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Parathënie 
 

Ligjet dhe rregulloret e Islamit janë të ndara në dy 
kategori madhore dhe të veçanta - të parat janë ato ligje që 
merren me marrëdhënien e qenies njerëzore me Krijuesin 
dhe Mjeshtrin. Kategoria e dytë është për ata ligje që 
rregullojnë dhe udhëheqin marrëdhëniet tona me njëri-
tjetrin. Të shohësh se në një degë të ligjit islam të njohur si 
Fikh, 90% e rregullave udhëheqin ndërveprimin tonë me 
njëri tjetrin, është një kërkesë që ne familjarizohemi me të 
se si ne të sillemi me anëtarë të së njëjtës gjini dhe më e 
rëndësishmja se si të sillemi me ata të gjinisë së kundërt. 

 
 
 

Shënime përpara se të lexoni këtë libër 
 
Ky libër përmban fetvanë e tetë Merxhave të Taklidit, 

ku katër prej të cilëve kanë ndërruar jetë, quheshin: 
Ajatullah al-Udhma al-Haxh as-Sejjid Ruhullah al-

Musavi al-Khomeini, Ajatullah al-Udhma al-Haxh as-Sejjid 
Muhammed Riza al-Gulpajgani, dhe  Ajatullah al-Udhma 
al-Haxh ash-Sheikh „Ali al-Araki dhe Ajatullah al-Udhma 
al-Haxh ash-Sheikh Muhammed Taki Behxhet.  Katër të 
tjerët prej Maraxhave të e tjerë jetojnë ende, Allahu i ruajtë 
ata të gjithë, të cilët janë:, Ajatullah al-Udhma al-Haxh ash-
Sheikh Nasir Makarim Shirazi, Ajatullah al-Udhma al-
Haxh as-Sejjid „Ali al-Huseini as-Sistani, Ajatullah al-
Udhma al-Haxh ash-Sheikh Mirza Xhevad Tabrizi, 
Ajatullah al-Udhma al-Haxh ash-Sheikh Fazil Lankarani. 
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Referencat aktuale nga tekstet arabe dhe perse të disa 
Maraxhau Taklid, nuk janë përmendur në këtë libër. Sa për 
vendimet e secilit Merxha janë përdorur simbole, që do të 
përmenden në fund të këtij seksioni, me shkurtime. Në rast 
se një apo më shumë nga Maraxha-të nuk janë përmendur 
në ndonjë vendim, kjo nënkupton se ne nuk patëm 
mundësi të merrnim një qëndrim për atë çështje. 

Vendimi kryesor që është dhënë, është në përputhje me 
vendimin e Ajatullah al-Udhma al-Haxh as-Sejjid Ruhullah 
al-Musavi al-Khomeini dhe në rast të ndonjë dallimi 
ndërmjet vendimeve të tij dhe atyre të Maraxhave të tjerë, 
opinionet e ndryshme të tyre do të ndjekin vendimin 
original. Nëse nuk ka ndonjë dallim ndërmjet vendimeve, 
ne vetëm do të përmendim (me simbolet e duhura), ata 
Maraxha që ndajnë të njëjtin mendim. 

Megjithëse ne iu kemi referuar të gjithë librave të 
botuar, duke shqyrtuar ligjet e ndryshme të Islamit nga 
secili Merxha, por vetëm për të qenë tërësisht të kënaqur se 
ajo çka kemi hartuar është e saktë, ne kemi pasur te nga 
shkollarët kryesorë që punojnë në zyrat e secilit Maraxha 
që kanë mbikëqyrur punën tonë. 

Për vërtetësi të leximit, është e mundur që vendimet të 
cilat ne i kemi përfshirë në këtë libër, e që po i paraqesim si 
“normë”, mund të kenë kaluar në zyrën e Maraxha‟ në 
formën e pyetjeve apo e kundërta. 
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Shkurtimet e emrave të Maraxhau Taklid-it në këtë 
libër janë si më poshtë: 

 
1- Germa A nënkupton: Ajatullah al-Udhma al-Haxh 

ash-Sheikh „Ali al-Araki. 
2- Germa B nënkupton: Ajatullah al-Udhma al-Haxh 

ash-Sheikh Muhammed Taki al-Behxhet.  
3- Germa G nënkupton: Ajatullah al-Udhma al-Haxh 

as-Sejjid Muhammed Riza al-Gulpajgani. 
4- Germa K nënkupton: Ajatullah al-Udhma al-Haxh 

as-Sejjid Ruhullah al-Musavi al-Khomeini. 
5- Germa L nënkupton: Ajatullah al-Udhma al-Haxh 

ash-Sheikh Muhammed Fadl al-Lankarani. 
6- Germa M nënkupton:  Ajatullah al-Udhma al-Haxh 

ash-Sheikh Nasir Makarim al-Shirazi. 
7- Germa S nënkupton: Ajatullah al-Udhma al-Haxh as-

Sejjid „Ali al-Huseini as-Sistani. 
8- Germa T nënkupton: Ajatullah al-Udhma al-Haxh 

ash-Sheikh Mirza Xhevad al-Tabrizi. 
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BIOGRAFI TË SHKURTRA TË MARAXHA-VE 

TË PREZANTUARA NË KËTË LIBËR 

 

 
Ajatullah al-Udhma al-Haxh ash-Sheikh „Ali Araki 
 
Ajatullah al-Udhma al-Haxh ash-Sheikh „Ali Araki u 

lind më 1890, në qytetin iranian të Arakut, por data e saktë 
nuk dihet për shkak të mungesës së regjistave të 
përshtatshëm në atë kohë. 

Pasi ndoqi mësimet elementare fetare, ai tregoi një 
dhunti për të vazhduar studimet e mëtejshme islame. Ai ka 
shpjeguar librin, “Uruetul Uuthka” para 48 vitesh (1952). 
Ky është një libër në të cilin të gjithë Muxhtehidët2 
komentojnë sapo ata njihen si ekspertë në studime të 
pavarura fetare, sipas këndvështrimit të tyre. Në kohën e 
recensës së tij në “Urvatul Vuthka”, ai ishte nën shoqërinë 
e liderëve të mëdhenj siç është Ajatullah al-„Udhma 
Khunsari dhe të tjerë. 

Dhe pse ai ishte i mësuar dhe një muxhtehid i 
deklaruar, duke ndjekur abdikimin e Ajatullah al-„Udhma 
al-Haxh as-Sejjid Khusari dhe Ajatullah al-„Udhma al-
Haxh as-Sejjid Muhammed Hussein al-Buruxherdi, ai nuk 
e deklaroi hapur Maraxha‟ijje-n e tij. Ai ishte një ndër 
mësuesit e Imam Khomeinit, që i ka mësuar themeluesit të 
Republikës Islamike kursin fillestar të Hauza, të titulluar 

                                                            
2 Muxhtehid është juristi që përpiqet maksimalisht për të nxjerrë një 
rregull të fesë.  
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Xhami‟atul Mukaddamat. Në studime të tjera, ai ishte 
bashkëkohës i imamit të ndjerë. 

 
Ajatullah al-„Udhma al-Haxh ash-Sheikh „Ali Araki 

ishte një nxitje e madhe për Republikën Islamike dhe herë 
pas here e udhëzoi qeverinë sa herë i është kërkuar. Pas 
abdikimit të Ajatullah Khomeinit, shumë nga Mukaladin-
ët ndoqën Ajatullah Arakin. Pas abdikimit të të madhit 
Ajatullah al-„Udhma al-Haxh as-Sejjid Abu al-Kasim al-
Khu‟i (Allahu e rritë rangun e tij), Xhamiatul Mudarrasin 
në Kum deklaroi në një komunikatë që Marrxha më i lartë 
të jetë ose Ajatullah al-„Udhma al-Haxh ash-Sheikh „Ali 
Araki ose Ajatullah al-„Udhma al-Haxh as-Sejjid 
Muhammed Riza al- Gulpajgani, duke parapëlqyer këtë të 
fundit, dhe më 10 dhjetor 1993, duke ndjekur largimin e 
Ajatullah al-„Udhma al-Haxh as-Sejjid Muhammed Riza al-
Gulpajgani nga kjo botë, Këshilli deklaroi të madhin 
Ajatullah Araki të bëhej Marxha i botës shiia. 

Ajatullah Araki, deri në vdekjen e tij udhëhoqi 
studentët e Hauza Faizijah në xhematin Salat. Mësimet e tij 
ishin aktive deri me shtrimin e tij në spital. Presidenti i 
këshillit, Ajatullah Ibrahim Amini në ceremoninë e tij të së 
premtes, më 10 dhjetor 1993, tha që Shejkhu ishte “që nga 
koha e të ndjerit Shejkh Abdul Karim Ha‟iri (themeluesi i 
Qendrës Fetare të Kumit), një ndër personalitetet më 
brilante në fushën e teologjisë dhe shkencave fetare, dhe 
një mik ndër ulematë (dijetarët)...” 

Ajatullah Jusuf Sana‟i, gjithashtu, nga Kumi, tha që 
Ajatullahu i madh  ka “një eksperiencë të lartë në fikh dhe 
në çështjet e ndryshme të tij, dhe gjithashtu është i aftë në 
çështjet kryesore të jurisprudencës.” Ajatullah Xhevadi 
Amuli përmendi në një deklaratë që Ajatullahu ka 
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mbrojtur “shpirtin e tij nga dëshirat e botës dhe është 
bindur ndaj sekreteve të ekzistencës së Allahut të së 
Dukshmes dhe së Padukshmes...” 

Ajatullahu i madh vdiq më 25 Xhumadi al-Ahar 1994, 
një vit nga dita e abdikimit të Ajatullah al-„Udhma al-Haxh 
as-Sejjid Muhammed Riza al-Gulpajgani dhe u varros në 
Kum, të enjten e 27 të muajit Xhumadi al-Ahar. 

 
 

AjatullAh al-Udhma al-Haxh ash-Sheikh 

Muhammed Taki al-Behxhet  
 
AjatullAh al-Udhma al-Haxh ash-Sheikh Muhammed 

Taki al-Behxhet u lind më 1915 në qytetin Fuman, Iran. 
Babai i tij, Karbalai Muhammed Behxhet ishte një njeri i 
besës dhe serioz në atë rajon. Ajatullah al-Behxhet e 
përfundoi shkollën e tij fillore në një ndër shkollat e 
Fumanit. Më vonë, në të njëjtin qytet, ai vazhdoi edukimin 
e tij fetar deri në vitin 1929, kur u nis për në Kum. 

Gjatë qëndrimit të tij të shkurtër në Kum, ai përfundoi 
studimet në gramatikën arabe dhe në letërsi, dhe më vonë 
emigroi në qytetin e shenjtë të Qerbelasë, në Irak, ku atje 
ndoqi leksionet e disa nga shkollarëve më në zë - si 
Ajatullah al-Udhma al-Haxh as-Sejjid Abu al-Kasim al-
Khu'i. 

Më 1933, ai u largua nga Qerbelaja për në qytetin e 
shenjtë të Naxhafit, për të përfunduar studimet e tij. 
Ndërkohë, atje ai ndoqi leksionet e një ndër studentëve të 
Ajatullah Khurasanit. Pas pjesëmarrjes në klasat e 
Ajatullah Dia' al-Iraki dhe Ajatullah Mirza Naini‟, ai 
vazhdoi të ndiqte leksionet e Ajatullah al-Haxh ash-Shejkh 
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Muhammed Hussein al-Gharavi al-Isfahani (i njohur si Al-
Kupani). Ajatullah al-Behxhet gjithashtu përfitoi shumë 
nga leksionet e Ajatullah al-Udhma al-Haxh as-Sejjid Abu 
al-Hasan al-Isfahani dhe al-Haxh ash-Shejkh Muhammed 
Kadhim ash-Shirazi. 

Përveç Fikh-ut (jurisprudencës) dhe Usul-it (parimet e 
jurisprudencës), Ajatullah al-Behxhet gjithashtu studioi 
librin al-Isharat të Ibn Sina-s dhe al-Asfar al-Arba të Mulla 
Sadra ash-Shirazi, të njohur më vonë si as-Sejjid Husein al-
Badkubi. 

Më 1944, Ajatullah al-Udhma al-Haxh ash-Sheikh 
Muhammed Taki al-Behxhet u kthye në Iran dhe u bë 
student i Ajatullah al-Udhma al-Kuhmari, ndërkohë që 
ndiqte leksionet e Ajatullah al-Udhma al-Haxh as-Sejjid 
Muhammed Hussein al-Buruxherdi në Fikh dhe Usul. 

Për pesëdhjetë vitet e shkuara ai ka dhënë mësim në 
nivelin Kharixh të Fikh-ut dhe Usul-it në shtëpinë e tij, për 
të evituar publicitetin.  

 
 

Ajatullah al-Udhma al-Haxh as-Sejjid 
Muhammed Riza Al-Gulpajgani 

 
Ajatullah al-Udhma al-Haxh as-Sejjid Muhammed Riza 

Al-Gulpajgani u nis për në banesën e tij qiellore të enjen në 
mbrëmje, më 9 dhjetor, në moshën 96 vjeçe. Ai vuajti nga 
defiçenca akute e frymëmarrjes dhe nga një infeksion në 
mëlçi për të cilin ai ishte shtruar në spital. Ajatullahu, i cili 
ishte autoriteti suprem fetar i botës shiia, u sëmurë shumë 
menjëherë pas mesnatës të së martës, dhe u dërgua në 
njësinë e shërbimit të zemrës në spital, por gjendja e tij 
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filloi të përkeqësohej pavarësisht kujdesit të madh të 
doktorëve të tij. 

Ajatullah al-Gulpajgani kaloi në koma në orët e para të 
së mërkurës në mëngjes dhe përfundimisht e la botën e 
vdekshme disa minuta përpara se të nisnin lutjet e së 
enjtes. 

Ai e pa dritën në fshatin Koukeh, pranë qytetit 
Gulpajgan (135 km në verilindje të Isfahanit), në mbyllje të 
vitit të shekullit të 19-të. Në moshën 20 vjeçare, ai shkoi në 
Arak që ishte qendra e studimeve fetare. Atje ai mori 
edukimin nën Ajatullah al-Udhma ash-Sheikh „Abd al-
Kerim al-Hairi. Më vonë, më 1921, ai shkoi në qytetin e 
Kumit për të përfunduar studimet e tij. 

Në fillimet e 1960, pas vdekjes së Ajatullah al-Udhma 
al-Haxh as-Sejjid Muhammed Husein al-Buruxherdi dhe 
gjatë syrgjynosjes së Ajatullah al-Udhma al-Haxh as-Sejjid 
Ruhullah al-Musavi al-Khomeini nga Irani, ai u bë 
mbikëqyrës i seminareve teologjike të Kumit. 

Ai mori administrimin e shkollës në një kohë 
vendimtare kur të dy shkollat teologjike dhe shkollarët 
muslimanë ishin të përndjekur për shkak të masave 
shtypëse të vendosura nga Shahu. Në atë kohë ai kishte 
rreth 800 studentë që ndoqën klasat e tij dhe morën 
trajnime të përparuara në studimet fetare. 

Ajatullah al-Gulpajgani është autori i një numri veprash 
shkencore dhe teksteve mësimore si dhe komentarëve për 
të tjera punë të ndryshme me karakter të thellë shkencor. 
Ndër ta është një shënim për al-Urvetul Vuthka‟, „Tevdih 
al-Masa‟il, „Manasik al-Haxh dhe shumë të tjerë. 

Ai ndihmoi në themelimin e rreth 30 shkollave fetare në 
qytete të ndryshme të Iranit, si dhe klinikave mjekësore për 
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studentët dhe të tjera tipe të qendrave të shërbimit publik 
në shumë pjesë të vendit dhe jashtë gjithashtu. 

Ajatullah al-Gulpajgani ishte një shkollar i madh dhe 
Marxha, dhe ai kishte shumë ndjekës në të gjithë botën. Ai 
u pajtua me konceptin e Vilajat-e-Fakihi të përcjellur nga 
Ajatullah Khomeini. 

Lideri i revolucionit islamik, Ajatullah as-Sejjid „Ali al-
Huseini al-Khamenei shprehu keqardhje të thellë për 
humbjen e dhimbshme të të madhit Ajatullah Muhammed 
Riza al-Gulpajgani. 

Ai ishte një ndër shtyllat e revolucionit të republikës 
islamike, tha lideri në fjalën e tij. 

Gjatë sundimit shtypës të regjimit të kaluar dhe në 
konfrontim me incidentet e hidhura që ndodhën në vitet 
pas largimit nga Irani të Ajatullah Khomeinit (1963), ishin 
disa raste kur zëri i personalitetit të tij të madh ishte i 
vetmi zë kërcënues kundër regjimit të kaluar, që ngrihej 
nga seminaret teologjike të Kumit dhe i jepte entuziazëm 
lëvizjes islamike. 

Pas fitores së revolucionit islamik, ai pati një kontribut 
aktiv në menaxhimin e punëve të përgjithshme të 
revolucionit, tha deklarata duke shtuar se ai pa mëdyshje 
mbështeti sistemin e republikës islamike dhe lidershipin e 
saj. Ai u respektua dhe nderua nga i ndjeri Ajatullah 
Khomeini. 

Largimi i këtij shkollari ishte një humbje e madhe dhe e 
pazëvendësueshme, shtonte deklarata. Deklarata po ashtu 
tha që i madhi ajatullah ishte një Marxha Taklid për 32 
vite, dhe një mësues në seminaret teologjike të Kumit për 
72 vite, ndërkohë që vazhdonte të mësonte dhe të jepte 
mësim në lëndën e Fikh-ut (jurisprudencës islame) për 
rreth 85 vjet. 
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Ai ishte personi i parë që ngriti seminare moderne 
teologjike dhe të parin institut të madh të studimeve 
kur‟anore në Kum. Ai ishte i pari person që përgatiti një 
tabelë lënde të Fikh-ut dhe Hadithit (traditës profetike) 
duke përdorur teknologjinë moderne dhe njohuritë e tij. 

Ai financoi qindra shkollarë, xhami dhe qendra të 
propagandës islame në Iran dhe në vende të tjera dhe solli 
qindra disiplina. 

 
 

Ajatullah al-Udhma al-Haxh as-Sejjid 
Ruhullah al-Musavi al-Khomeini al-Hindi 

 
Më 20 Xhumada al-Thani 1320 a.h. (24 Shtator 1902) u 

lind një fëmijë në Khumajn, një qytezë në provincën 
qendrore të Iranit, në një familje të devotshme të edukuar 
në teologji dhe të devotshme ndaj emigrimit dhe xhihadit, 
si dhe pasardhës të shenjtërisë së saj Fatima al-Zahra 
(paqja qoftë mbi të). Fëmija u quajt Ruhullah al-Musavi al-
Khomeini. 

Babai fisnik i Imam Khomeinit ishte i ndjeri Ajatullah 
as-Sejjid Mustafa Musavi, një bashkëkohës i të ndjerit 
Ajatulah Mirza Shirazi. Pasi mori dije islame të 
konsiderueshme gjatë disa viteve të studimeve në Naxhaf, 
ku mori dhe licensën të për të praktikuar ixhtihad-in, babai 
i Imam Khomeinit u kthye në Iran dhe u bë një 
udhërrëfyes fetar dhe mbështetës i popullit të Khumajnit. 
Kur Ruhallahu ishte rreth pesë muajsh, i ati i cili ishte 
ngritur kundër regjimit dhe tiranisë së agjentëve të 
qeverisë, në përgjigje të thirrjes së tij për të kërkuar të 
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vërtetën, u martirizua ndërkohë që po shkëmbehej nga 
Khumajn për në Arak. 

Vitet e fëmijërisë dhe rinisë së tij kaluan nën 
përkujdesjen dhe mbikëqyrjen e nënës së tij të devotshme 
(Benu Haxhar) që vinte nga një familje e ditur dhe e 
thjeshtë. Ajo ishte mbesa e Ajatullah Khunsarit (autor i 
Zubdatul-Tasanif) dhe hallës së saj fisnike (Sahiba 
Khanum), një grua e zonja dhe kërkuese e së vërtetës. 

Në moshën 15 vjeçare, Khomeini i ri u privua nga 
mbikëqyrja e këtyre dy personaliteteve të dashura. Nga 
fëmijëria e tij dhe herët në rininë e tij, Imam Khomeini 
mësoi me hirin e inteligjencës superiore, mësoi shkencat 
tradicionale dhe fitoi njohuri të konsiderueshme të 
njohurive paraprake - këto përfshijnë letërsinë arabe, 
logjikën, jurisprudencën dhe Usul (parimet e fesë). Për të 
mësuar këto, ai mori mësime nga Aga Mirza Mahmud 
Eftekhar al-„Ulama, Mirza Riza Naxhafi Khomeini, Aga 
Sheikh „Ali Muhammed Buruxherdi, Sheikh Muhammed 
Gulpajgani, Aga „Abbas Araki, por më shumë nga vëllai i 
tij i madh Ajatullah Sejjid Murteza Pasandideh. 

Shkurtimisht, pas emigrimit të të madhit Ajatullah 
Haxh Sheikh „Abd al-Karim Haeri Jazdi në Kum, në muajin 
Rexheb 1340 a.h. Imam Khomeini, gjithashtu mori pjesë në 
kuvendin teologjik të Kumit dhe mori leksione shtesë me 
shkollarët e kuvendit të Kumit. Këto përfshinë leksione 
nga libri i gjatë i Mutevvel në retorikë (Ma‟ani & Bajan) 
marrë nga i ndjeri Mirza Muhammed Ali Adib Tehrani; 
përfundimin e nivelit të studimeve me të ndjerin Ajatullah 
Sejjid Muhammed Taki Khonsari, por më së shumti me të 
ndjerin Ajatullah Sejjid Ali Jethrebi Kashani; (Fikh) parimet 
e jurisprudencës me mjeshtrin e kuvendit të Kumit 
Ajatullah al-Haxh Sheikh Abdulkarim Haeri Jazdi. 
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Shpirti kërkues dhe i ndjeshëm i Imam Khomeinit nuk 

mund të qëndronte vetëm me literaturën arabe dhe 
leksionet në Fikh (jusrisprudencë) dhe Usul (parimet e 
fesë). Ai ishte i interesuar edhe në shkenca të tjera 
gjithashtu. Kështu që, bashkë me mësimin e jurisprudencës 
dhe parimeve të fesë, “Fikh” nga “fukahatë” (juristët) e 
asaj kohe, ai mori mësime në matematikë, astronomi dhe 
filozofi nga i ndjeri Haxh Sejjid Abulhasan Rafiej Kazvini 
dhe vazhdoi të merrte të njëjtat mësime veç këtyre në 
shkenca shpirtërore dhe misticizëm nga i ndjeri Mirza Ali-
Akbar Hakami Jazdi. Ai gjithashtu mori leksione në 
metrikë dhe rimë si dhe për filozofët muslimanë dhe 
perëndimorë me të ndjerin Aga Sheikh Muhammed-Riza 
Mesxhid-Shahi Isfahani. Ai më pas mori leksione në etikë 
dhe “Irfan” (gnosticizëm) nga i ndjeri Ajatullah Haxh 
Mirza Xhavadi Maleki Tabrizi, dhe për më shumë ai 
studioi nivelet më të larta të teorisë dhe praktikës së 
“Irfanit” (gnosticizmit) për një periudhë prej 6 vitesh me të 
ndjerin Ajatullah Aga Mirza Muhammed-Ali Shahabadi. 

Për shumë vite, Hazreti Imam Khomeini dha mësim në 
lëndën “Fikh” (jurisprudencë) dhe parimet, misticizëm dhe 
etikë islame në shkollat fetare të Kumit, duke përfshirë ato 
Faizije, xhaminë Azam, xhaminë Muhammedije, shkollën 
Haxh Mulla Sadik, xhaminë Selmasi etj.. Ai dha mësim në 
“Fikh” dhe dijet e Ehl-i-Bejtit, në nivelin më të lartë, për 14 
vite në xhaminë Sheikh Ansari në qendrën islame të 
Naxhafit. Ishte në Naxhaf ku Imam Khomeini për herë të 
parë përfshiu në leksionet e tiij të “Fikh-ut”, themelet 
teorike të qeverisë islame. Studentët e tij deklaruan 
leksionet si më të besueshmet në asamblenë fetare të 
Naxhafit. Disa nga klasat e tij në Kum kishin më shumë se 
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1200 studentë, të cilët përfshinin rezultatet e vendosjes së 
juristëve (muxhtehidin) që përfitoi nga shkolla e “Fikh-ut” 
(jurisprudencës) dhe parimeve. 

Bekimet e mësimeve të Imam Khomeinit përfshijnë 
trajnimin dhe edukimin e qindra njerëzve, duke 
konsideruar shtrirjen e mësimeve të tij tek qindra burra të 
shkolluar dhe shkollarë, ku secili prej tyre është ndërkohë 
duke ndriçuar diku një kuvend fetar. Juristët e sotëm 
(muxhtehidin-ët) dhe gnostikët e shquar kanë qenë ndër 
studentët e Imam Khomeinit në Kum apo edhe në qendra 
të tjera të dijes. Mendimtarët e shquar si shkollari i madh 
Shahid Mutahhari dhe ai ndaj të cilit u bënë padrejtësi, 
Shahid Beheshti, u ndjenë të nderuar që kishin përfituar 
nga mësimet e Imam Khomeinit. Sot kleri i shquar që 
udhëheq revolucionin islamik dhe sistemin e republikës 
islamike në të gjitha çështjet civile janë ndër këta të 
shkolluar nga shkolla e Fikh-ut dhe politikat e Imam 
Khomeinit. 

Më 13 tetor 1965, Imam Khomeini, i shoqëruar nga djali 
i tij Ajatullah Haxh Mustafa u dërgua nga Turqia në 
vendin e dytë të azilit të tij, në Irak. Me mbërritjen në Irak, 
Imam Khomeini shkoi për pelegrinazh në vendin e shenjtë 
të imamëve të pagabueshëm të Kazamein, Samarra dhe 
Qerbela. Një javë më vonë ai lëvizi në rezidencën e tij në 
Naxhaf. 

Imam Khomeini e filloi dhënien e mësimit në 
jurisprudencë, në Aban, në vitin 1344 (Nëntor 1965), 
pavarësisht gjithë pengesave dhe kundërshtimeve, në 
xhaminë Sheikha Ansari në Naxhaf, dhe vazhdoi dhënien e 
mësimit deri në emigrimin e tij për në Paris, Francë. Bazat 
themelore të Imam Khomeinit në Fikh (jurisprudencë) dhe 
parime, si dhe zotësitë e tij në shkencat islame ishin të tilla 
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që pas një farë kohe, pavarësisht gjithë pengesave, mësimet 
e tij erdhën duke u njohur si më të shkëlqyerat në 
kuvendin teologjik të Naxhafit, si për nga sasia ashtu edhe 
për nga cilësia. 

Një numër i madh studentësh klerikë nga Irani, 
Pakistani, Iraku, Afganistani, India dhe vende të Gjirit 
Persik ndiqnin mësimet e tij çdo ditë. Ata të lidhur me 
imamin nga asambletë iraniane fetare donin të bënin 
emigrime kolektive në Naxhaf, por e ndërprenë një gjë të 
tillë të rekomanduar nga imami, që ishte e rëndësishme të 
mbaheshin aktive asambletë teologjike në Iran. Megjithatë, 
një numër i madh i atyre të lidhur ngushtësisht me Imam 
Khomeinin kishin mbërritur ndërkohë në Naxhaf dhe 
gradualisht, atje u formua një qendër me figura 
revolucionare që besonin në hapat e Imam Khomeinit, dhe 
ishte ky grup që ndërmori përgjegjësinë e të transmetuarit 
të mesazhit për luftë të imamit, në ata vite përpjekje. 

Më 12 Mehr, Imam Khomeini u largua nga Naxhafi për 
në kufijtë e Kuvajtit. Qeveria e Kuvajtit nuk e la imamin të 
hynte, si një shenjë paralajmëuese e regjimit iranian. Më 
herët, kishte fjalë për nisjen e imamit për në Liban apo Siri. 
Megjithatë pasi u konsultua me djalin e tij (Huxhetul Islam 
Haxh Sejjid Ahmed Khomeini), imami vendosi të 
emigronte në Francë dhe më 14 Mehr, ai hyri në Paris, ku 
dy ditë më vonë ai u vendos në shtëpinë e një iraniani në 
Noefel Le Chateau (rrethinat e Parisit). 

Gjatë muajit të katërt të qëndrimit të Imam Khomeinit 
në Paris, Noefel Le Chateau ishte qendra më e rëndësishme 
e lajmeve në të gjithë botën, me intervistat e ndryshme të 
Imam Khomeinit dhe vizitat e tij të treguara botës, 
këndvështrimi i tij për ligjin islam dhe qëllimet e ardhshme 
të lëvizjes së tij. Kështu një numër i madh njerëzish në botë, 
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u njohën me mendimet e imamit dhe kryengritjen, dhe 
ishte në këtë skenë dhe fillim që ai udhëhoqi periudhën më 
kritike të lëvizjes në Iran. 

 
 

Ajatullah al-Udhma al-Haxh ash-Sheikh 
Muhammed Fadl al-Lankarani 

 
Ajatullah al-Udhma al-Haxh ash-Sheikh Muhammed 

Fadl al-Lankarani u lind më 1931 në qytetin e shenjtë të 
Kumit. I ati i tij, Ajatullah Fadl Lankarani, ishte një mësues 
i madh dhe shkollar në seminaret islame të Kumit. E ëma e 
tij ishte një grua e pastër dhe fisnike nga familja e profetit 
të Islamit, paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij. 

Në moshën 13 vjeçare, pas përfundimit të shkollës 
fillore, ai vazhdoi të studionte islamin në seminarin e 
Kumit, ku falë aftësisë dhe sjelljes së tij, ai pati mundësi të 
përfundonte fazat e para të studimeve islame për gjashtë 
vjet. 

Në moshën 19 vjeçare, ai filloi të merrte leksione në 
Fikh (jurisprudencë) dhe Usul (bazat e jurisprudencës) në 
nivelin Kharixh (niveli më i lartë i studimeve islame), të 
cilat jepeshin nga Ajatullah al-Udhma al-Haxh as-Sejjid 
Muhammed Husein Buruxherdi, Allahu e lartësoftë 
pozitën e tij. 

Për shkak të moshës së re dhe të aftësisë së tij për të 
mësuar shumë shpejt, studentët e tjerë dhe mësuesit e tij 
shpejt e njohën atë. Një ndër miqtë e tij të ngushtë dhe 
shok klase në rrugën e tij për dije, ishte as më shumë e as 
më pak se sa djali i dashur i themeluesit të Republikës 
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Islamike të Iranit, i ndjeri Shehid Mustafa Khomeini, 
Allahu i dhuroftë paqe. 

Ajatullah Lankarani përfitoi nga mësimet e Ajatullah al-
Udhma al-Haxh as-Sejjid Muhammed Husein Buruxherdi 
në subjektet e Fikhut dhe Usulit për rreth 11 vjet. Ai 
gjithashtu mori pjesë në klasat e të ndjerit Ajatullah al-
Udhma al-Haxh as-Sejjid Ruhullah al-Musavi al-Khomeini 
për 9 vjet. Nën këta dy mësues të mëdhenj, për të ishte e 
mundur që të përfitonte shumë, dhe shpejt pati sukses në 
studimet e tij. 

Ai gjithashtu mori pjesë në leksionet e filozofisë dhe 
Tesfirit (shpjegimit) të Kur‟anit të shenjtë nën shkollarin e 
madh „Alameh as-Sejjid Muhammed Husein al-Tabataba‟i, 
Allahu ia lartësoftë rangun e tij, në të cilin ai përfitoi 
shumë dije dhe iluminim. 

Për shkak të këmbënguljes dhe përpjekjeve, ai pati 
mundur të arrinte shkallën më të lartë të ixhtihad-it që në 
moshën 25 vjeçare, dicka që mësuesi i tij i shquar, i ndjeri 
Ajatullah al-Udhma al-Haxh as-Sejjid Muhammed Husein 
Buruxherdi ia dha atij me shkim. 

Për vite të tëra, ai ishte i zënë në dhënien mësim në 
nivelin mesatar të studimeve në seminaret islame të Kumit, 
një numri të madh studentësh. Për më shumë se kaq, për 
25 vitet e shkuara, ai dha leksione të nivelit të lartë 
(kharixh) në fushat e Fikhut dhe Usulit.3  

Leksionet e tij janë shumë popullore saqë në çdo 
leksion, mbi 700 shkollarë dhe personalitete të hauza 
„ilmijjeh të Kumit shiheshin të merrnin pjesë! Për më tepër, 
pak vite më herët, leksionet e tij në Fikh u transmetuan nga 

                                                            
3 Kharixh është niveli më i lartë i studimeve islame pas të cilit, nëse 
përfundohet plotësisht e ngren personin në një Muxhtehid. 
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Radio Irani, kështu që, ata që jetonin në republikën 
islamike, madje dhe ata në vende të tjera kanë përfituar 
nga njohuritë e pafundme të tij. 

Që nga fillimet e përpjekjeve politike dhe sociale dhe 
sfidave të Ajatullah Khomeinit ndaj shtypësve, qeverisë së 
korruptuar dhe tiranike të dinastisë Pahlevi në Iran, 
Ajatullah Fadl Lankarani ishte një ndër ndihmuesit dhe 
mbështetësit e Ajatullah Khomeinit. Hap pas hapi që 
morën në çdo moment mbrojtësit e islamit, Ajatullah 
Lankarani ishte aty dhe luajti një rol aktiv. Një ndër lëvizjet 
e tij të rëndësishme ishte të përfshihej me Xhami‟ah 
Muderesin, një grup që konsistonte në mësues të hauzas 
„Ilmijjeh të Kumit në të cilën ata ishin të zënë duke 
përhapur fjalën e islamit dhe revolucionin islamik ndër 
masa. 

Më shumë se kaq, ishin ata që lajmëruan Marxha‟ijat 
dhe lidershipin e Ajatullah Khomeinit... shumë herë gjatë 
kësaj kohe të vështirë. Ajatullah Fadl Lankarani ishte në 
burg, dhe së fundi, meqë Shahu nuk mund t‟i merrte më 
shumë ulematë dhe qëndrimin e tyre për të vërtetën, ai 
ishte i detyruar ta dërgonte atë në ekzil në një zonë të 
njohur si Bandar Lange. Pasi qëndroi atje për katër muaj, ai 
u lëviz në qytetin Jezdid, ku qe i detyruar të qëndronte për 
një periudhë prej 18 muajsh. 

Pas fitores së revolucionit islamik në Iran, Ajatullah 
Fadl Lankarani vazhdoi të luante një rol të rëndësishëm 
përkrah liderit Ajatullah Khomeini, shpirti i tij qoftë 
shenjtëruar, dhe madje edhe sot, nën lidershipin e 
Ajatullah Khamene‟i, ai është tërësisht mbështetës dhe 
aktiv. 
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Pas revolucionit islamik në Iran, Ajatullah Lankarani u 
zgjodh si anëtar i këshillit të ekspertëve, dhe për më shumë 
se 10 vjet, ai shërbeu si administrator i seminarit islam të 
Kumit. 

Që në fillim të herës, ai vetë dhe familja e tij e kanë të 
dashur dhe kanë qenë ndjekës të Ehlul Bejtit, paqja qoftë 
mbi të gjithë ata, dhe siç është vënë re, mbledhjet javore 
për të përkujtuar martirizimin e Ebu „Abdullah al-Husejnit, 
mbledhja për të përkujtuar martirizimin e Me‟sumin, dhe 
programet për të festuar datëlindjet e liderëve të islamit, 
ishin mbajtur nga babai i tij i ndjerë, dhe madje edhe sot, 
vazhdojnë të mbahen. 

Pasi ndërroi jetë Ajatullah al-Udhma al-Sejjid Shehab 
ad-Din Naxhafi al-Mar‟ashi, ai u stërmbush nga kërkesat e 
studentëve të hauza „ilmijjeh të Kumit, si dhe nga populli i 
Kumit, për të mos përmendur ata përtej detit dhe drejtimin 
e programeve ditore të haremit të Fatime al-Ma‟sumah, për 
të drejtuar namazin me xhemat. Ai përulësisht pranoi 
përgjegjësitë e tij, dhe çdo natë, nën sytë hirëplotë të 
motrës së Imam Ali ibn Musa al-Riza që është varrosur në 
Kum, qindra shkollarë, studentë, vizitorë të qytetit të tij 
dhe banorë të Kumit ofruan lutjet e tyre përpara këtij burri 
të përulur. 

Pas vdekjes së Ajatullah al-Udhma al-Haxh as-Sejjid 
Ruhullah al-Musavi al-Khomeini, Allahu e lartësoftë 
pozitën e tij, besimtarët u kthyen tek ai për Taklid. Pas 
vdekjes së parakohshme të Ajatullah al-Udhma ash-Sheikh 
Araki, Allahu e lartësoftë pozitën e tij, Ajatullah Fadl 
Lankarani u prezantua zyrtarisht, nga hauza ilmijjeh e 
Kumit në deklaratën e tyre, si numri një i Marxha Taklid të 
ummetit musliman. 
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Bashkë me detyrën e rëndësishme të të mësuarit të 
shkollarëve të ardhshëm të islamit, dhe ngritjen lartë të 
rojtarëve të fesë, ai gjithashtu gjeti kohë të shkruajë dhe të 
hartojë libra. Deri më sot ai ka autorësinë e rreth 40 librave. 

 
 

Ajatullah al-Udhma al-Haxh ash-Sheikh 
Nasir Makarim ash-Shirazi 

 
Ajatullah al-Udhma al-Haxh ash-Sheikh Nasir 

Makarim ash-Shirazi u lind më 1929 në Shiraz, Iran. Ai e 
përfundoi shkollën fillore dhe të mesme në Shiraz, dhe në 
moshën katërmbëdhjetë vjeçare, filloi studimet islame në 
shkollën Aga Bab. Pavarësisht faktit se nuk pati asnjë 
shkollar me studime fetare nga familja e tij, një prirje e 
madhe dhe dashuri e pafund për dijen islame dhe 
shkencën e drejtoi famën e tij drejt studimeve islame dhe 
zgjedhjes së rrugës së tij. 

Kur mbushi tetëmbëdhjetë vjeç, ai u zhvendos në 
qytetin e Kumit dhe filloi studimet e seminarit. Në Kum, ai 
përfitoi nga leksionet e Ajatullah al-Udhma al-Haxh as-
Sejjid Muhammed Husein al-Buruxherdi dhe të tjerë 
shkollarë të asaj kohe. 

