
Fikh 4                                                                                                                                                                                      2020-2021 

 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Fikh 4                                                                                                                                                                                      2020-2021 

 

2 
 

Kapitulli I: Shitblerjet 
 

Përkufizimi dhe dispozita e shitblerjes 
 

Përkufizimi: 

Në aspektin gjuhësor: Shitblerja është të marrsh diçka duke dhënë diçka.  

Në terminologji: Shitblerja është këmbim i një pasurie me një pasuri tjetër, ose 

këmbim i një dobie të lejuar për posedim të përhershëm, duke e përjashtuar prej kësaj 

kamatën dhe borxhin. 

 

Dispozita: 

Shitblerja është e lejuar. Allahu thotë: “Allahu e ka lejuar tregtinë.”1 

Ibn Omeri transmeton se Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Kur të bëjnë shitblerje dy 

veta, të dy kanë të drejtë të zgjedhin, përderisa janë bashkë dhe nuk janë ndarë.”2 

Të gjithë myslimanët janë të një mendimi se shitblerja në përgjithësi është e lejuar. 

Nevoja e njerëzve kërkon praninë e shitblerjes, sepse njeriu shpesh ka nevojë për një 

të mirë që është në dorën e tjetërkujt dhe nuk ka si të arrijë deri tek ajo në mënyrë të 

drejtë, të lejuar, përveçse përmes blerjes. Kështu që prej urtësisë është që shitblerja 

të jetë e lejuar dhe e ligjshme, që njerëzit të arrijnë deri te nevojat e tyre të duhura. 
 

Shtyllat e shitblerjes 

 

Shitblerja ka tre shtylla: kontraktuesin, gjëja për të cilën lidhet kontrata dhe mënyrën 

e të shprehurit. 

Kontraktuesi përfshin shitësin dhe blerësin, gjëja për të cilin lidhet kontrata është 

malli, kurse mënyra e të shprehurit të kontratës përfshin ofertën dhe pranimin. 

Oferta është shprehja që del prej shitësit, si p.sh: “Ta shes...” 

Pranimi është shprehja që del prej blerësit, si p.sh: “Do e blej...” Kjo është mënyra e të 

shprehurit të kontratës me fjalë. 

Mënyra tjetër është ajo me vepër, e cila bëhet duke dhënë ose duke merr, si p.sh: 

blerësi i jep shitësit vlerën e çmimit të mallit, kurse shitësi ja jep mallin pa thënë gjë. 
 

Dëshmia gjatë shitblerjes 

Dëshmia në shitblerje është e preferuar dhe nuk është obligim. Allahu thotë: 

“Thirrni dëshmitarë edhe kur të lidhni kontrata për shitblerje!”3 Pra, Allahu 

urdhëron që të dëshmohet gjatë lidhjes së kontratës së shitblerjes, por ky urdhër 

është urdhër jo i prerë, por diç e pëlqyer. Këtë e vërteton ajeti tjetër, ku Allahu thotë: 

“Dhe, nëse njëri prej jush ka besim te tjetri, atëherë ai, të cilit i është besuar 

 
1 El-Bekare 275 
2 Buhariu nr. 2112 dhe Muslimi nr. 1531. 
3 El-Bekare: 282 
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(diçka), le ta kthejë atë që i është besuar!”1 Kjo vërteton se urdhri i parë është për 

udhëzim, që marrëveshja të jetë e siguruar dhe kjo është më e dobishme. 

Imara ibn Huzejme transmeton se xhaxhai i tij, i cili është njëri ndër sahabet e 

Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص, i ka treguar se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص bleu një kalë prej një beduini. Ai i 

tha beduinit që të shkonte pas tij që t’i merrte paratë për kalin. Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص eci më 

shpejt, kurse beduini më ngadalë. Atëherë njerëzit i shkuan beduinit dhe i ofronin 

t’ia blejnë kalin duke mos e ditur se Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص e ka blerë atë.2 

Ç’argumentohet me këtë hadith? Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص e bleu kalin prej beduinit pa pasur 

dëshmitar mes tyre, që vërteton se nuk është obligim, sepse sikur të ishte obligim, ai 

nuk do ta kishte blerë pa dëshmitar. 

