ka hapur iftarin pasi dielli ka perënduar.
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Pyetja 827: Një person i cili ka rënë dëshmor, ka kërkuar prej
shokut të tij që të agjërojë në vend të tij pas vdekjes, disa ditë të cilat
dëshmori mendon se i ka patur borxh pa agjëruar. Familja e
dëshmorit nuk është shumë fetare dhe kjo çështje nuk është e
mundur që të diskutohet me ta dhe njëkohësisht shoku i dëshmorit
që i është lënë amanet që të agjërojë disa ditë, është plotësisht i
pamundur për ta bërë këtë. Ju lutem të na tregoni se cila është
zgjidhja në këtë rast? A ka ndonjë zgjidhje alternative lidhur me
këtë rast?
Përgjigje: Në qoftë se dëshmori ia ka lënë amanet shokut të
tij që të agjërojë për të, në këtë rast familja e dëshmorit nuk ka asnjë
lloj detyrimi lidhur me djalin e tyre (tashmë dëshmor). Sa i përket
personit që i është lënë amaneti, atëherë në rast se e ka të pamundur
dhe ka justifikim fetar për të mos agjëruar, në këtë rast, detyrimi bie
edhe për dëshmorin edhe për shokun e tij të cilit ia ka lënë amanet.
Pyetja 828: Unë jam një person që dyshoj shumë. E thënë në
mënyrë më konçize: jam njeri me vesvese dhe huqe, veçanërisht në
çështjet fetare, në çështjet e sheriatit dhe nëndegët e tij. Njëri prej
këtyre rasteve është i lidhur me muajin e Ramazanit të shkuar. Në
njërën prej ditëve të agjërimit më është krijuar dyshimi nëse më ka
hyrë në gojë pluhur i trashë dhe e kam përcjellë atë duke e kaluar
në ezofag. Një tjetër dyshim ka qenë i lidhur me ujin që e kam futur
në gojë, nëse e kam pirë pa dashur apo e kam nxjerrë përjashta. Në
këto raste, a konsiderohet agjërimi im i vlefshëm apo jo?
Përgjigje: Agjërimi juaj në një rast si ky është i vlefshëm dhe
dyshime të kësaj natyre nuk merren në konsideratë.
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Pyetja 829: A jeni të mendimit se “Hadithul Kisa’a” i
transmetuar prej zonjës Fatime Zahrasë (Paqja e Allahut qoftë mbi
të!), është prej haditheve të cilat mund të merren në konsideratë? A
është e mundur që ky hadith të paraqitet si i transmetuar prej saj në
një ditë agjërimi?
Përgjigje: Në qoftë se paraqitja e hadithit në emër të saj sillet
në formën e tregimit prej librave në të cilat është përmendur kjo gjë,
në këtë rast nuk ka ndonjë problem.
Pyetja 830: Kemi dëgjuar prej disa dijetarëve dhe prej
njerëzve të ndryshëm se nëse dikush është duke agjëruar një ditë të
pëlqyeshme (jo të detyruar) dhe ftohet prej dikujt që të hajë apo të
pijë diçka, edhe nëse ha apo pi atë që i ofrohet, nuk i ndërpritet
agjërimi dhe vazhdon të agjërojë normalisht duke përfituar edhe
shpërblimin e atij agjërimi. Jeni të lutur të na tregoni mendimin tuaj
të bekuar lidhur me këtë.
Përgjigje: Pranimi i ftesës së vëllait tënd mysliman për t’u
ushqyer apo për të pirë, në një ditë agjërimi të pëlqyeshëm është një
çështje e pranueshme në fenë islame. Gjithsesi, mund të themi se
paçka se agjërimi i asaj dite ndërpritet menjëherë pas ushqimit,
shpërblimi nga i madhi Allah është sikur ta kishte agjëruar atë ditë
të plotë deri në fund.
Pyetja 831: Kemi dëgjuar për disa lloje lutjesh të veçanta për
muajin e Ramazanit të cilat na paraqiten në këtë formë: duaja e ditës
së parë, duaja e ditës së dytë, duaja e ditës së tretë e kështu me
radhë. Cila është dispozita islame e lidhur me leximin e atyre
lutjeve në rast se kemi dyshime për ekzistencën apo për saktësinë e
tyre?
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Përgjigje: Nuk gjykoj se ka ndonjë problem në leximin e
atyre lutjeve për sa kohë ato kanë për qëllim afrimin tek Allahu i
Madhëruar dhe kërkimin e nevojave tona njerëzore prej Tij.
Pyetja 832: Një person ka bërë nijet që të agjërojë, por nuk
zgjohet natën për të ngrënë syfyr dhe për këtë arsye nuk mundet
që ta agjërojë atë ditë. Në një rast si ky, cili është ai që e merr
përgjegjësinë e gjynahut: personi që nuk agjëroi apo personi që nuk
e zgjoi atë për të ngrënë syfyr? Po në qoftë se personi vendos që ta
agjërojë atë ditë pa ngrënë syfyr, a konsiderohet kjo gjynah apo jo?
Përgjigje: Personi që nuk e ka zgjuar prej gjumit nuk mban
asnjë përgjegjësi për moszgjimin e tij dhe sa i përket agjërimit pa
ngrënë syfyr, kjo nuk e ndalon agjërimin që të jetë i plotë dhe i
saktë.
Pyetja 833: Cila është dispozita islame lidhur me agjërimin
e ditës së tretë të I’tikafit në Mesxhidul Haram (Qabe)?
Përgjigje: Në qoftë se personi është udhëtar dhe ka bërë nijet
që të qëndrojë dhjetë ditë në Mekë, ose ka bërë nedhër (premtim) që
të agjërojë në udhëtimin e tij, është i detyruar që pasi të ketë
agjëruar dy ditë, të plotësojë I’tikafin e tij me agjërimin e ditës së
tretë. Ndërsa në qoftë se nuk e ka bërë nijet qëndrimin dhe nuk ka
bërë nedhër për agjërimin e tij në udhëtim, në këtë rast, agjërimi në
udhëtim është i papranueshëm dhe i pasaktë, kështu që, pa
vërtetësinë dhe plotësinë e agjërimit nuk ka vlerë as I’tikafi vetë.
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SHIKIMI I HËNËS SË MUAJIT TË RAMAZANIT

Pyetja 834: Siç jeni në dijeni edhe ju, në fillim të muajit të
Ramazanit dhe në fund të tij, hëna shfaqet në njërën prej formave
të mëposhtme:
1- Kur Hilali (gjysmëhënëza) perëndon përpara perëndimit
të diellit.
2- Kur Hilali (gjysmëhënëza) perëndon njëkohësisht me
diellin.
3- Kur Hilali (gjysmëhënëza) perëndon pas perëndimit të
diellit.
Ju lutemi të na sqaroni dhe të na e bëni të ditur se në cilën
prej pozicioneve të lartpërmendura të Hilalit, konsiderohet se ka
ardhur muaji i Ramazanit, sipas këndvështrimit të juridiksionit
islam?
Përgjigje: Në secilën prej formave të shfaqura (të
përmendura më sipër) shikimi i Hilalit njofton ardhjen e muajit të
ri hënor, duke filluar me natën që e pason shikimin.
Pyetja 835: Cila është dispozita islame lidhur me shikimin e
Hilalit nëpërmjet instrumentave të ndryshëm që i ofron sot
teknologjia moderne? Po nëse shikimi i Hilalit bëhet nëpërmjet
teleskopit CCD? Po nëse arrihet të kapet reflektimi i dritës së tij dhe
të dhëna të tjera të cilat na i ofrojnë aparatura të caktuara
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kompjuterike? A janë të pranueshmë të tilla metoda për ta
përcaktuar shfaqjen e tij?
Përgjigje: Nuk ka ndonjë ndryshim ndërmjet shikimit të
hënës më sy të lirë apo me ndihmën e aparaturave që e ndihmojnë
syrin që të jetë më i qartë dhe më depërtues. Rëndësi ka që ai të
shihet, nuk ka rëndësi nëse shihet me sy të lirë, me dylbi apo me
teleskop. Sa i përket reflektimit të dritës tek disa kompjutera, për të
cilët nuk kemi informacion të plotë për saktësinë apo vërtetësinë e
tyre, në këtë rast, mund të konsiderohet paksa problematike.
Pyetja 836: Në qoftë se Hilali i muajit Sheval, nuk është parë
në disa qytete të caktuara, por radio dhe televizioni kanë njoftuar
për hyrjen e muajit. A janë radio dhe televizioni të mjaftueshëm për
ta bërë këtë njoftim, apo duhet të përdorim edhe metoda të tjera për
t’u siguruar?
Përgjigje: Në qoftë se këto njoftime ngacmojnë qetësimin e
zemrës dhe bindjen; në qoftë se njoftimi bëhet edhe prej liderit të
myslimanëve (el uelijj el fakijh) - këto njoftime konsiderohen të
mjaftueshme dhe nuk është e nevojshme që të kryhen verifikime të
tjera.
Pyetja 837: Në qoftë se për arsye të pamundësive të caktuara
nuk mundemi ta dallojmë lindjen e hënës në fillim të muajit të
Ramazanit… Gjithashtu, për arsye të motit, apo të pranisë së reve
apo për arsye të tjera nuk mundemi ta shohim edhe në fund të
muajit për të përcaktuar ditën e Bajramit... Njëkohësisht muaji i
Sha’banit dhe as muaji i Ramazanit nuk janë plotësuar tridhjetë
ditë. Duke qenë se ne gjendemi në Japoni, a mundemi të
mbështetemi tek shikimi i Hilalit në Iran, duke e marrë atë për bazë,
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apo duhet të bazohemi tek një kalendar vendas? Cila është
dispozita islame e lidhur me këtë rast?
Përgjigje: Në qoftë se fillimi i muajit nuk është përcaktuar
nëpërmjet shikimit të Hilalit dhe në qoftë se nuk është parë as tek
qytetet fqinje të cilat kanë të njëjtin horizont me qytetin apo vendin
në të cilin jeni vendosur. Në qoftë se nuk është parë nga dy
dëshmitarë okularë që konsiderohen të besueshëm dhe nuk është
njoftuar as nga lideri i myslimanëve, në këtë rast, duhet të kemi
shumë rezerva derisa të bindemi dhe të verifikojmë shikimin e
Hilalit.
Pyetja 838: A është i kushtëzuar shikimi i Hilalit me
bashkimin e horizontit?
Përgjigje: Po, ky është një kusht.
Pyetja
Horizontit?”

839:

Çfarë

nënkuptohet

me:

“Bashkimin

e

Përgjigje:
Nëpërmjet
“Bashkimit
të
Horizontit”
nënkuptohen dy vende të cilat kanë horizont të njëjtë lidhur me
shikimin e Hilalit apo me mosshikimin e tij.
Pyetja 840: Në qoftë se dita e njëzet e nëntë e muajit është
Bajram në Teheran dhe në Khorasan, a është e lejuar që një person
i ndodhur në qytetin Bushehër ta çelë iftarin duke iu referuar
banorëve të këtyre qyteteve, duke patur parasysh se horizonti i
Teheranit dhe i Khorasanit nuk është i bashkuar me horizontin e
Bushehrit?
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Përgjigje: Përgjithësisht, në qoftë se horizonti ndërmjet dy
qyteteve nuk është i njëjtë deri në një masë të tillë sa që
pamundëson shikimin e Hilalit në njërin prej tyre, në rast se është
vërtetuar se është parë tek tjetri, shikimi i Hilalit tek qytetet në të
cilat nuk ekziston mundësia e shikimit të tij të plotë dhe të
padiskutueshëm, nuk është i mundur.
Pyetja 841: Në qoftë se kemi kundërshti dhe divergjenca të
caktuara ndërmjet dijetarëve të të njëjtit vend lidhur me shikimin e
Hilalit apo me mosshikimin e tij, duke patur parasysh se të gjithë
këta dijetarë konsiderohen të drejtë dhe askush nuk mund ta cënojë
vërtetësinë dhe autoritetin e tyre. Gjithashtu, të gjithë kanë bindje
të plotë tek përpikëria e lartë e përfundimeve të secilit. Në këtë rast,
si duhet të veprojë besimtari i thjeshtë?
Përgjigje: Në qoftë se ekzistojnë kontradikta ndërmjet dy
argumentave në pohimin apo në mohimin e tyre, në qoftë se disa
prej tyre pretendojnë shikimin e Hilalit dhe të tjerë pretendojnë të
kundërtën e kësaj - kjo konsiderohet përplasja ndërmjet dy
argumentave dhe rrëzimi i ndërsjellë i secilit prej tyre. Në këtë rast,
besimtari i thjeshtë duhet t’i hedhë pas krahëve të dyja mendimet
dhe të veprojë sipas kritereve që i përcakton origjina e të qënit i
detyruar. Në qoftë se kundërshtitë e tyre janë të lidhura me
shikimin e Hilalit dhe me mosshikimin e tij (një pjesë e dijetarëve
thonë që e kanë parë dhe një pjesë tjetër thonë që nuk e kanë parë
atë), në këtë rast mendimi i atyre që pohojnë daljen e Hilalit dhe
shikimin e tij është më i fortë dhe duhet të ndiqet e të pasohet prej
besimtarëve. E njëjta gjë duhet të ndodhë edhe në rast se prijësi fetar
del dhe njofton shikimin e Hilalit. Në këtë rast, të gjithë janë të
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detyruar që të marrin fjalën e tij dhe të veprojnë sipas detyrimeve
adhurimore që rrjedhin prej saj.
Pyetja 842: Një besimtar i thjeshtë e ka parë dhe e ka
dëshmuar daljen e Hilalit me sytë e tij. Ndërkohë, për një arsye apo
për një tjetër, prijësi fetar nuk ka mundur ta shohë Hilalin. A është
i detyruar ky person që të shkojë dhe të njoftojë prijësin fetar që e
ka parë Hilalin?
Përgjigje: Nuk është i detyruar që të njoftojë prijësin islam
lidhur me këtë, përveç rasteve kur prej mosnjoftimit, mund të ketë
pasoja të dëmshme.
Pyetja 843: Ju jeni të informuar se pjesa më e madhe e
juristëve të nderuar myslimanë në librat e tyre “Err Rresailu el
amelijeh” e kanë përcaktuar hyrjen e muajit Sheval nëpërmjet pesë
mënyrave të ndryshme. Në asnjërin prej tyre nuk përmendet dhe
nuk pranohet si mënyrë përcaktimi i prijësit fetar. Duke patur
parasysh këtë fakt, atëherë si mundet që të hanë iftar pjesa më e
madhe e besimtarëve, thjesht duke u njoftuar se referencat e tyre të
mëdha fetare (el Meraxhia) kanë njoftuar shikimin e Hilalit? Cila
është dispozita për atë njeri që nuk bindet më këtë lloj mënyre?
Përgjigje: Vendimi i prijësit islam është i nevojshëm që
shikimi i Hilalit të konsiderohet i mirëqenë dhe nuk mjafton që të
bëhet i detyrueshëm për njerëzit e tjerë vetëm pse mund të jetë parë
prej tij, përveç rasteve kur ai është plotësisht i bindur që e ka parë.
Pyetja 844: Në qoftë se prijësi i myslimanëve del dhe njofton
se dita e nesërme (për shembull) është ditë Bajrami. Gjithashtu,
njoftohet në radio dhe në televizion se Hilali është parë në këtë
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vend, në atë vend dhe në atë vendin tjetër. Në këtë rast, a është i
detyrueshëm për të gjithë banorët e vendit shikimi i Hilalit apo
është vetëm për vendet e përmendura dhe vendet e tyre fqinje me
të cilat kanë horizont të përbashkët?
Përgjigje: Në qoftë se vendimi dhe gjykimi i prijësit islam
është i atillë që i përfshin të gjitha sipërfaqet në të cilat shtrihet
vendi, atëherë shikimi konsiderohet i detyrueshëm për të gjithe
banorët e vendit kudo që të jenë ata.
Pyetja 845: A mund të themi se madhësia e Hilalit apo cilësi
të tjera të lidhura me masën, formën, ndriçimin dhe pozicionin e tij,
mund të jenë argument se një ditë më parë mund të mos ketë qenë
nata e parë e muajit, por ka qenë nata e tridhjetë e muajit të shkuar?
Po në qoftë se një person ka vërtetuar ardhjen e ditës së parë të
Bajramit dhe e ka argumentuar këtë me faktin se një ditë më parë
nuk mund të ketë qenë Bajram, a është i detyruar ai në këtë rast që
të përsërisë agjërimin e ditës së tridhjetë të Ramazanit?
Përgjigje: Madhësia e Hilalit, vogëlsia e tij, pozicioni,
lartësia, sa ulët është, mënyra e ndriçimit, pozicioni i shfaqjes nuk
janë argumentë të mjaftueshëm fetarë për ta trajtuar Hilalin si
njëditësh apo dyditësh. Por në qoftë se prej dijes së besimtarit apo
informacioneve që ai ka lidhur me çështjen në fjalë rrjedhin
detyrime të tjera, ai është i detyruar që të veprojë sipas tyre.
Pyetja 846: A është e mundur që në përllogaritjen e moshës
së Hilalit të mbështetemi tek hëna e plotë e cila ndodh zakonisht në
natën e katërmbëdhjetë të Ramazanit? A është e mundur që ta
përdorim Hilalin e kësaj nate si njësi matëse për të kuptuar se cila
ka qenë nata e parë e agjërimit dhe nëpërmjet tij (Hilalit) të
- 390 -

sipas opinionit të dijetarit, eruditit, Ajatullah Sejjid Ali Khamenei

zbulojmë natyrën e natës së dyshimit që është zakonisht në natën e
tridhjetë të Ramazanit? A është e mundur të përdoret kjo njësi
matëse për të provuar për të gjithë ata që nuk e kanë agjëruar ditën
e tridhjetë të “dyshimit” se e kanë borxh atë dhe se duhet ta
agjërojnë pas një kohe? A mundet të përdoret kjo metodë gjithashtu
për të provuar për të gjithë ata që e kanë agjëruar si ditë plotësuese
që tregon praninë e Ramzanit, se nuk kanë asnjë detyrim lidhur me
agjërimin e Ramzanit?
Përgjigje: Metoda e lartpërmendur nuk përbën provë apo
argument fetar për të gjitha çështjet e përmendura. Megjithatë, nëse
metoda apo informacione të caktuara përbëjnë burim informimi
dhe dijeje për besimtarin, atëherë është i detyruar që të veprojë
konform dijeve dhe informacioneve që rrjedhin prej këtyre
metodave.
Pyetja 847: A është dëshmia apo shikimi i Hilalit në muajt e
tjerë i padetyrueshëm për të gjithë besimtarët, apo është një veprim
rezervë i detyrueshëm?
Përgjigje: Përpjekja për të dëshmuar shfaqjen e Hilalit është
në vetvete çështje e detyrueshme.
Pyetja 848: A përcaktohet hyrja e muajit të Ramazanit apo
dalja e tij nëpërmjet shikimit të Hilalit apo nëpërmjet kalendarit? Po
nëse nuk është muaji Shaban tridhjetë ditë?
Përgjigje: Hyrja e muajit të Ramazanit përcaktohet nga
shikimi i një besimtari fetarisht të detyruar, ose me dëshminë e dy
besimtarëve që njihen si njerëz të drejtë, ose me njoftimet e
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ndryshme, ose me plotësimin e tridhjetë ditëve ose me njoftimin
dhe gjykimin e prijësit mysliman.
Pyetja 849: Në qoftë se do të lejohej që ta marrim si të
mirëqenë njoftimin e një shteti mysliman të caktuar lidhur me
shfaqjen e Hilalit - në rast se ky njoftim përcakton një njësi matëse
praktike për përcaktimin e shfaqjes së Hilalit edhe për vendet e tjera
- a është e domosdoshme që qeveria e vendit njoftues për shfaqjen
e Hilalit të jetë myslimane që njoftimi saj të konsiderohet i
mirëqenë? Apo mund të konsiderohet i mirëqenë edhe nëse është
qeveri zullumqare dhe e padrejtë?
Përgjigje: E rëndësishme është që njoftimi të jetë bindës dhe
qetësues lidhur me vendbanimin e besimtarit të detyruar fetarisht.
Pyetja 850: Jeni të lutur që të na jepni mendimin tuaj të
bekuar lidhur me I’tikafin në xhami (duke mos përfshirë katër
xhamitë kryesore), përfshirë edhe xhaminë e madhe (el mesxhidul
xhami’i).
Përgjigje: Nuk ka asnjë problem në këtë I’tikaf, në qoftë se
bëhet për të fituar kënaqësinë e Allahut.
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PYETJE DHE PËRGJIGJE RRETH
HAXHIT
Pyetja 851: Ai që të ardhurat e jetesës së tij i siguron nga
fondet e khumsit (një e pesta) dhe zekatit, nëse nga ky khums, ose
nga ky zekat tepron aq sa të mjaftojnë për shpenzimet e Haxhit,
duke pasur parasysh edhe kushtet e tjera, ky person quhet apo jo
“musteti’un”1?
Përgjigje: Nëse ai ka të drejtë të marrë ligjërisht (sipas
sheriatit) nga khumsi dhe zekati, si dhe pjesa e mbetur është e
mjaftueshme për shpenzimet e Haxhit dhe të kushteve të tjera, ai
konsiderohet “musteti’un”.
Pyetja 852: Kur Haxhinjtë shkojnë në Haxh, kryejnë vizita
mjekësore. Ata që nuk janë të aftë fizikisht, nuk pranohen në vizitën
mjekësore. Për ata që u refuzohet vizita mjekësore, për shkak të
gjendjes fizike, a kanë akoma aftësinë ligjore apo me mospranimin
e tyre për vizitë mjekësore, edhe aftësia ligjore bie?
Përgjigje: Sipas supozimit të thënë, nuk ka aftësi ligjore.2
Pyetja 853: Në çështjen e mehrit afatgjatë të gruas, e cila
është e detyrueshme për burrin, kur ai është në gjendje të paguajë,
“Musteti’un” quhet një person që ka mundësi shëndetësore dhe ekonomike për
të kryer Haxhin.
2 Nuk është i detyruar për kryerjen e Haxhit.
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është e detyrueshme ta paguajë atë, por gruaja nuk e ka kërkuar
ende dhe nuk ka nevojë për mehrin. Ju lutemi, jepni mendimin tuaj:
A ka përparësi pagesa e mehrit afatgjatë ndaj kryerjes së Haxhit të
detyrueshëm?
Përgjigje: Nuk është e detyrueshme të japësh mehrin, pa
kërkesën e gruas dhe në rastin e mësipërm, është e detyrueshme të
kryesh Haxhin.
Pyetja 854: Një person kursen para për disa muaj rresht. Me
këto kursime që ky person bën, a quhet ligjërisht musteti’un për
kryerjen e Haxhit, ndërkohë që ai e di se nuk do të jetë në gjendje ta
kryejë Haxhin, përveç se në këtë mënyrë?
Përgjigje: Nuk është e detyrueshme të bëhet e mundur në
këtë mënyrë, por, nëse ai kursen aq sa është në gjendje të kryejë
shpenzimet e Haxhit, atëherë kryerja e Haxhit është e detyrueshme
për të. Gjithashtu, kushdo që dëshiron të kryejë Haxhin, mund të
fitojë para në çfarëdo mënyre që është e ligjshme dhe e lejuar në
Islam.
Pyetja 855: A konsiderohet vizita e prindërve si një
domosdoshmëri sociale, fetare apo personale? Dhe nëse po, një
person i aftë (për kryerjen e Haxhit) a mund të vonojë Haxhin dhe
t’i shpenzojë paratë e tij (që ka për kryerjen e Haxhit) për të vizituar
prindërit e tij? (Duke supozuar se është e nevojshme vizita e
prindërve, udhëtimet etj.)
Përgjigje: Për personin që është i aftë të kryejë Haxhin, nuk
lejohet që ai të dalë nga kjo gjendje (nga aftësia e kryerjes së Haxhit),
qoftë edhe për të vizituar të afërmit. Vizitat familjare nuk janë të
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kufizuara vetëm në një vizitë, por mund të shkruhet një letër, ose të
bëhet një telefonatë. Por, nëse vizita e prindërve në një qytet tjetër
është e domosdoshme, sipas rrethanave të tyre, ose sipas
rrethanave të tij, siç është zakon për ta, ose për të dhe nuk ka para
të mjaftueshme për të vizituar, edhe prindërit, edhe për të kryer
Haxhin, në këtë gjendje, ai nuk është i aftë (nuk është i detyruar)
për kryerjen e Haxhit.
Pyetja 856: Nëse një grua që ushqen fëmijën e saj me gji,
është në gjendje ta përballojë kryerjen e Haxhit, por vajtja e saj në
Haxh është e dëmshme për fëmijën që pi gji, a mund të mos shkojë
në Haxh?
Përgjigje: Nëse dëmi është i tillë që fëmija që ushqehet me
gji, dëmtohet, duhet të qëndrojë me fëmijën, ose kur shkuarja e
nënës që ushqen me gji fëmijën, bëhet shkak i vështirësisë te vetë
nëna, Haxhi nuk është i detyrueshëm për të.
Pyetja 857: Një grua që ka disa bizhuteri floriri, të cilat, nëse
shiten, mund të përballojë shpenzimet e Haxhit, por nuk ka pasuri
tjetër përveç tyre. A përfshihen bizhuteritë e grave në pasurinë që
e bëjnë të detyruar vajtjen në Haxh? A duhet t’i shesë ajo bizhuteritë
e saj, që të kryejë Haxhin?
Përgjigje: Nëse ajo nuk ka nevojë për këto bizhuteri floriri,
pra nuk janë të tepërta për sa i përket dinjitetit të saj, ajo nuk e
plotëson kushtin e të qenit musteti1 për kryerjen e Haxhit. Nuk është
e detyrueshme që ajo t’i shesë ato për shpenzimet e Haxhit.

1

Person i aftë fizikisht dhe ekonomikisht për kryerjen e Haxhit.
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Pyetja 858: Nëse një grua është në gjendje të kryejë Haxhin,
por burri i saj nuk e lejon atë, cila është detyra e saj?
Përgjigje: Nuk është kusht leja e burrit për të kryer Haxhin
e detyrueshëm, por, nëse shkuarja e gruas në Haxh, pa marrë leje
nga bashkëshorti bëhet shkak vështirësie dhe sikleti, atëherë ajo
nuk konsiderohet mustetietun (e aftë për kryerjen e Haxhit) dhe
Haxhi nuk është i detyrueshëm për të.
Pyetja 859: Bashkëshorti, në momentin e lidhjes së kurorës,
më premtoi se do të më dërgonte në Haxh. Nga ky premtim, a më
konsiderohet i detyrueshëm Haxhi dhe a do të vazhdojë të jetë i
detyrueshëm derisa ta kryej?
Përgjigje: Me një premtim të tillë, Haxhi nuk është i
detyrueshëm për ju.
Pyetja 860: A lejohet një person ta vërë veten në vështirësi,
për sa i përket nevojave thelbësore të jetës, në mënyrë që të kursejë,
për të kryer Haxhin?
Përgjigje: Është e lejueshme, por nuk është e detyrueshme
me sheriat. Sigurisht, kjo është e lejueshme, vetëm në rastin e vetë
personit, por nuk lejohet të jesh i rreptë mbi normën, me familjen të
cilën e ke në përgjegjësi për ta ushqyer.
Pyetja 861: Në të kaluarën, unë nuk isha shumë fetar dhe
kisha para të mjaftueshme për të udhëtuar në Haxh (kam qenë në
gjendje ta bëj), por nuk e kreva Haxhin, për shkak të kushteve që
isha në atë kohë. Cila është detyra ime tani? Duhet të theksoj se
aktualisht nuk kam para të mjaftueshme për të kryer Haxhin dhe
nga ana tjetër, ekzistojnë dy mënyra për ta bërë këtë: njëra përmes
- 396 -

sipas opinionit të dijetarit, eruditit, Ajatullah Sejjid Ali Khamenei

regjistrimit në Organizatën e Haxhit dhe tjetra me një kosto më të
lartë. A është i mjaftueshëm regjistrimi në Organizatën e Haxhit?
Përgjigje: Nëse në të shkuarën i keni pasur të gjitha kushtet
e sheriatit, Haxhi është detyra juaj dhe ju duhet ta kryeni atë në çdo
mënyrë të mundshme dhe të ligjshme, natyrisht, nëse nuk vuani
nga vështirësitë. Por nëse, në të shkuarën, nuk keni qenë në gjendje,
në të gjitha aspektet, siç përmendët, Haxhi nuk është i detyrueshëm
për ju.
Pyetja 862: Dikush është regjistruar dhe ka marrë faturë për
të shkuar në Haxh dhe lë një testament që, nëse vdes pa shkuar në
Haxh, të shkojë i biri më atë faturë e të kryejë Haxhin, në emër të
babait. Pas vdekjes së babait, djali është në gjendje të kryejë Haxhin
për veten e tij, por e vetmja mënyrë për të shkuar është që të
përdorë faturën e babait të tij. A duhet ta kryejë Haxhin në emër të
babait të tij, duke përdorur faturën e babait apo, meqë është në
gjendje, të kryejë Haxhin për veten e tij?
Përgjigje: Për sa i përket faturës, është e nevojshme të
cilësohet leje përdorimi, në të kundërt, mund ta përdorë pa leje, por,
nëse arrin në Mikat1, pra në zonën kufitare të Haxhit dhe pastaj
përballimi i shpenzimeve bëhet nga fatura, atëherë Haxhi i tij nuk
konsiderohet Haxh. Por, nëse, pas zonës kufitare të kryerjes së
Haxhit, i ka vetë shpenzimet, po ashtu i plotëson edhe kushtet e
tjera që duhen për kryerjen e Haxhit, atëherë Haxhi i tij
konsiderohet Haxhi islam.