Më 1959, Ajatullah Nasir Makarim ash-Shirazi udhëtoi 
për në Naxhaf, Irak për të vazhduar studimet e tij islame. 
Ndërkohë në Naxhaf, ai ndoqi leksionet e Ajatullah al-
Hakim, Ajatullah al-Udhma al-Haxh as-Sejjid Ebu al-
Kasim al-Khu'i, dhe Ajatullah as-Sejjid „Abd al-Hadi ash-
Shirazi. Ai mori autoritetin e ixhtihadit absolut nga dy 
Ajatullahët e shquar të Naxhafit, në moshën 30 vjecare. 
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Ishte viti 1960 kur ai u kthye në Iran dhe filloi të jepte 
mësim në Fikh (jurisprudencë) dhe Usul (parimet e 
jurisprudencës). Leksionet e tij janë shumë popullore ndër 
studentët dhe shkollarët dhe ai ka dhënë mësim në këto 
kurse vazhdimisht shumë për 30 vjet. Gjithashtu, duhet 
përmendur se mbi 2000 studentë dhe shkollarë të shquar të 
Kumit i kanë ndjekur rregullisht klasat e tij. 

Ndër të tjera arritje të Ajatullah Nasir Makarim ash-
Shirazi janë dhe themelimi i hauzave të Imam „Ali („a), 
Imam Hasan al-Muxhteba („a), dhe Imam Husejn („a). Më 
në fund, një hauza e re është hapur nën mbikëqyrjen e tij, 
dedikuar veçanërisht studimit të Kur‟anit të shenjtë. 

Ai ka shkruar më shumë se njëqind libra, të gjithë janë 
botuar, dhe disa janë ribotuar shpesh, deri në 30 vëllime! 
Shumë prej tyre gjithashtu janë përkthyer dhe botuar në 
arabisht, urdu dhe anglisht, për të përmendur disa nga 
shumë gjuhë. 

Puna e tij gjithëpërfshirëse, al-Amthal Fi Tefsir-e-Kitab 
Allah al-Munzal, është një enciklopedi në lidhje me 
komentimin e Kur‟anit, botuar në 37 vëllime në arabisht, 
dhe mbi 30 vëllime në persisht. Ai gjithashtu ka hapur një 
kapitull të ri në fushën e komentimit të Kur‟anit duke 
shkruar një komentar me temë të gjerë, tashmë në një total 
prej 11 vëllimesh në persisht që janë gjithshtu të 
disponueshme edhe në arabisht. 

Ajatullah Nasir Makarim ash-Shirazi ka luajtur një rol 
të rëndësishëm në fitoren e revolucionit islamik të Iranit. 
Gjatë qeverisjes së shahut tiran, ai u dëbua tri herë në 
qytete të largëta të Iranit. Ai gjithashtu luajti një rol vital në 
shkrimin e kushtetutës islame në këshillin e parë të 
ekspertëve. 
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Ajatullah al-Udhma al-Haxh as-Sejjid ‘Ali 
al-Huseini as-Sistani 

 
Ajatullah al-Udhma al-Haxh as-Sejjid „Ali al-Huseini 

as-Sistani, u lind më 1928 në muajin Rebi‟ al-Evvel në 
qytetin Meshhed, Iran, ku është vendosur varri i shenjtë i 
„Ali ibn Musa al-Riza. Ajatullah as-Sejjid as-Sistani filloi 
studimet arabe, duke përfshirë Belagan (Elokuencën), në 
Horasan, me një mësues të njohur të arabishtes të quajtur 
Muhammed Taki Adib Nishaburi. 

Ai gjithashtu studioi fikh, usul, mantik dhe akaid nën 
drejtimin e dijetarëve dhe mësuesve të mëdhenj të 
Horasanit. 

Ishte i njëjti qytet ku ai mori pjesë në Ders-e-Kharixh 
(niveli më i lartë i studimeve në hauza). Në këtë kohë, ai 
gjithashtu përfitoi nga prania e Allamah Muhakkik Mirza 
Mehdi Isfahani (Allahu e shenjtëroftë shpirtin e tij). 

Në mënyrë që të përparonte më shumë dhe të 
përfundonte studimet e tij, ai udhëtoi në qytetin e Kumit 
më 1948, kështu që pati mundësi të studionte me shumë 
„ulema të hauzas së madhe në qytet. 

Ajatullah Sistani ishte prezent në leksionet e Fikhut dhe 
Usulit, të cilat në atë kohë jepeshin nga Ajatullah 
Buruxherdi, dhe shpejt u njoh si një ndër studentët më të 
shkëlqyer të fikhut, usulit dhe rexhibit. Ai gjithashtu mori 
pjesë në klasat e Ajatullah al-Udhma Huxhet Kuhkumrai 
dhe të tjerëve shkollarë, kështu që ai kishte mundësi për të 
shuar etjen e tij për dije. 

Në vitin 1951, Ajatullah Sistani lëvizi edhe një herë, por 
këtë herë për në Naxhaf al-Eshref. Për më shumë se 10 vjet 
ai mori pjesë në leksionet e Ajatullah al-Udhma as-Sejjid 
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Abu al-Kasim al-Musavi al-Khu‟i (Allahu qoftë i lumtur 
me të). 

Gjatë kësaj kohe, ai gjithashtu ndoqi leksionet e 
Ajatullah al-Udhma Muhsin Al-Hakim (Allahu e 
shenjtëroftë shpirtin e tij); dhe ai përfundoi një kurs të 
plotë në Usul el-Fikh nën kujdesin e Ajatullah al-Udhma 
ash-Sheikh Husejn al-Hilli (Allahu qoftë i kënaqur me të). 

Në vitin 1960, duke u njohur arritjet e tij, ai u certifikua 
që kishte ndjekur nivelin e ixhtihadit - përfundimin e 
gjykimeve ligjore në çështjet e besimit, nga as-Sejjid al-
Khu‟i dhe nga ash-Sheikh al-Hilli. 

Në të njëjtin vit, atij sërish iu dha certifikimi nga 
tradicionalisti dhe shkollari i shquar ash-Sheikh Agha 
Buzurg al-Tehrani, për të dëshmuar aftësitë e tij në 
shkencën e Ilm al-Rixhal (kërkime në biografinë e 
transmetuesve të haditheve). Ai arriti statusin e tij të lartë 
kur ishte përafërsisht 31 vjeç. 

Në vitin 1961, pas vitesh studimi dhe pjesëmarrje në 
leksione në Usul, Fikh dhe Mantik në hauzat e Mashhadit, 
Kumit dhe Naxhafit, ai filloi të jepte mësim në Ders-e-
Kharixh, rreth librit al-Makasib të Sheikh Murteza Ansari 
(Allahu qoftë i kënaqur me të). Pas dhënies mësim në Ders 
e-Kharixh në një strukturë të mbështetur në Maksib për 
disa vite, ai i avancoi leksionet e tij në një nivel më të lartë 
duke dhënë mësime nga libri Urvetul Vuthka. 

Disa shkollarë të qendrës për studime islame në Naxhaf 
ishin cituar duke thënë që pas vdekjes së as-Sejjid 
Nasrullah al-Mustanbit, ata këshilluan të ndjerin Sejjid al-
Khu‟i të zgjidhte ndonjë për zyrën e autoritetit suprem 
fetar dhe për mbikëqyrjen e hauzas në Naxhaf. As-Sejjid 
as-Sistani u zgjodh për shkak të meritave të tij, dijes dhe 
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karakterit të pacenuar. Rrjedhimisht, ai filloi të udhëhiqte 
faljen e namazeve në xhaminë Imam al-Khu‟i al-Khadra.  

Pasi ndërroi jetë Marxha‟ Taklid i botës shia dhe 
ruajtësi i hauza ilmijjeh, Ajatullah al-Udhma al-Haxh as-
Sejjid Abu al-Kasim al-Khu„i (Allahu e lartësoftë pozitën e 
tij), Ajatullah al-Udhma al-Haxh as-Sejjid „Ali al-Husejni 
as-Sistani ishte ndër gjashtë njerëzit që u lejuan të merrnin 
pjesë në funeralin e tij dhe të realizonin shërbimet për 
trupin e tij të vdekur. 

Ajatullah Sistani për 28 vitet e shkuara, ka vazhduar 
detyrën e rëndësishme të të dhënit mësim Ders-e-Kharixh 
në Fikh, Usul dhe Rixhal. Frutet e mundimit të tij për dije 
dhe arritjet e këtij Fikhu janë ruajtur në shkrim (tashmë 
numërohen mbi 40 libra) - shumë prej tyre janë përkthyer 
në anglisht, urdu, frëngjisht, spanjisht, gjermanisht, 
turqisht, malaje dhe shumë gjuhë të tjera botërore. 

 
 

Ajatullah al-Udhma al-Haxh ash-Sheikh 
Mirza Xhevad at-Tabrizi 

 
Ajatullah al-Udhma al-Haxh ash-Sheikh Mirza Xhevad 

at-Tabrizi u lind më 1926 në qytetin Tabriz në Iran. Pasi 
përfundoi studimet e tij laike dhe arriti moshën 
tetëmbëdhjetë  vjeçare, ai hyri në një shkollë fetare në 
vendlindjen e tij. Për katër vite ai mundi të përfundojë 
nivelin fillestar dhe të mesëm të studimeve islame. 

Në vitin 1948 ai emigroi në Kum dhe përfundoi të tjera 
leksione në nivelin e mesëm. Në Kum ai arriti në nivelin 
Kharixh, për këtë arsye ai ndoqi leksionet e të ndjerit 
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Ajatullah al-Huxhxhet, dhe Ajatullah al-Udhma al-Haxh 
as-Sejjid Muhammed Husein Buruxherdi. 

Përveç studimeve, ai dha mësim në kurset e mesme dhe 
të avancuara të studimeve islame në Kum. 

Ajatullah Mirza Xhevad al-Tabrizi më pas emigroi në 
Naxhaf dhe ishte mjaft fatlum që të përfitonte nga 
shkollarë të shquar si i ndjeri Ajatullah al-Sejjid Abu al-
Hadi ash-Shirazi, dhe i ndjeri Ajatullah al-Udhma al-Haxh 
as-Sejjid Abu al-Kasim al-Khu'i, ku ai arriti nivelin e 
ixhtihadit. 

Ajatullah al-Tabrizi u ftua nga Ajatullah al-Udhma al-
Haxh as-Sejjid Abu al-Kasim al-Khu'i për t‟iu bashkuar 
Asamblesë së Këshilluesve, që ishte një grup i organizuar i 
shkollarëve që iu përgjigjeshin pyetjeve të popullit. 

Ajatullah al-Tabrizi qëndroi në qytetin e shenjtë të 
Naxhafit për gati 23 vite, duke u larguar vetëm për 
pushime për të bërë propagandë në qytete të ndryshme. Ai 
më vonë u kthye në Iran dhe filloi të jepte mësim në Fikh 
(jurisprudencë) dhe Usul (parimet e jurisprudencës) në 
seminarin islam të Kumit, ku ai është ende dhe sot.4 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                            
4 Ne ju kërkojmë ndjesë lexuesve të nderuar për biografitë e shkurtra të 
disa Meraxhau të Taklid- it të përmendura në këtë libër. 
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FJALOR I TERMAVE 
 
„Azadari: Një fjalë që i referohet ceremonive të zisë që 

mbahen veçanërisht për martirizimin e Imam Husejnit, 
paqja qoftë mbi të, apo dhe për të tjerë imamë nga familja e 
profetit të Islamit. 

Bulug: Mosha në të cilën një musliman bëhet i 
përgjegjshëm - që ka kuptimin e disa veprimeve si namazi, 
agjërimi, hixhabi etj., bëhen të detyrueshme për të. Kjo 
moshë mund të provohet nga disa gjëra, më e zakonshmja 
është mbushja e 15 viteve hënore për një djalë dhe 9 viteve 
hënore për një vajzë. 

Shador: Një mbulesë e zakonshme e veshur nga gratë 
në Iran, e cila vishet mbi rrobat e zakonshme, dhe është 
zakonisht në ngjyrë të zezë. 

Fetava: Është një rregull islam që jepet nga një Marxha‟. 
Gina: Të zgjaturit e zërit, shoqëruar me një ndryshim 

në ritëm në një mënyrë që është e përshtatshme për takime 
të kota dhe takime këndimi. 

Haram: E ndaluar. Është e nevojshme që të hiqet dorë 
nga veprime, të cilat janë haram. Nëse dikush bën një 
veprim haram, ai do të ndëshkohet, si të ngrënit e mishit të 
derrit, apo të pirit alkool. 

Ihtijat Mustehab: Masa paraprake të rekomanduara. 
Rëndësia e tyre është e njëjtë si dhe e pëlqyer (mustehab). 
Kur një Muxhtehid e përdor këtë term, ai nënkupton se nuk 
kemi një provë të fortë të atij veprimi të veçantë për të qënë 
mustehab, por standardet e tij të masave paraprake e bëjnë 
që të konsiderohet si mustehab. 
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Ihtijat Vaxhib: Masa paraprake të detyrueshme. 
Rëndësia e tyre është e njëjtë si ajo e vaxhib, me dallimin që 
kur muxhtehidi thotë që është: “masë paraprake e 
detyrueshme”, ju keni mundësinë e zgjedhjes së të lënit të 
saj (duke ndjekur atë problem të veçantë), dhe të ndjekurit 
e rregullit të Muxhtehidit të dytë më të njohur. 

Kafir: jobesimtar. 
Libas esh-Shuhrah: Veshje të papërshtatshme. Këto 

janë veshje që kanë cilësi të ndryshme apo karakteristika 
që tërheqin vëmendjen e publikut të përgjithshëm dhe e 
bëjnë dikë që të qëndrojë jashtë grupit. 

Mahrem: Një person me të cilin është e ndaluar të 
martohemi; për shembull, vëllai, motra, nëna, babai, etj.. 

Mekruh: i papëlqyer. Janë ato veprime që shfaqja e tyre 
nuk është e ndëshkueshme, por që shmangia prej tyre 
është e shpërblyeshme, siç është të ngrënit në rrugë. 

Mantou: Një mbulesë e gjatë e veshur zakonisht nga 
gratë iraniane. 

Mumejjiz: Moshë në të cilën një fëmijë mund të dallojë 
të mirën dhe të keqen, dhe (moshë në të cilën) ai ose ajo 
kupton dallimet ndërmjet një burri dhe një gruaje. 

Mubah: Xha‟iz, hallall, e lejuar, e ligjshme, e drejtë. Një 
veprim apo gjë që është e lejuar dhe e ligjshme. Nuk ka 
shpërblim nëse e bën dhe nuk ka ndëshkim nëse nuk e 
vepron, për shembull: të pish çaj. Mubah përdoret më 
shumë për gjërat e ligjshme, jo për veprimet e lejuara. 

Mustehab: E këshillueshme, e dëshirueshme apo e 
pëlqyeshme. Këto janë ato veprime të cilat nëse nuk bëhen 
nuk ndëshkohen, por kryerja e tyre është e shpërblyeshme, 
siç është thirrja e ezanit. 

Ceremonia e nikahut: Një ceremoni në të cilën lexohet 
kontrata („akd) e martesës. 
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Jo balig: Një person që nuk e ka arritur moshën e 
pjekurisë, sipas ligjit islam. 

Jo mahrem: Një person me të cilin është e lejuar 
martesa. 

Sheriat: Ligji i lartë dhe i shenjtë i Islamit i sjellë nga 
Profeti i Islamit (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij), që 
formon bazat e të gjitha fushave të jetës së muslimanit, 
përfshirë ato civile, kriminale dhe publike. 

Surma: Një pudër e zezë, substancë, që është 
përmendur në shumë hadithe dhe është mustehab për t‟u 
përdorur për sytë. 

Vaxhib: E detyrueshme, e nevojshme, një veprim që 
duhet të kryhet. Nëse kryhet nga dikush ai shpërblehet 
dhe ndëshkohet nëse e neglizhon atë, për shembull: 
namazet e përditshme, dhe agjërimi në muajin e 
Ramazanit. 

Velij: Kujdestari, zakonisht babai, por në rast të 
mungesës së tij, gjyshi bëhet kujdestari. 

Hafletu zeuaxh: Një program apo mbledhje që 
zhvillohet pas leximit të kontratës së dasmës (në disa raste, 
ceremonia e dasmës mund të jetë në të njëjtën kohë me 
ceremoninë e nikahut). 
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Rregullat që kanë të bëjnë me të parët 
e tjetrit 
 
 

Thuaju besimtarëve që të ulin shikimet e tyre (nga e 
ndaluara) dhe ta ruajnë nderin e tyre (nga marrëdhëniet e 
jashtëligjshme)! Kjo është më mirë për ta! Me të vërtetë, 
Allahu është i Dijshëm për atë që bëjnë ata. Thuaju 
besimtareve që të ulin shikimet e tyre... (Sure " Nur", 
ajetet 30-31) 

 

Rregullat e të parit në lidhje me burrat 
 
Burra që shohin burra të tjerë 
 
Rregull: Burrat janë të lejuar të shohin gjithë trupin e 

burrave të tjerë me përjashtim të pjesëve intime, me kusht 
që kjo të mos bëhet me qëllim ngacmimi apo me qëllim për 
të kërkuar kënaqësi seksuale. ABGKLMST 

Prandaj: Është haram të shohësh ndonjë pjesë të trupit 
të një burri tjetër, qoftë fytyrën apo krahët, nëse bëhet me 
qëllim ngacmimi apo kërkimi i kënaqësive seksuale. Në të 
njëjtën mënyrë është gjithashtu e ndaluar për burrat të 
shohin pjesët itime të burrave të tjerë që janë balig me ose 
pa qëllim për të ngacmuar. 

Shënim: Kuptimi “qëllim për ngacmim” apo “kërkimi 
për kënaqësi seksuale” është frika për të rënë në gjynah 
apo çoroditje. 

Rregull: Nëse një burrë ndjen se nëse ai shikon trupin e 
një burri tjetër, është i aftë për të bërë një gjynah, atëherë ai 
nuk është i lejuar të shohë trupin e atij burri. BGKLMT 
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Pyetje: Çfarë kuptojmë me pjesë intime? 
Përgjigje: Për burrat, pjesët intime përfshijnë, anusin, 

penisin dhe testikujt. Për gratë, pjesë intime përfshijnë 
vaginën dhe anusin. AGKLMST 

Kështu që: Pjesa e prapa këmbëve (kofshët) nuk 
llogariten si pjesë private, dhe është e lejuar të shihen, 
megjithatë sipas "ihtijatit mustehab" është më mirë të 
shmangen nga shikimi edhe ato (gjithashtu). 

Pyetje: Në liqene, pellgje, dushe publike apo në lumenj, 
burrat veshin diçka e cila nuk lejon që të shihet lëkura e 
trupit të tyre, megjithatë format e pjesëve intime janë të 
dukshme krejtësisht. A është e lejueshme për t‟i parë ata? 

Përgjigje: Çfarë është nënkuptuar me të mbuluarit e 
trupit është që lëkura e trupit të mos shihet, dhe në këtë 
rast kjo nuk lejon që të bëhet një gjynah, kështu që të parit 
(e një burri të tillë) nuk është problem. AGKLT 

Nëse në këtë veprim ka frikë se mund të shkohet në 
çoroditje dhe gjynah, atëherë nuk është e lejueshme. 

Rregull: Baballarët nuk janë të lejuar të shohin pjesët 
intime të djemve të tyre që janë balig, qoftë në dush apo 
diku tjetër. Gjithashtu, sipas "ihtijatit vaxhib", babai nuk 
është i lejuar të shohë pjesët intime të djalit të tij edhe 
përpara se djali të bëhet balig, gjatë kohës që ai është 
mumejjiz (dallues). AGKLMS 

Është haram të shihen pjesët intime të një fëmije që ka 
arritur moshën mumejjiz. BT 

Rregull: Është haram për një doktor që të shohë pjesët 
intime të një burri tjetër veçse në raste nevoje. AFGKLST 

Prandaj: Nuk është e lejuar për një burrë t‟i drejtohet 
një doktori për kontroll lindje (vazektomi), duke ndaluar 
gruan e tij të mbetet shtatzënë. Megjithatë, nuk është 
problem të bësh një operacion të tillë në rast se nuk do të 
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jetë i përhershëm (operacioni mund të ndryshohet), por 
duke qenë se një operacion i tillë kërkon nevojën e dikujt 
tjetër që të shohë në pjesët intime, është haram. Megjithatë, 
nëse është një procedurë që mund të realizohet në mënyrë 
të tillë që nuk përfshin një doktor në të parit e pjesëve 
intime, kjo nuk do të përbëjë problem. Gjithashtu, nëse 
bashkëshortja e dikujt është mjeke dhe mund ta realizojë 
një operacion të tillë, atëherë është e lejueshme. 

 

Burrat që shikojnë gratë mahrem5 
 
Rregull: Burrat janë të lejuar të shohin gjithë trupin e 

mahrem-it të tyre, me përjashtim të pjesëve intimee, me 
kusht që ky shikim nuk është bërë me qëllim ngacmimi 
dhe nuk ka frikë për të rënë në çoroditje (bashkëshortja 
përbën përjashtim nga ky rregull). ABGKLMST 

Prandaj: Burrat nuk janë të lejuar që të shohin pjesët 
intime të bijave të tyre, nënave, motrave apo të çdo gruaje 
tjetër mahrem, edhe nëse është bërë pa qëllimin e 
ngacmimit apo të rënit në gjynah. Ngjashmërisht, sipas 
"ihtijatit vaxhib", nuk është e lejueshme për të parë në pjesët 
private të një fëmije mumejjiz që nuk është ende balig. 

Rregull: Sipas "ihtijatit mustehab", burrat duhet të 
shmangin shikimin e zonës nga mesi e poshtë të mahremit 
të tyre. GKLM 

Burrat dhe gratë që janë mahrem për njëri tjetrin, janë të 
lejuar të shohin gjithë trupin e njëri tjetrit me përjashtim të 
pjesëve intime, me qëllim që të shohin pa qëllime 
ngacmimi. B 

                                                            
5 Mahrem quhen ato gra me të cilat është e ndaluar martesa me to, siç 
janë nëna, motra, tezja, halla, vajza e vëllait, vajza e motrës, etj. 
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Burrat që shohin një grua jo-mahrem6 
 
Gratë jo mahrem janë ndarë në dy kategori: muslimane 

dhe jo-muslimane. Për ato që janë muslimane, ato janë të 
ndara në ato që e zbatojnë hixhabin në mënyrë korrekte 
dhe në ato që nuk e zbatojnë atë. 

 

Gratë muslimane që e zbatojnë hixhabin 
në mënyrën e duhur 

 
Nëse një grua muslimane e zbaton hixhabin e saj në 

mënyrë korrekte, atëherë nuk është problem për një burrë 
që të shohë fytyrën dhe duart e saj, për sa kohë që 
zbatohen kushtet e mëposhtme: 

1. Fytyra dhe duart e saj nuk kanë zbukurime në to. 
2. Të parit është bërë pa qëllim ngacmimi apo rënie në 

gjynah dhe çoroditje. ABK 
 
Sipas "ihtijatit vaxhib", nuk është e lejueshme të shihet 

as fytyra dhe as duart e një gruaje jo-mahrem, pavarësisht 
nëse ajo ka ndonjë zinat në to. G 

 
Në çdo mënyrë nëse një jo-mahrem është një grua 

muslimane që e zbaton hixhabin islam në mënyrë korrekte 
apo edhe nëse ajo nuk e zbaton në mënyrë korrekte 
hixhabin islam, por që ajo ishte udhëzuar për hixhabin dhe 
do ta zbatojë atë, atëherë të parit e fytyrës dhe duarve të saj 
pa qëllim ngacmimi apo të rëni në gjynah nuk është 

                                                            
6 Jo mahrem janë ato femra me të cilat lejohet martesa me to. 
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problem. Megjithatë, sipas "ihtijatit mustehab", është më 
mirë të mos shihen fytyra dhe duart e saj. S 

Nëse zbukurimet në fytyë dhe duar konsiston në një 
unazë të zakonshme, heqja e qimeve të fytyrës apo 
përdorimi i lyerjes së syve edhe pse këto gjëra janë të 
zakonshme ndër gratë e moshuara, pastaj nuk është detyrë 
për gruan që t‟i mbulojë ato dhe gjithashtu nuk është 
problem për burrin të shohë për aq kohë sa shikimi nuk do 
të jetë me qëllim ngacmimi. T 

 
Megjithatë, burrat nuk janë të lejuar që të shohin 

fytyrën dhe duart e një gruaje që nuk zbaton hixhab të 
rregullt; për shembull, ato gra që kanë një pjesë të flokëve 
të dukshme, kanë veshur veshje me mëngë të shkurtra, apo 
ato gra që nuk i kanë mbuluar krahët e tyre, kyçin e dorës 
apo duart. 

 
Rregull: Është haram për një burrë që të shohë duart e 

një gruaje jo-mahrem që ka një unazë, byzylyk në të, thonj 
të gjatë, thonj të lyer apo që e ka zbukuruar veten në 
ndonjë tjetër mënyrë - edhe nëse femra jo-mahrem është një 
e afërme apo jo anëtare e familjes. ABKG 

Në rast se kjo grua jo-mahrem ka vendosur një unazë të 
zakonshme në duar, atëherë nuk është problem për të parë 
duart e saj. Megjithatë në të gjitha rastet e tjera, nëse ajo ka 
ndonjë tjetër tip zinati në duart e saj, atëherë nuk është e 
lejueshme për ta parë atë. T 

Shënim: Pronarët e dyqaneve, produket e të cilave janë 
më së shumti për përdorime nga gratë, për shembull 
bizhuteritë apo aksesorët; dhe dyqanet që shesin produkte 
kozmetike dhe produkte bukurie dhe kujdesi për lëkurën, 
etj., janë më të dyshuarit për të rënë në gjynah (përmendur 



Sejjid Masud Masumi 
  

-37-  
 

në rregullin 10), dhe më shumë se të tjerët, duhet të jenë të 
kujdesshëm në zbatimin e rregullave islame në mënyrë 
korrekte. 

Pyetje: Në publik dhe në shkolla të tjera, janë disa 
burra praktikantë që mësojnë vajzat muslimane. Natyrisht 
është e nevojshme për mësuesin të shkruajë diçka në 
tabelë, dhe siç është normale vajzat shohin duart dhe 
fytyrën e mësuesit pa qëllim ngacmimi apo kënaqësie 
seksuale. A është ky lloj shikimi i lejueshëm? 

Përgjigje: Nuk është problem për gratë të shohin 
fytyrën dhe duart dhe pjesë të tjera të trupit që burri 
normalisht nuk mbulon, për aq kohë sa nuk është me 
qëllim ngacmimi apo frike për të rënë në mëkat. AGKLMS 

Përgjigje: Sipas "ihtijatit vaxhib" është haram për një 
grua të shohë trupin e një burri jo-mahrem. Megjithatë, 
lejueshmëritë për një grua për të parë pjesë nga trupi i një 
burri jo-mahrem që zakonisht lihen të dukshme, për 
shembull, koka etj., nuk është e lirë nga dyshimi, veçse 
nëse ky lloj shikimi çon ose ndihmon atë të kryejë një 
gjynah. B 

Pyetje: A është e lejueshme për një burrë të shohë 
fytyrën dhe duart e një gruaje jo-mahrem që është në taklid 
të një merxha‟ i cili thotë që është e lejueshme që të 
zbulohen këto? 

Përgjigje: Nuk ka lidhje ndërmjet lejueshmërisë së të 
mbajturit të duarve dhe fytyrës hapur dhe të shikuarit të 
këtyre pjesëve. G 

 
Rregull: Nuk është e lejueshme të shohësh një grua jo-

mahrem që ka çfarëdolloj bukurie në të, edhe nëse është për 
shembull një grua që po provon disa rroba, një unazë, një 
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byzylyk, një rrip apo çdo gjë tjetër për të parë nëse i bën. 
AKG 

Nëse zbukurimi në fytyrë apo në duar konsiton në një 
unazë të thjeshtë, apo në largimin e qimeve të fytyrës apo 
me lyerjen e syve me (tekehhul), edhe nëse këto janë të 
zakonshme tek gratë e moshuara, atëherë nuk është 
problem për një burrë të shohë këto pjesë për aq kohë sa 
është bërë pa qëllim ngacmimi. Megjithatë, sa për tipe të 
tjera zinat, për shembull, byzylykët, këto duhet të 
mbulohen nga burrat jo-mahrem dhe në shtim të kësaj, 
burrat jo-mahram nuk janë të lejuar të shohin gjëra të tilla. T 

Pyetje: A është e lejueshme të shihet thembra e këmbës 
së një gruaje muslimane jo-mahrem, nëse ajo nuk e ka 
mbuluar atë siç duhet, dhe nëse është pa qëllim ngacmimi? 

Përgjigje: Jo, nuk është e lejuar, dhe me përjashtim të 
duarve dhe fytyrës, një burrë nuk është i lejuar të shohë 
ndonjë pjesë tjetër të trupit të një gruaje jo-mahrem. ABK 

Përgjigje: Është haram të shihet trupi i një gruaje jo-
mahrem në çfarëdo mënyre, dhe sipas ihtijat vaxhib, nuk 
është e lejueshme të shihet as fytyra dhe as duart. G 

Përgjigje: Në rast se një grua është ndër ato që zbaton 
një hixhab islam të rregullt, apo nëse asaj i është treguar 
për hixhabin, dhe ajo duhet ta ndjekë atë, atëherë nuk 
është e lejueshme të shihen pjesë të tilla, në të kundërt nuk 
është problem. S 

Përgjigje: Sipas "ihtijatit", nuk është e lejueshme të 
shihen këmbët (fillimi deri në fundin e këmbës deri tek 
kyçet). T 

 
Rregull: Nëse një burrë frikësohet se nëse ai shikon një 

grua jo-mahrem, do të bjerë në gjynah, atëherë ai nuk duhet 
ta shohë atë. AKLMS 
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Rregull: Është haram të shihet një grua jo-mahrem me 
qëllim ngacmimi, apo përfitimi kënaqësie seksuale, edhe 
nëse bëhet fjalë për fytyrën dhe duart e saj, apo për formën 
e trupit të saj. ABGKLMST 

 

Rregulla të përgjithshme 
 
Rregull: Është haram të shihet ndonjëra apo ndonjë gjë 

me qëllim ngacmimi apo me frikën që ai do të bjerë në 
mëkat (me përjashtim të bashkëshortes), edhe nëse dikush 
është duke parë një mahrem. Ky rregull zbatohet në të parit 
e një gruaje, burri, kafshe, objekte të ngurta, fotografi, film, 
statujë apo çdo gjë tjetër. Është haram të shohësh trupin 
tënd në pasqyrë apo në çdo gjë tjetër me qëllim marrjen e 
kënaqësive seksuale. ABGKL 

Pyetje: A është haram të shohësh çdo gjë që mund të 
sjellë kënaqësi seksuale edhe nëse do të jetë një person që 
po sheh trupin e tij? 

Përgjigje: Në vetvete nuk është haram që një person të 
shohë trupin e tij për të marrë kënaqësi seksuale. T 

Rregull: Një doktor nuk është nga të mahremit dhe 
kështu që përveç rasteve të nevojës, ai nuk është i lejuar të 
shohë trupin e një gruaje jo-mahrem. ABGKLMST 

Nëse një doktor është i detyruar të shohë pjesë të trupit 
të një gruaje jo-muslimane, ai duhet të përpiqet të shohë 
vetëm ato pjesë të trupit që janë për trajtim dhe nuk është i 
lejuar të shohë më shumë se aq. Gjithashtu, nëse është e 
mundur, atëherë ekzaminimi dhe testimi të realizohet mbi 
rroba. ABGKLMST 

Rregull: Burrat nuk janë të lejuar t‟i bëjnë një injeksion 
një gruaje jo-mahrem përderisa ky veprim bën të nevojshme 
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të shihet apo preket trupi i gruas, edhe nëse injeksioni 
bëhet në venë. Megjithatë, në rast nevoje kur nuk ka 
mahrem të disponueshëm për të dhënë injeksionin, atëherë 
nuk është problem. ABGKLMST 

Pyetje: Të parit në pjesë të brendshme të trupit, si p.sh. 
mëlçinë, zorrët, etj., a kanë të njëjtat rregulla si në rastin e 
të parit të pjesëve të jashtme të trupit? 

Përgjigje: Mesa duket, për ndalimin e të parit dhe të 
prekurit të pjesëve të trupit, nuk ka dallim ndërmjet 
pjesëve të brendshme dhe të jashtme, megjithatë siç është 
përmendur në librin Al-„Urvetul Vuthka, rregulli 45, në 
pjesën e të parë - të parit e një dhëmbi, për shembull, pasi 
të hiqet nga goja është e lejueshme. L 

Rregull: Në rastet në vazhdim, është haram për një grua 
të shkojë tek një burrë jo-mahrem në rast se është e mundur 
që ajo të shkojë tek një mjeke e përgjithshme femër, apo një 
mjeke specialiste femër, që ka të njëjtin nivel dije sa edhe 
një burrë për: 

Bërjen e rrezeve X, marrjen e gjakut për testim, ultra-
tinguj, apo çdo punë tjetër mjekësore në të cilën është e 
nevojshme të shihet trupi i një gruaje. ABGKLMT 

Megjithatë, me përjashtim të këtyre situatave në të cilat 
është e lejueshme (për një burrë) për të parë trupin e një 
gruaje mahrem. (këto janë shpjeguar në seksionin e “të 
parit”). S 

Pyetje: Nëpër markete, në vende të zakonshme, apo në 
shtëpitë e njerëzve, nganjëherë sytë bien pa qëllim mbi 
gratë jo-mahrem, që kanë zbukuruar veten e tyre apo që 
nuk e kanë zbatuar me korrektësi hixhabin e tyre. Cili 
është rregulli për t‟i parë ato në rrethana të tilla? 

Përgjigje: Ajo çka është haram është të shohësh, jo 
vetëm të drejtosh sytë nga dikush. Kështu që, ajo çka 
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dikush sheh pa qëllim, nuk është problem, megjithatë pa 
vonesë ai duhet të largojë sytë që të mos bjerë në 
kategorinë e të shikuarit. ABGKLT 

Rregull: Është haram për dikë që të shkojë në një vend 
me qëllimin që sytë e tij të shohin gra jo-mahrem pa hixhab. 
AGK 

Të shkosh në një vend të tillë nuk është problem, por 
dikush nuk duhet të shohë një grua jo-mahrem. B 

Nëse një person kalon nga një vend i caktuar në një 
kohë të veçantë në mënyrë që të shohë një grua jo-mahrem, 
apo shkon në një vend ku ka shumë gra jo-mahrem, për të 
përmbushur një detyrë, apo shkon në një vend të veçantë si 
p.sh. në një autobus, vende argëtuese për sporte apo 
ushtrime, apo zgjedh që të shkojë në çdo vend ku ka 
shumë gra jo-mahrem, me qëllimin për të parë gratë jo-
mahrem, etj., kështu që shkurtimisht, nuk është e lejueshme 
për një burrë që të bëjë ndonjë veprim në mënyrë që të 
shohë gra jo-mahrem dhe prandaj është e nevojshme për 
dikë që të shmanget nga këto veprime. 

Rregull: Është haram për një burrë që të shkojë në një 
event ku ai e di se gratë jo-mahrem janë pa hixhab, apo nuk 
kanë veshur hixhab të rregullt, nëse ai shkon atje me 
qëllimin për t‟i parë ato. AGKT 

Të shkosh në një vend të tillë nuk është problem, por ai 
nuk duhet t‟i shohë gratë jo-mahrem. B 

Prandaj, është haram të shkohet në çatinë e një shtëpie, 
apo të shohësh nga dritarja me qëllim për të parë një grua 
jo-mahrem. Është po ashtu haram për të hyrë në një dhomë, 
kuzhinë apo çdo lloj vendi tjetër në të cilin dihet se gratë jo-
mahrem janë të pranishme me qëllimin për t‟i parë ato. Po 
ashtu, është haram të shohësh nga e çara e derës, dritarja 
apo nga ana e perdes brenda një dhome të tillë apo çdo lloj 
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vendi të njëjtë me këtë, me qëllimin për të parë një grua jo-
mahrem, edhe nëse vetëm për një moment. 

Rregull: Nuk është problem të shkosh në qendra 
tregtare në të cilat i vizitojnë gratë që jetojnë në fshatra dhe 
në periferi, dhe që nuk janë mësuar të veshin hixhabin e 
plotë apo të duhurin, edhe nëse dikush e di që do t‟i shohë 
ato. Shkëmbimet tregtare me to gjithashtu nuk janë 
problem. AKLMT 

Sipas asaj që është e dukshme, është e lejueshme për të 
parë këto gra - pa qëllim ngacmimi - që jetojnë në periferi 
dhe vende të tjera nga ky (për shembull, ato gra që jetojnë 
në qytet dhe që nuk veshin hixhab të rregullt), që nuk e 
kanë zakon që të mbulohen në mënyrë të rregullt - me 
kushtin që nuk është frikë për të kryer një veprim të rëndë. 
Prandaj, shoqërimi me to, shkëmbimet tregtare dhe të tjera 
marrëdhënie me to janë të lejuara gjithashtu. B 

Në rast se dikush është i sigurt që nuk do t‟i shohë ato 
qëllimisht, atëherë nuk është problem. G 

Nuk është problem të shohësh gratë në një “vend 
publik” (qofshin ato që nuk mbajnë hixhab, apo ato që 
mbajnë hixhab të rregullt) të cilat, nëse u thuhet të mbajnë 
hixhab nuk do të pajtoheshin me kushtin që është bërë pa 
qëllimin e ngacmimit dhe dikush nuk frikësohet që ai do të 
bjerë në një veprim haram. Në këtë rregull, nuk ka dallim 
ndërmjet grave jomuslimane dhe të tjerave (muslimanet 
apo ato që jetojnë në fshat etj...) gjithashtu, këtu nuk ka 
ndryshim në duart, fytyrën dhe pjesë të tjera të trupit, të 
cilat normalisht nuk mbulohen. S 

Rregull: Nuk është problem të shohësh duart deri tek 
bërrylat, një pjesë të flokëve në kokë, këmbët deri tek kyçi 
dhe një pjesë nën mjekër dhe qafë të një gruaje të moshuar 
e cila është jo-mahrem. AGKLT 
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Nuk është problem të shohësh trupin e një gruaje të 
moshuar për aq sa nuk është me qëllim ngacmimi. B 

Për më tepër, mesa duket nuk është problem të shohësh 
edhe flokët e saj. M 

Rregull: Sa për ata njerëz për të cilët nuk është e 
lejueshme për t‟i parë, nuk përbën ndonjë ndryshim nëse 
dikush i sheh ato nga mbrapa syzeve, në një pasqyrë, 
përmes reflektimit të ujit apo të ndonjë gjëje tjetër që 
reflekton imazhin e tyre (me kuptim që edhe në këtë 
mënyrë, nuk është e lejueshme t‟i shohësh ato). 
AGKLMST 

Pyetje: Është e lejueshme për një burrë që të shohë një 
grua që është shumë e shëmtuar, pa qëllim për ta 
ngacmuar (në rast se ajo nuk është duke veshur hixhabin e 
duhur islam)? 

