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Kapitulli I:
Hyrje në temat e Zekatit
Përkufizimi i Zekatit
Përkufizimi gjuhësor: shtim dhe rritje.
Përkufizimi terminologjik: E drejtë obliguese në pasuri e cila ka arritur një kufi
të caktuar, me kushte të caktuara, që i takon grupit të caktuar të njerëzve.
Zekati është pastrim dhe dëlirje për shpirtin e njeriut.
Allahu thotë:
ِ
ِ
َّ ك َس َك ٌن َِّلُ ْم ۗ َو
يم
َ َص ََلت
ٌ اّللُ ََِس
َ ص ِل َعلَْي ِه ْم ۖ إِ َّن
َ ص َدقَةً تُطَ ِه ُرُه ْم َوتُ َزكي ِهم ِِبَا َو
َ
ٌ يع َعل
“Merr nga pasuria e tyre lëmoshë me të cilën do t’i pastrosh ata
rrisësh veprat e mira!”1

ُخ ْذ ِم ْن أ َْم َواِلِِ ْم
dhe do t’ua

Zekati është një ndër shkaqet e përhapjes së afrimit, dashurisë dhe solidaritetit
mes individëve të shoqërisë myslimane.

Dispozita e zekatit dhe argumenti për të
Zekati është njëri ndër obligimet e Islamit dhe njëra prej pesë shtyllave të tij. Zekati
është shtylla më e rëndësishme pas namazit.
Allahu thotë:
ِ
َّ الص ََلةَ َوآتُوا
َّ يموا
َالزَكاة
ُ َوأَق
“Faleni namazin, jepeni zekatin ...”2
ِ
ِِ
ص َدقَةً تُطَ ِه ُرُه ْم َوتُ َزكِي ِهم ِِبَا
َ ُخ ْذ م ْن أ َْم َواِل ْم
“Merr nga pasuria e tyre lëmoshë me të cilën do t’i pastrosh ata dhe do t’ua rrisësh
veprat e mira!” 3
Pejgamberi  ﷺka thënë: “Islami ndërtohet mbi pesë shtylla: dëshmia se nuk ka të
adhuruar të drejtë pos Allahut dhe se Muhamedi është i Dërguari i Allahut, falja
e namazit, dhënia e zekatit, vizita e Qabesë – haxhxhi, dhe agjërimi i
4
Ramazanit.”

1

EtTeube: 103
ElBekare: 43
3
EtTeube: 103
4
Buhariu nr. 8 dhe Muslimi nr. 16 i transmetuar nga Ibën Omeri radijAll-llahu anhuma.
2
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Kur Pejgamberi  ﷺe dërgoi Muadh ibën Xhebelin r.u. në Jemen, e porositi: “Ftoi
që të dëshmojnë se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut dhe se unë jam i
Dërguar i Allahut! Nëse ata të binden në këtë, atëherë lajmëroi se Allahu ua ka
bërë obligim pesë namaze gjatë secilës ditë dhe natë! Nëse ata të binden për këtë,
atëherë mësoi se Allahu ua ka bërë obligim një lëmoshë nga pasuria e tyre, e
cila u merret të pasurve dhe u jepet të varfërve në mesin e tyre.” 1
Të gjithë myslimanët në secilin kënd të botës janë të njëzëshëm se zekati është
obligim dhe sahabet kanë qenë të njëzëshëm për luftimin e atyre që nuk e japin
zekatin.
Sipas kësaj obligueshmëria e zekatit vërtetohet me Kur'an, Sunnet dhe Ixhma.

Gjykimi për atë që e mohon zekatin
Kush e mohon obligueshmërinë e zekatit, për shkak të padijes së tij dhe është njeri
që ka mundësi të mos e dijë këtë gjë, si p.sh. është njeri i sapo konvertuar në
Islam, ose është rritur në shkretëtirë larg vendbanimeve ku nuk dihet për
obligueshmërinë e zekatit, i tilli mësohet se zekati është obligim dhe nuk gjykohet
se është kafir, sepse ai është i arsyetuar.
Nëse mohuesi është mysliman i rritur në vend islam, mes dijetarëve, i tilli është
renegat (murted) i dalë prej Islamit dhe për të vlejnë normat e riddes2: tri herë
i kërkohet të pendohet dhe nëse pendohet lihet, e nëse jo vritet. Kjo sepse
argumentet që vërtetojnë obligueshmërinë e zekatit janë të qarta në Kur’an, Sunnet
dhe në Ixhmanë e tërë Ummetit. Prandaj, ai që e ka këtë gjendje, nuk ka mundësi
të mos e dijë këtë dhe nëse e mohon, ai e përgënjeshtron Kur’anin dhe Sunnetin dhe
nuk u beson atyre.
Gjykimi për atë që nuk e jep zukatin për shkak të koprracisë
Kush nuk e jep zekatin për shkak të koprracisë, duke qenë i bindur se ai është
obligim, i tilli është mëkatar, por kjo nuk e nxjerr prej Islamit, ngase zekati është një
prej degëve të fesë dhe lënësi i saj nuk del prej Islamit vetëm për shkak të lënies.
Pejgamberi ﷺ, për lënësin e dhënies së zekatit ka thënë: “...Pastaj ai e sheh rrugën
3
e tij, ose për në Xhenet ose për në Zjarr.”
Nëse ky ishte kafir, atëherë nuk do të kishte për të rrugë për në Xhenet. Njeriut
të këtillë pushteti duhet t’ia marrë zekatin me detyrim dhe duhet ta disiplinojë

1

Buhariu nr. 1359 dhe Muslimi nr. 19 i transmetuar nga Ibën Abbasi radijAll-llahu anhuma
Ridde është heqje dorë nga Islami. Murtedd – një mysliman që ka hequr dorë nga Islami – renegat. (sh.p.)
3
Muslimi nr. 987.
2
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duke e ndëshkuar. Nëse lufton për ta mbrojtur atë pjesë të pasurisë, atëherë duhet të
luftohet deri sa t’i nënshtrohet urdhrit të Allahut dhe ta japë zekatin.
Allahu thotë:
َّ الص ََلةَ َوآتَ ُوا
الزَكاةَ فَ َخلُّوا َسبِيلَ ُه ْم
َّ فَِإن ََتبُوا َوأَقَ ُاموا
“Por, nëse pendohen, falin namazin dhe japin zekatin, atëherë i lini të
qetë!”1
Pejgamberi  ﷺka thënë: “Jam urdhëruar t’i luftoj njerëzit, derisa të dëshmojnë se
nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi  ﷺështë i Dërguar i
Allahut, ta falin namazin dhe ta japin zekatin. Nëse ata e bëjnë këtë, atëherë prej
meje e kanë të siguruar gjakun dhe pasurinë e vet, përveç me hak të Islamit,
kurse llogaritja e tyre është tek Allahu.”2
Ebu Bekr esSiddiku r.u. ka thënë: “Nëse nuk ma japin edhe një kece, të cilën ia
jepnin të Dërguarit të Allahut, unë do t’i luftoj.”3
Kece është e vogla femër e dhisë, deri sa të mbushë një vjet. Këtë mendim e kanë
ndarë edhe tre halifët e tjerë, si dhe të gjithë sahabet. Ky ishte konsensus për
luftimin kundër atyre që e patën ndalë zekatin. Edhe ai që nuk e jep zekatin për
shkak të koprracisë, gjithashtu bën pjesë në këto tekste.

1

EtTeube: 5
Buhariu nr. 2946 dhe Muslimi nr.21
3
Buhariu nr. 1400 dhe Muslimi nr. 20
2
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Pasuritë për të cilat obligohet dhënia e zekatit
Zekati është obligim të jepet prej pesë llojeve të pasurive:
1) Bagëtitë: devetë, lopët dhe dhentë e dhitë. Pejgamberi  ﷺthotë: “Secili pronar
i deveve, lopëve dhe dhenve që nuk e ka dhënë zekatin e tyre, do të dalë Ditën
e Gjykimit dhe do t’i vijnë ato më të mëdha e më të majme sesa kanë qenë
dhe do ta godasin me brinjët e do ta shkelin me këmbët e tyre. Sa herë që
kalon e fundit, kthehet e para dhe kështu vazhdon deri sa të mbarojë gjykimi
mes njerëzve.”1
2) Ari dhe argjendi, si dhe çdo gjë që e zë vendin e tyre, siç janë valutat në
letër që përdoren në kohën e sodit.
Allahu thotë:
َِّ يل
ِ
ٍ اّلل فَ بَ ِش ْرُهم بِ َع َذ
َّ ين يَكْنِ ُزو َن
ِ ِوَنَا ِِف َسب
َّ ب َوال ِْف
اب أَلِ ٍيم
َ ضةَ َوََل يُ ِنف ُق
َ َوالَّذ
َ الذ َه
“Ata që grumbullojnë ar dhe argjend dhe nuk e shpenzojnë për hir të
Allahut, paralajmëroji me dënim të dhembshëm.”2
Pejgamberi  ﷺka thënë: “Secili pronar i arit dhe argjendit që nuk e jep hakun
e tyre, kur të vijë në Ditën e Gjykimit atij do t’i bëhen pllaka prej zjarri të
cilat do të nxehen në zjarrin e Xhehenemit dhe me to do t’i fërgohen balli,
shpina dhe krahët. Sa herë që ftohen nxehen përsëri. Kjo i ndodh në një ditë
që është sa pesëdhjetëmijë vjet.”3
3) Malli i tregtisë: ai është secili send që është bërë gati për shitblerje me qëllim
përfitimi.
Allahu thotë:
ِ
ِ ِ ِ ِ
سبْ تُ ْم
َ ين
َ ََي أَيُّ َها الَّذ
َ آمنُوا أَنف ُقوا من طَيبَات َما َك
“O besimtarë! Jepni pa u kursyer nga të mirat që keni fituar ...”4
Shumica e dijetarëve thonë se qëllimi është për zekatin e mallit të tregtisë.
4) Drithërat dhe frutat. Drithërat janë të gjitha farat që hahen dhe deponohen,
si gruri, elbi etj. Me fruta është qëllimi për hurmat dhe stafidhet.
Allahu thotë:
1

Muslimi nr. 987 nga Ebu Hurejra radijAll-llahu anhu
etTeube: 34
3
Muslimi nr. 987 nga Ebu Hurejra radijAll-llahu anhu
4
ElBekare: 267
2
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َوِِمَّا أَ ْخ َر ْجنَا لَ ُكم ِم َن ْاْل َْرض
“...dhe nga ato që jua kemi nxjerrë Ne nga toka!”1
ِاده
ِ وآتُوا ح َّقهُ ي وم حص
َ َ َ َْ َ َ
“Jepni atë që është detyrë (zekatin) në ditën e vjeljes së tyre!”2
Pejgamberi  ﷺthotë: “Për prodhimet që ujiten nga shiu, lumenjtë ose nga
vetvetiu jepet një e dhjeta, e nëse uji për ujitje bartet, atëherë jepet gjysma
e një të dhjetës.”3
5) Mineralet xeherore dhe thesaret e fshehura.
Minerale xeherore janë çdo gjë që del prej toke, që është e krijuar në të, pa
e vënë aty dikush, e që ka vlerë, si: ari, argjendi, bakri etj.
Thesare janë pasuritë që gjenden në tokë, të cilat i ka fshehur aty dikush
më parë. Argument për dhënien e zekatit prej xeheve dhe thesareve është
kuptimi i përgjithshëm i ajetit:
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ س ْب تُ ْم َوِِمَّا أَ ْخ َر ْجنَا لَ ُكم ِم َن ْاْل َْر
ض
َ ين
َ ََي أَيُّ َها الَّذ
َ آمنُوا أَنف ُقوا من طَيبَات َما َك
“Jepni pa u kursyer nga të mirat që keni fituar dhe nga ato që jua kemi
nxjerrë Ne nga toka!”4
Kurtubiu në tefsirin e tij ka thënë: “D.m.th.: bimët, xehet dhe thesaret.”
Pejgamberi  ﷺka thënë: “Për thesaret jepet një e pesta.”

5

Për obligueshmërinë e zekatit prej xeheve, ka konsensus në Ummet.

1

ElBekare: 267
ElEn’am: 141
3
Buhariu nr. 1483 nga Ibën Omeri radijAll-llahu anhuma.
4
ElBekare: 267
5
Buhariu nr. 1499 dhe Muslimi nr. 1710 nga Ebu Hurejra radijAll-llahu anhu
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Urtësia e obligimit të zekatit dhe kushtet e obligueshmërisë
Urtësia e obligimit të zekatit:
Zekati është bërë i ligjshëm për urtësi të larta dhe ideale fisnike të cilat nuk mund
të numërohen. Ja disa prej tyre:
1) Pastrimi dhe shtimi i pasurisë, zbritja e bekimit në të, largimi i dëmit dhe
mënyrave të saja, si dhe mbrojtja e saj prej dëmtimeve dhe shkatërrimit.
2) Pastrimi i dhënësit të zekatit prej koprracisë, fëlliqësive të mëkateve
dhe gabimeve, si dhe stërvitja e tij për të shpenzuar në rrugën e Allahut.
3) Solidarizimi me të varfrin dhe plotësimi i nevojave të të mjerëve, të
vobektëve dhe të skamësve.
4) Përforcimi i solidaritetit, bashkëpunimit dhe dashurisë mes individëve
të shoqërisë. Kur i pasuri ia jep vëllait të vet të varfër zekatin e pasurisë,
ndoshta kjo bëhet shkak që të fshihet prej zemrës së tij urrejtja që e ka pasur
për të pasurin dhe dëshira që t’i humbë ajo e mirë që e ka i pasuri. Me
këtë largohen mëritë dhe kaplon siguria.
5) Dhënia e zekatit përmban falënderim ndaj Allahut për dhuntinë e pasurisë që
ia ka dhuruar myslimanit dhe përmban bindje ndaj urdhrave të Allahut.
6) Dhënia e zekatit është argument për sinqeritetin e besimit të atij që e jep
zekatin, sepse pasuria është e dashur, kurse njeriu nuk e jep gjënë e dashur,
përveç nëse atë e jep për një më të dashur.
7) Zekati është shkak për kënaqësinë e Allahut, zbritjen e mirësive, faljen e
mëkateve dhe shumë të mira të tjera.

6

Fikh 3

2020-2021

Kushtet e obligueshmërisë së zekatit:
Zekati është obligim për atë që i plotëson këto kushte:
1) Islami. Zekati nuk është obligim për mosbesimtarët, sepse është ibadet me
pasuri, me të cilin myslimani i afrohet Allahut. Kafirit nuk i pranohen
ibadetet, për sa kohë ai nuk hy në Islam.
Allahu thotë:
َِّ ما منَ عهم أَن تُ ْقبل ِمنْ هم نَ َف َقا ُُتُم إََِّل أ َََّنُم َك َفروا ِِب
ّلل َوبَِر ُسولِه
ْ
ُْ ََ
ْ َُ َ َ
ُ ْ
“Ndihmesat e tyre nuk do të pranohen, ngase ata janë njerëz që nuk
besojnë në Allahun dhe të Dërguarin e Tij” 1
Pasi nuk u pranohen, atëherë nuk ka pse të detyrohen ta japin. Të njëjtën e
vërteton kuptimi i fjalëve të Ebu Bekrit radijAllahu anhu: “Kjo është
lëmosha e detyrueshme të cilën i Dërguari i Allahut ua ka bërë obligim
myslimanëve.”2 Megjithëkëtë, kafiri do të llogaritet në Ditën e Gjykimit për
mosdhënien e zekatit, sepse, sipas mendimit të vërtetë, ata janë të obliguar
edhe me degët e Fesë.
2) Liria. Zekati nuk është obligim për skllavin dhe për mukatebin3, sepse
skllavi nuk posedon pasuri, kurse posedimi i mukatebit është i dobët. Çdo
pasuri e skllavit i përket pronarit të tij, prandaj pronari e ka obligim ta japë
zekatin.
3) Posedimi i plotë dhe i qëndrueshëm i nisabit, që është jashtë nevojave të
patjetërsueshme të njeriut, të cilat nuk mundet t’i lërë anash, siç janë:
ushqimi, veshmbathja dhe banimi. Zekati është solidarizim me të varfrit,
prandaj duhet të kihet parasysh, në posedimin e nisabit, pavarësia e
njeriut prej tij. Pejgamberi  ﷺthotë: “Nën pesë barrë 4 nuk ka zekat, nën
pesë deve nuk ka zekat dhe nën pesë okë5 nuk ka zekat.”6

1

EtTeube: 54
Buhariu nr. 1454. Këtë e ka thënë Ebu Bekri radijAll-llahu anhu në letrën të cilën ia ka shkruar Enes ibën
Malikut radijAll-llahu anhu kur e ka dërguar në Bahrejn.
3
Ai që ka marrëveshje me pronarin e vet për ta liruar veten, që ka aktlirim. Për më tepër shih temat në Librin mbi
Trashëgiminë, Testamentet dhe Lirimin e skllevërve! (sh.p.)
4
Njësi matëse arabe për sasi, që me peshë mund të krahasohet me rreth njëqind e pesëdhjetë kilogramë. Këtu bëhet
fjalë për nisabin fryteve të tokës. (sh.p.)
5
Njësi e vjetër peshe rreth një kilogram e një çerek deri një kilogram e gjysmë (sipas krahinave të ndryshme),
kurse në Gadishullin Arabik ka qenë e barabartë me 118,824 gramë. Këtu bëhet fjalë për ar dhe argjend. (sh.p.)
6
Buhariu nr. 1447 dhe Muslimi nr. 979 nga Ebu Seid elHudriu radijAll-llahu anhu.
2
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4) Të kalojë një vit. Kjo d.m.th. se nisabit duhet t’i kalojnë dymbëdhjetë muaj
hënor në pronësinë e pronarit. Pejgamberi  ﷺka thënë: “Nuk jepet zekat për
pasuri, deri sa t’i kalojë asaj një vit.”1
Ky kusht vlen për bagëtitë, arin e argjendin dhe mallin e tregtisë, kurse për
të vjelat, frutat dhe xehet e thesaret, ky kusht nuk vlen.
ِ وآتُوا ح َّقهُ ي وم حص
Allahu thotë: ِاده
َ َ َ َْ َ َ
“Jepni atë që është detyrë (zekatin) në ditën e vjeljes së tyre!”2
Xehet dhe thesaret janë pasuri e cila fitohet prej tokës dhe për shkak të kësaj nuk
duhet konsideruar kalimin e një viti për t’u bërë obligim zekati, por zekati i tyre
jepet në ditën e posedimit, sikur për të korrurat dhe të vjelat.

Llojet e zekatit
Zekati është dy llojesh:
1) Zekati i pasurisë: ai është zekati që ka të bëjë me pasuritë e ndryshme;
2) Zekati i trupit: ai është zekat që ka të bëjë me njerëzit. Ky është zekatul fitr
(që te ne njihet si: sadakatul fitr ose fitrat).
Zekati i borxhit
Nëse njeriut i ka borxh dikush që nuk mund t’ia kthejë, atëherë pronari duhet
ta japë zekatin e tij për një vit, pasi ta marrë atë borxh. E, nëse njeriu ka borxh te
dikush që ka dhe mund ta kthejë borxhin, atëherë ai jep zekat për të secilin vit,
ngase kjo pasuri është njësoj sikur të ishte e pranishme në posedimin e tij.

1
2

Transmeton Ibën Maxhe dhe të tjerë. Albani e bën sahih në Irvaul Galil 3\254 nën numrin 787
El-En’am: 141
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Kapitulli II:
Zekati i arit dhe arg jendit
Dispozita e zekatit të arit dhe argjendit
Dhënia e zekatit për ar dhe argjend është obligim.
Allahu thotë:
َِّ يل
ِ
ٍ اّلل فَ بَ ِش ْرُهم بِ َع َذ
َّ ين يَكْنِ ُزو َن
ِ ِوَنَا ِِف َسب
َّ ب َوال ِْف
اب أَلِ ٍيم
َ ضةَ َوََل يُ ِنف ُق
َ َوالَّذ
َ الذ َه
“Ata që grumbullojnë ar dhe argjend dhe nuk e shpenzojnë për hir të Allahut,
paralajmëroji me dënim të dhembshëm.”1
Ky kërcënim, për dënim të tillë, bëhet vetëm për lënien e obligimit.
Pejgamberi  ﷺka thënë: “Secili pronar i arit dhe argjendit që nuk e jep hakun e
tyre, kur të vijë në Ditën e Gjykimit atij do t’i bëhen pllaka prej zjarri të cilat do të
nxehen në zjarrin e Xhehenemit dhe me to do t’i fërgohen balli, shpina dhe krahët.
Sa herë që ftohen, nxehen përsëri. Kjo i ndodh në një ditë që është sa pesëdhjetëmijë
vjet, deri sa Allahu të gjykojë mes robërve.”2
Të gjithë dijetarët janë të një mendimi se për dyqind dërhemë 3 jepen zekat prej
pesë dërhemësh, kurse ari, nëse është njëzet mithkalë4, ose e ka vlerën dyqind
dërhemë atëherë obligohet zekati.
Sasia
Sasia e obliguar e zekatit të arit dhe të argjendit është një e katërta e një të dhjetës
që d.m.th. në njëzet dinarë të artë jepet gjysmë dinar5. Përmbi njëzet dinarë, pa
marrë parasysh a është shumë a pak më tepër, llogaritet me këtë përqindje. Në
dyqind dërhemë jepen pesë dërhemë dhe çka më tepër llogaritet me këtë përqindje.
Pejgamberi  ﷺka thënë: “Për argjend, në çdo dyqind dërhemë jepet një e katërta
e një të dhjetës.”6, kurse në hadithin tjetër qëndron: “...Nuk ke obligim gjë deri
kur të bëhen njëzet dinarë. Kur të jenë njëzet dinarë dhe t’u kalojë një vit, atëherë

1

Et-Teube: 34
Muslimi nr. 987 nga Ebu Hurejra radijAll-llahu anhu
3
Monedhë e vjetër Bizantine, që më vonë është përvetësuar nga shoqëria myslimane. Njësi e vjetër
peshe, e barabartë me një të dyzetën e okës ose 2,97 gramë. (sh.p.)
4
Njësi peshe që është e barabartë me 4,243 gramë. (sh.p.)
5
Monedhë e vjetër romake, pesha e së cilës ka ndryshuar nëpër kohë, prej 3 deri në 4,5 gramë. Dinari
Islam është farkëtuar prej ari në fillim e halifatit të Aliut radijAll-llahu anhu dhe ka vazhduar deri në
fund të shtetit Osman. Ai peshon rreth 4,25 gramë. (sh.p.)
6
Buhariu nr. 1454 nga Enes ibën Maliku radijAll-llahu anhu
2
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jepet gjysmë mithkal.” 1 Gjithashtu, transmetohet se Pejgamberi “ ﷺNë çdo dyzet
mithkalë merrte një mithkal.”2
Kushtet
Që zekati në ar dhe argjend të bëhet obligim, duhet plotësuar këto kushte:
1) Arritja e nisabit, i cili për ar është njëzet mithkalë, në bazë të hadithi të Aliut
r.a.: “...Nuk ke obligim gjë deri kur të bëhen njëzet dinarë. Kur të jenë njëzet
dinarë dhe t’u kalojë një vit, atëherë jepet gjysmë mithkal.” Kjo është e barabartë
me 85 gramë. Nisabi i argjendit është dyqind dërhemë të argjendtë, në bazë të
hadithit: “Nën pesë okë nuk ka zekat.” Oka është e barabartë me dyzet dërhemë,
pra pesë okë bëjnë dyqind dërhemë. Pejgamberi  ﷺthotë: “Në argjend jepet një e
katërta e një të dhjetës. Nëse janë njëqind e nëntëdhjetë dërhemë, atëherë 6nuk
duhet të jepet zekat, përveç nëse do vetë i zoti që të japë.”3
Dijetarët kanë ixhma se nisabi i argjendit është pesë okë, ndërsa nisabi i arit
është njëzet mithkalë.
2) Kushte të tjera janë ato të përgjithshmet, të cilat u përmendën më lart: Islami,
liria, posedimi i plotë dhe kalimi i një viti, siç u sqarua më herët.
Bashkimi i njërit – arit ose argjendit – me tjetrin
Sipas mendimit më të vërtetë të dijetarëve, ari dhe argjendi nuk e plotësojnë
njëri-tjetrin që të arrihet nisabi, sepse ato janë lloje të ndryshme dhe nuk mund
të bëhen një, siç nuk mund të bashkohen devetë me lopët, ose gruri me elbin, edhe
pse qëllimi për ligjshmërinë e dhënies së zekatit në to është një, e ajo është: për
devetë dhe lopët është fakti se ato shtohen, kurse te gruri dhe elbi se të dyja janë
ushqim.
Pejgamberi  ﷺthotë: “Nën pesë okë nuk ka zekat.”, kurse sipas mendimit që
thotë se ari dhe argjendi e plotësojnë njëri-tjetrin për arritjen e nisabit, edhe
njeriu që ka nën pesë okë argjend obligohet të japë zekat, në rast se ka pak ar
që mund ta plotësojë argjendin. Kurse, hadithi i lartpërmendur e mohon këtë dhe
kuptimi i tij e përfshin edhe njeriun që ka ar, i cili do të kishte plotësuar pesë
okë.
D.m.th.: nëse një njeri ka dhjetë dinarë dhe njëqind e nëntëdhjetë dërhemë, ai
nuk ka obligim të japë zekat, sepse zekati i arit llogaritet veç dhe ai i argjendit veç.