Mikat janë pikat kufitare kryesore të zonës që kryhet Haxhi (pra, pelegrini duhet
t’i respektojë këto pika).
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Pyetja 863: Në rastin e mësipërm, nëse nuk ka testament, por
trashëgimlënësi ia jep faturën (e prerë për Haxh) njërit prej fëmijëve
që të shkojë në emër të babait, por ky person edhe vetë i ka kushtet
për të kryer Haxhin e tij, a duhet që djali ta kryejë Haxhin në emër
të babait, duke përdorur faturën, në momentin që arrin në Mikat
(pra në kufirin dhe zonën që kryhet Haxhi), apo ai konsiderohet si
i aftë ligjërisht për të kryer Haxhin e tij?
Përgjigje: Edhe në këtë rast, Haxhi në emër të babait është
parësor.
Pyetja 864: Në dy çështjet e mësipërme, nëse detyra e tij
është Haxhi në emër të babait të tij, dhe ai e kryen Haxhin për vete,
a është i mjaftueshëm Haxhi islami apo jo?
Përgjigje: Haxhi islam është me problem.
Pyetja 865: Nëse zëvendësuesi,1 gabimisht, largohet nga
Remi (hedhja e guralecëve), çfarë vendimi ka për këtë veprim?
Përgjigje: Remiju Xhemerati (hedhja e guralecëve) është
pjesë e ritualit. Nëse nuk kryhet si duhet, atëherë zëvendësi ka
problem.
Pyetja 866: Nëse “naibi”2 zëvendësi , që kryen Haxhin, nuk
e di se cilin Haxh duhet të kryejë, Haxhin islam, Haxhin Nedher”3,

Në këtë rast, flitet për personin që kryen Haxhin në vend të një tjetri, i cili nuk
e kryen dot vetë Haxhin.
2 Naib “zëvendësi” shpenzimet merren përsipër nga personi që e ka ngarkuar me
këtë përgjegjësi.
3 Haxhi “nedheri” është Haxhi, kur një person i ka premtuar Zotit që do kryejë një
Haxh, nëse i realizohet filan dëshirë.
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apo Haxhin Mustahab1. A është i mjaftueshëm dhe i saktë nijeti, nëse
i ngarkuari bën nijet për Haxhin e madh?
Përgjigje: Qëllimi i përgjithshëm i pelegrinit, për të cilin
është ngarkuar, është i veçantë.
Pyetja 867: Nëse një person bëhet gati të kryejë Umren, por,
kur futet në Mekën e Bekuar dhe bëhet “muhrim “ (vesh rrobat e
pelegrinazhit, të cilat janë të veçanta për burrat dhe gratë) në ditën
e fundit të njërit prej muajve hënorë, por një pjesë të detyrave të
Umres i kryen në ditën e parë të muajt të ri hënor, ose në vazhdim
të muajt të ri hënor, si i përllogaritet Umra, e kryer në muajin që u
nis, apo në muajin e ri hënor? Po nëse largohet nga Meka, deri në
fund të muajt të ri hënor dhe kthehet përsëri në Mekë, a mund të
hyjë në Mekë pa veshur rrobat e Haxhit? Dhe a ka ndryshim midis
muajt të parë, ose muajt të ri, Rexheb?
Përgjigje: Kriteri për llogaritjen e muajit hënor për një
person i cili mund të hyjë në Mekë në atë muaj pa ihram kryerja e
Umres është po në atë muaj. Por nëse ai vesh rrobën e ihramit në
ditën e fundit të muajt dhe e kryen Tavafin dhe veprimet e tjera të
Umres në muajin pasardhës, atëherë Umra do të llogaritet te muaj
i ri. Nëse ai largohet nga Meka gjatë asaj kohe dhe hyn përsëri në
Mekë, i lejohet të hyjë pa ihram. Me përjashtim të muajit Rexhep,
sepse sipas një transmetimi të Profetit Muhamed (Paqja e bekimi i
Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), ai që vesh rrobat e ihramit
në ditën e fundit të muajit Rexheb, Umra e tij konsiderohet
Rexhebije (pra, Umre e muajit Rexheb). Prandaj është një masë
paraprake e detyrueshme, që, nëse ky person, për gjatë gjithë muajt
1

Haxhi i pëlqyer.

- 399 -

Pyetje Përgjigje - Adhurimet

Shaban, është larguar nga Meka, ai duhet të veshë rrobat e ihramit,
që të hyjë në Mekë. Është mirë që kjo gjë të respektohet edhe në
muajt e tjerë.
Pyetja 868: Një person kryen Umren në muajin Shaval, ose
Dhulkadeh, kthehet në Medine dhe shkon përsëri në Mekë në
muajin e ri. Cila është detyra e tij, për sa i përket veshjes së ihramit
në Xhamin Shexhere, Umre e kryer më vete apo e përgjithshme, apo
Umren që ka në ngarkim?
Përgjigje: Duke supozuar pyetjen, personi duhet të veshë
rrobat e ihramit që nga Mikati,1 për të kryer Umren e përgjithshme
dhe po ashtu, Umra e përgjithshme e Haxhit konsiderohet kjo e
fundit.
Pyetja 869: Një person ka qëndruar në Mekë për më shumë
se një muaj. Gjithashtu, ka kaluar e njëjta kohë nga Umra e parë që
ka kryer, ai shkon në Xheda për punë dhe, kur kthehet, nuk vesh
rrobat e ihramit, kur hyn në Mekë. Cila është detyra e tij?
Përgjigje: Ai nuk ka një detyrë të veçantë për momentin,
por, nëse hyn në Mekë qëllimisht pa ihram, ky veprim është i
ndaluar dhe haram, ndaj duhet të pendohet për këtë veprim.
Pyetja 870: Një personi i bëhet Haxhi i pavlefshëm dhe vitin
tjetër vjen përsëri në Mekë, që të kryejë detyrimin e kryer gabim. A
mund të kryejë edhe Umre të pavarur, edhe pse ka edhe Haxhin si
detyrë?
Përgjigje: Nuk ka asnjë problem.
1

Zona kufitare, ku nis Haxhi.
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Pyetja 871: Një grua me menstruacione e di se periudha e
menstruacioneve nuk e lejon atë ta kryejë Umren. As shoqëruesit e
saj nuk e presin dot atë që të kryejë ritet. Ajo e di se i duhet të marrë
një zëvendës për të kryer namazin dhe Tavafin, ajo vetë mund të
bëjë vetëm (ecjen) Saijn.1 Ky person, a mund të bëjë nijet, të veshë
rrobat e ihramit për Umre më vete?
Përgjigje: Nuk ka asnjë problem që të hyjë në ihram dhe, në
rastin e lartpërmendur, duhet të marrë një zëvendës për namazin
dhe Tavafin.
Pyetja 872: Nëse një femër është me menstruacione në Mikat
(zona kufitare të kryerjes së Haxhit) dhe është e sigurt që nuk arrin
të pastrohet për të kryer Umren e përgjithshme në kohën e caktuar,
si ta bëjë nijetin, që të veshë rrobat e ihramit?
Përgjigje: Mundet të bëjë nijet për Haxh dhe të hyjë në
ihram; gjithashtu, mund të qëndrojë me nijetin e mëparshëm dhe të
hyjë në ihram. Por në rastin e parë, nëse pastrohet më parë nga
menstruacionet, është e nevojshme që, për të kryer Umren, të hyjë
përsëri në ihram. Ndërsa në rastin e dytë, nëse pastrohet më parë,
ihrami i saj do të jetë për Haxhin dhe, nëse pastrohet më parë se sa
është përcaktuar, mundet që me po atë ihram, të kryejë Umren e
përgjithshme.
Pyetja 873: Nëse një person është marrë zëvendës për të
kryer Haxhin Tamattu,2 por nuk e di se për cilin Haxh është marrë
zëvendës për Haxh, ose atë të pëlqyer (mustehab), dhe pas asaj ka
1
2

Është ecja.
Temettu- Ndërthurja (bashkimi) e Umres dhe Haxhit, me një pushim në mes.
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kryer shumë Umre, a e ka të detyruar për këtë Haxh, të bëjë edhe
një Umre tjetër?
Përgjigje: Nuk e ka të detyruar ta kryejë Umren, vetëm në
raste kur Haxhi i tij të kthehet nga Haxh i përgjithshëm në Haxh të
personalizuar.
Pyetja 874: Nëse një person nuk pranohet nga mjeku për të
kryer vizitën mjekësore, për shkak se është i pamundur të kryejë
Haxhin, a mundet ky person të prenotojë një zëvendës?
Përgjigje: Nuk është prej rasteve që të prenotohet një
zëvendës.
Pyetja 875: Nëse një person e kryen Umren Tamattu në një
nga muajt e Haxhit, si për shembull, në muajin Shaval, më pas në
muajin tjetër largohet nga Meka, a është e nevojshme ta kryejë
përsëri Umren Tamattu? Në këtë rast, lindin edhe tri çështje të tjera:
e para; supozojmë se e përsërit Umren Tamattu. Në këtë rast, Umra
e parë kthehet në Umre Mufrede1 dhe për ta plotësuar do të duhet
të kryhet Tavafi Nisa? Nëse nuk e kryen përsëri Umren Tamattu, a
i konsiderohet e pavlefshme Umra e parë dhe nuk mund ta kryejë
Haxhin Tamattu? Po Mikati (kufiri përcaktues i veshjes së ihramit
dhe bërjes së nijetit) është po njëri nga pesë vendet e përcaktuara
apo mund të bëjmë nijetin dhe ihramin nga Adnil Hileh?
Përgjigje: 1- Kthimi i Umres së mëparshme në Ifrad2 nuk
është e qëndrueshme, për këtë arsye, edhe Tavafi Nisa nuk ka
kuptim, por, gjithsesi, është mirë të bëhet kujdes dhe të mos lihet.
1
2

Vetëm Haxh.
Vetëm Haxh.
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2- Umra e parë nuk konsiderohet e saktë në Haxhin Tamattu dhe
në këtë mënyrë, as Haxhi Tamattu nuk është i saktë. 3- Sipas
rregullit, duhet të bëjë nijetin dhe ihramin në një nga pesë vendet e
përcaktuara.
Pyetja 876: Nëse një person hyn në Mekë në muajin
Dhulkadeh dhe kryen Umren Tamattu, dhe kthehet në Medine, në
muajin e ri vjen përsëri në Mekë. Çfarë përgjegjësie ka ai, për sa i
përket ihramit në Xhamin Shexhere, të bëjë Umren Ifrad apo
Tamattu të përsëritur, apo Umren që ka për detyrë?
Përgjigje: Sipas pyetjes së supozuar, duhet të bëjë nijetin e
ihramit në një nga Mikatet për Umren Tamattu dhe Umra Tamattu
e Haxhit të tij konsiderohet po kjo e fundit.
Pyetja 877: Një person ka qëndruar në Mekë më tepër se një
muaj, po ashtu edhe nga kryerja e Umres ka kaluar e njëjta kohë.
Largohet nga Meka për në Xheddeh për punë, kur kthehet, hyn në
Mekë pa ihram. Cila është detyra e tij?
Përgjigje: Hë për hë, nuk ka asnjë detyrë, por, nëse këtë gjë
e ka kryer qëllimisht dhe është futur në Mekë pa ihram, ka kryer
një vepër të ndaluar haram dhe duhet me patjetër të pendohet.
Pyetja 888: Disa nga shoferët e taksive, për të hequr trafikun
e rrugës në Mekë, përdorin rrugët me tunel, të cilat janë përcaktuar
për të vajtur në Mina dhe në Mash’ar, që përdoren si rrugët e
brendshme të Mekës, si dhe për të vajtur nga në vend në një vend
tjetër të lagjes brenda Mekës. Ata përzgjedhin rrugën që kalon nga
Mina. A konsiderohet kjo gjë si dalje nga Meka?
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Përgjigje: Sipas asaj që tregohet, një gjë e tillë nuk përfshihet
te ndalesat e daljes nga Meka, po ashtu kjo gjë nuk e prish Umren
dhe Haxhin.
Pyetja 899: Nëse një person hyn në Mekë në muajin
Dhulkadeh për të kryer Umren Ifrad dhe pastaj të dojë të hyjë në
Mekë, përsëri në muajin Dhulhixheh, nga koha e kryerjes së Umres
nuk kanë kaluar dhjetë ditë. A duhet të bëjë nijetin dhe të veshë
ihramin përsëri apo mund të hyjë pa ihram?
Përgjigje: Sipas supozimit, patjetër duhet të bëjë nijetin dhe
ihramin.
Pyetja 890: Një person që e ka vendin e punës në Mekë dhe
vendbanimin në Xheda, ai shkon vazhdimisht në Mekë, përveç
ditëve të pushimit, ose edhe gjysmën e javës shkon në Mekë, pra,
tri ditë në Mekë dhe katër ditë në Xheda. Nëse mbaron muaji në të
cilën ai ka kryer Umren, a duhet ta përsërisë atë?
Përgjigje: Sipas supozimit të mësipërm, nuk është detyrim
përsëritja e Umres.
Pyetj891: Sipas supozimit të mësipërm, nëse Umra mbaron
dhe ai është në Mekë, a duhet ta përsërisë atë? Dhe, nëse duhet ta
përsërisë, nga ku duhet ta fillojë, nga Hade Haram, apo nga
Mesxhidi Tenim?
Përgjigje: Për sa kohë është në Mekë, nuk është e nevojshme
përsëritja e saj dhe, nëse do të dojë ta përsërisë atë, për të bërë
ihramin, mund të fillojë nga pika më e afërm, sikurse është Xhamija
Tenim.
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Pyetja 892: Një person që ka bërë nijet dhe ka veshur
ihramin për të kryer Haxhin Ifrad, a mundet që, pasi të kryejë
Tavafin dhe Sain të shkojë nga Meka në Xheddeh, me dëshirën e tij
dhe që nga aty, t’u bashkohet Haxhinjve në Arafat?
Përgjigje: Pas ihramit për kryerjen e Haxhit Ifrad, nuk ka
asnjë problem të shkohet në Xheda apo vend tjetër. Qoftë kjo para
Tavafit të Haxhit dhe namazit apo pas tyre. Kushti është që ai të
mund të arrijë në kohë për Arafat dhe Mash’ar.
Pyetja 893: Një person që, pasi kryen Umren Tamattu, por
nuk ka kryer Haxhin Tamattu, dhe duhet të largohet nga Meka për
të pritur Haxhinjtë e tjerë që vijnë nga Taifi dhe Xheddeh, personi
ka siguri që i mjafton koha për të vajtur në Arafat dhe për t’u kthyer
në Mekë, a mundet ky person të dalë nga Meka?
Përgjigje: Ai që nuk ka frikë që në atë vit nuk i prishet Haxhi,
pasi ka kryer Umren Tamattu, mund të largohet nga Meka e shenjtë
me dëshirën e tij. Në qoftë se del nga Meka dhe në po atë muaj që
ka kryer Umren Tamattu, futet në Mekë, veprimi i tij është i saktë
dhe nuk ka asnjë gjë mbi kurrizin e tij.
Pyetja 894: Një person që është në Mekë dhe dëshiron të
kryejë Umren Tamattu, po ashtu ai është i justifikuar që të shkojë
në Mikat, a është e mjaftueshme vajtja në Adniel Hilal1 për ihram?
Përgjigje: Le të veshë ihramin në Andiel Hilel.

1

Adniel Hilal janë Mikatet (pra, zonat dhe vendet kufitaret të banorëve të Mekës).
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Pyetja 895: Një person që kalon nga Mikati pa ihram, si për
Umre Tamattu apo për Umre Ifrad, çfarë përgjegjësie ka? Po, nëse
pas atij Mikati që ka kaluar, të vijë një tjetër ç’të bëjë?
Përgjigje: Nëse koha nuk është e shkurtër, është e
detyrueshme që të kthehet dhe të bëjë ihramin nga vendi që ka
kaluar, si të ketë mikate të tjera para tij, ose jo.
Pyetja 896: Personi që vendbanimin e tij e ka më pak se 80
km nga Meka, duhet ta veshë ihramin nga shtëpia e tij apo mund
ta veshë ihramin në çdo pikë të qytetit të tij?
Përgjigje: Mund ta veshë ihramin në çdo pikë të qyteti të tij,
edhe pse më e pëlqyer është ta veshë ihramin nga shtëpia e tij.
Pyetja 897: Supozohet se një grua, për arsye shëndetësore,
ka rrjedhje gjaku, nuk është gjaku i periodave (el hajdh) por është
istihadhetu1 dhe ka veshur ihram në Mikat. Pasi kryen obligimet e
femrës që është me istihadhetu, bën ritet e Umres Tamattu. Por,
pasi kryen Umren, ajo kupton se nuk ka pasur istihadhetun, por ka
qenë me perioda (el hajdh). Çfarë detyre ka ajo në lidhje me punët
që ka kryer për Umren dhe Haxhin?
Përgjigje: Nëse nuk ka mundur që me përgatitjen për Umre
ta veshë edhe ihramin për Haxh, dhe nëse periodat i ka pasur para
ihramit nga Mikati, atëherë Haxhi i saj kthehet në Haxh Ifrad, që,
pasi të kryejë veprat e Haxhit, duhet të bëjë edhe Umren Mufrede.
Por, nëse periodat kanë ardhur, pasi ka veshur ihramin, atëherë
Umreja Tamattu e saj është në rregull. Por Tavafi dhe namazi janë
Istihadhetu quhet gjaku qw sheh femra pas pwrfunimit tw kohws sw
periodave.
- 406 1

sipas opinionit të dijetarit, eruditit, Ajatullah Sejjid Ali Khamenei

të prishura. Pasi të kthehet nga Arafati, Mash’ari dhe Mina, duhet
të kryejë Tavafin, Umren dhe të falë namazin.
Pyetja 898: Një person që ka frikë dhe merak për vete dhe
familjen që të veshë ihram në Mikat, a mundet të kalojë nga Mikati,
por ihramin ta veshë në pikën më të afërm të Qabes?
Përgjigje: Nëse një person ka justifikim, për sa i përket
ihramit në Mikat dhe ai justifikim e lejon të kalojë Mikatin, është e
detyrueshme që ai të kthehet përsëri në Mikat dhe të veshë ihramin.
Në të kundërt, nëse nuk ka Mikat tjetër në rrugë dhe nuk mund të
shkojë në një tjetër Mikat, duhet të veshë ihram në vendin që
qëndron.
Pyetja 899: Nëse veshim rrobat e ihramit pa thënë Telbijen,1
a është detyrim përsëritja e Telbijes?
Përgjigje: Përsëritja e Telbijes nuk është e detyruar, edhe pse
është mirë të bëhet kujdes. Por, nëse kur bëjmë nijetin, nuk kemi
hequr rrobat e qepura, në këtë rast, duhet me patjetër që, pasi të
hiqen, të bëhet nijeti dhe të thuhet Telbija.
Pyetja 900: Në kohën e ihramit duhet të kryejmë me patjetër
të gjitha veprat e Haxhit?
Përgjigje: Në kohën e ihramit nuk është e detyruar të bëhet
nijeti për ritualet e Haxhit. Nijeti bëhet i përgjithshëm për Umre dhe
Haxh.

Telbijetun - do të thotë të thuash me gojë disa fjali të veçanta, të cilat përfshijnë
edhe “Lebejk Allahume Lebejk”, që thuhen në Haxh dhe Umre. (shënim
përkthyesi)
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Pyetja 901: A lejohet që burri dhe gruaja, në kohën që janë
në ihram, ta thajnë fytyrën e tyre me peshqir?
Përgjigje: Nuk ka ndonjë pengesë kjo gjë, as për burrat, as
për femrat.
Pyetja 902: A lejohet që një person në ihram, të lajë një pjesë
të kokës, ose të gjithë kokën ta fusë në ujë?
Përgjigje: Nuk lejohet që ta fusë në ujë të gjithë kokën,
ndërsa, për sa i përket një pjese të kokës, nuk dihet.
Pyetja 903: Sa është “kefarja” – dëmshpërblimi, nëse e
mbulojmë kokën?
Përgjigje: Si masë paraprake, duhet të bëjë kurban një dash.
Pyetja 904: Një person ka problem me frymëmarrjen, pra i
janë zënë hundët, për arsye të ndryshme, a është haram të vendosë
parfum në rroba dhe në trup? A është haram, nëse mban hundën,
kur ndien erë të keqe?
Përgjigje: Nuk lejohet të vendosë parfum e të mbajë erë të
mirë, edhe pse ai vetë nuk arrin ta ndiejë. Mbajtja e hundës, kur
ndien erë të keqe, ka ligjin si të gjitha gjërat e tjera që janë haram, të
ndaluara.
Pyetja 905: Nëse lidhim një pecetë në kokë, kur na dhemb
koka, çfarë ligji ka?
Përgjigje: Nuk ka problem.
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Pyetja 906: A është e lejuar që një person që vetë nuk është
në ihram, të hedhë një mbulesë apo diçka të tillë mbi kokën e një
personi tjetër që është në ihram? Po, nëse është edhe vetë në ihram,
si e parashtron ligji?
Përgjigje: Është haram (e ndaluar) të mbulohet koka, qoftë
kjo që personi ta mbulojë vetë kokën, apo edhe nëse mbulon dikë
tjetër. Mbulesa e kokës së tjetrit, edhe nëse është në ihram, nuk bën
pjesë te ndalesat e ihramit.
Pyetja 907: A është e lejuar mbulesa e kokës për t’u mbrojtur
nga shiu, kur jemi në ihram (si për shembull mbajtja e çadrës apo
makina e mbuluar)?
Përgjigje: Si masë paraprake, është detyrim të mos kryhet si
veprim, vetëm nëse për personin shkakton dëm. Në këtë rast, është
e lejuar, por ky veprim ka dëmshpërblim, i cili duhet të paguhet.
Pyetja 908: Cili është dëmshpërblimi (kefarja)1 i një personi
që ka kontakt intim me bashkëshorten e tij, kur është në ihram?
Përgjigje: Dëmshpërblimi për kryerje të marrëdhënies
intime me bashkëshorten, është një deve.
Pyetja 909: A është i njëjtë detyrimi i dëmshpërblimit
(kefares), nëse e puthim bashkëshorten me epsh dhe pa epsh?
Përgjigje: Dëmshpërblimi (kefareti) i puthjes së gruas, nëse
është me epsh, do të paguajë një deve dhe, nëse është pa epsh, një