Përgjigje: Sipas ihtijatit vaxhib, ai duhet të mos e shohë 
atë, sepse nëse ajo nuk është një grua e vjetër, atëherë burri 
nuk mund të jetë i sigurt që të shikuarit e saj nuk do të jetë 
ngacmues. T 

Rregull: Është haram të shohësh trupin e një gruaje jo-
mahrem, pavarësisht nëse ajo grua e di që ti po e sheh atë 
apo jo; pavarësisht nëse ajo është e verbër apo mund të 
shohë; pavarësisht nëse ajo është një familjare e jo-mahrem, 
siç është gruaja e vëllait të dikujt, gruaja e xhaxhait, një 
kushërirë, etj., apo ajo është një e huaj (rregulli për të 
shikuar fytyrën e saj dhe duart është përmendur tashmë). 
Edhe nëse ky shikim është bërë pa qëllim ngacmimi, është 
sërish haram. ABKLM 

Sipas "ihtijatit vaxhib", dikush duhet të shmanget nga të 
shikuarit e fytyrës dhe duarve të një gruaje jo-mahrem. G 
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Gratë jo-muslimane 
 
Rregull: Nuk është problem që të shihen ato pjesë të 

trupit që normalisht nuk mbulohen nga gratë jo-marhem që 
nuk janë muslimane (qofshin ato nga ithtaret e Librit Ehlul 
Kitab), apo jobesimtare (kuffare), me kusht që nuk është 
bërë me qëllim për ngacmim. Megjithatë, sipas "ihtijatit 
vaxhib", një burrë, nuk është i lejuar që të shohë këto pjesë 
të trupit që janë normalisht të mbuluara. KMLT 

Nuk është problem të shohësh fytyrën e tyre, kokën 
dhe duart e grave të Ehlul Kitab dhe kuffar për aq kohë sa 
nuk është bërë me qëllim ngacmimi dhe që dikush nuk 
frikësohet se po bën një veprim haram. Sipas "ihtijatit 
vaxhib", dikush nuk duhet të shohë tjetër përveç sa është 
listuar më poshtë. A 

Është e lejueshme të shohësh ato pjesë të trupit që nuk 
janë normalisht të mbuluara nga gratë  që janë Ehlul 
Dhimmeh (që jetojnë në shtetin islam kundrejt rregullave 
të përcaktuara), se sa nga ato gra që nga koha e lindjes janë 
kategorizuar si kafire, për aq kohë sa është pa qëllim 
ngacmimi dhe dikush nuk frikësohet se do të bëjë gjynah. 
B 

Është vetëm e lejueshme që të shihet fytyra dhe duart e 
një gruaje jomuslimane, dhe sipas "ihtijatit vaxhib", duhet të 
hiqet dorë nga të parit e të tjerave pjesë të trupit përveç 
këtyre dy pjesëve të trupit. G 

Të parit e trupit të një gruaje në një vend publik, e cila 
nëse është urdhëruar apo i është kërkuar të mbajë hixhab 
nuk është dëgjuar, nuk është problem, me kusht që shikimi 
është bërë pa qëllim ngacmimi dhe pa frikë të rëni në 
veprim haram - dhe në këtë rregull, nuk ka dallim 
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ndërmjet grave kuffare apo grave të tjera (si muslimane, 
katolike, hebreje, etj.). Gjithashtu, nuk ka dallim ndërmjet 
duarve, fytyrës dhe pjesëve të tjera të trupit të cilat ato 
zakonisht nuk i mbulojnë. S 

Shënim: Në rast se gruaja jo-mahrem është një 
jomuslimane, dhe mbulimi i saj është më i pakët sesa gratë 
si ajo mund të veshin, atëherë sipas "ihtijat vaxhib", nuk 
është e lejueshme që ajo të shihet. Për shembull, ato gra në 
mënyrë që të tërheqin seksualisht të tjerët, veshin një lloj 
veshje specifike, kështu që nuk është problem që të shihen 
flokët, duart dhe këmbët deri në gjunjë apo çdo pjesë tjetër 
që gratë jomuslimane zakonisht nuk i mbulojnë. 

Rregull: Sipas "ihtijatit vaxhib", nuk është e lejueshme të 
shihen pjesët intime të një femre jobesimtare. S 

Rregull: Nëse dikush di apo ka frikë që në rast se ai do 
të shohë një femër jo-mahrem që është  jomuslimane, do të 
bjerë në gjynah dhe dalldisje, ata duhet të mos i shohin ato. 
ABGKLMST 

 

Burrat dhe të parët e fëmijëve 
 
Rregull: Në rast se fëmija është djalë, nuk është 

problem të shihet trupi i tij, derisa ai të bëhet mumejjiz, me 
kusht që nuk është me qëllim të ngacmimit. Megjithatë, 
pasi ai arrin moshën mumejjiz, atëherë sipas "ihtijatit 
vaxhib", nuk është e lejueshme të shihen pjesët e tij intime. 
GKLMST 

Prandaj, baballarët duhet të tregohen të kujdesshëm për 
të mos parë pjesët intime të djemve të tyre që janë bërë 
mumejjiz, qofshin ata në dush apo në vende të tjera. 
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Në fakt, është haram të shihen pjesët intime të një djali 
që është mumejjiz por që ende nuk ka arritur bulugun, edhe 
pse nuk është me qëllimin e ngacmimit. AB 

Pyetje: Çfarë konsiderohet të jetë mosha mumejjiz? 
Përgjigje: Mosha në të cilën fëmija kupton të mirën dhe 

të keqen, rreth marrëdhënieve ndërmjet burrit dhe gruas. 
AG 

Përgjigje: Mosha në të cilën një fëmijë kupton të mirën 
dhe të keqen. B 

Përgjigje: Kjo është mosha në të cilën një fëmijë është i 
vetëdijshëm për marrëdhëniet ndërmjet burrit dhe gruas. 
K 

Përgjigje: Mosha në të cilën fëmija, i cili ende nuk është 
bërë balig që kupton të mirën dhe të keqen. Gjithashtu, 
është mundësia që të parit e trupit jo mahrem mund të 
shkaktojë eksitim seksual. MS 

Rregull: Në rast se fëmija është vajzë dhe mahrem - si 
vajza apo motra e dikujt, vajza e vëllait apo e motrës, etj., 
atëherë të shohësh trupin e saj derisa ajo të arrijë moshën 
mumejjiz nuk është problem; dhe pasi ajo të bëhet mumejjiz, 
pastaj sipas "ihtijatit vaxhib" nuk duhet të shihen pjesët e saj 
intime. KLMS 

Është haram të shihen pjesët intime të një vajze që është 
mumejjiz, por që ende nuk e ka arritur moshën "bulug", 
edhe nëse kjo bëhet pa qëllim ngacmimi. ABT 

Rregull: Në rast se vajza është jo mahrem dhe mumejjiz, 
atëherë sipas "ihtijat vaxhib", një burrë nuk duhet ta shohë 
atë në ato pjesë të trupit të saj që vajzat e moshës së saj 
normalisht i mbulojnë. KM 

Pyetje: Është përmendur në rregullin 2447 në "Teudihul 
Mesail" që është e lejueshme të shihet trupi i një vajze jo 
balig për aq kohë sa nuk është bërë me qëllim ngacmimi, 
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etj., por po në të njëjtin libër, në faqen 578, është 
përmendur që dikush mund të shohë vetëm në ato pjesë të 
trupit që nuk janë të mbuluara. Cili nga këto dy rregulla 
është i drejtë, cili duhet të pranohet? 

Përgjigje: Ju mund t‟i referoheni rregullit 25 në 
seksionin e martesës në librin "Tahrirul Uesileh" të 
Ajatullah Khomeinit për më shumë informacion. A 

Prandaj, nuk ka dallim ndërmjet rregullit të Ajatullah 
Arakit dhe Ajatullah Khomeinit (cituar më sipër). 

Përgjigje: Sipas "ihtijatit vaxhib", nuk është e lejueshme 
për një burrë të shohë trupin dhe flokët e një vajze, që nuk 
është më shumë se 9 vjeçe, por që mund të kuptojë 
dallimin ndërmjet të mirës dhe të keqes (mumejjizetu), edhe 
pse mund të bëhet pa qëllimin për të dhënë kënaqësi. B 

Përgjigje: Nuk është problem të shihet fytyra, duart 
dhe flokët e një vajze që nuk është balig, për sa kohë që nuk 
është me qëllim për të marrë kënaqësi dhe që nuk e çon në 
eksitim seksual, dhe me të parit, nuk frikësohesh se mund 
të biesh në një veprim haram. L 

Përgjigje: Është haram të shihet trupi i një vajze jo 
mahrem që ende nuk e ka arritur moshën 9 vjeçare, 
megjithatë, ajo kupton ndërmjet të mirës dhe të keqes. 
Gjithashtu, është haram ta shohësh atë, nëse një shikim 
normal mund të stimulojë apo nxisë dëshira seksuale, dhe 
ngjashmërisht (është haram) të shohësh flokët e saj, qoftë 
me qëllim ngacmimi dhe për më shumë të parit e saj pa 
qëllim ngacmimi, nuk është krejt pa dyshim (ky rregull 
vjen nga "ihtijatit vaxhib"). G 

Përgjigje: Nuk është problem të shihet trupi i një vajze 
që nuk është baligh me qëllim që të mos bëhet me qëllimin 
për të marrë kënaqësi - me përjashtim të pjesëve të saj 
intime, rregull që është përmendur tashmë. Megjithatë, 
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sipas ihtijat mustehab, është më mirë që ato pjesë që vajza të 
moshës së saj zakonisht do t‟i mbulonin nuk duhet të 
shihen. S 

Nuk është e lejuar të shihen pjesët intime të një fëmije 
që është mumejjiz, përveçse në rast nevoje. T 

Nuk është problem të shihen flokët, duart, këmbët deri 
tek gjuri, qafa dhe fytyra e vajzës që nuk është baligh, dhe 
që është jo-mahrem, që nuk është bërë me qëllim 
ngacmimi. 

Rregull: Sipas ihtijat vaxhib, nuk është e lejueshme të 
shihen pjesë të tjera të trupit të një vajze, si p.sh. kërci, 
stomaku, pjesët intime, gjoksi, etj. K 

Për vajzë mumejjiz që nuk është balig ndiqen të njëjtat 
rregulla si për një grua balig, rregulla që janë përmendur 
tashmë (është haram të shohësh trupin e saj, dhe sipas 
"ihtijatit vaxhib", nuk është e lejueshme të shihet fytyra dhe 
duart gjithashtu, që janë përshkruar më parë me detaje). G 

 

Rregullat e të parit në lidhje me gratë - 
Një grua që sheh një grua tjetër 

 
Rregull: Gratë janë të lejuara të shohin gjithë trupin e 

grave të tjera përveç pjesëve intime, me kusht që kjo nuk 
është bërë me qëllim ngacmimi. ABGKLMST 

Prandaj, në dushe publike, pishina, ambiente sportive, 
klube fitnesi, etj., nëse një grua shikon një grua tjetër, qoftë 
fytyrën apo duart me qëllim ngacmimi, apo nëse ajo 
frikësohet se mund të bëjë gjynah, atëherë shikimi është i 
ndaluar. Nuk ka rëndësi nëse ajo e njeh gruan tjetër apo jo, 
nëse ajo është grua e re apo e vjetër, nëse është e shëmtuar 
apo e bukur. AGK 
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Rregull: Një grua mund të shohë pjesë intime të një 
gruaje tjetër, përveçse në raste nevoje. ABGKLMST 

Prandaj, nëse përdorimi i aparaturave që hyjnë në bark, 
apo lidhja e tubave apo e procedurave të tjera që janë 
përdorur për kontrollin e lindjes - sjellin nevojën e të parit 
të pjesëve intime, atëherë është haram, përveç rasteve të 
nevojës. Megjithatë, kontrolli i lindjes në vetvete nuk është 
problem, nëse nuk sjell nevojën e të tjerëve për të parë 
pjesët intime. Kjo është me kusht që nuk e bën gruan 
përgjithmonë sterile dhe nëse ajo do, mund të konceptojë 
sërish. 

Për shembull, nëse burri i një gruaje është doktor, dhe 
ai përdor një metodë për të parandaluar shtatzaninë e 
gruas së tij, atëherë nuk është problem. 

 
Kujdes: Kontrolli i lindjes, nëse nuk sjell nevojën e një 

veprimi haram, nuk është problem, por nëse sjell një 
veprim haram, atëherë nuk është i lejuar. Kujdesi duhet 
vënë në disa tipe kontrolli lindjeje që mund të përfshijnë 
një nga tre veprimet haram që janë përmendur më poshtë, 
detaje për të cilat do të vijnë më vonë: 

Të parit e pjesëve intime të një gruaje tjetër veçse në rast 
nevoje. 

Ekspozimi i pjesëve intime një doktori përveçse në raste 
nevoje (që do të vazhdojë në kapitullin për mbulimin). 

Prekja e pjesëve intime, përveçse në raste nevoje (që do 
të vazhdojë në kapitullin për prekjen). 

Pyetje: Në përgjigjen tuaj (për ne) rreth lejueshmërisë 
së IUD, ju përmendët që, “nëse përdorim këtë paisje (IUD), 
që sjell nevojën e një të prekuri dhe të pari haram, atëherë 
nuk është e lejueshme. Ju lutem, na informoni neve, nëse 
veprimi i të vendosurit të IUD në barkun e një nëne 
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cilësohet si një kusht mjekësor që do të thotë që një 
doktoreshë, mami, apo në rast të një nevoje një doktor 
mund të realizojë këtë veprim, si dhe në të tjera raste në të 
cilat është e lejueshme, apo është çështja e IUD pa lidhje 
me një rast mjekësor, ku në rast të tillë vetëm mahremi i një 
gruaje (bashkëshorti i saj) është i lejuar të vendosë IUD? 

Përgjigje: Ky veprim në vetvete nëse nuk rezulton në 
abortimin e fëmijës apo në sterilitetin e gruas, nuk është 
problem, megjithatë, ndalimi i të prekurit apo i të parit (të 
pjesëve intime) qëndron i fortë si dhe më parë, dhe në këtë 
rast, nuk ka nevojë të përdoret (IUD) përderisa shtatzania 
mund të parandalohet me metoda të tjera. ABGKLT 

Përgjigje: Është e lejueshme për një grua të përdorë 
IUD dhe gjëra si kjo për të parandaluar shtatzaninë për aq 
kohë sa nuk është cenim i madh për to. Megjithatë, 
vendosja e instrumenteve nuk duhet të sjellë nevojën e 
dikujt për të parë apo prekur një pjesë të trupit, që nuk 
është e lejuar të shihet apo të preket. Kështu që, nuk është e 
lejueshme që dikush tjetër përveç bashkëshortit të gruas të 
kryejë një veprim të tillë, veçse në rast nevoje; për 
shembull, nëse është e dëmshme për shëndetin e gruas të 
mbetet shtatzënë. Gjithashtu, në rast se nuk është e qartë 
apo e panjohur që ky instrument (IUD apo ndryshe) 
aborton embrionin pas fertilizimit; dhe kështu, sipas ihtijat, 
duhet të hiqet dorë nga kjo (nga përdorimi i IUD). S 

 

Gratë që shohin burrat që janë mahrem 
 
Rregull: Një grua lejohet të shohë gjithë trupin e një 

burri që është mahrem i saj me përjashtim të pjesëve intime, 
dhe me kusht që nuk është bërë me qëllim ngacmimi 
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(bashkëshorti përbën përjashtim nga ky rregull). 
ABGKLST 

Gratë dhe burrat që janë mahrem ndaj njëri tjetrit (për 
shembull vëllezërit dhe motrat) lejohen të shohin trupin e 
njëri tjetrit, por deri në atë masë sa është e përshtatshme 
ndërmjet mahremit dhe në të tjera si kjo, sipas "ihtijatit", 
ata nuk duhet të shohin (pjesë të tjera). M 

Prandaj, nuk është e lejueshme që të shihet asnjë pjesë e 
trupit të mahremit me qëllim ngacmimi, qoftë ai dhëndërri, 
djali, vëllai, nipi, etj., dhe kështu duhet të qëndrojmë larg 
nga kjo. 

Rregull: Nuk është problem të shihet forma e pjesëve 
intime të një burri në sipërfaqe të veshjeve, me kusht që ajo 
nuk do të çojë në çoroditje. IT 

Nëse kjo nuk çon në çoroditje, atëherë nuk është 
problem. BT 

 
 

Gratë që shohin burrat që nuk janë 
mahrem 

 
Rregull: Është haram për gratë të shohin trupin e 

burrave jo mahrem me përjashtim të fytyrës, duarve, dhe 
atë pjesë që zakonisht burrat nuk e mbulojnë. AGKMST 

Prandaj, nuk është problem për një grua të shohë flokët 
në kokë, fytyrën, duart deri te kyçi i dorës, këmbën deri tek 
nyja, dhe qafën e një burri jo mahrem me qëllim që nuk 
është shoqëruar me ngacmim. Pra, gratë nuk lejohen të 
marrin pjesë në turne sportive [si noti, mundje, ngritje 
peshe, futboll etj., në të cilat burrat nuk kanë mbulim të 
përshtatshëm. 
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Sipas "ihtijatit vaxhib" është haram për një grua të shohë 
trupin e një burri jo mahrem. Megjithatë, lejueshmëritë për 
një grua të shohë pjesë të trupit të një burri jo mahrem, që 
zakonisht nuk mbulohen, si koka, nuk është krejtësisht e 
lehtë, përveçse nëse ai shikim ndihmon dhe çon në djallëzi 
dhe gjynah (në rast të tillë, nuk është e lejueshme). B 

Është haram për një grua të shohë trupin e një burri jo 
mahrem me përjashtim të fytyrës dhe duarve të tij. L 

Rregull: Është haram të shihen krahët, gjoksi, apo të 
tjera pjesë të trupit të një burri jo mahrem që ka veshur 
veshje të papërshtatshme, siç është bluzë me mëngë, apo e 
mban jakën e këmishës së tij të hapur, apo ka veshur veshje 
të tejdukshme, etj., edhe pse kjo është pa qëllim ngacmimi. 
AGKLMS 

Sipas "ihtijatit vaxhib", nuk është e lejueshme. B 
Rregull: Nuk është problem për një grua të shohë 

formën dhe figurën e trupit të një burri jo mahrem nga 
sipërfaqja e rrobave të tij, nëse është pa qëllim ngacmimi 
dhe pa frikë rënie në mëkat. ABGKLT 

Pyetje: A mundet një grua t‟i bëjë një injeksion një burri 
jo mahrem, apo të tjera gjëra mjekësore që përfshijnë të 
parit e trupit të një burri, nëse bëhet pa qëllim ngacmimi? 

Përgjigje: Nuk është e lejueshme veçse në raste nevoje. 
AGKLMS 

Përgjigje: Sipas "ihtijatit vaxhib", nuk është e lejueshme, 
përveçse në raste nevoje. B 

Rregull: Është haram të shihet në trupin e një burri jo 
mahrem, më shumë se sa fytyra dhe duart nëse është me 
qëllim ngacmimi, apo dikush frikësohet se mund të bjerë 
në gjynah. ABGKLMST 

Prandaj, nuk ka lidhje ndërmjet lejueshmërisë së gruas 
të shohë trupin e një burri jo mahrem dhe nevojës së një 
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burri për t‟u mbuluar, me kuptimin që edhe nëse nuk është 
vaxhib për një burrë që të mbulojë veten e tij krejtësisht, 
por është vaxhib për një grua që të mos e shohë atë. 

 

Gratë që shikojnë fëmijët 
 
Rregull: Në rast se fëmija është vajzë, deri në moshën 

mumejjiz, një grua mund ta shohë të gjithë trupin  e fëmijës, 
dhe sapo fëmija të bëhet mumejjiz, atëherë sipas ihtijat 
vaxhib, gruaja nuk mund t‟i shohë pjesët e saj intime. 
KMLS 

Është haram të shohësh pjesët intime të një fëmije 
Mumayyiz. ABGT 

Prandaj, nënat duhet të tregojnë kujdes në dush dhe në 
vende të tjera që ato të mos shohin pjesët intime të vajzave 
të tyre apo të vajzave të të tjerave që janë mumajjiz, edhe 
nëse është pa qëllim ngacmimi. 

Rregulli: Në rast se fëmija është djalë, para se ai të 
arrijë moshën e mumejjiz, gruaja mund ta shohë gjithë 
trupin e tij; sapo ai të bëhet mumejjiz, sipas "ihtijatit vaxhib", 
ajo nuk mund t‟i shohë pjesët e tij intime. Në këtë rregull, 
nuk ka dallim ndërmjet një djali mahrem dhe një djali jo 
mahrem. AKLMS 

 
Është haram të shohësh pjesët intime të një fëmije mumejjiz. 

BGT 
Pyetje: Nëse janë në dyshim nëse fëmija e ka arritur 

apo jo moshën e mumejjiz, atëherë cili është rregulli (në 
lidhje me të parit e tij?) 

Përgjigje: Rregulli është i njëjtë me atë të një fëmije që 
nuk ka arritur moshën e dallueshmërisë. AGKLMST 
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Përgjigje: Nga këndvështrimi i të parit, ky fëmijë ka të 
njëjtin rregull si një fëmijë që nuk është mumejjiz, 
megjithatë sipas arsyetimit, është më mirë t‟i pëmbahemi 
shikimit. B 

 

Rregullat e shikimit në rast dyshimi 
 
Rregull: Nëse dikush dyshon nëse një person është 

ndër ata që mund t‟i shohë apo që nuk mund t‟i shohë, 
atëherë ai nuk duhet t‟i shohë ata. AGLM 

Sipas "ihtijatit", ai duhet të përmbahet nga shikimi. B 
Shembull: Nëse një burrë shikon një grua në errësirë, 

apo sheh një grua që po vjen në drejtim të tij dhe të cilën ai 
nuk e njeh, dhe që ai dyshon nëse është mahrem i tij (rast 
në të cilin ai lejohet ta shohë), apo ajo është jo mahrem (rast 
në të cilin ai nuk lejohet ta shohë atë), atëherë nuk është e 
lejueshme që ta shohë ata. 

Rregull: Nëse në një grup njerëzish, dikush ka një 
dyshim; për shembull, nëse është e njohur nëse është një 
mahrem atje (në grup), por dikush nuk e di se cili është, 
atëherë ai nuk duhet të shohë asnjërin nga ato. AGLM 

Shembull: Nëse një grua e di se një burrë mahrem 
ndodhet te një grup burrash që nuk kanë veshur veshje të 
përshtatshme, por që nuk e di se cili është prej tyre, atëherë 
ajo nuk është e lejuar që të shohë asnjërin nga ata. 
Ngjashmërisht, një burrë i cili e di, që ka një grua mahrem 
një një grupim grash nuk është i lejuar që t‟i shohë ato në 
mënyrë që të gjejë atë (në rast se gratë nuk kanë veshur 
veshje të përshtatshme). 

Rregull: Nëse dikush dyshon nëse një person është 
burrë apo grua (për shembull, natën, nëse një person është 
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larg, ka mjegull apo për të tjera arsye), atëherë sipas ihtijat 
vaxhib, ai nuk duhet ta shohë atë person. KL 

Më saktë, është haram të shohësh ato. G 
Nuk është problem ti shohësh ata. M 
Rregull: Nëse dikush dyshon nëse një objekt është një 

qenie njerëzore, një kafshë apo diçka tjetër, atëherë në këtë 
rast është e lejueshme që të shihet ajo gjë. AGLM 

 
 

Rregullat për të parit e fotografive - 
Burrat që shohin fotografitë e një gruaje jo 
mahrem 

 
Rregull: Burrat janë të lejuar të shohin fotografitë e 

grave jo mahrem që kanë veshur hixhabin e duhur (në 
fotografi), me qëllim që nuk është për qëllim ngacmimi. 
ABGKLMST 

Rregull: Nëse është një fotografi në të cilën një grua ka 
veshur hixhabin e rregullt, dhe burri e njeh atë grua, 
atëherë burri nuk është i lejuar që ta shohë atë grua në foto. 
Nëse ai nuk e njeh atë, atëherë ai është i lejuar që ta shohë 
në fotografi atë grua jo mahrem, me kushtin që nuk është 
me qëllim ngacmimi. BKLT 

Prandaj, kur burri e njeh gruan apo nuk e njeh atë, nëse 
nuk e njeh atë, atëherë nuk është problem në të parit e 
fotografisë së saj pa qëllim ngacmimi apo marrje kënaqësie. 
Megjithatë, nëse ai e njeh atë, dhe është një grua që beson 
në mbrojtjen e hixhabit islam, atëherë ai nuk është i lejuar 
që ta shohë fotografinë e saj në të cilën ajo nuk ka veshur 
hixhab të rregullt. Nëse ajo nuk beson në të veshurit e 
hixhabit të rregullt, atëherë nëse burri e njeh atë, nuk është 
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problem të shihet fotografia e saj për aq kohë sa nuk është 
me qëllim ngacmimi apo marrje kënaqësie. 

Nuk është problem të shohësh një fotografi të një gruaje 
jo mahrem, apo filma me to në televizor apo të tjera si këto, 
nëse nuk është me qëllim ngacmimi apo frike rënie në 
çoroditje dhe gjynah, edhe nëse dikush e njeh personin në 
fotografi. A 

Në rast se burri nuk e njeh gruan, atëherë sipas "ihtijatit 
mustehab" ai nuk duhet ta shohë fotografinë e saj; dhe nëse 
ai e njeh atë, atëherë sipas ihtijat ai nuk duhet ta shohë 
fotografinë e saj, veçanërisht nëse ul dukjen e saj, dhe/apo 
shoqërohet me shpërqedrim. G 

Në rast se beson në mbrojtjen dhe në observimin e 
hixhabit islam, atëherë të shohësh fotografinë e saj pa 
hixhab është problem, veçse nëse burri nuk e njeh atë dhe 
të shohësh fotografinë e saj nuk do ta çojë në çorientim. M 

Nëse një grua jo mahrem në fotografi nuk ka zbatuar 
hixhabin e duhur islam, atëherë nëse ajo grua nuk është 
ndër ato që nuk mbajnë hixhab të rregullt, apo nuk mbajnë 
fare hixhab dhe nëse i është thënë ta veshë atë, ajo nuk do 
të dëgjonte, dhe burri që sheh fotografinë e njeh atë, 
atëherë sipas ihtijat vaxhib, ai nuk duhet ta shohë atë 
fotografi. Në të tjera raste, nuk është problem të shihen 
(fotografitë) për aq kohë sa nuk është me qëllim marrje 
kënaqësie apo gëzimi. S 

Prandaj, nëse burri nuk e njeh gruan, apo gruaja është 
një ndër ato që nuk veshin hixhab të rregullt apo nuk 
veshin fare hixhab dhe nëse i është thënë të veshë, ajo nuk 
do të dëgjojë, apo nëse ajo ka zbatuar hixhabin e duhur 
islam në foto, atëherë nuk është problem të shihet 
fotografia e saj. 
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Burrat nuk duhe të shohin albumet fotografike të 
familjes në të cilat janë gra nga familja që nuk kanë veshur 
hixhabin e përshtatshëm. GK 

Nuk është problem të shihen fotografitë, edhe nëse 
burri e njeh gruan, për aq kohë sa nuk është me qëllim 
ngacmimi, dhe nuk ka frikë për rënie në çoroditje. A 

Pyetje: Cili është rregulli i të parit të fotografive të një 
gruaje jomuslimane, apo gruaje muslimane që nuk janë 
duke veshur hixhabin e duhur islam? 

Përgjigje: Në rast se burri nuk e njeh gruan dhe nuk 
është frikë për të rënë në çoroditje, dhe nëse nuk është me 
qëllim ngacmimi, atëherë nuk është problem, ndonëse 
sipas ihtijat mustehab ai duhet të përmbahet nga kjo. 
ABGKLT 

Përgjigje: Në rast se gruaja nuk është muslimane apo 
nuk beson në të veshurin e hixhabit të rregullt, atëherë nuk 
është problem të shihet ajo (në fotografi), për aq kohë sa 
është pa qëllim ngacmimi apo marrje kënaqësie seksuale. 
M 

Përgjigje: Në rast se fotografia është ajo e një gruaje 
jomuslimane apo e një gruaje muslimane që nuk do t‟ia 
dijë (nëse të tjerët e shohin atë) apo është një grua e 
zakonshme, atëherë nuk është problem të shihet ajo nëse 
është pa qëllim ngacmimi apo marrje kënaqësie seksuale. S 

Rregull: Nuk është problem të shihen fotografitë e 
fëmijëve - qofshin ato djem apo vajza, nëse është pa qëllim 
ngacmimi dhe nuk ka frikë rënie në mëkat. ABGKLMST 

Rregull: Në rast se dikush frikësohet që me të parit e 
një fotografie të dikujt do të binin në mëkat, atëherë nuk 
duhet ta shohë fotografinë. ABGKLMST 
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Rregull: Nuk është e lejuar t‟i tregohet një fotografi 
dikujt për të cilin dihet se është haram nëse do ta shohë ai. 
AGK 

Prandaj, gratë nuk janë të lejuara t‟i tregojnë fotografi 
burrave të tyre, vëllezërve apo baballarëve në të cilat janë 
gra jo mahrem, që janë pa hixhab, dhe kështu, nuk është e 
lejueshme për burrat që t‟i shohin ata. 

Pyetje: Cili është rregulli për të parë një fotografi të një 
gruaje, kur ajo ishte fëmijë, në rast se ajo nuk është veshur 
siç duhet? 

Përgjigje: Nëse të parit e të tilla fotografive nuk çon në 
degradim dhe nuk nxit seksualitet, atëherë nuk është 
problem. T 

Rregull: Është haram të shihen fotografitë me qëllim 
ngacmimi, qoftë kjo nga burri apo nga gruaja; një mahrem 
apo jo mahrem; një qenie njerëzore apo diçka tjetër. 
Fotografitë e bashkëshortëve përbëjnë ndryshim nga ky 
rregull. ABGKLMST 

Rregull: Të blerit, shiturit dhe mbajtja e fotografive 
pornografike është haram dhe (nëse dikush i posedon ata) 
ata duhet të shkatërrohen. AGK 

Pyetje: A është e lejueshme për një burrë të shohë 
fotografitë e një gruaje jo mahrem që ka vdekur, në rast se 
ai e njihte atë? 

Përgjigje: Nëse nuk përfshihet çoroditje atëherë është e 
lejueshme. A 

Përgjigje: Është problem për një burrë që të shohë 
fotografitë e një gruaje jo mahrem që ka ndërruar jetë. G 

Pyetje: Ju lutem, na jepni opinionin tuaj për rolin e të 
parit lidhur me ata që janë të specializuar në fushën e 
mjekësisë apo ata studentë që janë duke studiuar mjekësi, 
sepse për fushën e studimeve të tyre, ata janë të detyruar të 
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shqyrtojnë libra dhe filma që kanë materiale të 
papërshtatshme për ta. 

Përgjigje: Nëse ata kanë nevojë që t‟i shohin ato për të 
mësuar dhe nuk është me qëllim për arritje kënaqësie 
seksuale, atëherë nuk është problem. GL 

Pyetje: Është e lejueshme të shohësh një grua jo 
muslimane në televizor që nuk ka veshur rroba të 
përshtatshme apo të mjaftueshme? 

Përgjigje: Nuk është problem nëse nuk është me qëllim 
marrje kënaqësie dhe nëse dikush nuk frikësohet se bie në 
çoroditje. ABGKLMST 

Pyetje: A është e lejueshme për një burrë apo grua të 
shohë fotografi të pahijshme apo pornografike, pa qëllim 
marrje kënaqësie apo ngacmimi? 

Përgjigje: Nëse lidhet me çoroditje dhe marrje 
kënaqësie atëherë është problem, dhe shumë tipe nga ato 
fotografi janë krejtësisht haram. B 

Përgjigje: Të shohësh fotografi të tilla nuk është e 
lejueshme. T 

 
 
 
 
 
 

Të parit e fotografive të burrave nga gratë 
 
Rregull: Gratë janë të lejuara të shohin fotografitë e 

burrave me kushtin që nuk është për qëllim ngacmimi, dhe 
nuk ka rëndësi nëse ajo e njeh apo jo atë burrë, apo nëse 
burri është apo jo mahremi i saj. K 
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Prandaj, nuk është problem për një grua të shohë 
fotografitë e atletëve, apo martirëve etj., veçse në mos të 
jetë i shoqëruar me ngacmim apo rënie në çoroditje. 

 

Rregullat për të parë filma 
 
Rregull: Filmat dhe shfaqjet televizive që jepen 

drejtpërdrejt (live), kanë të njëjtin rregullim si (të parit në) 
njerëzit e gjallë, dhe nëse është një transmetim i regjistruar 
më parë, atëherë zbatohet rregulli i të parit të fotografive. 
K 

Prandaj, nëse një film apo shfaqje transmetohet direkt, 
atëherë  rregulli për të parë është i njëjtë si me të parit një 
person të gjallë. Prandaj, përveç fytyrës dhe duarve të një 
gruaje jo-mahrem, burrat nuk janë të lejuar të shohin gruan 
(me ato kushte që tashmë janë përmendur gjithmonë). Po 
ashtu, gratë nuk janë të lejuara të shohin trupat e burrave 
që janë në fitnes apo programe sportive, apo të tjera si këto. 

Në të njëjtën mënyrë, nëse filmi apo shfaqja është e 
regjistruar, atëherë për dikë që të shohë burrin apo gruan 
në atë film apo shfaqej ka të njëjtin rregull si për të parë një 
fotografi. Kështu që, burrat nuk janë të lejuar të shohin një 
film në të cilin një grua muslimane të cilën ata e njohin nuk 
ka veshur hixhab të rregullt. Megjithatë, nëse ai nuk e njeh 
atë apo nëse nuk ka frikë se bie në mëkat, atëherë ai mund 
ta shohë atë. Në të njëjtën mënyrë, burrat nuk janë të lejuar 
të shohin filmat, të cilat janë luajtur gjatë ceremonive 
martesore në rast se gratë nuk kanë veshur hixhab të 
rregullt. 
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Filmat (dhe shfaqjet televizive), qofshin drejtpërdrejt 
apo të regjistruara, kanë të njëjtin rregull si dhe të parit e 
një fotografie. AGL 

Prandaj, sipas rregullit të Ajatullah Araki, nuk është 
problem për një burrë që të shohë filma në të cilët janë gra 
jo mahrem, dhe nëse ai i njeh ato, me kusht që nuk është 
me qëllim ngacmimi dhe nuk ka frikë se do të bjerë në 
mëkat, dhe me detajet e tjera që janë përmendur më lart. 

Për sa i përket rregullit të Ajatullah Gulpajgani, sipas 
ihtijat mustehab, burrat nuk duhet të shohin ata filma në të 
cilat janë gra jo mahrem, të cilat ai nuk i njeh; dhe nëse i 
njeh, sipas ihtijat vaxhib, ai nuk është i lejuar t‟i shohë ata 
(bashkë me detaje të tjera që janë përmendur më herët). 

Është një problem të shohësh një jo-mahrem nëpërmjet 
televizorit apo t‟i dëgjosh zërin, nëse kjo gjë do të çonte në 
çoroditje dhe të sjellë në mëkat. B 

Pyetje: A mund të lejohet dikush që të shohë një 
fotogafi të një gruaje të zhveshur apo video pornografike 
pa qëllim marrje kënaqësie apo ngacmimi? 

Përgjigje: Nuk është e lejueshme sepse të parit e këtyre 
tipeve fotografive apo filmave ka zakonisht efekt negativ 
dhe çoroditës (për shpirtin). G 

Pyetje: Cili është rregulli për gratë për të parë aktivitete 
sportive që shfaqen në televizor, në raste se burrat që 
marrin pjesë në to nuk kanë veshur veshjet e 
përshtatshme? 

Përgjigje: Në rast se nuk ka frikë për të rënë në mëkat, 
dhe nëse nuk është me qëllim ngacmimi, atëherë nuk është 
problem. LKMST 

Përgjigje: Gratë nuk janë të lejuara që qëllimisht të 
shohin tipe të tilla programesh. G 
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Rregull: Për sa është thënë në rregullat e mësipërme, 
nuk ka dallim ndërmjet filmave që shfaqen në video, 
projektorë për filma apo në çdo lloj tjetër forme. 
ABGKMST 

Pyetje: Nëse të parit e një filmi në të cilin gratë jo 
mahrem janë duke luajtur sport, disa nga të cilat janë pa 
hixhab, mund që të ngacmojë seksualisht disa njerëz që 
janë duke e parë atë, por të njëjtin film nëse e shohin të 
tjerë që nuk i ngacmon seksualisht, atëherë një film i tillë a 
lejohet të shihet nga të tillë njerëz? 

Përgjigje: Nëse videoja/programi po transmetohet 
drejtpërdrejt, atëherë nuk është e lejueshme të shihet me 
qëllim ngacmimi, pavarësisht nëse nxit seksualisht apo jo. 
Megjithatë, nëse programi nuk transmetohet drejtpërdrejt 
dhe nëse personi që e sheh ngacmohet seksualisht, atëherë 
ai nuk është i lejuar ta shohë një program të tillë, por nëse 
ai nuk ngacmohet seksualisht atëherë ai mund ta shohë 
atë. T 

Rregull: Të parit një person të vdekur ka të njëjtin 
rregull si dhe të parit e një personi të gjallë. GK 

Prandaj, një burrë nuk është i lejuar që të shohë trupin e 
një gruaje jo mahrem të vdekur. Një grua, gjithashtu, nuk 
është e lejuar që të shohë trupin e një burri jo mahrem të 
vdekur, sipas rregullave që janë përmendur më parë. 

 
Pyetje: A është e lejuar të dëgjohet radioja apo të shihen 

lajmet e transmetuara në televizor nga një grua spikere, 
apo jo? 