1

Ebu Davudi nr. 1573 dhe të tjerë nga Aliu radijAll-llahu anhu me sened hasen ose sahih, siç pohon imam
Neveviu
2
Ibën Maxhe nr. 1791; Darektuniu nr. 199. Hadithi është sahih. Shih Irvaul Galil 3\289
3
Buhariu nr. 1454 nga Enesi i cili transmeton nga Ebu Bekri radijAll-llahu anhuma
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Zekati i stolive
Nuk ka kundërshtime mes dijetarëve se është obligim të jepet zekat për stolitë të
cilat janë përgatitur për t’u deponuar ose për t’u dhënë me rentë dhe për stolitë e
ndaluara, si p.sh: nëse një burrë mban unazë të artë, gruaja nëse mban stoli në
formë të ndonjë kafshe, apo që ka gravura në formë të kafshëve etj. E, sa u përket
stolive që janë për shfrytëzim, ose të marra me qira, ka dy mendime, por mendimi
më i vërtetë është se edhe për to obligohet dhënia e zekatit.
Kjo rrjedh në bazë të këtyre argumenteve:
1) Përgjithësimi i teksteve që tregojnë obligueshmërinë e zekatit për ar dhe argjend.
Në këtë përgjithësim hyjnë edhe stolitë si edhe gjërat e tjera.
2) Hadithi të cilin e transmetojnë Sunenet, nga Amr ibën Shuajb, i cili transmeton
nga i ati, e ky nga gjyshi: “Një grua erdhi te Pejgamberi  ﷺme një vajzë të vogël.
Vajza e saj në dorë kishte dy byzylykë të trashë prej ari. Pejgamberi  ﷺi tha: “A
e jep zekatin për këto?” Ajo tha: “Jo.” Ai tha: “A dëshiron që Allahu të të vërë dy
byzylykë të zjarrtë?!” Atëherë ajo i hoqi dhe ia hodhi Pejgamberit ﷺ.” 1
Ky hadith shprehimisht e shtjellon këtë temë, kurse kuptimin e tij e përmbajnë
edhe hadithe tjera që transmetohen në Sahiha dhe në libra tjerë.
3) Ky mendim është më i sigurt dhe është që më mirë e pastron ndërgjegjen.
Pejgamberi  ﷺthotë: “Lëre atë për të cilën ke dyshim dhe bëje atë në të cilën nuk ke
dyshim!”

1

Ebu Davudi nr. 1563; Nesaiu 5\38; Bejhekiu 4\140. Ibnul Kattani e ka bërë sahih senedin e këtij hadithi,
siç qëndron në Nasbur Raje 2\370. Albani e ka bërë hasen në Sahih etTirmidhij nr. 518.
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Zekati i mallit të tregtisë
Malli i tregtisë është secila gjë, të cilën njeriu e bën gati për shitblerje, pa marrë
parasysh se çfarë lloji është. Malli i tregtisë është pasuria më e gjerë prej të cilës
jepet zekati. Quhet kështu, sepse nuk është pasuri e përhershme, por ndryshon
dhe largohet, pasi tregtari nuk e ka qëllim atë mall, por e ka qëllim përfitimin prej
tij, që është ar dhe argjend.
Zekati i mallit të tregtisë është obligim, në bazë të kuptimit të përgjithshëm
të ajetit:
لسائِ ِل َوال َْم ْح ُر ِوم
َّ َِوِِف أ َْم َواِلِِ ْم َح ٌّق ل
“Në pasuritë e tyre ka pasur pjesë për lypësit dhe nevojtarët.”1
dhe ajetit:
ِ
ِ ِ ِ ِ
سبْ تُ ْم
َ ين
َ ََي أَيُّ َها الَّذ
َ آمنُوا أَنف ُقوا من طَيبَات َما َك
“O besimtarë! Jepni pa u kursyer nga të mirat që keni fituar...”2,
si dhe në bazë të hadithit, ku Pejgamberi  ﷺi thotë Muadh ibën Xhebelit
radijAllahu anhu: “Mësoi se Allahu ua ka bërë obligim një lëmoshë nga pasuria
e tyre, e cila u merret të pasurve dhe u jepet të varfërve në mesin e tyre.” Nuk ka
dyshim se malli i tregtisë është pasuri.
Kushtet për të qenë ky zekat obligim
1) Ta posedojë atë mall përmes veprës së tij personalisht, si: me blerje,
pranim të dhuratës etj. Në këtë nuk bën pjesë malli i trashëguar ose
diçka që është futur me forcë.
2) Ta posedojë me qëllim të tregtisë.
3) Vlera e saj ta arrijë vlerën e nisabit; duke ia shtuar kësaj pesë kushtet që
u përmendën në fillim të temës së zekatit.
Kur t’i kalojë kësaj pasurie një vit, ajo duhet të vlerësohet me vlerën e arit
ose të argjendit dhe nëse në atë kohë e arrin vlerën e nisabit, është obligim
të jepet një e katërta e një të dhjetës.
Gjatë vlerësimit, nuk merret parasysh çmimi me të cilin ai mall është blerë,
sepse çmimi dallon, por në konsideratë merret çmimi i kohës kur ka kaluar
një vit.

1
2

EdhDharijat:19
ElBekare: 267
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Kapitulli III:
Zekati i asaj që del prej toke
Kur është obligim të jepet dhe argumenti për këtë
Argument se ky lloj zekati është obligim, është ajeti:
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ س ْب تُ ْم َوِِمَّا أَ ْخ َر ْجنَا لَ ُكم ِم َن ْاْل َْر
ض
َ ين
َ ََي أَيُّ َها الَّذ
َ آمنُوا أَنف ُقوا من طَيبَات َما َك
“Jepni pa u kursyer nga të mirat që keni fituar dhe nga ato që jua kemi nxjerrë
Ne nga toka!”1
Për drithëra zekati bëhet obligim kur të arrihen kokrrat dhe të bëhen të forta, kurse
te frutat, atëherë kur të duket se janë bërë të mira që mund të hahen dhe nuk është
kusht që të kalojë një vit.
Allahu thotë:
ِاده
ِ وآتُوا ح َّقهُ ي وم حص
َ َ َ َْ َ َ
“Jepni atë që është detyrë (zekatin) në ditën e vjeljes së tyre!”2
Zekati është obligim të jepet për secilin prodhim të tokës që mund të matet me sasi
dhe që mund të deponohet, qofshin drithëra, qofshin fruta, siç janë: gruri, elbi,
misri, orizi, hurmat dhe stafidhet. Zekati nuk jepet për pemët dhe perimet.
Kushtëzohet që të jetë prej llojeve që mund të maten me sasi, ngase Pejgamberi ﷺ
nisabin e tyre e ka llogaritur me barrë, që është një ngarkesë e kafshës. Kurse,
mundësia e deponimit është kusht, sepse vetëm kështu vjen në shprehje
domethënia e obligueshmërisë së zekatit.
Në bazë të kësaj, për ato fara dhe fruta të cilat nuk maten me sasi ose që nuk janë
për deponim, nuk jepet zekat.

1
2

ElBekare: 267
ElEn’am: 141
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Kushtet
Për të qenë obligim zekati i drithërave dhe frutave, kushtëzohen dy kushte:
1) Ta kenë arritur nisabin, i cili është pesë barrë, në bazë të hadithit: “Nën pesë
barrë nuk ka zekat.”1
Barrë d.m.th. një ngarkesë deveje, e cila është e barabartë me
gjashtëdhjetë tasa2. Pra, pesë barrë bëjnë treqind tasa, që d.m.th. se pesha e
nisabit, nëse peshohet një drithë i mirë, është shtatëqind e njëzet kilogramë,
nëse e marrim parasysh se pesha e një tasi është 2,4 kg.
2) Ky nisab të jetë në pronën e njeriut atëherë kur është obligim zekati.
Sasia që duhet dhënë
Sasia që është obligim të jepet prej drithërave dhe frutave është një e dhjeta, nëse
ato nuk kanë pasur nevojë të ujiten – janë ujitur vetvetiu, ose janë ujitur prej ujit të
lumenjve dhe burimeve. Kurse, gjysma e një të dhjetës, nëse janë ujitur me ujë të
bartur, si p.sh: duke bartur ujë me kova prej pusit, ose duke shpënë ujë atje me
kafshë a me mjet tjetër. Pejgamberi  ﷺka thënë: “Prej asaj që e ujit shiu, lumenjtë
dhe burimet, ose që pi vetë, jepet një e dhjeta, kurse prej asaj që ujitet me kova ose
me spërkatje, gjysma e një të dhjetës.”3
Zekati i mjaltit
Ibën AbdulBerri thotë se shumica e dijetarëve janë të mendimit se për mjaltë nuk
jepet zekat. Ky duhet të jetë mendimi më i vërtetë, ngase në Kur’an dhe në Sunnet
nuk ka argument të vërtetë dhe të qartë që obligon dhënie të zekatit për mjaltë.
Në esencë – sipas rregullave të Sheriatit – asgjë nuk është obligim, përderisa
ndonjë argument nuk bën një gjë obligim. Imam Shafiu, Allahu e mëshiroftë, thotë:
“Hadithi që thotë se për mjaltë jepet një e dhjeta është i dobët. Edhe hadithi që
thotë se prej mjaltit nuk jepet zekat është i dobët, por e vërteta është se këtë e ka
thënë Omer ibën AbdulAzizi. Unë mendoj se prej mjaltit nuk jepet zekat, ngase
hadithet dhe etheret që i tregojnë pasuritë, prej të cilave jepet zekati, janë të
vërtetuara dhe nuk ka gjë të vërtetuar për mjaltin, që d.m.th. se Allahu e ka falur
atë.”
1

Buhariu nr. 1484 dhe Muslimi nr. 979
Arabisht “Saë’ është njësi matëse për sasi.
3
Buhariu nr. 1483 nga Ibën Omeri radijAll-llahu anhuma. Transmeton edhe Ebu Davudi nr. 1596 dhe
teksti është prej tij.
2
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Ibnul Mundhiri thotë: “Nuk ka hadith të vërtetë që argumenton obligueshmërinë
e zekatit për mjaltë.”

Thesaret
Thesar është secila pasuri që është gjetur e që ka qenë e groposur në Xhahilijet, qoftë
ar, qoftë argjend, apo diçka tjetër që ka shenja të kufrit dhe që nuk është kërkuar
duke dhënë pasuri, ose duke derdhur mund dhe punë të madhe. Nëse kërkohet me
pasuri ose me mund dhe punim të madh, atëherë ajo nuk hyn në këtë temë.
Për thesar jepet një e pesta, qoftë pak qoftë shumë dhe nuk është kusht që t’i
kalojë një vit, as që kushtëzohet të arrijë nisab, në bazë të hadithit: “Për thesaret
jepet një e pesta.”1
Kjo pjesë që jepet llogaritet sikur trofeu i luftës dhe shpenzohet për mirëqenien e
përgjithshme të myslimanëve. Nuk është kusht që thesari i gjetur të jetë prej një
lloji të caktuar të pasurisë dhe zekati duhet të jepet pa marrë parasysh a është ar,
argjend apo diç tjetër.
Ajo që ka qenë e groposur prej njerëzve të Xhahilijetit, njihet nëse në të ka shenja
të kufrit, siç janë: nëse janë emrat e tyre të shkruara në të, nëse ka të gdhendura
piktura të tyre, si dhe shenja të tjera. Minerale xeherore janë të gjitha gjërat që i
formon toka, përveç bimëve. Ato mund të jenë të lëngshme, siç është nafta, ose të
ngurta, si: hekuri, bakri, ari, argjendi, zhiva etj. Për të gjitha këto është obligim
zekati dhe kjo me ixhma, siç u sqarua më herët, sepse argumentet që flasin
për obligueshmërinë e zekatit për ato që dalin nga toka, kanë kuptim
gjithëpërfshirës, siç është ajeti:
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ سبْ تُ ْم َوِِمَّا أَ ْخ َر ْجنَا لَ ُكم ِم َن ْاْل َْر
ض
َ ين
َ ََي أَيُّ َها الَّذ
َ آمنُوا أَنف ُقوا من طَيبَات َما َك
“Jepni pa u kursyer nga të mirat që keni fituar dhe nga ato që jua kemi nxjerrë
Ne nga toka!”2

1
2

Buhariu nr. 1499 dhe Muslimi nr. 1710 nga Ebu Hurejra radijAll-llahu anhu
ElBekare: 267
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Kapitulli IV: Zekati i bag ëtive
Bagëti janë: devetë, lopët dhe dhentë. Nën lopë hyjnë edhe buajt, kurse nën dhen
hyjnë edhe delet edhe dhitë.
Kushtet që të jetë obligim dhënia e zekatit për to
Që të jetë obligim dhënia e zekatit për bagëti, kushtëzohen këto kushte:
1) Kafshët ta arrijnë numrin e caktuar sipas nisabit të ligjshëm, i cili: për deve
është pesë, për lopë – tridhjetë dhe për dhen – dyzet. Pejgamberi  ﷺka
thënë: “Nën pesë deve nuk ka zekat.”1 Muadhi radijAllahu anhu tregon: “I
Dërguari i Allahut më dërgoi që ta mbledh zekatin në Jemen dhe më urdhëroi
që në çdo tridhjetë lopë të marr një viç të moshës njëvjeçare, kurse në
çdo dyzet një viç dyvjeçar.”2 Argument për nisabin e dhenve është hadithi:
“Nëse kopeja e dikujt ka nën dyzet dele, atëherë ai nuk e ka obligim të japë
zekat...” 3
2) Këtij numri të kafshëve t’i kalojë një vit nën pronën e pronarit, sepse
Pejgamberi  ﷺka thënë: “Nuk jepet zekat për një pasuri deri sa t’i kalojë asaj
një vit.”4
3) Kafshët të jenë kullotësore, që dmth të kullosin nëpër kullota hallall, të
cilat i ka mbirë Allahu i Lartësuar dhe nuk i ka mbjellë askush, më shumë
se gjysmën e vitit. Pejgamberi  ﷺka thënë: “Për dhentë kullotësore, nëse
janë prej dyzet deri në njëqind e njëzet, jepet një dele.”5 Në hadith tjetër
thotë: “Në dyzet deve kullotësore jepet një deve dyvjeçare.” Nëse pjesën më
të vogël të vitit kullosin, kurse pjesën më të madhe pronari i ushqen me bar,
atëherë nuk llogariten se janë kullotësore dhe nuk jepet zekat për to.
4) Të mos jenë kafshë që punojnë, të cilat përdoren për lëvrim, ose për bartjen
e mallrave. Kafshët e tilla janë pjesë e nevojave themelore të njeriut sikur
teshat. Nëse jepen me rentë, atëherë jepet zekat për përfitimin prej qirasë së
tyre, pasi t’i kalojë asaj një vit.
1

Buhariu nr. 1447 dhe Muslimi nr. 979
Hadith sahih të cilin e transmetojnë: Ahmedi 5\240; Ebu Davudi nr. 1576; Tirmidhiu nr. 623 dhe të tjerë.
Albani e bën sahih në Irva nr. 795.
3
Buhariu nr. 1454.
4
Tirmidhiu nr. 631; Ibën Maxhe nr. 1792. Albani e bën sahih në Irva nr. 787
5
Buhariu nr. 1454.
2
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Sasia që obligohet të jepet
Sasia e obligueshme për deve
Për pesë deve jepet një dele e re që ka mbushur një vit dhe posa ka hyrë në vitin e
dytë, ose një dhi dyvjeçare që posa ka hyrë në vitin e tretë. Për dhjetë deve jepen
dy dele, në pesëmbëdhjetë – tri dele dhe në njëzet – katër dele. Prej njëzetepesë
deri në tridhjetepesë deve jepet një deve njëvjeçare që ka hyrë në vitin e dytë. Nëse
nuk ka deve të tillë, atëherë lejohet të japë një deve mashkull dyvjeçar. Prej
tridhjetegjashtë deri në dyzetepesë deve jepet një deve dyvjeçare. Prej
dyzetegjashtë deri në gjashtëdhjetë deve jepet një deve trevjeçare që ka hyrë
në vitin e katërt. Prej gjashtëdhjetë e një deri në shtatëdhjetë e pesë deve jepet një
deve që ka mbushur katër vjet dhe ka hyrë në vitin e pestë. Prej shtatëdhjetë e
gjashtë deri në nëntëdhjetë jepen dy deve dyvjeçare. Prej nëntëdhjetë e një deri
në njëqind e njëzet jepen dy deve trevjeçare.
Nëse njeriu ka mbi njëqind e njëzet deve atëherë në çdo dyzet llogaritet një
deve dyvjeçare, kurse në çdo pesëdhjetë nga një deve trevjeçare. E tërë kjo
bazohet në hadithin e transmetuar nga Enesi radijAllahu anhu, në të cilin qëndron:
“Në njëzetekatër e më pak deve, për çdo pesë jepet nga një dele. Që prej
njëzetepesë deri në tridhjetë jepet një deve njëvjeçare...” 1
Po japim një tabelë që e sqaron mënyrën e dhënies së zekatit për deve:

1

Numri
Prej Deri
5
9
10
14
15
19
20
24
25
35

Sasia që obligohet të jepet

36
46
61
76
91

Një deve dyvjeçare
Një deve trevjeçare
Një deve katërvjeçare
Dy deve dyvjeçare
Dy deve trevjeçare

45
60
75
90
120

Një dele
Dy dele
Tri dele
Katër dele
Një deve njëvjeçare

Buhariu nr. 1454.
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Mbi njëqind e njëzet deve llogaritet, për çdo dyzet deve një deve dyvjeçare,
kurse për çdo pesëdhjetë një deve trevjeçare.
Sasia që duhet dhënë për lopë
Prej tridhjetë deri në tridhjetë e nëntë lopë jepet një viç njëvjeçar. Prej dyzet deri
në pesëdhjetë e nëntë lopë jepet një viç dyvjeçar. Prej gjashtëdhjetë deri në
gjashtëdhjetë e nëntë jepen dy viça njëvjeçarë. Pas kësaj, në çdo tridhjetë llogaritet
një viç njëvjeçar, në çdo dyzet llogaritet një viç dyvjeçar dhe kështu vazhdon sado
që të arrijë numri. Kjo është në bazë të hadithit të transmetuar nga Muadhi
radijAllahu anhu: “...dhe më urdhëroi që në çdo tridhjetë lopë të marr një viç
të moshës njëvjeçare, kurse në çdo dyzet një viç dyvjeçar.”
Në vijim po japim një tabelë që e sqaron mënyrën e llogaritjes së zekatit në lopë:
Numri

Sasia që obligohet të jepet

30

39

Një viç njëvjeçar

40

59

Një viç dyvjeçar

60

69

Dy viça njëvjeçarë

70

79

Një viç njëvjeçar dhe një dyvjeçar

Mbi këtë, në çdo tridhjetë lopë llogaritet një viç njëvjeçar dhe në çdo dyzet një viç
dyvjeçar.
Sasia e obliguar në dhen
Prej dyzet deri në njëqind e njëzet krerë dhen jepet një dele. Prej njëqind e
njëzetenjë deri në dyqind jepen dy dele. Prej dyqind e një deri në treqind jepen
tri dele. Mbi këtë numër, llogaritja e zekatit vazhdon në çdo njëqind krerë.
Kjo është në bazë të hadithit të transmetuar nga Enesi radijAllahu anhu në të cilin
qëndron: “Për dhentë kullotësore, nëse janë prej dyzet deri në njëqind e njëzet,
jepet një dele. Nëse janë mbi njëqind e njëzet e deri në dyqind jepen dy dele. Mbi
dyqind e deri në treqind jepen tri dele. Mbi treqind, në çdo njëqind llogaritet nga
një dele.”1

1

Buhariu nr. 1454
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Ja edhe tabela e zekatit në dhen:
Numri

Sasia që obligohet të jepet

40

120

Një dele

121

200

Dy dele

201

300

Tri dele

Mbi këtë numër, në çdo njëqind shtohet një dele.
Cilësitë që duhet t’i kenë kafshët që jepen për zekat
Islami, përmes Sheriatit të tij të drejtë, mban baraspeshë mes interesave të të
varfërve dhe interesave të të pasurve. Islami nxit që i varfëri ta marrë të drejtën e tij
të plotë dhe pa mungesë, por nxit që të ruhet e drejta e të pasurit në pasurinë e
tij. Për këtë shkak ka caktuar që ajo e cila jepet për zekat të jetë mesatarja e
pasurisë së dhënësit: as mos jetë më e mira, as më e keqja. Mbledhësi i zekatit
duhet të ketë kujdes që mosha të jetë ajo që është caktuar në Sheriat, sepse
më pak se ajo moshë nuk mjafton për plotësimin e obligimit dhe kjo është shkelje
e të drejtave të të varfërve, e nëse i merr kafshë mbi moshën e caktuar është dëmtim
për të pasurin.
Nuk lejohet të merret kafsha e sëmurë, ajo me të meta, kafsha e plakur dhe e
dobësuar, sepse kafsha e tillë nuk i bën dobi të varfërve. Nuk lejohet, gjithashtu, as
të merret kafsha e majme që është bërë gati të theret për ushqim, kafsha që është
duke rritur të vogla, kafsha mbarsë, mashkulli që ruhet për ndërzim.
Nuk lejohet, gjithashtu, të merret pasuria më e shtrenjtë, të cilën njeriu mundohet
ta ruajë, sepse ajo është pasuria që më së shumti e do dhe marrja e saj e dëmton
të pasurin. Pejgamberi  ﷺka thënë: “...të qortoj të largohesh prej pasurive më të
vlefshme të tyre!...” 1
Transmetohet se Omeri radijAllahu anhu, nëpunësit të tij Sufjanit, i ka thënë:
“Thuaji popullit tënd: ‘Ne nuk jua marrim atë që rrit të vogël, atë që është
mbarsë, atë që ka mish shumë dhe deshët e dhenve, por i marrim kafshët e rritura
të reja dhe të shëndosha. Kjo është kompromisi mes nesh dhe jush për pasurinë.”

1

Buhariu nr. 1395 dhe Muslimi nr. 19 nga Ibën Abbasi radijAll-llahu anhuma
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Përzierja e bagëtisë
Përzierja është dy llojesh:
• Lloji i parë: përzierje e pronarëve: Kjo është kur pasuria është e përbashkët
mes dy ose më tepër pronarësh dhe nuk dallohet pjesa e njërit prej tjetrit. Ky
lloj i përzierjes ndodh prej trashëgimisë ose prej blerjes së përbashkët.
• Lloji i dytë: përzierje e pasurive: Kjo është kur pjesa e secilit është e njohur
dhe e dalluar, por janë bashkë.
Në të dy këto raste pasuritë llogariten si një, nëse ato së bashku e arrijnë nisabin
e zekatit dhe pronarët janë prej atyre që të njëjtin e kanë obligim. Nëse njëri
prej tyre është kafir, atëherë përzierja nuk merret parasysh dhe nuk ndikon në
llogaritjen e zekatit. Kushte tjera janë: që ato ta kenë ahurin e përbashkët,
mejdanin e përbashkët – kullosat, mjeljen, shkuarjen dhe ardhjen; si dhe ta kenë
mashkullin që ruhet për ndërzim të përbashkët.
Nëse realizohen këto kushte, atëherë të dy pasuritë bëhen sikur një. Pejgamberi ﷺ
thotë: “Nuk bën të bashkohen të ndarat, ose të ndahen të bashkuarat prej frikës së
zekatit. Ajo që është e bashkuar kthehet barabartë.” 1
Përzierja ndikon në detyrimin ose heqjen e obligimit të dhënies së zekatit. Kjo
vlen për bagëtitë dhe nuk vlen për pasuritë tjera. Shembull për bashkimin e pasurive
të ndara: Tre veta kanë nga dyzet krerë dhen. Së bashku ato bëjnë njëqind e njëzet.
Nëse i llogariten secilit veç e veç, atëherë duhet të japin tri dele. Mirëpo,
nëse llogariten si një pasuri, atëherë duhet të jepet vetëm një dele. D.m.th.: në këtë
rast ata i bëjnë bashkë pasuritë e ndara, me qëllim që mos japin tri, por vetëm një
dele.
Shembulli për ndarjen e të bashkuarës: Një njeri ka dyzet krerë dhen dhe kur ta
marrë vesh se po vjen nëpunësi i zekatit, i ndan dhe në një vend lë njëzet, e në një
vend tjetër njëzet. Në këtë rast nuk i merret zekat për shkak të mosarritjes së nisabit.