1

Dëmshpërblimi në para, ose në mall.
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dash. Ndërsa puthja e fëmijës dhe nënës nuk kanë dëmshpërblim
(kefare).
Pyetja 910: A lejohet të mbajmë telefon celular dhe kufje në
vesh gjatë ihramit? A konsiderohet si mbulesë e veshit kufja?
Përgjigje: Përdorimi i telefonit celular apo çdo lloji tjetër
telefoni, si dhe kufje në ihram, nuk ka problem.
Pyetja 911: Një person që, me rekomandim të mjekut, duhet
të mbulojë kokën apo veshët, për shkak të kohës së ftohtë, ndërkohë
që është në ihram, a duhet të ketë dëmshpërblim (kefare) një gjë e
tillë?
Përgjigje: Në kushte të jashtëzakonshme veprohet sipas
rekomandimit, por kjo nuk bën që të hiqet dëmshpërblimi (kefarja).
Ajo duhet të paguhet.
Pyetja 912: A është i lejuar përdorimi i maskave për t’u
mbrojtur nga ajri i pisët, kur janë në ihram, nëse e vendosim prapa
koke, qoftë për gratë, qoftë për burrat që u bie lidhësja mbi kokë?
Përgjigje: Përdorimi i maskës, deri në një farë kufiri nuk ka
problem. Gjithashtu, edhe për burrat, nuk ka problem, edhe nëse
lidhësja i bie mbi kokë.
Pyetja 913: A mund ta kryejmë duke lëvizur dhe duke ecur
namazin e Tavafit të pëlqyer (mustehab)?
Përgjigje: Është me problem kryerja e namazit të Tavafit,
qoftë ai edhe i pëlqyer (mustahab), duke lëvizur e duke ecur.
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Pyetja 914: Çfarë rregulli ka falja e namazit mustahab gjatë
Tavafit?
Përgjigje: Nuk ka problem, nëse është e mundur t’i bashkojë
qëllimet midis Tavafit dhe namazit, të bëjë nijet namazin mustahab,
ndërkohë që bën Tavaf.
Pyetja 915: A është e lejuar që një grua të përdorë ilaç për të
ndaluar menstruacionet, në mënyrë që të kryejë namazin dhe
Tavafin në kohën e tyre?
Përgjigje: Për sa kohë që ky veprim nuk përbën asnjë dëm
për të, është e lejuar.
Pyetja 916: Nëse një person, për të qenë i saktë, shton edhe
një radhë Tavafi, a ka ndryshim midis atij që e bën nijet këtë gjë,
para se ta nisi Tavafin ?
Përgjigje: Nëse që në fillim ka bërë nijet që të bëjë shtatë
rrotullime, kjo e shtuara nuk përbën problem.
Pyetja 917: Nëse një person, pasi ka kryer ecjen, kupton se
në namazin e Tavafit nuk e ka thënë si duhet suren, për të cilën
kishte besim se e kishte thënë si duhet, çfarë rregulli duhet të
ndjekë? A duhet ta përsërisë namazin dhe Tavafin, si dhe ecjen apo
vetëm namazin?
Përgjigje: Nuk është e nevojshme të kryejë asgjë, sepse nuk
e ka bërë me qëllim. Konsiderohet i saktë.
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Pyetja 918: Çfarë rregulli ka për kryerjen e Sa’jit me karrocë,
me ndihmën e një personi tjetër, ndërkohë që personi mund ta
kryejë vetë, pra mund t’i shtyjë vetë rrotat?
Përgjigje: Nëse personi mund ta kryejë vetë këtë gjë, nuk
është e pëlqyer ta shtyjnë të tjerët.
Pyetja 919: Çfarë rregulli ka për një person që, për shkak të
padijes apo të harresës, kryen 14 ecje (Sa'ij),?
Përgjigje: Nëse e ka bërë me nijetin se po bënte 7 ecje (Sa'ij),
atëherë Sa’iji i tij është në rregull.
Pyetja 920: Një Haxhi, pasi ka qëndruar në Arafat, a është i
justifikuar që natën e Bajramit, të mos shkojë në Mash’ar, për
shembull, të qëndrojë disa orë në Mekë dhe pas namazit të
mëngjesit apo pas mesnate të shkojë në Mash’ar, apo duhet të niset
drejt e në Mash’ar pas Arafati?
Përgjigje: Nuk është e nevojshme të ikë menjëherë në
Mash’arul Haram. Mund të shkojë disa orë në Mekën e shenjtë apo
në vend tjetër dhe më pas, para lindjes së diellit, të shkojë në
Mash’ar.
Pyetja 921: Një person që ka bërë nijet të kryejë Haxhin e
madh, a mund t’i shkurtojë flokët dhe mjekrën në muajin
Dhulkadeh të atij viti?
Përgjigje: Është e lejuar, edhe pse moskryerja apo largimi
nga kjo gjë ligjërisht është më e mira.
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Pyetja 922: Një person që ka harruar të shkurtojë flokët në
Umren Ifrad, por ndërkohë e ka kryer Tavafin Nisa, çfarë rregulli
duhet të ndjekë? A është i detyruar të shkurtojë flokët dhe pastaj ta
kryejë përsëri Tavafin Nisa, apo vetëm ka për detyrim të shkurtojë
flokët dhe nuk ka nevojë të kryejë Tavafin Nisa?
Përgjigje: Është detyrim që, pas kryerjes së shkurtimit të
flokëve, të kryejë edhe një herë Tavafin Nisa dhe namazin.
Pyetja 923: Një person që ka marrë dikë për t’i therur
kurbanin, a mund të flejë para se të kthehet personi nga therja e
kurbanit?
Përgjigje: Nuk ka problem.
Pyetja 924: Pasi e therim kurbanin, a mund t’ua dorëzojmë
fondacioneve, që t’ua shpërndajnë nevojtarëve?
Përgjigje: Nuk ka problem.
Pyetja 925: A mund të qëndrojë një femër me
menstruacione, ose lehonë, në muret e përbashkëta midis Xhamisë
së Shenjtë dhe Mesait, midis Safas dhe Mervas?
Përgjigje: Nuk ka asnjë problem, vetëm nëse vërtetohet që
muri është pjesë e Qabes.
Pyetja 926: Cili është vendimi për marrjen e abdesit në ujërat
e freskëta të Xhamisë së Shenjtë dhe rrethinave të saj, të cilat janë të
rezervuara për të pirë?
Përgjigje: Kur ka dyshim për llojin e ujit që marrim abdes,
vlefshmëria e abdesit është me problem dhe e ndaluar.
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Pyetja 927: Unë nuk kam një shtëpi në pronësi, ndërkohë që
persona të tjerë të të njëjtit rang, ose më poshtë se unë, kanë një
shtëpi personale. A mundem unë, që ato të ardhura që kam
grumbulluar, të cilat janë në sasinë e vajtjes në Haxh, t’i përdor për
të blerë shtëpi dhe ta shtyj për më vonë shkuarjen në Haxh?
Përgjigje: Nëse nuk keni shtëpi dhe keni nevojë për të, nuk
jeni i obliguar të shkoni në Haxh.
Pyetja 928: Nëse (mehri) dhurata e martesës sime është
Haxhi dhe mua të më takojë edhe një trashëgimi, a duhet të shkoj
në Mekë me paratë e trashëguara, apo bashkëshorti duhet të më
dërgojë në Mekë?
Përgjigje: Së pari, duhet t’i kërkosh bashkëshortit metrin dhuratën. Nëse ai nuk ta jep mehrin - dhuratën, atëhere mund të
shkosh në Haxh me paratë e trashëguara, por duke ja bërë të qartë
bashkëshortit.
Pyetja 930: Unë jam i punësuar dhe i plotësoj kushtet e të
shkuarit në Haxh. A mundem që ato para, t’ia jap një familje
nevojtare dhe më pas, nëse mundem, të shkoj në Haxh?
Përgjigje: Është e detyrueshme që, ai që i plotëson kushtet e
Haxhit, të shkojë në Haxh, sa më parë.
Pyetja 931: Nëse në mesin e Tavafit shohim se na janë bërë
pis çorapet, a duhet ta ndërpresim Tavafin?
Përgjigje: Nëse është bërë edhe këmba pis, duhet ta
ndërprisni Tavafin po aty. Pasi të pastroni këmbën, nëse nuk ju
është prishur rendi, mund ta fillojë po aty Tavafin, ku e keni lënë,
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përndryshe duhet ta nisni nga e para. Nëse është bërë pis vetëm
çorapja, nuk ka asnjë problem vazhdimi i Tavafit, pasi të keni hequr
çorapen.
Pyetja 932: A i lejohet një personi që ka borxhe, të shkojë në
Haxh, ose të japë sadaka? Apo më parë duhet të lajë borxhin?
Përgjigje: Nëse borxhi është marrë për një afat të caktuar
dhe nuk ka mbërritur koha e afatit, ose personi nuk e kërkon
borxhin, hë për hë, nuk ka pengesë të shkoni në Haxh, apo të jepni
sadaka.
Pyetja 933: Nëse ftohet koha, a u lejohet personave që janë
në ihram, të veshin diçka tjetër, si për shembull të mbulohen me
batanije apo të përdorin rroba?
Përgjigje: Nëse rrobat nuk janë të qepura, nuk ka problem,
por burrat duhet të mos e mbulojnë kokën dhe gratë fytyrën. Qepja
e batanijes, pra anësoret e saj, nuk përbëjnë problem.
Pyetja 934: Nëse një femër mban vazhdimisht në dorë
byzylyk, bizhu, në kohën e ihramit, duhet t’i heqë ato?
Përgjigje: Nuk ka asnjë të keqe të vendosësh byzylyk në
ihram, nëse e ka zakon dhe jo për qëllim zbukurimi.
Pyetja 935: A është kusht i ihramit pastërtia e rrobave, nëse
e braktisim qëllimisht? A është i rregullt ihrami?
Përgjigje: Pastërtia e veshjes së ihramit nuk është kusht për
vlefshmërinë e ihramit.
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Pyetja 936: Nëse një person që nuk e ka nuhatjen në rregull,
pra nuk i nuhat erërat për shkak të ndonjë problemi, ose është me
grip, a i lejohet të hedhë parfum në rroba? A i lejohet, gjithashtu, të
shtrëngojë hundën, ose ta mbulojë, për të mos ndier erërat e këqija?
Përgjigje: Përdorimi i parfumit, në çdo aspekt, është i
ndaluar, edhe nëse ai nuk arrin të nuhasë. Mbajtja e hundës apo
shtrëngimi i saj nuk lejohet.
Pyetja 937: Pasi jemi kthyer në atdhe, kuptojmë se e kemi
falur gabim namazin e Tavafit Nisa, ç’duhet të bëjmë?
Përgjigje: Faleni edhe një herë në atdheun tuaj dhe është e
mjaftueshme.
Pyetja 938: Në Tavafet mustehabe, a mund të mos e falim
namazin e Tavafit?
Përgjigje: Në Tavafet mustehabe, namazi nuk është pjesë e
Tavafit, edhe pse ta falësh është më mirë.
Pyetja 939: Unë, nga padija e kam bërë Sajin e Umres
Tamattu, në katin lart. Pasi i kreva ritualet e Haxhit, më thanë se
nuk është i rregullt Haxhi yt, çfarë detyre ligjore kam?
Përgjigje: Nëse në atë vit i kishit kushtet e shkuarjes në
Haxh, Haxhin duhet ta shlyeni.
Pyetja 940: Nëse një person në ihram, para se të shkurtojë
flokët e tij apo të presë thonjtë, dhe të dalë nga ihrami, a i lejohet të
shkurtojë flokët e të tjerëve apo thonjtë?
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Përgjigje: Prerja e thonjve nuk është problem, por shkurtimi
i flokëve jo.
Pyetja 941: Sa është largësia midis dy Umreve. Kjo gjë është
posaçërisht për dy Umret, atë Muferde dhe atë Tamattu, apo i njëjti
kusht vlen edhe për Umren që e kryejmë me nijet për të tjerë?
Përgjigje: Largësia midis dy Umreve nuk është kusht, por
është mirë që në çdo muaj mund të kryejmë një Umre për veten
tonë.
Pyetja 942: Në ritualin e ditës së Kurbanit, radhitja është
kusht apo mundemi që, së pari, të therim kurbanin dhe pastaj të
hedhim guralecët, për të justifikuarin dhe çfarë ligji duhet të
ndiqet?
Përgjigje: Sipas masës paraprake të detyrueshme, së pari,
duhet të theret kurbani, pasi të kryhet hedhja e guralecëve.
Pyetja 943: A më lejohet që në Haxh, për të qenë më i
kujdesshëm, në një muaj, të kryej dy Umre?
Përgjigje: Nuk ka problem.
Pyetja 944: Lamtumira e Mesxhidul Haramit (Qabes) është
namazi apo Tavafi i Qabes?
Përgjigje: Është Tavafi.
Pyetja 945: A është haram mburrja në kohën, kur jemi në
ihram, apo është haram kur fyejmë të tjerët?
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Përgjigje: Mburrja është haram, kur jemi në ihram, edhe pse
nuk ke për qëllim ofendimin e të tjerëve.
Pyetja 946: A lejohet të lidhim një shami në kokë, kur kemi
dhimbje koke?
Përgjigje: Nuk ka problem.
Pyetja 947: Falja e namazit me xhemat në Mekë dhe në
Medine sipas sunive, është e lejuar?
Përgjigje: Është e lejuar.

ZEKATI I MIELLIT DHE I GRURIT

Pyetja 948: A duhet të japim zekat për miellin e grurit?
Përgjigje: Nëse gruri e ka arritur masën për të dhënë zekat
dhe nuk është paguar, atëherë, nëse e bëjmë miell, duhet ta
paguajmë zekatin.
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ZEKATI I RRUSHIT, PARA SE TË BËHET
RRUSH I THATË STAFIDHE
Pyetja 949: A i takon zekat rrushit që nuk ka arritur akoma
të thahet?
Përgjigje: Nëse përgjatë tharjes, rrushi nuk e ka arritur
masën e tharjes stafidh, i takon të jepet zekati.

EKUIVALENTI I ZEKATIT NË DITËT E SOTME,
PËRKATËSIA E ZEKATIT
Pyetja 950: Në ditët e sotme, a ka një ekuivalent përkatësie
për devenë, lopën dhe delet, për shembull, makina?
Përgjigje: Mallrat që u takon zekati kanë veçoritë e tyre të
veçanta, për sa i përket dhënies së zekatit dhe nuk kanë ekuivalent.
Zekati jepet për mallin që i takon, jo për ekuivalentin e tij.

ZEKATI I GRURIT TË UJITUR
Pyetja 951: Në fshatin tonë, gruri ujitet më shumë me puse.
Deri në mars, vaditet me shirat. Si duhet ta japim ne zekatin? Për
shembull 40 ton grurë, sa zekat ka?
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Përgjigje: Nëse gruri është vaditur me ujë pusi, duhet të japë
1/20 dhe, nëse është vaditur me ujë shiu, 1/10. Pra, nëse gjysma
është vaditur me ujë pusi dhe gjysma me ujë shiu, për 40 ton grurë,
duhet të japë 3 ton grurë zekat.

ZEKATI I PRODHIMEVE TË VADITURA ME
UJIN E PËRRENJVE
Pyetja 952: Zekati i prodhimeve të vaditura me pompë nga
ujërat e përrenjve, është dhjetë apo gjysma e dhjetës?
Përgjigje: Bashkohet me ujërat vaditëse dhe është një e
njëzeta.

ZEKATI I BIZHUTERIVE
Pyetja 953: Me kalimin e viteve, gruaja ime ka marrë një sasi
floriri nga unë dhe të afërmit e saj si dhuratë. Ajo është shtëpiake
dhe nuk ka të ardhura. A i takon bashkëshortes sime të japë zekat
për bizhuteritë?
Përgjigje: Nëse nuk është monedhë, nuk i takon zekat.
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FËMIJA PËRDOR ZEKATIN E BABAIT

Pyetja 954: Sipas mendimit të udhëheqësit, Ajatullah
Khomenej, një fëmijë që është student dhe shpenzimet jetike janë
nën mbikëqyrjen e babait, a i lejohet që për të blerë vetëm libra, të
përdorë zekatin e babait apo kjo gjë përfshihet edhe në çështje të
tjera?
Përgjigje: Nuk është e lejuar t’u jepet asgjë nga zekati, për të
shpenzuar për jetesën e tyre, por për gjërat e domosdoshme, që
sigurimi i tyre për babanë nuk është i detyruar, nuk ka asnjë
problem dhe nuk është posaçërisht për librat.

ZEKATI PËR PËRDORIMIN E KULLOTAVE
APO VARGMALET E QEVERISË

Pyetja 955: Nëse marrim me qira kullota që i përkasin
qeverisë dhe në to lëshojmë bagëtinë, a na takon të japim zekat për
këto bagëti?
Përgjigje: Nëse kullotat që cituat, nuk janë të kultivuara,
zekati jepet.

- 421 -

Pyetje Përgjigje - Adhurimet

ZEKATI I FITRIT
ZEKATI I FITRIT I NJË GRUAJE TË PABINDUR

Pyetja 956: A i takon bashkëshortit të japë zekat për gruan e
tij, e cila nuk i bindet atij?
Përgjigje: Bashkëshorti, duhet t’ia paguajë patjetër Fitrin
bashkëshortes, vetëm në qoftë se ajo ushqehet nga dikush tjetër.

NËSE NUK E PAGUAJMË ZEKATIN E FITRIT,
ÇFARË DETYRIMI KA BASHKËSHORTJA DHE
FËMIJA?

Pyetja 957: Një baba që nuk e paguan zekatin e Fitrit, çfarë
detyre ka bashkëshortja dhe fëmija?
Përgjigje: Ata nuk kanë asnjë detyrim dhe nuk është e
nevojshme ta japin Fitrin.
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ZEKATI I NJË BASHKËSHORTEJE, QË ËSHTË
SIGURUESE E SHPENZIMEVE TË JETESËS

Pyetja 958: Nëse një bashkëshorte ndihmon bashkëshortin
në shpenzimet e jetesës, kush duhet ta japë zekatin e Fitrit?
Përgjigje: Nëse gruaja llogaritet si e ushqyer nga
bashkëshorti, bashkëshorti duhet ta paguajë, nëse ka mundësi ta
paguajë zekatin e Fitrit. Por, nëse bashkëshortja nuk është e mbajtur
ekonomikisht, pra e ushqyer nga bashkëshorti apo dikush tjetër,
duhet ta paguajë vetë zekatin e Fitrit.

ZEKATI I FITRIT SË MYSAFIRIT

Pyetja 959: 1) Një mysafir që na vjen në shtëpi vetëm natën
e Bajramit, a kemi detyrë t’ia paguajmë Fitrin? 2) Nëse mysafiri e
paguan vetë Fitrin, a i hiqet ky detyrim të zotit të shtëpisë? 3) Nëse
kemi mysafir dhe kuptojmë se të nesërmen është natë Bajrami, a i
takon zotit të shtëpisë t’ia paguajë Fitrin?
Përgjigje: 1) Fitrin e tij nuk e paguan i zoti i shtëpisë. 2) Nëse
përllogaritet si bukëngrënës dhe nëse, me lejen e zotit të shtëpisë, e
jep Fitrin e tij, dhënia e Fitrit i hiqet nga barra mikpritësit. 3) Nëse
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nuk jemi në dijeni për ndryshimin e hënës, nuk ndikon te dhënia e
Fitrit, por zekati i Fitrit të një miku, i cili rri një natë, nuk i përket
mikpritësit.

ZEKATI I FITRIT NGA I VARFRIT
Pyetja 960: A është i detyrueshëm dhënia e zekatit të një
personi, që nuk ka mundësi ekonomike?
Përgjigje: Nëse është i varfër, për të, nuk është detyrim
dhënia e Fitrit. Por, nëse ka tri kilogramë grurë apo të ngjashëm me
të, apo ka paratë e asaj sasie, është e pëlqyer të japë; nëse ka në
kujdestari persona të tjerë, atë mund t’ua shpërndajë personave që
ka në kujdestari. Është mirë, që pjesën e fundit t’ia japë një personi
që nuk e ka pjesëtar familje.

LLOJI I MATERIALIT TË ZEKATIT TË FITRIT

Pyetja 961: Zekati i Fitrit duhet dhënë nga forca
konvencionale apo nga forca ligjore e sheriatit?
Përgjigje: Nëse do të japin grurë, thekër, hurma, oriz dhe
lloje të këtyre, është gjë e mjaftueshme dhe nuk është e kufizuar me
forcën dominuese.
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SASIA E ZEKATIT TË FITRIT

Pyetja 962: Sa është sasia e Zekatit të Fitrit?
Përgjigje: Personi duhet të japë për veten e tij dhe për
personat që i ka në kujdestari, për secilin person, tre kilogramë nga
gjërat që ushqehet, si; gruri, thekra, hurmat, rrushi i thatë, orizi,
misri etj., si këto, për nevojtarët, apo para për njërën nga këto që
cituam.

LËNIA MËNJANË E ZEKATIT TË FITRIT DHE
PËRDORIMI I TIJ

Pyetja 963: Nëse një person e lë mënjanë Zekatin e Fitrit, a
mund ta përdorë atë dhe më pas, në vend të tij të vendosë një gjë
tjetër?
Përgjigje: Jo, duhet të japë po atë që ka ndarë në fillim për
Zekat të Fitrit.
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KOHA E NDARJES MËNJANË E ZEKATIT TË
FITRIT

Pyetja 964: Kur është koha e ndarjes mënjanë e Zekatit të
Fitrit dhe dhënia e tij?
Përgjigje: Pasi të vërtetohet ndryshimi i hënës, pra ardhja e
ditës së parë të muajit Sheval, mund ta ndajmë atë. Nëse e falni
namazin e Bajramit, është mirë të jepet para faljes së namazit apo të
lihet mënjanë. Nëse nuk e falni namazin, keni kohë deri në drekë
për ta dhënë atë.

DHËNIA E ZEKATIT TË FITRIT PARA MUAJIT
TË RAMAZANIT

Pyetja 965: A është e lejuar t’i jepet Zekati i Fitrit një
nevojtari, para muajit të Ramazanit?
Përgjigje: Jo, nuk quhet, por mund t’ia jepni atij si borxh dhe
ditën e dhënies së Fitrit, borxhin që do merrni, t’ia përllogarisni si
Zekati i Fitrit.
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DHËNIA E ZEKATIT TË FITRIT PËR ATA QË
ËSHTË I DETYRUESHËM SHPENZIMI

Pyetja 966: A lejohet që babai, Zekatin e Fitrit, t’ia japë
fëmijës që është student dhe nevojtar?
Përgjigje: Nëse fëmija është nevojtar, babai dhe nëna duhet
të kryejnë shpenzimet e nevojshme të fëmijës dhe nuk mund t’i
japin gjë atij nga Zekati i Fitrit për shpenzimet e jetesës; por nuk ka
problem në kryerjen e një obligimi fetar, ose një domosdoshmëri që
nuk është e detyrueshme për babain.

DHËNIA E ZEKATIT TË FITRIT PËR TË
AFËRMIT QË E MERITOJNË

Pyetja 967: A është e lejuar që Zekatin e Fitrit ta japim si
dhuratë te një i afërm, që e meriton, i cili është i nderuar dhe i
respektuar?
Përgjigje: Po lejohet ta jepni si dhuratë dhe nuk është e
nevojshme që atij t’i thoni që është Zekatit i Fitrit. Ju duhet ta bëni
nijet, me qëllim Zekatin e Fitrit.
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DHËNIA E FITRIT NGA NJË JO SEJID1 TE NJË
SEJID

Pyetja 968: Personi që nuk është Sejid, a i lejohet që Fitrin ta
japë te një Sejid?
Përgjigje: Jo, nuk lejohet.

KRITERI NË DHËNIEN E FITRIT SEJIDËVE

Pyetja 969: Bashkëshortja është nga Sadatët, duke marrë
parasysh faktin që Fitri i saj është në përgjegjësinë time dhe unë nuk
jam Sejid dhe duke ditur që Fitri i Sadatëve është i ndarë, unë duhet
ta vendos Fitrin e bashkëshortes te vendi i Sadatëve?
Përgjigje: Jo, sepse kriteri është kush e paguan Fitrin dhe jo
familja. Prandaj ju nuk mund ta jepni Fitrin te Sejidët, edhe pse
bashkëshortja juaj është Sejide.

“Sejid” quhen personat që rrjedhin nga Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i
Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!).
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DHËNIA E FITRIT TE SADATËT E VARFËR

Pyetja 970: A lejohet t’ua japim Fitrin Sadatëve të varfër?
Përgjigje: Një jo Sejid nuk mund t’i japë Fitrin një Sejidi.

SADAKAJA

Pyetja 971: A është e lejuar që sadakanë t’ua japim
personave që na trokasin në derë apo që qëndrojnë në rrugë e
lypin? Apo është më mirë t’ua japim jetimëve dhe personave që nuk
kanë shtëpi, apo t’i hedhim ato në kutinë e Komitetit të Ndihmës?
Përgjigje: Është e pëlqyer që sadakanë t’ua japim njerëzve
në nevojë; po ashtu mund ta vendosim edhe në kutinë e Komitetit
të Ndihmës. Ndërsa sadakatë e detyruara, duhet t’u jepen të
varfërve që e meritojnë. Kur njeriu e di që përgjegjësit e Komitetit
të Ndihmës, paratë e mbledhura ua dërgojnë të varfërve në nevojë,
nuk ka asnjë problem që t’i hedhim te kutia e ndihmës.
Pyetja 972: Cila është detyra jonë, karshi personave që
jetojnë duke lypur? A është e lejuar ndihma ndaj tyre?
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Përgjigje: Përpiquni që sadakanë t’ua jepni personave që
janë të varfër, por që janë fetarë dhe të dëlirë.
Pyetja 973: Unë jam punonjës (shërbyes) në xhami dhe në
muajin e Ramazanit puna më shtohet më shumë, disa persona, në
shenjë ndihme, më japin një shumë parash. A më lejohet t’i marr
këto para?
Përgjigje: Po, sepse ajo që ata të japin, është në shenjë
mirënjohje dhe si rezultat, për ty, është hallall dhe nuk ka asnjë
problem marrja e tyre.
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KAPITULLI I “KHUMSIT”
DONACIONI, DHURATA, SHPËRBLIMET
BANKARE, PRIKA (PAJA) DHE TRASHËGIMIA

Pyetja 974: A duhet të nxirret “khumsi” për donacionin apo
për dhuratat e Bajrameve?
Përgjigje: Nuk është e detyrueshme nxjerrja e khumsit për
dhuratat dhe donacionet. Megjithatë, për të qenë të sigurtë, mund
të themi se duhet të nxirret khumsi për dhuratën apo për
donacionin, për pjesën që mbetet nga vlera e nevojitur për të blerë
ushqimet e një viti të plotë.
Pyetja 975: A është e detyrueshme nxjerrja e khumsit për
shpërblimet e ndryshme bankare? Po për kreditë (grantet) pa
interes?
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Përgjigje: Khumsi nuk është i detyruar të nxirret për
dhuratat e ndryshme dhe donacionet.
Pyetja 976: Lidhur me donacionet që familjet e dëshmorëve
marrin prej institutit të dëshmorëve, a janë të detyruar të nxjerrin
khumsin për pjesën e mbetur të vlerës që mjafton për të blerë
ushqimin e një viti të plotë?
Përgjigje: Nuk ka khums për shumat e parave që instituti i
dëshmorëve paguan për familjarët e dëshmorëve tanë të nderuar.
Pyetja 977: A konsiderohet dhuratë pagesa që një person
merr prej babait të tij për të jetuar, apo prej vëllait të tij apo prej
njërit prej familjarëve të tij të afërm? Në qoftë se personi që e jep
apo e dhuron këtë shumë parash nuk e nxjerr khumsin e parave të
tij, a është i detyruar personi që i merr këto para për të jetuar që të
nxjerrë khumsin e atyre parave, apo jo?
Përgjigje: Dhënia e parasë dikujt si donacion apo dhuratë,
është e lidhur me qëllimin e personit që e jep paranë. Lidhur me
rastin konkret të përmendur në pyetjen tuaj, personi që i ka marrë
paratë, nuk është i detyruar që të nxjerrë khumsin e kësaj paraje.
Pyetja 978: Me rastin e martesës së vajzës time, i kam
dhuruar asaj një apartament banimi. A e përfshin kjo shtëpi e
dhuruar khumsin apo jo?
Përgjigje: Nuk jeni i detyruar që të nxirrni khumsin e këtij
apartamenti të dhuruar për vajzën tuaj, në qoftë se dhurata që i keni
dhënë vajzës tuaj konsiderohet tek njerëzit si e përshtatshme për
pozicionin tuaj shoqëror dhe në qoftë se ia ke dhuruar atë gjatë vitit.
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Pyetja 979: A është e lejuar që një person t’i dhurojë gruas së
tij para që nuk e kanë plotësuar vitin, duke patur dijeni se gruaja e
tij do ta ruajë dhe do ta kursejë atë shumë parash për të blerë një
apartament në të ardhmen? Apo duke e ditur paraprakisht se ajo
do t’i shpenzojë ato para për nevojat e tyre të konsumit?
Përgjigje: Kjo është plotësisht e lejuar. Ai nuk është i
detyruar që të nxjerrë khumsin e parave të dhuruara për
bashkëshorten e tij, në qoftë se shuma e dhuruar është e
përshtatshme me pozicionin e tij shoqëror dhe ekonomik të njohur
për njerëzit. Nuk është i detyruar që të nxjerrë khumsin e kësaj
paraje në qoftë se dhurata nuk është formale, thjesht për të evituar
khumsin.
Pyetja 980: Një burrë dhe një grua, secili prej tyre është
bashkëshort për tjetrin. Në mënyrë që të mos nxjerrin khumsin e
parave të tyre, i dhurojnë njëri-tjetrit fitimet e parasë përpara se të
plotësohet koha e khumsit (viti). Ju lutemi të na shpjegoni
dispozitën islame të lidhur me khumsin e këtyre dy
bashkëshortëve.
Përgjigje: Në këtë rast khumsi është i detyrueshëm dhe nuk
bie në asnjë mënyrë, pasi dhuratat e tyre për njëri-tjetrin janë
formale, vetëm për t’i shpëtuar khumsit.
Pyetja 981: Një person ka depozituar një shumë të caktuar
parash në institucionin e Haxhit, për të kryer një Haxh të pëlqyer
(të padetyruar). Ky person ndërron jetë përpara se t’i përdorë ato
para për të shkuar në Haxh. Cila është dispozita islame e lidhur me
këtë shumë parash? A duhet të paguhet kjo shumë për të kryer
- 433 -