Përgjigje: Nuk është problem, për aq kohë sa nuk është 
me qëllim ngacmimi apo eksitimi seksual. BKMST 
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Prandaj, nëse një person ndjen se ai nuk do të bjerë në 
mëkat, atëherë nuk është problem, por në të tjera situata, të 
dëgjuarit e zërit të saj apo të parit e saj nuk është i lejuar. 

Përgjigje: Të parit e saj ka të njëjtin rregull si dhe të 
parit e një fotografie. AG 

Pyetje: A është e lejueshme për një burrë apo grua të 
shohë fotografi të pahijshme apo pornografike, pa qëllim 
marrje kënaqësie apo ngacmimi? 

Përgjigje: Të parit e këtij lloji filmash të përmendur më 
lart, që janë prodhuar dhe mund të çojnë në çorientim, nuk 
janë të lejueshme. L 

Përgjigje: Të parit e fotografive të tilla nuk është e 
lejueshme. T 

Ehlu Dhimmeh janë ata çifutë dhe të krishterë të cilët 
jetojnë nën një qeveri islame, dhe të cilë bien dakord të 
paguajnë taksën e veçantë, xhizjen. Këta çifutë dhe të 
krishterë janë të mbrojtur nën qeverinë islame si dhe jeta 
dhe prona e tyre është e shenjtë dhe e mbrojtur. 

 
 

Rregulla në lidhje me mbulesën 
 

“O bijtë e Ademit, Ne ju dërguam rroba që të 
mbuloni vendet e turpshme, si edhe për zbukurim; por, 
petku i devotshmërisë është më i miri. Këto janë disa 
shenja të Allahut, që ju të merrni këshillë.” ( Sure "A‟raf", 
ajeti 26 

 

Mbulesa e burrave - Veshjet e ndaluara 
për burrat 
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Është haram për një burrë të veshë rroba që janë të bëra 
nga 100% mëndafsh i pastër, edhe nëse është një kësulë 
apo rrip, pavarësisht nëse kjo mund të shihet nga një burrë 
apo grua që është mahrem apo jo mahrem. KMST 

Është haram për një burrë që të veshë rroba që janë të 
bëra nga 100% mëndafsh i pastër, pos për gjëra si kësula, 
rripi apo çorape të cilat në vetvete nuk mund të përdoren 
për të mbuluar pjesët intime, dhe nëse janë të përbëra nga 
100% mëndafsh i pastër atëherë është e lejueshme të kryhet 
namazi (me këto gjëra të veshura) megjithëse është kundër 
ihtijatit. B 

Kujdes: Ky shpjegim është në kuptim të ihtijatit 
mustehab dhe si i tillë sipas këtij rregulli, sipas ihtijat 
mustehab, në kohën e namazit, burrat nuk duhet të kenë të 
veshur gjëra si kësulë, çorape, etj. (të bëra nga mëndafsh i 
pastër)... 

Është haram për burrat që të veshin rroba të bëra nga 
100% mëndafsh i pastër. Gjithashtu, sipas ihtijat vaxhib, nuk 
është e lejueshme për një burrë të veshë gjëra si kësulë, 
rrip, etj., që në vetvete nuk mund të përdoren për të 
mbuluar pjesët intime, nëse janë bërë prej 100% mëndafsh. 
AGL 

Rregull: Nëse e gjithë veshja apo një pjesë e pjesës së 
brendshme të veshjes është e bërë prej 100% mëndafsh të 
pastër, atëherë nuk është e lejuar që të vishet nga burrat. 
ABKLMST 

Nëse sasia e mëndafshit është më pak sesa madhësia e 
katër gishtave të bashkuar, atëherë nuk është problem, 
ndërsa çdo masë më e madhe se kaq është haram të vishet 
nga burrat. G 

Rregull: Është haram për burrat të veshin rroba që janë 
të bëra 100% nga mëndafsh i pastër, edhe nëse bëhet fjalë 
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për rrobat që nuk janë të dukshme, për shembull, të 
brendshmet. ABKLMST 

Rregull: Është haram për burrat të veshin veshje që 
kanë qendisje prej mëndafshi apo që kanë një arnë apo 
emblemë të bërë nga mëndafshi. AGKLMS 

Rregull: Nuk është problem të mbash diçka të përbërë 
nga mëndafshi i pastër, si p.sh. një shami në xhep. 
ABGKLMST 

Rregull: Nëse një tip rrobash është bërë nga një 
përzierje mëndafshi dhe diçkaje tjetër, dhe në rast se termi 
100% mëndafsh nuk mund të aplikohet për atë veshje, nuk 
është problem për t‟u veshur. Megjithatë, nëse mund t‟i 
referohemi si një veshje me 100% mëndafsh atëherë nuk 
është e lejuar që të vishet. AGKLMS 

Rregull: Nuk është problem të veshësh rroba nëse 
dikush është në dyshim nëse janë 100% mëndafsh apo 
është diçka tjetër. ABGKLMST 

Rregull: Nuk është problem të veshësh rroba të qepura 
me fije mëndafshi. AGKLMS 

Mesa duket është e lejueshme. B 
Rregull: Është haram për burrat të zbukurojnë veten e 

tyre me flori apo të veshin rroba që janë të zbukuruara me 
flori, qoftë kjo diçka e dukshme apo e fshehur dhe namazi i 
falur (nga burri që ka flori në të) është i pavlefshëm. 
Prandaj, nëse për shembull, një burrë ka vënë varëse floriri 
rreth qafës së tij, edhe nëse është e mbuluar nga bluza e tij 
është sërish haram. ABGKLMST 

Rregull: Nuk është e lejueshme për një burrë të 
zbukurojë veten e tij me çfarëdo gjëje të bërë prej floriri, 
qoftë kjo diçka e dukshme apo e fshehur. ABGKLMST 

Prandaj, nuk është e lejueshme për një burrë të vërë 
buzylykë floriri apo varëse, edhe nëse është nën rrobat dhe 
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nuk mund të shihet. Gjithashtu, ai nuk është i lejuar që të 
veshë orë floriri apo varëse floriri apo të çdo tipi tjetër 
zbukurimi që është bërë prej floriri. 

Rregull: Sipas ihtijatit vaxhib, burrat nuk duhet të vënë 
syze të bëra prej ari. GKLM 

Është haram për burrat të vënë syze prej ari. ST 
Rregull: Floriri i bardhë nuk ka të njëjtin rregull si 

floriri i verdhë dhe të mbajturit e tij për burrat nuk është 
problem, veçse në të vërtetë ai është flori i verdhë dhe i 
është ndryshuar ngjyra. K 

Nëse floriri i bardhë është një metal i ndryshëm nga 
floriri i verdhë, atëhërë nuk është problem për burrat ta 
veshin atë. AGMST 

Nëse floriri i bardhë është metal tjetër dhe jo flori i 
verdhë, atëherë nuk është problem për burrat që ta veshin 
atë. AGMST 

Nëse floririt të bardhë i referohemi si flori dhe është i 
njëjti metal si dhe floriri i verdhë, atëhere nuk është e 
lejueshme që burrat ta veshin atë. L 

Rregull: Nuk është problem nëse e zbukurojmë veten 
tonë me diçka që është e përbërë nga floriri, veçse në të 
vërtetë nuk mund të konsiderohet si flori. ABGKLMST 

Rregull: Nëse diçka është një përzierje e floririt të 
verdhë dhe të një metali tjetër, dhe nëse floriri i verdhë 
është përzier deri në atë masë sa nuk mund të 
konsiderohet më flori i verdhë, atëherë nuk ka të njëjtat 
rregulla si për floririn. AM 

Nuk është e lejueshme për burrin që të mbajë diçka që 
është një përzierje flroiri dhe diçkaje tjetër. L 

Nëse një burrë dyshon nëse një objekt është bërë prej 
floriri apo jo atëherë përdorimi i tij për të nuk është 
problem. AGKLM 
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Nëse konsiderohet si flori atëherë nuk është e 
lejueshme. B 

Pyetje: Cili është rregulli për një burrë nëse ai blen një 
unazë të artë apo orë të artë për gruan e tij, dhe për ta parë 
ai e provon atë apo për ta mbrojtur, ai e vendos në dorë? 
Cili është rregulli për këtë nëse është gjatë kohës së faljes 
apo në një moment tjetër? 

Përgjigje: Është haram për burrin, dhe namazi i tij 
ndërkohë që e ka vënë është i pavlefshëm. G 

Pyetje: Një burrë blen një unazë floriri për gruan e tij 
dhe në mënyrë që të shohë madhësinë, ai e provon atë në 
gishtin e tij. Kjo lloj vënie ka ndonjë rëndësi apo jo? 

Përgjigje: Në këtë rast, për atë kohë (që është vetëm të 
provuarit), nuk është problem. G 

 

Mbulesa për burrat përballë mahraim, 
burrave dhe të tjerëve 

 
Rregull: Burrat duhet t‟i mbulojnë pjesët e tyre intime 

nga burrat e tjerë dhe nga ato gra që janë mahrem i tyre; 
nuk është vaxhib që të mbulojnë pjesët e tjera të trupit. 
ABGKLMST 

Pyetje: A është e mjaftueshme për një burrë që (vetëm) 
të veshë rroba banjoje apo të tjera tipe rrobash të 
brendshme të cilat tregojnë formën e pjesëve intime, por që 
nuk tregojnë lëkurën, në prani të të tjerëve? 

Përgjigje: Nëse nuk ka frikë se mund të bihet në 
çoroditje, atëherë nuk është problem. ABGKLMST 

Përgjigje: Nëse kjo çon në çoroditje dhe rënie në mëkat, 
atëherë nuk është e lejueshme. B 
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Rregull: Është haram për një burrë që nuk mbulon një 
pjesë të trupit të tij me qëllim që të tjerët të bien në mëkat. 
AGKT 

Ajo pjesë e trupit që duhet të mbulohet, është e njëjta 
pjesë që është haram po të lihet e zbuluar, edhe nëse të 
tjerët nuk do të binin në mëkat. Sa për ato pjesë të trupit që 
nuk janë vaxhib për t‟u mbuluar, nëse (mbahen zbuluar) 
dhe çon dikë në bërjen e një veprimi haram, atëherë është 
vaxhib që të mbulohen ato pjesë po ashtu. B 

Rregull: Është haram të heqësh rrobat në prani të një 
burri tjetër apo një mahrem me qëllim nxitje seksuale tek të 
tjerët. Bashkëshortja përbën një përjashtim. AGKT 

Ajo pjesë e trupit që duhet të mbulohet është e njëjta 
pjesë e trupit që është haram të lihet e pambuluar, edhe 
nëse të tjerët bien në mëkat. Sa për ato pjesë të trupit që 
nuk janë vaxhib të mbulohen, nëse (lihen të zbuluara) dhe 
çojnë dikë drejt një veprimi haram, atëherë është vaxhib që 
të mbulohen edhe ato gjithashtu. B 

Rregull: Doktorët nuk bëjnë përjashtim nga rregullat e 
mësipërme dhe kështu burrat duhet të mbajnë pjesët e tyre 
intime të mbuluara në prani të tyre, përveç rasteve të 
nevojës. ABGKLMST 

Përmbledhje: Ajo çka është përjashtim për mbulimin e 
një burri është veçse në raste të nevojës. 

Kështu që, nëse një burrë është i detyruar, ai është i 
lejuar që të shfaqë pjesët e tij intime në prani të një doktori 
(për shembull, disa sëmundje për të cilat është e nevojshme 
të shfaqen pjesët intime në mënyrë që të kurohen). Në të 
tjera nga kjo (si për kontroll lindje, përveç rasteve të 
nevojës), një burrë duhet të mbulojë pjesët e tij intime në 
prani të të tjerëve edhe nëse do të jetë në prani të babait, 
vëllait, apo djalit. Ai duhet gjithashtu të mbulojë pjesët e tij 
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intime nga të tjerë mahrem, si motra e tij, nëna, halla, apo 
çdokush tjetër. 

 

Të mbuluarit e burrave në prani të grave 
jo mahrem 

 
Rregull: Një burrë duhet të mbulojë pjesët e tij intime 

kur është në prani të grave jo mahrem, por nuk është 
vaxhib të mbulojë pjesën tjetër të trupit të tij. AGKLMS 

Sipas ihtijatit vaxhib, një burrë duhet të mbulojë trupin e 
tij nga gratë jo mahrem edhe nëse (mos të mbuluarit e 
trupit) nuk çon në një veprim haram; por nëse çon dikë në 
një veprim të tillë, atëherë është padyshim vaxhib të 
mbulohet trupi në të njëjtën mënyrë siç edhe pjesët intime 
nga shikimi i grave jo mahrem. B 

Rregull: Sipas ihtijatit mustehab, burrat duhet të 
mbulojnë pjesë të tjera të trupit të tyre që janë normalisht të 
mbuluara nga burrat, ndërkohë në prani të grave jo 
mahrem, veçanërisht nëse e di që gruaja jo mahrem mund t‟i 
shohë ata me qëllim ngacmimi. KLM 

Sipas ihtijatit vaxhib, burrat duhet të mbulojnë trupin e 
tyre nga shikimi i grave jo mahrem edhe nëse kjo nuk çon 
në një veprim haram, dhe nëse çon atëherë është pa 
dyshim vaxhib për t‟u mbuluar. B 

Sipas ihtijatit vaxhib, një burrë i mbulon këto pjesë që 
janë zakonisht të mbuluara nga burrat, në rast se ai e di që 
një grua e cila nuk është anëtare e familjes do ta shohë atë. 
G 

Prandaj, burrat duhet të mbulojnë ato pjesë mbi kyçin e 
dorës së tyre, gjoksin, këmbët dhe të tjera pjesë që burrat 
normalisht i mbulojnë kur janë në prani të grave jo 
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mahrem. Sa për të mbuluar pjesë të tjera, si kokën, fytyrën 
dhe duart, nuk është e nevojshme. 

Rregull: Është haram të ekspozohet ndonjë pjesë e 
trupit me qëllim nxitje seksualiteti për jo mahrem. AGK 

Nëse ndikon apo çon dikë drejt një veprimi haram, 
atëherë pa asnjë dyshim është vaxhib që të mbulohet trupi. 
B 

Prandaj, është haram për një burrë që të ekspozojë 
krahët, gjoksin apo çdo pjesë tjetër të trupit të tij me qëllim 
që gratë jo mahrem ta shohin atë. Gjithashtu, është haram 
për të që të veshë një bluzë të tejdukshme me qëllim që 
gratë jo mahrem të shohin trupin e tij, kështu që ai duhet të 
përmbahet nga këto veprime si të veshurit e bluzave me 
mëngë të shkurtra, sidoqoftë jo me qëllimin për të 
ngacmuar të tjerët, por është e ditur që të tjerët mund të 
bien në mëkat, dhe atëherë sipas ihtijatit mustehab dikush 
nuk duhet të veshë rroba të tilla. 

Pyetje: A mundet një grua jo mahrem t‟i bëjë një 
injeksion një burri, të masë tensionin e gjakut, apo të marrë 
rrezet X? 

Përgjigje: Nëse çon në nevojën e prekjes apo të një 
shikimi të ndaluar të trupit të një burri, atëherë nuk është e 
lejueshme, përveçse në raste nevoje. AGKLMS 

Të shohësh trupin e një burri jo mahrem, nëse nuk çon 
në bërjen e një veprimi haram, atëherë sipas ihtijatit vaxhib, 
nuk është e lejueshme; dhe nëse do të çojë dikë në bërjen e 
një veprimi haram atëherë pa asnjë dyshim, është haram të 
shihet trupi i tij. Në raste të tjera, nuk është e lejueshme të 
preket trupi i një burri jo mahrem përveçse në raste të 
nevojës. B 

Pyetje: Në rast se një burrë di që një grua jo mahrem do 
ta shohë atë, a mundet ai të ekspozojë pak më shumë nga 
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trupi i tij nga ajo çka tregohet normalisht nga një burrë? 
Për shembull, a mundet ai të qëndrojë në shtëpi me rrobat 
e brendshme, të dalë jashtë e të lajë tapetin, apo makinën e 
tij, etj., të përveshë pantallonat se e di që gratë jo mahrem 
do ta shohin atë, apo të notojë në prani të grave jo 
mahrem? 

Përgjigje: Nëse është me qëllim të drejtuari të të tjerëve 
në diçka që është e ndaluar, atëherë është haram; dhe në 
situata të tjera nga kjo, është shumë më mirë të përmbahen 
nga ajo, veçanërisht nëse shikuesit janë gra të reja. KLM 

Përgjigje: Nëse e çon dikë në një veprim haram, atëherë 
nuk është e lejueshme; por edhe nëse nuk e çon dikë në një 
veprim haram, sipas ihtijatit vaxhib atëherë burri duhet 
patjetër ta mbulojë trupin e tij nga shikimi i grave jo 
mahrem. B 

Përgjigje: Nëse është me qëllim drejtimin e të tjerëve në 
diçka të ndaluar, atëherë është haram, dhe nëse jo, atëherë 
sipas ihtijat vaxhib burri duhet sërish ta mbulojë atë çka 
është normalisht e mbuluar. G 
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TË MBULUARIT E BURRIT NË PRANI  
TË FËMIJËVE 

 
Fëmijët të cilët nuk janë mumejjiz 
 
Rregull: Nuk është vaxhib për të mbuluar ndonjë pjesë 

të trupit, qoftë dhe pjesët intime nëse fëmija nuk është 
mumejjiz, qoftë fëmija vajzë apo djalë. BGKLMST 

 

Nëse fëmija është mumejjiz 
 
Rregull: Burrat duhet të mbulojnë pjesët e tyre intime 

nga një fëmijë që është mumejjiz, qoftë vajzë apo djalë, 
mahrem apo jo mahrem. AGKLMS 

Prandaj, burrat duhet të mbulojnë pjesët e tyre intime 
në prani të fëmijëve të tyre mumejjiz në dush apo në vende 
të tjera. 

Sipas ihtijatit vaxhib, një burrë duhet ta mbulojë trupin e 
tij nga vajzat që nuk kanë mbushur ende 9 vjeç por që 
kuptojnë të mirën dhe të keqen, edhe nëse nuk ka qëllim 
për kënaqësi seksuale. B 

 

Mbulesa e grave 
Mbulesa e grave në prani të burrave jo mahrem 

 
Rregull: Për gratë është vaxhib të mbulojnë gjithë trupin 

e tyre nga burrat jo mahrem; me përjashtim të fytyrës dhe 
duarve të tyre, për sa kohë që plotësohen kushtet e 
mëposhtme: 



Sejjid Masud Masumi 
  

-73-  
 

Fytyra dhe duart e tyre nuk duhet të kenë asnjë lloj 
zbukurimi në to. 

Nuk duhet parë fytyra dhe duart me qëllim ngacmimi. 
AKM 

Gratë duhet të mbulojnë trupin dhe flokët e tyre nga 
burrat jo mahrem, edhe nëse nuk është haram për të rënë në 
mëkat edhe nëse nuk ka qëllim për marrje kënaqësie. B 

Një grua duhet të mbulojë gjithë trupin e saj përveç 
fytyrës dhe duarve nga burrat jo mahrem, me qëllim që të 
mos ketë zinat në ato pjesë dhe qëllimi i saj të mos jetë që 
ajo do që burrat jo mahrem t‟i shohin këto pjesë. 
Megjithatë, nëse një burë jo mahrem shikon fytyrën dhe 
duart e saj me qëllim për të marrë kënaqësi, atëherë nuk 
është e nevojshme për gruan që të mbulojë frytyrën dhe 
duart e saj. L 

Sipas ihtijatit vaxhib, gruaja duhet gjithashtu të mbulojë 
fytyrën e saj dhe duart për burrat jo mahrem. G 

Gratë duhet të mbulojnë flokët dhe trupin e tyre nga 
burat jo mahrem, me përjashtim të fytyrës dhe duarve; dhe 
nëse ata frikësohen që duke mos mbuluar këto pjesë ata do 
të bien në mëkat, apo nëse qëllimi i tyre për të mos 
mbuluar këto pjesë është t‟i bëjë burrat t‟i shohin ato me 
një shikim haram, atëherë në asnjërin nga këto skenare, 
nuk është e lejueshme të mbahen këto dy pjesë të 
pambuluara. S 

Një grua duhet të mbulojë gjithë trupin e saj, me 
përjashtim të fytyrës së saj dhe duarve nga burrat jo 
mahrem; dhe në rast se në fytyrën apo duart e saj ka ndonjë 
zinat, si p.sh. një unazë, apo nëse ajo ka lyer vetullat, apo 
nëse ka vendosur kuhlun në sytë e saj, edhe nëse këto gjëra 
janë të zakonshme ndërmjet grave të moshuara, nuk është 
vaxhib që ato të mbulohen. Në të tjera raste nga këto, 
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gruaja duhet të mbulojë zbukurimin e saj nga burrat jo 
mahrem. Megjithatë, sipas ihtijatit mustehab, një grua duhet 
ta mbulojë fytyrën e saj dhe duart nga një jo mahrem, edhe 
nëse nuk gjendet zbukurime në to. T 

Rregull: Sipas ihtijatit vaxhib, gratë duhet të mbulojnë 
pak më shumë nga fytyra dhe nga duart e tyre sesa nga sa 
mbulojnë (fytyra është ajo pjesë që është vaxhib për t‟u larë 
në abdes, dhe është caktuar që duart janë ajo pjesë nga kyçi 
deri tek gishtat). AKLM 

Sipas ihtijatit vaxhib, e gjithë fytyra dhe duart duhet të 
mbulohen nga burrat jo mahrem. G 

Sipas ihtijatit mustehab, është më mirë për një grua që të 
mbulojë fytyrën e saj në një burrë jo mahrem. 

Pyetje: Sipas ligjeve të Islamit, a është e lejueshme që të 
ekspozohet e gjithë maja, kyçet dhe thembrat e këmbës, në 
prani të burrave jo mahrem? 

Përgjigje: Nuk është e lejueshme. ABGKLMST 
Gratë nuk janë të lejuara të shkojnë në prani të burrave 

jo mahrem pa çorape në këmbët e tyre, apo me këmbë të 
dukshme të shkojnë në një dyqan të afërt, qoftë për të blerë 
edhe një produkt. Nëse nuk ka burra jo mahrem në shtëpi, 
atëherë nuk është e lejueshme që të vihet të praninë e tyre 
pa veshur çorape, dhe nëse do të jetë vëllai i burrit, burri i 
motrës, apo çdo burrë jo mahrem. 

Rregull: Nuk është e lejueshme për gratë të zbulojnë 
apo ekspozojnë pjesën poshtë gjoksit, qafën, veshët, 
gjoksin apo parakrahun deri tek krahu i sipërm; dikush 
duhet të sigurojë që këto pjesë janë, gjithashtu, të mbuluara 
nga burrat jo mahrem. ABGKLMST 

Shënim: Gratë duhet t‟i kushtojnë vëmendje të veçantë 
veprimeve më poshtë: në shtëpi apo në vende të tjera në të 
cilat janë të pranishëm burra jo mahrem. Nëse dikush ka 
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veshur mëngë të shkurtëra, apo nëse ka mëngë të gjata apo 
dikush që po përpiqet të arrijë diçka deri lart; apo të marrë 
diçka nga duart e një burri jo mahrem; apo të ofruarit e 
frutave apo të gjërave të tjera jo mahramëve; apo kur blihen 
gjëra nga dyqani; apo kur merr diçka të madhe dhe të 
rëndë - në të gjitha këta raste në të cilat është një mundësi 
që mëngët të shkojnë lart dhe krahu apo ndonjë pjesë e 
trupit të shfaqet, gratë duhet të jenë shumë të kujdesshme 
(të sigurohen që ato pjesë që duhet të jenë të mbuluara të 
qëndrojnë të mbuluara). 

Pyetje: Cili është niveli i hixhabit islam për gratë? Për 
këtë arsye, a mjafton veshja e rrobave të gjata e të 
bollshme, me pantallona dhe me shall? Thelbësisht, cilat 
janë bazat në veshjen dhe mbulesën që një grua duhet të 
veshë në prani të të tjerëve? 

Përgjigje: Është vaxhib që i gjithë trupi i një gruaje, me 
përjashtim të fytyrës dhe duarve deri tek kyçet, të 
mbulohet në praninë e burrave jo mahrem. Rrobat që janë 
përmendur, nëse mbulojnë atë pjesë që është vaxhib, 
atëherë nuk është problem; por është më mirë që të vishet 
një shador.7 Gjithashtu duhet të hiqet dorë nga ato rroba që 
tërheqin vëmendjen e burrave jo mahrem. ABKLMST 

Përgjigje: Është vaxhib që i gjithë trupi i një gruaje të 
mbulohet në prani të një burri jo mahrem, dhe sipas ihtijatit 
vaxhib, fytyra dhe duart duhet të mbulohen gjithashtu. 
Mbulesa që është përmendur, nëse mbulon atë pjesë që 
është vaxhib, atëherë nuk është problem; por është më mirë 
të vishet një shador. Gjithashtu nuk duhen përdorur veshjet 
që tërheqin vëmendjen e burrave jo mahrem. G 

                                                            
7 Veshje e gjatë, zakonisht me ngjyrë të zezë, e cila përdoret shumë nga 
gratë besimtare në Iran. 
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Pyetje: A është e lejueshme që të vishet mantel dhe 
pantallona me të cilat format e trupit janë të dukshme, në 
prani të burrave jo mahrem? 

Përgjigje: Nga ana e hixhabit dhe mbulesës është e 
mjaftueshme, por në rast se të tregosh formën e trupit sjell 
çorientim dhe ngacmim atëherë duhet të mbulohet. 
AKLMS 

Përgjigje: Nëse nuk çon në ngacmimin e të tjerëve, nëse 
nuk ka tundim (në të veshurit e tyre), dhe nëse nuk është 
konsideruar si zbukurime, atëherë nuk përbën problem. L 

Përgjigje: Në rast se tërheq vëmendjen e të tjerëve 
(burrave jo mahrem), atëherë nuk është e lejueshme. G 

Rregull: Gratë nuk janë të lejuara të ngrejnë mëngët (të 
tregojnë krahët e tyre) para burrave jo mahrem, në mënyrë 
që të marrin një injeksion, të masin tensionin apo të masin 
pulsin, apo për të tjera arsye, veçse në raste nevoje. 
ABGKLMST 

Pyetje: Unë jam një grua që duhet të marr injeksion çdo 
ditë dhe është një klinikë pranë shtëpisë sime në të cilën 
edhe burrat bëjnë injeksione. Megjithatë, është një tjetër 
klinikë që është më larg në të cilën vetëm gratë bëjnë 
injeksione, por meqë është larg unë duhet të udhëtoj me 
makinë për ta arritur atë. A jam e lejuar të shkoj pranë një 
burri për të marrë injeksionin? 

Përgjigje: Nuk është e lejueshme veçse në raste nevoje. 
ABGKLMST 

Pyetje: A janë gratë e lejuara të shkojnë tek një doktor 
burrë, pa shqyrtuar nëse është e mundshme që të shkojnë 
tek një doktoreshë? 

Përgjigje: Nuk është e lejuar. AGKL 
Përgjigje: Në rast të një urgjence, nuk është problem. 
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Pyetje: Në qytetin tonë është një doktor dhe një 
doktoreshë, por doktori është më i specializuar dhe më me 
përvojë. A është e lejueshme për gratë që shkojnë tek 
doktori? 

Përgjigje: Në rast se doktoresha nuk mund ta kurojë 
një sëmundje, atëherë nuk përbën problem. ABGKLMT 

Përgjigje: Nëse doktori e trajton më mirë pacientin 
atëherë nuk është problem. S 

 

Rregullat në lidhje me të veshurit e 
çorapeve 

 
Pyetje: A është e lejueshme të veshim çorape të holla të 

cilat tregojnë formën e këmbës në prani të një burri jo 
mahrem, apo jo? 

Përgjigje: Në rast se nuk ka çoroditje në lidhje me të, 
dhe lëkura e këmbëve nuk tregohet, atëherë nuk është 
problem. AKLMS 

Përgjigje: Nëse çon në çoroditje dhe mëkat, atëherë nuk 
është e lejueshme. B 

Përgjigje: Në shtesë të kësaj, çorapet nuk duhen të jenë 
të tilla që mund të konsiderohen zbukurime. T 

Rregull: Të veshurit e çorapave të holla që nëpërmjet 
tyre mund të shihet lëkura e këmbës, nuk konsiderohet si 
mbulesë, prandaj, gratë duhet të heqin dorë nga të veshurit 
e këtyre lloj çorapesh në prani të burrave jo mahrem. 
ABGKLMST 

Pyetjet: Janë disa gra që veshin pantallona, dhe pastaj 
veshin sipër tyre çorape dhe në këtë mënyrë tregohet pjesa 
e fundme e këmbëve të tyre. Cili është rregulli për veshjen 
e çorapeve në këtë mënyrë? 
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Përgjigje: Nuk është problem. KLMS 
Përgjigje: Në rast se çon të tjerët në ngacmim apo 

kënaqësi, atëherë nuk është e lejueshme. A 
Përgjigje: Nëse çon në mëkat apo coroditje atëherë nuk 

është e lejueshme. B 
Përgjigje: Në rast se nuk çon në mëkat dhe nëse nuk 

përbën çoroditje, nuk është problem. G 
Pyetje: Cili është rregulli për të veshur rroba me ngjyra 

të shndritshme që bien shumë në sy, dhe rroba që tërheqin 
vëmendjen e të tjerëve, në vende ku burrat jo mahrem janë 
të pranishëm, si p.sh. në universitete, dyqane, etj.? 

Përgjigje: Me pretendimin se rrobat janë nxitëse është 
haram. AKS 

Përgjigje: Megjithëse nuk është problem, muslimanët 
duhet të ruajnë dinjitetin e tyre edhe në llojin e rrobave që 
veshin. B 

Përgjigje: Me pretendimin se rrobat janë nxitëse, dhe 
çojnë në çoroditjen e dikujt, është haram. G 

Përgjigje: Nëse rrobat e gruas janë ato që konsiderohen 
zinat, atëherë është vaxhib të mbulohet nga shikimi i 
burrave jo mahrem, në të njëjtën mënyrë që është vaxhib të 
mbulohet trupi nga të shikuarit e tyre. T 

 

Rregulla rreth shador-it 
 
Pyetje: A është e lejueshme të veshim atë  tip shadori që 

nën rrezet e diellit tregon pak nga trupi, në prani të 
burrave jo mahrem? 

Përgjigje: Në rast se nuk tregohet lëkura e trupit, dhe 
se nuk ka frikë për të rënë në mëkat, nuk është problem. K 
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Përgjigje: Në të gjitha rastet, gruaja duhet ta mbulojë 
veten e saj në një mënyrë të tillë që të mos tërheqë 
vëmendjen e burrave të tjerë (jo mahrem). G 

Përgjigje: Sipas ihtijatit vaxhib, nuk është e lejueshme të 
vishet një shador i tillë. M 

Pyetje: Cilat janë rregullat e të veshurit të shadorit të 
përbërë nga Sherman (një lloj materiali)? 

Përgjigje: Në rast se për shumicën e njerëzve nuk 
konsiderohet si tërheqje e vëmendjes së të tjerëve, nuk 
është problem. 

Shënim: Tërheqja e vëmendjes së të tjerëve është 2 
llojesh: nganjëherë në disa vende, asnjë grua nuk njihet të 
veshë shador Sherman, dhe në rast se një grua e vesh atë, do 
të tërhiqte vëmendjen e të tjerëve, dhe kështu, nuk është e 
lejueshme për të që ta veshë atë. Në rastin e dytë, mund të 
jetë një vend ku gratë veshin shadorin Sherman, megjithatë, 
dikush e vesh atë në një mënyrë të tillë që të tërheqë 
vëmendjen e njerëzve, dhe në rast të tillë nuk lejohet. 

Rregull: Nuk është e lejueshme të vishet ai tip shadori 
me të cilin flokët apo forma e duarve të një gruaje janë të 
dukshme, veçanërisht nëse janë burra jo mahrem (në 
shtëpi), dhe gratë duhet të mos e veshin një shador të tillë. 
ABGKLMS 

Pyetje: Nëse një grua vesh një lloj shadori në të cilin 
forma e trupit të saj mund të shihet, përmes tij, por ajo ka 
veshur mjaftueshëm rroba poshtë shadorit, për shembull, 
ajo ka veshur një shall në kokë, çorape dhe mëngë të gjata, 
atëherë a është nga ana islame e mundur të vishet një 
shador i tillë? 

Përgjigje: Në rast se trupi (lëkura) nuk mund të shihet 
dhe duke veshur një shador të tillë nuk ka vend për 
çoroditje, atëherë nuk është problem. ABGKLMS 
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Shënim: Ato gra që përdorin shadorin për hixhab, në 
shembujt e mëposhtëm, duhet të jenë mëse të kujdesshme 
për mbulesën e tyre: 

Në kohën e blerjes apo shitjes së diçkaje nga një burrë jo 
mahrem; rregullimi i shadorit të tyre në prani të burrave jo 
mahrem; marrja apo dhënia e gjërave atyre; të punuarit në 
prani të burrave jo mahrem, qoftë në shtëpi apo jashtë 
shtëpisë; të larit e rrobave, enëve apo çdo gjë tjetër në prani 
të burrave jo mahrem; të ulurit në tavolinë apo të pastruarit 
pas ushqimit, etj.. 

Në të gjithë shembujt e lartpërmendur, dhe ata që janë 
të lidhur me këtë, është e këshillueshme që gratë të veshin 
mjaftueshëm rroba poshtë shadoreve të tyre, dhe të përdorin 
mbulesë koke apo makunah. Gjithashtu, ato duhet të veshin 
“të gjata” në rast se rrobat që ato veshin poshtë shadorit 
janë me mëngë të shkurtëra për të zbatuar hixhabin e plotë 
dhe për të përfituar kënaqësinë e Allahut të Madhëruar. 

Pyetje: Nëse një anëtar i afërt i familjes i propozon për 
martesë një vajze por ajo nuk e pranon propozimin e tij, 
pastaj më vonë nëse këta të dy takohen, dhe në rast se 
burri është ende beqar, si duhet të veprojë vajza në prani të 
tij? A duhet që të veshë më shumë sa është vaxhib në 
hixhabin e saj apo të jetë shumë e kujdesshme për të folur 
me të? 

Përgjigje: Duhet të qëndrohet larg këtyre veprimeve që 
çojnë në çoroditje dhe mëkate. AGK 

Prandaj, për shembull, sipas fetvasë së të ndjerit 
Ajatullah Khomeini, nëse e mbajmë fytyrën dhe duart të 
zbuluara dhe e lejojmë djalin e ri ta shohë atë me qëllim 
ngacmimi, atëherë ajo duhet ta mbulojë fytyrën dhe duart, 
dhe nëse të folurit me të e çon atë në mëkat, atëherë ajo 
duhet të qëndrojë larg nga kjo gjë gjithashtu. 
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Rregulla rreth zbukurimit  
 
Pyetje: Cili është kuptimi i zbukurimit ? 
Përgjigje: Çdo gjëje që publiku i gjerë i referohet si 

zbukurim, dhe njerëzit i referohen po ashtu. AGKL 
Pyetje: Nëse një grua lyen sytë me Surme, jo me qëllim 

për t‟u zbukuruar, por për shkak të përfitimeve që ka në të, 
atëherë në këtë rast, a duhet që ajo të fshihet nga vështrimi 
i burrave jo mahrem? 

Përgjigje: Nëse opinioni i përgjithshëm i referohet kësaj 
gjëje si produkt zbukurimi, duhet të fshihet, pavarësisht 
nëse është përdorur me qëllim zbukurimi apo jo. AGKL 

Përgjigje: Do të konsiderohet si zbukurim. 
Përgjigje: Nëse ajo aplikon surma në një mënyrë të tillë 

që edhe gratë e moshuara e përdorin atë, atëherë edhe nëse 
është për zbukurim, nuk është e nevojshme të fshihet nga 
burrat jo mahrem. 

Pyetje: A duhet që një grua që ka lyer vetullat e saj  t‟i 
mbulojë ato (në prani të burrave jo mahrem) në mënyrë që 
të zbatojë hixhabin e vërtetë islam, apo është e lejuar që t‟i 
ekspozojë? 

Përgjigje: Ajo duhet t‟i mbulojë ato. AGK 
Përgjigje: Nëse ato janë tërheqëse apo ngacmuese, 

atëherë ajo duhet që t‟i mbulojë patjetër, dhe përveç kësaj 
sipas ihtijatit (ajo duhet t‟i mbulojë ato). 

Përgjigje: Në rast se sipas opinionit të përgjithshëm 
publik do të konsiderohet si zbukurim, atëherë është e 
nevojshme të mbulohet. 
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Përgjigje: Nëse zbukurimi i fytyrës (qoftë duke i hequr 
apo duke i pikturuar) është bërë në një mënyrë të tillë që 
edhe gratë e moshuara e bëjnë një gjë të tillë, atëherë nuk 
është e nevojshme që t‟i mbulojmë. 

Rregull: Gratë janë të lejuara të mbulojnë vetëm atë 
pjesë të fytyrës apo duarve që kanë zbukurime në to, dhe 
nuk është vaxhib që të mbulohet pjesa tjetër e duarve dhe 
fytyrës. ALMT 

Prandaj, nëse një grua ka lyer vetëm pjesën e sipërme të 
vetullave, atëherë ajo mund ta mbulojë atë pjesë të fytyrës 
me shall apo shador; dhe në rast se pjesa tjetër e fytyrës nuk 
ka ndonjë zbukurim në të, atëherë nuk ka problem nëse 
është e ekspozuar. 

Përgjigje: Sipas ihtijat vaxhib, në të gjitha rastet fytyra 
dhe duart duhet të mbulohen nga burrat jo mahrem, 
pavarësisht nëse ato kanë ndonjë zbukurim në to apo jo. G 

Shënim: Më poshtë, janë disa zbukurime që vihen në 
duar, të cilat duhet të mbulohen në prani të burrave jo 
mahrem: 

Byzylyk 
Unazë (edhe nëse është unaza e martesës) 
Thonj të gjatë 
Thonj të lyer 
Këna 
Disa lloje orësh që vendosen me qëllim zbukurimi 
Disa lloje dorezash që vishen me qëllim zbukurimi 
Më poshtë janë cilësuar si zbukurim për fytyrën: 
Përdorimi i kohl-it (bojë për lyerjern e syve) 
Lyerja e vetullave 
Vendosja e vetullave artificialë 
Përdorimi i çdo lloj makijazhi 
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Të pasurit e një unaze në hundë (siç është dhe zakoni i 
disa kulturave) 

Vathët 
Të tjera nga këto, që popullata në përgjithësi (e një zone 

të veçantë) i konsideron si zbukurim janë po ashtu të 
përfshira, dhe që të gjitha këto duhet të mbulohen në prani 
të burrave jo mahrem. 