1

Transmeton Tirmidhiu nr. 621 dhe të tjerë. Tirmidhiu e bën hasen. Kjo është pjesë e një hadithi të gjatë që
bën fjalë për zekatin. Albani e bën sahih në Irva nr. 792.
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Kapitulli V:
Zekatul Fitr, që ndryshe quhet Sadakatul Fitr 1
Ky zekat quhet kështu, sepse obligueshmëria e tij lidhet me prishjen e agjërimit të
Ramazanit. Ai nuk ka lidhje me ndonjë pasuri, por ka lidhje me ndërgjegjen. Ky
pra është zekat i shpirtit dhe i trupit.
Dispozita e tij dhe argumenti për të
Zekatul Fitr është obligim për secilin mysliman, siç transmetohet nga Ibën Omeri
radijAllahu anhuma të ketë thënë: “I Dërguari i Allahut e bëri obligim sadakatul
fitrin në Ramazan, një tas2 me hurma, ose një tas me grurë, për secilin mysliman;
skllav, të lirë, mashkull, femër, të rritur dhe fëmijë.”3
Kushtet e tij dhe kush e ka obligim
Zekatul fitri është obligim për secilin mysliman të rritur ose të vogël, mashkull ose
femër, qoftë i lirë qoftë skllav, në bazë të hadithit të lartpërmendur të Ibën Omerit
radijAllahu anhuma.
Është e preferuar që të jepet edhe për embrionin, të cilit i është dhënë shpirti,
e ai është që ka mbushur katër muaj. Selefët kanë dhënë zekatul fitr edhe për
foshnjat në bark, siç është transmetuar nga Othmani radijAllahu anhu dhe të tjerë.
Njeriu e ka obligim ta japë këtë zekat për vete dhe për ata, për të cilët ai e ka
obligim të shpenzojë dhe t’i mbajë, si gruaja dhe familja, si dhe skllavi, sepse
sadakatul fitri për skllavin është obligim mbi pronarin e tij.
Pejgamberi  ﷺthotë: “Për skllavin nuk jepet zekat, me përjashtim të zekatul fitrit.”4
Obligim e ka vetëm ai njeri, të cilit i tepron pasuria e tij mbi atë që i nevojitet për
ta ushqyer veten dhe familjen e tij në ditën dhe natën e Bajramit dhe për t’i kryer
nevojat elementare, siç kërkohet zakonisht dhe natyrisht.

Pra, zekatul fitri bëhet obligim me dy kushte:
Fjala “fitr”, në Gjuhën Arabe dmth prishje e agjërimit ose ngrënia pas të qenit esëll. Prej kësaj fjale e ka
prejardhjen fjala “iftar” sepse iftari hahet pas agjërimit tërë ditën. Në Gjuhën Arabe, iftar quhet edhe ngrënia e
mëngjesit. (sh.p.)
2
Njësi matëse për sasi. Arabisht “saë”, që me peshë, përafërsisht është rreth dy kilogramë e gjysmë, por varet
prej asaj se çka matet me të. (sh.p)
3
Buhariu nr. 1503 dhe Muslimi nr. 984
4
Muslimi nr. 982.
1
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1) Islami. Nuk është obligim të jepet për kafir; dhe
2) Prania e pasurisë që tepron mbi nevojat elementare dhe harxhimet e ushqimit
të vetes dhe familjes, në ditën dhe natën e Bajramit.
Urtësia e obligueshmërisë së tij
Këto janë disa prej urtësive të obligueshmërisë së zekatul fitrit:
1) Pastrimi i njeriut që ka agjëruar prej gjërave që ndoshta i kanë ndodhur
gjatë agjërimit, si fjalët e kota dhe të fëlliqura.
2) Moslënia e të mjerëve dhe të varfërve që të kenë nevojë të lypin në ditën e
Bajramit dhe futja e lumturisë në zemrat e tyre, me qëllim që Bajrami të jetë
ditë e gëzimit dhe lumturisë për të gjitha shtresat e shoqërisë. Ibën Abbasi
radijAllahu anhuma transmeton: “I Dërguari i Allahut e bëri obligim zekatul
fitrin si pastrim për agjëruesin nga fjalët e kota dhe të fëlliqura dhe ushqim
për të varfrit.”1
3) Shfaqje e falënderimit ndaj të mirave të Allahut të cilat ia ka dhuruar
robit, siç janë: agjërimi dhe falja e namazit gjatë Ramazanit, si dhe bërja e
veprave të mira gjatë këtij muaji të bekuar.
Sasia e obliguar dhe ç’jepet
Ajo që është obligim të jepet për zekatul fitr, është një tas me atë që kryesisht
përdoret për ushqim në atë vend ku jepet, siç janë: gruri, elbi, hurmat, stafidhet,
gjiza, orizi, misri, ose të tjera. Kjo është vërtetuar prej Pejgamberit  ﷺnë hadithe
sahiha, njëri prej të cilave është hadithi i lartpërmendur i Ibën Omerit radijAllahu
anhuma.
Lejohet që një grup t’ia japin zekatul fitrin një njeriu, si dhe një njeri lejohet që
t’ia japë zekatul fitrin e vet disa njerëzve.
Nuk lejohet të jepet vlera e ushqimit në para, sepse kjo është në kundërshtim
me atë që ka urdhëruar i Dërguari i Allahut  ﷺdhe në kundërshtim me veprën e
sahabeve, të cilët për zekatul fitr jepnin një tas me ushqim. Zekatul fitri është
ibadet dhe është e caktuar se ç’duhet dhënë, e ajo është ushqimi dhe nuk mjafton të
jepet një lloj tjetër nga ai që është caktuar.

1

Ebu Davudi nr. 1609, Ibën Maxhe nr. 1827; Hakimi 1\409, i cili e bën sahih. Neveviu e ka bërë hasen
në elMexhmu’. Hasen e ka bërë edhe Albani në Sahih Ibni Maxhe nr. 1492.
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Koha kur obligohet dhënia e tij
Zekatul fitri bëhet obligim me perëndimin e Diellit në natën e Bajramit, sepse
ajo është koha kur ndërpritet agjërimi i Ramazanit. Dhënia e tij ka dy kohë: kohë
që është më e vlefshme dhe kohë kur lejohet dhënia e zekatul fitrit.
Koha më e vlefshme është koha prej faljes së namazit të sabahut të ditës së
Bajramit e deri pak para faljes së namazit të Bajramit.
Ibën Omeri radijAllahu anhuma tregon: “Pejgamberi  ﷺka urdhëruar të jepet
zekatul fitri para se të mblidhen njerëzit për namazin e Bajramit.”1
Koha kur lejohet dhënia e këtij zekati është një ose dy ditë para Bajramit.
Kështu kanë vepruar Ibën Omeri dhe sahabe të tjerë.
Nuk lejohet që dhënia e tij të vonohet deri pas namazit të Bajramit, e nëse dikush e
vonon dhe e jep pas namazit, atëherë ajo llogaritet thjeshtë si një lëmoshë dhe
njeriu është mëkatar për vonesën. Pejgamberi  ﷺthotë:
“Kush e jep para namazit të Bajramit, ai është zekat i pranuar, kurse kush e
jep pas namazit, atëherë ajo është vetëm një lëmoshë e thjeshtë.”2

1

Buhariu nr. 1503 dhe Muslimi nr. 984
Ebu Davudi nr. 1609; Ibën Maxhe nr. 1827 nga Ibën Abbasi radijAll-llahu anhuma. Albani e bën hasen në Irva
nr. 843
2
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Kapitulli i VI:
Grupet e njerëzve të cilëve u takon zekati
Cilat janë ato grupe dhe argumenti për të
Njerëzit që meritojnë ta marrin zekatin dhe të cilëve është e drejtë t’u jepet, janë
tetë grupe, që i ka përfshirë Allahu i Gjithëfuqishëm në ajetin:
ِ ِ ُ َالص َدق
َِّ يل
ِ
ِِ
ِ َالرق
ِ ِساك
ِ وِبُ ْم َوِِف
ِ ِالسب
ِ ِني َوِِف َسب
ضةً ِم َن
َّ إِ ََّّنَا
َّ اّلل َوابْ ِن
ُ ُني َعلَْي َها َوال ُْم َؤلََّف ِة قُل
َ يل ۖ فَ ِري
َ اب َوالْغَا ِرم
َ ني َوال َْعامل
َ ات للْ ُف َق َراء َوال َْم
ِ
ِ َّ اّلل ۗ و
ِ
يم
ٌ يم َحك
ٌ اّللُ َعل
َ َّ
“Lëmosha e zekatit është vetëm për të varfrit, për nevojtarët, për nëpunësit e
zekatit, për zbutjen e zemrave, për lirimin e skllevërve, për të rënduarit nga
borxhet, për (luftëtarët) në rrugën e Allahut dhe për udhëtarët e mbetur rrugëve.
Këto janë detyrat e vëna prej Allahut. Vërtet, Allahu është i Gjithëdijshëm dhe i
Urtë.”1
Në vazhdim pason sqarimi i këtyre grupeve:
1) Të varfër janë ata që nuk kanë pasuri e cila do t’u mjaftonte për nevojat e
tyre dhe familjeve të tyre, si: ushqimi, pija, veshmbathja dhe banimi. Të tillë
janë ata që, ose nuk kanë asgjë fare, ose kanë më pak se gjysma e asaj që u
duhet. Këtij lloji u jepet pasuri prej zekatit aq sa do t’u mjaftojë për një vit.
2) Nevojtarë llogariten ata që e posedojnë gjysmën ose më tepër se gjysmën e
asaj që u nevojitet, si p.sh: një njeri që posedon njëqind, por i nevojiten
dyqind. Këtyre duhet t’u jepet prej zekatit aq sa u mjafton për një vit.
3) Nëpunësit e zekatit janë ata të cilët pushteti i dërgon ta mbledhin zekatin.
Atyre pushteti i jep prej zekatit aq sa u mjafton për kohën prej shkuarjes
deri në kthimin e tyre prej tubimit të zekatit, po edhe në qofshin të pasur,
sepse ata janë dedikuar për këtë punë. Nëpunës llogaritet secili që punon në:
tubimin, regjistrimin, rojën, shpërndarjen e tij nëpër njerëz që e meritojnë etj.
4) Për zbutjen e zemrave: zekati u jepet edhe njerëzve për t’ua zbutur
zemrën që të hyjnë në Islam, nëse janë kafirë, që të përforcohen në
të nëse janë me besim të dobët dhe me mungesa në ibadete, që të nxitet
familja e tyre për të hyrë në Islam, që të kërkohet ndihma e tyre, ose për
ta ndalur sulmin prej tyre.
1

EtTeube: 60
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5) Lirimi i skllevërve dmth: të blihet një skllav mysliman me pasurinë e zekatit
pastaj të lirohet, ose një skllav që ka aktlirim me pronarin e vet, me qëllim
që t’i plotësojë kushtet e marrëveshjes. Lirimi i skllevërve është bërë i
ligjshëm me qëllim që të bëhet i lirë, i pavarur në vendosje, anëtar produktiv
i shoqërisë dhe që ta adhurojë Allahun në mënyrën më të plotë. Myslimani
i zënë në luftë, gjithashtu, lirohet prej armikut me pasuritë e zekatit.
6) Të rënduarit nga borxhet: I rënduar ose i zhytur në borxhe është njeriu i cili
ka marrë hua jo për mëkat ndaj Allahut, pa marrë parasysh a e ka marrë
huan për vete për një çështje hallall, apo ka hyrë në borxh për dikë tjetër,
siç është pajtimi mes dy vetave. Të këtillit i jepet prej pasurisë së zekatit aq
sa të mund ta lajë borxhin. Ai që ka hyrë në borxh për t’i pajtuar të tjerët,
ka të drejtë të marrë zekat edhe nëse është i pasur.
7) Në rrugën e Allahut: këtu është qëllimi për luftëtarët vullnetarë në rrugën e
Allahut, të cilët nuk kanë rrogë të caktuar nga arka e shtetit. Këtyre u jepet
zekat, pa marrë parasysh a janë të pasur apo të varfër.
8) Udhëtar i mbetur në rrugë është ai njeri që është larg vendit të vet dhe ka
nevojë për pasuri që të mund ta vazhdojë rrugën e të kthehet në vendin e tij,
nëse nuk gjen njeri që do t’i jepte hua.
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Kujt nuk i jepet zekati
Këto lloje të njerëzve janë ata të cilëve nuk është e lejuar t’u jepet zekati:
1) Të pasurit dhe të fuqishmit që mund të fitojnë. Pejgamberi  ﷺka thënë: “Në
zekat nuk ka pjesë i pasuri dhe i fuqishmi që mund të fitojë.”1 Mirëpo,
nëpunësit dhe borxhliut i jepet zekat edhe nëse janë të pasur, siç u sqarua
më herët. Kurse, ai që është i fuqishëm dhe mund të fitojë, por që është
ndarë dhe i është dedikuar kërkimit të diturisë fetare dhe nuk ka pasuri,
atij i jepet zekati, sepse kërkimi i dijes është xhihad në rrugën e Allahut.
Nëse një njeri ka mundësi të punojë e të fitojë, por e lë punën që të
veçohet për të bërë më shumë ibadete vullnetare, atij nuk i jepet zekat,
sepse dobia e ibadetit është vetëm për atë që e bën ibadetin, për dallim nga
dija.
2) Paraardhësit, pasardhësit dhe bashkëshortët. Njeriu e ka obligim mbajtjen e
tyre dhe myslimanit nuk i lejohet t’ua japë zekatin atyre që e ka obligim t’i
furnizojë, siç janë: babai, nëna, gjyshi, gjyshja, fëmijët, nipat dhe mbesat,
sepse atëherë ajo i bën të pavarur nga furnizimi që ai e ka obligim. Kështu i
hiqet atij një detyrim, që do të thotë se dobia e zekatit i kthehet vetë dhënësit.
Në këtë rast është njëjt sikur t’ia kishte dhënë vetes.
3) Kafirit që nuk është prej atyre që duhet t’u zbutet zemra. Zekati nuk lejohet
t’i jepet kafirit. Pejgamberi  ﷺka thënë: “U merret të pasurve dhe u jepet të
varfërve në mesin e tyre.”, që dmth të pasurit myslimanë dhe të varfrit
myslimanë, e jo të tjerët. Kjo, sepse njëri ndër qëllimet e zekatit është
pasurimi i të varfërve myslimanë, si dhe përforcimi i shtyllave të dashurisë
dhe vëllazërisë mes individëve të shoqërisë myslimane, gjë që nuk lejohet
me të pafetë.
4) Familja e Pejgamberit ﷺ. Zekati nuk lejohet t’i jepet anëtarëve të familjes
së Pejgamberit  ﷺsi nderim dhe respekt ndaj tyre. Pejgamberi  ﷺka thënë:
“Zekati nuk i lejohet familjes së Muhamedit. Ai është bërlloku i njerëzve.”2
Familja e Pejgamberit ﷺ, sipas një mendimi janë Bijtë e Hashimit dhe Bijtë
e Muttalibit, kurse sipas mendimit tjetër, ata janë vetëm Bijtë e Hashimit dhe
ky është mendimi i vërtetë.

1
2

Ahmedi 5\362; Ebu Davudi nr. 1633; Nesaiu 5\99. Albani e bën sahih në Sahih enNesaij nr. 2435
Muslimi nr. 1072.
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Sipas kësaj, lejohet t’i jepet zekati Bijve të Muttalibit, sepse ata nuk janë
familja e Pejgamberit ﷺ, kurse Allahut thotë:
ِات لِلْ ُف َقراء
َّ إِ ََّّنَا
َ ُ َالص َدق
“Lëmosha e zekatit është vetëm për të varfrit...”1
Në këtë kuptim bëjnë pjesë edhe Bijtë e Muttalibit.
5) Zekati nuk lejohet edhe për skllevërit e liruar nga ana e familjes së
Pejgamberit ﷺ. Pejgamberi  ﷺthotë: “Zekati dhe sadakaja nuk është e lejuar
për ne, kurse skllavi i liruar nga një familje është anëtar i asaj familjeje.”2
Anëtar i asaj familjeje d.m.th. se edhe për të vlejnë normat e njëjta, kështu
i bëhet haram zekati edhe skllevërve që janë liruar nga ana e Bijve të
Hashimit.
6) Skllavi. Zekati nuk i jepet skllavit, sepse pasuria e skllavit është pasuri e
pronarit të tij, kështu nëse i jepet atij zekati, ai zekat transferohet në
pasurinë e pronarit të tij, ngase furnizimi i skllavit është obligim i pronarit
të tij. Prej këtij rregulli bën përjashtim skllavi mukateb. Atij i jepet zekati që
ta përmbushë borxhin e marrëveshjes së aktlirimit. Bën përjashtim edhe
nëpunësi i zekatit. Nëse skllavi është nëpunës në sektorin e zekatit, atij i
jepet prej zekatit, sepse ai është sikur rrogëtar, e skllavi lejohet të merret për
rrogëtar me lejen e pronarit të tij.
Ai që, zekatin e tij, ia jep njërit prej këtyre llojeve, duke e ditur se nuk i lejohet
t’ua japë atyre, ai është mëkatar.

1

EtTeube: 60
Ebu Davudi nr. 1650; Tirmidhiu nr. 652 – dhe teksti është i tij; Hakimi 1\404. Tirmidhiu thotë: “Hasen
sahih.” Sahih e ka bërë Hakimi dhe me këtë pajtohet edhe Dhehebiu. Albani e ka bërë sahih në Sahih
etTirmidhij nr. 530.
2
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A duhet të përfshihen të tetë llojet gjatë shpërndarjes së zekatit
Sipas mendimit të vërtetë, nuk është kusht që, gjatë shpërndarjes së zekatit, të
përfshihen të gjitha tetë grupet e përmendura, por detyrimi i zekatit kryhet
nëse i jepet cilitdo grup që e meriton atë.
Allahu thotë:
ِ
ِ َالص َدق
اء فَ ُه َو َخ ْْيٌ لَّ ُك ْم
َّ إِن تُ ْب ُدوا
َ ُوها َوتُ ْؤت
َ ات فَنِ ِع َّما ه َي ۖ َوإِن ُُتْ ُف
َ وها الْ ُف َق َر
“T’i jepni lëmoshat haptazi, është gjë e mirë, por t’ua jepni ato të varfërve
fshehurazi, është edhe më mirë.” 1
Pejgamberi  ﷺka thënë: “U merret të pasurve dhe u jepet të varfërve në mesin
e tyre.” Kabisas radijAllahu anhu, Pejgamberi  ﷺi ka thënë: “Qëndro te ne deri sa
të na vijë ndonjë zekat, e do të urdhëroj të të jepet ty.”2
Këto janë argumente që vërtetojnë se qëllimi i ajetit:
ات لِلْ ُف َق َر ِاء
َّ إِ ََّّنَا
ُ َالص َدق
“Lëmosha e zekatit është vetëm për të varfrit...”3, është që t’i sqarojë grupet që e
meritojnë zekatin dhe nuk është se duhet të përfshihen të gjithë ata gjatë dhënies
së zekatit.
Transferimi i zekatit nga një vend në një tjetër
Lejohet që zekati të jepet në një vend tjetër nga vendi i dhënësit, qoftë larg apo
afër nëse është nevoja për një gjë të tillë, si p.sh: nëse vendi tjetër është më i varfër,
ose dhënësi i zekatit ka të afërm në atë vend që janë të varfër si të varfrit e vendit
të tij. Në rast se ua jep zekatin atyre atëherë realizohet një interes i dyfishtë,
që është: lëmosha dhe forcimi i lidhjeve farefisnore.
Mendimi se transferimi i zekatit është i lejuar, është i vërtetë dhe atë e përkrah
kuptimi i përgjithshëm i ajetit:
ِ ِ ُ َالص َدق
ِ ِساك
ني
َّ إِ ََّّنَا
َ ات للْ ُف َق َراء َوال َْم
“Lëmosha e zekatit është vetëm për të varfrit, për nevojtarët...”4, d.m.th.: për të
varfrit dhe nevojtarët në secilin vend.

1

ElBekare: 271
Muslimi nr. 1044.
3
EtTeube: 60
4
EtTeube: 60
2
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IV: Libri mbi Agjërimin
Përfshin pesë kapituj:

Kapitulli I:
Hyrje në temën e ag jërimit
Përkufizimi i agjërimit dhe sqarimi i shtyllave përbërëse të tij
Përkufizimi gjuhësor: Agjërim d.m.th. Ndalim apo Abstenim.
Përkufizimi terminologjik: Të ndalesh prej hajes, pijes dhe prej gjërave tjera që
e prishin agjërimin, me nijet, nga agimi i mëngjesit deri në perëndimin e Diellit.
Shtyllat: Nga Përkufizimi t na bëhet e qartë se ai ka dy shtylla kryesore:
1 . Ndalimi prej gjërave që e prishin agjërimin nga agimi i mëngjesit deri
në perëndimin e Diellit. Argument për këtë shtyllë është ajeti:
ِ
ِ
ِ ِث إِ َ َٰل ن
ِ َأ ُِح َّل لَ ُكم ل َْي لَة
َّ اس َِّلُ َّن ۖ َعلِ َم
اب
َّ الصيَ ِام
ُ َالرف
َ َس ُك ْم فَ ت
ٌ َاس لَّ ُك ْم َوأَنتُ ْم لب
ٌ َسائ ُك ْم ۖ ُه َّن لب
ْ
َ اّللُ أَنَّ ُك ْم ُكنتُ ْم َُتْتَانُو َن أَن ُف
َ
َّ ب
ض ِم َن
ْ ني لَ ُك ُم
ُ اْلَْي
ٰ َّ اّللُ لَ ُك ْم ۖ َوُكلُوا َوا ْش َربُوا َح
ُ َعلَْي ُك ْم َو َع َفا َعن ُك ْم ۖ فَ ْاْل َن َِب ِش ُر
ُ َط ْاْلَبْ ي
َ َّ ََّت يَتَ ب
َ َوه َّن َوابْ تَ غُوا َما َكت
ِ
ِ ِ اْلَي ِط ْاْل
ِ
ام إِ ََل اللَّْي ِل
ْْ
ْ
َ ََس َود م َن الْ َف ْج ِر ۖ ُُثَّ أَِتُّوا الصي
“Prandaj, ju lejohet bashkimi me bashkëshortet tuaja dhe tani kërkoni
atë që ka caktuar Allahu për ju. Dhe hani e pini derisa të dallohet fija e
bardhë e agimit nga fija e zezë, pastaj plotësojeni agjërimin derisa të bjerë
mbrëmja.”1
Qëllimi me fijen e bardhë dhe fijen e zezë është bardhësia e ditës dhe
errësira e natës.
2. Nijeti, që d.m.th. se njeriu duhet t’i lërë punët të cilat e prishin agjërimin me
qëllim të adhurimit ndaj Allahut të Lartësuar. Përmes nijetit dallojnë veprat
që janë ibadete prej atyre të tjerave. Përmes nijetit dallojnë edhe ibadetet
mes veti, që d.m.th., agjëruesi, me agjërim, mund të ketë për qëllim agjërimin
e Ramazanit, ose një lloj tjetër të agjërimit.
Argument për këtë shtyllë është hadithi: “Veprat vlerësohen sipas qëllimit
– nijetit dhe secilit njeri i takon ajo që ka pasur për qëllim.”2
1
2

ElBekare: 187
Buhariu nr. 1 dhe Muslimi nr. 1907
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Dispozita e agjërimit të muajit Ramazan
Allahu i Lartësuar e i Madhëruar e ka bërë obligim agjërimin e Ramazanit dhe
një ndër pesë shtylla kryesore të Islamit, siç qëndron në ajetet:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين ِم ن قَ بْلِ ُك ْم لَعَ لَّ ُك ْم تَ تَّ قُ و َن
َ ب عَ لَى الَّذ
َ ََي أَيُّ َه ا الَّذ
َ ب عَ لَيْ ُك مُ الص يَامُ َك َم ا ُك ت
َ ين آمَ نُوا ُك ت
“O besimtarë! Ju është urdhëruar agjërimi, ashtu si u ishte urdhëruar atyre para
jush, që të mund të ruheni nga të këqijat.”1
ِ
ِ َ َش ْهر رم
ِِ
ِ َات ِمن ا ِْلَُد ٰى والْ ُفرق
ٍ ََّاس وب يِن
َّ ان ۖ فَ َمن َش ِه َد ِمن ُك ُم
ُص ْمه
ُ َالش ْه َر فَ لْي
َ َ ِ ضا َن الَّذي أُن ِز َل فيه الْ ُق ْرآ ُن ُه ًدى للن
ََ ُ
ْ َ
َ
“Muaji i Ramazanit është ai, në të cilin ka zbritur Kur’ani, që është udhërrëfyes
për njerëzit, plot me shenja të qarta për rrugën e drejtë dhe dallues (i së mirës
nga e keqja). Pra, kushdo nga ju që dëshmon këtë muaj, le të agjërojë!”2
Abdullah ibën Omeri r.u. ka thënë: i Dërguari i Allahut  ﷺka thënë: “Islami
ndërtohet mbi pesë shtylla: dëshmia se nuk ka të adhuruar të drejtë pos Allahut
dhe se Muhamedi është i Dërguari i Allahut, falja e namazit, dhënia e zekatit,
agjërimi i Ramazanit dhe vizita e Shtëpisë së Shenjtë të Allahut – haxhxh, për atë që
ka mundësi të shkojë atje.”3
Talha ibën Ubejdilah r.u. transmeton se një beduin me flokë të pakrehura erdhi te
Pejgamberi  ﷺdhe i tha: “O i Dërguar i Allahut! Tregomë ç’më ka obliguar Allahu
të agjëroj!” Ai i tha: “Muajin e Ramazanit.” Beduini tha: “A kam obligim gjë tjetër
përveç tij?” Ai i tha: “Jo. Përveç nëse agjëron vullnetarisht...” 4
I tërë Ummeti ka konsensus se agjërimi i Ramazanit është obligim, se ai është një ndër
pesë shtyllat e Islamit të cilat dihen domosdoshëm se janë pjesë e fesë dhe se kush e
mohon këtë është kafir i dalë prej Islamit. Sipas kësaj, argumentet për
obligueshmërinë e agjërimit janë prej Kur’anit, Sunnetit dhe Ixhmait.
Myslimanët kanë ixhma se kush e mohon këtë ai është kafir.