Pyetje Përgjigje - Adhurimet

Haxhin në vend të të vdekurit nga një person tjetër? A duhet të
nxirret khumsi për këtë shumë parash?
Përgjigje: Kuponi apo fatura që personi i vdekur ka marrë
nga institucioni i Haxhit (përpara se të ndërrojë jetë) për vlerën e
depozituar në atë institucion, konsiderohet pjesë e trashëgimisë së
tij (me vlerën që ai kupon apo ajo faturë përfaqëson). Kjo shumë
nuk duhet të paguhet për ta bërë këtë Haxh, pasi ai nuk është një
borxh. Në këtë rast, nuk është lënë amanet prej tij për t’u kryer
patjetër. Për këtë arsye, duhet të nxirret khumsi i kësaj shume
parash, në qoftë se nuk është nxjerrë.
Pyetja 982: Kopshti i babait transferohet në pronësinë e të
birit nëpërmjet dhuratës apo nëpërmjet trashëgimisë. Në kohën e
dhurimit apo në kohën e kalimit të pronësisë nëpërmjet
trashëgimisë, kopshti i babait nuk ka patur vlerë të madhe. Në rast
se do të shitet në këtë moment, ai kopsht, ka një vlerë shumë më të
madhe se në kohën e dhurimit. A është i lidhur khumsi në këtë rast
me pjesën e shtuar të çmimit, i cili është rritur prej momentit që
është dhuruar apo që është trashëguar?
Përgjigje: Trashëgimia dhe dhurata nuk kanë khusm, edhe
nëse ata shiten nuk kanë khums, edhe pse mund të jetë rritur çmimi
i tyre.
Pyetja 983: Instituti i sigurimeve shëndetësore më detyrohet
një shumë të caktuar parash të cilat janë të destinuara për
shpenzimet e kurimit tim dhe duhet që të ma paguajë këtë shumë
brenda disa ditëve të ardhshme. A është i lidhur khumsi me këtë
shumë parash apo jo?
- 434 -

sipas opinionit të dijetarit, eruditit, Ajatullah Sejjid Ali Khamenei

Përgjigje: Në qoftë se e ke shpenzuar atë shumë prej
fitimeve të tua dhe tashmë e merr mbrapsh prej institutit, atëherë
jeni i detyruar që të nxirrni khumsin e kësaj paraje.
Pyetja 984: A është khumsi i lidhur më shumën e parave që
e kursej prej rrogës time me qëllim mobilimin e shtëpisë, që do të
më duhet për t’u martuar në të ardhmen?
Përgjigje: Në qoftë se e keni mbledhur shumën prej parave
që keni kursyer prej pagës, jeni i detyruar që të nxirrni khumsin e
asaj paraje në krye të vitit. Nuk duhet ta nxirrni khumsin, vetëm në
rast se me paratë e kursyera blini në ditët e ardhshme mobilje që
nevojiten për shtëpinë tuaj të ardhshme bashkëshortore.
Pyetja 985: Është përmendur në librin “Tahrirul Uesileh” se
nuk është e detyrueshme nxjerrja e khumsit për prikën (mehrin e
martesës) e gruas, pa e përmendur nëse bëhet fjalë për prikën e
shpejtuar apo për atë që jepet më vonë. Ju lutemi të na e qartësoni
këtë pjesë.
Përgjigje: Nuk ka ndonjë ndryshim ndërmjet prikës së
shpejtuar dhe asaj të vonuar, sikurse nuk ka ndonjë ndryshim
ndërmjet prikës së paguar me para të thata në dorë dhe asaj të
paguar për përdorim.
Pyetja 986: Në kohën e Bajramit, qeveria shpërndan në
formë shpërblimi mjete të ndryshme për punëtorët. Disa prej atyre
mjeteve që janë marrë në formën e dhuratës, mund të mbeten deri
në krye të vitit. Duke patur parasysh se dhuratat e marra prej
punonjësve në kohë Bajramesh nuk janë të lidhura me khumsin, ne
paguajmë një shumë të caktuar parash në këmbim të atyre
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materialeve, që do të thotë se ato nuk mund të konsiderohen
plotësisht si dhurata, por janë një lloj shpërblimi që merret duke
paguar më pak se çmimi i tyre real. A është e detyrueshme që të
nxjerim khumsin e sasisë së parave që kemi paguar për të blerë ato
materiale, apo të llogarisim vlerën e saj reale në tregun e lirë? Apo
ta konsiderojmë se dhurata e festave është e çliruar prej nxjerrjes së
khumsit?
Përgjigje: Lidhur me situatën e lartpërmendur, duke patur
parasysh dhe duke marrë në konsideratë faktin se një pjesë e atyre
materialeve ofrohen falas për punonjësit e administratës dhe për
një pjesë tjetër paguhet një shumë e caktuar (simbolike), jeni të
detyruar që të nxirrni khumsin e vlerës së pjesës tjetër të mbetur të
materialeve. Ose duhet të nxirrni khumsin e vlerës së tyre të vërtetë,
sipas vlerës së paguar në këmbim të atyre materialeve.
Pyetja 987: Një person ndërron jetë, por në kohën kur ka
qenë gjallë ka shkruar në bllokun e tij të shënimeve detyrimet që ka
patur në lidhje me khumsin dhe kjo tregon se ai ka patur nijetin dhe
dëshirën që ta paguajë atë. Pas vdekjes së tij, të gjithë anëtarët e
familjes së tij, përveç njërës prej vajzave të tij, nuk kanë dëshirë që
ta paguajnë khumsin për të cilin ai kishte shkruar. Ata janë duke e
shpenzuar trashëgiminë e personit të vdekur për nevojat e
përcjelljes së xhenazes, por edhe për nevojat e tyre. Për këtë arsye,
ju lutemi të na shpjegoni disa çështje lidhur me këtë situatë të
krijuar:
Cila është dispozita islame lidhur me trashëgiminë e
luajtshme dhe të paluajtshme të një të vdekuri? A është e mundur
që ajo të përdoret prej trashëgimtarëve dhe familjarëve të tij, por
edhe të dhëndrit gjithashtu?
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Cila është dispozita islame lidhur me ngrënien e ushqimit të
dhëndrit dhe të ndonjërit prej trashëgimtarëve në shtëpinë e të
ndjerit?
Cila është dispozita islame lidhur me veprimin në
trashëgiminë e të vdekurit dhe ushqimin në shtëpinë e tij prej
personave të lartpërmendur?
Përgjigje: Në qoftë se i vdekuri e ka lënë amanet dhe e ka
shkruar se ka patur detyrime lidhur me khumsin dhe se një pjesë e
trashëgimisë së tij duhet të paguhet pikërisht për këtë detyrim apo
në qoftë se ata janë të bindur dhe kanë dijeni se familjari i tyre i
vdekur ka detyrime në pasurinë e tij lidhur me nxjerrjen e khumsit,
në këtë rast ata nuk mund të veprojnë aspak me pasurinë e të ndjerit
pa e shlyer më parë pjesën e khumsit. Në qoftë se ata veprojnë mbi
këtë trashëgimi pa e çuar amanetin e të ndjerit në vend apo pa e
shlyer pjesën e khumsit prej trashëgimisë së tij, atëherë çdo lloj
veprimi me këtë pasuri konsiderohet grabitje (lidhur me pjesën e
borxhit apo të khumsit). Gjithashtu, ata janë të detyruar që të
shlyejnë dhe të kthejnë në destinacionin përkatës të gjitha paratë
me të cilat kanë vepruar prej pjesës së trashëgimisë që ka patur
detyrime të tjera siç është khumsi.
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KREDIA, PAGA, SIGURIMET SHOQËRORE
DHE PENSIONI
Pyetja 988: A është i detyrueshëm khumsi tek një shumë e
mbetur parash nga rrogat e punëtorëve pasi të kenë siguruar
furnizimet e mjaftueshme të një viti, duke patur parasysh se pjesa
e mbetur mund të jetë e lidhur me detyrime të caktuara borxhesh,
apo edhe me këste të ndryshme mujore?
Përgjigje: Në qoftë se borxhi ka ndodhur për shkak të
kreditimit për të blerë apo përmbushur nevojat e të njëjtit vit, apo
për arsye të blerjes së disa gjërave të caktuara të vitit me vonesë,
atëherë, nëse dëshiron shlyerjen e borxheve prej fitimeve të të njëjtit
vit, në këtë rast, çlirohet prej fitimeve të tjera. Përndryshe, për
fitimet e mbetura është i detyruar që të nxjerrë khumsin.
Pyetja 989: A duhet të jetë nxjerrë khumsi prej kredisë së
marrë për të kryer Haxhin (temetu’u) dhe më pas shuma e mbetur
pas nxjerrjes së khumsit të përdoret për të shkuar në Haxh?
Përgjigje: Nuk është e detyrueshme nxjerrja e khumsit për
paranë e marrë kredi.
Pyetja 990: Kam pesë vjet që paguaj një shumë parash për
kompaninë e banimit, me shpresën që të blija një copë tokë dhe të
siguroja një banesë, por deri në këto momente nuk është ndërmarrë
asnjë hap lidhur me dorëzimin e tokës për këtë qëllim. Për këtë
arsye, kam vendosur që ta rikthej këtë shumë prej kompanisë së
banimit, duke patur parasysh se një pjesë të parave që i kisha
paguar, i kisha marrë kredi në bankë, ndërsa pjesën tjetër e kisha
përfituar prej shitjes së një sexhadeje që kam patur në shtëpi.
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Ndërsa një pjesë tjetër e parave ka qenë prej rrogës së bashkëshortes
time, e cila punon si mësuese. Bazuar mbi situatën e lartpërmendur,
ju lutem të më përgjigjeni lidhur me dy pyetje:
Në qoftë se e rikthej shumën e paguar dhe e përdor atë për
nevoja të sigurimit të banesës, qoftë në formën e tokës apo të
banesës, a kam detyrime për të nxjerrrë khumsin e kësaj shume apo
jo?
Sa është masa e khumsit që duhet të paguaj në këtë rast?
Përgjigje: Lidhur me pyetjen e mësipërme mund t’ju them
se nuk ka khums për paratë e dhuruara, sikurse nuk ka khums për
paratë e marra kredi apo për paratë e përfituara prej shitjes së
mjeteve të shtëpisë të nevojshme për të kryer jetesën.
Pyetja 991: Përpara disa vitesh kam marrë një kredi në
bankë dhe e kam vendosur këtë shumë në numrin tim të llogarisë
bankare për një periudhë kohore njëvjeçare. E vërteta është se nuk
mund ta vë në efiçensë atë kredi që mora, ndërkohë që paguaja
këstet mujore të saj. Ju lutem të më tregoni nëse jam i detyruar të
paguaj khumsin për këtë shumë të marrë kredi.
Përgjigje: Khumsi që duhet të paguani për këtë sasi parash
duhet të jetë për atë pjesë të saj që është e barabartë me shumën e
paguar të kredisë dhe të borxhit, prej fitimeve të tua deri në fund të
vitit të khumsit.
Pyetja 992: Kam marrë borxh për të ndërtuar një shtëpi për
banim dhe do të mbetem borxhli edhe për dymbëdhjetë vite të tjera,
e për këtë arsye, jeni të lutur që të më shpjegoni çështjen e khumsit
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në këtë situatë dhe a është e mundur shmangia e këtij borxhi prej
fitimeve.
Përgjigje: Edhe pse lejohet nxjerrja e tyre gjatë vitit, prej
fitimeve të marra (bëhet fjalë për këstet e borxhit të marrë për qëllim
banimi), por në qoftë se nuk paguhen, ato nuk mund të veçohen
prej fitimeve të atij viti. Për fitimet e mbetura në krye të vitit të
khumsit, jeni të detyruar që të nxirrni khumsin.
Pyetja 993: Sa i përket librave që studenti i blen me paratë e
dhuruara prej babait të tij apo prej kredive që u jepen studentëve të
universiteteve, a duhet të nxjerrim khumsin për ato libra? Po në
qoftë se babai nuk e ka nxjerrë khumsin e asaj shume që është
përdorur për të blerë librat, a duhet ta nxjerrim khumsin ne si
studentë apo jo?
Përgjigje: Për librat që janë blerë me paratë e kredisë së
studentit nuk është e detyrueshme që të nxirret khumsi për to.
Gjithashtu, edhe për librat që i ka blerë me paratë e dhuruara prej
babait të tij nuk ka khums.
Pyetja 994: Në qoftë se një person ka marrë kredi një shumë
të caktuar parash dhe e ka patur të pamundur që ta paguajë atë
përpara përfundimit të vitit, në këtë rast, cili duhet ta pagujë
khumsin? Ai që e ka dhënë kredinë apo ai që e ka marrë?
Përgjigje: Nuk është e detyrueshme nxjerrja e khumsit për
atë njeri që e ka përfituar paranë prej kredisë. Por, në qoftë se
kreditori e ka dhënë atë kredi prej fitimeve të vitit, përpara se ta
ketë nxjerrë khumsin e saj, në qoftë se arrin ta rikuperojë borxhin e
dhënë prej personit që e ka marrë kredinë brenda vitit, është i
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detyruar që ta nxjerrë khumsin e parave të tij deri në krye të vitit të
tij të khumsit. Në qoftë se nuk arrin ta marrë borxhin (kredinë e
dhënë) mbrapsht brenda vitit të tij, në këtë rast, nuk është i detyruar
që ta nxjerrë khumsin e tij, por duhet të presë që të rikuperojë paratë
e tij. Në momentin që i rikuperon paratë e tij, atëherë është i
detyruar që të nxjerrë khumsin e asaj shume parash.
Pyetja 995: Janë disa persona të cilët janë nxjerrë zyrtarisht
në pension, por megjithatë vazhdojnë të marrin pagat e tyre sikur
të jenë në punë. Në këtë rast, a janë të detyruar që ta nxjerrin
khumsin e këtyre parave të përfituara çdo vit?
Përgjigje: Në qoftë se shuma e parave që marrin është më e
madhe se nevojat vjetore për ushqim dhe jetesë, janë të detyruar që
ta nxjerrin khumsin.
Pyetja 996: Lidhur me pengjet e luftës, prindërve të cilëve
Republika Islamike e Iranit u ka paguar pensione mujore për gjithë
kohën që ata kanë qenë të marrë peng, në qoftë se kjo shumë që ata
kanë marrë, ka qenë e vendosur në bankë, a mund të jetë khumsi i
lidhur me këto lloj parash apo jo?
Përgjigje: Kjo lloj paraje nuk ka khums.
Pyetja 997: Kam marrë borxh një shumë të caktuar parash.
Kalon një vit nga marrja e kësaj shume dhe kredituesi apo personi
që më ka dhënë borxhin nuk ma kërkon atë ndërkohë që unë kam
në posedim një sasi të caktuar prej fitimeve të vitit, që do të thotë se
unë e kam të mundur që ta paguaj borxhin, por kredituesi nuk e ka
kërkuar atë. Pyetja që lind në këtë rast është: a veçohet kjo kredi
prej fitimeve të vitit apo jo?
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Përgjigje: Lidhur me borxhin, edhe nëse përfitohet
nëpërmjet kreditimit, apo nëpërmjet blerjes së gjërave të nevojshme
të jetesës, në qoftë se është përdorur për të blerë për nevojat e jetesës
për vitin, atëherë veçohen prej fitimeve të vitit dhe nuk ka khums
për aq para sa janë të barabarta me fitimet e tij të vitit. Ndërsa në
rast se është prej borxheve të viteve të mëparshme, edhe pse lejohet
që të paguhet khumsi prej fitimeve të vitit, në qoftë se nuk paguhet
deri në fundin e vitit, atëherë nuk veçohet prej fitimeve të saj.
Pyetja 998: A është i detyruar ta paguajë khumsin dikush që
i kanë mbetur para në llogarinë e tij vjetore, ndërkohë që ka hyrë
kreu i vitit të tij dhe ai është ende në borxh, duke patur parasysh se
ai ka mundësi që ta paguajë borxhin e tij për disa vjet?
Përgjigje: Është i detyruar që ta paguajë khumsin një person,
të cilit i kanë mbetur para të paharxhuara në llogarinë e tij vjetore,
ndërkohë që është plotësuar viti i tij i khumsit dhe është në borxh,
duke patur parasysh se ka në dispozicion disa vite për ta larë
borxhin.
Pyetja 999: A është i lidhur khumsi me paratë që paguhen
prej kompanive të sigurimit, lidhur me shumat që kompania
paguan për personat që kanë lidhur kontrata me kompaninë për
humbjet e mundshme me të cilat mund të përballet i siguruari?
Përgjigje: Nuk jeni të detyruar që ta paguani khumsin për
një shumë parash të përfituar prej kompanive të sigurimeve.
Pyetja 1000: Para disa kohëve kam marrë një kredi me
qëllim blerjen e një toke, duke shpresuar që me kalimin e kohës
çmimi i tokës së blerë të rritet dhe duke e bashkuar fitimin prej
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tokës dhe shitjen e shtëpisë aktuale të sistemoj përfundimisht
çështjen e banimit në të ardhmen. Tashmë unë e kam plotësuar vitin
tim të khumsit dhe pyetja që lind në këtë rast është: A është e
mundur që ta veçoj atë borxh prej fitimeve të vitit të kaluar me të
cilat lidhet khumsi, apo jo?
Përgjigje: Në qoftë se do të biem dakord se paratë janë marrë
për të blerë një tokë e cila synohet që të shitet në të ardhmen, në
këtë rast, nuk mund të veçohet prej fitimeve të vitit në të cilin është
marrë kredia, por duhet të paguhet khumsi i pjesës së mbetur prej
fitimeve të vitit (Çfarë tepron prej shpenzimeve për nevojat jetike
të vitit).
Pyetja 1001: Kam marrë kredi një sasi të caktuar parash prej
bankës dhe koha e përcaktuar për shlyerjen e kredisë e tejkalon
vitin tim të khumsit dhe kam frikë se nëse nuk e shlyej kredinë këtë
vit, nuk do të mundem ta shlyej as në vitin e ardhshëm. Cili është
detyrimi im fetar lidhur me plotësimin e vitit tim të khumsit, lidhur
me pagesën e khumsit?
Përgjigje: Në qoftë se fitimin e vitit e paguan për të shlyer
borxhin përpara përfundimit të vitit dhe në qoftë se borxhi nuk ka
patur për qëllim rritjen e sasisë së kapitalit, atëherë nuk është i
detyruar që ta paguajë khumsin. Ndërsa, në rast se borxhi është
marrë për të rritur sasinë e kapitalit dhe ke qëllim të ruash kursimet
e vitit, atëherë duhet paguar khumsi i shumës.
Pyetja 1002: Paguan një shumë të caktuar parash për qiranë
e shtëpisë. Në qoftë se kjo para është prej fitimeve dhe kanë kaluar
disa vite që i zoti i shtëpisë i mbante paratë në shtëpi, pyetja që lind
në këtë rast është: A është i detyrueshëm që të paguhet khumsi
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menjëherë pas marrjes së parave në posedim? Po në qoftë se dua të
marr një shtëpi tjetër me qira, si duhet të veproj me këtë shumë
parash?
Përgjigje: Është i detyruar në këtë rast që ta paguajë
khumsin, por në qoftë se ka nevojë për paranë e përmendur për të
marrë shtëpi me qira, është plotësisht e mundur që t’i shtyhet afati
i shlyerjes së khumsit deri në një moment të dytë pasi të ketë
përfunduar nevojën e tij për ato para.

SHITJA E SHTËPISË, E TOKËS, E MAKINËS

Pyetja 1003: A është e detyruar që të nxirret khumsi për një
shtëpi që është ndërtuar në të shkuarën me para të pa khumsuara?
Në rast se kjo është e detyrueshmë, atëherë a duhet të nxirret
khumsi duke iu referuar vlerës aktuale të tregut (çmimi i shtëpisë),
apo duke iu referuar çmimit aktual?
Përgjigje: Në qoftë se shtëpia është ndërtuar për t’u banuar
me fitimet e të njëjtit vit dhe pasi e ka banuar atë e shet, në këtë rast
nuk është i detyruar që të pagujë khumsin për këtë sasi parash. Por,
në qoftë se e ka ndërtuar me fitimet e viteve të mëparshme, në këtë
rast duhet të paguajë khumsin e shumës që ka paguar për të
ndërtuar shtëpinë.
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Pyetja 1004: Para pak kohësh kam shitur shtëpinë time të
banimit. Qëlloi që koha e shitjes të jetë në një kohë me plotësimin e
vitit tim të khumsit. Duke patur parasysh se ndihem i detyruar që
të kryej me përkushtim detyrimet e mia fetare, kam hasur një
problem në këtë rast, për arsye të rrethanave të veçanta në të cilat
jetoj. Ju lutem të më shpjegoni dhe të më sqaroni si duhet të veproj
në këtë rast.
Përgjigje: Në qoftë se shtëpinë e shitur e ke blerë me para të
cilat nuk kanë patur khumsin të detyruar, apo e ke blerë atë me
fitimet e realizuara prej vitit të khumsit dhe më pas e ke shitur atë,
atëherë shuma e marrë prejs shitjes në këtë rast nuk khumsohet.
Pyetja 1005: Kam një shtëpi gjysmë të ndërtuar në një qytet
të caktuar, por nuk kam nevojë për atë shtëpi për arsye se jetoj në
një banesë shtetërore. Mendoj që ta shes atë shtëpi dhe për nevojat
e mia personale të blej një makinë. A është khumsi i lidhur me këtë
shumë parash?
Përgjigje: Në qoftë se shtëpia gjysmë e ndërtuar është
ndërtuar me paratë e kursyera prej fitimeve të vitit me qëllimin e
banimit në të (atë kohë) dhe e shite po në atë vit, atëherë nuk është
e detyrueshme që të nxirret khumsi i kësaj shume, në qoftë se
shuma është shpenzuar për t’u furnizuar për nevojat ushqimore
dhe jetike të të njëjtit vit në të cilin është kryer shitja.
Pyetja 1006: Kam blerë për shtëpinë time në të cilën banoj
disa dyer të llojit “Profile”, por pas dy viteve e kam shitur shtëpinë,
sepse nuk dëshiroja ta përdorja. Paratë e marra i kam dërguar tek
fabrika e aluminit, për të porositur të njëjtat dyer që i kisha vënë në
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shtëpinë e shitur me të njëjtën shumë parash. A është khumsi i
lidhur me këtë sasi parash apo jo?
Përgjigje: Në rastin konkret, duke qenë se nuk e ka përdorur
atë shumë për të përfituar prej saj, atëherë duhet të nxirret khumsi
për çmimin e shitjes.
Pyetja 1007: I kam paguar rreth njëqind mijë tumanë një
kompanie të caktuar, në mënyrë që të marr në këmbim të tyre një
tokë për banim në të ardhmen. Tashmë ka kaluar një vit prej
pagesës së asaj shume. Është e rëndësishme të përmendet në këtë
rast se një pjesë e asaj shume të paguar ka qenë prej kursimeve të
mia, ndërsa pjesa tjetër ka qenë pjesë e një kredie të marrë. Një pjesë
të kredisë (borxhit) e kam larë. A është i detyruar khumsi në këtë
rast apo jo? Dhe, sa është sasi e khumsit në këtë rast?
Përgjigje: Në qoftë se marrja e tokës për ndërtimin e shtëpisë
për të cilën ke nevojë, është e kushtëzuar me pagesën paraprake të
një pjese të çmimit të saj, në këtë rast nuk jeni i detyruar që të nxirrni
khumsin për shumat e paguara, edhe nëse një pjesë e tyre është prej
fitimeve dhe kursimeve të tua.
Pyetja 1008: Një person ka shitur shtëpinë e tij dhe shumën
e parave të marra prej shitjes e ka depozituar në bankë që të
përfitojë prej fitimeve të atyre parave. Më pas plotësohet viti i
khumsit. Në këtë rast si duhet të veprohet? Po në rast se do ta
depozitojë këtë para me qëllim kursimin për të blerë një shtëpi
tjetër?
Përgjigje: Në qoftë se shtëpia që e ka blerë, apo që e ka
ndërtuar është blerë me paratë e fituara të atij viti për të banuar dhe
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për të siguruar furnizimet për një vit jetesë, dhe më pas e ka shitur
atë në vitin që e pason, në këtë rast nuk është i detyruar që të nxjerrë
khumsin e shumës së shitjes.
Pyetja 1009: A është e detyruar nxjerrja e khumsit për një
shumë parash që është kursyer për të blerë shtëpi apo për të blerë
një sasi të caktuar të furnizimeve për nevojat jetike të vitit?
Përgjigje: Në qoftë se blerja e nevojave të tij jetike, me aq sa
ka mundësi, është e kushtëzuar me kursimin e fitimeve, dhe ka
patur për qëllim blerjen e saj në të ardhmen e afërt (brenda disa
ditëve), në këtë rast nuk është i detyruar që të nxjerrë khumsin, për
paratë që shpenzon për këto qëllime.
Pyetja 1010: Kam blerë një makinë përpara disa viteve dhe
në këtë moment është e mundur shitja e saj me disa fishin e çmimit
me të cilin e kam blerë. Vlen të përmendim në këtë rast se çmimi
me të cilin është blerë makina nuk është khumsuar. Pasi ta shes
makinën, kam dëshirë që me ato para të blej një shtëpi banimi.
Pyetja ime në këtë rast është: a është i lidhur khumsi me tërësinë e
sasisë së parave sapo t’i marr ato në dorëzim? Apo është i lidhur
me paratë me të cilat kisha blerë më parë makinën – dhe llogaritet
pjesa e mbetur e parave që ka ardhur prej rritjes së çmimit të parë
të makinës së blerë prej fitimeve të vitit në të cilin është shitur
makina? Në qoftë se kjo sasi parash nuk është shpenzuar për të
siguruar furnizimet jetike, pas përfundimit të vitit të shitjes, a lidhet
khumsi me të?
Përgjigje: Në qoftë se shuma me të cilën ke blerë makinën
tënde është marrë prej parave që janë pjesë e blerjes së nevojave të
tua jetike të vitit, në kohën kur ke qenë duke bërë llogarinë e atyre
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nevojave, atëherë nuk jeni i detyruar që ta paguani khumsin për
shumën e marrë prej shitjes së makinës. Ndërsa, në qoftë se makina
është blerë për nevoja të punës tënde, në qoftë se e ke blerë atë prej
fitimeve të tua, apo e ke blerë me vonesë në kohë, apo e ke blerë me
paratë e kredisë dhe e ke likujduar shumën prej fitimeve, në këtë
rast jeni i detyruar që të nxirrni khumsin e çmimit me të cilin e keni
shitur atë. Preferohet në këtë rast që të gjeni një kompromis me
gjyqtarin islam sa i përket uljes së vlerës së parasë.
Pyetja 1011: Kam patur në pronësinë time një shtëpi shumë
modeste dhe për arsye të caktuara kam vendosur të blej një shtëpi
tjetër, por për arsye të borxheve, jam detyruar që të shes makinën
që e përdor për nevojat e mia sikurse kam marrë kredi në bankën e
qytetit ku jetoj dhe prej fondit të kredive të mira. Këtë kredi e kam
marrë me qëllim që të mundem të përballoj çmimin e blerjes së
shtëpisë. Vlen të përmendet këtu se shitja e makinës është bërë
përpara datës në të cilën kam bërë llogarinë e viti tim të khumsit
dhe paratë e marra prej shitjes së makinës i kam shpenzuar për të
paguar një pjesë të borxheve të mia. Pyetja ime në këtë rast është: a
është i lidhur khumsi me paratë e marra prej shitjes së makinës?
Përgjigje: Nuk jeni i detyruar që të nxirrni khumsin e parave
tuaja të përfituara prej shitjes së makinës tuaj, sipas rastit të
paraqitur në pyetjen e mësipërme.
Pyetja 1012: Lidhur me shtëpinë e banimit, makinën dhe
mjetet e tjera të lidhura me nevojat e përditshme të njeriut dhe të
familjes - nëse këto nevoja i blen me fitimet e tij vjetore; në qoftë se
për nevoja të caktuara i shet sërish ato, cila është dispozita islame e
lidhur me khumsin në këtë rast?
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Përgjigje: Nuk ka khums për paranë e fituar prej shitjes për
nevoja jetike.
Pyetja 1013: Shtëpia, makina dhe mjete të tjera janë shumë
të domosdoshme për një jetë normale të njeriut. Në qoftë se dikush
i blen këto nevoja me paratë e khumsuara, por jo për qëllime të
shitjes dhe të tregtisë, por për të përfituar prej tyre; më pas i shet
këto mjete për arsye të caktuara - a është e detyrueshme nxjerra e
khumsit për rritjen e vlerës së tregut të atyre mjeteve?
Përgjigje: Nuk është e detyruar nxjerrja e khumsit për rritjen
e vlerës së tregut të materialeve të shitura, siç është paraqitur në
pyetjen e mësipërme.
Pyetja 1014: Cili është mendimi i shkëlqesisë tuaj lidhur me
një thesar që e kanë gjetur disa persona në tokën që është në
pronësinë e tyre?
Përgjigje: Në qoftë se vërtetohet bindja se ky thesar nuk i
përket pronarit të mëparshëm të tokës, ai i përket personave që e
kanë gjetur dhe ai është i detyruar të nxjerrë khumsin e asaj pasurie
në rast se thesari i gjetur i plotëson 20 dinarë flori, ose 200 dinarë në
argjend, apo vlerën e njërit prej tyre tek gjithçka tjetër veç tyre. Kjo
situatë është kur personat që e kanë gjetur thesarin të mos ndalohen
prej dikujt që të bëhen pronarët e thesarit. Në qoftë se ndalohen prej
dikujt që të bëhen pronarë të tij, siç mund të jetë shteti për shembull,
që mund t’ua konfiskojë atë me dhunë. Në këtë rast, nëse mbetet në
pronësine e tij një pjesë e thesarit që e plotëson nisabin, atëherë
vlera e poseduar duhet të khumsohet dhe nuk kanë asnjë
përgjegjësi lidhur me nxjerrjen e khumsit për pjesën tjetër të vlerës
së konfiskuar prej tyre.
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THESARET DHE METALET