Pyetje: A konsiston në zbukurim (zijnetun) heqja e 
vetullave për gratë? Gjithashtu nëse një grua i ka vetullat e 
hequra, a duhet ajo që ta mbulojë fytyrën e saj nga të parët 
e burrave jo mahrem? 

Përgjigje: Nëse opinioni i përgjithshëm e konsideron 
këtë si zbukurim, atëherë është vaxhib që të mbulohet nga 
burrat jo mahrem. AL 

Përgjigje: Po, do të konsiderohet si zbukurim dhe 
duhet të mbulohet nga burrat jo mahrem. 

Përgjigje: Nëse zbukurimi është bërë në mënyrë të tillë 
që është e zakonshme ndërmjet grave të moshuara, atëherë 
nuk është vaxhib që të mbulohet nga burrat jo mahrem. 

Rregull: Në rregullin që konsiston në mbulesën e 
fytyrës dhe të duarve kur janë në prani të burrave jo 
mahrem, në rast se dikush ka ndonjë zbukurim në to, 
atëherë nuk ka dallim ndërmjet burrave jo mahrem që janë 
anëtarë të familjes apo çdo të jashtmi. ABGKLMT 

Prandaj, në takimet apo kur vijnë miqtë në shtëpinë që 
janë anëtarë familje, gratë nuk duhet të përdorin çdo lloj 
zbukurimi në fytyrën e tyre, ose në të kundërt duhet të 
mbulohen në prani të burrave jo mahrem. 

Pyetje: Unë jam një grua që mban unazë martese (që 
është shumë e thjeshtë) dhe nuk është për zinat, por për të 
treguar besnikërinë ndaj burrit tim. A është vaxhib për ta 
mbuluar në prani të burrave jo mahrem? 
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Përgjigje: Mbajtja e çdo lloj unaze është konsideruar 
zbukurim, dhe rrjedhimisht është vaxhib që ajo të 
mbulohet në prani të burrave jo mahrem. AGK 

Përgjigje: Nëse është tërheqëse apo nxitëse, atëherë 
duhet të mbulohet dhe në të tjera raste nga kjo sipas ihtijat-
it. 

Përgjigje: Nuk është vaxhib që të mbulohen unazat që 
gratë zakonisht vendosin në duart e tyre, nga shikimi i një 
burri jo mahrem. T 

Përgjigje: Nëse publiku i gjerë e konsideron si 
zbukurim, është e nevojshme të mbulohet. L 

Pyetje: A ka ndonjë ndryshim në llojet e zbukurimit? 
Për shembull, nëse dikush përdor një lloj zbukurimi që 
sipas zakoneve të shoqërisë është konsideruar si zbukurim, 
pavarësisht se për një grup tjetër njerëzish, jo vetëm që nuk 
është konsideruar si zbukurim, por merret si diçka e 
neveritshme apo e shëmtuar, atëherë a duhet që ky lloj 
zinati të fshihet dhe nga burrat jo mahrem gjithashtu? 

Përgjigje: Zbukurimi i dikujt nuk është i lidhur me të 
bukurën apo të shëmtuarën, dhe çdo gjë që opinioni i 
përgjithshëm e konsideron si zinat duhet të mbulohet nga 
burrat jo mahrem. ABGKL 

Përgjigje: Nëse zbukurimi në fytyrë apo në duar është 
bërë në mënyrë të tillë që është i zakonshëm ndërmjet 
grave të vjetra, si të bërit e vetullave apo aplikimi i surma, 
atëherë nuk është vaxhib për gratë që të mbulohen në 
prani të burrave jo mahrem. Në raste të tjera, është vaxhib 
të mbulohen (pavarësisht nëse është konsideruar si 
zbukurim apo shëmtim). U 

Pyetje: A është e lejueshme për burrat dhe gratë të  
hedhin parfum apo të mbajnë erë të mirë duke përdorur 
gjëra të tjera, në rast se era e tyre arrin tek një jo mahrem? 
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Përgjigje: Nuk është problem të hidhet parfum, por 
nëse përdorimi i tij për gratë çon në çoroditje, ngacmim 
apo nxitje (të burrave jo mahrem), atëherë nuk është e 
lejueshme. AK 

Pyetje: Nëse një grua përdor parfum në veten e saj për 
një burrë jo mahrem, a është e nevojshme për të që të marrë 
gusul? 

Përgjigje: Në rast se hedhja e parfumit në të është për 
të tërhequr vëmendjen e burrave jo mahrem, atëherë është 
problem. G 

Përgjigje: Në rastet e mësipërme është mustehab për të 
që të marrë gusul. L 

Rregull: Sipas ihtijatit vaxhib, gratë duhet t‟i mbulojnë 
flokët artificiale apo sintetike, edhe nëse janë bashkuar me 
flokët e tyre apo nëse është një parukë që është vendosur 
në kokë. Gjithashtu, nuk përbën dallim nëse këto flokë të 
bashkuara janë të një burri apo të një gruaje. AGKL 

Përgjigje: Është vaxhib për një grua që t‟i mbulojë ato 
nga një burrë jo mahrem. B 

Përgjigje: Nëse ky veprim është konsideruar si 
zbukurim, atëherë është vaxhib për të që të mbulohet nga 
burrat jo mahrem. M 

Pyetje: Cili është rregulli për një grua që e zbukuron 
veten e saj për të tjerët, jo për burrin e saj, në takime ku 
janë të pranishme vetëm gra si në dasma, apo darka? 

Përgjigje: Në rast se një burrë jo mahrem nuk e sheh atë, 
nuk është problem. ABGKLMST 

Pyetje: A është problem për gratë që të veshin këpucë 
që shkaktojnë zhurmë, saqë kur ecin burrat jo mahrem 
mund të dëgjojnë zhurmën e tyre? 

Përgjigje: Në rast se kjo do të sillte çoroditje, duhet të 
mos i veshin ato këpucë. K 
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Përgjigje: Nëse një grua e di që një burrë jo mahrem do 
të shohë fytyrën e saj apo duart me qëllim ngacmimi, 
atëherë nëse nuk ka ndonjë zbukurim në to, ajo duhet t‟i 
mbulojë këto pjesë nga ai. AGKLMS 

Përgjigje: Në rast se çon apo ndihmon në kryerjen e një 
mëkati, atëherë është vaxhib për t‟u mbuluar (këto pjesë 
gjithashtu). B 

Rregull: Nuk është e lejueshme që të mbahet fytyra dhe 
duart zbuluar me qëllim që t‟i bësh të tjerët të bien në 
mëkat. AGKLS 

Në rast se kjo ndihmon për të kryer një mëkat, nuk 
është e lejueshme. B 

Rregull: Gratë e moshuara që nuk kanë shpresa për t‟u 
martuar - përveç fytyrës dhe duarve, mundet gjithashtu të 
zbulojnë dhe një pjesë të flokëve, duarve deri në bërryl, 
dhe këmbët deri tek gjunjët, në prani të burrave jo mahrem. 
S 

Rregull: Nuk është e lejueshme për një grua të shkojë 
një një vend ku ajo e di që burrat jo mahrem do ta shohin 
atë me qëllim ngacmimi. AGK 

Në vetvete, të shkosh në vende të tilla nuk është 
problem, por ajo duhet të zbatojë veshjen e duhur që të 
mos i bëjë të tjerët të bien në mëkat. B 
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Mbulesa e një gruaje në prani të grave të 
tjera 

 
Rregull: Një grua duhet të mbulojë pjesët e saj intime 

nga gratë e tjera megjithëse nuk është vaxhib të mbulohet i 
gjithë trupi në prani të tyre. ABGKLMS 

Rregull: Nëse një grua e di që gratë e tjera do të shohin 
trupin e saj, fytyrën dhe duart me qëllim ngacmimi, 
atëherë është vaxhib për të që t‟i mbulojë ato pjesë, 
gjithashtu. AGKLM 

Prandaj, në banjo, pishina, klube fitnesi apo sportive 
dhe në sallone bukurie, nëse një grua sheh që gratë e tjera 
janë duke e parë atë me qëllim ngacmimi, atëherë ajo 
menjëherë duhet që të mbulojë trupin e saj nga ato. 

Rregull: Është haram për një grua që të zbulojë trupin e 
saj me qëllim që t‟i bëjë gratë e tjera të bien në mëkat. 
AGKLMS 

Ajo pjesë e trupit të saj që është vaxhib të mbulohet 
është ajo (e njëjta) pjesë që është haram që të mbahet e 
pambuluar, edhe nëse të tjerët nuk do të bien në mëkat; 
por ato pjesë që nuk janë vaxhib për t‟u mbuluar, nëse çojnë 
në kryerjen e një mëkati, atëherë bëhet e nevojshme për t‟i 
mbuluar ato. B 

Rregull: Është vaxhib për një grua që të mbulojë pjesët e 
saj intime nga gratë e tjera, edhe nëse atao nuk do ta 
shohin me qëllim ngacmimi, përveç rasteve kur është e 
nevojshme. ABGKLMS 

Prandaj: Siç është përmendur në seksionin e 
mëparshëm në “të parit”, gratë nuk janë të lejuara që t‟ia 
tregojnë pjesët e tyre intime një doktori, përveçse kur është 
e nevojshme. Edhe në rast të një kontrolli lindje, nuk është 
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e lejueshme të ekspozohen pjesët intime në prani të një 
doktori, dhe duhet të përmbahen nga kjo, përveçse në raste 
nevoje. Gjithashtu, në këtë rregull, nuk përbën dallim nëse 
doktori është grua. 

Shënim: Gratë duhet të jenë të kujdesshme në vende si 
dushet publike, që pjesët e tyre intime të jenë të mbuluara, 
dhe, gjithashtu, nuk është e lejuar të veshin rroba të 
tejdukshme në të cilat pjesët intime nuk janë të mbuluara 
siç duhet. Për më shumë, të marrësh rreze x (në disa pjesë) 
apo një sonografi të mitrës, apo të kesh disa pajisje të 
shtuara në mitër ose të tjera gjëra të ngjashme, nëse bëjnë 
të nevojshme ekspozimin e pjesëve intime në prani të të 
tjerëve, atëherë nuk është e lejueshme dhe duhet të 
largohet nga kjo gjë (veçse nëse është një rast nevoje). 

 

Të mbuluarit e grave në prani të fëmijëve 
(atyre që kanë arritur moshën mumejjiz apo jo) 

 
Rregull: Nuk është vaxhib për të mbuluar ndonjë pjesë 

të trupit, qoftë edhe pjesë intime, nga një fëmijë (vajzë apo 
djalë mahrem apo jo mahrem), të cilët nuk e kanë arritur 
moshën e dallueshmërisë (mumejjiz). ABGKLMST 

Rregull: Një grua duhet të mbulojë pjesët e saj intime 
nga një vajzë që është mumejjiz. ABGKLMS 

Rregull: Është vaxhib për një grua që të mbulojë pjesët e 
saj intime nga një djalë që është mumejjiz dhe mahrem i saj. 
ABGKLMS 

Rregull: Në rast se fëmija mumejjiz është një djalë dhe 
një jo mahrem, atëherë jo vetëm që është vaxhib për gruan 
që të mbulojë pjesët e saj intime nga ai, por sipas ihtijatit 
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vaxhib, ajo duhet gjithashtu të mbulojë gjithë trupin e saj 
nga ai, me përjashtim të fytyrës dhe të duarve. BKGS 

Sipas ihtijatit mustehab, një grua duhet të mbulojë trupin 
e saj dhe flokët nga fëmijët të cilët nuk kanë arritur bulugun 
por që kuptojnë të mirën dhe të keqen dhe që kanë arritur 
deri në atë fazë që shikimi i tyre mund të jetë ngacmues 
(me kuptimin që ai është mumejjiz). Megjithatë, nuk është e 
nevojshme për të që të mbulojë fytyrën dhe duart. M 

 

Të veshurit që është haram për burrat 
dhe gratë - Veshjet e papërshtatshme 

 
Rregull: Sipas ihtijatit vaxhib, nuk është e lejueshme për 

një burrë apo grua që të veshë veshje të papërshtatshme. 
Kjo nënkupton veshje të çfarëdo lloj qepje, stili apo ngjyre, 
apo kombinim i këtyre. I njëjti rregull zbatohet edhe në 
mënyrën e të veshurit të rrobave gjithashtu. AKLM 

Për më tepër është haram që të vishen veshje të 
papërshtatshme. BG 

Në rast se kjo çon në turpërimin apo në degradimin e 
një personi, atëherë është haram të vishen. ST 

Pyetje: Çfarë nënkuptojmë me veshje të 
papërshtatshme? 

Përgjigje 1: Ato rroba materiali i të cilave, ngjyra, 
mënyra se si është qepur, apo mënyra se si është veshur, 
nuk është e zakonshme për personin që e vesh. BKL 

Përgjigje 2: Ato rroba që kanë një tërësi cilësish dhe 
karakteristikash që tërheqin vëmendjen e publikut në 
përgjithësi, dhe që shkaktojnë dallimin e dikujt nga të 
tjerët. K 
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Shënim: Para së gjithash, çdo gjë që konsiderohet si 
veshje apo mbulesë mund të konsiderohet nën këtë rregull, 
prandaj ajo përfshin të tilla si këpucët, kapelën, bluzën, 
fundin, shallin e kokës (për gratë), çorapet, pantallonat, 
manto etj., por nëse ndonjëra nga këto mund të cilësohet si 
veshje e papërshtatshme, atëherë janë të përfshira në këtë 
rregull. 

Së dyti: Nuk përbën dallim nëse rrobat janë cilësuar si 
rroba të papërshtatshme në llojin apo tipin e rrobave apo 
ngjyrën e tyre, për shembull, ato lloje rrobash ngjyra e të 
cilave është e ndezur ose e fortë, apo stili i rrobave që është 
i zakonshëm ndërmjet të këqijave, apo në mënyrën se si 
është veshur. 

Veshje e papërshtatshme është ajo veshje që nuk i 
shkon dukjes së dikujt apo nuk përkon me statusin e 
tij/saj. A 

Shënim: Këto shpjegime të veshjeve të papërshtatshme 
janë të njëjta si ato të dhëna nga Ajatullah Khomeini në 
përgjigjet e mësipërme. Kuptimi i veshjeve të 
papërshtatshme, nuk janë veshjet që veshin shumica e 
njerëzve. Kështu që, nëse një person i moshuar vesh rroba 
që janë në stilin për fëmijë, apo një person vesh rroba që 
nuk përkojnë me pozitën apo statusin e tij, atëherë ajo lloj 
veshje do të cilësohet si veshje e papërshtatshme. Prandaj, 
edhe nëse vishet një shador në vende të huaja, apo të 
veshurit e rrobave specifike të një zone në një tjetër zonë 
mund të tërheqë vëmendjen e të tjerëve, por nëse këto lloje 
rrobash tregojnë statusin e një personi atëherë nuk përbën 
problem. 

Ato rroba që janë bërë nga një lloj materiali apo ngjyre, 
ose është qepur në atë mënyrë që nuk është e zakonshme 
për personin që e vesh atë dhe që mund të çojë në 
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degradim apo ta bejë atë të ketë cilësi të veçanta, i jemi 
referuar si veshje e mirënjohur. G 

Kuptimi i veshjeve të mirënjohura është për rrobat që 
mund ta bëjnë dikë të ndihet krenar nga veshja e tyre, një 
person që njihet si asket apo dikush që heq dorë nga 
kënaqësitë tokësore, qoftë kjo nga lloji i copës, ngjyra, apo 
mënyra se si është qepur. Megjithatë, nëse sot qëllimi i një 
personi është që të veshë rroba të thjeshta dhe nuk ka 
qëllim që të duket me to, atëherë kjo jo vetëm që lejohet 
por është një veprim i vlefshëm. M 

Veshjet e mirënjohura janë ato veshje të bëra nga një lloj 
cope, ngjyre apo mënyre qepjeje që nuk është e zakonshme 
për atë person që ta veshë dhe është degraduese apo e 
turpshme (për atë që do ta veshë atë). ST 

 

Veshjet specifike për një gjini 
 
Rregull: Sipas ihtijatit vaxhib, nuk është e lejueshme për 

gratë të veshin rroba që janë për burra, dhe në mënyrë të 
ngjashme, nuk është e lejuar për burrat që të veshin rroba 
që janë të veçanta për gratë. KL 

Për një grua e cila veshë rroba që janë të veçanta për një 
burrë dhe e kundërta është problematike. A 

Nëse një burrë veshë rroba që janë të veçanta për një 
grua apo një grua veshë rroba që janë të veçanta për një 
burrë, atëherë këto veshje do të klasifikohen si të 
“papërshtatshme”, dhe është haram të vishen veshje të tilla; 
dhe në të tjera raste sipas ihtijatit vaxhib, duhet të hiqet dorë 
nga veshje të tilla. B 
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Është haram për gratë që të veshin rroba të cilat janë të 
veçanta për burra, dhe në të njëjtën mënyrë është haram për 
burrat që të veshin rroba që janë të veçanta për gratë. G 

Nuk është problem për një burrë të veshë rrobat e një 
gruaje apo për një grua të veshë rrobat e një burri, përveçse 
në rastet që përbën një veprim haram, në të cilin nuk bëhet 
e pranueshme. Megjithatë, sipas ihtijatit vaxhib është është 
më mirë që burrat dhe gratë të mos veshin rroba që janë të 
veçanta për gjininë tjetër. M 

Nëse një burrë vesh rroba grash, apo një grua vesh 
rroba burrash, atëherë nëse këto rroba bëhen traditë për ata 
(nëse ata bëhen të njohur si dikush që vesh rroba të tilla), 
atëherë sipas ihtijatit vaxhib, është haram që të vishen rroba 
të tilla. S 

Rregull: Kuptimi i të veshurit që është i veçantë vetëm 
për burrat është për ato veshje që normalisht vishen vetëm 
nga burrat; dhe veshje të veçanta për gra nënkupton vetëm 
ato veshje të cilat zakonisht vishen nga gratë. ABGKLMS 

Rregull: Kuptimi i veshjeve specifike përfshin të gjitha 
ato gjëra që janë të klasifikuara si veshje - qoftë kjo diçka e 
dukshme kur e vesh, për shembull një shador, fund, shall, 
apo pantallona të gjata (kur nuk janë të lejuara) për burrat; 
apo një pallto dhe pantallona (tip kostumi), këpucë 
burrash, etj. (që nuk janë të zakonshme) për gratë.  Kjo, 
gjithashtu, përfshin rroba që nuk janë të dukshme - si 
burrat që veshin të brendshme grash apo gra që veshin të 
brendshme burrash. K 

Pyetje: Për më shumë nga ajo çfarë u tha sipas ihtijatit 
vaxhib, burrat nuk duhet të veshin rroba grash, dhe gratë 
nuk duhet të veshin rroba burrash, në lidhje me këtë 
rregull më poshtë janë disa pyetje: 
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A është kjo mbulesë (për veshje specifike) e limituar për 
të qëndruar në publik apo është problematike edhe në 
privatësi (të dikujt)? 

Në rast se është problematike, atëherë po ashtu do të 
jetë një problem për burrat të veshin pantofla grash qoftë 
edhe brenda në shtëpi? 

Përgjigje: Nuk ka dallim të të qenit në publik apo në 
privat. AK 

Sipas ihtijatit vaxhib, nëse rrobat janë konsideruar si 
specifike (për një gjini), atëherë nuk është e lejueshme. AK 

Në privatësi, për të qenë haram, është një çështje që ngre 
pyetje. B 

Në privatësi, kushti për të qenë haram është i panjohur. 
G  

Nuk përbën problem. G 
Rregull: Sipas ihtijatit vaxhib, është haram të veshësh 

rroba specifike, qoftë në privatësi dhe kur nuk ka njeri që 
të të shohë, apo kur je në publik. Gjithashtu, nuk përbën 
dallim në të qenit haram nëse personi i cili e sheh atë që 
vesh rroba të tilla është burrë apo grua, mahrem apo jo-
mahrem. AK 

Në rast se nuk është askush për ta parë personin (në 
privatësi), kushti për të qenë haram është i panjohur. G 

Rregull: Nuk është problem të veshësh veshje jo-
specifike, për shembull ato veshje që njerëzit e zakonshëm 
do t‟i referoheshin si jo specifike për burra apo gra (si për 
shembull, pantallonat, disa lloje këmishash, etj.). 
BGKLMST 

Shënim: Nëse një veshje është shenjuar “për gra” ose 
“për burra”, nuk e bën atë veshje specifike, as përdorimi i  
veshjes vetëm për burra apo gra nuk e bën veshjen 
specifike (për atë gjini). Si një shembull, të veshurit e 
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pantoflave në shtëpi që njerëzit e zakonshëm pranojnë se 
vishen si nga burrat dhe nga gratë pa problem, dhe kështu 
secili nga ata mund të veshë këto pantofla pavarësisht nëse 
u referohemi si pantofla grash apo burrash. Megjithatë 
nëse ka një palë pantofla që nga njerëzit cilësohen si vetëm 
për gra (si pantofla për të cilat u pyet në pyetjet e 
mëparshme) atëherë nuk lejohet që burrat t‟i veshin ato, 
qoftë edhe për një moment (si p.sh. të marrësh diçka në 
kuzhinë). 

Rregull: Nuk është e lejueshme sipas ihtijatit vaxhib, që 
të veshësh veshje specifike pavarësisht nga arsyet, qoftë 
edhe për një provë të thjeshtë apo për të aktruar në teatër, 
kinema, për të dalë apo për çdo gjë tjetër. KL 

Është problematike për një grua të veshë rroba që janë 
specifikisht për burra. A 

Është haram për një burrë që të veshë rroba që janë 
specifikisht për një grua dhe në të njëjtën mënyrë për një 
grua të veshë rroba që janë specifike për burrat, megjithatë 
deri në një pikë sa kjo nuk është cilësuar si veshje e 
çuditshme. B 

Pyetje: A është e lejueshme për një grua e cila aktron në 
teatër apo në një shfaqje dhe që është duke luajtur rolin e 
një burri, të veshë rroba të një burri dhe nëse ajo është 
duke interpretuar përpara grave? 

Përgjigje: Për aq kohë sa burrat jo-mahrem nuk do ta 
shohin atë, nuk është problem. G 

Pyetje: A janë të lejuar burrat që të përdorin gjëra zinati 
që zakonisht i veshin gratë - si unaza, ora, byzylyk, rrip, 
varëse etj., duke pasur në mendje se të veshurit e rrobave 
specifike për gra nuk është e lejueshme për burrat? 

Përgjigje: Çdokush duhet të heqë dorë nga të veshurit 
e çdo gjëje që bie ndesh me karakterin e tij. A 
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Përgjigje: Është haram për burrat dhe gratë të 
zbukurohen me atë produkt që është përdorur si 
zbukurues për gjininë e kundërt. B 

Përgjigje: Nuk është e lejueshme për një burrë që të 
përdorë çdo lloj zbukurimi apo veshje që është specifike 
për gratë. G 

Përgjigje: Nëse një burrë po përpiqet t‟i ngjajë një 
gruaje apo një grua përpiqet t‟i ngjajë një burri atëherë nuk 
është e lejueshme. L 

Pyetje: Cili është rregulli për një grua e cila i pret flokët 
e saj shkurt dhe kështu ajo i ngjan një burri, dhe po ashtu 
cili është rregulli për një burrë i cili i rrit flokët e tij dhe 
kështu ai i ngjan një gruaje? 

Përgjigje: Nëse do të konsiderohet që burri i ngjan 
gruas apo gruaja i ngjan burrit atëherë nuk lejohet. L 

 

Veshjet provokuese dhe nxitëse 
 
Rregull: Është haram për një grua apo burrë që të veshë 

çdo lloj veshje që njerëzit e zakonshëm do ta konsideronin 
si provokuese apo nxitëse, apo diçka që tërheq vëmendjen 
e jo-mahremit. ABGKL 

Është problematike të veshësh rroba që çojnë në 
degradim, humbje të respektit për veten dhe çoroditje. M 

Rregull: Rrobat provokuese apo nxitëse mund të jenë 
për shkak të ngjyrës, stilit, llojit të veshjes apo çdo gjëjë 
tjetër. Kështu që është e mundur që shamia e një gruaje, 
rrobat e saj, apo këpucët të jenë të tilla që tërheqin 
vëmendjen e burrave jo-mahrem dhe janë nxitëse. Në këto 
raste, nuk është e lejueshme që të vishen. ABGKLM 
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Shënim: Kuptimi i të nxiturit dhe provokimit është i 
lidhur me llojin e rrobave dhe jo me personin që i vesh ato. 
Kështu që sipas njerëzve të zakonshëm një lloj i caktuar 
rrobash është i konsideruar si provokues, dhe atëherë nuk 
është e lejueshme që të vishen, edhe nëse një apo disa 
njerëz nuk do të provokoheshin apo nxiteshin prej tyre. 

Prandaj, të veshurit e këtyre llojeve të dorashkave me 
dantella, shador, një mbulesë të hollë me dantella, gjëra që 
vendosen (rreth qafës së dikujt) si lule dhe të tjera gjëra 
zbukuruese si të qëndisura ari apo dantella në mbulesë 
koke, manto etj., apo të vendosurit e kopsave në pjesë të 
veçanta të rrobave, të mbajturit e kopsave të rrobave hapur 
edhe nëse poshtë ka rroba të tjera, etj., - të gjitha këto lloj 
rrobash nëse konsiderohen si nxitëse apo provokuese, apo 
që tërheqin vëmendjen e të tjerëve, atëherë është haram 
dhe duhet të hiqet dorë nga të veshurit e rrobave të tilla. 

Pyetje: A është një burrë i lejuar që të zbukurojë fytyrën 
e tij me makiazh që përdorin gratë? Gjithashtu, a janë 
burrat të lejuar të heqin vetullat? 

Përgjigje: Është haram për një burrë dhe për një grua që 
të zbukurojë veten e tyre me ato gjëra që përdoren nga 
gjinia e kundërt. B 

Përgjigje: Është problematike. G 
Përgjigje: Nëse një burrë konsiderohet se i ngjan një 

gruaje dhe një grua i ngjan një burri, atëherë nuk është e 
lejueshme. L 
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Veshjet e marra pa të drejtë (të uzrpuara 
ose të vjedhura) 

 
Rregull: Nuk është e lejueshme të vishen rroba që janë 

marrë pa të drejtë, dhe sipas ligjit islam, është haram; dhe 
namazi i kryer me këto rroba nuk do të jetë i vlefshëm. 
ABGKST 

Është haram të veshësh rroba të marra pa të drejtë dhe 
sipas ihtijatit vaxhib, namazi i falur me këto rroba është po 
ashtu i pavlefshëm. LM 

Rregull: Nëse një lloj rrobash është bërë apo blerë nga 
para të marra pa të drejtë, atëherë ka të njëjtin rregullim si 
dhe rrobat e uzupruara dhe kështu, të veshurit e tyre nuk 
është e lejuar. ABGKLMS 

Rregull: Edhe nëse një pjesë e rrobave është marrë 
padrejtësisht, atëherë të veshurit e tyre po ashtu nuk është 
e lejuar, edhe nëse është vetëm një gjë e vogël, një kopsë, 
një zinxhir apo astar i brendshëm i një rrobe. ABGKLMS 

Rregull: Nuk është e lejuar për një peson që ka Khums 
(dhënia e 1/5 nga pasuria) në pritje të tij/saj të blejë ndonjë 
rrobë me ato para në të cilat Khumsi nuk është paguar 
ende, përderisa do të konsiderohet si uzurpim, dhe të 
veshurit e tyre nuk është e lejuar; po ashtu dhe namazi i 
kryer nuk është i vlefshëm (përveç atyre që kanë marrë 
lejen e udhëheqësit islam apo të përfaqësuesit të tij). 
ABGKLMST 
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Veshjet specifike për jomuslimanët 
 
Rregull: Është haram që të vishen ato rroba që i veshin 

vetëm jomuslimanët. GKL 
Në rast se e miraton një jomusliman apo i bën ata të 

fuqishëm, atëherë nuk është e lejuar. A 
Sipas ihtijatit, duhet të hiqet dorë nga të imituarit e 

jomuslimanëve. B 
Prandaj, nuk është e lejueshme për një burrë musliman 

apo për një grua të veshë rroba që zakonisht vishen nga 
Punkët, klerikët e kishave, rabinët apo hindutë ose të tjera 
grupe jomuslimane. 

Rregull: Nuk është problem të veshësh ato rroba që janë 
të përbashkëta si për muslimanët ashtu edhe për 
jomuslimanët. BGKLMST 

Pyetje: Cili është vështimi i Islamit për kravatën? 
Përgjigje 1: Kravata është një praktikë e 

jomuslimanëve, e cila fatkeqësisht është përhapur ndër 
muslimanë. G 

Përgjigje 2: Kravata është një ndër simbolet joislame 
dhe është detyrë e muslimanëve të heqin dorë nga 
përdorimi i saj. G 

Përgjigje: Kravata është e lidhur dhe është një ndër 
simbolet e jomuslimanëve, prandaj, është më mirë që 
muslimanët mos ta përdorin atë, edhe nëse nuk është 
cilësuar si një simbol i krishterë ndër muslimanë. L 
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Rregulla në lidhje me marrëdhëniet me 
të tjerët 

 
 

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 
Mëshirëplotit! 

 
"A nuk e di ti, se Allahu di çdo gjë që është në qiej 

dhe në Tokë?! Nuk ka bisedë të fshehtë midis tre vetave, 
që Ai të mos jetë i katërti; as midis pesë vetave e që Ai të 
mos jetë i gjashti; as kur janë më pak, as kur janë më 
shumë, që Ai të mos jetë me ata, kudo që të ndodhen; Ai 
në Ditën e Kiametit do t‟i njoftojë ata se çfarë kanë bërë, 
se, me të vërtetë, Allahu di çdo gjë!" (Sure El Muxhâdile, 
ajeti 7) 
 

Rregulla në lidhje me të folurit 
 

Burrat që u flasin grave jo-mahrem 
 
Rregull: Burrat janë të lejuar të flasin me gratë jo-

mahrem për aq kohë sa plotësohen dy kushtet e 
mëposhtme: 

Nuk është me qëllim ngacmimi, 
Të folurit nuk çon asnjë nga palët në të kryerit e një 

mëkati. BGKLMS 
Rregull: Është mekruh të flasësh me një grua jo-mahrem, 

veçse nëse është në rast nevoje, veçanërisht nëse ajo të cilës 
i flitet është një grua e re. GKLM 

Nëse një burrë e di se duke i folur një gruaje jo-mahrem, 
ai do të binte në mëkat, atëherë ai nuk duhet të flasë me të; 
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nëse gruaja flet në një mënyrë të tillë saqë ajo e tërheq atë 
në mëkat, apo tema është e tillë që burri bie në mëkat. 
BGKLMS 

Rregull: Është haram për një burrë t‟i flasë një gruaje jo-
mahrem me qëllim që ta bëjë atë të bjerë në mëkat. ABGKS 

Prandaj, bisedat që bëhen me qëllim për t‟i bërë të tjerët 
të bien në mëkat (biseda epshore), të tilla si shpjegimi apo 
përshkrimi i aktit dhe skenave seksuale, janë haram. 

Pyetje: A është e lejueshme për një burrë të flasë me një 
grua jo-mahrem që do t‟i flasë atij në mënyrë provokuese 
(në rast se burri e di se nuk do të bjerë në mëkat)? 

Përgjigje: Nuk është e lejueshme. GK 
Përgjigje: Në rast se ndihmon apo çon në një veprim 

haram, duhet të mënjanohet. B 
Rregull: Nëse nje burrë frikësohet se të flasësh me një 

grua jo-mahrem, ajo do ta bëjë atë të bjerë në mëkat, atëherë 
ai nuk duhet të flasë me të. GKLM 

Rregull: Nëse një burrë e di që duke folur me një grua 
jo-mahrem ai do të bie në mëkat tjetër nga i një natyre 
seksuale, atëherë nuk është e lejueshme që ai të flasë me të. 
BGKLMS 

Prandaj, nëse një burrë që është duke folur me një grua 
jo-mahrem, do të detyrohet të gënjejë, apo të bëjë akuza të 
pavërteta për dikë, pavarësisht nëse ajo e bën që të bjerë në 
mëkat, apo ai vetë në kuptimin që të folurit me të do ta 
çonte në një mëkat, atëherë nuk është e lëjueshme të flitet 
me të. 

Pyetje: Nëse dikush frikësohet se duke folur me gra jo-
mahrem do të bjerë në mëkat, atëherë a është e lejueshme që 
ai të flasë me to? 

Përgjigje: Nuk është e lejueshme. G 
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Pyetje: Cili është rregulli për një burrë të flasë në 
mënyrë të tillë që të imitojë zërin e një gruaje apo e 
kundërta? 

Përgjigje: Nuk është problem nëse zëri i një gruaje nuk 
është specifik që ai njeh dhe që shkakton përbuzjen e saj; 
dhe ky akt imitimi nuk e nxit atë dhe nuk është diçka pa 
vlerë dhe e kotë, dhe e njëjta aplikohet në të kundërtën (për 
një grua që imiton zërin e një burri). G 

Rregull: Nuk është e lejueshme që të flitet me askënd 
për gjëra që kanë lidhje me çështjet seksuale apo intime 
(përveçse me bashkëshortin/bashkëshorten). AGKLMS 

Shënim dhe paralajmërim: Nganjëherë, mund të shihet 
që në zemrat e burrave, shejtani është vendosur aq fort 
saqë shumë nga takimet sociale janë të dyshimta, dhe 
mund të shihet që një burrë ka më shumë interes në të 
folurit me gra jo-mahrem sesa me mahremin e tij. Për 
shembull, është një situatë në të cilën ai mund të kërkojë 
diçka nga një burrë, por në të vërtetë ai pyet një grua jo-
mahrem. Nganjëherë biseda me gra jo-mahrem zgjatet për 
t‟u bërë të aftë të flasin me to më shumë; të shkojnë në 
vende argëtimi dhe me pushime me gratë jo-mahrem është 
më tërheqëse për të; nëse është një vend ku janë gra jo-
mahrem, ai dëshiron të jetë aty më shumë sesa në çdo vend 
tjetër; dhe kur vijnë miqtë, ai përpiqet të flasë dhe të 
socializohet më shumë me gra jo-mahrem sesa me burra. Ai 
parapëlqen të qëndrojë në prani të grave jo-mahrem më 
shumë sesa në çdo vend tjetër. Si përfundim, ai pëlqen çdo 
veprim që gratë jo-mahrem praktikojnë më shumë se çdo 
lloj tjetër pune. 

Burrat - veçanërisht të rinjtë tanë të dashur duhet të 
qëndrojnë larg nga këto lloj gjërash sepse ky lloj të ndenjuri 
dhe të foluri (me anëtarë të gjinisë së kundërt) janë 
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zakonisht të shoqëruara me qëllim ngacmimi dhe mbartin 
kënaqësi (seksuale) dhe mund të çojnë në  haram sipas 
Islamit. 

 

Gratë që flasin me burrat jo-mahrem 
 
Rregull: Gratë janë të lejuara të flasin me burrat jo-

mahrem nëse ato plotësojnë 3 kushte: 
Të folurit nuk kryhet me qëllim ngacmimi dhe kërkimi 

kënaqësie (sekuale); gruaja nuk e bën zërin e saj të butë 
dhe tërheqës; nuk ka frikë për të rënë në tundim. GKLMS 

Rregull: Është mekruh për gratë të flasin me burra nëse 
nuk është e nevojshme. GKLM 

Rregull: Nuk është e lejueshme për një grua të flasë me 
një burrë jo-mahrem me qëllim të të bërit atë të bjerë në 
mëkat; qoftë edhe nëse ajo e specifikon që arsyeja që ajo po 
flet me të është ta bëjë atë të bjerë në mëkat, apo ajo flet për 
diçka që do ta bëjë burrin jo-mahrem të bjerë në mëkat - si të 
shpjeguarit dhe të bërit e skenave sensuale, apo të 
shpjeguarit për gjëra që do ta bëjnë burrin jo-mahrem të 
ndikohet duke i dëgjuar këto. ABGKLMS 

Shënim: Siç ishte përmendur përsa u përket burrave, 
nganjëherë është e mundur që gratë vihen nën ndikimin e 
djallëzive. Kështu që, disa herë një grua mund të jetë 
shumë miqësore me një burrë jo-mahrem si të ishte vëllai i 
saj, veçanërisht ato gra që janë në kontakt më të madh me 
burrat jo-mahrem sesa të tjerat, si infermieret, apo ato gra që 
punojnë në biznese dhe kompani të ndryshme, në sport 
dhe klube fitnesi, etj., duhet të jenë shumë të kujdesshme 
(kur kanë të bëjnë me burra jo-mahrem). 
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Të kërkuarit ndihmë nga burrat jo-mahrem për gjëra që 
nuk janë të nevojshme; të pyeturit e burrave jo-mahrem kur 
është e mundur të pyeten burra mahrem po për të njëjtën 
pyetje; të diskutuarit me burrat dhe marrja pjesë në 
diskutim; ekspozimi i talentit apo virtyteve ndaj një jo-
mahremi dhe qëndrimi me shumë burra jo-mahrem; të 
pasurit më shumë dëshirë për të punuar në një ambient ku 
janë burra jo-mahrem; si përmbledhje, të gjitha shembujt si 
këto në të cilat është e mundur për të rënë në mëkat, dhe 
ndërveprimi në të tilla vende që zakonisht janë bërë me 
qëllimin për të marrë kënaqësi (seksuale), çojnë në haram, 
sipas ligjeve të Islamit. 

Rregull: Kur një grua është duke folur me një burrë, ajo 
nuk duhet ta bëjë zërin e saj të këndshëm dhe të ngrohtë, 
kështu që nëse personi me të cilin ajo po flet ka sëmundje 
në zemrën e tij, ai do të tërhiqet nga ajo, edhe nëse ajo i flet 
atij për një çëshje të përgjithshme. AGKLMS 

Pyetje: A është e lejuar një grua që t‟i flasë një burri jo-
mahrem që do të flasë me të në mënyrë ngacmuese (në rast 
se gruaja e di që ajo nuk do të bjerë në mëkat)? 