1

ElBekare: 183
ElBekare: 185
3
Buhariu nr. 8 dhe Muslimi nr. 16
4
Buhariu nr. 46 dhe Muslimi nr. 11
2
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Llojet e agjërimit
Agjërimi është dy llojesh:
1. Agjërim i obligueshëm dhe
2. Agjërim vullnetar – nafile.
Agjërimi i obligueshëm ndahet në tri pjesë:
a. Agjërimi i Ramazanit;
b. Agjërimi për shpagim;
c. Agjërimi i zotuar.
Këtu do të bëhet fjalë vetëm për agjërimin e Ramazanit dhe për agjërimet
vullnetare, kurse për llojet e tjera të agjërimit do të bëhet fjalë në temat përkatëse
në vijim, në dashtë Allahu.
Vlera e agjërimit të Ramazanit
Transmetohet nga Ebu Hurejra se Pejgamberi  ﷺka thënë: “Kush falet gjatë natës
së Kadrit me besim dhe shpresë në shpërblim, atij i falen të gjitha mëkatet që i
ka bërë më parë. Kush e agjëron Ramazanin me besim dhe shpresë në shpërblim,
atij i falen të gjitha mëkatet që i ka bërë më parë.” 1 Transmetohet, gjithashtu nga
Ebu Hurejra r.u. se Pejgamberi  ﷺka thënë: “Pesë namazet, Xhumaja deri në
Xhuma dhe Ramazani deri në Ramazan i shlyejnë mëkatet e bëra ndërmjet tyre,
nëse njeriu u largohet mëkateve të mëdha.” 2
Këto janë vetëm disa citate që janë përmendur për vlerën e agjërimit të muajit të
Ramazanit, kurse vlerat e tij janë të shumta.
Urtësia e ligjësimit të agjërimit të Ramazanit:
Allahu i Lartësuar e ka bërë të ligjshëm agjërimin për urtësi të shumta dhe dobi
të panumërta. Disa prej tyre janë edhe këto:
1. Pastrimi dhe dëlirja e shpirtit nga gabimet e shëmtuara dhe sjelljet e ulëta,
sepse agjërimi i ngushton kanalet e Shejtanit nëpër të cilat ai qarkullon nëpër trupin
e njeriut.
2. Agjërimi është stërvitje dhe bërje e shpirtit më të përkormë ndaj kënaqësive
të kësaj bote, si dhe nxitje për Ahiretin dhe kënaqësitë e tij.
3. Agjërimi nxit ndjenjën e dhembshurisë ndaj të varfërve dhe kuptimin e
dhembjeve të tyre, ngase agjëruesi e shijon dhembjen e urisë dhe etjes.
1
2

Buhariu nr. 1901 dhe Muslimi nr. 760
Muslimi nr. 233
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Si dhe shumë urtësi madhore dhe dobi të panumërta.
Kushtet që agjërimi i Ramazanit të bëhet obligim
Agjërimin e Ramazanit e ka obligim ai njeri tek i cili përmbushen këto kushte:
1. Të jetë mysliman. Agjërimi nuk është obligim për kafirin dhe nuk është i
vlefshëm nëse ai e bën, sepse agjërimi është ibadet, kurse ibadeti nuk
është i vlefshëm nëse bëhet prej kafirit. Nëse kafiri e pranon Islamin nuk
obligohet ta kompensojë atë agjërim që i ka kaluar.
2. Të jetë i rritur. Agjërimi nuk është obligim për atë të cilin nuk ka arritur në
moshën e pubertetit, në bazë të hadithit: “Për tre veta kalemi nuk shkruan,
për të voglin derisa nuk hynë në moshën madhore...”1 ku e përmend edhe
fëmijën deri kur të hyjë në pubertet. Mirëpo, nëse fëmija nën moshën e
pubertetit agjëron, agjërimi i tij është i vlefshëm, nëse është në moshën kur
di të dallojë. Mbikëqyrësi e ka obligim që ta urdhërojë fëmijën të agjërojë, që
ky ta mësojë agjërimin dhe të adaptohet me të.
3. Të jetë i mençur. Të çmendurit nuk i obligohet agjërimi në bazë të hadithit:
“Për tre veta kalemi nuk shkruan.., për të çmendurin derisa nuk i kthehet
mendja e tij...” ku e përmend edhe të çmendurin deri sa t’i vijë mendja.
4. Shëndeti. Ai që është i sëmurë sa nuk mund të agjërojë, nuk e ka obligim të
agjërojë, por nëse agjëron, agjërimi i pranohet dhe është i vlefshëm.
Allahu thotë:
ََي ٍم أُ َخ َر
َّ ض ا أ َْو عَلَ ٰى َس َف ٍر فَعِ َّد ةٌ ِم ْن أ
ً َو َم ن َك ا َن َم ِري
“Sa i përket atij që është i sëmurë ose gjendet në udhëtim e sipër (le të
agjërojë më vonë) aq ditë sa nuk i ka agjëruar.”2
Nëse sëmundja i kalon, atëherë ai njeri e ka obligim t’i kompensojë ditët që
nuk i ka agjëruar.
5. Të jetë në vendbanimin e vet. Agjërimi nuk është obligim për udhëtarin,
në bazë të ajetit:
ضا أ َْو َعلَ ٰى َس َف ٍر فَ ِع َّدةٌ ِم ْن أ َََّيٍم أُ َخ َر
ً َوَمن َكا َن َم ِري
1
2

Ahmedi 6\100; Ebu Davudi 4\558. Albani e bën sahih në Irva nr. 297.
ElBekare: 185
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“Sa i përket atij që është i sëmurë ose gjendet në udhëtim e sipër (le të
agjërojë më vonë) aq ditë sa nuk i ka agjëruar.”1
Mirëpo, nëse udhëtari agjëron, agjërimi i tij është i vlefshëm dhe i pranuar.
Ditët që nuk i ka agjëruar e ka obligim t’i kompensojë.
6. Të mos jetë në cikël ose në lehoni. Gruaja me cikël dhe lehona nuk
e kanë obligim, madje e kanë të ndaluar të agjërojnë.
Pejgamberi  ﷺka thënë: “...A nuk është se kur të jetë me cikël nuk falet dhe
nuk agjëron?! Kjo është mangësia në Fenë e saj.”2 Ajo e ka obligim
t’i kompensojë ato ditë, në bazë të hadithit të Aishes r.a.: “Kur na ndodhte
ajo, urdhëroheshim ta kompensojmë agjërimin, por nuk jemi urdhëruar ta
kompensojmë namazin.”3
Vërtetimi i fillimit dhe mbarimit të muajit të Ramazanit
Fillimi i muajit Ramazan vërtetohet nëse njeriu e sheh Hënën e Re vetë, nëse
dëshmon dikush tjetër se e ka parë, ose dikush e lajmëron se është parë Hëna. Nëse
një mysliman i drejtë dëshmon se e ka parë Hënën, kjo dëshmi është vërtetim për
hyrjen e muajit Ramazan. Allahu thotë:
َّ فَ َمن َش ِه َد ِمن ُك ُم
ُص ْمه
ُ َالش ْه َر فَ لْي
“Pra, kushdo nga ju që dëshmon këtë muaj, le të agjërojë!”4
Pejgamberi  ﷺthotë: “Kur ta shihni Hënën agjëroni!”5
Ibën Omeri r.u.ma transmeton: “E lajmërova Pejgamberin  ﷺse është parë Hëna
e Ramazanit. Ai filloi të agjërojë dhe i urdhëroi njerëzit të agjëronin.”6
Nëse Hëna e Re nuk shihet dhe asnjë mysliman i drejtë nuk dëshmon ta ketë parë,
atëherë ditët e muajit Shaban duhet të plotësohen në tridhjetë ditë. Fillimi i
muajit nuk vërtetohet në mënyrë tjetër përveçse me njërën nga këto dy mënyra
– shikimi i Hënës dhe plotësimin e tridhjetë ditëve të Shabanit. Pejgamberi ﷺ
ka thënë: “Agjëroni kur ta shihni Hënën dhe bëjeni Bajramin kur ta shihni
Hënën. Por, nëse pengohet shikimi i saj, atëherë plotësojeni Shabanin në tridhjetë
ditë!”7

1

Bekare: 184
Buhariu nr. 304.
3
Muslimi nr. 335.
4
ElBekare: 185
5
Buhariu nr. 1900 dhe Muslimi nr. 1080 – 8
6
Ebu Davudi nr. 2342; Hakimi në Mustedrek 1\423 dhe e bën sahih.
7
Buhariu nr. 1909 dhe Muslimi nr. 1081
2
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Përfundimi i Ramazanit, gjithashtu vërtetohet me pamjen e Hënës së muajit Sheual,
në bazë të dëshmisë së dy myslimanëve të drejtë. Nëse nuk dëshmojnë dy
myslimanë të drejtë se e kanë parë Hënën, atëherë muaji i Ramazanit duhet të
vazhdohet deri në tridhjetë ditë.
Koha dhe dispozita e vendosjes së nijetit për agjërim
Ai që do të agjërojë e ka obligim që të vendosë të agjërojë – ta bëjë nijet për
agjërim. Nijeti është shtyllë e agjërimit, siç u përmend edhe më herët, gjë e cila
vërtetohet me hadithin: “Veprat vlerësohen sipas qëllimit – nijetit dhe secilit njeri
i takon ajo që ka pasur për qëllim.”1
Nëse agjërimi është obligim, siç është agjërimi i Ramazanit, agjërimi për shpagim,
kompensimi dhe agjërimi i zotuar, atëherë nijeti duhet të bëhet natën para ditës së
agjërimit, po edhe në qoftë një minutë para sabahut (imsakut). Pejgamberi  ﷺka
thënë: “Kush nuk bën nijet të agjërojë para sabahut, ai nuk e ka agjërimin e
vlefshëm.”2
Kush e bën nijetin për agjërim gjatë ditës, në të cilën nuk ka ngrënë asgjë deri në
atë moment, agjërimi i tij nuk është i vlefshëm, përveç nëse bëhet fjalë për agjërim
vullnetar. Në agjërimin vullnetar lejohet të bëhet nijeti gjatë ditës, nëse nuk ka
shijuar gjë prej hajeve dhe pijeve.
Aisha r.a. tregon: “Një ditë Pejgamberi  ﷺhyri në dhomën time dhe më pyeti: “A
ke diçka (për të ngrënë)?” Unë i thashë: ‘Jo.’ Ai tha: “Atëherë unë po agjëroj.”3
E, sa i përket agjërimit të obligueshëm, ai nuk bëhet i vlefshëm nëse nijeti bëhet
ditën, por patjetër duhet të ketë nijet prej natës.
Mjafton që në fillim të Ramazanit të bëhet nijeti për agjërimin e tërë muajit, por
mirë është që ky nijet të përsëritet secilën natë.

1

Buhariu: 1
Tirmidhiu nr. 733; Nesaiu 4\196; Ibën Maxhe nr. 1700. Teksti është i Nesaiut. Albani e bën sahih në
Sahih etTirmidhij nr. 583.
3
Muslimi: 1154
2
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Kapitulli II:
Arsyet të cilat e bëjnë të lejuar prishjen e ag jërimit dhe g jërat të
cilat e prishin ag jërimin
Arsyet që e bëjnë të lejuar ngrënien gjatë Ramazanit:
Ngrënia, ose mosagjërimi gjatë Ramazanit është i lejuar për njërën prej këtyre
arsyeve:
1 . Sëmundja ose pleqëria. Për të sëmurin që shpresohet se do të shërohet,
lejohet të mos agjërojë, por kur ai të shërohet e ka obligim t’i kompensojë
ato ditë të cilat nuk i ka agjëruar.
Allahu thotë:
ٍ ود
ضا أ َْو َعلَ ٰى َس َف ٍر فَ ِع َّدةٌ ِم ْن أ َََّيٍم أُ َخ َر
ً ات ۖ فَ َمن َكا َن ِمن ُكم َّم ِري
َ أ َََّي ًما َّم ْع ُد
“Agjërimi zgjat disa ditë, por, nëse ndonjëri prej jush është i sëmurë ose
duke udhëtuar, le të agjërojë aq ditë sa i ka prishur në ditët e tjera pas!”1
dhe në ajetin tjetër, thotë:
ٍ ود
ضا أ َْو َعلَ ٰى َس َف ٍر فَ ِع َّدةٌ ِم ْن أ َََّيٍم أُ َخر
ً ات ۖ فَ َمن َكا َن ِمن ُكم َّم ِري
َ أ َََّي ًما َّم ْع ُد
“Pra, kushdo nga ju që dëshmon këtë muaj, le të agjërojë! Sa i përket atij
që është i sëmurë ose gjendet në udhëtim e sipër (le të agjërojë më vonë)
aq ditë sa nuk i ka agjëruar.”2
Sëmundja, e cila e bën të lejuar prishjen e agjërimit, është ajo sëmundje
për shkak të së cilës është tepër vështirë të agjërohet.
E, sa i përket të sëmurit, për të cilin nuk ekziston shpresë se do të shërohet,
ose i pamundshmi i përhershëm për agjërim, siç është plaku, i tilli nuk agjëron
dhe nuk e ka obligim ta kompensojë atë, por e ka obligim ta shpaguajë.
Shpagimi bëhet duke e ushqyer nga një të varfër për çdo ditë të paagjëruar.
Allahu ushqimin e të varfrit e ka bërë të barabartë me agjërimin, në fillimin
e obligimit me agjërim, kur njeriu ishte i lirë të zgjedhë mes agjërimit dhe
ushqimit të të varfrit. Ky zëvendësim bëhet i patjetërsueshëm kur njeriu nuk
mund të agjërojë.
Imam Buhariu, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “Plaku në moshë, nëse nuk
mund të agjërojë, duhet të ushqejë të varfër.
Enesi r.u. kur u plak, një apo dy vjet me radhë ka ushqyer nga një të varfër
për çdo ditë që nuk e ka agjëruar. Ibën Abbasi r.u. më ka thënë se ky ajet
1
2

ElBekare: 184
ElBekare: 185
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bën fjalë për plakun dhe plakën që nuk mund të agjërojnë. Ata në vend të
agjërimit, për secilën ditë duhet të ushqejnë nga një të varfër.”1
D.m.th.: njeriu i cili nuk mund të agjërojë për shkak të ndonjë pengese të
përhershme që nuk kihet shpresë të largohet, qoftë sëmundje apo pleqëri,
duhet të ushqejë për çdo ditë nga një të varfër, duke i dhënë gjysmë tasi grurë,
hurma, oriz, ose diçka tjetër të ngjashme me këto, e që përdoren si ushqim
në atë vend. Një tas peshon rreth dy kilogramë e një çerek (2,25 kg), që
d.m.th. se për çdo ditë duhet të japë përafërsisht një kilogram e njëqind
e njëzet e pesë gramë (1125gr).
Nëse i sëmuri agjëron, atëherë agjërimi i tij është i vlefshëm dhe i mjafton.
2. Udhëtimi. Udhëtari e ka të lejuar të mos agjërojë në Ramazan dhe e ka
për obligim që ta kompensojë atë agjërim.
Allahu thotë:
ضا أ َْو َعلَ ٰى َس َف ٍر فَ ِع َّدةٌ ِم ْن أ َََّيٍم أُ َخ َر
ً َوَمن َكا َن َم ِري
“Nëse ndonjëri prej jush është i sëmurë ose duke udhëtuar, le të
agjërojë aq ditë sa i ka prishur në ditët e tjera pas!”;2
َّ فَ َمن َش ِه َد ِمن ُك ُم
ضا أ َْو َعلَ ٰى َس َف ٍر فَ ِع َّدةٌ ِم ْن أ َََّيٍم أُ َخ َر
ً ص ْمهُ ۖ َوَمن َكا َن َم ِري
ُ َالش ْه َر فَ لْي
“Pra, kushdo nga ju që dëshmon këtë muaj, le të agjërojë! Sa i përket
atij që është i sëmurë ose gjendet në udhëtim e sipër (le të agjërojë më vonë)
aq ditë sa nuk i ka agjëruar.”3
Pejgamberi ﷺ, atij që pat pyetur për agjërimin në udhëtim, i ka thënë:
“Po deshe agjëro dhe po mos deshe mos agjëro!” 4 Pejgamberi  ﷺu nis për
në Mekke në Ramazan duke agjëruar. Kur arriti në Kedid e prishi agjërimin
dhe pas tij edhe sahabet e prishën agjërimin.5
Prishja e agjërimit lejohet në udhëtim të gjatë në të cilin lejohet shkurtimi
i namazeve.6 Ai është udhëtimi që llogaritet me dyzet e tetë milje, ose rreth
tetëdhjetë kilometra.
Udhëtimi në të cilin lejohet të mos agjërohet në Ramazan është udhëtimi
që në vete është i lejuar. E, nëse është udhëtim për bërjen e ndonjë mëkati, a
nëse dikush udhëton vetëm që të bëjë hile dhe të mos agjërojë, atëherë atij
nuk i lejohet të mos agjërojë për shkak të këtij udhëtimi.
Buhariu nr. 4505
El Bekare: 184
3
El Bekare: 185
4
Buhariu nr. 1943.
5
Buhariu nr. 1944
6
Shih elMugni 3\34.
1
2
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Mirëpo, nëse udhëtari agjëron, agjërimi i tij është i vlefshëm dhe i mjafton.
Enesi r.u. thotë: “Ne udhëtonim me Pejgamberin  ﷺdhe ai që agjëronte
nuk e qortonte atë që nuk agjëronte dhe as ai që nuk agjëronte nuk i
qortonte ata që agjëronin.”1 Kjo është e kushtëzuar me atë që agjërimi të mos
ia vështirësojë shumë gjendjen udhëtarit, e nëse agjërimi është shumë i
vështirë për të, ose i bën dëm, atëherë më mirë për të është që të mos agjërojë,
duke e marrë lehtësimin e Allahut. Pejgamberi  ﷺnë udhëtim pa një njeri që
po agjëronte, të cilit i ishte errësuar për shkak të nxehtësisë së madhe dhe
njerëzit ishin mbledhur rreth tij. Pejgamberi  ﷺtha: “Nuk është vepër e mirë të
agjërohet gjatë udhëtimit.” 2
3. Menstruacioni dhe lehonia. Gruaja e cila ka hyrë në menstruacion ose
në lehoni, e ka obligim ta ndërprejë agjërimin, e ka haram të vazhdojë, e
nëse agjëron, ky agjërim nuk është i vlefshëm dhe nuk pranohet. Ebu Seid
elHudriu r.u. transmeton nga Pejgamberi  ﷺtë ketë thënë: “...A nuk është se
kur të jetë me cikël nuk falet dhe nuk agjëron?! Kjo është mangësia në
Fenë e saj.”3
Ajo e ka obligim t’i kompensojë ato ditë. Aisha r.a. thotë: “Kur na
ndodhte ajo, urdhëroheshim ta kompensojmë agjërimin, por nuk jemi
urdhëruar ta kompensojmë namazin.”4
4. Shtatzënia dhe dhënia gji. Gruaja, nëse është shtatzënë ose gjidhënëse dhe
frikohet se mos e dëmtojë veten ose fëmijën e saj me agjërim, atëherë asaj i
lejohet të mos agjërojë. Enesi r.u. transmeton nga Pejgamberi  ﷺtë ketë thënë:
“Allahu, udhëtarit ia ka hequr nga detyrimi, gjysmën e namazit dhe agjërimin,
kurse shtatzënës dhe gjidhënëses agjërimin.”5
Shtatzëna dhe gjidhënësja duhet ta kompensojnë më vonë secilën ditë që nuk
e kanë agjëruar edhe atë nëse agjërimin e kanë lënë duke u frikuar se do
t’u bëjë dëm vetë atyre. Por, nëse shtatzëna e lë agjërimin duke pasur
frikë për foshnjën e saj në bark dhe gruaja që jep gji, nëse e lë agjërimin
duke u frikuar se do t’i bëjë dëm foshnjës së gjirit, atëherë, përveç
kompensimit të agjërimit, duhet të paguajnë dhe për secilën ditë jo të
agjëruar duhet të ushqejnë një të varfër.