Pyetja 1015: Në qoftë se dikush gjen një sasi monedhash
argjendi që i përkasin njëqind viteve më parë, të groposura tek
themelet e një pallati që është në pronësinë e dikujt -këto monedha
të gjetura a i përkasin pronarit të pallatit apo trashëgimtarëve të tij
legjitimë, siç mund të jenë blerësit e rinj të pallatit?
Përgjigje: Dispozita e saj është e ngjashme me dispozitën e
thesarit dhe atë e kemi sqaruar më sipër.
Pyetja 1016: Kemi një dyshim të caktuar dhe çështja qëndron
si më poshtë: Nxjerrja e khumsit për metalet e nxjerra prej tokës
është e detyrueshme për kohën në të cilën jetojmë. Kjo ndodh për
arsye se nxjerrja e khumsit për metalet e nxjerra është prej çështjeve
për të cilat kanë rënë dakord pjesa më e madhe e juristëve tanë të
mëdhenj myslimanë. Paçka se qeveria i shpenzon ato për nevojat e
shtetit dhe të myslimanëve kjo nuk e çvlerëson nxjerrjen e khumsit,
sepse nxjerrja e tyre që në origjinë ose ndodh prej vetë qeverisë dhe
më pas e shpenzon atë për nevojat e popullit. Në këtë rast situata
është e tillë, sikur një person ta ketë nxjerrë atë dhe t’ia ketë
dhuruar, apo mund t’ia ketë dhënë në formën e sadakasë dikujt
tjetër. Këtë situatë e përfshijnë argumentat e nxjerrjes së khumsit
pasi nuk ka një argument të qartë që e bën situatën të veçantë. Në
fakt, qeveria i nxjerr mineralet në vend të popullit, paçka se realiteti
është se ato minerale i nxjerr vetë populli. Në këtë rast veprohet siç
mund të veprohet me të gjitha llojet e tjera të prokurave. Pala në
emër të të cilës është bërë prokura, kryen nxjerrjen e khumsit,
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kështu pra edhe qeveria duhet ta nxjerrë atë për llogari të popullit.
Në këtë rast, ose e nxjerr khumsin vetë prijësi i myslimanëve, ose e
nxjerr atë për llogari të popullit, pasi është populli vetë ai që realisht
i nxjerr ato metale prej tokës. Në të gjitha rastet nuk ka një argument
për përjashtimin e metaleve prej materialeve të tjera me vlerë.
Duhet të përmednim gjithashtu se, ashtu sikurse metali, kur e
plotëson nisabin është i lidhur me khumsin - ndryshe nga
materialet e tjera me vlerë të cilat mund të përdoren për plotësimin
e furnizimeve për nevojat jetike të njeriut gjatë vitit - i lutemi
shkëlqesisë suaj të na tregoni dhe të na sqaroni si qëndron fetarisht
kjo çështje.
Përgjigje: Prej kushteve që e bëjnë të detyrueshëm nxjerrjen
e khumsit për metalet, është që të nxirret prej një ose me shumë
personave dhe me kushtin që secili prej tyre të ketë plotësuar
“nisabin” dhe njëkohësisht me kushtin që çfarë kanë nxjerrë të jetë
në pronësinë e tyre. Kështu për shembull: metalet apo mineralet e
ndryshme të nxjerra për llogari të shtetit, nuk janë në pronësinë e
tyre. Në këtë rast, pronësia e këtyre mineraleve i takon një pale
tjetër dhe kështu mungon njëri prej kushteve që e bën khumsin të
detyrueshëm. Në këtë rast, khumsi nuk është i detyrueshëm as për
shtetin a qeverinë. Kjo nuk është në vetvete përjashtim prej
detyrimit të nxjerrjes së khumsit për metalet (mineralet). Sa i përket
mineraleve të nxjerra prej një njeriu të vetëm, apo prej një grupi
njerëzish, atëherë është e detyrueshme nxjerrja e khumsit. Në rastin
e personit të vetëm, khumsi duhet të nxirret në rast se e ka plotësuar
nisabin. Ndërsa në rastin e disa personave, khumsi duhet nxjerrë
nëse vlera e metaleve që ka nxjerrë secili prej tyre e ka plotësuar
“nisabin” dhe në të dyja rastet, duhet të kemi parasysh nxerrjen
mënjanë të shpenzimeve që ka bërë secila palë për nxjerrjen e atyre
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mineraleve. Nisabi, në këtë rast, është njëzet dinarë ose dyqind
derhem, në mall ose në vlerë.
Pyetja 1017: Në qoftë se paraja me statusin hallall të një
personi, bashkohet me një pjesë paraje me statusin haram të të
njëjtit person, cila është dispozita islame e lidhur me këtë rast? Si
mund të zgjidhet kjo problematikë? Në rast se ka apo nuk ka dijeni
për të qënit e parasë hallall apo haram si veprohet në secilin prej
rasteve?
Përgjigje: Në qoftë se është plotësisht i bindur se paraja e tij
e fituar prej hallallit është e bashkuar me një sasi të caktuar të parasë
së fituar me haram, ndërkohë që nuk e ka të qartë se cila është sasia
e parasë haram sikurse nuk ka dijeni se kujt i përket ajo sasi parash,
atëherë, në këtë rast paraja pastrohet dhe merr formën e saj hallall,
duke nxjerrë khumsin prej saj. Ndërsa në rast se ka dyshime të
caktuara lidhur me bashkimin e parasë hallall me atë haram, në
këtë rast kemi të bëjmë vetëm me dyshime dhe nuk ka ndonjë
detyrim apo detyrim të caktuar fetar.
Pyetja 1018: Përpara plotësimit të vitit fetar, i kam kredituar
një personi një sasi të caktuar parash. Personi në fjalë është i
gatshëm që ta investojë këtë shumë parash në një projekt të caktuar
duke më ofruar që fitimet e përftuara në këtë rast të ndahen mes
nesh barazisht. Dua t’ju bëj me dije se kjo sasi parash nuk gjendet
për momentin në dorën time pasi ia kam dhënë atij personi dhe nuk
e kam paguar khumsin. Ju lutem të më tregoni si duhet të veproj në
këtë rast.
Përgjigje: Në qoftë se ia ke dhënë paratë tuaja dikujt dhe nuk
ke mundur t’i rikthesh paratë që ke dhënë përpara mbylljes së vitit
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fetar, në këtë rast nuk jeni i detyruar të nxirrni khumsin e kësaj
shume. Ju jeni i detyruar që të nxirrni khumsin e asaj shume në
momentin që do të rimerrni paratë tuaja. Por, në këtë rast nuk ke të
drejtë të marrësh fitime prej punës së personit të cilit i keni
kredituar atë sasi parash. Në qoftë se i kërkoni atij një pjesë të
fitimeve, atëherë në këtë rast kemi të bëjmë me kamatë, e cila është
rreptësisht e ndaluar. Në qoftë se këtë shumë parash e keni dhënë
me qëllim “mudarebe” (bashkëpunimin ndërmjet kapitalit dhe
krahut të punës), atëherë ju mund të ndani fitimet sipas
marrëveshjes që keni bërë dhe në këtë rast jeni i detyruar të nxirrni
khumsin e kapitalit fillestar.
Pyetja 1019: Jam punonjës në një bankë dhe për të filluar
punë në këtë bankë, kam qenë i detyruar që të depozitoj një shumë
prej 500 mijë tumanë (të cilat janë vendosur në llogarinë time
bankare dhe për këtë shumë do të marr interesat e shumës së
depozituar çdo muaj). A jam i detyruar që të nxjerr khumsin për
këtë shumë parash të depozituar? Vlen të përmendim në këtë rast,
se kjo shumë është depozituar prej një kohe katërvjeçare.
Përgjigje: Sa i përket shumës së lartpëmendur, për sa kohë
ju e keni të pamundur që ta tërhiqni këtë depozitë dhe ta keni atë
në posedimin tuaj, atëherë nuk jeni të detyruar që të nxirrni
khumsin për të. Ndërsa lidhur me interesat që merrni prej shumës
së depozituar në bankë, në qoftë se ato e tejkalojnë shumën që ju
nevojitet për të kryer nevojat e tua (ushqimet dhe nevojat e vitit),
atëherë në këtë rast duhet të nxirret khumsi.
Pyetja 1020: Ka mënyra dhe forma nëpërmjet të cilave
paratë mund të depozitohen në bankë, pa mbërritur absolutisht në
dorën e përfituesit të tyre, por ato para vendosen në emrin e
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personit përfitues në një formë të caktuar (nëpërmjet numrave). A
është e detyruar nxjerrja e khumsit për këtë shumë parash apo jo?
Përgjigje: Në qoftë se paratë që ka depozituar në bankë vijnë
prej fitimeve të tij të ligjshme dhe në qoftë se në krye të vitit të
khumsit e ka të mundur që të tërheqë prej bankës atë shumë parash,
atëherë është i detyruar që në krye të vitit të tij të khumsit, ta nxjerrë
khumsin e atyre parave.
Pyetja 1021: A është e detyruar nxjerrja e khumsit prej
qiramarrësit apo prej qiradhënësit për atë shumë parash që është
vendosur si garanci prej qiramarrësit?
Përgjigje: Në qoftë se kjo shumë parash është prej fitimeve
të paguesit, atëherë është e detyrueshmë nxjerra e khumsit për atë
shumë parash pasi ajo të rikthehet tek i zoti. Qiradhënësi nuk është
i detyruar të nxjerrë khumsin e asaj shume, pasi ajo nuk është në
pronësinë e tij, por është vendosur në formën e garancisë.
Pyetja 1022: Në qoftë se qeveria ka vonuar pagesat e rrogave
të punonjësve të saj për disa vite me radhë, si duhet ta bëjmë
llogarinë në këtë rast? A llogariten ato para si fitimet e atij viti në
momentin që merren në dorëzim (në ditën dhe në vitin kur merren
në dorëzim) dhe bazuar mbi këtë të nxirret khumsi i kësaj paraje
menjëherë pas plotësimit të vitit fetar të khumsit? Apo mund të
gjykojmë se kjo para nuk është fare e lidhur me khumsin?
Përgjigje: Pasi t’i marrim ato para në dorëzim, ato do të
konsiderohen prej fitimeve të atij viti dhe jeni të detyruar që ta
nxirrni khumsin e atyre parave, pas sigurimit të nevojave bazike
(shportën) të vitit.
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Pyetja 1023: Në qoftë se një person posedon një bibliotekë
personale me një sasi të caktuar librash prej të cilëve ka përfituar në
periudha të ndryshme kohore; kalojnë disa kohë dhe ai nuk
përfiton më prej atyre librave, por nuk përjashtohet mundësia që ai
të përfitojë prej tyre në të ardhmen. A është i detyruar që të nxjerrë
khumsin e atyre librave për kohën në të cilën është ndërprerë
përfitimi i drejtëpërdrejtë prej atyre librave? A ndryshon ndonjë gjë
(lidhur me nxjerrjen e khumsit) në qoftë se ato libra janë blerë prej
tij apo prej babait të tij?
Përgjigje: Në qoftë se ato libra janë blerë që në fillim prej tij,
me qëllim studimin, hulumtimin, por edhe për qëllime të
përsëritjes së dijeve të marra, në këtë rast, nuk është i detyruar që
ta nxjerrë khumsin e atyre parave. Gjithashtu, për librat e përfituara
në formën e trashëgimisë, prej prindërve, apo prej personave të
tjerë, edhe në këtë rast, nuk është i detyruar që ta nxjerrë khumsin.
Pyetja 1024: A është i lidhur khumsi me floririn që
bashkëshorti e blen për bashkëshorten e tij, apo jo?
Përgjigje: Në qoftë se sasia e floririt të blerë është e përafërt
me atë çka bashkëshortët blejnë zakonisht për bashkëshortet e tyre
gjatë vitit, atëherë, në këtë rast, konsiderohet prej nevojave të vitit
dhe nuk është e detyrueshme nxjerrja e khumsit.
Pyteje 1025: A është i lidhur khumsi me një sasi parash të
dhënë si parapagesë për të blerë disa libra në Panairin
Ndërkombëtar të Librit në Teheran, por që deri në këtë moment
nuk më kanë mbërritur librat e porositur?
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Përgjigje: Në qoftë se libri apo librat e porositur prej Panairit
konsiderohen si pjesë e nevojave të tua të domosdoshme, aq sa
mund të konsiderohet normale për nevojat e njeriut, në këtë rast
nuk jeni i detyruar që të nxirrni khumsin e asaj shume.
Pyetja 1026: Në qoftë se një person ka në pronësinë e tij një
copë tokë të dytë, e cila i duhet për të plotësuar nevojat e tij
familjare, por nuk ka mundur të ndërtojë mbi atë tokë gjatë vitit të
tij të khumsit, ose nuk është plotësuar ndërtimi brenda vitit të
khumsit - a është i detyruar në këtë rast që ta nxjerrë khumsin?
Përgjigje: Mosdetyrueshmëria e nxjerrjes së khumsit e
lidhur me tokën për të cilën ka nevojë për të plotësuar nevojat e tij
për të ndërtuar, nuk ndryshon aspak nëse është një copë tokë apo
më shumë. Nuk ndryshon gjithashtu edhe nëse bëhet fjalë për një
vendbanim apo për më shumë se një të tillë. Ajo çfarë e ndryshon
këtë situatë është e lidhur me vërtetësinë e qëllimit apo të nevojës
së tij për këtë tokë apo shtëpi, që vlerësohet sipas mesatares së
traditës së vendit ku personi jeton (Lidhur me nevojat dhe
standartet e banimit).
Pyetja 1027: Kam në pronësi një komplet pjatash të cilat nuk
përdoren në vazhdimësi. A mund të themi se përdorimi i disa prej
pjatave të atij kompleti e zhbën detyrueshmërinë e nxjerrjes së
khumsit të tyre?
Përgjigje: Mosdetyrueshmëria e nxjerrjes së khumsit e
lidhur me kompletet e ndryshme të enëve të shtëpisë, është e lidhur
me vërtetësinë në nevojën për to, edhe në rast se nuk përdoren fare
gjatë gjithë vitit.
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Pyetja 1028: Në qoftë se kompletet e enëve dhe qilimat
(sexhadet) nuk përdoren gjatë gjithë vitit dhe plotësojnë vitin e
khumsit, por në raste të caktuara ai mund të jetë i detyruar që t’i
përdorë ato për nevojat e vizitorëve të ndryshëm - a është e
detyrueshme nxjerrja e khumsit në këtë rast?
Përgjigje: Nuk është i detyruar të nxjerrë khumsin në një
rast si ky që sapo keni përmendur.
Pyetja 1029: Në qoftë se do t’i referohemi fetvasë së Imam
Khomejnit (Allahu e mëshiroftë!) lidhur me pajën të cilën vajza e merr
me vete kur martohet, prej shtëpisë së saj për tek shtëpia
bashkëshortore - në qoftë se në zona të caktuara është prej zakonit
që shtëpia të mobilohet dhe të plotësohen nevojat e saj prej famijes
së bashkëshortit dhe për këtë arsye i blejnë ato nevoja në mënyrë
graduale; gjatë kohës që janë duke i blerë dhe duke i plotësuar ato
nevoja plotësohet viti i khumsit - si duhet të veprojnë në një rast si
ky?
Përgjigje: Në qoftë se plotësimi i nevojave të shtëpisë dhe
mobilimi i tyre konsiderohet në zakonet e tyre prej nevojave të vitit,
atëherë, në këtë rast, nuk është i detyruar që të nxjerrë khumsin.
Pyetja 1030: A mund të konsiderohet përfitimi prej një
vëllimi të vetëm, pjesë e një botimi të përbërë prej disa vëllimesh,
siç është për shembull (uesailush-shiah), si arsye për të përftuar
mosdetyrueshmërinë e khumsit për të gjithë botimin, apo është i
detyruar në këtë rast që të lexojë minimalisht nga një faqe për
secilin vëllim apo libër të botimit?
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Përgjigje: Në qoftë se nevoja është e lidhur me tërësinë e
botimit (të gjitha vëllimet) dhe në qoftë se përfitimi prej një vëllimi
të vetëm të tij është i lidhur me domosdoshmërinë e blerjes së gjithë
vëllimit, atëherë, në këtë rast, nuk është e detyrueshme nxjerrja e
khumsit. Përndryshe, është i detyruar të nxjerrë khumsin e pjesës
së mbetur të vëllimeve për të cilat mund të mos ketë nevojë
momentale. Leximi i një faqeje të vetme prej secilit vëllim nuk është
i mjaftueshëm për të përcaktuar mosdetyrueshmërinë e khumsit të
lidhur me to.
Pyetja 1031: Lidhur me ilaçet që blihen me fitimet e
përfituara në gjysmën e vitit dhe më pas ato para merren mbrapsht
prej Institutit të Sigurimeve Shëndetësore - pyetja në këtë rast është:
Në qoftë se ato vijojnë deri në plotësimin e vitit pa u prishur, a janë
të lidhura me khumsin në këtë rast apo jo?
Përgjigje: Në qoftë se ato ilaçe i ke blerë për t’i përdorur në
rast nevoje dhe janë realisht të lidhura me nevojën tënde për ato
ilaçe, në këtë rast nuk është i detyruar khumsi.
Pyetja 1032: Në qoftë se një person nuk posedon një shtëpi
banimi dhe ka kursyer një shumë parash për ta blerë një shtëpi dhe
më pas për ta mobiluar e plotësuar atë me nevojat e saj - a është i
detyruar që ta nxjerrë khumsin për këtë shumë parash të kursyera?
Përgjigje: Paraja e kursyer prej fitimeve nga aktivitetet e
ndryshme, në qoftë se është për të siguruar nevojat madhore të
jetesës, është e detyruar që të nxirret khumsi i asaj shume sapo të
plotësohet viti i khumsit. Në rast se kjo shumë e kursyer është e
nevojshme për të plotësuar nevojat e domosdoshme të jetesës së
përditshme, atëherë, në këtë rast, mund të themi se nëse kjo shumë
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do të shpenzohet për nevojat urgjente (brenda disa ditëve) pas
plotësimit të vitit të khumsit, pra nuk është e detyrueshme që të
nxirret khumsi për këtë shumë të kursyer parash.
Pyetja 1033: Gruaja ime është e punësuar me thurjen e
qilimave (tapeteve). Kapitali i nevojitur për ta thurur një sexhade,
është i yni, pasi ne kemi marrë një shumë të caktuar parash (në
formën e kredisë) pikërisht për këtë qëllim. Deri në këto momente
është përfunduar një pjesë e thurjes së sexhades, duke patur
parasysh se viti im i khumsit ka përfunduar. Pyetja që lind në këtë
rast është: a është e detyrueshme nxjerrja e khumsit për pjesën e
qepur të sexhades, pasi të përfundojë plotësisht thurja (qepja) e saj
dhe pasi të jetë shitur, duke patur parasysh që paratë e marra prej
shitjes së saj më nevojiten për të blerë dhe për të plotësuar nevojat
e mia të domosdoshme të jetesës? Si duhet të veprojmë në këtë rast
lidhur me kapitalin fillestar?
Përgjigje: Pasi të veçosh kapitalin e përfituar prej kredisë së
marrë, prej çmimit të shitjes së sexhades, pjesa e mbetur e parave
konsiderohet prej fitimeve të vitit të shitjes. Në qoftë se kjo shumë
parash do të jetë e nevojshme për të plotësuar nevojat e jetesës për
vitin e thurjes së sexhades, atëherë, në këtë rast, khumsi nuk është
i detyrueshëm.
Pyetja 1034: Gjithçka që kam në pronësinë time është një
ndërtesë e përbërë prej tre katesh. Në secilin prej kateve gjenden dy
dhoma. Unë jetoj në njërin prej kateve, ndërsa në dy katet e tjera
banojnë fëmijët e mi. Ju lutem të më tregoni nëse jam i detyruar të
nxjerr khumsin për këtë shtëpi që kam për sa kohë jam gjallë. Po
pasi të ndërroj jetë, a jam i detyruar që të nxjerr khumsin e kësaj
shtëpie, sepse më duhet që ta le amanet për fëmijët e mi?
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Përgjigje: Nuk jeni i detyruar që të nxirrni khumsin, në
rastin e përmendur në pyetjen tuaj.
Pyetja 1035: Si mund ta përllogarisim khumsin e pajisjeve të
ndryshme të shtëpisë?
Përgjigje: Sa i përket pajisjeve prej të cilave përfitoni në
mënyrë të drejtpërdrejtë, siç mund të jenë qilimi apo objektet e
ngjashme, nuk jeni i detyruar që të nxirrni khumsin. Ndërsa sa i
përket lëndëve të tjera ushqimore, si për shembull: orizi, mielli vaji
dhe materiale të tjera ushqimore të ngjashme, jeni i detyruar të
nxirrni khumsin për pjesën që tepron dhe i tejkalon nevojat e tua
për ushqim deri në plotësimin e vitit të khumsit.
Pyetja 1036: Zejdi nuk ka patur në pronësinë e tij një shtëpi
për të banuar në të. Kështu ai bleu një copë tokë për të ndërtuar një
shtëpi për nevojat e tij të banimit, por nga mungesa e parave, ai nuk
mundi që ta ndërtonte shtëpinë e tij mbi atë tokë, përpara se të
plotësohej viti i khumsit për tokën dhe gjithashtu ai nuk e shiti atë
tokë. A është i detyruar ta nxjerrë khumsin për atë tokë, në rastin
konkret? Në qoftë se është e detyrueshme nxjerrja e khumsit në këtë
rast, a duhet ta nxjerrë khumsin e çmimit me të cilin e ka blerë tokën
në fillim të herës, apo khumsin e vlerës së tregut?
Përgjigje: Në qoftë se toka është blerë me paratë e fituara në
vitin e blerjes së tokës për nevojat e banimit, atëherë nuk është i
detyruar në këtë rast që ta nxjerrë khumsin.
Pyetja 1037: Për t’ju rikthyer edhe njëherë pyetjes së
mësipërme (një sqarim shtesë i lidhur me të), po në rast se ai ka
nisur procesin e ndërtimit, por nuk e ka përfunduar atë derisa është
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plotësuar viti i tij i khumsit - a është i detyruar në këtë rast, që ta
nxjerrë khumsin e parave të shpenzuara me qëllim blerjen e
materialeve të ndryshme të ndërtimit apo jo?
Përgjigje: Lidhur me rastin e përmendur prej jush, nuk ka
asnjë detyrim për të nxjerrë khumsin.
Pyetja 1038: Një person ka vendosur të ndërtojë mbi katin e
parë të shtëpisë që e banon vetë, një kat të dytë për të ardhmen e
fëmijëve të tij, pra për të plotësuar nevojat e tyre të banimit. Vlen të
përmendim këtu se ai nuk do ta përdorë dhe nuk do të ketë nevojë
për atë kat për disa vite. Pyetja që lind është: A është i detyruar ai
person që të nxjerrë khumsin e parave të shpenzuara për të
ndërtuar katin shtesë, apo jo?
Përgjigje: Në qoftë se paratë i ka shpenzuar për të ndërtuar
një kat, i cili do të jetë i nevojshëm për të plotësuar nevojat jetike të
familjarëve të tij, sipas zakonit të vendit në të cilin ndodhet, në këtë
rast, nuk është i detyruar që të nxjerrë khumsin e parave që ka
shpenzuar për ta ndërtuar atë kat. Në qoftë se shtesa e katit nuk
konsiderohet prej nevojave jetike të tij apo të pasardhësve të tij dhe
nuk e përdor për disa vite, në këtë rast, është i detyruar që të nxjerrë
khumsin.
Pyetja 1039: Ju keni thënë se për shumën e parave që
konsiderohet si e nevojshme për të siguruar nevojat jetike të
familjes për një vit të plotë, nuk është e detyrueshme që t’i nxirret
khumsi. Në rast se një person nuk ka në pronësinë e tij shtëpi
banimi, por ka në pronësinë e tij një copë tokë e cila e ka plotësuar
një vit apo më shumë se një vit të khumsit dhe ai nuk ka mundur ta
ndërtojë atë, përse atëherë kjo nuk konsiderohet prej nevojave të tij
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jetike të vitit? Jeni të lutur që të na jepni një sqarim lidhur me këtë
çështje.
Përgjigje: Në qoftë se toka e blerë për qëllime të banimit të
blerësit, është blerë me paratë e fituara në të njëjtin vit në të cilin ka
ndodhur blerja, në këtë rast ajo tokë konsiderohet realisht prej
nevojave jetike të vitit dhe në këtë rast nuk është i detyruar që të
nxjerrë khumsin.
Pyetja 1040: Viti im i khumsit plotësohet në ditët e para të
muajit të gjashtë sipas kalendarit diellor. Zakonisht, në muajt e dytë
dhe të tretë të vitit zhvillohen provimet nëpër shkolla dhe
universitete të ndryshme. Pas gjatë muajsh (nga data e provimeve)
ne na paguajnë shtesat e lidhura me kohët e provimeve. Lidhur me
rastin në fjalë, jeni të lutur që të na sqaroni: Në qoftë se për një punë
të bërë brenda vitit tim të khumsit paguhem pasi të ketë përfunduar
viti i khumsit, a më duhet të paguaj khums për këtë shumë?
Përgjigje: Kjo shumë parash llogaritet prej fitimeve të vitit
në të cilin shuma është marrë në dorëzim, jo prej fitimeve të vitit në
të cilin është kryer puna e paguar më vonë. Në qoftë se ajo shumë
paguhet për të plotësuar (shportën) nevojat jetike të vitit në të cilin
ato para janë marrë në dorëzim, atëherë në këtë rast, nuk është e
detyrueshme që të paguhet khumsi.
Pyetja 1041: Në disa raste kemi mundësinë që të blejmë disa
prej elektroshtëpiakeve të shtëpisë, si për shembull, frigorifer apo
diçka tjetër me një çmim më të ulët se çmimi i tyre në treg dhe këto
mjete do të jenë shumë të nevojshme për ne në të ardhmen (d.m.th.
pas martesës). Duke patur parasysh se të njëjtat pajisje do të na
duhet t’i blejmë pasi të jemi martuar me një shumë disa herë më të
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madhe se çmimi aktual, a mund të themi se është e detyrueshme që
të nxjerrim khumsin e këtyre pajisjeve, të cilat i mbajmë të
magazinuara (pa i përdorur) për një moment të dytë (pra, pas
martesës)?
Përgjigje: Në qoftë se blini me fitimet e vitit pajisje të cilat
nuk janë të nevojshme për ju për momentin, por që mund t’ju
nevojiten në të ardhmën, atëherë në këtë rast, jeni i detyruar që të
nxirrni khumsin e vlerës së tyre të vërtetë menjëherë me plotësimin
e vitit, përveç rasteve kur shitja e tyre bëhet e domosdoshme me
qëllim ruajtjen e shumës për rastet e nevojës, duke marrë parasysh
se kur të keni realisht nevojë për to, në atë moment nuk do të mund
t’i blini. Në qoftë se ndodh në këtë mënyrë dhe në zakonin e vendit
veprohet kështu, atëherë mund të themi në këtë rast, se kjo shumë
kosiderohet prej plotësimit të nevojave jetike dhe nuk është e
detyrueshme që të nxirret khumsi për të.
Pyetja 1042: Lidhur me shumat e shpenzuara për projektet
e ndryshme ta bamirësisë, apo për të ndërtuar shkolla, apo për të
ndihmuar banorët në zonat e përmbytura, apo për të ndihmuar
popullin e Bosnjes, a konsiderohen këto shuma prej shpenzimeve
të vitit dhe a është e detyrueshme nxjerrja e khumsit për to?
Përgjigje: Këto shpenzime konsiderohen prej nevojave të
vitit dhe nuk është e detyrueshme nxjerrja e khumsit për to.
Pyetja 1043: Vitin e kaluar kemi kursyer një shumë të
caktuar parash për të blerë një sexhade (qilim) dhe në fund të vitit
të shkuar, gjithashtu, iu drejtuam disa dyqaneve për të blerë
sexhaden e synuar. Në njërin prej atyre dyqaneve ne pamë
sexhaden që menduam se është e përshtatshme për ne dhe se
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përputhet me gustot dhe shijet tona. Kjo gjendje zgjati deri në
muajin e dytë të këij viti. Duke patur parasysh se viti im i khumsit
plotësohet në fillim të vitit Hixhri (sipas kalendarit hënor), pyetja
që lind në këtë rast është: A jam i detyruar që të nxjerr khumsin e
parave të mia në këtë rast?
Përgjigje: Nuk jeni i detyruar që të paguani khumsin lidhur
me paratë e përmendura në rastin në fjalë, por as për blerjen e
sexhades.
Pyetja 1044: Një grup njerëzish themeluan një shkollë
private. Pasi investuan për themelimin e saj një kapital të vogël
fillestar, themeluesit e shkollës (anëtarët e grupit themelues)
vendosën të merrnin një kredi për të mbuluar shpenzimet e tjera.
Për këtë arsye, themeluesit e shkollës vendosën që të plotësojnë
edhe më tej shumën e investuar, sikurse vendosën shlyerjen e
kësteve të bankës dhe për këtë, secili prej tyre u angazhua që të
paguajë çdo muaj një shumë të caktuar parash. Ky intitucion dhe
ky investim, deri në këto momente kur po flasim, nuk ka mundur
akoma të sjellë fitime. Pyetja që lind në këtë rast është: A është e
detyrueshme nxjerrja e khumsit për shumën e parave që paguan
secili prej investitorëve çdo muaj apo jo? A është khumsi i lidhur
me tërësinë e shumës së investuar të parave?
Përgjigje: Khumsi është i detyrueshëm për sasinë e parave
që secili prej anëtarëve (investitorëve) e paguan çdo muaj duke ia
bashkëngjitur atë kapitalit fillestar. Khumsi është gjithashtu i
detyrueshëm me sasinë e parave të investuara si aksione në fillim
të herës (kapitali fillestar). Pas kësaj nuk ka më asnjë detyrueshmëri
tjetër të lidhur me khumsin, lidhur me kapitalin fillestar që është
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investuar prej secilit prej aksionerëve apo grupit të personave
investues.
Pyetja 1045: Vendi në të cilin punoj aktualisht, prej disa
vitesh më ka borxh një sasi të caktuar parash dhe deri në këto
momente nuk më ka paguar detyrimet që kanë ndaj meje. A është i
detyrueshëm khumsi për këtë sasi parash menjëherë sapo ta
posedoj atë, apo duhet të presim derisa të plotësohet një vit i plotë
i khumsit?
Përgjigje: Shuma e parave të cilën e meriton plotësisht, në
qoftë se nuk është nën posedimin tuaj brenda vitit të khumsit, ajo
konsiderohet prej fitimeve të vitit në të cilin e ke marrë shumën në
posedim. Në qoftë se kjo shumë shpenzohet për të plotësuar
nevojat jetike (shportën) e vitit në të cilin është marrë në posedim,
atëherë nuk jeni i detyruar të nxirrni khumsin për këtë shumë.
Pyetja 1046: A është e lidhur mosdetyrueshmëria e nxjerrjes
së khumsit (për nevojat jetike të vitit, pra për mallrat e shportës së
vitit) me paratë e fituara në të njëjtin vit, me përdorimin e artikujve
të blerë brenda të njëjtit vit, apo mjafton që të konsiderohen si të
nevojshme, pavarësisht nëse përdoren në të njëjtin vit apo jo?
Përgjigje: Sa i përket disa artikujve kryesorë, siç mund të
jenë rrobat apo shtresat (qilimat) e llojeve të ndryshme, prej të
cilave mund të përfitohet në vazhdimësi, ato konsiderohen prej
nevojave jetike të njerëzve, ndërsa lidhur me artikujt e tjerë të
konsumit, siç mund të jenë vaji apo orizi, në këtë rast,
mosdetyrueshmëria e khumsit është e lidhur me natyrën e
konsumit të tyre. Kjo do të thotë që sasitë e ushqimeve që
konsumohen, konsiderohen prej nevojave jetike të shportës, ndërsa
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pjesa tjetër që mbetet pa u konsumuar, ka detyrimin e nxjerrjes së
khumsit.
Pyetja 1047: Për të plotësuar nevojat e tij, por edhe për të
argëtuar anëtarët e familjes së tij, një person blen një makinë me
para, prej të cilave nuk është nxjerrë khumsi. Këto para janë pjesë e
fitimeve dhe e të ardhurave të mesit të vitit. A është i detyruar që
të nxjerrë khumsin për këtë shumë parash apo jo? Po në qoftë se e
ka blerë makinën për ta përdorur për punët e tij të përditshme dhe
krahas tyre, mund ta përdorë për argëtim apo për nevojat e
familjes, si mund të gjykojme dhe si mund të veprojmë në këtë rast?
Përgjigje: Në qoftë se makina është blerë për ta ndihmuar
atë në kryerjen e punëve, me të cilat ushqehet dhe merr fitimet e tij,
në këtë rast, khumsi është i njëllojtë sikurse khumsi që nxirret për
mjetet e tjera të punës të përdorura për qëllime fitimi. Në qoftë se
makina është e lidhur me nevojat e tij të jetesës, që konsiderohet si
normale në zakonin e vendit, atëherë nuk është i detyruar në
nxjerrjen e khumsit për të, përveç rasteve kur shuma me të cilën
është blerë makina ka qenë e lidhur në një mënyrë apo në një tjetër
me nxjerrjen e khumsit. Në këtë rast, është e detyrueshme nxjerrja
e khumsit. Në qoftë se arsyeja e blerjes së makinës është edhe për
nevojat e punës, edhe për nevojat e tjera të argërtimit, atëherë
detyrueshmëria e khumsit është e pjesshme.
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PAGESA E KHUMSIT ME ROTACION (ME
NDIHMËN E TJETRIT) DHE BASHKIMI I
PARASË DHE I MALLRAVE PREJ TË CILAVE
ËSHTË NXJERRË KHUMSI ME ATO ME TË
CILAT NUK ËSHTË NXJERRË