Përgjigje: Nuk është e lejueshme. G 
Pyetje: A është e lejueshme për një grua që të recitojë 

në kor në prani të një burri jo-mahrem? Cilat janë regullat 
për burrat jo-mahrem të dëgjojnë një gjë të tillë? 

Përgjigje: Nëse ky veprim çon në çoroditje, atëherë nuk 
është e lejueshme, qoftë normalisht kur gratë janë duke 
kënduar apo recituar në prani të burrave dhe burrat janë 
duke e dëgjuar atë, kjo çon në çoroditje dhe kështu, nuk 
është e lejueshme. B 

Përgjigje: Për sa kohë që nuk ka qëllim ngacmimi apo 
çoroditje të përfshirë, atëherë  gratë që këndojnë në kor dhe 
burrat jo-mahrem që i dëgjojnë nuk përbën problem. L 
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Pyetje: A është e lejuar për një burrë të dëgjojë një grua 
që po këndon vetëm, nëse kjo nuk çon në ngacmim 
(seksual)? 

Përgjigje: Nuk është e lejueshme. L 
Përgjigje: Nëse çon në çoroditje atëherë nuk është e 

lejuar. Megjithatë, normalisht, kur gratë janë duke kënduar 
apo recituar në prani të burrave dhe burrat janë duke e 
dëgjuar atë, kjo çon në çoroditje, dhe kështu, nuk është e 
lejueshme. B 

Pyetje: Cili është rregulli për të dëgjuar poemat 
(leximet) me emocion dhe ndjenja që stacionet radiofonike 
të Republikës Islamike të Iranit transmetojnë? 

Përgjigje: Nëse çojnë në çoroditje atëherë nuk është e 
lejueshme. B 

Përgjigje: Nëse nuk është në kategorinë e muzikës (el 
gina) dhe nëse nuk është nxitëse, atëherë nuk është 
problem. L 

Rregull: Nuk është problem për gratë të recitojnë 
Kur‟an në prani të burrave jo-mahrem, edhe nëse është një 
zë i këndshëm, me qëllim që të mos jetë nxitës dhe të mos 
çojë në çoroditje. KL 

Nëse çon në çoroditje, atëherë nuk është e lejuar; për 
më tepër, gratë që lexojnë (Kur‟an) në prani të burrave dhe 
burrat që dëgjojnë një gjë të tillë shtyhen drejt çoroditjes 
dhe kështu, nuk është e lejueshme. B 

Gratë nuk duhet të recitojnë Kur‟an me një ton të 
veçantë në prani të burrave jo-mahrem, dhe në të njëjtën 
mënyrë, nëse një burrë është duke recituar në një mënyrë 
që gratë marrin kënaqësi (të një tipi ngacmues), atëherë kjo 
përbën problem. G 
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Pyetje: A është e lejueshme që të lexohen romane rozë në 
të cilat janë diskutuar çështje seksuale? A është e lejueshme 
të botohen libra të tillë? 

Përgjigje: Nuk është e lejueshme. G 
Pyetje: Cili është rregulli për t‟u shkruar letra burrave 

jo-mahrem dhe për të diskutuar gjëra romantike apo 
ngacmuese në to? 

Përgjigje: Çdokush duhet të heqë dorë nga gjërat që 
çojnë në çoroditje. A 

Përgjigje: Nuk është e lejueshme. G 
 

Rregullat e të prekurit 
 
Rregull: Takimi i trupit nuk është i lejuar me dikë që 

nuk është e lejuar të shihet, dhe çdo lloj të prekuri në çdo 
pjesë të trupit të tjetrit është haram dhe duhet larguar nga 
kjo gjë; veçse nëse është mbi rrobat dhe është pa qëllim 
ngacmimi. ABGKLMS 

Pyetje: A është e lejuar që t‟i jepet dora një jo-mahremi? 
Cili është rregulli nëse është bërë pa qëllim ngacmimi? 

Përgjigje: Nuk është e lejuar veçse nëse bëhet mbi 
rrobat, dhe në këtë situatë sipas ihtijatit vaxhib, nuk duhet 
të shtrëngojmë duart e njëri tjetrit. ABGKLMS 

Pyetje: Ne jemi duke jetuar në vendet perëndimore dhe 
po ndjekim studimet atje, dhe sa herë që ne takojmë 
profesoret tona apo studentet, ne jemi të detyruar të 
shtrëngojmë duart, dhe nëse ne nuk e bëjmë, atëherë kjo do 
t‟i bëjë studentët muslimanë të duken sikur kanë sjellje të 
keqe. Cila është përgjegjësia jonë në këtë rast? 

Përgjigje: Është e rëndësishme për ju që t‟u shpjegoni 
atyre që mosdhënia e dorës për gratë jo-mahrem nuk është 
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për shkak të sjelljes së keqe e të ofendimit të tyre, por 
përkundrazi është për shkak të besimit në Islam dhe të 
zbatuarit të rregullave të tij. ABGKLMS 

Pyetje: Në disa fusha, rregullave të mahrem dhe jo-
mahrem nuk u është dhënë shumë rëndësi, veçanërisht në 
fshatrat e vegjël. Për shembull, një grua nuk e mbulon 
kokën në prani të kunatit të saj dhe e konsideron atë si 
vëlla dhe në të njëjtën mënyrë kunati e konsideron atë si 
motrën e tij. Sa herë ka ndodhur që ata ia kanë dhënë 
dorën njëri - tjetrit dhe madje edhe janë puthur! E njëjta gjë 
mund të thuhet për kushërinjtë e gjinive të kundërta që 
edhe ata përfshihen në veprime të tilla. Këto veprime janë 
bërë për shkak të paditurisë së pastër dhe pa asnjë shkak 
eksitimi apo ngacmimi seksual - kështu që, a është e 
lejueshme? Në rast se prekja bëhet mbi rrobat, atëherë cili 
është rregulli? 

Përgjigje: Asnjë nga rastet e lartpërmendura nuk është 
i lejuar dhe është më mirë që të mënjanojmë dhe prekjen 
mbi rroba. ABGKLMS 

Rregull: Edhe përmes të parit në fytyrë dhe duart e një 
gruaje muslimane me hixhab, dhe të parit në atë pjesë të 
tupit të një gruaje jomuslimane që normalisht mbahet e 
zbuluar, nuk është problem, megjithatë të prekurit e tyre 
është sërish një problem. ABGKLMS 

Prandaj, burrat dhe gratë që nuk janë mahrem nuk janë 
të lejuara që të japin dorën me njëri tjetrin apo të kenë 
ndonjë tjetër kontakt fizik. 

Shënim: Sipas rrethanave të mësipërme, duhet të 
tregojmë më tepër kujdes për të tjera rrethana të prekjes së 
trupit (ose të mosprekjes) me një jo-mahrem: 

Të marrit apo të dhënit e një objekti të vogël nga duart 
e një jo-mahremi (për shembull shkëmbim). 



Sejjid Masud Masumi 
  

-107-  
 

Të marrit apo të dhënit e çelësave, apo të çdo gjëjë tjetër 
të vogël. 

Të ulurit pranë një jo-mahremi në taksi apo në autobus, 
apo qoftë edhe miqtë kur shkojnë në shtëpinë e dikujt. 

Burrat dhe gratë jo-mahrem që ecin në një zonë të 
mbuluar si në një korridor, në një rrugicë të vogël, dyer, 
porta etj.. 

Burrat që shkojnë në mbledhje ku janë të pranishme 
shumë gra, apo në vende ku janë të pranishme shumë gra 
jo-mahrem. 

Gratë që shkojnë (apo kalojnë pranë) në një mbledhje 
apo një vendi të zënë ku janë shumë jo-mahremë të 
pranishëm. 

Në kohën e blerjes apo shitjes së gjërave në dyqan. 
Rregull: Është e lejueshme të shohësh dhe të prekësh 

trupin e një gruaje të vjetër pa qëllime kënaqësie seksuale. 
B 

Pyetje: Në kohën e dhënies para një shoferi (taksi), nëse 
dora e gruas prek dorën e shoferit, a është kjo haram? 

Përgjigje: Nëse kjo gjë ndodh aksidentalisht, atëherë 
nuk është problem; por nëse duart prekin me qëllim njëra-
tjetrën atëherë nuk është e lejueshme. BGMST 

Rregull: Takimi trupor që ndodh në vende të mbyllura 
(si marketet, kortezhet, namazi i xhumasë, varrimet, 
vendet e shenjta të imamëve, dhe shtëpia e Allahut në një 
mënyrë të paqëllimtë ndërmjet burrave jo-mahrem dhe 
grave nuk është problem, me qëllim që të mos shkohet në 
këto vende me qëllimin për t‟u prekur. ABGKMST 

Prandaj, është  haram për dikë që të shkojë apo të kalojë 
në një vend, apo të ulet në një taksi apo autobus pranë një 
jo-mahremi, me qëllim për të parë apo për të vënë trupin e 
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tij në kontakt me një jo-mahrem, dhe kështu që duhet të 
shmanget. 

Pyetje: Cili është rregulli i të shkuarit në vende të 
ndryshme me një jo-mahrem? 

Përgjigje: Nëse është bërë me qëllim ngacmimi, atëherë 
nuk është e lejueshme. AGK 

Rregull: Sipas ihtijatit vaxhib, burrat nuk duhet të 
përqafojnë, puthin apo të mbajnë në prehër vajzat që janë 6 
vjeçe apo më shumë. GKLM 

Duhet të shmangemi nga gjëra që mund të na çojnë në 
çoroditje. A 

Sipas ihtijatit mustehab, është më mirë që burrat të mos i 
përqafojnë vajzat që janë 6 vjeçe apo më shumë, apo t‟i ulin 
ato në gjunjët e tyre, apo t‟i puthin ato. S 

Pyetje: A është e lejueshme të ulesh pranë një jo-
mahremi në taksi apo në të tjera mjete transporti (në rast se 
do të ketë kontakt ndërmjet të dyve nëpërmjet rrobave)? 

Përgjigje: Nëse nuk ka qëllim për të pasur kënaqësi 
dhe nëse nuk ka shans për të rënë në çoroditje, atëherë akti 
i të ulurit në vetvete nuk përbën asnjë problem. GKLMST 

Pyetje: Nëse një grua frikësohet se në rast se ajo shkon 
në një taksi që ka një burrë jo-mahrem në të, ajo apo shoferi 
i taksisë do të bjerë në mëkat, a është e lejueshme për të që 
të shkojë në atë taksi? Dhe nëse shoferi i taksisë ka frikën e 
tij, a është e lejueshme për të që ai ta marrë atë? 

Përgjigje: Në të dyja rastet është për të dyshuar. G 
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Rregullat e të puthurit 
 
Rregull: Të puthësh një mahrem nuk është problem 

nëse kjo bëhet pa qëllim ngacmimi (me përjashtim të 
bashkëshortit/bashkëshortes që është tërësisht i 
lejueshëm). ABGKLMST 

Prandaj, të puthësh djalin e motrës, nipin, mbesën apo 
çdo fëmijë dhe në tërësi të puthësh çdo mahrem me qëllim 
ngacmimi është haram, me përjashtim të bashkëshortes. 

Nëse një person konstaton se ndikohet seksualisht duke 
puthur dikë tjetër, qoftë fëmijë apo mahrem, atëherë ai nuk 
duhet ta puthë atë person. ABGKLMST 

Rregull: Të puthësh atë pjesë të trupit të një mahremi që 
është e lejuar për t‟u parë atëherë nuk përbën problem, 
qoftë kjo në fytyrë, shpatulla apo duar, etj. ABGKLMST 

Rregull: Është haram të puthësh çdo gjë me qëllim 
ngacmimi, qoftë edhe një gur, dru, metal, një statujë, etj. 
AGK 

Nëse duke puthur në këtë mënyrë (me epsh) nuk ngjall 
ndjenja, atëherë nuk është problem. T 

 

Rregulla të përgjithshme 
 
Rregull: Çdo lloj prekje me anë të një pjese të trupit, të 

një objekti apo personi me qëllim ngacmimi është haram 
(me përjashtim të bashkëshortit/bashkëshortes). AGKL 

Nëse dikush prek diçka me qëllim ngacmimi, por nuk 
ngjall ndjenja, atëherë ky veprim nuk është haram. 
Megjithatë, nëse ngjallen ndjenja, atëherë do të 
konsiderohet si masturbim, dhe ky (masturbim) është 
haram. Është haram për çdo person të prekë diçka për të 
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marrë kënaqësi, qoftë burrë apo grua, një balig apo një jo 
balig, edhe nëse nuk ngjallen ndjenja. Përjashtimi i vetëm 
nga ky rregull është bashkëshorti apo bashkëshortja. T 

Prandaj, të hash diçka me epsh, të shohësh diçka apo 
dikë, të prekësh apo të nuhasësh çdo gjë apo të dëgjosh çdo 
zhurmë të një personi apo të çdo gjëje tjetër, t‟i thuash fjalë 
dikujt, edhe nëse do të jetë me fëmijë, dhe në përfundim, 
çdo veprim që realizohet me qëllim ngacmimi është haram. 

 

Mastrubimi 
 
Rregull: Mastrubimi është haram dhe duhet hequr dorë 

prej tij. ABGKLMST 
Nëse dikush e prish agjërimin në muajin e Ramazanit 

qëllimisht duke masturbuar, atëherë ai duhet të mbajë 
keffarah. AGK 

Sipas ihtijatit vaxhib, keffarah duhet të jepet. BT 
Sipas ihtijatit mustehab, keffarah duhet të jepet. S 
Shënim: Masturbimi nënkupton çdo veprim që çon në 

derdhjen e spermës. 
Pyetje: Unë jam një i ri që kur mendoj për skena 

romantike, kam derdhje sperme. A përbën ky veprim 
(vetëm të menduarit) me qëllim për të pasur dedhje të 
spermës, dhe a hyn kjo në kategorinë e masturbimit? 

Përgjigje: Nëse realizohet me qëllim apo dëshirë për të 
pasur derdhje sperme, dhe ai është i vetëdijshëm se duke 
bërë një veprim të tillë, sperma do të dalë, atëherë ky 
veprim nuk duhet bërë. AGK 

Rregull: Nuk është e lejueshme të bësh apo të 
përgatisësh diçka me qëllim të një akti seksual të ndaluar. 
ABGKLMST 
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Pyetje: Cili është rregulli për atë që mastrubon? A çon 

ky veprim në nevojën për të marrë gusul? 
Përgjigje: Ky veprim është i ndaluar (haram), dhe nëse 

dikush ka derdhur spermë, duhet të marrë gusul. 
ABGKLMST 

Pyetje: Çfarë duhet të bëjë dikush për të kontrolluar 
dëshirat e tij seksuale dhe në rastin kur dikush nuk mund 
t‟i kontrollojë dëshirat e tij seksuale, është mastrubimi i 
lejuar apo jo? 

Përgjigje: Janë disa gjëra që mund të bëhen si: agjërimi, 
të mos ngrënit shumë ushqim, mosngrënia e disa 
ushqimeve që rrisin dëshirën seksuale, etj. Mastrubimi në 
çdo rast është haram. Mënyra më e mirë për të qenë të 
sigurtë që dëshirat seksuale nuk janë arsyeja për të bërë një 
veprim haram është martesa e përhershme apo e 
përkohshme, e cila (gjithashtu) ka shpërblim në të. G 

Pyetje: A është e lejueshme që të mendohet për skena 
romantike të cilat e eksitojnë seksualisht një person? 

Përgjigje: Duhet të përpiqemi të qëndrojmë larg këtyre 
mendimeve, duke e zënë veten tonë me punë apo 
mendime të tjera. G 

Përgjigje: Të mendosh për gjëra të tilla në vetvete nuk 
përbën problem. T 

Pyetje: Në "Er Risaletu" (shih rregullat islame) thuhet 
se mastrubimi ndalohet nga feja, megjithatë, ju lutem 
shpjegoni se cili është këndvështrimi islam për një person 
që ka masturbuar? 

Përgjigje: Është vaxhib për atë që ka mastrubuar të 
kërkojë falje nga Allahu. Ndëshkimi islam për kryerjen e 
masturbimit duhet të aprovohet nga gjyqtarët muslimanë 
të cilët gjykojnë që një veprim haram ka ndodhur. GL 
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Rregulla në lidhje me mbledhjet, miqtë 
dhe vizitat 

 
Rregull: Përzierja e burrave dhe grave jo-mahrem është 

mekruh, veçse nëse është ndërmjet një burri të vjetër dhe një 
gruaje të vjetër. GKLM 

Shënim: Është mekruh në rast se nuk është asgjë haram 
në mbledhje, në të kundërt kjo përzierje do të konsiderohet 
haram. Për shembull, nëse në një mbledhje, gratë nuk janë 
duke mbajtur hixhab të plotë; apo janë të zbukuruara në të, 
apo kanë kontakt trupor të ndaluar që ndodh ndërmjet 
burrit dhe gruas, atëherë kjo pjesë e përzierjes bëhet haram. 

Rregull: Nuk është e lejueshme të shkosh në një 
mbledhje në të cilën dihet se do të ndodhë diçka haram. 
Për shembull, të pranosh një ftesë për darkë në të cilën një 
person e di që duke shkuar atje ai do të jetë i detyruar të 
shohë gra jo-mahrem pa hixhab, apo do të përgojojë të tjerët, 
gënjejë, apo kryejë çdo lloj veprimi tjetër haram, nuk është e 
lejuar. AGKL 

Veprimi në vetvete nuk është problem, por në çdo rast, 
është vaxhib të largohesh nga mëkati edhe nëse kjo 
nënkupton të heqësh dorë nga akti “hyrës” (i cili në këtë 
rast nënkupton të mos marrësh pjesë në një mbledhje të 
tillë), që do të çonte në kryerjen e një mëkati (nëse 
realizohet). B 

Rregull: Nëse një burrë dhe grua jo-mahrem janë në një 
vend të izoluar ku nuk është askush tjetër i pranishëm, dhe 
askush nuk mund të hyjë aty, pastaj nëse ekziston një frikë 
se mund të bien në mëkat, ata duhet ta lënë atë vend, dhe 
qëndrimi atje për ta është haram. KLT 
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Për një burrë dhe grua jo-mahrem të jenë në një vend të 
izoluar në të cilin askush nuk është prezent, dhe askush 
nuk mund të hyjë, është haram - qofshin ata të zënë në 
përmendjen e Allahut; duke folur; në gjumë apo të zgjuar; 
dhe namazi i tyre në atë vend është po ashtu i pavlefshëm. 
Megjithatë, nëse vendi është i tillë që mund të hyjë edhe 
dikush tjetër (në dhomë), apo është i pranishëm një fëmijë 
që mund të dallojë të mirën nga e keqja (mumejjiz), atëherë 
nuk është problem. AG 

Sipas ihtijatit vaxhib, një burrë dhe grua që nuk janë 
mahrem, nuk duhet të mbeten vetëm në një vend të mbyllur 
ku nuk është askush dhe ku nuk mund të hyjë askush; 
edhe nëse ata janë vetëm duke falur namazin e tyre në atë 
vend dhe në fakt, atje është po ashtu një problem me 
namazin e falur. M 

Është haram për një burrë dhe grua që janë jo-mahrem 
me njëri tjetrin që të qëndrojnë në një vend të izoluar në të 
cilin nuk ka asnjeri dhe me mundësinë se mund të bien në 
mëkat, edhe nëse të tjerët janë të aftë për të hyrë në atë 
vend. Megjithatë, nëse nuk ka asnjë mundësi për të rënë në 
mëkat, atëherë nuk përbën problem. S 

Pyetje: Respektivisht, unë dua t‟ju informoj ju se ne 
kemi të afërm, të cilët nuk e falin namazin, gjithashtu janë 
të lidhur edhe me të krishterët. Për më tepër, gratë dhe 
vajzat e tyre nuk e vendosin hixhabin e rregullt dhe flokët 
e tyre gjithashtu janë të dukshme dhe sado që ne i 
këshillojmë ato, nuk ka ndonjë ndikim. Nëse ne duam të 
mbyllim sytë tanë në shtëpitë tona, atëherë nuk është e 
mundur, dhe nëse ne i shohim ato, atëherë është gjynah. 
Në këtë rast, çfarë duhet të bëjmë? Cili është rregulli për 
ndërveprimin tonë me ato? 
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Përgjigje: Nëse do të ketë ndikim, atëherë urdhërojini 
ato drejt së mirës dhe ndalojini ato nga e keqja, dhe të tjera 
nga kjo. Ju nuk keni tjetër mundësi dhe në rast se ju keni 
marrëdhënie dhe shoqëroheni me to, duhet të jeni të 
kujdesshëm që të mos bini në gjynah duke parë jo-mahrem. 
Nuk është e nevojshme të ndërpresësh marrëdhëniet me to 
përderisa ka një mundësi që mbase, duke mbajtur lidhjen 
me to mund të ketë një ndikim tek ato. Shpresojmë që 
Allahu t‟i udhëheqë ato dhe t‟i njohë me ligjet e islamit. G 

 

Rregulla në lidhje me shfaqjen e sjelljeve 
 
Rregull: Është haram të shfaqesh me qëllim që t‟i bësh 

të tjerët të bien në gjynah. ABGKLT 

Për shembull: Është haram për një grua të shfaqet në një 
mënyrë të tillë që vëmendja e një burri jo-mahrem të 
drejtohet nga ajo apo ai t‟i qaset asaj. 

Prandaj, të ecurit në një mënyrë të veçantë, të folurit 
dhe të bërit e një veprimi të veçantë, të qeshurit apo të 
buzëqeshurit në një mënyrë të veçantë një jo-mahremi, të 
bërit shaka, apo edhe të studiosh në prani të një jo-mahremi, 
me qëllim për të pasur vëmendjen e tij dhe ta bësh atë të 
bjerë në mëkat; të veshësh një veshje të veçantë, të mbash 
gjëra të ndryshme si një çantë, libër, lule apo qoftë edhe 
mënyra se si i mban këto gjëra në duar për t‟i bërë të tjerët 
të bien në mëkat, të shohësh jo-mahramët në një mënyrë të 
caktuar, etj., të gjitha këto janë shembuj, të cilat nëse bëhen 
me qëllimin për të tërhequr vëmendjen e të tjerëve dhe t‟i 
bësh ata të bien në mëkat, janë haram. 

Prandaj, të rinjtë veçanërisht duhet të heqin dorë nga të 
shfaqurit sipas shembujve të mësipërm. 
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Rregull: Nëse të shfaqurit nuk është me qëllimin për të 
tërhequr të tjerët të bien në mëkat, atëherë nuk është 
haram. AGKLT 

Për shembull: Nëse një grua gatuan shumë mirë kur 
vijnë të ftuar apo e pastron shtëpinë më shumë me qëllimin 
që burrat jo-mahrem të mendojnë që ajo është një grua 
punëtore dhe të kenë përshtypje të mira për të; apo nëse 
dikush mban një fjalim shumë të mirë me qëllim që të tjerët 
ta shohin atë me më shumë vlerësim, apo të tjera si këto, 
atëherë këto nuk janë haram. 

Shënim: Sipas rregullave të mirësjelljes islame, të gjitha 
veprimet që një person kryen për t‟u dukur, nuk nxiten 
dhe nuk këshillohen të ushtrohen. Kështu që “Ulematë e 
Ahlakut” i kanë ndaluar këto veprime, por nëse këto 
veprime janë bërë me qëllimin për të bërë të tjerët të 
kryejnë një veprim haram, atëherë pa dyshim që janë 
haram. 

Pyetje: A është e lejueshme për një grua të bëjë diçka që 
të tërheqë vëmendjen (sytë) e burrave jo-mahrem? A është e 
lejuar për një burrë të veshë një lloj veshje në një mënyrë të 
tillë që të tërheqë vëmendjen e një gruaje jo-mahrem? 

Përgjigje: Në të dyja rastet nuk është e lejueshme. G 
Rregull: Burrat gjithashtu nuk duhet të duken për të 

tërhequr vëmendjen e grave dhe për t‟i bërë ato të bien në 
mëkat. ABGKLT 

Prandaj, raste në të cilat vishen rroba specifike me 
qëllimin që gratë jo-mahrem të bien në mëkat, të folurit, të 
ecurit, të pasurit e një sjellje ngacmuese me qëllim për të 
tërhequr vëmendjen e grave jo-mahrem; të ngarit e makinës 
apo të hipurit në një motoçikletë në një mënyrë të tillë në 
prani të jo-mahremëve, të vrapuarit, të stërviturit (në klube 
fitnesi) në një mënyrë specifike në prani të një jo-mahremi 
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që t‟i bësh ato të bien në mëkat; të vënit e varseve, të 
mbajturit zbuluar krahët dhe gjoksin me qëllim për të 
tërhequr vëmendjen e grave jo-mahrem, etj., të gjitha këto 
gjëra janë haram dhe duhet të hiqet dorë nga veprimi i 
tyre. 

 

Rregulla që kanë të bëjnë me martesën 
dhe ceremonitë 
 

"Dhe një prej shenjave të Tij është që prej jush krijoi 
për ju bashkëshortet tuaja, që të qetësoheni pranë tyre, 
duke vënë ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë. Me të 
vërtetë, në këtë ka shenja, për njerëzit që mendojnë." 
(Surja "Rum", ajeti 21) 
 

Rregulla të veçanta për martesën dhe 
ceremonitë 

 
Në këtë pjesë do të diskutohen ata rregulla që janë të 

rëndësishme për t‟u ndjekur në kohën e propozimit dhe të 
martesës. Kështu që në hyrjen e kësaj pjese gjenden, 
rregullat e kërkimit dhe të të pyeturit të bashkëshortes së 
ardhshme, dhe familjes së tyre; të ndjekura nga rregullat e 
të blerit të gjërave të nevojshme për dasmë; ftesat; 
përgatitjet për dasmën; dhe së fundi rregullat që kanë 
lidhje me mbledhjen e burrave dhe të grave (në lidhje me 
dasmën) do të mbulohen. 

Rregull: Nëse si rezultat i të mos pasurit një 
bashkëshorte, dikush mund të bjerë në mëkat, atëherë 
është vaxhib që të martohet. GKLMST 
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Nëse duke mos pasur një bashkëshorte, dikush mund 
të kryejë një veprim haram apo të frikësohet se mund të 
kryejë një veprim haram, apo për shkak të mos pasurit të 
një bashkëshorteje, do të ndodhin disa efekte të dëmshme 
në trupin e tij, atëherë është vaxhib të martohet. A 

Prandaj, nëse dikush e di që në rast se ai nuk martohet 
do të bjerë në mëkat, si të parit e jo-mahremeve në një 
mënyrë të pahijshme, të parit e fotografive apo filmave (të 
ndaluar) apo dikush është i detyruar ose nuk ka mënyrë 
tjetër për të kënaqur seksualisht veten e tij (mastrubimi) 
apo të rënit të marrëdhënie seksuale të ndaluara me një jo-
mahrem, atëherë është vaxhib që të martohet. 

Të rinjtë duhet t‟i kushtojnë vëmendje të veçantë faktit 
që Allahu (Mëshiruesi, Mëshirëbërësi) deri më sot na ka 
pajisur me nevojat tona shpirtërore dhe materiale. Nëse ne 
ndjekim urdhërat e Tij në mënyrë që të marrim kënaqësi 
prej Tij, atëherë Ai do të na sjellë edhe më shumë bekime 
se më përpara, dhe me siguri, Ai do të lëvizë pengesat nga 
rruga jonë. 

Bëj një marrëveshje me Allahun dhe duke u martuar, 
mbaje veten larg nga mëkatet, dhe kërko kënaqësinë dhe 
bekimet e Allahut (Mëshiruesit, Mëshirëbërësit). Të tjerat 
janë të garantuara që Ai do të vazhdojë t‟ju mbajë juve të 
lumtur dhe të suksesshëm. 

Rregull: Është mustehab të martohesh, edhe nëse 
dikush nuk ka frikë se bie në mëkat nëse nuk martohet. 
ABGKLMST 

Rregull: Është mustehab që një vajzë që është baligh (që 
kupton se ajo ka arritur moshën kur mund të përmbushë 
përgjegjësitë e saj ndaj Allahut (Mëshiruesit, 
Mëshirëbërësit), duhet të nxitojë të gjejë një burrë. GKLMT 
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Në të njëjtën mënyrë është mustehab t‟i japësh 
(martosh) vajzën një djali që ka nevojë për t‟u martuar. M 

Rregull: Është mustehab që shpenzimet për dasmë, festa 
dhe paja të jenë në minimum. KGLM 

 

Kërkimi dhe interesimi për nusen 
 
Kërkimi për njërin nga bashkëshortët duhet të bëhet në 

një mënyrë direkte apo indirekte. Kuptimi direkt është që 
bashkërisht burri dhe gruaja të pyesin gjëra direkte nga 
njëri tjetri; indirekte i referohet kërkimeve që njëri nga 
palët bën duke pyetur persona të tjerë (si miq, anëtarë të 
familjes, një fqinj, një bashkëpunëtor, etj.). 

 

Rregullat e interesimit indirekt 
 
Rregull: Është e lejueshme të bëhen kërkime dhe të 

pyetet për çdonjërin nga bashkëshortët nga çdo person, 
edhe nëse është e nevojshme të gjenden gabimet e tij, të saj 
apo të familjarëve përkatës. AGKLMST 

Rregull: Nuk është problem të interesohet për të metat 
e ndonjërit nga bashkëshortët apo të familjarëve të tij/saj, 
nëse kjo ka lidhje me martesën. AGK 

Prandaj, jeni të lejuar të shqyrtoni ato defekte që janë të 
lidhura me martesën dhe njohjen me palën tjetër (në lidhje 
me jetën martesore); dhe në raste të tjera, nuk është e lejuar 
të bëhen kërkime për jetën e dikujt me justifikimin e 
martesës. 
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Rregullat e interesimit të drejtpërdrejtë 
 
Rregull: Secili nga bashkëshortët e ardhshëm është i 

lejuar të pyesë në mënyrë të drejtpërdrejtë bashkëshortin 
tjetër rreth vetes së tij/saj, me kushtin që ky interesim nuk 
përbën ndonjë veprim haram. ABGKLMST 

Prandaj, është haram për të dy që të flasin me epsh, apo 
të jenë vetëm në një vend të izoluar, apo që ta shohin njëri 
tjetrin me qëllim ngacmimi, apo të prekin njëri-tjetrin, dhe 
kështu ata duhet të heqin dorë nga këto gjëra. 

Rregull: Secili nga bashkëshortët e ardhshëm është i 
lejuar të shohë trupin e tjetrit me qëllim interesimi, duke 
pasur parasysh që të plotësohen kushtet e mëposhtme: 

Shikimi nuk është me qëllim ngacmimi; martesa do të 
vendoset nga ky vështrim. 

Nuk ka të tjera barriera ndërmjet tyre për t‟u martuar. 
BKLS 

Nuk është e lejueshme në asnjë mënyrë që të shihet 
trupi i një jo-mahremi edhe nëse kjo është me qëllim për t‟u 
martuar. A 

Për më tepër, një shikim i tillë është mustahab, për të 
parandaluar problemet pas martese, dhe nuk është e 
nevojshme që të marrësh pëlqimin nga gruaja. B 

Sipas ihtijatit vaxhib, burri mund të shohë vetëm fytyrën 
dhe duart e grave, dhe këto deri në atë pikë sa të vihet re 
bukuria apo shëmtia. G 

Një burrë është i lejuar që të shohë vetëm fytyrën, 
duart, flokët dhe një pjesë rreth këtyre zonave, dhe ai po 
ashtu mund të shohë formën e trupit të saj nga rrobat. M 
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Rregull: Nuk është e lejueshme për asnjërin nga ata që 
të shohin tjetrin me qëllim për të ngacmuar. Megjithatë, 
nëse ata e dinë se pasi ta shikojnë njëri tjetrin, pa qëllim, 
epshi do të vijë, atëherë nuk është problem. GKLMS 

Rregull: Është më mirë që shikimi të bëhet mbi rroba, 
apo të shihet përmes rrobave. K 

Rregull: Ky shikim duhet të jetë hapi i fundit i 
interesimit që dy bashkëshortët e ardhshëm bëjnë. BKLMS 

Shënim: Të dy bashkëshortët e ardhshëm përpara kësaj 
gjëje, duhet të kenë bërë të tjera hetime të rëndësishme, 
dhe martesa është ndalur vetëm në këtë vështrim për të 
përcaktuar nëse ata me të vërtetë e pëlqejnë njëri tjetrin, 
dhe atëherë martesa do të ndodhë. 

Rregull: Nëse martesa nuk do të vendoset nga ky 
shikim, apo është i tillë që në të vërtetë nuk përbën ndonjë 
dallim për personin, apo ai nuk është i paditur për çështjen 
(ai mund të ketë gjetur nga të tjera mjete për të), atëherë 
dikush nuk është i lejuar që të shohë trupin e personit 
tjetër. BGKLMS 

Rregull: Nuk duhet të ketë ndonjë pengesë tjetër për 
martesën. BKLMS 

Prandaj, për shembull, nëse babai i vajzës nuk e jep 
pëlqimin e tij për martesën, apo një burrë nuk mund të 
martohet me gruan në atë kohë, apo gruaja është e martuar 
(edhe nëse ajo ka qëllim që të divorcohet më vonë), apo në 
të tjera raste si këto, asnjëri nga ata nuk është i lejuar që të 
shohë trupin e tjetrit. 

Pyetje: A është e lejuar për një burrë të shohë 
fotografinë e një gruaje që ai synon të martohet me qëllim 
për të dashur të shohë bukurinë e saj? Po në rastin kur 
gruaja nuk e ka zbatuar hixhabin në mënyrë të rregullt? Po 
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ashtu, nëse një burrë shikon shumë fotografi (të shumë 
grave) në mënyrë që të zgjedhë një grua ndërmjet tyre? 

Përgjigje: Nëse nuk është me qëllim ngacmimi atëherë 
nuk përbën problem. BK 

Përgjigje: Ky veprim ka të njëjtin rregull si dhe të parit 
e fotografive të të tjerëve. A 

Shënim: Rregulli i të parit të fotografive është 
shpjeguar më parë në kreun III dhe mund t‟i referoheni 
atij. 

Përgjigje: Nëse nuk është me qëllim kënaqësie, atëherë 
nuk është problem. Megjithatë, të shohësh disa fotografi në 
mënyrë që të zgjedhësh një bashkëshorte, nëse ato nuk janë 
me hixhab të rregullt atëherë është një problem. G 

 

Rregullat për istiharen 
 
Rregull: Nëse një person kryhen një dua istihare për një 

veprim, për shembull për martesë, nuk është vaxhib të 
veprohet sipas rezultateve të asaj istihare. K 

Nuk është vaxhib dhe e lejueshme të bësh një dua 
istihare, dhe në të njëjtën kohë të veprosh në kundërshtim 
me rezultatin e istihares. G 

Pyetje: Ajo çka unë doja të dija është kjo: A është e 
lejuar apo jo nga pikëpamja e Islamit istiharja me tespih 
dhe me Kur‟an për çështje të rëndësisë në jetën e njeriut si 
martesa, apo të marrit e një vendimi të rëndësishëm? 

Përgjigje: Nuk është problem të konsultohesh me 
Allahun e Madhëruar dhe të bësh istiharen në përputhje 
me mënyrat që janë përmendur, për të larguar çdo 
konfuzion. K 
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Pyetje: A është e përshtatshme të kryhet istiharja? 
Gjithashtu, një herë ndodhi një e papritur që ishte shumë e 
“mirë” - ne bëmë një istihare, por ajo doli “e keqe”. A ka 
istiharja ndonjë bazë që ne duhet të mbështetemi në të? 

Përgjigje: Ajo (istiharja) nuk është ndër parimet 
themelore që dikush duhet të besojë në të, dhe në rastin 
për të fshirë apo zhdukur dyshimet, nuk është problem 
nëse bëhet me qëllim që të pranohet. K 

Përgjigje: Nuk është e lejueshme të shkohet kundër 
rezultateve të istihares. G 

Pyetje: Kisha shkuar t‟i propozoja një vajze, dhe pasi 
përfunduam fazat dhe të pyeturit dhe të njohurit me njëri-
tjetrin, ata (familjet) dhe të tjerët vunë re se ne 
përshtateshim (për njëri tjetrin), por sërish babai i saj bëri 
një istihare dhe doli keq. Edhe pse ne thamë që për punët e 
mira nuk duhet të bëhet istihare, ai tha që “unë nuk do t‟ia 
kthej shpinën një istihareje.” Ju lutem, na informoni nëse 
është istiharja e përshtatshme apo jo? 

Përgjigje: Nuk është e lejueshme që të shkosh kundër 
asaj çka paraqet istiharja. G 

 

Rregullat e periudhës së fejesës 
 
Rregull: Nëse kuptimi i fejesës është vetëm që një burrë 

dhe grua të kenë qëllimin për t‟u martuar me njëri tjetrin 
por nuk kanë bërë kontratë martesore ndërmjet tyre, 
atëherë burri dhe gruaja janë jo-mahrem ndaj njëri tjetrit 
dhe nuk ka dallim ndërmjet tyre dhe të tjerëve jo-mahrem. 
ABGKLMST 

Prandaj, të shohësh njëri - tjetrin me qëllim ngacmimi; 
të japësh dorën apo çdo formë tjetër kontakti trupor; të 
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ushtosh në një vend privat (me ato kushte që janë 
përcaktuar në seksionin e rregullave të shoqërimit); duke 
mos vënë hixhab dhe rroba të mjaftueshme në prani të 
njëri - tjetrit; ata bashkohen dhe mpleksen në atë mënyrë 
që një burrë dhe një grua normalisht bëjnë me njëri tjetrin, 
dhe si përfundim, çdo lloj marrëdhënie është haram 
ndërmjet dy jo-mahremëve (do të zbatohet këtu), dhe kështu 
që të dy ata duhet të heqin dorë nga këto gjëra (nëse nuk 
ka ndodhur kontratë martesore islame). 

 

Martesa e përkohshme (el mut’ah) përpara 
martesës së përhershme 

 
Rregull: Nuk është problem të rrëfesh martesën e 

përkohshme ndërmjet bashkëshortëve të adhshëm me lejen 
e kujdestarit të gruas. ABGKLMST 

Pyetje: Përpara martesës së përhershme a e kanë një 
vajzë dhe një djalë të lejuar të bëjnë kontratën e martesës së 
përkohshme, pa lejen e babait të vajzës (kujdestarit)? 