Buhariu nr. 1947.
Buhariu nr. 1946
3
Buhariu nr. 304
4
Muslimi nr. 335
5
Tirmidhiu nr. 715, i cili e bën sahih; Nesaiu 3\301; Ibën Maxhe nr. 1667. Albani e ka bërë hasen në Sahih
Sunen enNesai nr. 2145.
1
2
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Ibën Abbasi r.u.ma thotë: “Shtatzëna dhe gjidhënësja, nëse agjërimin e lënë
për shkak të foshnjës, atëherë e kompensojnë dhe japin ushqim.”1
Prej kësaj përfundojmë se shkaqet që e bëjnë të lejuar prishjen e agjërimit,
janë katër: udhëtimi, sëmundja, menstruacioni dhe lehonia, dhe frika prej
dëmtimit, siç është rasti me shtatzënën dhe gjidhënësen.
Gjërat që e prishin agjërimin
Agjërimi llogaritet si i pavlefshëm dhe i prishur, nëse agjëruesi e bën njërën nga
këto vepra:
1. Ngrënia dhe pirja me qëllim.
Allahu thotë:
ِ ط ْاْلَب ي
ِ
َِس َو ِد ِم َن ا لْ َف ْج ر
ٰ َّ َو ُك لُوا َوا ْش َربُوا َح
ُ َ ْ ُ َّْت يَ تَ بَ َّنيَ لَ ُك مُ ا ْْلَي
ْ ض م َن ا ْْلَيْ ط ْاْل
“Dhe hani e pini derisa të dallohet fija e bardhë e agimit nga fija e zezë, pastaj
plotësojeni agjërimin derisa të bjerë mbrëmja.”2
Ajeti tregon se, për atë që agjëron, nuk është e lejuar të hajë ose të pijë, që prej
agimit të mëngjesit e deri në mbrëmje – d.m.th. deri në perëndimin e Diellit.
Ai që ha ose pi për shkak të harresës, agjërimin e ka të vlefshëm dhe i tilli e ka
për detyrë ta ndërpresë ngrënien dhe pirjen në momentin kur i kujtohet se
është duke agjëruar, ose kur dikush ia kujton. Pejgamberi  ﷺthotë: “Kush
harron dhe, duke qenë agjërues, ha ose pi, le ta vazhdojë agjërimin, sepse atë
Allahu e ka ushqyer dhe i ka dhënë të pijë.”3
Agjërimi prishet edhe prej ilaçit që shtihet në hundë dhe prej çdo gjëje tjetër
që arrin në fyt, po edhe në mos qoftë ushqim. Prishet edhe me gjëra që
kanë efektin e ngrënies, siç janë injeksionet ushqyese.
2. Marrëdhëniet intime - e prishin agjërimin dhe ai që ka pasur marrëdhënie
seksuale gjatë agjërimit, agjërimin e ka të prishur dhe e ka obligim të
pendohet, të kërkojë falje, ta kompensojë atë ditë dhe, përveç kompensimit,
duhet të shpaguhet. Shpagimi bëhet duke liruar një skllav. Nëse nuk mund
ta bëjë këtë, atëherë duhet të agjërojë dy muaj pandërprerë dhe nëse nuk
mund ta bëjë as këtë, atëherë duhet të ushqejë gjashtëdhjetë të varfër.
Ebu Hurejra r.u. tregon: “Një ditë, derisa po rrinim te Pejgamberi ﷺ, erdhi
një njeri dhe tha: ‘O i Dërguar i Allahut, unë u shkatërrova.’ Pejgamberi ﷺ
i tha: “Ç’ke?” Ai tha: ‘Fjeta me tim shoqe duke qenë agjërues.” Pejgamberi
 ﷺi tha: “Mund të lirosh një skllav?” ‘Jo.’ – tha ai. Pejgamberi  ﷺi tha:
Ebu Davudi nr. 2317, 2318. Albani e ka bërë sahih në Irva 4\18, 25.
ElBekare: 187
3
Buhariu nr. 1933 dhe Muslimi nr. 1155 nga Ebu Hurejra radijAll-llahu anhu
1
2
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“Mund të agjërosh dy muaj pandërprerë?” Ai tha: “Jo.” Pejgamberi  ﷺi
tha: “Mund të ushqesh gjashtëdhjetë të varfër?” Ai tha: “Jo.” Atëherë
Pejgamberi  ﷺndenji një kohë. Përderisa ne ishim ashtu, kur erdhi një njeri
dhe i solli Pejgamberit  ﷺnjë kalavesh me hurma dhe Pejgamberi tha: “Ku
shkoi pyetësi?” Ai tha: “Unë jam.” Pejgamberi  ﷺi tha: “Merre këtë dhe jepe
lëmoshë!” Njeriu tha: “A t’ia jap si lëmoshë dikujt më të varfër se unë? O i
Dërguar i Allahut! Për Zotin, nuk ka në këtë Medine familje më të varfër
se familja ime.” Atëherë Pejgamberi  ﷺqeshi aq sa iu dukën dhëmballët,
pastaj tha: “Jepja familjes tënde le ta hanë!” 1
Barabartë me aktin seksual në dispozitë është edhe ejakulimi i
qëllimshëm, sepse ai është i barabartë me aktin seksual në kuptim. Nëse
agjëruesi e derdh farën me një vepër që është zgjedhje e tij, si p.sh: puthje,
prekje, masturbim, ose diçka të ngjashme, atëherë agjërimi i tij është i
prishur, sepse kjo vepër është dëfrim që është në kundërshtim me agjërimin.
Ky njeri duhet ta kompensojë atë ditë që e ka prishur, por nuk obligohet ta
shpaguajë, sepse shpagimi është obligim vetëm në rast të aktit seksual, për të
cilin ka tekst të veçantë. Nëse një njeri që është duke agjëruar, fle dhe në
ëndërr ejakulon, ose fara i del pa pasur epsh, siç ndodh për shkak të ndonjë
sëmundjeje, atëherë kjo nuk ia prish agjërimin, sepse aty njeriu nuk ka ndikim
dhe nuk zgjedh vetë.
3. Vjellja me qëllim. Ajo është nxjerrje e ushqimit ose pijes që gjendet në
lukth, përmes gojës, me qëllim. Mirëpo, nëse njeriun e mund e vjella dhe
vjell pa dashur ai, atëherë kjo nuk ndikon në agjërim. Pejgamberi  ﷺka
thënë: “Kë e mund e vjella, ai nuk e ka obligim të kompensojë, kurse ai
që vjell me qëllim le të kompensojë!”2

4. Hixhamja. Ajo është nxjerrje e gjakut prej nën lëkurë, jo prej damarëve.
Nëse agjëruesi bën hixhame, atij i prishet agjërimi. Pejgamberi  ﷺthotë:
“Edhe ai që bën edhe ai të cilit i bëhet hixhamja e kanë agjërimin e prishur.”3
Dmth edhe ai që i bën dikujt hixhame e ka agjërimin e prishur, përveç nëse
hixhamen e bën me instrumente të ndara dhe nuk ka nevojë për thithje. Në
rast të këtillë atij agjërimi nuk i prishet, e Allahu e di më së miri.

Buhariu nr. 1936 dhe Muslimi nr. 1111.
Ebu Davudi nr. 2380; Tirmidhiu nr. 720; Ibën Maxhe nr. 1676. Albani e bën sahih në Sahih Ibni Maxhe nr.
1368.
3
Ebu Davudi nr. 2367; Ibën Huzejme nr. 1983. Albani senedin e këtij hadithi e bën sahih në etTa’lik ala Ibni
Huzejme 3\236.
1

2
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E ngjashme me hixhamen është edhe nxjerrja e gjakut prej venës, si dhe
dhurimi i gjakut.
Nëse gjaku del nga ndonjë plagë, nga heqja e dhëmbit, ose për shkak të
gjakderdhjes nga hunda, atëherë ajo nuk i bën dëm agjërimit, sepse kjo nuk
është hixhame dhe nuk i ngjan asaj.
5. Dalja e gjakut të menstruacionit ose të lehonisë. Gruaja, kurdo që ta
shohë daljen e gjakut të menstruacionit ose të lehonisë, e ka agjërimin e
prishur dhe e ka obligim ta kompensojë atë. Pejgamberi ﷺ, në lidhje me gruan
ka thënë: “...A nuk është se kur të jetë me cikël nuk falet dhe nuk
agjëron?!”1
6. Vendimi për prishjen e agjërimit. Nëse njeriu vendos që ta prishë
agjërimin, para se të vijë koha e iftarit, duke qenë agjërues, atij i prishet
agjërimi edhe nëse nuk bën diç tjetër që ia prish atë. Nijeti është shtyllë e
agjërimit, kështu nëse ajo shtyllë bie, duke bërë njeriu nijet që ta prishë
agjërimin, atëherë agjërimi i prishet.
7 . Dalja prej Fesë Islame, sepse kjo e kundërshton pranimin e ibadetit.
Allahu thotë:
ك
َ ُت لَيَ ْحبَطَ َّن َع َمل
َ لَئِ ْن أَ ْش َرْك
“Nëse i shoqëron Allahut diçka tjetër (në adhurim), me siguri që punët
e tua do të zhvlerësohen.” 2

1
2

Buhariu nr. 304.
Zumer: 65
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Kapitulli III:
Gjërat e preferuara dhe ato të urryera në agjërim
Gjërat e preferuara në agjërim
Për agjëruesin është e preferuar që, gjatë agjërimit, të jetë i zellshëm për këto gjëra:
1. Syfyri. Pejgamberi  ﷺthotë: “Bëni syfyr, sepse bekimi është në syfyr.”1
Syfyri realizohet edhe me pak ushqim edhe me shumë, po edhe në qoftë një
gllënjkë uji. Koha e syfyrit zgjat prej mesnate deri në agimin e mëngjesit.
2. Vonimi i syfyrit. Transmetohet nga Zejd ibën Thabiti r.u. të ketë thënë:
“Hëngrëm syfyr me Pejgamberin ﷺ, pastaj u ngritëm të falemi.” Unë e
pyeta: “Sa ishte koha mes tyre (mes syfyrit dhe namazit)?” Ai (Zejd ibën
Thabiti) tha: “Sa mund të lexohen pesëdhjetë ajete.”2
3. Shpejtimi i iftarit. Për agjëruesin është e preferuar që iftarin ta bëjë
menjëherë pasi të jetë i bindur se Dielli ka perënduar. Sehl ibën Sa’di r.u.
transmeton se Pejgamberi  ﷺka thënë: “Njerëzit do të vazhdojnë në
mirësi përderisa e shpejtojnë iftarin.”3
4. Iftari të fillohet me hurma të njoma, nëse nuk ka, atëherë me hurma të
thata dhe të hajë numër tek të hurmave, por nëse nuk ka, atëherë me disa
gllënjka ujë. Transmetohet se Enesi r.u. ka thënë: “Pejgamberi  ﷺbënte
iftar me disa hurma të njoma para se të falej. Nëse nuk kishte të njoma,
atëherë me hurma të thata. Nëse nuk kishte hurma, atëherë pinte disa
gllënjka ujë.”4 Pejgamberi ﷺ, nëse nuk e kishte asnjërën prej këtyre,
atëherë vetëm vendoste me zemër se e bën iftarin dhe ajo i mjaftonte.
5. Lutje para iftarit dhe gjatë agjërimit. Pejgamberi  ﷺthotë: “Tre vetave nuk
u refuzohet lutja: agjëruesit deri kur të bëjë iftar, pushtetarit të drejtë dhe
njeriut të cilit i është bërë padrejtësi.”5
6. Shtimi i dhënies së lëmoshës, shpeshtimi i leximit të Kur’anit, dhënia
iftar për agjëruesit tjerë dhe shtimi i secilës vepër bamirëse. Transmetohet
Buhariu nr. 1923 dhe Muslimi nr. 1095.
Buhariu nr. 575 dhe Muslimi nr. 1097 dhe teksti është i Muslimit.
3
Buhariu nr. 1957 dhe Muslimi nr. 1098
4
Ebu Davudi nr. 2356; Tirmidhiu nr. 696 i cili e bën hasen; Begaviu në Sherhus Sunne 6\266, i cili e bën hasen.
Albani e bën sahih në Sahih etTirmidhij nr. 560. Senedin e këtij hadithi e llogarit si të fortë edhe Arnauti në
etTa’lik ala Sherhis Sunne.
5
Transmeton Tirmidhiu nr. 2526i cili e bën hasen
1
2
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nga Ibën Abbasi r.u.ma të ketë thënë: “Pejgamberi  ﷺishte njeriu më bujar,
kurse më bujar ishte gjatë Ramazanit kur edhe takohej me Xhibrilin.
Xhibrili e takonte atë në secilën natë të Ramazanit dhe ia përsëriste
Kur’anin. Kur Pejgamberin  ﷺe takonte Xhibrili, ai në shpenzimin e
mirësive ishte më bujar sesa erërat e bereqetshme.” 1
7. Falja e namazit të natës, e sidomos në dhjetë netët e fundit të Ramazanit.
Transmetohet nga Aisha r.a. të ketë thënë: “Kur vinin dhjetë netët e fundit
të Ramazanit, Pejgamberi  ﷺe shtrëngonte brezin, falej tërë natën dhe e
zgjonte edhe familjen.”2
Pejgamberi  ﷺka thënë: “Kush falet gjatë (netëve të) Ramazanit, me besim
dhe shpresë në shpërblim, atij i falen të gjitha mëkatet që i ka bërë më parë.”3
8. Umreja. Pejgamberi  ﷺka thënë: “Një umre në Ramazan është e barabartë
me një haxhxh.”4
9. Nëse dikush e shan ose sulmon agjëruesin, preferohet që ai t’ia kthejë:
“Unë agjëroj”. Pejgamberi  ﷺka thënë: “Nëse dikush është duke agjëruar
ndonjë ditë, ai le të mos flasë fjalë të fëlliqura dhe le të mos grindet atë ditë!
Nëse e shan, ose e sulmon dikush, ai le t’i thotë: ‘Unë jam njeri që agjëron’!”5

Buhariu nr. 6 dhe Muslimi nr. 2308
Buhariu nr. 2024 dhe Muslimi nr. 1174
3
Muslimi nr. 759
4
Buhariu nr. 1782 dhe Muslimi nr. 1256
5
Buhariu nr. 1904 dhe Muslimi nr. 1151. Teksti është i Buhariut
1
2
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Gjërat që urrehen të bëhen gjatë agjërimit
Për njeriun që agjëron, urrehet të bëjë disa vepra që ndoshta ndikojnë në
agjërimin e tij dhe ia pakësojnë shpërblimin. Ato janë:
1. Teprimi në shpëlarjen e gojës dhe të hundës, sepse ekziston rreziku që
ai ujë të shkojë në bark. Pejgamberi  ﷺthotë: “Dhe hundën shpëlaje mirë,
përveç nëse je duke agjëruar.”1
2. Puthja, për atë të cilit i ngjallet epshi dhe nuk është i sigurt për kontrollimin
e tij. Pra, për agjëruesin është e urryer që ta puthë gruan, sepse një gjë e tillë
mund t’ia ngacmojë epshin dhe mund të bëhet shkak që ta prishë agjërimin;
ose me ejakulim, ose me kalim në marrëdhënie seksuale. Nëse është i sigurt
se agjërimi nuk do t’i prishet, atëherë nuk ka pengesë, ngase edhe
Pejgamberi  ﷺka ndodhur ta ketë puthur gruan gjatë agjërimit. Aisha r.a.
thotë: “Ai ishte që më shumë se kushdo tjetër kishte mundësi t’i kontrollonte
ëndjet.”2
E njëjta vlen edhe për punë të tjera, të cilat e ngacmojnë dhe e ngjallin
epshin, siç janë: vazhdimësia në shikimin dhe soditjen e bashkëshortes,
mendimi rreth marrëdhënieve intime etj., sepse kjo mund të përfundojë me
ejakulim ose marrëdhënie intime.
3. Gëlltitja e këlbazës, sepse ajo arrin në lukth dhe është një lloj përforcimi.
Përveç kësaj ajo është e neveritshme dhe gëlltitja e saj mund të jetë e
dëmshme.
4. Shijimi i ushqimit pa nevojë, e nëse ka nevojë që ta shijojë, si p.sh nëse është
gjellëbërës dhe duhet ta shijojë që ta dijë kripësinë e gjellës, atëherë nuk
ka pengesë, por duke pasur kujdes që ajo të mos arrijë në fyt.

Tirmidhiu nr. 788, i cili e bën sahih; Nesaiu 1\66; Ibën Maxhe nr. 407. Albani e bën sahih në Sahih enNesaij
nr. 85.
2
Buhariu nr. 1927 dhe Muslimi nr. 1106
1
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Kapitulli IV:
Kompensimi i agjërimit, agjërimi vullnetar dhe ai i preferuar, si
dhe ag jërimet e urryera dhe të ndaluara
Kompensimi i agjërimit (agjërimi kaza)
Nëse myslimani e prish agjërimin në një ditë të Ramazanit pa arsye, atëherë ai
duhet të pendohet tek Allahu dhe të kërkojë falje, sepse ky është krim i madh dhe
mëkat i shëmtuar. Përveç pendimit dhe istigfarit, ai duhet të agjërojë pas Ramazanit
aq ditë sa i ka prishur. Njeriu i këtillë është i detyruar që kompensimin ta bëjë
menjëherë, sipas mendimit të vërtetë të dijetarëve, ngase ai nuk ka pasur leje që ta
prishë agjërimin dhe duhej që atë ditë ta kishte agjëruar në kohën e vet.
Mirëpo, nëse e prish agjërimin me arsye, siç janë: cikli dhe lehonia, sëmundja,
udhëtimi dhe arsye të tjera që e bëjnë të lejuar prishjen e agjërimit, atëherë ai e
ka obligim atë agjërim ta kompensojë, mirëpo nuk e ka obligim menjëherë, por
ka kohë deri në Ramazanin e ardhshëm. Megjithatë, është më e preferuar që sa
më shpejt t’i agjërojë ato ditë, sepse kështu i hiqet ngarkesa dhe është më sigurt
për robin, ngase më vonë mund t’i ndodhë diç që do ta pengojë nga agjërimi, siç
është sëmundja etj.
Nëse, për shkak të ndonjë arsyeje, si p.sh. arsyeja e prishjes së agjërimit nuk
është ndërprerë, e vonon kompensimin deri në Ramazanin vijues, atëherë
kompensimin e bën pas Ramazanit të dytë. Mirëpo, nëse kompensimin nuk e kryen
deri në Ramazanin vijues, pa arsye, atëherë përveç kompensimit duhet ta paguajë
atë duke e ushqyer një të varfër për secilën ditë.
Gjatë kompensimit nuk është kusht që ditët e agjëruara të jenë të njëpasnjëshme,
por lejohet të jenë edhe ashtu edhe të ndara.
Allahu thotë:
ضا أ َْو َعلَ ٰى َس َف ٍر فَ ِع َّدةٌ ِم ْن أ َََّيٍم أُ َخ َر
ً فَ َمن َكا َن ِمن ُكم َّم ِري
“Nëse ndonjëri prej jush është i sëmurë ose duke udhëtuar, le të agjërojë aq
ditë sa i ka prishur në ditët e tjera pas!”1
Pra, Allahu nuk ka kushtëzuar që këto ditë të jenë të njëpasnjëshme dhe sikur një
gjë e tillë të ishte kusht, i Lartësuari do ta kishte përmendur.

1

ElBekare: 184
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Agjërimet e preferuara
Allahu i Lartësuar, prej urtësisë së Tij dhe mëshirës të cilën e ka ndaj robërve të
Vet, u ka bërë atyre prej secilit lloj të ibadeteve të obligueshme edhe ibadet
vullnetar. Këtë Allahu e ka bërë që t’ua shtojë shpërblimin njerëzve që veprojnë
dhe t’i plotësojnë përmes tyre zbrazëtitë dhe mungesat që mund të ndodhin në
obligime. E përmendëm më herët se obligimet plotësohen me ibadetet vullnetare në
Ditën e Gjykimit.
Ditët, të cilat preferohet të agjërohen, janë:
1. Agjërimi i gjashtë ditëve të muajit Sheual. Transmetohet nga Ebu Ejjub
elEnsari r.u. të ketë thënë: E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut  ﷺduke
thënë: “Kush e agjëron Ramazanin, pastaj atë e përcjell me agjërimin e
gjashtë ditëve të Sheualit, atij i llogaritet sikur e ka agjëruar tërë vitin.”1
2. Agjërimi i ditës së Arafatit. Kjo vlen për atë që nuk është në haxhxh. Ebu
Katadeja r.u. transmeton se Pejgamberi  ﷺka thënë: “Shpresoj prej Allahut,
që agjërimi i ditës së Arafatit të jetë shkak për faljen e mëkateve të vitit të
kaluar dhe atij të ardhshëm.”2
Për haxhiun nuk është e preferuar që të agjërojë atë ditë, sepse Pejgamberi ﷺ
ka ngrënë në atë ditë përpara njerëzve që ata ta shohin. Kjo është më mirë,
sepse i jep fuqi haxhiut që ta vazhdojë ibadetin dhe lutjet në atë ditë.
3. Agjërimi i ditës së Ashurasë. Kur Pejgamberi  ﷺështë pyetur për agjërimin e
ditës së Ashurasë, ai ka thënë: “Shpresoj prej Allahut që agjërimi i saj
të jetë shkak për faljen e mëkateve të vitit të kaluar.”3 Preferohet që,
bashkë me të, të agjërohet një ditë përpara ose një ditë prapa. Pejgamberi ﷺ
ka thënë: “Në jetofsha deri në vitin e ardhshëm, do ta agjëroj edhe ditën
e nëntë.”4
Në hadith tjetër, ai thotë: “Agjëroni edhe një ditë përpara ose një ditë pas që
të dalloni nga çifutët!”5

Muslimi nr. 1164
Muslimi nr. 1162
3
Muslimi nr. 1162.
4
Muslimi nr. 1133.
5
Ahmedi 1\241; Ibën Huzejme nr. 2095.
1

22
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4. Agjërimi i të Hënës dhe të Enjtes në secilën javë. Transmetohet nga Aisha
r.a. të ketë thënë: “Pejgamberi  ﷺishte i kujdesshëm që ta agjërojë çdo
të Hënë dhe të Enjte.” 1
Pejgamberi  ﷺka thënë: “Të Hënën dhe të Enjten shfaqen veprat para Allahut
dhe unë dua që veprat e mia të shfaqen duke qenë unë agjërues.”2
5. Agjërimi i tri ditëve në çdo muaj. Pejgamberi ﷺ, Abdullah ibën Amrit i ka
thënë: “Agjëro në çdo muaj nga tri ditë, sepse çdo e mirë llogaritet
dhjetëfish dhe vepra e këtillë është njëjtë sikur ta agjërosh tërë kohën.”3
Ebu Hurejra r.u. thotë: “I Dashuri im  ﷺmë porositi me tri porosi: të
agjëroj tri ditë në çdo muaj, të fal dy rekate të duhasë dhe ta fal namazin e
vitrit para se të fle.” 4 Është më e preferuar që ato tri ditë të jenë “Ditët e
Bardha”. “Ditët e Bardha” janë dita e trembëdhjetë, e katërmbëdhjetë
dhe e pesëmbëdhjetë e secilit muaj hënor.
Ebu Dherri r.u. transmeton se Pejgamberi  ﷺka thënë: “Kush prej jush do
të agjërojë, le t’i agjërojë tri ditët e bardha të secilit muaj!”5
6. Agjërimi një ditë e një ditë jo. Pejgamberi  ﷺthotë: “Agjërimi më i mirë është
ai i Davudit. Ai një ditë agjëronte e një ditë jo.”6 Ky është njëri ndër ibadetet
vullnetare më të vlefshme.
7. Agjërimi i muajit të Allahut Muharrem. Ebu Hurejra r.u. thotë se Pejgamberi
 ﷺka thënë: “Agjërimi më i vlefshëm, pas agjërimit të Ramazanit, është
agjërimi i muajit të Allahut Muharrem, kurse namazi më i vlefshëm pas
farzeve është namazi i natës.”7
8. Agjërimi i nëntë ditëve të muajit Dhul Hixhxhe. Ato fillojnë në ditën e
parë të këtij muaji dhe mbarojnë në ditën e nëntë e cila është dita e Arafatit.
Kjo thuhet në bazë të kuptimit të përgjithshëm të haditheve që e tregojnë
vlerën e veprave të mira në këto ditë. Pejgamberi  ﷺka thënë: “Nuk ka
ditë, në të cilat veprat e mira janë më të dashura tek Allahu se këto dhjetë
ditë.”8 Edhe agjërimi është ndër veprat e mira.