Sahabet kanë blerë dhe kanë shitur gjatë kohës së Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص nëpër tregje në 

jetën e tyre të përditshme dhe nuk është transmetuar se Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص i ka detyruar 

të marrin dëshmitarë, e as që është transmetuar se ata kanë pasur dëshmitarë për secilën 

shitblerje. 

Nga ana tjetër, dihet se shitja dhe blerja janë raste që ndodhin shumë shpesh në jetën 

e përditshme mes njerëzve dhe sikur të urdhëroheshin të sjellin dëshmitarë për secilën 

gjë, atëherë kjo do të ishte bërë ngushtim dhe vështirësi për njerëzit. 
Mirëpo, nëse marrëveshja është një investim i madh, e sidomos nëse pagesa bëhet me 
veresie, që ka nevojë për vërtetim, atëherë është mirë që të shkruhet dhe të merren 
dëshmitarë për të. Kështu, në rast të mosmarrëveshjes mes dy palëve, zgjidhja do 
të jetë te marrëveshja e shkruar. 
 

Liria e zgjedhjes në shitblerje 

Zgjedhje d.m.th. se edhe shitësi edhe blerësi të kenë të drejtë ta vazhdojnë ose 
ta anulojnë marrëveshjen. 
Në esencë, marrëveshja e shitblerjes është obliguese kur të lidhet dhe kur të 
plotësohen shtyllat dhe kushtet e saj. Në këtë rast, nuk ka të drejtë asnjëra prej 
palëve që të kthehet dhe ta anulojë marrëveshjen. 
Mirëpo, feja Islame është fe e lehtësimit që i merr parasysh interesat dhe rrethanat 

e të gjithë individëve. Nëse myslimani blen ose shet një mall për ndonjë shkak, pastaj 

pendohet për të, në raste të caktuara Sheriati i lejon të ketë zgjedhje që ta 

përmirësojë gabimin, ta rishqyrtojë çështjen e tij dhe ta vazhdojë ose ta anulojë 

marrëveshjen e shitblerjes, sipas asaj që atij i duket si e përshtatshme për të. 

Llojet e zgjedhjes 

Zgjedhja ka disa lloje, e më të rëndësishmet janë këto: 

Së pari – zgjedhja e vendtakimit. Takimi është vendi ku ndodh shitblerja. Në 

atë vend, secila nga të dy palët kanë të drejtë të zgjedhin mes vazhdimit dhe anulimit të 

marrëveshjes, përderisa nuk janë larguar nga ai vend dhe nuk janë ndarë. Ibn Omeri 

transmeton se Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Palët e shitblerjes kanë të drejtë zgjedhjeje 

përderisa nuk janë ndarë.”3 

 
1 El-Bekare: 282 
2 Ahmedi 5\215; Ebu Davudi nr. 3607; Nesaiu 7\301. Shejh Albani e ka bërë sahih në Sahih Sunen enNesai nr. 4332. 
3 Buhariu nr. 2110 dhe Muslimi nr. 1532. 
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Së dyti – zgjedhja e kushtëzuar. Kjo zgjedhje është kur palët e marrëveshjes, ose 
njëra nga ato, vënë kusht që të kenë të drejtë zgjedhjeje deri në një kohë të caktuar, 
që ta realizojnë ose ta anulojnë marrëveshjen. Kur mbaron kjo periudhë e caktuar, 
nëse nuk është anuluar deri në atë moment, atëherë bëhet obliguese për të dy palët. 
Shembull: Një njeri blen veturë prej një tjetri. Blerësi thotë: “Brenda një muaji kam 
të drejtë ta anuloj marrëveshjen.” Nëse ky e anulon blerjen deri në plotësimin e një 
muaji, atëherë ai ka të drejtë, e nëse nuk e anulon, me vetë kalimin e një muaji, ai 
është i obliguar që ta blejë. 