Pyetja 1048: Janë disa persona, të cilët e kanë të detyrueshme
nxjerrjen e khumsit, por nuk e kanë bërë këtë deri në këto momente.
Në këto momente ata janë në gjendje shumë të vështirë dhe e kanë
po aq të vështirë që ta nxjerrin atë. Si duhet të veprojmë në një rast
si ky?
Përgjigje: Detyrueshmëria e nxjerrjes së khumsit të detyruar
nuk abrogohet vetëm për arsye të gjendjes së vështirë ekonomike
të momentit. Por, është i detyruar që ta paguajë atë aq sa të mundet.
Në qoftë se nuk mundet fare, mund ta bëjë pagesën me ndihmën e
përgjegjësit për khumsin, apo me të ngarkuarin e tij për pagesën e
khumsit, në formë këstesh të shtrira në kohë, sipas mundësive dhe
hapësirave që ua krijojnë kushtet e tyre.
Pyetja 1049: Kam në pronësinë time një shtëpi të blerë me
para të marra borxh, të cilat jam duke i shlyer dalëngadalë me këste.
Kam, gjithashtu, në pronësinë time një dyqan, nëpërmjet të cilit
siguroj jetesën time. Në kuadër të angazhimit tim për të
përmbushur detyrat e mia fetare, kam përllogaritur një kohë të
caktuar, në të cilën plotësohet viti im i khumsit. Jeni të lutur që të
më shkarkoni prej detyrimit të nxjerrjes së khumsit për shtëpinë e
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banimit, pasi në të banojnë anëtarët e familjes time, ndërsa sa i
përket khumsit të dyqanit, jam i gatshëm që ta paguj atë me këste.
Përgjigje: Nuk jeni i detyruar që të nxirrni khums për
shtëpinë e blerë me para të marra borxh dhe që jeni duke e paguar
me këste, ashtu siç e sqaruat edhe ju në pyetjen tuaj. Sa i përket
dyqanit, jeni i detyruar që të nxirrni khumsin për të, përveç atyre
rasteve kur pjesa e mbetur e parave pas nxjerrjes së khumsit të
dyqanit nuk është e mjaftueshme për të plotësuar nevojat e tua
jetike (nevojat e shportës), ose kur fitimet që ju vijnë prej dyqanit
nuk janë të mjaftueshme për të krijuar minimumin e standartit jetik
të pranueshëm për zakonet e vendit ku jeton.
Pyetja 1050: Një person ka jetuar jashtë vendit dhe nuk ka
mundur ta paguajë khumsin e pasurisë së tij. Më pas ka blerë një
shtëpi me para prej të cilave nuk është nxjerrë khumsi. Në këtë
moment, nuk ka mjaftueshmërisht para dhe nuk e ka mundësinë
për të paguar khumsin. Por, ai ka zgjedhur të veprojë kështu: Çdo
vit, kur nxjerr khumsin e parave të tij, ai nxjerr diçka më shumë se
shuma që është i detyruar të paguajë, me qëllim që me kalimin e
kohës, të shlyejë edhe khumsin që ka borxh (të pashlyer prej disa
kohëve). A mund të konsiderohet veprim i drejtë ky, apo jo?
Përgjigje: Është i detyruar në këtë rast që ta paguajë pjesën
e borxhit të khumsit me ndihmën e dikujt tjetër me këste. Ndërsa
sa i përket pjesës që ka paguar deri tani, është i lutur që t’i drejtohet
njërës prej zyrave tona atje në zonën ku banon.
Pyetja 1051: Një person ka qenë i detyruar të shlyejë
detyrimet e khumsit të tij të disa viteve më parë, por deri në këtë
moment nuk ka paguar asgjë që mund të jetë e lidhur me khumsin.
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Për këtë arsye, ai nuk e mban mend se sa është sasia e saktë e
detyrimeve që lidhet me shlyerjen e khumsit. Çfarë duhet të bëjë ai
në këtë rast, në mënyrë që të shlyejë dhe të çlirohet prej
përgjegjësisë fetare të khumsit të pashlyer më parë.
Përgjigje: Ky person është i detyruar që të përllogarisë të
gjitha detyrimet e lidhura me khumsin dhe t’i shlyejë ato. Ndërsa
sa i përket rasteve për detyrimet për të cilat ka dyshime të caktuara,
atëherë duhet të kthehet dhe të merret vesh me përgjegjësin për
khumsin apo të ngarkuarin e tij për ta nxjerrë atë.
Pyetja 1052: Unë jam një i ri i cili bashkëjeton me familjen e
tij, por babai im nuk i paguan detyrimet e tij lidhur me khumsin
dhe zekatin. Gjithashtu, ai ka ndërtuar një shtëpi me paratë që ka
fituar prej kamatës. Është e qartë se ushqimi me të cilin ushqehem
në atë shtëpi është prej haramit, sigurisht. Duke patur parasysh se
e kam të pamundur që të ndahem prej familjes time në këto
momente, jeni të lutur të më tregoni cilat janë detyrimet e mia në
këtë rast dhe si duhet të veproj.
Përgjigje: Në qoftë se do ta marrim si të mirëqenë faktin se
paratë e babait tënd janë të bashkuara me paratë haram të kamatës,
gjithashtu dijenia juaj se paratë e babait janë para prej të cilave nuk
është nxjerrë khumsi e as nuk është nxjerrë zekati, apo se janë para
të bashkuara me paratë haram të kamatës, nuk do të thotë në asnjë
mënyrë se ju jeni plotësisht i bindur për të qënit e parave që ju i
përdorni prej parave të babait tuaj, të jenë pikërisht prej pjesës
haram të parave të tij. Në këtë rast, mund të themi se për sa kohë ju
nuk jeni plotësisht i bindur se pjesa e parave të cilat ju i përdorni
janë haram, atëherë nuk është e ndaluar që të përfitoni prej tyre.
Ndërsa në rast se ju jeni plotësisht i bindur se pjesa e parave të
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babait tuaj, të cilat ju i përdorni për të jetuar, është plotësisht prej
haramit, në këtë rast, ju nuk duhet dhe nuk mund të përfitoni prej
atyre parave. Në rast se ndarja juaj prej familjes është plotësisht e
pamundur dhe nuk mund ta siguroni jetën tuaj veçmas tyre, në këtë
rast mundet që ju të përdorni paratë e babait tuaj për të siguruar
jetesën, edhe pse mund të jeni të bindur se ato para janë të
bashkuara me haramin. Në këtë rast, jeni i detyruar që të shlyeni
paratë për të cilat jeni të bindur se janë marrë prej personave të tjerë
në formën e vjedhjes.
Pyetja 1053: Jam plotësisht i bindur se babai im nuk i ka
shlyer detyrimet e tij lidhur me khumsin dhe zekatin. Unë ia kam
përmendur vazhdimisht babait tim këtë fakt, por ai më është
përgjigjur duke më thënë se ne jemi prej (mustehikunëvenevojtarëve) dhe nuk jemi të detyruar që të nxjerrin khums dhe
zekat. Cila është dispozita islame lidhur me këtë çështje?
Përgjigje: Në qoftë se babai yt nuk e plotëson kuotën e
parave për të cilat bëhet e detyrueshme nxjerrja e khumsit dhe e
zekatit, atëherë babai juaj nuk ka detyrime të lidhura as me
khumsin, as me zekatin dhe për këtë arsye, nuk ka pse të
shqetësoheni për këtë rast.
Pyetja 1054: Jemi të detyruar të bashkëpunojmë me persona
të cilët nuk e nxjerrin khumsin e parave të tyre. Gjithashtu këta
persona nuk kanë një llogari vjetore, por ne jemi të detyruar që të
shesim dhe të blejmë me ta dhe të kemi shkëmbime tregtare.
Vizitojmë herë pas here njëri-tjetrin dhe hamë prej ushqimeve të
tyre. Cila është dispozita islame lidhur me këtë çështje?
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Përgjigje: Nuk është e ndaluar që të bëni shkëmbime
tregtare me paratë e tyre.
Pyetja 1055: Një person që nuk e nxjerr khumsin e parave të
tij, vendos që të dhurojë një shumë parash për xhaminë. A është e
lejuar që të merren ato para?
Përgjigje: Nuk ka ndonjë ndalesë në marrjen e atyre parave.
Pyetja 1056: Cila është dispozita islame lidhur me
bashkëjetesën me persona që pranojnë se janë myslimanë, por në të
njëjtën kohë, ata nuk veprojnë asgjë prej dispozitave të fesë së tyre,
veçanërisht kur bëhet fjalë për namazin dhe nxjerrjen e khumsit? A
ka ndonjë problem në qoftë se hamë prej ushqimeve të tyre kur i
vizitojmë?
Përgjigje: Bashkëjetesa dhe miqësia me ta është plotësisht e
lejueshme për sa kohë ju nuk jeni të detyruar që të mbroni
padrejtësitë prej veprave që kryejnë ata. Në qoftë se shoqëria e tyre
ndikon në zbehjen e zbatimit të praktikave fetare tek ju, atëherë në
këtë rast, jeni të detyruar që të ndërprisni marrëdhëniet tuaja me ta,
qoftë dhe përkohësisht në kuadër të asaj që quhet ‘ndalesë nga e
keqja’. Ndërsa sa i përket përfitimit prej parave të tyre, apo ngrënies
së ushqimeve të tyre, nuk ka ndonjë ndalesë.
Pyetja 1057: Një shoqja ime më fton vazhdimisht për drekë
dhe unë kam informacion se bashkëshorti i saj nuk e nxjerr
khumsin e parave të tij. Si duhet të veproj në këtë rast? A është e
lejuar që të konsumoj ushqimin e saj apo jo?
Përgjigje: Nuk ka ndonjë ndalesë lidhur me këtë rast.
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Pyetja 1058: Një person ka vendosur për herë të parë që të
bëjë përllogaritjen e parave të tij. Cila është dispozita islame lidhur
me khumsin e një shtëpie të cilën e ka blerë, por nuk e di nëse
parave me të cilat e ka blerë atë shtëpi ua ka nxjerrë khumsin apo
jo? Po në qoftë se mendon se e ka blerë atë shtëpi me para që i ka
kursyer për disa vite me radhë, si duhet të veprojë në këtë rast?
Përgjigje: Në qoftë se ekziston mundësia që shtëpia dhe
nevojat e tjera jetike të jenë blerë me para të zhveshura prej
detyrimeve të khumsit, siç është trashëgimia, apo dhurata, në këtë
rast, nuk është i detyruar që të nxjerrë khumsin. Ndërsa, në rast se
është plotësisht i bindur se e ka blerë prej fitimeve, por nuk e ka të
qartë nëse e ka blerë me paratë e ardhura prej fitimeve të vitit, apo
me fitimet e ardhura pasi ka kaluar viti i khumsit dhe përpara se të
paguajë khumsin e atij viti, në këtë rast, duhet të këshillohet me
përgjegjësit dhe me ndonjërën prej zyrave tona në zonën ku banon.
Ndërsa në qoftë se është i bindur se e ka blerë shtëpinë me paratë e
grumbullura ndër vite, pa e paguar khumsin e parave në ato vite,
në këtë rast është i detyruar që të paguajë khumsin e fitimeve të
akumuluara. Për të qenë të sigurtë, është mirë të këshillohet me
dijetarët përkatës dhe me zyrat tona, në mënyrë që të marrë një
përgjigje sa më të saktë që lidhet gjithashtu edhe me rënien e vlerës
së parasë.
Pyetja 1059: Njëri prej dijetarëve të nderuar, në një qytet të
caktuar e mbledh khumsin prej njerëzve, por e ka të vështirë që të
kryejë transportin fizik të parave prej vendit ku ai ndodhet për tek
zyrat tuaja këtu. A është e mundur që ta transferojë këtë shumë
parash nëpërmjet llogarisë bankare, duke marrë parasysh se paraja
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që merrni në dorëzim pas transfertës bankare, nuk është (fizikisht)
e njëjta para që është marrë në dorëzim prej njerëzve?
Përgjigje: Nuk ka ndonjë ndalesë apo pengesë që khumsi
dhe të gjitha detyrimet e tjera financiare fetare të transferohen
nëpërmjet llogarisë bankare.
Pyetja 1060: Në qoftë se kam blerë një copë tokë me para prej
të cilave nuk është nxjerrë khumsi, a është e lejuar që ta fal namazin
në atë tokë?
Përgjigje: Nuk është e ndaluar ta falni namazin në atë tokë.
Pyetja 1061: Në qoftë se një blerës ka dijeni se malli që
dëshiron të blejë është i lidhur me detyrime të khumsit, por që
shitësi i mallit nuk e ka nxjerrë atë detyrim, a është e lejuar që ta
blejë këtë mall?
Përgjigje: Nuk ka ndonjë ndalesë për ta blerë atë mall, si në
rastin e përmendur prej jush.
Pyetja 1062: Në qoftë se shitësi i mallit në një dyqan të
caktuar është duke ia shitur mallin e tij një personi për të cilin nuk
ka informacion, nëse e ka nxjerrë khumsin e parave të tij apo jo, a
është i detyruar që ta nxjerrë khumsin e paravë që merr prej
shitblerjes që bën me atë person, apo jo?
Përgjigje: Jo nuk është i detyruar që të nxjerrë khumsin e
atyre parave, sikurse nuk është i detyruar fare të hetojë për këtë.
Pyetja 1063: Katër persona kanë rënë dakord të
nënshkruajnë një ortakëri ndërmjet tyre dhe kanë vendosur që të
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investojnë 100 mijë tumanë për të nisur një aktivitet fitimprurës.
Njëri prej tyre nuk e nxjerr khumsin e pasurisë së tij. A është e lejuar
ortakëria me këtë person? A është e mundur që paratë e personit që
nuk e nxjerr khumsin e tyre, ta investojnë duke e konsideruar atë si
një kredi pa kamatë? Në të njëjtën kohë, lind një pyetje tjetër e
rëndësishme: Kur disa persona kanë ortakëri në biznes me njëritjetrin, a janë të detyruar që ta nxjerrin khumsin e pasurisë apo të
fitimeve të tyre secili më vete? Apo mund të nxjerrin khumsin duke
e llogaritur atë prej fitimeve të përbashkëta?
Përgjigje: Nuk është e ndaluar në vetvete, që të bësh ortakëri
me një person për të cilin keni dijeni se nuk e ka nxjerrë khumsin e
kapitalit të tij të përdorur në ortakëri.
Pyetja 1064: Cili është detyrimi im fetar në qoftë se ortakët e
mi nuk kanë një bilanc (llogari) vjetor?
Përgjigje: Secili prej ortakëve është i detyruar që të paguajë
prej pjesës së tij të fitimit, detyrimet financiare fetare.

KAPITALI

Pyetja 1065: U themelua Kompania Kooperative e të
punësuarve në arsim. Struktura financiare e kësaj kompanie është
bazuar tek aksionet e investuara të disa prej atyre të punësuarve.
Një pjesë e tyre u bashkuan dhe secili kontriboi me 100 tumanë. Në
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fillimet e kompanisë kapitali ishte minimal, por në këto momente
që po flasim me shtimin e numrit të të anëtarësuarve në këtë
kompani, kapitali ka arritur në 18 milionë tumanë, pa llogaritur
makinat që janë në pronësi të kompanisë tashmë. Sa i përket
fitimeve, ato shpërndahen ndërmjet aksionerëve sipas kontributeve
të secilit dhe secili prej aksionerëve mund të tërhiqet në momentin
që ka dëshirë dhe t’i zerojë llogaritë e tij me kompaninë. Deri në
këto momente nuk është nxjerrë khumsi i kapitalit fillestar, por as
ai i fitimeve të marra. Në cilësinë e kryetarit të bordit drejtues të
kompanisë, kam dëshirë të mësoj prej jush nëse është e mundur dhe
e lejuar që unë të nxjerr detyrimet e khumsit të lidhur me këtë
kompani apo nxjerrja e khumsit në këtë rast është e kushtëzuar me
miratimin dhe aprovimin e të gjithë aksionerëve në kompani?
Përgjigje: Nxjerrja e khumsit, qoftë prej kapitalit fillestar,
qoftë prej fitimeve të marra prej kompanisë, është detyrim fetar për
secilin prej aksionerëve të kësaj kompanie. Këto detyrime janë të
lidhura me pjesën e secilit në atë kompani, qoftë prej kapitalit
fillestar, qoftë prej fitimeve të mëvonshme. Ndërsa sa i përket
nxjerrjes së khumsit prej jush, sigurisht, që kjo është e kushtëzuar
me miratimin dhe prokurën e secilit prej anëtarëve themelues apo
kontribues në atë kompani.
Pyetja 1066: Disa persona kanë vendosur që të themelojnë
një fond të përbashkët (formë e ngjashme me llotarinë) nga ku të
mundësojnë kreditimin e njëri-tjetrit pa interesa, në rast nevoje.
Kështu, ata kanë vendosur që secili prej tyre, përveç aksioneve
fillestare të kontribuara për këtë fond, të kontribuojë me një shumë
mujore me qëllim rritjen e fondit dhe të kapitalit. Ju lutem të na
shpjegoni dhe të na sqaroni se si mund të nxirret khumsi për pjesën
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e secilit prej aksionerëve në këtë rast. Duke patur parasysh se
kapitali fillestar është vazhdimisht një formë borxhi të secilit prej
aksionerëve, si mundet të nxirret khumsi në raste si këto?
Përgjigje: Në qoftë se pjesa e investuar e një aksioneri tek
kapitali fillestar, është paguar prej fitimeve të vitit pas përfundimit
të vitit të tij të khumsit, në këtë rast, është i detyruar që të nxjerrë
më parë khumsin e asaj pasurie. Në qoftë se pjesën e tij të aksionit
fillestar e ka investuar gjatë vitit, është i detyruar që ta nxjerrë
khumsin e saj në fund të vitit, në qoftë se e ka të mundur që ta
rimarrë atë. Përndryshe nuk është i detyruar që të nxjerrë khumsin
e asaj shume, përveç rasteve kur mundet që ta rikthejë shumën prej
fondit të investimit.
Pyetja 1067: A mund të konsiderohet Banka për
kredidhënien e mirë (pa kamatë) person i pavarur juridik, dhe në
qoftë se është i tillë, a është e detyrueshmë nxjerrja e khumsit për
fitimet apo jo? Po në qoftë se nuk është person juridik i pavarur, si
mund të nxirret khumsi në këtë rast?
Përgjigje: Në qoftë se kapitali i fondit është i lidhur me
persona të cilët janë bashkëkontribues në të në formën e
aksionerëve, atëherë mund të themi se pjesa e fitimeve të secilit në
atë fond është në raport të drejtë me sasinë e aksioneve fillestare të
investuara. Kësisoj ajo pjesë e fitimit konsiderohet në pronësinë e tij
edhe nëse është pjesë e fondit. Për këtë arsye, është i detyruar që ta
nxjerrë khumsin e saj, për sa kohë ajo e tejkalon shumën e nevojitur
për të siguruar mallrat e shportës jetike. Ndërsa, në qoftë se kapitali
fillestar nuk është në pronësinë e një personi apo të disa personave,
si për shembull, mund të jetë prej vakëfit apo të ardhurave të tjera
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të çfarëdollojshme, në këtë rast nuk ka detyrim për nxjerrjen e
khumsit prej fitimeve të tij.
Pyetja 1068: Le të sjellim një shembull konkret. Le të
supozojmë se një grup besimtarësh kanë vendosur të themelojnë
një fond të caktuar dhe secili prej tyre ka vendosur të investojë në
këtë fond në fillim të çdo muaji një shumë prej njëzet dinarësh.
Numri i tyre i përgjithshëm është 12 persona. Çdo muaj, njëri prej
tyre e merr të gjithë shumën e mbledhur për ta shpenzuar për
nevojat e tij të përditshme. Radha e personit të dymbëdhjetë, për të
tërhequr shumën e tij, sigurisht, që do të vijë pas dymbëdhjetë
muajsh. Kjo do të thotë që ai do të marrë gjithçka ç’ka investuar
mbrapsht pas 12 muajsh dhe në këtë rast janë 240 dinarë. Pyetja që
lind në këtë rast është: A është i detyruar ai që të nxjerrë khumsin e
kësaj shume, apo mund të konsiderohet prej shpenzimeve të
nevojituara për mallrat e shportës jetike? Në qoftë se një person i
caktuar ka një datë të caktuar për plotësimin e vitit të tij të khumsit
dhe një pjesë e parave që ka marrë prej fondit (të llotarisë në këtë
rast) ka mbetur përtej vitit të tij të khumsit, a është e mundur që të
përcaktojë për këtë shumë të mbetur një datë të veçantë të
plotësimit të vitit të khumsit, me qëllim që të çlirohet përfundimisht
prej nxjerrjes së khumsit për të?
Përgjigje: Në qoftë se sasia e parave që ka investuar në atë
llotari është prej të ardhurave të tij vjetore, në këtë rast, në qoftë se
sasia e parave që ka marrë për t’i shpenzuar për të blerë artikujt e
shportës së vitit, prej të njëjtës shumë që e ka depozituar prej të
ardhurave të fitimeve të të njëjtit vit, vepron si më poshtë:
Sa i përket të ardhurave që personi merr kur i vjen radha e
tij e tërheqjes së shumës, për t’i shpenzuar për nevojat e tij të vitit,
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ndërkohë që një pjesë e asaj shume është prej të ardhurave prej
fondit (llotarisë) dhe një pjesë tjetër është prej fitimeve të tij të vitit,
në këtë rast, nuk është i detyruar që ta nxjerrë khumsin. Ndërsa, në
qoftë se paratë që ka investuar kanë qenë pjesë e fitimeve të viteve
të mëparshme, në këtë rast është i detyruar që të nxjerrë khumsin e
sasisë së parave që ka marrë në dorëzim. Ndërsa në qoftë se ajo
shumë e investuar është prej të ardhurave të dy viteve, në këtë rast
ka një gjykim dhe një trajtesë të veçantë për të ardhurat në secilin
prej viteve. Në qoftë se shuma e tërhequr është prej asaj pjese që e
ka investuar në fillim (mbi shpenzimet e shportës së të njëjtit vit),
nuk e ka të mundur që të caktojë një datë të veçantë për këtë shumë
(në kuptimin e caktimit të një date të posaçme dhe një vit të veçantë
khumsi për të) për t’u cliruar prej khumsit të tepricës. Ai është i
detyruar që të caktojë një datë të plotësimit të vitit të tij të khumsit
për të gjitha fitimet e vitit dhe çfarë tepron prej tyre mund t’i
shpenzojë për nevojat e shportës së vitit.
Pyetja 1069: Kam marrë një shtëpi me qira dhe kam lënë një
garanci për këtë. A është e detyruar që të nxirret khumsi i shumës
së vënë për garanci në momentin që plotësohet viti i khumsit?
Përgjigje: Është e detyrueshme që të nxirret khumsi i
shumës që keni lënë garanci tek qiradhënësi juaj, në qoftë se ajo
shumë është prej fitimeve.
Pyetja 1070: Për të realizuar me sukses veprimtarinë dhe
aktivitetin tonë të ndërtimtarisë kemi nevojë për buxhet të madh
dhe pagesa e të gjitha shpenzimeve në një herë të vetme është
shumë e vështirë për ne. Për këtë arsye, kemi themeluar atë që
quhet fondi i ndërtimit. Në fillim të çdo muaji ne, anëtarët
depozitojmë një shumë të caktuar në atë fond dhe pasi e mbledhim
- 478 -