Ahmedi 5\201 dhe Tirmidhiu nr. 745, i cili thotë “Hasen sahih
Tirmidhiu nr. 751; Nesaiu 1\322; Ebu Davudi nr. 2436. Tirmidhiu e bën hasen
3
Buhariu nr. 1976.
4
Buhariu nr. 1981.
5
Ahmedi 5\152; Nesaiu 4\222, kurse teksti është i Ahmedit. Albani e ka bërë hasen
6
Buhariu nr. 1976.
7
Muslimi nr. 1163
8
Buhariu nr. 969.
1
2
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Agjërimet e ndaluara dhe ato të urryera
1. Është vepër e urryer (mekruh) që muaji Rexheb të veçohet me agjërim,
sepse një gjë e tillë është rit i njerëzve të Xhahilijetit, të cilët e madhëronin
muajin Rexheb. Nëse njeriu e agjëron këtë muaj bashkë me një muaj
tjetër, atëherë nuk është mekruh, sepse në atë rast ai nuk e veçon atë muaj
me agjërim. Ahmed ibën Harshe ibën Hurr thotë: “E kam parë Omer ibnul
Hattabin r.u. duke i goditur në duar njerëzit që e agjëronin Rexhebin, që të
marrin ushqim dhe u thoshte: ‘Hani! Ky është muaj të cilin njerëzit e
Xhahilijetit e madhëronin.”1
2. Urrehet (mekruh) të agjërohet dita e Xhuma veçmas. Pejgamberi  ﷺka thënë:
“Mos e agjëroni ditën e Xhuma, përveç nëse me të agjëroni një ditë përpara
ose një ditë pas.”2 Pra, sipas këtij hadithi, nëse e agjëron ditën e Xhuma,
duke ia bashkëngjitur edhe një ditë, atëherë nuk ka ndonjë të keqe.
3. Urrehet (mekruh) të agjërohet dita e Shtunë veçmas. Pejgamberi  ﷺka thënë:
“Mos agjëroni ditën e Shtunë, përveç nëse është agjërim i obligueshëm!”3
Qëllimi i ndalesës është nëse e Shtuna veçohet me agjërim, por nëse asaj i
bashkëngjitet një ditë, atëherë nuk është e ndaluar. Pejgamberi ﷺ, hyri në
dhomën e Nënës së Besimtarëve, Xhuvejrijes, ditën e Xhuma dhe ajo po
agjëronte. Ai e pyeti: “Ke agjëruar dje?” “Jo.” – iu përgjigj ajo. Ai i tha:
“Do të agjërosh nesër?” “Jo.” – tha ajo. Pejgamberi  ﷺi tha: “Atëherë prishe
agjërimin!”4 Prej këtij hadithi, fjala: “Do agjërosh nesër?” vërteton se
agjërimi i ditës së Shtunë lejohet nëse bëhet bashkë me një tjetër. Imam
Tirmidhiu, Allahu e mëshiroftë, pas transmetimit të hadithit të mëparshëm,
i cili ndalon, ka thënë: “Domethënia e ndalesës është: që njeriu ta veçojë të
Shtunën me agjërim, ngase çifutët e madhërojnë ditën e Shtunë.”
4. Ndalohet (haram) agjërimi i “ditës së dyshimit”. Ajo është dita e tridhjetë
e muajit Shaban, në rast se në Qiell ka diçka që e pengon shikimin e Hënës
së Re, por nëse Qielli është i kthjelltë atëherë nuk është ditë dyshimi.
Argument se agjërimi i kësaj dite është haram, është hadithi ku Ammari
r.u. thotë: “Kush e agjëron ditën e dyshimtë, ai e ka kundërshtuar Ebul
Kasimin ﷺ.”5

Albani këtë transmetim ia referon Ibën Ebi Shejbes dhe thotë: sahih
Buhariu nr. 1985 dhe Muslimi nr. 1144.
3
Ebu Davudi nr. 2421; Tirmidhiu nr. 744; Ibën Maxhe nr. 1726
4
Buhariu nr. 1986.
5
Tirmidhiu nr. 689
1
2
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Pejgamberi  ﷺka thënë: “Mos i dilni përpara Ramazanit duke agjëruar një
ose dy ditë para tij, përveç një njeri që ka qenë duke agjëruar ndonjë agjërim
tjetër. Ai mund të agjërojë.”1 Dmth: Mos agjëroni një ditë para Ramazanit
dhe atë ditë ta llogaritni si pjesë të Ramazanit, nga përkujdesja ndaj fillimit
të tij, ngase agjërimi i Ramazanit është i lidhur me shikimin e Hënës dhe nuk
ka nevojë të mbingarkoheni. Mirëpo, një njeri që ka pasur një agjërim të
rregullt, ai nuk ka gjë nëse agjëron, sepse agjërimi i tij nuk bëhet me qëllim
të pritjes së Ramazanit. Prej kësaj ndalese bën përjashtim, gjithashtu edhe
kompensimi i agjërimit të mbetur dhe agjërimi i zotuar, sepse këto janë
obligime.
5. Ndalohet (haram) agjërimi i ditëve të Bajrameve. Ebu Seid elHudriu
r.u. thotë: “Pejgamberi  ﷺndaloi të agjërohet dita e Bajramit të Ramazanit
dhe dita e Bajramit të Kurbaneve.”2
Omer ibnul Hattabi r.u. transmeton: “Dy ditë, i Dërguari i Allahut  ﷺka
ndaluar të agjërohen: dita kur ju e ndërprisni agjërimin dhe dita kur ju
hani prej kurbaneve tuaj.”3
6. Urrehet (mekruh) agjërimi i ditëve të teshrikut. Ato janë tri ditë pas ditës
së Bajramit të Kurbaneve, dita e njëmbëdhjetë, e dymbëdhjetë dhe e
trembëdhjetë e muajit Dhul Hixhxhe. Pejgamberi ﷺ, në lidhje me to ka thënë:
“Ato janë ditë të ngrënies, pirjes dhe përmendjes së Allahut të Lartësuar.”4
Në hadith tjetër, thotë: “Dita e Arafatit, dita e Bajramit dhe ditët e teshrikut
janë festë për ne myslimanët. Ato janë ditë për ngrënie dhe pirje.”5
Agjërimi i këtyre ditëve i është lejuar haxhiut që e ka bërë njërin prej dy
llojeve të haxhxhit në të cilat duhet therur kurban (hedj) dhe nuk ka pasuri
që të therë. Transmetohet nga Aisha dhe Ibën Omeri r.u.m të kenë thënë:
“Në ditët e teshrikut nuk i është lejuar kujt të agjërojë, përveç atij që nuk
ka mundësi të therë hedj.”6

Buhariu nr. 1914.
Buhariu nr. 1991.
3
Buhariu nr. 1990.
4
Muslimi nr. 1141.
5
Tirmidhiu nr. 777 dhe thotë: “Hasen sahih.”
6
Buhariu nr. 1997, 1998.
1
2
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Kapitulli V:
I’tikafi
Përkufizimi dhe dispozita e itikafit
Përkufizimi gjuhësor: I’tikaf, në Gjuhën Arabe, d.m.th.: të mos ndahesh nga një
gjë dhe ta lidhësh veten me të.
Përkufizimi terminologjik: I’tikafi është: Qëndrimi i pandashëm në xhami për
ta adhuruar Allahun.
Dispozita: Itikafi është sunnet dhe afrim ndaj Allahut të Lartësuar.
Allahu thotë:
ِِ
ِ ِ ِ أَن طَ ِهرا ب ي
ِ السج
ود
ُّ ني َو
َ ني َوال َْعاكف
َ ِت للطَّائِف
ُ ُّ الرَّك ِع
َ َْ َ
“Pastrojeni Shtëpinë Time (Qabenë) për ata që e vizitojnë, që rrinë aty për
adhurim (i’tikaf) dhe që falen duke u përkulur dhe përulur”1
Ky ajet vërteton se itikafi ka qenë i ligjshëm edhe në popujt e mëparshëm.
Në ajet tjetër Allahu thotë:
ِ
ِ وه َّن وأَنتُم َعاكِ ُفو َن ِِف الْمس
اج ِد
ْ َ ُ َوََل تُبَاش ُر
ََ
“Mos iu afroni atyre (bashkë-shorteve) gjatë kohës kur mbylleni për adhurim
në xhami!”2
Aisha r.a. transmeton se “Pejgamberi  ﷺbënte itikaf në dhjetë ditët e fundit të
Ramazanit deri sa vdiq.”3
Të gjithë myslimanët kanë konsensus se itikafi është i ligjshëm dhe se është sunnet.
Nuk është obligim për myslimanin, përveç nëse ai vetë ia bën obligim vetes, si p.sh
nëse zotohet.
Ligjshmëria e itikafit dhe ajo se ai është sunnet vërtetohet me Kur’an, Sunnet dhe
Ixhma.
Kushtet e itikafit
Itikafi është adhurim i cili ka kushte dhe pa to nuk është i vlefshëm. Ato kushte
janë:
1. Ai që bën itikaf të jetë mysliman në moshën që mund të dallojë dhe i
mençur. Itikafi nuk është i pranuar nëse bëhet prej kafirit, prej të çmendurit,
e as prej fëmijës që nuk di të dallojë. Mosha e pubertetit nuk është
kusht, siç nuk është kusht edhe mashkullia. Itikaf mund të bëjë edhe një fëmijë
1

El Bekare: 125
El Bekare: 187
3
Buhariu nr. 2020 dhe Muslimi nr. 1172.
2
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që është nën moshën e pubertetit, nëse ai është në moshën që mund të dallojë,
si dhe femra.
2. Nijeti. Pejgamberi  ﷺka thënë: “Veprat vlerësohen sipas nijetit.”1
Ai që bën itikaf, duhet të ketë nijet – qëllim që mos t’i ndahet xhamisë në
të cilën bën itikaf, si ibadet dhe afrim ndaj Allahut të Madhërishëm.
3. Itikafi të bëhet në xhami.
Allahu thotë:
ِ وأَنتُم َعاكِ ُفو َن ِِف الْمس
اج ِد
ْ َ
ََ
“Kur mbylleni për adhurim në xhami!”2
Pejgamberi  ﷺbënte itikaf në xhami dhe nuk është transmetuar se
ndonjëherë ka bërë itikaf në vend tjetër.
4. Xhamia, në të cilën bëhet itikaf, të jetë xhami në të cilën falet rregullisht
namazi me xhemat. Ky kusht vlen nëse periudha e itikafit përfshin edhe
kohë të ndonjë namazi farz dhe nëse njeriu që bën itikaf është që e ka
obligim faljen me xhemat. Nëse itikafi bëhet në xhami ku nuk falet namazi
me xhemat, atëherë ai që bën itikaf duhet ta braktisë faljen me xhemat, kurse
ky është obligim për të, ose duhet të dalë shpesh prej vendit të itikafit, d.m.th.
për secilin namaz dhe kjo është në kundërshtim me qëllimin e itikafit. Sa i
përket gruas, asaj i lejohet të bëjë itikaf në cilëndo xhami, pa marrë parasysh
a falet aty namazi me xhemat apo jo, me kusht që itikafi i saj të mos jetë
shkak për provokim ose joshje, e nëse është shkak për një gjë të tillë,
atëherë i ndalohet. Më e vlefshme është që ajo ta bëjë itikafin në xhami
ku falet namazi me xhemat rregullisht edhe pse ky nuk është kusht i itikafit.
5. Të jetë i pastër nga papastërtia e madhe. Itikafi i xhunubit, i gruas me cikël
ose i lehonës nuk është i vlefshëm, sepse këtyre nuk u lejohet të qëndrojnë
në xhami.
Sa i përket agjërimit, ai nuk është kusht për itikaf, sepse Ibën Omeri r.u.ma
transmeton se Omeri r.u. ka thënë: “O i Dërguar i Allahut! Unë në
Xhahilijet jam zotuar të bëj itikaf një natë në Mesxhidul Haram.” Pejgamberi
 ﷺi tha: “Kryeje zotimin e dhënë!”3
Sikur të ishte agjërimi kusht, atëherë itikafi natën nuk do të ishte i
vlefshëm, sepse natën nuk agjërohet.
Agjërimi dhe itikafi janë dy ibadete të ndara dhe njëri nuk mund të jetë kusht
i tjetrit.
Muslimi nr. 1907.
El Bekare: 187
3
Buhariu nr. 2032 dhe Muslimi nr. 1656.
1
2
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Koha e itikafit, punët e pëlqyera në itikaf dhe ç’i lejohet njeriut në itikaf
Kohëzgjatja dhe koha e itikafit. Qëndrimi në xhami për një kohë të caktuar
është shtyllë e itikafit, prandaj nëse nuk ndodh qëndrimi në xhami, itikafi nuk
ka filluar. Rreth asaj se cila është koha më e shkurtër e itikafit ka divergjenca
mes dijetarëve. Mendimi i vërtetë – in sha Allah – është se itikafi nuk ka kufi
minimal të caktuar dhe itikafi është i vlefshëm, qoftë edhe nëse vazhdon për një
kohë shumë të shkurtër, por më e vlefshme është që të mos jetë më pak se një ditë
e një natë. Nuk transmetohet nga Pejgamberi  ﷺose nga ndonjëri prej sahabeve të
kenë bërë itikaf më pak se një ditë e një natë.
Koha më e vlefshme për itikaf është në dhjetë ditët e fundit të Ramazanit, në
bazë të hadithit të lartpërmendur të Aishes r.a., e cila thotë se “Pejgamberi  ﷺbënte
itikaf në dhjetë ditët e fundit të Ramazanit deri sa vdiq.”1
Nëse dikush bën itikaf jashtë kësaj kohe, atij i lejohet, por ka vepruar diçka që nuk
është më e vlefshme dhe më parësore.
Kush do të bëjë itikaf në dhjetë ditët e fundit të Ramazanit, ai duhet ta falë namazin
e sabahut ditën e njëzetenjë të Ramazanit në xhaminë në të cilën e ka nijet ta
bëjë itikafin dhe aty të rrijë deri pas perëndimit të Diellit në ditën e fundit të
Ramazanit.
Gjërat e preferuara në itikaf. Itikafi është ibadet në të cilin robi veçohet me
Krijuesin e tij dhe i këput lidhjet me krijesat e tjera. Për të preferohet që të veçohet
vetëm për ibadet, të falë shumë namaz, ta shtojë dhikrin, lutjet, leximin e Kur’anit,
pendimin, kërkimin e faljes, si dhe ibadete të tjera të këtilla, të cilat do ta afrojnë
kah Allahu i Lartësuar.
Ç’i lejohet njeriut në itikaf. Njeriut në itikaf i lejohet të dalë prej xhamisë për
gjërat e domosdoshme, siç janë: ngrënia dhe pirja – nëse nuk ka kush t’ia sjellë
ushqimin në xhami, kryerja e nevojës, marrja avdes dhe larja në rast se bëhet
xhunub.
Lejohet të bisedojë me njerëz për punë të dobishme dhe t’i pyesë për gjendjen e tyre,
kurse të bisedohet për gjëra që nuk ka dobi, ose që nuk ka nevojë, është në
kundërshtim me qëllimin për të cilin itikafi është bërë i ligjshëm. Lejohet që atë ta
vizitojë dikush prej familjes së tij dhe ai të bisedojë me të për një kohë të shkurtër
dhe lejohet të dalë prej vendit të itikafit që ta përcjellë.
Safija r.a. ka thënë: “I Dërguari i Allahut ishte në itikaf. Unë shkova tek ai,
bisedova pak me të, pastaj u ngrita të shkoj dhe ai u ngrit të më përcjellë...”2

1
2

Buhariu nr. 2020 dhe Muslimi nr. 1172.
Buhariu nr. 2035 dhe Muslimi nr. 2175.
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Njeriut në itikaf i lejohet edhe të hajë, të pijë dhe të flejë në xhami duke pasur
kujdes dhe ta ruajë pastërtinë dhe rendin e xhamisë.
Gjërat që e prishin itikafin
Itikafi është i prishur nëse bëhet njëra nga këto gjëra:
1. Dalja nga xhamia pa nevojë me qëllim, edhe në qoftë për një kohë të shkurtër.
Aisha r.a. thotë: “Kur Pejgamberi  ﷺishte në itikaf, nuk hynte në shtëpi,
përveç me ndonjë nevojë.”1 Dalja prej xhamisë ia humb njeriut qëndrimin
në të, që është shtyllë e itikafit.
2. Akti seksual, po edhe në qoftë natën dhe jashtë xhamisë.
Allahu thotë:
ِ
ِ وه َّن وأَنتُم َعاكِ ُفو َن ِِف الْمس
اجد
ْ َ ُ َوََل تُبَاش ُر
ََ
“Mos iu afroni atyre (bashkëshorteve) gjatë kohës kur mbylleni për
adhurim në xhami!” 2
E njëjta normë vlen edhe për ejakulimin me ëndje, që ndodh me diç tjetër
përveç marrëdhënieve intime, siç është masturbimi, ose ledhatimi i gruas.
3. Humbja e vetëdijes. Itikafi prishet për shkak të çmendurisë ose dehjes,
sepse i çmenduri dhe i dehuri nuk janë njerëz të ibadetit.
4. Menstruacioni ose lehonia, sepse gruas me menstruacion dhe lehonës nuk
i lejohet të qëndrojnë në xhami.
5 . Riddeja – mohimi i Islamit. Kjo gjë e mohon ibadetin.
Allahu thotë:
ك
َ ُت لَيَ ْحبَطَ َّن َع َمل
َ لَئِ ْن أَ ْش َرْك
“Nëse i shoqëron Allahut diçka tjetër (në adhurim), me siguri që punët e
tua do të zhvlerësohen.” 3

Buhariu nr. 2029.
El Bekare: 187
3
Ez Zumer: 65
1
2
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V: Libri mbi Ushqimet, të Therurat dhe Gjuetinë
Përfshin pesë kapituj:

Kapitulli I:
Ushqimet
Përkufizimi . Ushqim është secila gjë të cilën e ha njeriu dhe me të cilën ushqehet,
qoftë bukë, gjëra të tjera, si dhe pijet.
Rregulla esencë për ushqimet
Rregulla, sipas së cilës njeriu mund të mësojë se cilat ushqime janë të lejuara dhe
cilat të ndaluara, kuptohet prej ajeteve:
ِ
ِ
ِ َج ُد ِِف ما أ
ِ قُل ََّل أ
ِ
س أ َْو فِ ْس ًقا أ ُِه َّل
ََّ ُِوح َي إ
ً َل ُُمَ َّرًما َعلَ ٰى طَاع ٍم يَط َْع ُمهُ إََِّل أَن يَ ُكو َن َم ْي تَةً أ َْو َد ًما َّم ْس ُف
َ
ٌ وحا أ َْو ََلْ َم خن ِزي ٍر فَإنَّهُ ِر ْج
ِ ك غَ ُف
َِّ لِغَ ِْْي
ٍ
يم
ْ اّلل بِ ِه ۚ فَ َم ِن ا
ٌ َ َّْي َِب ٍغ َوََل َعاد فَِإ َّن َرب
ٌ ور َّرح
َ ْ َضطَُّر غ
“Thuaj: ‘Unë nuk gjej në atë që më është shpallur mua, asgjë që e ndalon njeriun
të hajë çfarë të dojë, përveç kafshëve të ngordhura, gjakut të derdhur, mishit të
derrit – se këto janë të ndyta – dhe mishit që është therur në emër të dikujt tjetër
në vend të Allahut. Por, kushdo që detyrohet nga nevoja të hajë ndonjë gjë prej
këtyre, pa dashur të bëjë gjynah dhe pa e kaluar kufirin, nuk do të fajësohet.
Vërtet, Allahu është Falës i madh dhe Mëshirë-plotë.”1
ِ و ُُِي ُّل َِلُم الطَّيِب
ث
ْ ات َو ُُيَ ِرُم َعلَْي ِه ُم
َ ِاْلَبَائ
َ ُ
َ
“...do t’ua lejojë të këndshmet e do t’ua ndalojë të fëlliqurat...”2
َِّ َقُل من ح َّرم ِزينَة
ِ ِ ِ اّلل الَِِّت أَ ْخر
ِ ادهِ والطَّيِب
ِ ات ِم َن
الر ْز ِق
َ َ َْ ْ
َ َ َج لعب
ََ
“Thuaj: ‘Kush i ka penguar stolitë e Allahut dhe ushqimet e këndshme, të
cilat Ai i ka krijuar për robërit e Vet?”3
Ushqim i këndshëm është ai ushqim të cilin njeriu e pëlqen dhe prej të cilit ai
joshet. Pasi njeriu ushqehet dhe formohet prej asaj që e ha, atëherë ushqimi ndikon
edhe në moralin e tij. Ushqimi i këndshëm ka ndikim të këndshëm, kurse ushqimi
i fëlliqur e ka ndikimin e kundërt.
1

El En’am: 145
El A’raf: 157
3
El A’raf: 32
2
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Mu për këtë, Allahu i ka bërë të lejuara ushqimet e mira dhe i ka ndaluar ato të
fëlliqurat dhe të neveritshmet.
Në esencë, secili ushqim është i lejuar, me përjashtim të ushqimeve të cilat me
urtësi i ka ndaluar Sheriati.
Për këtë Allahu i Lartësuar thotë:
ص َل لَ ُكم َّما َح َّرَم َعلَْي ُك ْم
َّ ََوقَ ْد ف
“Ai tashmë jua ka shpjeguar ç’është e ndaluar të hani, përveçse kur jeni në
shtrëngesë?!” 1
Ky shpjegim përfshin tri gjëra:
1) Përmendja e ushqimeve të lejuara;
2) Përmendja e ushqimeve të ndaluara; dhe
3) Ushqimet për të cilat është heshtur (nuk ka as lejim as ndalesë).
Këtë e ka sqaruar Pejgamberi  ﷺduke thënë: “Allahu ju ka obliguar me obligime,
pra mos i humbni ato! Ju ka caktuar kufij, pra mos i kaloni ato! Jua ka ndaluar
disa gjëra, pra mos i shkelni ato! Kurse, ka disa gjëra për të cilat është heshtur
prej mëshirës që e ka Allahu ndaj jush, jo se i ka harruar, pra mos i hulumtoni ato!”2
Ushqimet për të cilat Sheriati ka treguar shprehimisht se janë të lejuara
Esenca dhe rregulla për këtë është se: secili ushqim i pastër, në të cilin nuk ka
dëm, është i lejuar. Ushqimet e lejuara ndahen në dy lloje: me prejardhje shtazore
dhe me prejardhje bimore, si drithërat, pemët etj. Ato me prejardhje shtazore ndahen
në dy pjesë: kafshë tokësore dhe kafshë ujore.
I.

1
2

Kafshët ujore: janë të gjitha kafshët që jetojnë në ujë, siç janë peshqit me
të gjitha llojet e shumta të tyre, si dhe kafshët tjera që jetojnë në det. Të
gjitha janë të lejuara, me përjashtim të kafshëve helmuese, të cilat ndalohet
të hahen për shkak të dëmit që mund ta kenë; të kafshëve që janë të
neveritshme, siç janë bretkosat, për të cilat ka edhe ndalesë të vriten dhe
krokodilët, të cilët janë të neveritshëm, por janë të ndaluar edhe për
shkak se kanë dhëmbë qeni.

El En’am: 119
Darekutniu në Sunen 4\184; Bejhekiu 10\12. Neveviu e ka bërë hasen
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Allahu thotë: ث
ْ َو ُُيَ ِرُم َعلَْي ِه ُم
َ ِاْلَبَائ
“E do t’ua ndalojë të fëlliqurat.”1
Kafshët e ujit lejohet të hahen, pa marrë parasysh a i ka gjuajtur një mysliman apo
një mosbesimtar dhe pa marrë parasysh a i ngjet ajo kafshë një kafshe tokësore që
lejohet të hahet, apo jo. Kafshët që jetojnë në ujë nuk është patjetër të theren.
Allahu thotë:
ِ
ِ
ِلسيَّارة
ً َامهُ َمت
َ أُح َّل لَ ُك ْم
ُ صيْ ُد الْبَ ْح ِر َوطَ َع
َ َّ اعا لَّ ُك ْم َول
“Ju është lejuar gjuetia e detit dhe çdo ushqim nga deti është për t’u kënaqur
ju dhe udhëtarët.”2
Ibën Abbasi r.u. gjatë komentimit të këtij ajeti, thotë: “Gjueti është kafsha që
gjuhet në det, kurse ushqim është kafsha të cilën e nxjerr deti të ngordhur.”3
Nga Ebu Hurejra r.u. transmetohet të ketë thënë: Një njeri e pyeti të Dërguarin e
Allahut ﷺ: “O i Dërguar i Allahut! Ne udhëtojmë nëpër det dhe me vete marrim
pak ujë. Nëse me atë ujë marrim avdes, atëherë nuk kemi ç’të pimë. Mund të
marrim avdes me ujin e detit?” I Dërguari i Allahut  ﷺtha: “Deti e ka ujin e
pastër dhe ngordhësirat në të lejohen për të ngrënë.”3
II.