Përgjigje: Nëse vajza është e virgjër atëherë nuk është e 
drejtë të kryhesh martesën e përkohshme pa lejen e babait. 
Në raste të tjera, nuk është e nevojshme të kesh lejen e 
babait. ABGKLMST 

Përgjigje: Një vajzë që ka arritur moshën e pubertetit 
dhe është e pjekur - në kuptimin që ajo kujdeset vetë për 
veten e saj, dhe në rast se ajo është e virgjër, atëherë sipas 
ihtijatit, ajo duhet të marrë lejen e babait apo gjyshit. M 

Rregull: Në rast se është bërë një kontratë martese e 
përkohshme, atëherë edhe nëse pas përfundimit të saj nuk 
është bërë një martesë e përhershme, nëna e vajzës do të 
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mbetet mahrem i atij burri për sa ajo të jetë gjallë. 
BGKLMST 

Rregull: Nëse çifti ka dëshirë të ketë një martesë të 
përhershme, të bërë përpara kohës që përfundon martesa e 
përkohshme, atëherë burri duhet t‟ia falë pjesën e mbetur 
të kohës gruas (të martesës së përkohshme). AGKLMST 

Rregull: Në rast se një burrë nuk e fal kohën e mbetur 
(qoftë kjo nga padituria e tij ndaj ligjeve apo nga harresa), 
dhe çifti e ka lexuar kontratën e martesës së përhershme, 
atëherë martesa e përhershme do të jetë e pavlefshme, dhe 
pas përfundimit të kohës (së martesës së përkohshme), ata 
duhet që ta bëjnë sërish kontratën e martesës së 
përhershme. AGK 

Pyetje: Para pesë vitesh, përpara se të martohesha me 
gruan time, para se të kishim kontratën e martesës së 
përhershme, ne u bëmë mahrem me kontratën e 
përkohshme të martesës për një periudhë prej dy muajsh. 
Megjithatë, një muaj pas martesës së përkohshme në bëmë 
martesën e përhershme dhe deri më tani ne jemi duke 
jetuar me njëri tjetrin. A është martesa jonë e përhershme e 
rregullt? 

Përgjigje: Në rast se periudha e mbetur e martesës së 
përkohshme është falur (apo i është dhënë mbrapsht 
gruas), martesa e përhershme është e rregullt; megjithatë 
në të gjitha rastet e tjera, ju duhet ta bëni sërish kontratën e 
martesës. AGK 
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Rregulla për të blerë gjëra (përgatitjet për 
dasmën) 

 
Rregull: Nuk është e lejueshme që të blehet asnjë lloj 

objekti floriri për dhëndërin me qëllimin që ai ta përdorë, 
qoftë kjo një unazë, byzylyk, orë, etj.. ABGKLMS 

Në shembujt e mësipërm, shkëmbimi i tanishëm është i 
saktë (nga këndvështrimi i Islamit), megjithatë, nuk është e 
lejueshme për burrin që të përdorë asgjë të përbërë nga ari 
i verdhë. T 

Rregull: Për floririn e bardhë nuk ndiqet i njëjti rregull 
si për floririn e verdhë, kështu që ta blesh atë për 
dhëndërin nuk përbën ndonjë problem. K 

Në rast se floriri i bardhë është një metal që ndryshon 
nga floriri i verdhë atëherë nuk është problem. AGLM 

Për sa kohë që është i tillë (flori i bardhë), nuk është nga 
i njëjti metal si floriri i verdhë apo nga i njëjti metal (si 
floriri i verdhë), dhe të cilin ekspertët nuk e konsiderojnë 
atë si flori, atëherë nuk është problem. B 

Rregull: Nuk është e lejueshme të blesh asnjë rrobë për 
dhëndërin që është 100% mëndafsh i pastër, me qëllim që 
ai ta veshë atë. ABGKLMS 

Në shembullin e mësipërm, veprimi aktual është i 
drejtë (nga pikëpamja e Islamit), megjithatë, nuk është e 
lejueshme për burrin të veshë rroba të bëra nga mëndafshi 
i pastër. T 

Prandaj, nuk është e lejuar për burrat të blehet asnjë lloj 
veshje, si bluzë, veshje të brendshme, rroba që vishen në 
shtëpi, çorape, etj., të cilat janë 100% mëndafsh. 

Rregull: Nuk është e lejueshme të blehet diçka me 
paratë që khums është bërë vaxhib derisa khums është 
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nxjerrë jashtë saj, përveçse nëse dikush ka marrë lejen e 
gjykatësit islam apo përfaqësuesve të tij. AGKLM 

Nëse diçka është blerë me paratë që nuk kanë pasur 
khums të paguar, dhe në rast se shitësi ishte musliman shia 
Ithnej asheri, atëherë mesa duket shkëmbimi është i rregullt, 
por khums është i aplikueshëm për ato gjëra që janë blerë, 
dhe nuk është e nevojshme të merret leja dhe autorizimi i 
gjykatësit islam. ST 

Rregull: Nëse dikush (që nuk tregon kujdes ndaj 
rregullave të mëparshme) blen diçka me paratë mbi të cilat 
khums ishte i obligueshëm, atëherë ai duhet të marrë lejen e 
gjykatësit islam apo përfaqësuesit të tij (për paratë që ai ka 
shpenzuar). Në rast se ai jep leje, transferta është e rregullt, 
dhe nëse ai nuk jep leje, atëherë 1/5 e transaksionit është i 
pavlefshëm. AGKLM 

Nuk është e nevojshme të merret leje nga gjykatësi 
islam, por çfarë ishte blerë ka khums të aplikueshëm. ST 

Rregull: Nuk është e lejueshme të blehet ndonjë lloj 
veshje e tepruar për dhëndërin apo nusen. ABGKLMS 

Shkëmbimi është i drejtë, megjithatë nuk është e 
lejueshme që të përdoren “rrobat e tepruara”. T 

Rregull: Nuk është e lejueshme të blehen rroba për 
dhëndërin që janë të veçanta për gratë, apo që janë të 
veçanta për burrat kur bëhet fjalë për nusen dhe duhet 
hequr dorë nga të blerit e rrobave të tilla. ABGKLMS 

Shkëmbimi është i drejtë, megjithatë nuk është e lejuar 
për një burrë që të veshë rrobat e grave apo për një grua të 
veshë rroba burrash. T 

Rregull: Është haram të blehet çdo lloj rrobe për nusen 
me qëllim që ajo t‟i veshë në prani të burrave jo-mahram. 
ABGKL 
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Shkëmbimi është i drejtë, megjithatë nuk është e 
lejueshme të vishen rroba të tilla. T 

Prandaj, nëse dhëndëri e di që në ceremoninë e dasmës, 
një burrë jo-mahrem do të shohë nusen (p.sh. nëse është 
një ceremoni e përbashkët), atëherë t‟i blesh një fustan 
nuses që vë në dukje apo nxit, apo të tillë që një pjesë e 
trupit nuk është mbuluar siç duhet, nuk është e lejueshme. 

Rregull: Nuk është e lejuar që të blehet një makinë rroje 
apo krem rroje për dhëndërin me qëllim që ai të heqë 
mjekrën e tij. ABGKLMST 

Shënim: Nuk përbën problem nëse makina e rrojes 
është blerë për një qëllim të ligjshëm. 

Rregull: Transaksioni që përfshin blerjen dhe shitjen e 
lëkurës që është importuar (apo blerë) në një vend që nuk 
është islam, apo që është marrë nga duart e një 
mosbesimtari është i pavlefshëm, veçse nëse personi e di 
që produktet vijnë nga kafshë që janë therur sipas ligjeve 
islame, dhe në një rast të tillë, të blerit dhe të shiturit e tyre 
nuk është problem. ABKT 

Edhe nëse është blerë nga një mosbesimtar në një treg 
islam, sipas ihtijat vaxhib shkëmbimi është i pavlefshëm. G 

Nëse është e mundur që lëkura është importuar nga një 
vend islam ose është marrë nga duart e një mosbesimtari, 
porse kafsha që është therur sipas mënyrës islame, atëherë 
është e lejueshme që të blehet dhe të shitet një gjë e tillë. LS 

Sipas ihtijatit, të blerit dhe të shiturit e lëkurës që ka 
ardhur nga vende jo-islame dhe që janë marrë nga një 
mosbesimtar, është një shkëmbim i pavlefshëm. M 

Prandaj, të blesh çdo gjë që është bërë nga lëkura si: 
këpucë, rrip, rrip ore, kuletë, çantë etj., që vijnë nga një 
vend jo islam është është i pavlefshëm, veçse nëse personi 
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e di që vendi në të cilin janë prodhuar e importon lëkurën 
nga vende islame. 

 

Rregullat e ftesës (të ftuarit njerëz) 
 
Rregull: Nuk është e lejueshme të ftosh dikë që dihet se 

nuk do të vijë; do të bëje mëkate që janë në kundërshtim 
me rregullat e Islamit, pavarësisht se ata i mbajnë nën 
vëzhgim që të mos bëjnë asnjë mëkat. AGK 

Prandaj, nuk është e lejueshme që të ftohen gra apo 
burra që do të iniciojnë gjëra të kota nëpër dasma. 

Ti ftosh ata është haram. B 
Pyetje: A është e lejueshme që të ftosh dikë që dihet se 

nëse ai/ajo merr pjesë do të bëjë veprime të gabuara? 
Përgjigje: Është vaxhib për të gjithë muslimanët të 

parandalojnë përhapjen e veprimeve të tilla. T 
Rregull: Është haram të ftosh magjistarë me qëllimin që 

ata të bëjnë magji në mbledhjet tona; duhet hequr dorë nga 
kjo gjë. GK 

Sipas ihtijatit vaxhib, nuk është e lejueshme të kryhet 
magji, dhe duhet të largohemi nga të ftuarit e magjistarëve. 
A 

Të gjitha format e magjisë janë haram. B 
Pyetje: A është e lejuar që të ftohen magjistarë me 

qëllim që ata të bëjnë magji në takimet tona? 
Përgjigje: Magjia përfshin: të treguarit apo të shfaqurit 

e diçkaje që nuk është e vërtetë pasi është një veprim i 
kryer shumë shpejt, të cilin njerëzit normalë nuk mund ta 
realizojnë. Nëse kjo punë ka një anë të paligjshme, si të 
shkaktuarit dëm një besimtari, atëherë është haram. Po 
ashtu nuk është e lejueshme të ftosh dikë që të bëjë këto 



Sejjid Masud Masumi 
  

-129-  
 

lloje veprimesh; dhe përveç këtyre, nuk është haram në të 
njëjtën mënyrë dhe nuk është problem që t‟i ftosh ata (nëse 
nuk i bëjnë këto veprime). S 

Magjia dhe marifetet, edhe nëse personi që i kryhen 
këto gjëra u shpjegon njerëzve se ajo çka ai po bën nuk 
është e vërtetë, duhet pa asnjë dyshim që besimtarët të 
qëndrojnë larg nga gjëra të tilla. L 

Është vaxhib për të gjithë muslimanët që të 
parandalojnë dhe të ndalojnë përhapjen e shthurjes. T 

Pyetje: Cili është rregulli për të parë magjistarë në këto 
skenarë të mëposhtëm: 

Shfaqje direkte në prani të një magjistari? 
Në televizor? 
Përgjigje: Në të dy rastet nuk është haram. BT 
Përgjigje: Besimtarët duhet t‟u qëndrojne larg gjërave 

të tilla. L 
Rregull: Është, gjithashtu, haram t‟i japësh para 

magjistarëve për shfaqjet e tyre. AKGL 
Shënim: Sipas fetvasë së shumicës së Meraxhave, magjia 

nuk është e lejuar; në të njëjtën mënyrë të ftosh një apo disa 
persona për të performuar magji është një veprim haram, 
dhe nuk është i lejuar. 

Në rast se magjistarët janë duke kryer veprime haram, 
atëherë është po haram t‟i japësh atyre para, dhe nëse ai 
nuk është duke kryer veprime haram, atëherë nuk është 
haram (t‟i japësh para). S 

Rregull: Është haram të ftosh interpretues muzike, 
pavarësisht nëse është një takim për burra apo për gra. 
ABGKLMST 

Rregull: Nuk është problem të ftosh poetë me qëllim që 
ata të lexojnë poezi, të cilat lavdërojnë profetin e Islamit 
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dhe familjen e tij, për aq kohë sa ata nuk do të këndojnë. 
ABGKLMST 

Nuk është problem që të ftohen Ehlul Kitabi në takime 
të tilla, veçse nëse dihet se nëse ata vijnë nuk do të kryejnë 
veprime që janë në kundërshtim me ligjet e shenjta të 
Islamit, dhe do të zbatojnë rregullat e besimit, në raste të 
tilla, nuk është e lejueshme që ata të ftohen. AGK 

Rregull: Nuk është e lejueshme të shkohet në takime në 
të cilat ka veprime të kota, përveçse në rastet kur dikush 
mundohet që të ndalojë të tjerët nga të bërit mëkat. AGKL 

Prandaj, nuk është e lejueshme që të shkohet në këto 
takime në të cilat e dimë që njerëzit të cilët marrin pjesë ose 
pritësi, nuk do ta praktikojnë fenë, apo do të bëjnë veprime 
të kota; apo atje është një takim i përbashkët në të cilin nuk 
zbatohen ligjet e besimit, edhe nëse është një ceremoni e 
një të afërmi. 

Rregull: Nuk është e lejueshme të shkohet në takime në 
të cilat zhvillohen veprime të kota dhe të padobishme, 
edhe nëse dikush e di se ai apo ajo nuk do të përfshihet në 
diçka haram. AGKL 

Rregull: Nuk është e lejueshme që të ftosh një fotograf 
burrë apo një kameraman që të bëjë foto apo të filmojë 
nusen dhe dhëndërin apo edhe të tjerë jo-mahremë, në rast 
se dikush ka dijeni se ata nuk kanë veshur veshje të 
përshtatshme. AGK 

Është vaxhib ndër të gjithë muslimanët të parandalojnë 
këto gjëra që do të çonin në përhapjen e shthurjes. T 

Pyetje: A është e lejueshme që të marrim pjesë në një 
mbledhje në të cilën zhvillohen veprime të kota, vetëm e 
vetëm për të ngrënë ushqime atje? 
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Përgjigje: Nëse zona është pastruar nga të gjitha gjërat 
haram, atëherë nuk është problem të merret pjesë (në atë 
takim) vetëm për të ngrënë. L 

Pyetje: A lejohemi ne të pranojmë ftesën e 
jomuslimanëve dhe të shkojmë në shtëpitë e tyre, duke 
pasur në mendje se kur të shkojmë tek shtëpia e dikujt 
duhet t‟i ftojmë edhe ata të vijnë në shtëpinë tonë 
gjithashtu? A jemi të lejuar për të shkuar dhe për të ngrënë 
ushqimin e tyre përveç mishit (si çaj dhe ëmbëlsira) që ata 
mund të shërbejnë ose jo? 

Përgjigje: Nuk është problem të pranohet ftesa e tyre 
nëse ju keni një arsye të mirë, por dikush duhet të 
shmanget nga të ngrënit e gjërave të tilla që janë të njohura 
si nexhis (apo që dikush kishte dijeni se janë nexhis). G 

Pyetje: Nëse një grua merr pjesë apo shkon në një 
dasmë apo ceremoni pa lejen e burrit të saj, por ka lejen e 
babait të saj, sepse nuk do të ishte mirë që ajo të mungonte 
në atë ceremoni, e cila do të shkaktonte pakënaqësi tek 
ftuesit, por burri nuk e di arsyen se përse gruaja po merr 
pjesë në dasmë, atëherë sipas kësaj situate a është në 
kundërshtim me rregullat e fesë për gruan që të marrë 
pjesë në ceremoninë e dasmës (përderisa ajo nuk e ka lejen 
nga burri i saj)? 

Përgjigje: Është haram për gruan që të lejë shtëpinë pa 
lejen e burrit të saj dhe nuk ka rëndësi nëse babai i gruas ka 
dhënë leje apo jo. G 
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Rregulla në lidhje me përgatitjen e 
gjërave për ceremoninë e dasmës 

 
Rregull: Është haram që të planifikosh veprime dhe 

gjëra të kota. ABGKLMST 
Rregull: Nuk është e lejueshme të përgatitet një dhomë, 

holl apo çdo ambient tjetër, në të cilin do të zhvillohen 
veprime dhe gjëra të kota, me qëllim që të mëkatohet (si 
p.sh. organizimi  i ngjarjeve për kërcim apo për shfaqje 
muzikore). ABGKLMST 

 

Rregulla të përgjithshme 
 
Rregull: Nuk është e lejueshme të përgatitet asgjë që 

është e përdorshme për veprime të ndaluara haram, nëse 
është me qëllim për ta përdorur atë për gjëra haram. 
ABGKLMST 

Rregull: Nuk është e lejueshme të blesh apo marrësh 
hua etj., kaseta apo instrumente muzikore për qëllime 
argëtimi (këto janë haram). ABGKLMST 

Nuk është e lejueshme në asnjë mënyrë që të 
ndërmarrësh nisma për veprime të kota. G 

Rregull: Është haram që të zbukurohet makina me lule 
apo që t‟i biesh burisë nëpër rrugët e qytetit, nëse tërheq 
vëmendjen e jo-mahremëve ndaj nuses apo grave të tjera 
që kanë zbukuruar veten e tyre, apo nëse shqetëson 
njerëzit. GKMT 
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Rregulla në lidhje me ceremoninë e 
dasmës 

 
Kërcimi 
 
Rregull: Nuk është e lejueshme që burrat të kërcejnë, 

veçse nëse dikush do që të kërcejë me gruan e tij. K 
Sipas ihtijatit vaxhib, një burrë nuk duhet të kërcejë 

qoftë kjo edhe për gruan e tij. A 
Është problem për një burrë që të kërcejë në festime me 

burra, dhe sipas ihtijatit vaxhib, duhet të përmbahemi nga 
veprime të tilla. B 

Nuk është e lejueshme që një burrë të kërcejë qoftë edhe 
për gruan e vet. G 

Nuk është problem që të kërcehet për persona të të 
njëjtës gjini përderisa nuk përfshihet asnjë veprim i 
ndaluar. L 

Veprimi i të kërcyerit nuk është haram nëse ai nuk 
shoqërohet me veprime të tjera haram. T 

Pyetje: A është e lejueshme për një burrë që të kërcejë 
për gruan e tij? 

Përgjigje: Sipas ihtijatit vaxhib, nuk është e lejueshme. A 
Përgjigje: Nuk është e lejueshme. G 
Përgjigje: Nuk përbën problem. KL 
Përgjigje: Nuk është problem përderisa nuk shoqërohet 

me veprime të tjera haram. T 
Pyetje: Cili është kuptimi i kërcimit? 
Pëgjigje: Çdo veprim që publiku i gjerë do ta 

konsideronte si kërcim. BGKLMST 
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Rregull: Në rregullat e ndalimit të kërcimit për burrat 
nuk përbën ndonjë dallim për sa i përket llojit dhe se si 
kryhet kërcimi. AGK 

Sipas ihtijatit vaxhib, nuk është e lejueshme për një burrë 
që të kërcejë, dhe në këtë rregull nuk përbën ndonjë dallim 
se çfarë lloji ishte kërcimi. B 

Veprimi aktual i kërcimit nuk është haram për aq kohë 
sa ai nuk është i shoqëruar me një veprim haram, dhe në 
këtë rregull nuk përbën ndonjë dallim se çfarë lloj kërcimi 
është. LT 

Prandaj, nuk ka asnjë dallim nëse kërcimi është specifik 
për një rajon ose vend, apo diçka që është ndodh në disa 
lloj takimesh, si në dasma, apo çdo lloj tjetër kërcimi. 

Në mënyrë të ngjashme me ndalimet për kërcimin, nuk 
ka ndonjë dallim nëse burri kërcen në grup apo vetëm; me 
instrumente muzikore apo jo; dhe nëse ata që e shohin janë 
mahrem apo jo. AGK 

Të kërcesh, sipas ihtijatit vaxhib, në tërësi është një 
problem dhe duhet mënjanuar. B 

Nëse kërcimi bëhet në prani të jo-mahremëve, ose është i 
shoqëruar me muzikë apo me çfarëdo veprimi tjetër haram, 
atëherë nuk është i lejuar. LT 

Pyetje: Cili është rregulli për një burrë që të kërcejë 
privatisht kur askush tjetër nuk e sheh atë? 

Përgjigje: Të kërcyerit në çdo mënyrë është problem. A 
Përgjigje: Të kërcyerit nuk është i lejuar në asnjë formë 

dhe sipas ihtijatit vaxhib, duhet të shmanget. B 
Përgjigje: Ky kërcim shkon në të njëjtat rrënjë si edhe 

argëtimet e pavlera dhe të kota. G 
Përgjigje: Në rast se nuk shoqërohet me veprime haram, 

atëherë të kërcyerit në vetvete nuk përbën asnjë problem. 
LT 
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Rregull: Sipas ihtijatit vaxhib, nuk është e lejueshme për 
një grua të kërcejë në asnjë vend ku ka festa dasmash, 
ditëlindjesh, etj., dhe i vetmi përjashtim është kërcimi i 
gruas për burrin e saj. GK 

Prandaj, gratë nuk janë të lejuara që të kërcejnë në 
festime dasmash, etj., edhe nëse burrat jo-mahrem nuk janë 
të pranishëm. 

Shënim: Në disa nga librat me pyetje të të ndjerit 
Ajatullah Khomeini që janë botuar, është përmendur një 
rregull që thotë: “nuk është e qartë nëse është haram për 
një grua që të kërcejë në prani të grave të tjera”. Këto pyetje 
së bashku me rregullin “nuk është e lejueshme, sipas ihtijat 
vaxhib”, nuk janë të ndryshme nga njëri-tjetri. Kështu që, 
nganjëherë muxhtehid-ët mund të mos jenë tërësisht të 
sigurtë nëse një akt i veçantë është i ndaluar dhe në këtë 
rregull ai do të shprehë mendimin e tij si një ihtijat vaxhib. 

Sipas ihtijat vaxhib, gratë nuk janë të lejuara të kërcejnë 
qoftë edhe për burrat e tyre. A 

Sipas ihtijat vaxhib, gratë nuk janë të lejuara të kërcejnë 
qoftë edhe në mbledhje me gra të tjera. B 

Kërcimi në vetvete nuk është haram, përderisa ai të mos 
shoqërohet me veprime të  tjera haram. L 

Pyetje: A është e lejuar që të kërcehet në një dasëm në 
rast se janë të pranishëm vetëm mahrem? 

Përgjigje: Nuk është e lejueshme. ABGK 
Përgjigje: Nuk është e lejueshme veçse nëse i vetmi 

person që po shikon është bashkëshorti. T 
Prandaj, nuk është e lejueshme për gratë që të kërcejnë 

në ato takime të veçanta që zhvillohen përpara leximit të 
kontratës martesore dhe ato që zhvillohen pas dasmës, 
edhe nëse ata që marrin pjesë janë motra, vëllai, nëna, 
halla, apo edhe të tjerë njerëz të afërt të familjes. 
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Pyetje: Cili është rregulli për një grua që të kërcejë në 

privatësi në rast se askush nuk e sheh atë? 
Në tërësinë e tij të kërcyerit është problematik. A 
Është nga të njëjtat rrënjë boshllëku dhe kotësie. G 
Rregull: Në rregullin që thotë se kërcimi është i 

ndaluar, nuk përbën dallim në tipin e kërcimit, dhe çdo 
veprim apo lëvizje që publiku i përgjithshëm do ta 
konsideronte si kërcim (përveç bashkëshortit), nuk është e 
lejueshme. GK 

Sipas ihtijatit vaxhib, të gjitha llojet e kërcimit janë të 
ndaluara- edhe për bashkëshortin, dhe në këtë rregull nuk 
ka dallim për sa i përket llojeve të ndryshëm të kërcimit. A 

Sipas ihtijatit vaxhib, nuk është e lejueshme për një grua 
të kërcejë në takime grash dhe në këtë rregull nuk ka 
dallim ndërmjet llojeve të ndryshme të kërcimit. B 

Në vetvete, kërcimi nuk është problem, veçse nëse 
është i shoqëruar me një veprim haram, dhe në këtë rregull 
nuk ka dallim ndërmjet llojeve të ndyshme të kërcimit. LT 

 

Muzika 
 
Rregull: Nuk është e lejueshme për burrat apo gratë të 

luajnë apo të dëgjojnë muzikë argëtuese qoftë instrument, 
apo tjetër siç është daullja, etj.. ABGKLST 

Rregull: Nuk është e lejueshme që të vihen kaseta me 
muzikë argëtuese në mbledhjet e burrave. BGKLST 

Pyetje: Ju lutem, na informoni se çfarë nënkuptoni me 
muzikë argëtuese? 

Përgjigje: Muzikë që është pa asnjë qëllim por veçse 
për argëtim. BGKST 
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Pyetje: Ju lutem, na informoni se si të bëjmë dallimin 

ndërmjet muzikës që është argëtuese dhe asaj që nuk është, 
veçanërisht nëse njerëzit e zakonshëm kanë dallim për sa i 
përket një lloji të caktuar muzike. Ata që kanë dëgjuar 
muzikë në të shkuarën për shembull, do të thonë që është 
argëtuese dhe ata që nuk e kanë dëgjuar atë lloj muzike do 
të thonë se nuk është argëtuese; në raste të tilla, cila është 
përgjegjësia e çdokujt në këtë dallim? A është e lejueshme 
të dëgjohet një lloj i tillë muzike? 

Përgjigje: Bazat për të përcaktuar muzikën argëtuese 
janë siguria e çdokujt që ajo lloj muzike është muzikë 
argëtuese, apo duke iu referuar opinionit të përgjithshëm. 
Në raste të tilla, ku jemi në dyshim, nuk është problem 
nëse e dëgjojmë. ABKLMS 

Përgjigje: Nuk është e lejueshme të dëgjohet asgjë që 
mund të konsiderohet si muzikë. G 

Përgjigje: Bazat për të përcaktuar muzikën argëtuese 
është vetësiguria e secilit apo e atyre që kanë dijeni (për 
muzikën) të informojnë të tjerët. Megjithatë, nëse njerëzit e 
zakonshëm kanë një dallim për sa i përket llojeve të 
muzikës, nëse është muzikë argëtuese apo jo, atëherë në 
këtë rast, dëgjimi i saj sipas ihtijatit vaxhib nuk është i 
lejuar. T 

Pyetje: Cili është kuptimi i muzikës argëtuese? 
Përjigje: Muzikë argëtuese është ajo çka ndryshon 

gjendjen mendore të një personi në atë që nuk është 
normale, dhe sjell kënaqësi dhe gëzim. L 

Pyetje: Shpesh muzika që luhet në radiot ose TV-të e 
Republikës Islamike të Iranit është e njëjta muzikë që janë 
luajtur në kohën despotike të shahut, dhe disa janë marrë 
nga filmat e huaj, dhe ajo është ende një lloj muzike që i 
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është hequr zëri i këngëtarëve dhe po ashtu dhe kjo lloj 
muzike është e periudhës së shahut. Ju lutem, na 
informoni se cilat nga këto janë të lejueshme, dhe cilat janë 
haram? 

Përgjigje: Muzika që është muzikë argëtuese është 
haram (edhe nëse luhet nga mediat iraniane), por nëse për 
këtë kemi dyshime, nuk është problem që të dëgjohet. 
BKLMS 

Përgjigje: Është haram që të dëgjosh çdo lloj muzike, 
qoftë kjo e luajtur nga mediat iraniane apo të tjera. G 

Përgjigje: Sipas ihtijatit vaxhib, duhet të qëndrojmë larg 
asaj muzike për të cilën kemi dyshime. T 

Pyetje: Disa nga këngët që janë luajtur nga mediat 
iraniane, kanë tone të shpejta që e bëjnë njeriun të dalë 
jashtë gjendjes së tij normale. Cili është rregulli për të 
dëgjuar lloje të tilla muzike? Cili është rregulli për ato lloje 
muzike me lirika si ato për shehidin Mutahari dhe të tjerë 
që shkaktojnë gjendje keqardhje? Gjithashtu, cili është 
rregulli në të shkruarit e një muzike të tillë? 

Përgjigje: Të dëgjosh apo të shkruash çdo lloj muzike 
që është argëtuese nuk është e lejueshme. Bazat për të qenë 
haram nuk është se dikë e bën të lumtur e dikë e mërzit, 
por baza për të përcaktuar një muzikë haram është nëse 
është argëuese ose jo. ABKMLST 

Përgjigje: Të dëgjosh dhe të luash muzikë është haram 
në tërësinë e saj. G 

Rregull: Nuk është problem të kompozosh apo të 
dëgjosh “këngë lufte”, apo muzikë që është përdorur në 
kohë lufte, apo “epike” - në përmbledhje çfarëdo lloj 
muzike që nuk është konsideruar si muzikë argëtuese dhe 
që do të ndryshonte gjendjen mendore të dikujt është e 
lejueshme. ABKMST 
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Përgjigje: Të dëgjuarit apo të luajturit e muzikës është 
haram në tërësi. G 

Pyetje: Nëse një person nuk nxitet nga të dëgjuarit e 
muzikës, atëherë cili është rregulli për të që të dëgjojë një 
lloj të tillë muzike? 

Përgjigje: Bazat për muzikën që të jetë haram është ajo 
që opinioni i përgjithshëm e konsideron si muzikë 
argëtuese, dhe nuk ka rëndësi nëse individët nxiten apo jo. 
ABKLMST 

Përgjigje: Të dëgjosh muzikë është haram në tërësinë e 
saj. G 

 

Rregulla të përgjithshme 
 
Prandaj, të dëgjosh apo të prodhosh çdo lloj muzike 

është haram, qoftë për shkak të saj (muzikës argëtuese), 
dikush mund të nxitet apo jo, dhe dikush mund të marrë 
kënaqësi nga kjo apo jo. Nuk përbën dallim nëse muzika 
sjell lumturinë e dikujt apo jo; qoftë muzikë tradicionale 
apo jo; iraniane apo jo; qoftë në një ceremoni dasme apo 
kudo tjetër. 

Në rast se muzika nuk është muzikë argëtuese, atëherë 
nuk është problem ta dëgjosh apo ta kompozosh atë. Nëse 
një lloj muzike është e dyshimtë (nëse dikush nuk e di nëse 
është muzikë argëtuese apo jo), atëherë nuk është problem 
për dikë që ta dëgjojë apo ta kompozojë atë. 

Pyetje: A është e lejueshme të dëgjosh disa lloje muzike 
pa qëllimin se ajo është një gjë e kotë dhe një veprim i 
kotë? Për shembull, muzika që cilësohet se është e mirë për 
të qetësuar trupin, apo muzika që disa mjekë këshillojnë 
(që pacientët e tyre të dëgjojnë) për shërim, apo muzika që 
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është kompozuar për luftë, dhe në to nuk ka qëllim të 
veprave të kota dhe pa qëllim? 

Përgjigje: Në të gjitha rastet, për aq kohë sa muzika 
nuk është argëtuese, atëherë nuk përbën ndonjë problem ta 
dëgjosh atë. ABKLMST 

Përgjigje: Është haram që të dëgjosh çfarëdo lloj tingulli 
që njerëzit do ta konsideronin si muzikë. G 

Rregull: Nuk është e lejueshme që të kompozohet çdo 
lloj muzike argëtuese me çfarëdo lloj instrumenti muzikor, 
qoftë kjo për dasma apo çdo lloj tjetër mbledhje; qoftë për 
burra apo për gra; apo qoftë e bërë nga burrat apo nga 
gratë. ABGKLMST 

Pyetje: Unë zakonisht shoh programe televizive dhe 
bashkë me mua janë fëmijë nga mosha 5 deri në 20 vjeç, 
vajza dhe djem, studentë në shkollë dhe ata në hauza. 
Nganjëherë, shoh gjëra në televizion që janë në 
kundështim me ligjet e Islamit dhe përderisa nuk dua që 
kultura islame dhe idetë e fëmijëve të ndikohen 
negativisht, apo që fëmijët të ngatërrojnë haramin me 
hallallin, apo të ngatërrojnë të mirën me të keqen, unë u 
tregoj (të drejtën dhe të ndaluarën) atyre. Megjithatë, disa 
njerëz janë shumë mizorë me mua dhe më thonë që Imam 
Khomeini i konsideronte të gjitha programet televizive si të 
lejueshme (hallall). Ju lutem, më informoni mua që 
përderisa shohim gra jo-mahrem të veshura, të cilat qeshin 
dhe luajnë dhe muzikën që luhet, cila është përgjegjësia 
jonë? 

Përgjigje: Ende sot, programet e televizionit dhe radios 
nuk janë 100% islame dhe ndër këto programe janë dhe ato 
që nuk janë të lejueshme, të cilat nëse u jepet vëmendje 
speciale, duhet të korrigjohen. Megjithatë, është e 
rëndësishme që ndërveprimi ynë me të rinjtë të jetë i tillë 
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që ata të binden që parimet aktuale të Republikës Islamike 
nuk shkaktojnë lëkundje, përderisa këto parime janë 
mbrojtja e themeleve të Islamit shi‟it. L 

Është e njohur që në fillesat e Islamit, të gjitha rregullat 
e Allahut, hap pas hapi janë shfaqur dhe vënë në praktikë. 
Në këtë sistem (qeveria e Iranit) gjithashtu, që ishte e 
udhëhequr nga regjimi despotik që ishte kundër Islamit, ne 
nuk mund të pranojmë që të gjitha rregullat e Islamit të 
vihen në praktikë në një periudhë të shkutër kohe. Për më 
tepër, është e rëndësishme që nëse kjo ndodh për një farë 
kohe, është shpresa që në një të ardhme të afërt të gjitha 
ligjet e Islamit të realizohen nën qeverinë islame. Kështu 
që, në këto fusha ku dikush ka siguri që diçka e ndaluar po 
ndodh, duhet të largohet nga kjo gjë, dhe nuk do të 
ndodhë asgjë haram apo veprim i padrejtë, dhe atëherë 
dikush duhet t‟i udhëheqë të tjerët (në atë që është e drejtë) 
gjithashtu. 

Rregull: Nuk është problem të bëhet muzikë me të tjera 
instrumente nga ato që përdoren pa qëllim dhe janë të 
kotë, siç janë instrumentet prej metali, dhe me qëllimin që 
muzika nuk është për qëllime argëtimi. ABKLMST 

Në të gjitha rastet, të kompozosh muzikë me 
instrumente që janë përdorur për takime të kota është 
haram, si dhe me të tjera përveç instrumenteve prej bakri 
apo metali, që sipas ihtijatit vaxhib, nuk është e lejueshme. 
G 

Rregull: Është haram të dëgjosh muzikë argëtuese dhe 
të këndosh, megjithatë t‟i dëgjosh pa iu kushtuar vëmendje 
atyre nuk është problem. T 

Përmbledhje: Nganjëherë, dikush është duke dëgjuar 
muzikë dhe i kushton rëndësi asaj, kjo është haram; 
megjithatë, nganjëherë dikush thjesht e dëgjon muzikën 
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por nuk i kushton rëndësi asaj - në këtë rast, nuk është 
problem. Një shembull i kësaj është muzika që mund të 
dëgjohet nga shtëpia e fqinjit; apo dikush që kalon pranë 
dikujt që është duke dëgjuar muzikë argëtuese, por ne nuk 
i kushtojmë rëndësi asaj - në të tilla raste edhe nëse personi 
e dëgjon, nuk është problem. 

Pyetje: Ju keni përmendur se nuk është problem për një 
grua që të kërcejë për burrin e saj. A është e lejueshme që të 
dëgjohet muzikë ndërkohë që po kërcehet? 

Përgjigje: Nëse muzika është argëtuese atëherë nuk 
lejohet. KLT 

Përgjigje: Sipas ihtijatit vaxhib, nuk është e lejueshme 
për një grua të kërcejë qoftë edhe për burrin e saj, siç nuk 
është e lejueshme të dëgjosh muzikë argëtuese. A 

Përgjigje: Është tërësisht e palejueshme të kërcesh, dhe 
sipas ihtijatit vaxhib, duhet të përmbahemi nga një gjë e 
tillë, qoftë edhe nëse është një grua që kërcen për burrin e 
saj. B 

Është tërësisht e palejueshme që të dëgjosh muzikë 
argëtuese, megjithatë është e lejueshme për gratë që të 
kërcejnë për burrat e tyre. G 

 

Recitimi 
 
Rregull: Nuk është problem për një burrë që të recitojë, 

për aq kohë sa nuk është në formën e “el gina” dhe nuk ka 
çoroditje të përfshirë në të. BKLMST 

Pyetje: Ju lutem, qartësoni se çfarë nënkupton fjala 
gina? A mundet që gjinia e recitimit të diçkaje në mënyrë të 
pëlqyeshme të jetë gina? 
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Përgjigje: Një zë i këndshëm, apo recitimi i diçkaje në 
një mënyrë të këndshme, në vetvete konsiston në gina, dhe 
për më tepër gina mund të shpjegohet si: të zgjaturit e 
tingullit, së bashku me një ndryshim shkalle në një mënyrë 
të tillë siç ndodh në mbledhje të kota dhe pa vlerë, si dhe 
në asamble muzike dhe këndimi. K 

Përgjigje: Mund të shpjegohet si diçka që zë vend në 
mbledhje të njerëzve të prishur. B 

Përgjigje: Gina është një tingull tonet e të cilit që vijnë 
nga fyti njerëzit e zakonshëm i referohen si këndim, dhe 
kjo shkakton eksitim tek personat dhe është e këndshme 
për mbledhjet e kota dhe të pavlera argëtuese. L 

Përgjigje: Nëse një tekst poeme apo proze lexohet në 
një mënyrë të tillë që do të jetë i këndshëm për takimet e 
kota dhe për argëtime të pavlefshme, atëherë do të 
konsiderohet si gina. ST 

Pyetje: Në raste të favorshme, a është e lejuar që të 
recitohen këngë dhe poema, apo disa lutje apo poema për 
lavdërimin e imamëve të pamëkatë, (paqja qoftë mbi ta!), që 
përmbajnë një mesazh me shije artistike dhe janë me një zë 
të mirë? 