sipas opinionit të dijetarit, eruditit, Ajatullah Sejjid Ali Khamenei

kapitalin apo buxhetin, e shpenzojmë atë për aktivitetin tonë
ndërtues. Ju lutemi të na tregoni nëse jemi të detyruar që të nxjerrim
khumsin për këtë shumë parash apo jo.
Përgjigje: Një shumë e paguar prej një personi të caktuar si
kontribut në këtë fond, në qoftë se është prej fitimeve të vitit të tij,
për sa kohë është në pronësinë e tij dhe derisa të shkojë për të
financuar dhe mbështetur aktivitetin ndërtues, ai është i detyruar
që të paguajë khumsin e saj.
Pyetja 1071: Përpara disa vitesh kam bërë një llogari të
pasurisë time dhe kam caktuar për veten një vit khumsi. Pasuria
ime ishte e përbërë prej nëntëdhjetë e tetë kokë dhensh, prej të
cilave, është nxjerrë khums, një shumë të caktuar parash (të thata)
dhe një motorçikletë. Prej disa vitesh, numri i dhenve është
pakësuar pasi një pjesë e tyre është shitur vazhdimisht dhe kjo ka
ndikuar që sasia e parave të thata të jetë rritur prej shitjes së tyre.
Në këtë moment unë kam në pronësinë time gjashtëdhjetë dhen
dhe një shumë parash të thata. Ju lutem të më tregoni si duhet të
veproj në këtë rast. A jam i detyruar që të nxjerr khumsin e kësaj
shume apo detyrimi është i lidhur vetëm me nxjerrjen e khumsit të
tepricës?
Përgjigje: Në qoftë se vlera e dhenve që keni në pronësinë
tuaj, bashkë me paratë e thata që posedoni për momentin, është më
e madhe se vlera e nëntëdhjetë e tetë dhenve që kishit bashkëngjitur
vlerës së parave të khumsuara, në këtë rast jeni i detyruar që të
nxirrni khumsin e tepricës.
Pyetja 1072: Një person ka patur në pronësinë e tij një shtëpi
banimi dhe një copë tokë me të cilat ka qenë i lidhur khumsi. A
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është e mundur që të nxjerrë khumsin prej fitimeve të vitit, apo
duhet fillimisht të nxjerrë khumsin e fitimit dhe më pas të nxjerrë
khumsin e pasurisë prej fitimit të khumsuar?
Përgjigje: Në qoftë se synon që të shlyejë detyrimet e tij të
khumsit prej fitimeve të vitit, atëherë është i detyruar që të nxjerrë
edhe khumsin e atyre fitimeve.
Pyetja 1073: Kemi kursyer dhe mbledhur një shumë të
caktuar parash për fëmijët e dëshmorëve prej një fabrike të caktuar,
prej një toke bujqësore, prej burimeve të ngjashme me këto, të cilat
kanë qenë në pronësinë e dëshmorëve tanë të shtrenjtë. Këto kanë
qenë burime të ardhurash për ata dhe nëpërmjet tyre siguronin të
ardhurat për jetesën. Këtë e kemi realizuar gjithashtu duke kursyer
dhe mbledhur sasitë e parave, të cilat i paguan për fëmijët e
dëshmorëve, institucioni i dëshmorit. Në disa raste, këto para
përdoren për të përmbushur disa prej nevojave të tyre më
emergjente. Ju lutemi të na tregoni, nëse është e detyrueshme
nxjerrja e khumsit për këto para të fituara, të mbledhura apo të
kursyera, apo shtyhet nxjerrja e khumsit deri pasi fëmijët e
dëshmorëve të kenë mbushur moshën e pubertetit.
Përgjigje: Çdo pronë që ka kaluar tek fëmijët e dëshmorëve
prej baballarëve të tyre konsiderohet trashëgimi. Gjithashtu, paratë
e paguara për ta prej institucionit të dëshmorit nuk kanë khums.
Ndërsa sa i përket fitimeve që ata kanë marrë prej pronave të
trashëguara apo prej dhuratave që mund të kenë marrë prej
institucionit të dëshmorit mund të themi se sasia e pasurisë së
mbetur në pronësinë e tyre deri në plotësimin e moshës së
pubertetit, për të qenë të sigurtë, secili prej tyre është i detyruar të
nxjerrë khumsin e fitimeve.
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Pyetja 1074: A ështe e detyrueshme nxjerrja e khumsit për
paratë e shpenzuara në investime të caktuara dhe në procedurat e
ndryshme tregtare?
Përgjigje: Nuk është e detyrueshme nxjerrja e khumsit për
paratë që shpenzohen gjatë rrugës për të mbërritur tek fitimi. Këto
janë zërat normalë të shpenzimeve, si: transporti, makineritë e
ndryshme, ngarkimi, karburanti etj.
Pyetja 1075: A është khumsi i lidhur me kapitalin dhe
bashkë me të, edhe me fitimet e ardhura prej tij?
Përgjigje: Në qoftë se teprica e parave pas nxjerrjes së
khumsit nuk është e mjaftueshme sa për të fituar prej vënies së tij
në punë të nevojave jetike (të shportës), ose në qoftë se fitimet që
vijnë prej vënies në punë të tepricës nuk mjaftojnë për të bërë një
jetë normale dinjitare, sipas zakoneve të vendit ku jeton, atëherë
nuk është i detyruar që të nxjerrë khumsin.
Pyetja 1076: Në qoftë se një person ka një sasi të caktuar
floriri të presuar (kallëp), që e ka plotësuar nisabin, a është i
detyruar në këtë rast që të pagujë gjithashtu khumsin e floririt, pasi
të ketë paguar zekatin?
Përgjigje: Në qoftë se konsiderohet pjesë e fitimeve, atëherë
ka dispozitë të ngjashme me atë të gjitha llojeve të tjera lidhur me
khumsin.
Pyetja 1077: Unë dhe bashkëshortja ime jemi të punësuar në
Ministrinë e Arsimit. Gruaja ime ma dhuron vazhdimisht rrogën e
saj mujore. Me një pjesë të këtyre parave kam kontribuar në
Kompaninë Bujqësore të të punësuarve në sektorin e arsimit, pasi
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unë jam anëtar në atë kompani. Në fakt, unë nuk jam i sigurtë nëse
kjo shumë me të cilën kam kontribuar është marrë prej rrogës time
apo prej rrogës që më ka dhuruar bashkëshortja. Vlen të
përmendim në këtë rast se sasia e parave të grumbullura prej rrogës
së bashkëshortes time në fund të vitit tim të khumsit është më e
vogël se sasia e parave që ajo i merr në një vit të plotë. A është i
lidhur khumsi me shumën e lartpërmendur?
Përgjigje: Paratë e kursyera prej rrogës tënde dhe bashkë me
to vlera e aksioneve që ke blerë me paratë e tua tek ajo kompani
bujqësore, janë ngushtësisht të lidhura me khumsin dhe jeni i
detyruar që ta nxirrni atë. Sa i përket parave që ke marrë dhuratë
prej bashkëshortes tënde, nuk je i detyruar që ta khumsoni.
Gjithashtu, lidhur me atë pjesë të parave për të cilën nuk jeni të
sigurtë nëse është prej parave tuaja apo prej parave të dhuruara prej
bashkëshortes tënde, edhe në këtë rast, nuk jeni i detyruar që të
nxirrni khumsin, por për të qenë i sigurtë, është mirë që ta paguash
pjesërisht me një sasi të vogël parash.
Pyetja 1078: A është khumsi i lidhur me një shumë të
caktuar parash të depozituar në bankë prej dy vitesh në formën e
një kredie të mirë?
Përgjigje: Për të gjitha shumat e parave që kursehen për një
vit të plotë, është e detyrueshme që të nxirret khumsi i tyre një herë
të vetme. Në qoftë se kjo shumë vendoset në bankë në formën e
kredisë së mirë, kjo nuk e abrogon detyrimin e khumsit. Ndërsa në
rast se e ka të pamundur që të tërheqë atë shumë prej kredimarrësit,
në këtë rast nuk është i detyruar që ta paguajë khumsin.
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Pyetja 1079: Një person tregohet dorështrënguar shumë në
shpenzime me anëtarët e tij të familjes që janë në përgjegjësinë dhe
nën vartësinë e tij, me qëllim që të mundë të kursejë një shumë të
caktuar parash. Ose, e merr një kredi me qëllim që të kryejë një
nevojë apo të zgjidhë një problematikë të caktuar në jetën e tij. Në
qoftë se kjo shumë e kursyer me kaq shumë mund dhe sakrifica apo
shuma e marrë kredi, mbetet deri në plotësimin e vitit të khumsit,
a është i detyruar në këtë rast që ta paguajë khumsin, apo jo?
Përgjigje: Paratë e kursyera për të blerë furnizimet e vitit të
ardhshëm, në rast se ka ndërmend që t’i shpenzojë brenda pak
ditëve të vitit të ardhshëm, nuk kanë detyrim që të khumsohen.
Ndërsa sa i përket kredisë, mund të themi se nxjerrja e khumsit të
saj nuk është detyrim për kredimarrësin, por në qoftë se prej
fitimeve të vitit të tij paguan këstet e kredisë dhe një pjesë e kësaj
kredie vazhdon të jetë në dorën (posedimin) e tij në kohën kur
plotësohet viti i tij, atëherë është i detyruar që ta khumsojë atë sasi
parash në raport me këstet që ka shlyer prej tërësisë së sasisë së
kredisë.
Pyetja 1080: Prej dy vitesh kam blerë një copë tokë për të
ndërtuar. Në qoftë se prej parave që më nevojiten për shpenzimet e
mia ditore kursej një sasi parash për të ndërtuar një shtëpi banimi
mbi atë tokë, duke patur parasysh se për momentin jam duke
banuar me qira, a e kam të detyrueshme që të nxjerr khumsin edhe
për atë shumë parash apo jo?
Përgjigje: Në qoftë se vetë paraja e kursyer është prej
kursimeve të vitit dhe nuk e ka plotësuar vitin e khumsit dhe me
këtë sasi parash keni blerë materiale ndërtimi të cilat ju nevojiten
për të ndërtuar shtëpinë tuaj dhe njëkohësisht keni për qëllim që ta
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ndërtoni shtëpinë tuaj menjëherë (në ditët e afërta dhe të shpejta)
pas plotësimit të vitit të khumsit, atëherë nuk e keni të detyrueshëm
khumsin.
Pyetja 1081: Unë kam synim të martohem dhe për të
siguruar një burim të ardhurash prej kapitalit tim që kam në
dispozicion, kam menduar që ta vendos atë shumë në universitet.
A është e mundur që të këshillohem me referencat tona fetare për
të marrë një mendim lidhur me khumsin e këtyre parave?
Përgjigje: Në qoftë se kapitali yt që ke vendosur ta dërgosh
në universitet është prej fitimeve të tua, atëherë jeni i detyruar që të
nxirrni khumsin e kësaj shume menjëherë sapo të plotësohet viti i
khumsit dhe në këtë rast, khumsi, për detyrueshmërinë e të cilit jeni
plotësisht të bindur, nuk mund të jetë subjekt këshillimi.
Pyetja 1082: Në vitin e kaluar, institucioni i Haxhit ka blerë
të gjitha mjetet dhe nevojat që u nevojiten karvanëve për të kryer
Haxhin. Më pas, unë kam marrë në dorëzim çmimin e shitjes së
mjeteve të mia pasi u shitën dhe shuma e marrë ishte 214 mijë
tumanë, në verën e këtij viti. Gjithashtu, kam marrë edhe në vitin e
shkuar tetëdhjetë mijë tumanë. Duke qenë se unë jam i kujdesshëm
për detyrimet e mia fetare kam vedosur një datë të plotësimit të vitit
të khumsit dhe kështu çdo vit paguaj khumsin e parave që teprojnë
pas sigurimit të mallrave të shportës. Duke marrë parasysh se
mjetet e Haxhit prej shitjes së të cilave kam marrë paratë e
lartpërmendura, konsideroheshin në kohën e blerjes prej nevojave
të mia jetike, a jam i detyruar që të nxjerr khumsin e shumës së
përmendur në këtë moment apo jo? Duhet të kemi parasysh
gjithashtu se vlera e parave të shpenzuara për të blerë mjetet
asokohe, ka ndryshuar shumë deri tani.
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Përgjigje: Në qoftë se mjetet e Haxhit që ke shitur janë blerë
me para të khumsuara, në këtë rast, nuk jeni i detyruar që të nxirrni
sërish khumsin e tyre. Në rast të kundërt, jeni i detyruar ta nxirrni
atë, por në të dyja rastet, ndryshimi i vlerës në kohën e blerjes dhe
në kohën e shitjes (ngritja e vlerës) pas thyerjes së volumit të
inflacionit, konsiderohet prej fitimeve të vitit.
Pyetja 1083: Unë kam në pronësinë time një dyqan dhe çdo
vit bëj llogarinë e shumës së parave që kam mbledhur dhe të
mallrave që kam gjendje në dyqan. Duke patur parasysh se disa
prej mallrave nuk shiten, përveçse në fund të vitit të khumsit, a jam
i detyruar që ta nxjerr khumsin e atyre mallrave në fund të vitit
përpara se ato të shiten, apo duhet të khumsohen vetëm pasi të
shiten? Po në qoftë se e nxjerr khumsin e një malli të caktuar dhe
më pas e shes atë, si duhet ta bëj llogarinë për khumsin e vitit tjetër?
Po në qoftë se nuk e shes atë mall, por ndryshon çmimi i tij, cila
është dispozita islame e lidhur me këtë?
Përgjigje: Sa i përket mallit që nuk është shitur dhe nuk
gjendet dikush që ta blejë atë deri në plotësimin e vitit, nuk jeni i
detyruar që të nxirrni khumsin e vlerës së rritur të atij malli. Ndërsa
fitimi i marrë prej shitjes së atij malli në të ardhmen, llogaritet prej
fitimeve të vitit të shitjes. Ndërsa sa i përket mallrave, vlera e të
cilave është rritur dhe njëkohësisht gjendet kush t’i blejë ato deri në
plotësimin e vitit, por që ti ke vendosur të mos i shesësh pasi je duke
pritur që të rritet vlera e tyre e tregut, atëherë jeni i detyruar që të
nxirrni khumsin e vlerës së rritur menjëherë pas plotësimit të vitit.
Në këtë rast, përjashtohen ato mallra që janë vlerësuar dhe është
vendosur që të nxirret khumsi i vlerës së tyre të shtuar në vitin e
ardhshëm.
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Pyetja 1084: Tre vëllezër kanë në pronësinë e tyre një
ndërtesë të përbërë prej tre katesh. Ata kanë vendosur të banojnë
në njërin prej kateve dhe dy katet e tjera i kanë lëshuar me qira. A
është i lidhur khumsi me këto dy kate apo konsiderohen prej
nevojave jetike?
Përgjigje: Në qoftë se shtëpia është ndërtuar prej fitimeve
dhe kursimeve tuaja për ta banuar atë dhe më pas për arsye të
nevojës tuaj jeni detyruar që të lëshoni me qira dy katet e tjera, në
këtë rast nuk jeni të detyruar të nxirrni khumsin e tyre. Ndërsa, në
rast se e keni ndërtuar për të banuar në katin e parë dhe më pas të
lëshoni katet e tjera për qëllime përfitimi për plotësimin e nevojave
të tjera të jetës, në këtë rast, ato konsiderohen njëlloj si kapitali
fillestar në detyrueshmërinë e khumsit.
Pyetja 1085: Një person ka patur në pronësinë e tij një sasi të
caktuar gruri të khumsuar dhe në kohën kur korrte grurin e ri,
konsumonte grurin e khumsuar që kishte më parë, duke e
zëvendësuar atë më pas me grurin e ri. Këtë e ka bërë për disa vite
me radhë. A është khumsi i lidhur me grurin e ri me të cilin
zëvendësonte grurin e konsumuar? Në qoftë se është i lidhur me të,
a mund të themi se është i lidhur me të gjithë sasinë?
Përgjigje: Gjatë kohës kur ka konsumuar prej grurit të
khumsuar, nuk ka patur mundësi që të veçojë prej grurit të ri një
sasi të barabartë me atë të grurit të khumsuar që ka konsumuar, që
ta veçojë atë pjesë prej khumsit. Bazuar mbi këtë, mund të themi se
sasia e përdorur e grurit të ri dhe e veçuar për nevojat e tij të vitit
nuk ka khums. Ndërsa pjesa që mbetet prej atij gruri deri në
plotësimin e vitit, duhet të khumsohet.
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Pyetja 1086: Unë jam një person që me ndihmën e Allahun
kam qenë korrekt çdo vit në nxjerrjen e khumsit. Por më ka
ndodhur që gjatë këtyre viteve sa herë që bëj llogaritë e khumsit për
pasuritë e mia, të kem dyshime të mëdha në mënyrën sesi i kam
bërë llogaritjet. Këtë vit kam vendosur sërish që të bëj edhe njëherë
llogarinë e plotë të parave (të thata). A më lejohet që unë të dyshoj
në të gjithë çfarë kam bërë deri tani? Ju lutem më tregoni si duhet
të veproj. A ndikon dyshimi në ndonjë aspekt të detyrueshmërisë
së khumsit apo nuk ka asnjë ndikim dhe nuk merret parasysh?
Përgjigje: Në qoftë se dyshimi juaj është i lidhur me natyrën
e përllogaritjes së khumsit për vitet e kaluara, mund të themi se ky
lloj dyshimi nuk merret në konsideratë. Pra, nuk jeni i detyruar që
t’i khumsoni sërish ato para. Ndërsa në rast se dyshimet e tua janë
të lidhura me fitimet e tua momentale, pra dyshoni se një pjesë e
tyre mund të jenë pjesërisht pjesë e parave të khumsuara më parë,
apo prej fitimeve të këtij viti të cilat nuk janë khumsuar, në këtë rast
preferohet që të nxirret khumsi, për të qenë të sigurtë, përveç
rasteve kur keni bindjen e plotë se kjo para është khumsuar në të
shkuarën.
Pyetja 1087: Le të sjellim një shembull: Në qoftë se blej një
sexhade (qilim) me para të khumsuara, në një vlerë dhjetë mijë
tumanë dhe pas një kohe të caktuar e kam shitur atë me një shumë
prej pesëmbëdhjetë mijë tumanësh, a mund të konsiderohet fitimi
im prej pesë mijë tumanësh të ardhur prej parave të khumsuara prej
fitimeve të reja të cilat duhet të khumsohen më vete?
Përgjigje: Në qoftë se e keni blerë për qëllime tregtie, në këtë
rast shuma që tepron mbi çmimin e blerjes konsiderohet prej
fitimeve të vitit dhe jeni i detyruar që ta nxirrni khumsin e saj, pasi
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të keni nxjerrë veç paratë e nevojitura për nevojat e shportës jetike
të vitit.
Pyetja 1088: Në qoftë se një person për secilin prej fitimeve
dhe të ardhurave të tij ka caktuar një vit të veçantë khumsi, a është
e lejuar që të nxjerrë khumsin e fitimit të marrë prej vitit të tij, prej
fitimeve të cilat nuk e kanë plotësuar vitin e tyre? Cila është
dispozita islame në rast se ka dijeni se këto fitime do të jenë deri në
fund të vitit dhe nuk do të shpenzohet asnjë pjesë e tyre për të
siguruar nevojat jetike të shportës së vitit?
Përgjigje: Nuk është e lejuar që ai të nxjerrë khumsin e
fitimeve të caktuara për llogari të fitimeve të tjera të ardhura nga
një rrugë tjetër, përveçse pasi ta ketë khumsuar atë. Ndërsa sa i
përket fitimeve të cilat nuk përdoren për nevojat jetike të vitit, është
i lirë ta bëjë zgjedhjen vetë. Mundet që ta nxjerrë khumsin sapo ta
posedojë atë fitim ose të presë derisa të plotësohet viti i tij.
Pyetja 1089: Një person ka në pronësinë e tij një banesë
dykatëshe. Ai ka vendosur që të banojë vetëm në katin e sipërm dhe
t’ja japë katin e parë një personi tjetër në përdorim për nevoja të
banimit. Duke qenë se ka borxhe, i zoti i shtëpisë merr një shumë
parash prej personit që i ka lëshuar shtëpinë (në formën e kredisë
pa kamatë), por pa i marrë atij qiranë për banesën. A është i
detyruar që të nxjerrë khumsin e kësaj shume që ka marrë?
Përgjigje: Nuk ka një përkufizim fetar për një person që i jep
dikujt shtëpinë për ta banuar pa marrë prej tij qiranë. Gjithsesi,
rregulli në të përgjithshmen e tij është i qartë. Nuk ka khums për
paranë e marrë në formën e kredisë.
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Pyetja 1090: Prej institucionit të vakëfeve dhe
administratorit të një vakëfi, kam marrë me qira një sipërfaqe
ndërtimi për nevojat e një klinike kundrejt një pagesë të caktuar
mujore. Për këtë arsye, kanë marrë prej meje një shumë të caktuar
parash në formën e parapagesës, në mënyrë që ata ta pranojnë
paraprakisht kërkesën time për ta marrë me qira atë objekt. A është
i lidhur khumsi me këtë sasi parash? Vlen të përmendim në këtë
rast se kjo shumë parash tashmë është shkëputur prej pronësisë
time dhe nuk pritet që të jetë më e imja në një kohë tjetër.
Përgjigje: Në qoftë se kjo shumë e paguar është në këmbim
të transferimit të qirasë në përdorimin tuaj dhe në rast se është prej
fitimeve nga të ardhurat, atëherë jeni i detyruar të nxirrni khumsin
e asaj shume.
Pyetja 1091: Një person ka hapur një pus për të rikthyer jetën
tek disa toka të lëna djerrë (toka të vdekura). Këtë e ka bërë me
qëllim që të mbjellë disa lloje pemësh në atë tokë me shpresën dhe
me qëllimin e përfitimit ekonomik prej tyre. Duke patur parasysh
se këto pemë kanë nevojë për disa vite që të rriten dhe derisa të
japin frytet e tyre, gjithashtu kanë shumë shpenzime të tjera, duhet
të themi se ky person ka investuar shumë para deri në këto
momente. Gjithashtu vlen të përmendet se ky person deri në këto
momente nuk ka patur kurrë më parë një llogari vjetore.
Momentalisht, kur është ndalur për të bërë llogaritë e tij dhe për të
nxjerrë khumsin e pasurisë, ka vënë re se pusit, tokës dhe pemëve
që ka mbjellë në të, iu është rritur çmimi për arsye të inflacionit që
po përjeton ekonomia e vendit. Për këtë arsye, mund të themi se
çmimi i tyre është disafishuar në raport me paratë që ka investuar.
Në qoftë se ai është i detyruar që të nxjerrë khumsin e kësaj pasurie
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me çmimin e sotëm, kjo është plotësisht e pamundur. Ndërsa në
qoftë se detyrohet që të nxjerrë khumsin e vetë tokës, të rrënjëve të
mbjella, të pusit etj., në këtë rast, do të përballej me vështirësi dhe
me probleme të mëdha, sepse ai ka shpenzuar energji të mëdha për
ta vënë në efiçensë këtë tokë me synimin dhe shpresën që në një të
ardhme ajo të fillojë të sjellë të ardhura për të siguruar jetesën e tij
dhe të familjarëve të tij. Cilat janë detyrimet e tij në këtë rast lidhur
me khumsin? Si mundet ky person që ta përllogarisë khumsin e tij
të detyrueshëm në këtë rast, në mënyrë që të kryejë detyrimin fetar,
e njëkohësisht, të mos dëmtohet dhe të përballet me vështirësi të
mëdha?
Përgjigje: Ky person është i detyruar të nxjerrë vetëm
khumsin e fitimeve të përdorura për ta ringjallur atë tokë. Sa i
përket ndryshimit të vlerës së parasë, është e nevojshme konsulta
me zyrat tona.
Pyetja 1092: Një person nuk ka patur më parë një llogari
vjetore për të nxjerrë khumsin dhe tani ka vendosur që ta bëjë këtë.
Ky person, prej kohës që është martuar e deri sot ka qenë
vazhdimisht në borxh. Ju lutem të më tregoni si mundet që ta bëjë
llogarinë e khumsit të tij në këtë rast?
Përgjigje: Në qoftë se ky person nuk ka patur kurrë
mjaftueshëm para, sa për të tepruar diçka prej të ardhurave pas
shpenzimeve dhe nevojave të shportës jetike të vitit, nuk është i
detyruar që të nxjerrë khumsin - as të tanishmin, as të mëparshmin.
Pyetja 1093: Cila është dispozita islame lidhur me përfitimet
e ndryshme që mund të na vijnë prej vënies në efiçensë të tokave të
vakëfit?
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Përgjigje: Nuk ka absolutisht asnjë detyrim për nxjerrje
zekati, as khumsi, lidhur me pronat që cilësohen si vakëfe. Edhe në
qoftë se është vakëf privat, nuk ka detyrim për nxjerrjen e khumsit
prej një vakëfi të zhvilluar e të rritur. Gjithashtu, nuk ka zekat në
vakëfin publik, përpara se ta marrë atë në dorëzim pala për të cilën
është destinuar ai vakëf. Pasi ta marrë në dorëzim, personi apo pala
është e detyruar që të nxjerrë zekatin e pjesës së zhvilluar të vakëfit,
në qoftë se plotëson kushtet e detyrueshmërisë së zekatit. Ndërsa
sa i përket zhvillimit të vakëfit privat, mund të themi se të gjithë ata
persona për të cilët është vënë në efiçensë ky vakëf, janë të detyruar
që të nxjerrin zekatin e përfitimeve të marra prej vakëfit, në rast se
ato e plotësojnë nisabin e zekatit.
Pyetja 1094: Lidhur me pjesën e zotërinjve, sadatëve, (anëtarët
e Familjes së Profetit Muhamed (Paqja dhe begatia e Allahut qoftë mbi të
gjithë ata!) dhe pjesën e Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!), a janë të
lidhura me fitimet prej të ardhurave në vegjëlinë e tyre?
Përgjigje: Për të qenë të sigurtë, janë të detyruar që pasi të
mbushin moshën e pubertetit të nxjerrin khumsin e fitimeve të
marra përpara kohës së pubertetit, në qoftë se mbeten në pronësinë
e tyre deri pas plotësimit të pubertetit.
Pyetja 1095: A janë të lidhura me khumsin mjetet e punës të
cilat përdoren për të kryer punët nga të cilat vijnë të ardhurat apo
fitimet tona?
Përgjigje: Lidhur me mjetet e punës, detyrueshmëria e
nxjerrjes së khumsit të tyre është e ngjashme me detyrueshmërinë
e nxjerrjes së khumsit për kapitalin fillestar, në qoftë se ato mjete
janë blerë prej fitimeve nga të ardhurat.
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Pyetja 1096: Kohëve të fundit, bazuar mbi një marrëveshje
të akorduar ndërmjet Organizatës së Haxhit dhe të Umres (në
Republikën Islamike të Iranit) dhe ndërmjet Bankës “Mileli Iran”,
të gjithë personat që aplikojnë për Haxh (et temetu) janë të detyruar
që t’i kthehen bankës në fjalë dhe të depozitojnë një shumë prej një
milion tumanësh në llogarinë personale të personit në kuadër të një
marrëveshjeje (mudarebeh) ndërmjet tyre. Për këtë depozitë ata
marrin një mandat pagese nga banka. Kjo shumë parash qëndron
në llogarinë personale të depozituesit derisa të vijë koha e nderimit
të tij me vizitën e bekuar për në Haxh. Ky person merr prej bankës
në fund të çdo viti përafërsisht 17% të shumës së parave të
depozituara sipas marrëveshjes së “mudarebes” (bashkëpunimi i
kapitalit me krahun e punës) që ka me bankën. Organizata e Haxhit
i jep prioritet dhe përparësi për të kryer vizitën e Haxhit personave
që aplikojnë përpara të tjerëve. Përafërsisht nevojiten tre vjet derisa
të njoftohet ardhja e radhës së personit për të shkuar në Haxh. Në
momentin që bëhet gati për të udhëtuar për në Haxh, personi e
tërheq shumën e depozituar në bankë dhe pasi u bashkëngjit atyre
të gjitha shpenzimet që i nevojiten në Haxh, e kalon shumën e plotë
në llogarinë e Organizatës së Haxhit. Më pas udhëton për në Haxh.
Pyetja që lind në këtë rast është: Cila është dispozita islame lidhur
me përqindjet (paratë) e marra (të fituara) prej bankës për arsye të
marrëveshjes së “mudarebes” që kemi me të, në qoftë se nuk ka
ndodhur që në fillim një marrëveshje verbale me bankën, por ka
patur vetëm një marrëveshje të nënshkruar prej secilës palë?
Përgjigje: Nuk ka asnjë problem lidhur me marrëveshjet e
shkruara dhe të nënshkruara prej secilës palë, ndërmjet personave
të ndryshëm dhe bankës, ashtu siç është parashtruar në pyetjen
tuaj. Sa i përket fitimeve që personi i merr prej bankës për arsye të
- 492 -