Kafshët tokësore: Ato që janë hallall prej kafshëve tokësore, për të cilat ka
argument tekstual, mund të përfshihen në këto pika:

a ) Bagëtitë.
Allahu thotë:
فءٌ َوَمنَافِ ُع َوِمنْ َها ََتْ ُكلُو َن
ْ ام َخلَ َق َها ۖ لَ ُك ْم فِ َيها ِد
َ َو ْاْلَنْ َع
“Bagëtitë Ai i ka krijuar për ju. Nëpërmjet tyre ju siguroni rroba të ngrohta
dhe dobi të tjera. Prej tyre ju ushqeheni.”4
ِ َي أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا أَوفُوا ِِبلْع ُق
ِ
يمةُ ْاْلَنْ َع ِام إََِّل َما يُتْ لَ ٰى َعلَيْ ُك ْم
ْ َّود ۖ أ ُِحل
َ َ
ُ
ْ َ َ
َ ت لَ ُكم َِب
“O besimtarë! Plotësoni detyrimet! Ju është lejuar ngrënia e bagëtive, përveç
atyre që do t’ju njoftohen.”5 Bagëti janë devetë, lopët dhe dhentë
b) Kali. Nga Xhabir ibën Abdullah r.u. transmetohet të ketë thënë: “Pejgamberi ﷺ,
në ditën e Hajberit, ndaloi të hahet mishi i gomarit, por e lejoi mishin e kalit.”6
1

El A’raf: 157
El Maide: 96
3
Darekutniu 4\270.
4
En Nahl: 5
5
El Maide: 1
6
Buhariu nr. 5520 dhe Muslimi nr. 1941.
2
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c) Hardhuca “Dabb”. Nga Ibën Abbasi r.u. transmetohet të ketë thënë:
“Hardhuca Dabb është ngrënë në tryezën e të Dërguarit të Allahut ﷺ.”1
Pejgamberi  ﷺka thënë: “Hajeni se ai është hallall, mirëpo unë nuk e ha.”2
d) Zebra. Zebra është gomar i egër. Ajo, ndryshe nga gomari shtëpiak lejohet
të hahet. Katadeja r.u. transmeton se ka parë një zebër dhe e ka gjuajtur. Më
vonë Pejgamberi  ﷺi ka thënë: “A ju mbeti mish prej zebrës?” Katadeja i ka
thënë: “Na ka mbetur një këmbë.” Atë e mori Pejgamberi  ﷺdhe e hëngri.3
e) Lepuri. Nga Enesi r.u. transmetohet të ketë marrë një lepur, të cilin e theri Ebu
Talha. Ata i dërguan Pejgamberit  ﷺnjë kofshë dhe ai e pranoi atë.4
f) Hiena. Nga Xhabiri r.u. transmetohet të ketë thënë: E pyeta Pejgamberin ﷺ
për hienën. Ai më tha: “Hiena është gjah, të cilin nëse e gjuan dikush duhet
ta shpaguajë me një dash.”5 Dmth në rast se e gjuan atë duke qenë në ihram.
Ibën Haxheri thotë: “Në lidhje me hienën transmetohen shumë hadithe që
nuk janë të dobëta.”6
g) Pula. Ebu Musa r.u. thotë: “E kam parë Pejgamberi  ﷺduke ngrënë mish
pule.”7 E njëjta dispozitë vlen edhe për patën dhe për rosën, sepse edhe ato janë
të këndshme, prandaj bëjnë pjesë në kuptimin e përgjithshëm të ajetit: “Do
t’ua lejojë të këndshmet.” (elMaide: 4)
h) Karkaleci. Nga Abdullah ibën Ebi Eufa r.u. transmetohet të ketë thënë:
“Kemi marrë pjesë me Pejgamberin  ﷺnë shtatë, apo gjashtë beteja, ku hanim
bashkë me të karkaleca.”8
Ushqimet për të cilat Sheriati ka treguar shprehimisht se janë të ndaluara
Esenca dhe rregulla, për këtë, është se: secili ushqim i papastër, i neveritshëm
dhe i dëmshëm nuk është i lejuar për të ngrënë. Në vijim pason sqarimi i imtësisht:

Buhariu nr. 5217 dhe Muslimi nr. 1945.
Buhariu nr. 7267 dhe Muslimi nr. 1944.
3
Buhariu 6\222 dhe Muslimi nr. 1196.
4
Buhariu 6\231 dhe Muslimi nr. 1953
5
Ebu Davudi nr. 3801; Tirmidhiu 4\222, i cili thotë: “Hasen sahih
6
Fet’hul Bari 9\574.
7
Buhariu nr. 5517 dhe Muslimi nr. 1649
8
Buhariu nr. 5495 dhe Muslimi nr. 1952.
1
2
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1) Ushqimet e ndaluara, që janë përmendur në Librin e Allahut, mund të
përmblidhen në dhjetë gjëra, të cilat përmenden në ajetin:
ِ
ِ
ِ ِ
ِ َ اّلل بِ ِه والْم ْن َخنِ َقةُ والْموقُوذَةُ والْم
ِْ ت َعلَْي ُكم الْم ْي تَةُ والدَّم و ََلْم
السبُ ُع إََِّل َما
َّ يحةُ َوَما أَ َك َل
ْ ُح ِرَم
َ َتديَةُ َوالنَّط
َْ َ
َُ َ
ُ َ َّ اْلن ِزي ِر َوَما أُه َّل لغَ ِْْي
ُ َُ َ َ ُ
ِ ُّص
ب َوأَن تَ ْستَ ْق ِس ُموا ِِب ْْلَ ْزََلِم
ُ ذ ََّكيْ تُ ْم َوَما ذُبِ َح َعلَى الن
“Është e ndaluar për ju ngrënia e ngordhësirës, e gjakut, e mishit të derrit, e
mishit të kafshës që është therur jo në Emër të Allahut, e mishit të kafshës së
mbytur lidhur në fyt, e mishit të kafshës që ka ngordhur nga goditja, e mishit të
kafshës që është vrarë nga rrëzimi apo nga brirët e kafshëve të tjera, e
mishit të asaj që është kafshuar nga egërsirat - përveç atyre që i therni ju
para se të ngordhin. Gjithashtu, është e ndaluar për ju edhe ngrënia e mishit
të kafshëve që janë therur në altar për nder të idhujve.”1
Ngordhësirë është kafsha të cilës i ka dalë shpirti vetë, pa therje të ligjshme.
Ngordhësira ndalohet të hahet, sepse ajo është e dëmshme, për shkak se në të ka
gjak të ngjizur dhe sepse ajo është e neveritshme. Ngordhësira lejohet të hahet
vetëm në rast domosdoshmërie, por vetëm aq sa është nevoja e patjetërsueshme.
Prej kësaj norme, përjashtim bëjnë peshku dhe karkaleci. Ato janë të lejuara edhe
si të ngordhura.
- Gjaku që përmendet në ajet është gjaku i derdhur nga kafsha.
Këtë e argumenton ajeti tjetër:
وحا
ً َد ًما َّم ْس ُف
“...gjakut të derdhur...” 2
E, sa i përket gjakut që mbetet në damarët e mishit të kafshës, pas therjes së saj,
ai është i lejuar. Gjak i lejuar për të ngrënë është edhe ai që është lejuar me tekst
sheriatik, siç janë mëlçia dhe shpretka.
- Mishi i derrit është i ndaluar sepse derri është i fëlliqtë dhe ushqehet me
fëlliqësira, si dhe për shkak se mishi i tij përmban dëme të mëdha. Këto tri ushqime,
Allahu i ka përmendur edhe në ajetin:
ِ
ِ
ِ َج ُد ِِف ما أ
ِ قُل ََّل أ
ِ
س أ َْو فِ ْس ًقا أ ُِه َّل لِغَ ِْْي
ََّ ُِوح َي إ
ً َل ُُمَ َّرًما َعلَ ٰى طَاع ٍم يَط َْع ُمهُ إََِّل أَن يَ ُكو َن َم ْي تَةً أ َْو َد ًما َّم ْس ُف
َ
ٌ وحا أ َْو ََلْ َم خن ِزي ٍر فَإنَّهُ ِر ْج
َِّ
اّلل بِ ِه
“Thuaj: ‘Unë nuk gjej në atë që më është shpallur mua, asgjë që e ndalon njeriun
të hajë çfarë të dojë, përveç kafshëve të ngordhura, gjakut të derdhur, mishit të
derrit, se këto janë të ndyta, dhe mishit që është therur në emër të dikujt tjetër
në vend të Allahut.” 3
1

El Maide: 3
El En’am: 145
3
ElEn’am: 145
2
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- Ajo që theret jo në Emër të Allahut dmth që është therur me emrin e dikujt
tjetër veç Allahut. Ky mish ndalohet të hahet sepse në therjen e tij bën pjesë shirku
i cili është kundërshtues i teuhidit. Therja – sakrifikimi është ibadet dhe ai ibadet
lejohet të bëhet vetëm për Allahun.
Allahu thotë:
ك َو ْاْنَ ْر
َ ِص ِل لَِرب
َ َف
“Falu (vetëm) për Zotin tënd dhe ther kurban!”1
- Kafsha e mbytur lidhur në fyt është ajo kafshë e cila ka ngordhur për shkak se
i është lidhur qafa dhe i është ndërprerë frymëmarrja, qoftë me qëllim nga dikush,
qoftë ajo të jetë lidhur vetë.
- Kafsha që ka ngordhur nga goditja është një kafshë e cila është goditur me një
mjet të rëndë dhe ka ngordhur për shkak të kësaj.
- Kafsha e vrarë nga rrëzimi është kafsha e cila ka rënë nga një vend i lartë dhe ka
ngordhur.
- Kafsha e vrarë nga brirët e një kafshe tjetër është ajo të cilën e ka goditur një
kafshë me brirët e saj dhe ka ngordhur nga kjo goditje.
- Kafsha e kafshuar nga egërsirat është një kafshë të cilën e ka sulmuar një
luan, tigër, ujk, leopard, qen etj, ka ngrënë një pjesë të saj dhe ajo ka ngordhur për
shkak të kësaj. Këto pesë llojet e fundit, nëse zihen të gjalla dhe theren para se të
ngordhin, atëherë ngrënia e mishit të tyre bëhet hallall, sepse në vazhdim të ajetit,
Allahu thotë: إََِّل َما ذ ََّك ْي تُ ْم
“Përveç atyre që i therni ju para se të ngordhin.” 2
- Kafsha që është therur në altar. Altarë janë rrasa guri, ku bëhen flijime për
idhujt. Gurë të atillë ka pasur të vëna rreth Qabesë dhe, në kohën e Xhahilijetit,
mushrikët aty kanë therur kurbane. Mishi i kafshëve të therura kështu nuk
lejohet të hahet, sepse ajo është therur për shirk, të cilin Allahu e ka ndaluar,
siç u cek edhe te kafsha që është therur në emër të dikujt tjetër përveç Allahut.

1
2

El Keuther: 2
El Maide: 3

58

Fikh 3

2020-2021

Ushqime të tjera që ndalohen:
- Ushqimet që janë të dëmshme, si: helmi, alkooli, pijet tjera dehëse dhe narkotike.
Allahu thotë:
َّهلُ َك ِة
ْ َوََل تُلْ ُقوا ِِبَيْ ِدي ُك ْم إِ ََل الت
“Mos e çoni veten tuaj, me duart tuaj, në shkatërrim”1
س ُك ْم
َ َوََل تَ ْقتُلُوا أَن ُف
“Mos e vritni veten!”2
- Copë mishi e këputur nga kafsha e gjallë.
Ebu Uakid elLejthi r.u. tregon se Pejgamberi  ﷺka thënë: “Copa e mishit që
këputet nga kafsha e gjallë është ngordhësirë.”3
- Kafshët grabitqare. Ato janë bishat e egra të cilat gjuajnë me dhëmbë, d.m.th.
që kafshojnë (kafshët që i kanë dhëmbët e syrit të mprehtë dhe më të mëdhenj
se dhëmbët tjerë – që kanë dhëmbë qeni – sh.p.), siç janë: luani, tigri, leopardi,
qeni etj. Nga Ebu Tha’lebe elHusheniu r.u. transmetohet të ketë thënë: “I Dërguari
i Allahut  ﷺka ndaluar të hahet mishi i secilës bishë me dhëmbë qeni.”4
Pejgamberi  ﷺthotë: “Secila bishë me dhëmbë qeni ndalohet të hahet.”5
- Shpezët grabitqarë. Ato janë shpezët të cilat gjuajnë me kthetrat e tyre, siç janë:
shqiponja, skifteri, petriti, qifti, bufi etj. Nga Ibën Abbasi r.u. transmetohet të ketë
thënë: “I Dërguari i Allahut ﷺ, ka ndaluar ngrënien e secilës kafshë me dhëmbë
qeni dhe secilit shpend me kthetra.”6
- Shpezë tjera që ndalohet të hahen janë edhe ato që ushqehen me kërmë, siç janë:
shkaba, korbi etj. Këto ndalohen sepse ushqimi i tyre është i fëlliqur.
- Ndalohet të hahet secila kafshë, për të cilën Sheriati ka nxitur të vritet, si:
gjarpri, akrepi, miu, qifti. Aisha r.a. transmeton se Pejgamberi  ﷺka thënë:
1

El Bekare: 195
En Nisa’: 29
3
Ahmedi në Musned 5\218; Ebu Davudi nr 2858; Tirmidhiu nr. 1480, i cili e bën hasen
4
Buhariu nr. 5530 dhe Muslimi nr. 1932
5
Muslimi nr. 1933.
6
Muslimi nr. 1934.
Kthetrat janë thonjtë e disa bishave dhe shpezëve grabitqarë, me të cilat ato e shqyejnë mishin e gjahut të
tyre.
2
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“Pesë kafshë janë të fëlliqura dhe vriten edhe në harem: korbi, qifti, akrepi, miu dhe
qeni i egër.”1
Përveç kësaj, këto kafshë janë të neveritshme.
- Gomari shtëpiak. Xhabiri r.u. transmeton se “Pejgamberi ﷺ, në ditën e
Hajberit, ndaloi të hahet mishi i gomarit shtëpiak.”2
- Secila kafshë e neveritshme, si: miu, gjarpri, mizat, grerëzat, bletët etj. Allahu
thotë:
ث
ْ َو ُُيَ ِرُم َعلَْي ِه ُم
َ ِاْلَبَائ
“Do t’ua ndalojë të fëlliqurat.”3
- Kafsha, shumica e ushqimit të së cilës është i ndytë. Nga Ibën Omeri r.u.
transmetohet të ketë thënë: “I Dërguari i Allahut  ﷺka ndaluar të hahet kafsha
që ushqehet me ndyrësira.”4
Secila kafshë që ushqehet me ndyrësira është e ndaluar, pa marrë parasysh a është
deve, lopë, dele, pulë apo ndonjë kafshë tjetër. Nëse kafsha që është ushqyer
kështu, mbyllet për një kohë larg ndyrësirave dhe ushqehet me ushqime të pastra,
atëherë lejohet të hahet. Ibën Omeri r.u., kur desh të therte për të ngrënë një kafshë
të tillë, e mbyllte atë tri ditë, pastaj e therte. Disa dijetarë janë të mendimit se duhet
të mbahet e mbyllur më shumë se tri ditë.

Ushqimet për të cilat Sheriati ka heshtur
Ushqimet për të cilat Sheriati ka heshtur dhe në asnjë tekst nuk është përmendur se
janë të lejuara ose të ndaluara, janë të lejuara, sepse në esencë të gjitha gjërat janë
të lejuara.
Këtë e vërteton ajeti:
َِ ض
ِ ُه َو الَّ ِذي َخلَ َق لَ ُكم َّما ِِف ْاْل َْر
َج ًيعا
“Është Ai që për ju ka krijuar çdo gjë që ka në Tokë.”5
Ebu Derdaja r.u. tregon se i Dërguari i Allahut  ﷺka thënë: “Atë që Allahu e ka
lejuar në Librin e tij, ajo është e lejuar. Atë që e ka ndaluar është e ndaluar. Kurse,

Buhariu nr. 1829 dhe Muslimi nr. 1198.
Buhariu nr. 5204 dhe Muslimi nr. 1941.
3
El lA’raf: 157
4
Ebu Davudi nr. 3785; Ibën Maxhe nr. 3189. Hadithi është sahih
5
El Bekare: 29
1
2
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atë për të cilën ka heshtur, Allahu jua ka falur. Pra, pranojeni dhuratën e Allahut,
sepse Allahu nuk ka harruar gjë.” – pastaj e citoi ajetin:
ك نَ ِسيًّا
َ َُّوَما َكا َن َرب
“Dhe Zoti yt nuk harron kurrë.”1 2
Ushqimi që urrehet të hahet (që është mekruh)
Urrehet të hahet qepa dhe hudhra, si dhe ato ushqime që janë në këtë kuptim,
d.m.th. që kanë erë të keqe, siç është preshi etj, në veçanti kur njeriu do të
shkojë në xhami, apo në ndonjë vendtubimi tjetër ku përmendet Allahu dhe bëhet
ibadet. Xhabiri r.u. transmeton se Pejgamberi  ﷺka thënë: “Kush ka ngrënë prej
kësaj bime me erë të keqe, le të mos i afrohet xhamisë, sepse edhe engjëjve u
pengon ajo që u pengon njerëzve.”3. D.m.th.: kush ka ngrënë hudhër.
Në një transmetim tjetër të këtij hadithi, vazhdon duke thënë: “Deri sa t’i kalojë
era.”
Mirëpo, nëse këto perime zien dhe u del era e keqe, atëherë nuk ka asnjë pengesë
që të hahen. Omer ibnul Hattabi r.u. ka thënë: “Kush do t’i hajë, le t’ua mbysë
erën me zierje!”4
Në një transmetim nga Xhabiri r.u. thuhet: “Qëllimi i ndalesës është vetëm nëse
hahen të freskëta.”5

Etika e të ngrënit
Ngrënia duhet të bëhet me një etikë të caktuar. Ja disa prej rregullave:
1. Të thuhet “Bismil-lah” para se të fillohet të hahet. Nga Omer ibën Ebu
Seleme r.u. transmetohet të ketë thënë: “Isha i vogël nën kujdesin e
Pejgamberit ﷺ. Kur haja e çoja dorën ngado në ushqim. Pejgamberi  ﷺmë
tha:“O djalosh! Thuaj‘Bismil-lah, ha me dorën e djathtë dhe ha vetëm
para vetes!”. Pas kësaj, kam ngrënë vetëm në këtë mënyrë.” 6
2. Të hahet me dorën e djathtë, siç u cek në hadithin paraprak.
3. Njeriu duhet ta hajë ushqimin që e ka para vetit, siç u theksua në hadithin
e lartpërmendur, gjithashtu, me përjashtim nëse e di se tjetrit nuk i pengon
1

Merjem: 64
E transmeton Hakimi në Mustedrek 2\375
3
Buhariu nr. 5452 dhe Muslimi nr. 564.
4
Muslimi nr. 567.
5
Xhamiul Usul 8\280.
6
Buhariu 6\196 dhe Muslimi nr. 2022.
2
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dhe nuk urren që ky të hajë edhe nëpër anët tjera të pjatës së përbashkët.
Enesi r.u., gjatë transmetimit të tregimit për rrobaqepësin i cili e pat ftuar
në ushqim Pejgamberin ﷺ, thotë: “E pashë – dmth Pejgamberin  – ﷺsi i
zgjidhte copat e kungullit nëpër pjatë.”1
Nëse njeriu është duke ngrënë vetë, ose në pjatë ka lloje të ndryshme
të ushqimit, atëherë i lejohet të hajë edhe në pjesët që nuk janë para tij,
përderisa nuk u pengon të tjerëve.
4. Ta falënderojë Allahun pasi ta kryejë ushqimin. Ebu Umame r.u. thotë:
Kur ia largonin tryezën Pejgamberit ﷺ, ai thoshte: “Elhamdu lil-lahi
hamden kethiren tajjiben mubaraken fihi, gajra muvedde’in ue la
mustagnen anhu Rabbena.” (Lavditë e shumta, të mira dhe të bekuara i
takojnë Allahut. O Zot! Nuk i ndahemi bindjes ndaj Teje dhe nuk ndihemi
të panevojshëm për Ty.)2
Pejgamberi  ﷺthotë: “Allahu kënaqet me robin e Vet kur ai e ha ushqimin,
pastaj e falënderon me lavdi Allahun për atë ushqim, si dhe kur pi e
pastaj e falënderon Atë për atë pije.” 3
5. Preferohet të hahet përtokë. Enes ibën Maliku r.u.thotë:“Pejgamberi i
Allahut  ﷺasnjëherë nuk ka ngrënë mbi tryezë ose në sini dhe asnjëherë
nuk ka pasur bukë të butë.” Njëri prej transmetuesve thotë: E pyeta
Kataden: “Po ku hanin?” Ai tha: “Në sofrabez.”4
6. Urrehet të hahet mbështetur ose shtrirë. Nga Aisha r.a. transmetohet të ketë
thënë: I thashë Pejgamberit ﷺ: “O i Dërguar i Allahut, tu bëfsha kurban!
Ha mbështetur, e ke më lehtë.” Atëherë, ai e uli kokën, sa mu duk se do ta
prekë tokën me ballë dhe tha: “Jo. Do të ha siç ha robi dhe do të ulem
siç ulet robi.” 5 Ebu Xhuhajfe r.u. transmeton se Pejgamberi  ﷺka thënë:
“Unë nuk ha mbështetur.” 6
7. Nuk lejohet që njeriu ta kritikojë ushqimin të cilin nuk e pëlqen ta hajë. Nga
Ebu Hurejra r.u. transmetohet të ketë thënë: “I Dërguari i Allahut ﷺ
asnjëherë nuk ka kritikuar ndonjë ushqim. Nëse i ka pëlqyer e ka ngrënë,
nëse jo e ka lënë.”7
Buhariu nr. 5379.
Buhariu nr. 5459.
3
Muslimi nr. 2734.
1
2

4

Tr. Begaviu në Sherhus Sunne 11\286-287
Buhariu nr. 5398.
7
Buhariu nr. 5409 dhe Muslimi nr. 2064.
5
6
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8. Preferohet të hahet nga anët e pjatës dhe urrehet të hahet nga mesi i saj.
Nga Ibën Abbasi r.u. transmetohet se Pejgamberit  ﷺiu soll një pjatë
me përshesh me lëng mishi. Kur filluan të hanë, ai tha: “Hani nga anët e
pjatës e mos hani në mes, sepse bekimi zbret në mes të ushqimit.” 1
9. Të hahet me tre gishta dhe ato të lëpihen pasi të kryhet ushqimi. Ka’b ibën
Maliku r.u. tregon: “Pejgamberi  ﷺhante me tre gishta dhe nuk i fshinte
duart para se t’i lëpijë gishtat.”2
10. Të hahet copa e ushqimit që bie duke ngrënë. Pejgamberi  ﷺka thënë: “Nëse
dikujt i bie kafshata, le ta marrë, le t’ia largojë bërllokun dhe le ta hajë e le
të mos ia lërë atë shejtanit.”3
11. Më në fund të fshihet pjata dhe të hahet ushqimi deri në fund. Enesi r.u.,
në hadithin e përmendur më lart, thotë: “Ai – dmth Pejgamberi  – ﷺna ka
urdhëruar që ta fshijmë pjatën.” Dmth: ta mbarojmë tërë ushqimin në të dhe
të mos lëmë asgjë. Kurse, në një transmetim tjetër thuhet se Pejgamberi ﷺ
ka urdhëruar të lëpihen gishtat dhe pjata ku hahet dhe ka thënë: “Ju nuk
mund ta dini se në cilën kafshatë është bereqeti.”4

Ahmedi 1\270; Tirmidhiu nr. 1805 dhe thotë: “Hasen sahih”; Ebu Davudi nr. 3772; Ibën Maxhe nr. 3277.
Muslimi nr. 2032.
3
Muslimi nr. 2305.
4
Muslimi nr. 2033.
1
2
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Kapitulli II:
Normat e të therurave
Përkufizimi i të therurave
Të therura dmth kafshët që janë therur.
Në Sheriat kafshë e therur është: Kafsha e cila është therur sipas normave
sheriatike. Therja është: Prerja e gabzherrit, ezofagut dhe dy damarëve të qafës të
një kafshe tokësore të cilës i hahet mishi që është e mundshme të prehet, ose
plagosja e kafshës së tillë që nuk është e mundshme të theret.
Llojet e therjeve
Pasi therja është prerje e kafshës sipas normave sheriatike, atëherë është me vend
që t’i sqarojmë llojet e therjeve, të cilat e bëjnë të lejuar ngrënien e mishit të asaj
kafshe. Therja ndahet në tri pjesë, siç nënkuptohet prej Përkufizimi t të therjes.
I.

Dhebhi. Ai është prerje e fytit të kafshës, sipas kushteve të caktuara.

II.

Nahri. Ai është prerja e fundit të qafës së devesë. Therjen e këtillë e
përmend Allahu në ajetin:
ك َو ْاْنَ ْر
َ ِص ِل لَِرب
َ َف
“Falu (vetëm) për Zotin tënd dhe ther kurban!”1
III.

1
2

Plagosja. Ajo është vrasja e kafshës, e cila nuk është e mundshme të
theret, qoftë gjah, qoftë bagëti e ikur, duke e plaguar atë diku tjetër në
trup, jashtë grykës. Nga Rafi’u r.u. transmetohet të ketë thënë: Një deve
pat ikur dhe nuk mund të zihej. Një njeri e gjuajti me shigjetë dhe e rrëzoi.
Atëherë Pejgamberi  ﷺtha: “Bëni kështu me kafshët që ju ikin!”2

El Keuther: 2
Buhariu nr. 5509 dhe Muslimi nr. 1968.
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Dispozita e therjes
Therja e kafshës, e cila mund të theret, është e domosdoshme, sepse mishi i kafshës
nuk lejohet të hahet pa therje. Për këtë dispozitë nuk ka divergjenca mes dijetarëve
dhe kjo është në bazë të ajetit:
“Është e ndaluar për ju ngrënia e ngordhësirës.”1
Kurse, kafsha që nuk është therur është ngordhësirë, me përjashtim të peshkut,
karkalecit dhe të gjitha kafshëve që jetojnë në ujë. Këto kafshë lejohet të hahen pa i
therur, siç u sqarua në kapitujt e ushqimeve.
Kushtet që therja të jetë e vlefshme
Këto kushte ndahen në tri kategori:
1) Kushte që lidhen me therësin;
2) Kushte që lidhen me kafshën e therur; dhe
3) Kushte që lidhen me mjetin e therjes.
I.