Përgjigje: Është haram që të recitohet çdo gjë, qoftë kjo 
poemë, prozë, Kur‟an, apo poemë për imamët e pamëkatë 
në çdo formë që mund të konsiderohet si gina, dhe të 
recitosh lutjet e Kur‟anit apo të tjera gjëra si këto në formën 
e gina-s do të sillte vërtetë më shumë ndëshkim. BKLMST 

Rregull: Nuk është e lejueshme për gratë që të recitojnë 
në atë mënyrë që klasifikohet si ghina, përveçse në 
ceremoni dasmash dhe ato mbledhje që zakonisht njerëzit 
mbajnë përpara ceremonive të tilla (dasmave), me qëllim 
që burrat jo-mahrem të mos i dëgjojnë zërat e tyre, gjithsesi 
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sipas ihtijatit mustehab është më mirë të hiqet dorë nga kjo 
gjë. KLST 

Prandaj, gratë janë të lejuara të recitojnë gjëra në 
ceremonitë e dasmës dhe ato që zakonisht marrin pjesë si 
para ashtu dhe pas dasmës, me qëllim që burrat jo-mahrem 
të mos i dëgjojnë zërat e tyre, pavarësisht nëse ato 
këndojnë si grup apo individualisht. 

Sipas ihtijatit vaxhib, nuk është e lejueshme të recitohet 
në formën e gina-s në ceremonitë e dasmës. A 

Vetëm gruaja që është duke kënduar në festën e dasmës 
ku zëri shkon lart e poshtë, dhe është i lidhur me lirika të 
cilat nuk janë të pahijshme, përbën një përjashtim (këto 
janë të lejuara). Megjithatë, është problem nëse bëhet në 
prani të burrave jo-mahrem. B 

Nuk është larg të qenit e mundur të recitohet në një 
ceremoni dasme, po ashtu edhe në natën e martesës është e 
lejueshme me qëllim që burrat jo-mahrem të mos i dëgjojnë 
zërat e tyre; por sipas ihtijatit mustehab, është më mirë të 
hiqet dorë nga një gjë e tillë. G 

Për këtë arsye, nuk është e lejueshme për një grua të 
recitojë në formën e gina-s apo në një formë që do të 
konsiderohej si argëtim në ceremonitë e dasmës apo të 
tjera si këto. Megjithatë, nëse tingulli nuk është në një 
mënyrë që mund të konsiderohet si argëtues, atëherë nuk 
është problem. 

Pyetje: A është e lejueshme për gratë në ceremonitë e 
nikahut (martesës), apo në programe të përvjetorit të 
lindjes së ndonjë imami të pamëkatë (paqja qoftë mbi ta!), të 
recitohet në formën e gina-s? 

Përgjigje: Nuk është e lejueshme, dhe gratë duhet të 
heqin dorë nga gjëra të tilla, dhe vetëm në ceremonitë e 
dasmave gratë janë të lejuara që të recitojnë, dhe këto 
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vetëm në rast se një burrë jo-mahrem nuk mund të dëgjojë 
zërin e tyre. BGKLST 

Përgjigje: Në çdo mënyrë nuk është e lejuar në formën 
e gina-s, dhe sipas ihtijatit vaxhib, duhet të mos recitojmë në 
formën e gina-s as në ceremonitë e dasmës. A 

Pyetje: Nëse ceremonia e nikahut dhe e dasmës janë 
bërë në të njëjtën kohë, atëherë a është e lejueshme për 
gratë që të recitojnë gjëra në rast se asnjë burrë jo-mahrem 
nuk i dëgjon zërat e tyre? 

Përgjigje: Nuk është problem. KLST 
Përgjigje: Sipas ihtijatit vaxhib duhet të heqim dorë nga 

kjo gjë. A 
Përgjigje: Nuk është larg nga të qenit e mundshme të 

recitohet në një ceremoni dasme, po ashtu vetëm natën e 
martesës është e lejueshme me qëllim që burrat jo-mahrem 
nuk ua dëgjojnë zërin, megjithatë sipas ihtijatit mustehab, 
është më mirë që të heqim dorë nga kjo gjë. G 

Pyetje: A është e lejueshme për një grua që të recitojë 
në formën e ghina-s gjatë një ceremonie dasme, në rast se 
janë të pranishëm burra mahrem? 

Përgjigje: Nuk është problem për gruan por nuk është 
e lejueshme për një burrë që të dëgjojë një recitim që është 
në formën e gina-s. T 

Pyetje: A është e lejueshme për një grua që të këndojë 
për burrin e saj? 

Përgjigje: Të këndosh për bashkëshortin nuk bën 
përjashtim nga rregulli, megjithatë nëse një jo-mahrem nuk 
e dëgjon zërin e saj, dhe nuk është në formën e gina-s 
atëherë nuk është problem. ABGKLST 

Prandaj, çdo lloj të kënduari qoftë edhe për 
bashkëshortin nuk është i lejueshëm. Vetëm ato tinguj që 
janë të lejuar për t‟u dëgjuar, por edhe ato gjithashtu për aq 
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kohë sa një burrë jo-mahrem nuk mund t‟i dëgjojë nuk është 
problem. 

Rregull: Nuk është e lejueshme për një grua të recitojë 
këngë vetëm (jo në kor), të cilat nuk janë argëtuese, si 
poema për lavdërimin e Profetit dhe Ehli Bejtin e tij (paqja 
qoftë mbi ta!), nëse një burrë jo-mahrem mund të dëgjojë 
zërin e tyre. AGKLST 

Nëse kjo çon në çoroditje, atëherë nuk është e lejuar. 
Për më tepër, në të gjitha rastetm nëse një grua është duke 
recituar diçka në prani të një burri dhe ai është duke e 
dëgjuar atë, kjo do të çonte në çoroditje; kështu që nuk 
është e lejuar. B 

Rregull: Nuk është problem për një burrë që të recitojë 
gjëra për burra apo gra me qëllim që të mos jetë në formën 
e gina-s dhe të mos çojë në çoroditje. ABKLST 

Pyetje: Cili është rregulli për gratë që recitojnë në kor 
në prani të grave të tjera dhe po ashtu në prani të burrave 
jo-mahrem? 

Përgjigje: Nëse nuk është në formën e gina-s dhe nëse 
nuk çon në çoroditje, atëherë nuk është problem. KL 

Përgjigje: Nëse çon në çoroditje, atëherë nuk është e 
lejuar. Por, në shumicën e rasteve, nëse një grua është duke 
recituar diçka në prani të një burri, dhe ai është duke e 
dëgjuar atë, kjo do të çojë në çoroditje; kështu që nuk është 
e lejuar. B 

Pyetje: Cili është rregulli për burra që recitojnë në kor 
në prani të burrave të tjerë dhe të grave jo-mahrem? 

Përgjigje: Nëse nuk është në formën e gina-s dhe nëse 
nuk çon në çoroditje, atëherë nuk është problem. BKLT 

Rregull: Nuk është problem për një burrë të recitojë në 
kor; për aq kohë sa nuk është në formën e gina-s, që nuk 
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çon në nxitje dhe prishje, dhe për aq kohë sa rregullat në 
lidhje me mahrem dhe jo-mahremin janë zbatuar. L 

Rregull: Nuk është problem për një grua që të lexojë 
Kur‟anin e shenjtë në prani të burrave jo-mahrem edhe 
nëse kjo gjë bëhet me një zë të këndshëm, me kusht që 
askush të mos eksitohet dhe me këtë të mos lidhet asnjë 
çoroditje. KL 

Nëse çon në çoroditje, atëherë nuk është e lejueshme. 
Për më tepër, në shumicën e rasteve, nëse një grua është 
duke recituar diçka në prani të një burri dhe ai është duke 
e dëgjuar atë, kjo do të çonte në çoroditje; kështu që nuk 
është e lejuar. B 

Gratë dhe vajzat e reja nuk duhet ta lexojnë Kur‟anin në 
prani të burrave jo-mahrem. Gjithashtu, nëse një burrë 
reciton (Kur‟anin) me një zë të këndshëm dhe shkakton 
eksitim tek gratë, kjo gjithashtu është problem. G 

 

Rregulla në lidhje me mbledhjet e 
burrave në ceremonitë e dasmës 

 
Rregull: Nuk është problem të duartrokitet në mblehje 

me burra për aq kohë sa nuk është në kuptimin e gina-s. 
Prandaj, nëse duartrokitja është në formën e gina-s, 

atëherë aty është një problem. Nëse është në një mënyrë të 
çrregullt (jo përplasje të rregullta) dhe duartrokitjet janë 
përdour si një mjet për të nxitur dikë, atëherë nuk është 
problem. AGK 

Të duartrokasësh në raste gëzimi dhe gjatë një fjalimi 
për të nxitur dikë, nëse nuk arrin në pikën sa të 
konsiderohet një veprim i kotë, atëherë nuk është problem. 
B 
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Të duartrokasësh në raste gëzimesh dhe nëpër 
programe që përkujtojnë lindjen e imamëve të pastër nuk 
është problem, me kusht që një gjë e tillë nuk ndodh në 
xhami apo huseinije. L 

Të duartrokasësh në vetvete nuk është haram përderisa 
nuk shoqërohet me një veprim tjetër haram. T 

Pyetje: Në dasma për burrat, a është e lejueshme që 
fëmijët të kërcejnë ndërkohë që burrat e tjerë duartrokasin? 

Përgjigje: Fëmijët nuk kanë ndonjë përgjegjësi (nga 
pikëpamja islame) dhe për aq kohë sa rregulli për të 
duartrokitur, nuk është bërë në llojin e gina-s, atëherë nuk 
është problem. AGKL 

Përgjigje: Nëse nuk arrin nivelin sa të quhet një veprim 
i kotë atëherë nuk përbën problem. B 

Përgjigje: Nëse nuk çon në një verim haram atëherë 
nuk është problem. T 

Pyetje: Cili është rregulli për të duartrokitur gjatë 
ceremonive të gëzueshme, dasmave, dhe rasteve të tjera? 
Nëse së bashku me të duartrokiturit, përdoret dhe një enë 
metalike (për t‟i rënë) apo enë (prej bakri), cili është 
rregulli? 

Përgjigje: Nuk përbën problem. L 
Pyetje: Cili është rregulli për të duartrokitur gjatë 

ceremonive të gëzueshme dhe fjalimeve? 
Përgjigje: Nëse të duartokasësh bëhet në mënyrë që të 

nxitet një person për diçka që ligjet islame e lejojnë, atëherë 
mesa duket është e lejueshme. A 

Nuk është e lejueshme të duartrokitet për burra që janë 
duke kërcyer, apo të duartrokitet (në lavdërim) të 
xhonglerëve, apo për të nxitur dikë që është duke kryer 
veprime të kota, edhe nëse duartrokitjet nuk janë bërë në 
formë ritmike. 
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Rregull: Nuk është e lejueshme për nusen apo për të 
tjera gra jo-mahrem që të shkojnë në anën e burrave nëpër 
takime, veçse nëse gruaja ka veshur hixhab të rregullt. 
ABGKLMST 

Nëse gruaja ka ndonjë zinat në fytyrën e saj apo në 
duar, atëherë ajo duhet t‟i mbulojë këto gjithashtu nga 
burrat jo-mahrem, por është më mirë që ato të përmbahen 
nga hyrja në mbledhjen e burrave. 

Rregull: Nëse dhëndri e di se nëse ai shkon në një 
mbledhje të grave, atje do të takojë gra jo-mahrem që kanë 
zbukuruar veten e tyre, atëherë ai nuk duhet të shkojë në 
atë mbledhje, edhe nëse shikimi i tij nuk do të jetë me 
qëllim ngacmimi apo përfitimi kënaqësie (seksuale). 
ABGKLMST 

Për dhëndrin është haram që të hyjë në mbledhjet e 
grave edhe nëse kjo do të jetë për një minutë - si për 
shembull të bësh një fotografi apo të vësh një unazë, etj., në 
rast se ai do të jetë i detyruar që të shohë gra jo-mahrem që e 
kanë zbukuruar veten e tyre. Megjithatë, nëse gratë e 
mbulojnë veten e tyre tërësisht dhe dhëndri do të jetë i 
mundur ta përmbajë veten nga të parit e tyre, vetëm 
atëherë nuk është problem. 

Rregull: Nuk është e lejueshme për një burrë jo-mahrem 
të shohë nusen nëse ajo nuk e ka mbulesën e duhur apo 
nëse ajo ka zinat në fytyrë apo në duar. ABKLMT 

Të shohësh nusen edhe nëse nuk është me qëllim 
ngacmimi, nuk është e lejueshme, edhe nëse është vetëm 
për ta përshëndetur atë, t‟i japësh lamtumirën apo diçka të 
ngjashme. 

Sipas ihtijatit vaxhib nuk është e lejueshme për burrat jo-
mahrem që të shohin më shumë sesa fytyra dhe duart e 
grave jo-mahrem, qofshin ato me zinat apo jo në to. G 
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Nëse gruaja beson në vënien e hixhabit dhe nëse atyre u 
është thënë që të zbatojnë hixhab dhe të binden, atëherë 
nuk është e lejueshme që të shkohet në atë mbledhje, dhe 
në të gjitha rastet e tjera, nuk është problem përderisa 
dikush nuk i shikon ato me qëllim ngacmimi apo për të 
përfituar kënaqësi (seksuale). S 

Rregull: Është haram për burrat dhe gratë që të 
përzihen në ceremonitë e dasmës nëse ka të bëjë me të 
parit e nuses apo të grave të tjera, në rast se ato nuk e kanë 
mbulesën e duhur, apo janë zbukuruar, kështu që duhet të 
largohet nga lloje të tilla takimesh. ABGKLMST 

Rregull: Sipas ihtijatit vaxhib, nuk është e lejueshme që 
të shkurtohet mjekra në mënyrë të tillë që të mos jetë më e 
dukshme. Në këtë rregull, të gjithë burrat janë njësoj dhe 
nuk ka dallime pavarësisht ambientit ku ndodhen ata. 
Prandaj, të heqësh mjekrën për dikë që sapo është bërë 
balig, apo nëse ai nuk e heq mjekrën të tjerët do të tallen me 
të, apo nëse është nata e tij e parë e martesës, etj., nëse ai e 
heq mjekrën e tij në mënyrë të tillë saqë thuhet se ai ka 
hequr mjekrën, atëherë sipas ihtijatit vaxhib, nuk është e 
lejueshme. KLT 

Është haram ta heqësh mjekrën në të gjitha rastet. AG 
Nuk është e lejueshme që të hiqen qimet nga fytyra (për 

burrat). B 
Sipas ihtijatit vaxhib, është haram që të hiqet mjekra; 

veçse për dikë që nëse nuk e heq mjekrën, do t‟i shkakonte 
vështirësi, për shembull, njerëzit do të qeshnin me të apo 
do ta ngacmonin atë (në një masë të tillë saqë ai nuk do të 
mund ta durojë), atëherë në një rast të tillë nuk është 
problem nëse hiqet mjekra. S 

Rregull: Të heqësh një pjesë të mjekrës ka të njëjtin 
rregull si të heqësh të gjithë mjekrën. BK 
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Prandaj, sipas ihtijatit vaxhib, burrat nuk janë të lejuar 
që ta heqin mjekrën, përveç një pjese që është për t‟u 
hequr. 

Nëse dikush e shkurton në një masë shumë të vogël për 
ta balancuar, atëherë nuk është problem, për shembull 
mjekra përreth hundës apo pranë syve (lejohet të hiqet), 
por për raste të tjera nga këto nuk është e lejueshme. AGL 

Pyetje: A është e lejueshme që të heqësh qimet që janë 
në kraharor (ose qafë)? 

Përgjigje: Nëse do të jetë në një masë saqë nuk do të 
konsiderohet heqje e të gjitha qimeve por si zvogëlim i saj, 
atëherë nuk përbën problem. ABGKT 

Pyetje: Cila është masa e mjekrës që duhet të mbahet, 
dhe që në një masë e tillë nuk duhet të hiqet? 

Përgjigje: Një masë e tillë është e mjaftueshme aq sa 
njerëzit të thonë se ka mjekër. ABGKLMT 

Rregull: Nuk është problem që të heqësh mustaqet. 
ABGKLMST 

Pyetje: A konsiderohet haram profesioni i të qenit 
berber që ka për detyrë të heqë mjekrat e të tjerëve? 

Përgjigje: Është haram që të heqësh mjekrën dhe 
çfarëdo shume parash që berberi të marrë për këtë gjë 
është haram. G 

Përgjigje: Sipas ihtijatit vaxhib nuk është e lejueshme. L 
Përgjigje: Në rast se të heqësh mjekrën sipas ihtijatit 

vaxhib nuk është e lejueshme, atëherë të marrësh para për 
të hequr mjekrën nuk është e lejueshme, gjithashtu, sipas 
ihtijatit vaxhib. S 

Pyetje: Në ceremonitë e dasmave, është një lloj loje (në 
Iran) që njihet si “të luash me shkop” në të cilën dy njerëz 
ulen përballë njëri-tjetrit dhe me sa të kenë fuqi godasin 
këmbët e njëri-tjetrit me shkop - dhe shumë njerëz 
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përfundojnë duke thyer këmbët e njëri-tjetrit. Cili është 
rregulli për një lojë të tillë? 

Përgjigje: Një lloj i tillë loje bie në kategorinë e gjërave 
të kota e të pavlera dhe është haram. G 

Pyetje: Puna ime konsiston në pluhur dhe papastërti 
dhe unë jam i detyruar që të heq mjekrën sepse nëse nuk e 
heq papastërtitë dhe pluhuri do të mblidheshin në të. A 
është puna ime haram? 

Përgjigje: Është haram që të heqësh mjekrën sipas 
ihtijatit, dhe justifikimi i përmendur më lart nuk e ligjëron 
një gjë të tillë, dhe në këtë rregull ti nuk je i ndryshëm nga 
të tjerët. KL 

Pyetje: Cili është rregulli për të luajtur me instrumente 
bixhozi siç janë domino, letrat dhe të tjera instrumente të 
përdorura në bixhoz, në rast se qëllimi nuk është për të 
fituar apo humbur, por thjeshtë për të luajtur? 

Përgjigje: Nuk është e lejueshme. GKLT 
Përgjigje: Nuk është e pamundur që të hyjë në rregullat 

e veprimeve të kota dhe të pavlera dhe si të tilla sipas 
ihtijatit, duhet të mënjanohen. A 

Përgjigje: Sipas ihtijatit, duhet të hiqet dorë nga një gjë 
e tillë, dhe për sa i përket shahut, ihtijat, është edhe më i 
rreptë. B 

Përgjigje: Letrat dhe shahu janë haram sipas një shikimi 
më detyrues dhe në raste të tjera, sipas ihtijatit vaxhib, nuk 
është e lejueshme. S 

Pyetje: Cili është rregulli islam për dhëndërin që vesh 
kravatë? 

Përgjigje: Kravata është diçka që lidhet me 
jomuslimnët dhe është një ndër shenjat e tyre, kështu që 
është më mirë që muslimanët të heqin dorë nga veshja e 
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saj, megjithatë ndër muslimanët nuk po merret më si 
shenjë e jomuslimanëve. L 

Përgjigje: Kravata është një ndër shenjat e 
jomuslimanëve por që fatkeqësisht është bërë e zakonshme 
ndër muslimanë. G 

Përgjigje: Kravata është një ndër shenjat e 
jomuslimanëve dhe është e detyrueshme që muslimanët të 
heqin dorë nga veshja e saj. G 

 

Rregulla në lidhje me ceremonitë 
martesore të grave 

 
Nuk është problem për gratë që të duartrokasin në 

ceremonitë e dasmës. AKT 
Nuk është problem për të duartrokitur në mbledhje të 

gëzueshme, apo nëse dikush është duke folur në mënyrë 
që të nxisë ata për aq kohë sa nuk arrin deri në pikën që të 
konsiderohet si veprim i kotë apo i pavlerë. B 

Nuk është problem për të duartrokitur në takime të 
gëzueshme, apo në përvjetorë datëlindjesh të imamëve 
(paqja qoftë mbi ta!), me qëllim që ajo nuk është në mesxhid 
apo në husseinijeh. L 

Pyetje: Cili është rregulli në lidhje me fëmijët që 
kërcejnë në ceremoni dasmash dhe gratë që duartrokasin? 

Përgjigje: Fëmijët nuk kanë ndonjë përgjegjësi (nga 
pikëpamja islame), dhe (gjithashtu) nuk është problem për 
gratë që të duartrokasin në ceremonitë e dasmës. GKL 

Përgjigje: Fëmijët nuk kanë ndonjë përgjegjësi (nga 
pikëpamja islame) dhe nuk është problem të duartrokitet 
nëpër takime nëse nuk është sipas kuptimit të gina-s. A 
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Përgjigje: Nëse nuk arrihet në nivelin e të konsideruarit 
si veprim i kotë dhe i pavlerë, atëherë nuk është problem. 
B 

Përgjigje: Nëse nuk shoqërohet me një veprim haram, 
atëherë nuk është problem. T 

Rregull: Nuk është e lejueshme që të qëndrohet në një 
ceremoni dasme në të cilën ka veprime të kota dhe të 
pavlera. AGKL 

Nëse të larguarit nga veprimet e kota dhe të pavlera do 
të thotë që të lësh takimin, atëherë nuk është e lejueshme 
që të qëndrosh atje (kështu që duhet të largoheni). B 

Nëse një grua sheh që në një ceremoni martesore të 
tjera gra janë duke kërcyer, apo gra që janë përzier me 
burra jo-mahrem, apo të tjerë që janë duke luajtur muzikë 
argëtuese në prani të burrave, atëherë, së pari gruaja duhet 
të tentojë t‟i frenojë ata (nga këto akte), dhe në rast se nuk 
ka ndikim për to, ajo duhet të largohet nga atje. 

Pyetje: A është e lejueshme të jesh e pranishme në 
ceremoni martesore ku ka dhe instrumente muzikore, dhe 
ku kërcimi dhe këndimi vazhdon, nëse dasma është e 
dikujt në familje, apo ku ne jemi të detyruar të shkojmë? 

Përgjigje: Është haram që të marrësh pjesë në festime në 
të cilat ndodhin veprime të kota dhe të pavlerë. Vetëm pse 
është dasma e një të afërmi nuk e bën këtë gjë të lejueshme. 
AGKL 

Pyetje: Cili është rregulli i përdorimit të dajreve në 
ceremonitë e dasmave? 

Përgjigje: Është problematike. AGK 
Rregull: Përdorimi i çdo lloj regjistrimi me muzikë 

argëtuese në festimet e grave nuk është i lejueshëm, dhe 
duhet të hiqet dorë nga një gjë e tillë. ABGKLMST 
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Prandaj, nëse një dhëndër merr pjesë në një festim 
grash, atëherë gratë që kanë zinat në fytyrat apo duart e 
tyre duhet që të mbulojnë tërësisht trupin e tyre, përfshirë 
fytyrën dhe duart nga ai, edhe nëse dhëndri vjen vetëm për 
disa minuta si për të vënë unazën, për të bërë një fotografi 
apo për çfarëdo lloj arsye. Në çdo rast, është më mirë që të 
mënjanohet pjesëmarrja e cilitdo burrë jo-mahrem në festat 
e grave. 

Pyetje: A është e lejuar për mua - një grua muslimane - 
që të ulem në një mbledhje në të cilën është i pranishëm 
dhëndri im, por që janë të pranishme edhe gra të tjera që 
nuk kanë veshur hixhabin e duhur? 

Përgjigje: Nëse ti je e aftë që t‟i ndalosh ata të këndojnë 
(atëherë ti mund të marrësh pjesë) dhe nëse nuk je e aftë, 
atëherë ti nuk duhet të marrësh pjesë në mbledhjet e tyre. 
G 

Pyetje: A është e lejueshme që të dëgjosh disa lloje 
muzike ku qëllimi për t‟i dëgjuar të mos jetë për argëtim? 
Për shembull, muzikë që është e këshillueshme për të 
qetësuar nervat apo muzikë që disa doktorë e këshillojnë si 
kurë, apo muzikë që është kompozuar për luftë - në të cilën 
qëllimi i saj nuk është për veprime të kota? 

Përgjigje: Është haram që të dëgjohet çdo lloj tingulli që 
publiku i gjerë e konsideron si muzikë. G 

Nuk është e lejueshme për një grua që të zbukurojë 
veten e saj me qëllim që burrat jo-mahrem ta shohin atë. 
ABGKLMST 

Pyetje: Cili është rregulli për një parukiere apo estetiste 
që zbukuron gratë e tjera, kur parukierja e di se gruaja do 
të shfaqet para burrave jo-mahrem? 

Përgjigje: Nëse parukierja e zbukuron gruan me 
qëllimin që ajo të shfaqet para burrave jo-mahrem, atëherë 
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është sikur ajo po merr pjesë në gjynahun e saj, dhe është 
haram; megjithatë, nëse ajo ka dijeni, pa qëllim, atëherë 
nuk është problem. AGK 

Përgjigje: Nëse një parukiere e zbukuron një grua me 
qëllimin që ajo të dalë para burrave jo-mahrem, atëherë 
padyshim që është haram; por nëse ajo ka njohuri për të, pa 
qëllim, atëherë sipas ihtijatit, ajo sërish duhet të heqë dorë 
nga një gjë e tillë. B 

Rregull: Një burrë jo-mahrem nuk duhet të bëjë fotografi 
apo video të nuses dhe dhëndërit apo të çdo gruaje jo-
mahrem, edhe nëse ata janë kushërinjtë e tij të ngushtë (nëse 
gratë nuk kanë veshur hixhabin e rregullt). ABGKLMST 

Rregull: Nuk është e lejueshme që të bësh fotografi me 
dhëndërin apo me dikë tjetër jo-mahrem në rast se gratë nuk 
janë duke mbajtur hixhab të rregullt. AGK 

Rregull: Nëse një grua e di se ajo ka një fotografi të bërë 
pa hixhab, e cila do t‟i tregohet të tjerëve në familje dhe jo-
mahremë mund ta shohin atë, atëherë nuk lejohet për të që 
të bëjë fotografi pa hixhab të veshur. GK 

Nëse nusja e di se në rast se do t‟i bëhet një fotografi pa 
hixhab të rregullt, dhe një jo-mahrem do ta shohë atë, 
atëherë ajo nuk duhet ta bëjë një fotografi të tillë, dhe nuk 
ka rëndësi nëse fotografi është burrë apo grua. 

Pyetje: Unë do të doja të thoja që është e njohur që në 
ceremonitë e dasmës, normalisht fotografitë apo videot 
bëhen nga gratë, por kur shfaqet filmimi apo të tjera gjëra 
si këto, është e mundur që mund të shihen edhe nga burra 
jo-mahrem. Cili është mendimi juaj për këtë, duke pasur 
parasysh që nusja ka vënë tualet dhe nuk ka veshur 
hixhab? 

Përgjigje: Nëse jo-mahremët nuk i shohin fotografitë me 
qëllim ngacmimi apo frikë për të rënë në mëkat, atëherë 
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nuk është problem nëse ai e njeh personin që është në foto 
apo video. A 

Përgjigje: Në rast se burri jo-mahrem e njeh atë, atëherë 
nuk është e lejuar që t‟i shohë ato (fotografitë apo 
filmimin). Në të tjera nga kjo çështje, nëse nuk është me 
qëllim ngacmimi apo marrje kënaqësie seksuale, atëherë 
nuk është problem. LKT 

Përgjigje: Nëse fotografia e nuses është në një vend ku 
jo-mahremët mund ta shohin atë, atëherë ky është një 
shembull i përhapjes së çoroditjes dhe si i këtillë nuk duhet 
lejuar. G 

Prandaj, kemi të bëjmë me dy skenarë, qoftë burri jo-
mahrem e njeh gruan apo nuk e njeh atë. Në rast se ai nuk e 
njeh atë atëherë nuk është problem që të shihet video apo 
fotot e saj për aq kohë sa nuk është me qëllim për të marrë 
kënaqësi seksuale; por nëse ai e njeh atë dhe nëse ajo beson 
në respektimin e hixhabit islam, atëherë nuk është e lejuar 
që të shihet filmi apo fotografitë nëse ajo nuk ka veshur 
rroba të mjaftueshme. Nëse ajo nuk beson në të zbatuarit e 
hixhabit islam, atëherë edhe nëse burri e njeh atë, nuk 
është problem që të shihen fotografitë apo filmimi për aq 
kohë sa nuk është me qëllim ngacmimi apo marrje 
kënaqësie seksuale. 

Përgjigje: Nëse gratë nuk janë nga ato që nuk veshin 
hixhab të rregullt apo që nuk veshin hixhab në asnjë rast, 
dhe nëse u është thënë që të veshin hixhab ato nuk 
dëgjojnë - atëherë nëse është ajo është muslimane apo në të 
kundërt burri e njeh atë, sipas ihtijatit vaxhib, ai nuk duhet 
të shohë fotografinë e saj apo filmimet. Në të tjera raste nga 
ky, nuk është problem që të shihet pa qëllimin e ngacmimit 
apo marrjes së kënaqësisë seksuale. S 
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Nëse një burrë jo-mahrem nuk e njeh gruan, apo gratë 
janë prej atyre që nuk veshin hixhab të rregullt, apo që nuk 
veshin fare hixhab, atëherë nuk është problem që të shihen 
fotografitë e tyre pa qëllim ngacmimi apo marrje kënaqësie 
seksuale. 

 

Rregulla të ndryshme 
 
Pyetje: Cili është rregulli për një grua që e zbukuron 

veten e saj për të tjerë përveç burrit të saj në takime të 
ndryshme veçanërisht për gra - si në dasma apo ftesa për 
darka ku ka vetëm gra të pranishme? Në rast se kjo shkon 
në kundërshtim me kënaqësinë e burrit të saj, cili është 
rregulli? 

Përgjigje: Në rast se asnjë burrë jo-mahrem nuk e sheh 
atë, atëherë nuk është problem, megjithatë ajo duhet të 
përpiqet të marrë pëlqimin e burrit të saj. ABGKLMST 

Pyetje: Për të marrë pjesë në një mbledhje të veçantë, 
një grua do të veshë një lloj të veçantë rrobash me të cilat 
bashkëshorti i saj nuk është i lumtur; por duke mos i 
veshur ato, ajo nuk do të çnderohet dhe në rast se ajo i vesh 
ato rroba mund të shkaktojë mërzitje në familje dhe 
konflikt (ndërmjet tyre). Nga pikëpamja islame, cili është 
rregulli për të veshur këto rroba, është e lejueshme apo jo? 

Përgjigje: Nëse duke veshur këto rroba, shkaktohet 
konflikt që do të çonte në çoroditje, atëherë ajo duhet të 
largohet nga veshja e tyre. Gjithashtu, burri nuk duhet ta 
ndalojë atë nga të veshurit e një lloji rrobash që zakonisht 
vishen nga bashkëmoshataret e saj. AGKL 

Rregull: Shtëpitë e muslimanëve duhet të respektohen 
dhe nuk duhet të hyhet në to pa lejen e pronarëve; në fakt, 
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nuk është e lejueshme të shihet brenda shtëpisë së dikujt 
tjetër apo nga çatia, nga një e çarë në mur, apo përmes 
derës. AGK 

Rregull: Nëse dikush sheh në shtëpinë e dikujt tjetër 
me qëllimin për të parë diçka që është haram për të (për 
shembull, të shohë gruan apo vajzat në një shtëpi), atëherë 
pronari i shtëpisë mundet, dhe në fakt është vaxhib për të, 
që ta ndalojë atë nga një veprim i tillë. Nëse personi nuk 
ndalet nga një veprim i tillë (të parit në atë shtëpi), atëherë 
duhet ta ndalojmë atë me forcë, duke i gjuajtur atij apo 
diçka të ngjashme me këtë. 

Dikush duhet të marrë vëmendje të ngushtë në faktin 
që nuk është e lejueshme të shihet në shtëpinë e të tjerëve, 
me qëllimin për të parë jo-mahremë - edhe nëse ky shikim 
është bërë nga maja e çatisë, nga oborri, dritarja, nga një e 
çarë në anë të derës apo dritares. Prandaj, është e 
nevojshme që nëse dikush, Zoti e ndaloftë, bën një veprim 
të tillë, ai është i ndaluar (nga të përsëriturit e saj), dhe nëse 
ai vazhdon të bëjë kështu, atëherë jemi të lejuar ta godasim 
atë apo të bëjmë diçka tjetër për ta parandaluar atë (që të 
vazhdojë veprimin). 

Rregull: Nëse një person është duke parë në shtëpinë e 
dikujt aq sa nuk është e mundur që të shihen njerëzit e asaj 
shtëpie, por nga larg, me ndihmën e pajisjeve moderne (siç 
është me dylbi) ai mund t‟i shohë ata, atëherë ky rregull 
është i njëjtë si me personin që është duke parë nga afër. Ai 
duhet të ndalet (nga të parit) në të njëjtën mënyrë siç është 
përmendur më lart. 

Pyetje: Është e lejuar që të mbahen disa gjëra në një 
shtëpi pa i përdorur ato, si p.sh. letra, filma të cilat nuk 
është e lejuar që të shihen, apo një enë që ka alkool në të? 
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Përgjigje: Është vaxhib që të hiqet dorë nga mjetet e 
bixhozit dhe gjëra si këto; mos e bëni këtë (hiqni dorë prej 
tyre), sepse është një gjynah i madh. K 

Pyetje: A është e lejuar për një nënë apo baba të godasë 
fëmijën e vet pa asnjë arsye, por thjesht sepse ishte i/e 
nevrikosur apo i/e paduruar, apo a është dhuna hak-un-nas 
(e drejtë e personit tjetër)? 

Përgjigje: Nuk është e lejueshme, megjithatë është e 
lejueshme që të edukohen sjelljet e tij për aq kohë sa nuk i 
tejkalon kufijtë e tillë saqë lëkura të marrë ngjyrë të kuqe, 
të zezë apo vjollcë (duke goditur një fëmijë). AKT 

Përgjigje: Në rast se të goditurit është i kufizuar vetëm 
për të përmirësuar sjelljen, nuk është problem. Por dikush 
duhet të jetë i sigurt që goditja të mos arrijë nivelin e të 
skuqurit apo të nxirit të trupit që çon në shpagim të 
fëmijës. L 

Pyetje: Cili është rregulli nëse një e afërme apo i afërm 
nga ana e mamit apo babit, vëlla apo motër godet fëmijën? 

Përgjigje: Nuk është e lejueshme, përveçse me lejen e 
kujdestarit të fëmijës dhe kjo vetëm nëse është për të 
përmirësuar sjelljen e fëmijës. AGK 

Përgjigje: Nëse dikush ka lejen e kujdestarit dhe nëse 
fëmija ka bërë diçka shumë të keqe, atëherë nuk është 
problem të goditet ai pesë apo gjashtë herë për aq kohë sa 
të zbatohen kushtet në rregullin e mëparshëm. T 

Pyetje: Në mënyrë që të edukohet sjellja e fëmijës, a 
është e lejuar që në vend që të goditet, të bëhet diçka tjetër, 
si p.sh. ta mbyllësh atë në një dhomë të errët, ta vendosësh 
në një dhomë ku të jetë vetëm, apo ta trembësh atë me zë 
frikësues me qëllim që këto të bëhen që të edukohet sjellja 
e tij? 
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Përgjigje: Nëse kjo nuk i shkakton fëmijës ndonjë 
dëmtim atëherë nuk është problem, megjithatë duhet të 
jemi shumë të matur nëse e mbyllim fëmijën në një dhomë 
të errët, apo e trembim atë me një zë të frikshëm. T 

Pyetje: A mundet një nënë apo baba, në mënyrë që të 
edukojnë fëmijën e tyre, ta urdhërojnë atë që të bëjë punë 
të tilla si të pastrojë shtëpinë, të lajë rrobat, të shkojë të 
blejë ushqimet dhe të tjera gjëra si këto, pa u paguar atyre 
asgjë? 

Përgjigje: Nuk është problem. G 
Pyetje: Një vajzë që është e rritur dhe inteligjente do që 

të martohet me një djalë musliman praktikant të fesë, por 
babai i saj nuk do që ta japë vajzën për shkak të statusit 
material të djalit. A mundet që vajza të martohet pa lejen e 
babait të saj apo jo? 

Përgjigje: Nëse babai refuzon një kërkues fetar dhe të 
njohur për vajzën e tij atëherë dëshira dhe leja e tij bëhen të 
pavlefshme, dhe kështu që nuk është e nevojshme. A 

Përgjigje: Leja e babait për martesën e një vajze të 
virgjër është një kusht; përveçse në rastet kur ai refuzon një 
kandidat të përshtatshëm dhe vajza është në nevojë për t‟u 
martuar, dhe ajo ka frikë se nëse heq dorë nga kjo martesë 
mund të mos gjejë një burrë të përshtatshëm. K 

Përgjigje: Nëse vajza është e virgjër dhe babai apo 
gjyshi nuk e japin lejen e tyre që të martohet me një burrë 
të cilin njerëzit dhe feja do ta konsideronin si të 
përshtatshëm për të, apo nëse ata nuk janë gati që të 
marrin pjesë në dasmën e vajzës, apo nëse ajo nuk ka 
familjarë që të japin pëlqimin për të (për dasmën) për 
shkak të një marrëzie apo diçka të ngjashme, nuk është e 
nevojshme që të merret leja e tyre. S 
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I njëjti rregull zbatohet nëse nuk është e mundur që të 
merret leja e tyre sepse ata nuk janë aty apo për arsye të 
ndryshme nuk është e mundur që të merret pëlqimi i tyre 
dhe vajza ka nevojë të martohet, atëherë leja e babait dhe 
gjyshit të saj bëhen të parëndësishme. 

Pyetje: Babai ynë na ka braktisur dhe nuk na kushton 
kujdes, dhe nganjëherë kalon një periudhë kohe në të cilën 
ne nuk dëgjojmë nga ai. Për sa i përket martesës, a duhet 
ende që të merret leja e tij apo jo? 

Përgjigje: Në të gjitha rastet nëse kujdestari i vajzës i 
shkëput lidhjet me të apo e lë atë të lirë dhe nuk ndërhyn 
në punët e saj, atëherë nuk është e nevojshme që të merret 
pëlqimi i tij; por gjithashtu, për aq sa vajza është e matur 
dhe e pjekur saqë mund të vendosë vetë në lidhje me një 
martesë, atëherë ajo është e lejuar që të martohet (pa leje). 
L 

Përgjigje: Një vajzë që ka arritur moshën e maturisë 
dhe është e pjekur - në kuptimin që ajo mund të përcaktojë 
punët e saj, atëherë nëse është e virgjër, sipas ihtijatit, ajo 
mund të ketë lejen e babait apo gjyshit të saj që të 
martohet. Megjithatë, nëse (për të) është gjetur një 
kandidat i përshtatshëm por babai e kundërshton 
(martesën), atëherë leja e tij nuk është një kusht (nuk është 
e nevojshme). M 

Kjo është nga istiharja siç është shpjeguar në Mefatihul 
Xhinan, faqe 1074 (botuar nga shtëpia botuese “Usuetun”, 
Kum, Iran, 2000). 
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