sipas opinionit të dijetarit, eruditit, Ajatullah Sejjid Ali Khamenei

marrëveshjes së “mudarebes” që ka me të, kanë statusin hallall.
Khumsi në këtë rast është i lidhur me vetë shumën e depozituar në
bankë që në fillim të herës, në qoftë se ajo është prej fitimeve të
pakhumsuara të personit. Ndërsa sa i përket fitimeve prej
depozitës, në qoftë se ato nuk mund të tërhiqen përpara se të vijë
viti i kohës së udhëtimit për në Haxh, kjo shumë konsiderohet prej
fitimeve të vitit në të cilin shuma është poseduar prej përfituesit dhe
në qoftë se ajo shumë përdoret për nevojat e Haxhit të kryer në të
njëjtin vit, në këtë rast nuk jeni të detyruar që ta khumsoni atë.
Pyetja 1097: Lidhur me të punësuarit të cilët e kanë
plotësimin e vitit të tyre në khumsit në muajin e dymbëdhjetë. Ata
e marrin pagën e tyre pesë ditë përpara përfundimit të vitit, për ta
shpenzuar më pas në muajin që e pason (muaji i parë i vitit të
ardhshëm). A është e detyrueshme që kjo shumë të khumsohet?
Përgjigje: Sa i përket pagës që merret disa ditë përpara
përfundimit të vitit, për sa kohë nuk shpenzohet për nevojat jetike
të ditëve të mbetura të atij viti të khumsit, është e detyrueshme që
të khumsohet. Në qoftë se një sasi e caktuar parash të kursyera
konsiderohet si pjesë për nevojat e shportës, në këtë rast nuk keni
detyrime lidhur me khumsin.
Pyetja 1098: Pjesa më e madhe e studentëve të
universiteteve, kursejnë paratë prej të ardhurave të tyre modeste,
me qëllim shmangien e të papriturave të ndryshme financiare në të
ardhmen. Për këtë arsye, ata mund të kursejnë një pjesë të caktuar
të parave që ata marrin nga bursat e tyre të studimit. Pyetja që lind
në këtë rast është: Duke patur parasysh se këto para janë kursyer
me shumë mund dhe sakrifica prej parave të përcaktuara për t’u
shpenzuar prej tyre në formën e bursës së studimit dhe të cilën ata
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e përfitojnë prej Ministrisë së Arsimit, a janë të detyruar që të
nxjerrin khumsin e këtyre kursimeve?
Përgjigje: Paratë e përfituara nga bursat e studimit apo
ndihmesat e tjera të ngjashme, nuk është e detyrueshme të
khumsohen.

MËNYRA E PËRLLOGARITJES SË KHUMSIT

Pyetja 1099: Cila është dispozita islame lidhur me vonesën
e nxjerrjes së khumsit të vitit aktual deri në vitin pasardhës?
Përgjigje: Nuk lejohet vonesa e nxjerrjes së khumsit pas
kohës së plotësimit të vitit të khumsit, edhe pse është plotësisht e
mundur që të nxirret pas kohës së saj në çdo moment tjetër.
Pyetja 1100: Kam një shumë të caktuar parash. Një pjesë të
kësaj shume e kam personalisht dhe një pjesë tjetër ia kam kredituar
disa personave të tjerë pa kamatë. Nga ana tjetër, kam qenë i
detyruar që të marr borxh për arsye se kam blerë një copë tokë për
qëllim ndërtimi dhe banimi. Njërin prej kësteve të lidhur me paratë
e marra borxh për blerjen e tokës më duhet ta shlyej pas disa
muajsh. A është e lejuar që paratë që kam për momentin në
posedimin tim dhe bashkë me to edhe paratë që ua kam dhënë
personave të tjerë në formën e kredisë pa kamatë, të konsiderohen
pjesë e borxheve që kam marrë për të blerë tokën dhe më pas të
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nxjerr khumsin e pjesës së mbetur të pasurisë? Meqë ra fjala, a është
e detyrueshme të nxirret khumsi për një tokë të blerë për qëllim
ndërtimi për banim?
Përgjigje: Sa i përket sasisë së parave të cilat ua keni dhënë
personave të tjerë në formën e kredisë pa kamatë, ju nuk jeni të
detyruar që të nxirrni khumsin e asaj shume për sa kohë ju nuk keni
mundësi që ta tërhiqni atë deri në plotësimin e vitit tuaj të khumsit.
Është e lejuar për ju që të shpenzoni prej fitimeve të vitit përpara
plotësimit të tij për të shlyer këstin e borxhit që ke për të shlyer pas
disa muajve. Ndërsa, në rast se e shpenzoni atë shumë gjatë vitit,
për të shlyer këstin e borxhit derisa u plotësua viti yt i khumsit, në
këtë rast nuk e keni të mundur që ta mënjanoni borxhin prej asaj
shume. Madje, jeni i detyruar që të nxirrni khumsin e të gjithë asaj
shume. Në qoftë se dëshiron që të shpenzosh një pjesë të fitimeve
apo të gjitha fitimet për të shlyer borxhet e tua pas disa muajve dhe
nuk e keni të mundur që t’i shlyeni ato me paratë e mbetura pas
nxjerrjes së khumsit, duke rënë kështu në vështirësi të mëdha, në
këtë rast nuk jeni i detyruar që të nxirrni khumsin e parave që ju do
t’i përdorni për të shlyer borxhin tuaj. Ndërsa sa i përket tokës, të
cilën e keni blerë me fitimet e vitit të blerjes, në qoftë se kjo ka
ndodhur për nevoja të banimit, atëherë nuk jeni i detyruar që ta
nxirrni khumsin e asaj shume.
Pyetja 1101: Duke qenë se deri tani nuk jam martuar ende, a
është e lejuar për mua që të kursej apo të veçoj një shumë të caktuar
prej parave që i kam në posedimin tim, me qëllim blerjen e nevojave
dhe domosdoshmërive që mund të më duhen në të ardhmen?
Përgjigje: Në qoftë se me kursimet tuaja të vitit keni
planifikuar që të bleni domosdoshmëritë e jetesës dhe të martesës,
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në ditët e para të afërta pas plotësimit të vitit tuaj të khumsit, në
këtë rast nuk jeni i detyruar që të nxirrni khumsin e asaj shume.
Pyetja 1102: Viti im i khumsit plotësohet me plotësimin e
muajit të dhjetë të vitit. A është khumsi i lidhur me pagën e muajit
të dhjetë të cilën e marr në fund të këtij muaji? Po në qoftë se ia
dhuroj bashkëshortes time atë pjesë të rrogës që kursehet zakonisht
prej saj, a është i lidhur khumsi me këtë shumë apo jo?
Përgjigje: Sa i përket rrogës së muajit të fundit të vitit tuaj të
khumsit, në qoftë se e merrni atë në dorëzim përpara plotësimit të
vitit tuaj të khumsit, jeni të detyruar që të jepni khumsin çfarë
mbetet prej saj pasi të keni shpenzuar për blerjen e nevojave tuaja
jetike të vitit. Ndërsa sa i përket dhuratës që ia jepni bashkëshortes
tuaj, apo çdo personi tjetër, për sa kohë dhurimi nuk është formal,
thjesht për t’i shpëtuar khumsit dhe është i përshtatshëm me
nivelin e dhuratave të shtresës tuaj, në këtë rast, nuk jeni të detyruar
që ta nxirrni khumsin.
Pyetja 1103: Është një shumë parash dhe një pasuri (mall) që
është shpenzuar. A është e lejuar që në fund të vitit financiar të
nxirret veçmas një pjesë prej fitimeve të vitit, në vend të sasisë së
khumsit që është shpenzuar?
Përgjigje: Nuk është e lejuar që të veçohet një sasi parash
prej fitimeve të vitit, në vend të parasë së khumsit të shpenzuar.
Pyetja 1104: Në qoftë se paraja që nuk është e lidhur me
khumsin, siç mund të jenë shpërblimet apo trofetë e ndryshëm,
bashkohet me kapitalin, a është e lejuar që kjo para të veçohet prej
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kapitalit në fund të plotësimit të vitit të khumsit, dhe më pas të
nxjerrim khumsin e pjesës së mbetur të parave?
Përgjigje: Nuk ka ndonjë ndalesë për të bërë këtë që sapo
thatë.
Pyetja 1105: Përpara tri vjetësh kam hapur një dyqan me një
shumë të khumsuar parash dhe viti i khumsit tim plotësohet me
përfundimin e vitit sipas kalendarit diellor –nënkuptoj natën e
festës së Nevruzit. Deri në këto momente të plotësimit të vitit
konstatoj se i gjithë kapitali është i shpërndarë tek njerëzit në
formën e borxhit dhe njëkohësisht unë mbaj mbi supe një sasi
shumë të madhe borxhesh. Ju lutem të më tregoni se cilat janë
detyrimet e mia në këtë rast.
Përgjigje: Në qoftë se në kohën e plotësimit të kohës së
khumsit, nuk ke patur në posedimin tënd asgjë prej parave të
kapitalit dhe as prej fitimeve, dhe në qoftë se tërësia e sasisë së
parave të thata dhe e mallit që ke në dyqan janë të barabarta me
sasinë e kapitalit fillestar, prej të cilit është nxjerrë khumsi, nuk jeni
i detyruar që të nxirrni khumsin. Ndërsa sa i përket borxheve që ua
ke shpërndarë njerëzve (duke ua mbajtur shitjet të shënuara në
fletoren e borxheve të dyqanit), ato konsiderohen prej fitimeve të
vitit në të cilin ti do t’i mbledhësh ato borxhe.
Pyetja 1106: Kur bëjmë inventarin e mallrave të mbetura në
dyqan në fund të vitit, hasim vështirësi të mëdha në përcaktimin e
vlerës së tyre. Ju lutemi të na tregoni se mbi ç’bazë dhe si mund ta
bëjmë këtë llogaritje.
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Përgjigje: Duhet gjetur një mënyrë e përshtatshme, cilado
qoftë ajo për të bërë inventarin e saktë të mallrave të mbetura në
dyqan dhe duhet të bëhet gjithashtu një përllogaritje, qoftë edhe e
përafërt, e vlerës së tyre, pasi kjo është e domosdoshme për të
përcaktuar fitimin prej të cilit duhet të nxirret khumsi.
Pyetja 1107: Në qoftë se nuk e kam bërë llogarinë e khumsit
për disa vite me radhë derisa pasuria ime është shndërruar në para
të thata dhe kapitali fillestar është rritur; më pas e nxjerr khumsin e
gjithçkaje përtej kapitalit të fillimit. Ju lutemi të më tregoni a ka
ndonjë problem lidhur me këtë.
Përgjigje: Në qoftë se në kohën e plotësimit të vitit tënd të
khumsit, është e pranishme tek paratë e tua një pjesë e khumsit,
sado e vogël qoftë ajo, nuk është e lejuar që të vonohet nxjerrja e tij.
Pyetja 1108: Ju lutemi të na tregoni se cila është mënyra më
e lehtë dhe më e thjeshtuar nëpërmjet së cilës pronari i një dyqani
mund të nxjerrë khumsin e pasurisë së tij.
Përgjigje: Bëhet përllogaritja dhe vlerësimi i sasisë së parave
dhe të mallrave që ka gjendje në dyqan sapo të plotësohet viti i tyre
i khumsit. Pasi të bëhet ky process, rezultatet e përftuara prej këtij
vlerësimi krahasohen me kapitalin fillestar të investuar. Gjithçka që
tepron mbi kapitalin fillestar konsiderohet fitim dhe është e
detyrueshme që të nxirret khumsi i tij.
Pyetja 1109: Kam vendosur që plotësimi i vitit tim të
khumsit të jetë muaji i tretë të vitit të kaluar dhe kjo ka qenë data
në të cilën unë i jam drejtuar bankës sime për të bërë llogarinë e
khumsit (bëhet fjalë për khumsin e përqindjeve të përfituara prej
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depozitimit të shumës së parave të mia në këtë bankë). A mund të
konsiderohet e saktë kjo mënyrë nëpërmjet të cilës unë e kam bërë
përllogaritjen e vitit tim financiar?
Përgjigje: Dita në të cilën nis cikli yt i khumsit është dita në
të cilën ju ka ndodhur për herë të parë përfitimi i aksesueshëm dhe
që është në posedimin tuaj. E keni të ndaluar që të shtyni ditën e
fillimit të cikli (vitit) tuaj të khumsit përtej asaj dite.
Pyetja 1110: Në qoftë se një person shet disa prej mjeteve
dhe mallrave të domosdoshme që ka në pronësi, siç mund të jetë
për shembull makina, motorcikleta apo sexhadja, prej të cilave nuk
është nxjerrë khumsi, a është i detyruar që ta nxjerrë khumsin e
atyre mallrave të shitura menjëherë pasi t’i ketë shitur?
Përgjigje: Mallrat e lartpërmendur, në qoftë se janë pjesë e
nevojave të tij jetike të vitit dhe blerja e tyre në fillim të herës është
bërë me paratë e të njëjtit vit dhe ato mallra janë shitur në vitin që e
pason atë, në këtë rast, nuk ka khums për shumën e përfituar prej
shitjes. Ndërsa në qoftë se i ka blerë ato mallra me para të cilave u
ka kaluar viti i khumsit, pa u nxjerrë prej tyre khumsi, në këtë rast,
është i detyruar që të nxjerrë khumsin e shumës me të cilën i ka
blerë ato mallra, edhe nëse nuk i shet ato. Në qoftë se nuk ka një
përllogaritje vjetore për khumsin, le të konsultohet për vlerën e
blerjes së atyre mallrave me ndonjërën prej zyrave tona në zonën
ku ai banon.
Pyetja 1111: Nëse dikush ka patur nevojë dhe
domosdoshmëri për blerjen e disa pajisjeve shtëpiake, siç mund të
jetë frigoriferi për shembull, por nuk ka mundësi që t’i blejë ato
menjëherë, ndaj vendos që të kursejë një sasi parash që pasi të
- 499 -

Pyetje Përgjigje - Adhurimet

plotësohet shuma të blejë më to nevojat e tij. Tani që po ju pyes po
vjen koha e plotësimit të vitit të tij të khumsit. Pyetja që lind është:
A është i detyruar ky person që të nxjerrë khumsin për ato para që
ka kursyer për qëllimet e lartpërmendura?
Përgjigje: Paraja e kursyer për të blerë nevojat e
domosdoshme të jetesës nuk është e detyrueshme që të khumsohet,
në rast se blerja me paratë e kursyera, ndodh disa ditë (në ditët e
afërta) pas plotësimit të vitit të khumsit.
Pyetja 1112: Në qoftë se dikush i krediton një pjesë të parave
të tij një personi tjetër përpara se të plotësohet viti i tij financiar dhe
e rikthen atë shumë vetëm pasi të kenë kaluar disa muaj prej
plotësimit të vitit të tij financiar (të khumsit), cila është dispozita
islame lidhur me këtë rast?
Përgjigje: Është i detyruar që të nxjerrë khumsin e sasisë së
parave që ia ka kredituar personit tjetër sapo ta marrë atë në
dorëzim.
Pyetja 1113: Cila është dispozita islame lidhur me mallrat që
një person i blen gjatë vitit të tij të khumsit dhe më pas i shet ato që
ka blerë pasi të jetë plotësuar vitit i tij i khumsit?
Përgjigje: Lidhur me mallrat e lartpërmendur dhe të
nënkuptuara në pyetjen tuaj, në qoftë se ato konsiderohen prej
nevojave jetike të vitit dhe për përdorim personal, atëherë ato nuk
khumsohen. Ndërsa në qoftë se i ka blerë ato për qëllime tregëtie
(për t’i shitur), në qoftë se mundet t’i shesë ato përpara se të
plotësohet viti i tij i khumsit, është i detyruar që të nxjerrë khumsin
e fitimeve që ka marrë prej shitjes së tyre. Në qoftë se nuk mund t’i
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shesë brenda kësaj periudhe, nuk është i detyruar që t’i khumsojë
ato. Në qoftë se i shet ato, atëherë gjykojmë se fitimet e marra prej
shitjes së tyre konsiderohen prej fitimeve të vitit të shitjes.
Pyetja 1114: Në qoftë se një punonjës i administratës e merr
pagën e tij vetëm pasi të jetë plotësuar viti i tij i khumsit, a është i
detyruar që t’i khumsojë ato para apo jo?
Përgjigje: Në qoftë se ka mundësi t’i marrë ato paga përpara
përfundimit të vitit të tij të khumsit, në këtë rast është i detyruar që
të nxjerrë khumsin e tyre, edhe nëse nuk i ka në posedimin e tij ato
para, pasi ai ka patur mundësi që t’i ketë. Përndryshe, ato para
konsiderohen prej fitimeve të vitit në të cilin i ka marrë në dorëzim.
Pyetja 1115: Si përcaktohet khumsi i kallëpeve të floririt,
shuma e të cilëve ndryshon vazhdimisht?
Përgjigje: Në qoftë se do të nxjerrë khumsin e vlerës së
floririt, atëherë duhet ta bëjë llogarinë me vlerën e tregut në ditën
kur do ta nxjerrë atë.
Pyetja 1116: Në qoftë se një person e bën llogarinë e vitit të
tij të khumsit me vlerën e floririt… Le të sjellim një shembull për ta
bërë më të qartë këtë: Në qoftë se vlera e të gjitha kapitaleve të tij
është e barazvlefshme me kallëpe floriri të llojit “Bahar Azadi” dhe
ka paguar njëzet kallëpe për llogari të khumsit, vlera e mbetur e
shumës së khumsuar është tetëdhjetë kallëpe floriri. Në qoftë se në
vitin e ardhshëm ngrihet vlera e kallëpit të floririt, por në pronësinë
e këtij personi janë vetëm tetëdhjetë kallëpe floriri (pra nuk janë
shtuar kallëpet, por vetëm vlera e tyre e tregut), a është i lidhur
khumsi me këtë pasuri në këtë rast apo jo? A është i detyruar që të
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khumsojë pjesën e rritur të vlerës së tregut për të njëjtën sasi
kallëpesh të floririt?
Përgjigje: Në qoftë se rritet vlera e tyre e tregut dhe është e
mundur që të shiten brenda vitit të tij të khumsit, është e
detyrueshme që të nxirret khumsi i vlerës së shtuar duke
përllogaritur gjithashtu edhe ndikimin e inflacionit në vlerën e
rritur.

PËRCAKTIMI I PLOTËSIMIT TË VITIT TË
KHUMSIT

Pyetja 1117: Nëse një person është plotësisht i bindur se nuk
mbetet asnjë sasi parash deri në plotësimin e vitit të tij të khumsit,
për arsye se gjithçka që fiton gjatë vitit i shpenzon për të siguruar
jetesën dhe nevojat më të domosdoshme të saj. Në një rast si ky, a
është i detyruar besimtari që të caktojë një datë për të përllogaritur
vitin e tij të khumsit apo jo? A është i detyrueshëm fetarisht caktimi
i një date për të përllogaritur vitin e khumsit apo jo? Cila është
dispozita islame lidhur me një besimtar, i cili nuk cakton një datë
për të përllogaritur vitin e tij të khumsit, veprim ky që buron prej
bindjes së tij të plotë se nuk ka për t’i mbetur prej të ardhurave të tij
të pakta asnjë kacidhe në fund të vitit?
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Përgjigje: Përllogaritja e vitit të khumsit nuk është detyrë me
të cilën është ngarkuar çdo njeri që ekziston dhe frymon mbi këtë
Tokë, por është detyrë dhe detyrim i atyre që merren me aktivitet
fitimprurës dhe e kanë fitimin e parave pjesë të angazhimeve të tyre
të përditshme. Viti i khumsit përllogaritet prej fshatarëve që
mbjellin tokat e tyre dhe kanë si aktivitet të tyre bujqësinë. Ata bëjnë
llogaritë e fitimeve të tyre pasi të kenë përfunduar ciklin e plotë të
aktivitetit të tyre prej mbjelljes tek korrja, shitja, fitimi. Përllogaritja
e vitit të khumsit nuk është e detyrueshme në vetvete. Ajo është e
lidhur me të gjitha aktivitetet fitimprurëse në mënyrë që të
kuptohet se cila është sasia e parave që duhet të nxjerrë prej
pasurisë së tij secili prej atyre që besojnë Zotin. Në qoftë se një
person është plotësisht i bindur se nuk mund të fitojë kurrë para
më shumë se sasia e parave që i nevojiten për të siguruar
minimumin e tij jetik, në këtë rast, nuk ka asnjë detyrim që të
përcaktojë një ditë për vitin e tij të khumsit.
Pyetja 1118: A mund të konsiderohet muaji i parë i punës si
fillimi i vitit të khumsit, apo muaji i parë në të cilin merr pagën?
Përgjigje: Përllogaritja e ditës së parë të vitit të khumsit për
të punësuarit në administratë apo në çdo lloj pune tjetër, është dita
në të cilën marrin rrogën e parë, ose dita në të cilën ai ka mundësi
ta marrë në dorëzim rrogën e tij të parë.
Pyetja 1119: Si mund të përcaktohet fillimi i vitit, me qëllim
përcaktimin e kohës së nxjerrjes së khumsit?
Përgjigje: Fillimi i vitit të khumsit nuk përcaktohet prej
besimtarit, por janë rrethanat e jetës së tij dhe mënyra sesi ai e kryen
aktivitetin financiar ajo që e përcakton ditën në të cilën nis cikli i tij
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i fitimit, dhe për rrjedhojë, edhe cikli i vitit të tij të khumsit. Në qoftë
se do të flasim për punonjësit e thjeshtë apo për punonjësit e
administratës, dita e parë e vitit të tyre të khumsit konsiderohet dita
e parë në të cilën marrin në dorëzim pagën e tyre. Ndërsa për
tregtarët dhe pronarët e dyqaneve, viti i khumsit e fillon ciklin e tij
prej ditës që fillojnë aktivitetin e tyre të shitblerjes. Ndërsa cikli i
vitit të khumsit për ata që punojnë në bujqësi, fillon në ditën në të
cilën ata korrin frytet e para të të mbjellave të tyre.
Pyetja 1120: A janë të detyruar djemtë e rinj beqarë, të cilët
vazhdojnë të jetojnë bashkë me prindërit e tyre, që të përcaktojnë
një ditë për të përllogaritur vitin e tyre të khumsit apo jo? Kur fillon
viti i kësaj kategorie? Si e bëjnë ata këtë llogari?
Përgjigje: Në qoftë se ky djalosh, edhe pse mund të jetë
beqar, ka fitimet dhe të ardhurat e tij personale, sado të pakta që të
jenë ato fitime, ai është i detyruar që të përcaktojë një datë për të
përllogaritur vitin e tij të khumsit, në mënyrë që të nxjerrë
detyrimet e tij në fund të vitit. Dita e parë në të cilën ai nis të
përllogarisë vitin e tij të khumsit është dita e parë në të cilën ai nis
të fitojë diçka, sado që të jetë vlera e saj.
Pyetja 1121: A është e mundur që dy bashkëshortë, të cilët i
përdorin të ardhurat e përbashkëta për nevojat e tyre dhe të
shtëpisë, të kenë një vit të përbashkët për përllogaritjen e khumsit?
Përgjigje: Secili prej tyre ka një vit të veçantë të khumsit,
lidhur me pasurinë që ka secili. Kështu që, secili prej tyre është i
detyruar fetarisht që të nxjerrë khumsin e parave që i ka mbetur pas
shpenzimeve për nevojat jetike, sapo të plotësohet vitit i khumsit.
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Pyetja 1122: Unë jam një grua shtëpiake dhe ndjek shkollën
juridike të Imamit (Allahu e Mëshiroftë!) dhe bashkëshorti im ka
përcaktuar një datë të plotësimit të vitit të tij të khumsit dhe në atë
datë i shlyen detyrimet e tij. Unë gjithashtu, kam disa të ardhura. A
është e mundur që edhe unë të caktoj një ditë për të përllogaritur
fillimin dhe plotësimin e vitit tim të khumsit, në mënyrë që të nxjerr
edhe unë detyrimet e mia? A është e mundur që ta caktoj ditën e
parë të vitit tim të khumsit në ditën e parë që do të marr fitime të
pakhumsuara dhe në fund të vitit të nxjerr khumsin e parave që më
kanë mbetur pasi të kem shpenzuar sasinë e parave të nevojshme
për mallrat e shportës jetike? A është i lidhur khumsi me para të
cilat i shpenzoj në mesin e vitit të khumsit për qëllime të ndryshme,
qoftë kjo: vizitat e ndryshme, blerja e dhuratave, apo gjëra të tjera
të ngjashme?
Përgjigje: Jeni e detyruar që si ditë të parë të vitit tuaj të
khumsit të llogarisni ditën në të cilën ju merrni fitimin e parë. Për
gjithçka që e shpenzoni gjatë vitit tuaj të khumsit prej fitimeve dhe
të ardhurave tuaja të ndryshme për të blerë ato që përmendët më
lart, nuk jeni e detyruar të nxirrni khums. Gjithashtu, pjesa e
mbetur e parave të vitit pasi të keni hequr mënjanë shpenzimet për
nevojat jetike, khumsohet menjëherë pas plotësimit të vitit.
Pyetja 1123: A duhet që viti i khumsit të llogaritet sipas vitit
diellor apo atij hënor?
Përgjigje: Është i lirë të zgjidhet ajo mënyrë që dëshiron.
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