Kushtet që lidhen me therësin

1. Të jetë kompetent; dmth të jetë i mençur, në moshën kur di të dallojë, pa
marrë parasysh a është mashkull a femër, mysliman a Ehlul Kitab.
Allahu thotë:
إََِّل َما ذ ََّك ْي تُ ْم
“...përveç atyre që i therni ju.”2
Ky ajet bën fjalë për kafshët e therura nga myslimani.
Allahu, gjithashtu, thotë:
ِ
ِ
لَّ ُك ْم
اب
أُوتُوا
ين
ام
ٌِّحل
َ َالْكت
ُ َوطَ َع
َ الَّذ
“Ju janë lejuar edhe ushqimet e ithtarëve të Librit”3

Ndërsa ky ajet bën fjalë për kafshët e therura prej Ehlul Kitabit.
Ibën Abbasi r.u. thotë: “Ushqimet d.m.th.: kafshët që ata i therin.” 4

1

El Maide: 3
El Maide: 3
3
El Maide: 5
4
Fet’hul Bari 9\552-553.
2
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E, sa u përket të therurave të mosbesimtarëve tjerë, përveç Ehlul Kitabit,
si dhe kafshët të cilat i ka therur një i çmendur, një i dehur, një fëmijë që
është në moshë kur nuk di të dallojë, të gjitha ato nuk janë të lejuara të hahen.
2. Të mos e bëjë therjen për dikë tjetër përveç Allahut dhe të mos përmendë
emër tjetër, gjatë therjes, përveç Emrit të Allahut. Nëse therësi e ther kafshën
si sakrificë për një idhull, a për një pejgamber etj, ajo kafshë nuk lejohet të
hahet. Sepse, Allahu, duke i përmendur kafshët që ndalohet të hahen, thotë:
َِّ
ِبِه
اّلل
لِغَ ِْْي
أ ُِه َّل
َوَما
“Mishin e kafshës që është therur jo në Emër të Allahut.”1
Nëse këto dy kushte i plotëson therësi, atëherë kafsha të cilën ai e ther është
e lejuar të hahet. Nuk ka dallim mes burrit apo gruas, të madhit apo të voglit,
të lirit apo skllavit.
II.

Kushtet që lidhen me kafshën e therur

1 . T’i priten gabzherri, ezofagu dhe damarët e qafës.
2 . Gabzherri është kanali i frymëmarrjes. Ezofagu është kanali i ushqimit, kurse
damarët e qafës janë dy venat që janë nga të dyja anët e fytit. Nga Rafi’
ibën Hadixh r.u. transmetohet të ketë thënë se Pejgamberi  ﷺka thënë: “Çdo
gjë prej të cilës del gjaku dhe për të cilën përmendet Emri i Allahut, e
bën të lejuar mishin e kafshës, përveç kafshës së vrarë prej dhëmbit ose
kthetrës.”2 D.m.th. se është kusht që therja të jetë shkak për derdhjen e
gjakut. Nëse kafshës i theren këto pjesë që u përmendën, e sidomos në atë
vend, atëherë dalja e gjakut nga trupi është më e shpejtë dhe kafshës i del
shpirti më shpejt. Kështu mishi bëhet më i mirë dhe therja është më e lehtë
për kafshën. Kafshën që e ka kapluar një shkak i ngordhjes, siç janë: kafsha
e mbytur në qafë, e goditura rëndë, e rrëzuara nga një vend i lartë, e goditura
nga brirët e një kafshe tjetër, kafsha e shqyer nga bishat, si dhe kafsha e
sëmurë, ajo që është zënë në rrjet etj, nëse njeriu i zë duke pasur shenja të
qarta të gjallërisë, si p.sh: lëvizja e këmbës, e syrit etj dhe e ther, atëherë
ajo bëhet e lejuar.
Allahu thotë:
إََِّل َما ذ ََّك ْي تُ ْم
“...përveç atyre që i therni ju.”3
d.m.th. ato nuk janë të ndaluara.
1

El Maide: 3
Buhariu nr. 5503 dhe Muslimi nr. 1968.
3
El Maide: 3
2
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Kafsha e cila nuk është e mundur të theret në vendin e përmendur, siç janë
gjahu dhe bagëtitë e egërsuara, ose kafsha që ka rënë në pus, therja e saj
bëhet duke e plagosur në cilindo vend të trupit. Kjo mjafton që ajo të
bëhet e lejuar për t’u ngrënë. Kjo në bazë të hadithit të lartpërmendur të
Rafi’ ibën Hadixhit r.u. për devenë që kishte ikur, të cilën një njeri e kishte
qëlluar me shtizë dhe e kishte qëndruar. Atij Pejgamberi  ﷺi kishte thënë:
“Bëni kështu me kafshët që ju ikin!”1
3.
Të përmendet Emri i Allahut para therjes.
َِّ وََل ََتْ ُكلُوا ِِمَّا ََل ي ْذ َك ِر اسم
Allahu thotë:اّلل َعلَيْ ِه َوإِنَّهُ ل َِف ْس ٌق
ُْ
َ
ُْ
“Mos hani asnjë mish që nuk është therur me Emrin e Allahut, sepse kjo
është gjynah!”1 Është sunnet që pas përmendjes së Emrit të Allahut (pas
thënies “Bismil-lah”), të bëhet tekbir (të thuhet “Allahu Ekber”).
Transmetohet se Pejgamberi  ﷺgjatë therjes së kurbaneve “E përmendte
Allahun dhe bënte tekbir.”2 Në një transmetim tjetër qëndron: “Thoshte:
“Bismil-lah, Allahu Ekber”3
III.

Disa kushte që lidhen me mjetin e therjes

Mjeti i therjes duhet të jetë i mprehtë që pret shpejt dhe që e gjakos vendin, qoftë
mjeti i hekurt, i bakërt, i gurtë apo prej ndonjë materiali tjetër, me përjashtim të
dhëmbit dhe kthetrës. Kjo në bazë të hadithit të Rafi’ut r.u., i cili thotë se
Pejgamberi  ﷺka thënë: “Çdo gjë prej të cilës del gjaku dhe për të cilën përmendet
Emri i Allahut, e bën të lejuar mishin e kafshës, përveç kafshës së vrarë prej
dhëmbit ose kthetrës.”4 Nën dispozitën e dhëmbit dhe kthetrës hyjnë edhe të gjitha
mjetet e bëra prej ashti, pa marrë parasysh a është ashti prej njeriu apo tjetër lloj
ashti.
Shkaku pse dhëmbi dhe kthetra janë të ndaluara, tregohet në vazhdim të këtij hadithi,
ku Pejgamberi  ﷺthotë: “Po ju tregoj pse: dhëmbi është asht, kurse kthetra është
thikë e Abisinasve.” Therja me asht është e ndaluar, sepse ato ndoten me gjak
gjatë therjes, kurse Pejgamberi  ﷺka ndaluar të ndoten eshtrat, ngaqë ato janë
ushqim i vëllezërve tanë besimtarë prej xhinëve.
Kurse, therja me kthetër është e ndaluar, sepse neve na ndalohet t’u ngjajmë të
pafeve.
1

El En’am: 121
Muslimi nr. 1966.
3
Muslimi nr. 1966 – 18.
2

4

Buhariu nr. 5503 dhe Muslimi nr. 1968
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Etika e therjes
Therja ka disa rregulla etike, të cilave therësi duhet t’u përmbahet.
1. Therësi duhet ta mprehë mirë thikën me të cilën do të therë. Nga Sheddad
ibën Eusi r.u. transmetohet se Pejgamberi  ﷺka thënë: “Allahu e ka bërë
obligim sjelljen e mirë në secilën gjë. Kur të vrisni, vrisni me të mirë dhe kur
të therni, therni me të mirë dhe therësi le ta mprehë mirë thikën e tij dhe le
ta qetësojë shtrirë kafshën që do ta therë.”1
2. Kafsha duhet të shtrihet në krahun e majtë dhe t’i lihet këmba e parë e
djathtë e lirë që të lëvizë pas therjes, me qëllim që kafshës t’i bëhet më lehtë
me lëvizjen e këmbës. Kjo në bazë të hadithit të lartpërmendur të Sheddad
ibën Eusit r.u.. Nga Ebul Hajri transmetohet se një njeri e ka lajmëruar se
Pejgamberi  ﷺdeshi ta shtrijë kurbanin që ta therë dhe i ka thënë këtij:
“Ndihmomë me kurbanin tim!” dhe ai i ka ndihmuar. 2
3. Deveja duhet të theret (nahr) duke qenë më këmbë me gjurin e lidhur të
këmbës së majtë të përparme. Nahri bëhet duke e shpuar me një mjet të
mprehtë vrimën që është në fillim të qafës, aty ku bashkohet qafa me
gjoksin.
Allahu thotë:
َِّ فَاذْ ُكروا اسم
َّ ص َو
اف
َ اّلل َعلَْي َها
َْ ُ
“Prandaj, përmendeni Emrin e Allahut mbi ato, ndërsa i radhisni më
këmbë (për t’i therur).”3
D.m.th. të radhitura më tri këmbë.4
Ibën Omeri r.u. ka kaluar pranë një njeriu që e kishte ulur devenë që ta
therë dhe i tha: “Ngrite më këmbë me njërën këmbë të lidhur! Kështu është
Sunneti i Muhamedit ﷺ.” 5 Kafshët tjera, përveç deveve, duhet të theren në
mënyrën normale (dhebh). Allahu thotë:
َّ إِ َّن
ًَْبُوا بَ َق َرة
َ اّللَ ََي ُْم ُرُك ْم أَن تَذ
“Allahu ju urdhëron të therni një lopë.”6
Enesi r.u. transmeton se “Pejgamberi  ﷺi theri (dhebh) dy deshtë të cilët
i bëri kurban.”7
Muslimi nr. 1955.
Ahmedi 5\373
3
El Haxhxh: 36
4
Zadul Mesir 5\432.
5
Buhariu nr. 1713 dhe Muslimi nr. 1320.
6
El Bekare: 67
7
Buhariu nr. 5554 dhe Muslimi nr. 1966.
1
2
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Gjërat e urryera (mekruh) gjatë therjes
1 . Urrehet që therja të kryhet me mjet jo të mprehtë, sepse me të kafsha
mundohet. Në hadithin e lartpërmendur të Sheddad ibën Eusit r.u. thuhet:
“Therësi le ta mprehë mirë thikën e tij dhe le ta qetësojë shtrirë kafshën që
do ta therë.” 1
Ibën Omeri r.u. transmeton se “Pejgamberi  ﷺka urdhëruar të mprihet
thika dhe të fshihet prej kafshës.” 2
2. Urrehet t’i thyhet qafa kafshës, ose të rripet para se t’i dalë shpirti tërësisht.
Në hadithin e Sheddad ibën Eusit r.u. thuhet: “Kur të therni, therni me të
mirë!” 3 Omeri r.u. thotë: “Mos e shpejtoni shpirtin të dalë me zor.”4
3. Urrehet të mprihet thika ku kafsha që do të theret e sheh, në bazë të hadithit
të lartpërmendur të Ibën Omerit r.u.: “Të mprihet thika dhe të fshihet prej
kafshës.”5

Dispozitat e kafshëve të therura prej Ehlul Kitabit
Kafshët e therura nga ana e çifutëve dhe të krishterëve janë të lejuara për t’u ngrënë,
në bazë të ajetit:
ِ وطَع
ِ
اب ِحلٌّ لَّ ُك ْم
َ َين أُوتُواْ الْكت
َُ َ
َ ام الَّذ
“Ju janë lejuar edhe ushqimet e ithtarëve të Librit.” 6
D.m.th.: kafshët e therura nga ana e ithtarëve të Librit; çifutëve dhe të krishterëve
janë të lejuara për ju o myslimanë. Ibën Abbasi r.u. thotë: “Ushqimet d.m.th.:
kafshët që ata i therin.”
Kafshët e therura nga Ehlul Kitabi janë hallall me konsensus të myslimanëve,
në bazë të asaj se edhe ata besojnë se nuk lejohet të theret në emër të dikujt
tjetër përveç Allahut, besojnë se ngordhësirat janë të ndaluara, përkundër
mosbesimtarëve të tjerë, si politeistët, zindikët, renegatët, zoroastrianët
(mexhusijt) etj, të therurat e të cilëve nuk janë të lejuara. E njëjta vlen edhe për
ata që bëjnë shirk të madh, duke i adhuruar varret dhe teqetë etj.

Muslimi nr. 1955.
Ahmedi 2\108; Ibën Maxhe nr. 3172
3
Muslimi nr. 1955.
4
Bejhekiu në Sunen 9\278
5
Ahmedi 2\108; Ibën Maxhe nr. 3172
6
El Maide: 5
1
2
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Kapitulli III:
Rreg ullat dhe normat e g juetisë
Përkufizimi i gjuetisë
Përkufizimi gjuhësor: Është vrasja ose zënia e kafshës në mënyrë të fshehtë, pa
marrë parasysh a është ajo kafshë, mishi i të cilës hahet apo jo. Kafsha e gjuajtur
quhet gjah.
Përkufizimi terminologjik: Është vrasja e kafshës, mishi i së cilës hahet, që është
e egër nga natyra dhe që nuk është e poseduar dhe nuk mund të theret. Kafshë e
egër është secila kafshë që nuk është zbutur dhe nuk është shtëpiake.
Ligjshmëria e gjuetisë
Gjuetia është e ligjshme dhe e lejuar.
Allahu thotë:
ِ
ِ َّ ت لَ ُكم َِبِيمةُ ْاْلَنْ ع ِام إِ ََّل ما ي تْ لَى َعلَي ُكم غَ ْْي ُُِملِي
ٌالصيْد َوأَنْ تُ ْم ُح ُرم
َ
ُ َ
َ ْ ْ َّأُحل
َ ْ ْ
“Ju është lejuar ngrënia e kafshëve, përveç atyre që do t’ju njoftohen. Derisa të
gjendeni në Ihram gjatë haxhxhit, nuk ju lejohet gjuetia.” 1
ادوا
ُ َاصط
ْ ََوإِ َذا َحلَلْتُ ْم ف
“Pas heqjes së Ihramit, gjuani!”2
Nga Adi ibën Hatimi r.u. transmetohet se Pejgamberi  ﷺka thënë: “Kur ta
lëshosh qenin e stërvitur të gjuetisë duke e përmendur Emrin e Allahut, atëherë
haje atë që e gjuan ai!”3
Kjo normë vlen nëse gjahu është për nevojë, e nëse është vetëm për lojë dhe
zbavitje, atëherë gjuetia është e urryer, sepse është kotësi – humbje e kohës dhe
shkatërrim i padobishëm, si dhe për shkak se Pejgamberi “ ﷺKa ndaluar të
merret në shenjë kafsha.”4 D.m.th. të vritet pa nevojë.

1

El Maide: 1
El Maide: 2
3
Buhariu nr. 5483 dhe Muslimi nr. 1929.
4
Buhariu nr. 5513 dhe Muslimi nr. 1956.
2
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Gjahu i lejuar dhe gjahu i ndaluar
Secili gjah, si në tokë ashtu edhe në det, është i lejuar, përveç në disa gjendje:
Gjendja e parë: Ndalohet gjuetia brenda kufijve të Haremit, si për njeriun që është
në ihram, ashtu edhe për atë që nuk është në ihram. Kjo me konsensus mes
Ummetit. Pejgamberi ﷺ, në ditën e çlirimit të Mekkes, tha: “Këtë qytet Allahu e
ka bërë harem që ditën kur i krijoi qiejt dhe Tokën... nuk lejohet të shkulen drunjtë
në të dhe të trembet gjahu.”1 Ibën Haxheri thotë: “Trembja është metonimi për
gjuajtje...” Dijetarët thonë: “Prej ndalesës për trembjen e gjahut, kuptohet se vrasja
e tij është edhe më e ndaluar.”2
Gjendja e dytë: Njeriut që është në ihram, i ndalohet gjahu tokësor dhe gjuetia në
tokë, si dhe ndihma, udhëzimi i gjuetarit etj.
Allahu thotë:
ِ
الص ْي َد َوأَنتُ ْم ُح ُرٌم
َّ آمنُوا ََل تَ ْقتُ لُوا
َ ين
َ “ ََي أَيُّ َها الَّذ
O besimtarë! Mos gjuani, duke qenë në Ihram!” 1
Njeriut në ihram, gjithashtu, i ndalohet ta hajë gjahun e gjuajtur për të, ose gjahun
për të cilin ai ka ndihmuar.
Allahu thotë:
َِ ص ْي ُد ال
ْب َما ُد ْمتُ ْم ُح ُرًما
َ َو ُح ِرَم َعلَْي ُك ْم
“Ju është ndaluar gjuetia e tokës, deri sa të gjendeni në Ihram.”2
Pejgamberi  ﷺe refuzoi zebrën të cilën Mus’ab ibën Xheththame ia dhuroi dhe i
tha: “Nuk ta refuzova për gjë tjetër, përveç pse jemi në ihram.” 3
D.m.th.: e refuzoj për shkak se jam në ihram.
Kushtet që gjahu të jetë i lejuar
Që të jetë gjahu i lejuar, duhet të plotësohen disa kushte në gjuetarin dhe në mjetin
e gjuetisë.
I.
Kushtet e gjuetarit
Gjuetari, gjahu i të cilit është hallall për t’u ngrënë, duhet t’i plotësojë të njëjtat
kushte të cilat duhet t’i plotësojë therësi i kafshës, d.m.th.: të jetë mysliman ose
ehlu kitab dhe të jetë i mençur. Nuk lejohet të hahet gjahu të cilin e ka gjuajtur
1

El Maide: 95
El Maide: 96
3
Buhariu nr. 1825.
2
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i çmenduri, ose i dehuri, sepse ata nuk janë kompetent për të. Nuk lejohet as gjahu
të cilin e ka gjuajtur zoroastriani, politeisti ose renegati, sepse gjuetari është i
njëjtë me therësin. Kurse, për gjahun, i cili përndryshe nuk ka nevojë të theret, si:
peshqit dhe karkalecat, lejohet të hahen edhe nëse ato i ka gjuajtur edhe dikush prej
të cilit nuk pranohet therja. Kusht tjetër që duhet të plotësohet është edhe që gjuetari
të ketë pasur qëllim të gjuajë, sepse gjuajtja e shtizës për ta plagosur gjahun e ka
vlerën e therjes (në lejimin e mishit), kështu që është kusht që ajo të bëhet me
qëllim.
II.
Kushtet e mjetit të gjuetisë
Mjeti i gjuetisë është dy llojesh:
1. Që është i mprehtë dhe depërton, si: shpata, thika, shigjeta etj. Në këtë lloj
duhet plotësuar kushtet të cilat duhet t’i plotësojë mjeti i therjes: të jetë i
mprehtë, të gjakosë, të mos jetë dhëmb ose kthetër dhe të plagosë – gjakosë
me majën e tij (ose me anën e mprehtë) jo për shkak të peshës dhe fuqisë së
goditjes. Në hadithin e Rafi’ ibën Hadixhit r.u. thuhet se Pejgamberi  ﷺka
thënë: “Çdo gjë prej të cilës del gjaku dhe për të cilën përmendet Emri i
Allahut, e bën të lejuar mishin e kafshës.”1
Kur Pejgamberi  ﷺu pyet për gjahun që vritet me anën e shtizës, tha: “Atë
që vritet me plagosje nga maja e shtizës haje, kurse atë që vritet nga ana
e shtizës mos e ha!”2
Të njëjtën dispozitë e kanë edhe kafshët që vriten me gur, me shkop, në kurth,
me copë hekuri dhe mjete tjera të ngjashme që nuk janë të mprehta. Përjashtim
bëjnë plumbat dhe fishekët që përdoren sot në gjueti. Gjahu i vrarë me
plumb është hallall, sepse ai edhe pse nuk është i mprehtë, është fuqi që shpon
dhe ia nxjerr gjakun gjahut.
2 . Kafshët ose shpezët grabitqarë. Lejohet të përdoren për gjueti kafshët e
egra të cilat gjuajnë me dhëmbë, ose shpezët grabitqarë të cilat gjuajnë me
kthetra.
Allahu thotë:
ِ
ِ
ِ ِ ات ۖ وما َعلَّمتم ِمن ا ْْلوار
َّ وَنُ َّن ِِمَّا َعلَّ َم ُك ُم
اس َم
َ ني تُ َعلِ ُم
َ ِِح ُم َكلب
ْ ْن َعلَْي ُك ْم َواذْ ُك ُروا
َ سك
ََ َ ُ ْ َ َ ُ َقُ ْل أُح َّل لَ ُك ُم الطَّيِب
َ اّللُ ۖ فَ ُكلُوا ِمَّا أ َْم
َِّ
اّلل َعلَْي ِه
“Ju lejohet juve çdo gjë që është e dëlirë dhe atë që jua gjuajnë shtazët
që i keni stërvitur e i përdorni në gjueti, ashtu siç ju ka mësuar Allahu.
Pra, hani atë që jua sjellin, dhe përmendni Emrin e Allahut!”3
Buhariu nr. 5503 dhe Muslimi nr. 1968.
Buhariu nr. 5168 dhe Muslimi nr. 1929.
3
El Maide: 4
1
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Kafshët e egra që mund të përdoren për gjueti janë si: qeni, leopardi, tigri etj, kurse
shpezët grabitqarë që mund të përdoren në gjueti janë si: shqiponja, sokoli, skifteri
etj.

III.

Kushtet e gjuetisë me kafshë ose shpezë grabitqarë

Që të gjuhet me kafshë ose shpezë grabitqarë dhe gjahu të jetë i lejuar për të
ngrënë, është kusht që kafsha, ose shpendi, të jetë e stërvitur, d.m.th. t’i dijë
rregullat e gjuetisë. Cilësohet se i di rregullat e gjuetisë, nëse i ka këto cilësi:
1. Kur të lëshohet për të gjuajtur, ta ndjekë kafshën që është qëllimi të gjuhet,
e jo ndonjë gjë tjetër.
2. Kur t’i thërrasë pronari, të përgjigjet dhe kur ta urdhërojë të qëndrojë,
të qëndrojë.
Këto dy kushte vlejnë vetëm për qenin, sepse leopardi nuk di të përgjigjet
në thirrje edhe pse është i stërvitur. E, sa u përket shpezëve, edhe ato
duhet të plotësojnë dy kushte të ngjashme: kur të lëshohet për të gjuajtur,
të niset të gjuajë; dhe kur të thirret, të kthehet.
3.
Të mos hajë gjë prej gjahut të cilin e ka gjuajtur, para se t’ia çojë atë
pronarit, i cili e ka urdhëruar të gjuajë.
Argument për këto kushte është ajeti:
ِ
ِ
ِ ِ ات ۖ وما َعلَّمتم ِمن ا ْْلوار
َّ وَنُ َّن ِِمَّا َعلَّ َم ُك ُم
ْن َعلَْي ُك ْم َواذْ ُك ُروا
َ ني تُ َعلِ ُم
َ ِِح ُم َكلب
َ سك
ََ َ ُ ْ َ َ ُ َقُ ْل أُح َّل لَ ُك ُم الطَّيِب
َ اّللُ ۖ فَ ُكلُوا ِمَّا أ َْم
َِّ اسم
اّلل َعلَْي ِه
َْ
“Ju lejohet juve çdo gjë që është e dëlirë dhe atë që jua gjuajnë shtazët
që i keni stërvitur e i përdorni në gjueti, ashtu siç ju ka mësuar Allahu.
Pra, hani atë që jua sjellin, dhe përmendni Emrin e Allahut!”1,
por edhe hadithi të cilin Adi ibën Hatimi r.u. e transmeton nga Pejgamberi
ﷺ: “Kur ta lëshosh qenin e stërvitur dhe ta kesh përmendur Emrin e Allahut,
atëherë, ç’të zërë dhe ç’të vrasë ai mund ta hash, por nëse ai ha prej gjahut,
atëherë nuk lejohet të hash, sepse ai ka gjuajtur për vete.”2

1
2

El Maide: 4
Buhariu nr. 5483 dhe Muslimi nr. 1929.
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Përmendja e Emrit të Allahut gjatë gjuajtjes së gjahut
Një tjetër kusht që gjahu të jetë i lejuar, është edhe ai që, kur ta gjuash shtizën,
ose kur ta lëshosh kafshën e gjuetisë ta përmendësh Emrin e Allahut, në bazë të
ajetit:
ِ
ْن َعلَْي ُك ْم
َ سك
َ فَ ُكلُوا ِمَّا أ َْم
“Pra, hani atë që jua sjellin, dhe përmendni Emrin e Allahut!” 1
Adi ibën Hatimi r.u. transmeton nga Pejgamberi  ﷺtë ketë thënë: “Kur ta lëshosh
qenin përmende Emrin e Allahut... kur ta gjuash shigjetën përmende Emrin e
Allahut!”2 kurse, sipas një transmetimi tjetër: “Kur ta lëshosh qenin e stërvitur të
gjuetisë duke e përmendur Emrin e Allahut, atëherë haje atë që e gjuan ai!”3
Nëse njeriut i ik të thënët “Bismil-lah”, për shkak të harresës, gjahu lejohet, e
Allahu e di më së miri.
Norma kur gjahu arrihet i gjallë
Nëse gjuetari e arrin gjahun të gjallë, atëherë ai e ka obligim ta therë atë dhe nëse
nuk e ther, nuk e ka të lejuar ta hajë. E nëse kur arrin te gjahu, nuk sheh shenja të
jetës në të, atëherë lejohet ta hajë, edhe pse nuk e ka therur.

1

El Maide: 4
Muslimi nr. 1929.
3
Buhariu nr. 5483 dhe Muslimi nr. 1929.
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