 
Së treti – zgjedhja për shkak të të metave. Kjo zgjedhje është e drejtë e blerësit, 
nëse në mallin e blerë vëren të metë, për të cilën shitësi nuk e ka lajmëruar, ose 
blerësi nuk e ka ditur, kurse mangësia është e tillë që ia ul vlerën atij malli. 
Vlerësimin e kësaj e bëjnë njerëz me përvojë në tregti dhe nëse ata vlerësojnë se ka 
të drejtë zgjedhjeje, atëherë ai mund ta anulojë blerjen, kurse në të kundërtën jo. 
Kjo zgjedhje është e drejtë e blerësit dhe nëse ai do mund ta vazhdojë 
marrëveshjen dhe të merr kompensim për të metën e mallit. Ai kompensim është 
dallimi mes vlerës reale të mallit dhe vlerës me të cilën ai e ka blerë atë. Por, nëse 
ai do, mund ta kthejë mallin dhe ta merr vlerën e plotë të cilën ia ka paguar shitësit. 
 
Së katërti – zgjedhje në rast të hilesë. Kjo zgjedhje është e drejtë e blerësit, 
nëse shitësi e mashtron blerësin me ndonjë hile që ia rrit çmimin mallit, që është 
vepër e ndaluar. Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص thotë: “Kush na mashtron neve, ai nuk është një 
prej nesh.”1 

Shembull: Një njeri ka një veturë e cila në brendësi ka shumë të meta, por ai ia 
rregullon pamjen e jashtme me ngjyrë të bukur e të shkëlqyer që klienti të 
mashtrohet dhe ta blejë duke menduar se ajo është në rregull. Në këtë rast, blerësi ka 
të drejtë ta kthejë mallin dhe ta merr shumën e paguar. 
 

Kushtet e shitblerjes 

Që të jetë marrëveshja e shitblerjes e rregullt, duhet t’i plotësojë këto kushte: 
 
1. Pajtimi i të dy palëve; shitësit dhe blerësit. Allahu thotë: “O besimtarë, mos e 
hani pasurinë e njëri-tjetrit në mënyrë të palejueshme, përveç rastit kur ajo 
është tregti me pëlqim të dyanshëm...”2 
Nga Ebu Seid el-Khudri transmetohet se Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Shitblerja bëhet 
vetëm me pajtim të dyanshëm.”3 

Shitblerja nuk është e vlefshme nëse njëra nga palët është e detyruar. Nëse detyrimi 
është me të drejtë, si p.sh: nëse pushtetari e detyron dikë të shes një gjë që ta shlyejë 
borxhin, atëherë shitblerja është e vlefshme. 
 

 
1 Muslimi nr. 101. 
2 En-Nisa: 29 
3 Ibën Maxhe nr. 2185; Ibën Hibban 11\340; Bejhekiu 6\17. Albani e bën sahih. Shih Irvaul Galil 5\125 
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2. Palët të jenë njerëz që mund të vendosin; të jenë të rritur, të mençur, të lirë dhe të 
zgjuar. 
 
3. Shitësi të jetë pronar i mallit, ose të jetë në rolin e pronarit, siç janë: i autorizuari 
nga pronari (agjenti), njeriu i porositur nga pronari, përgjegjësi – mbikëqyrësi i 
pronarit, drejtori ose administratori i mallit etj. Nuk lejohet që njeriu të shesë 
diçka që nuk e posedon. Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص i tha Hakim ibn Hizamit: “Mos e shit atë 
që nuk e ke!”1 

 
4. Malli i shitur të jetë diçka e lejuar, siç janë: hajet, pijet, veshjet, mjetet e 
udhëtimit, patundshmëritë, etj. Kontrata nuk është e vlefshme nëse shitet një gjë 
përdorimi i së cilës ndalohet, siç janë: vera, derri, ngordhësira, instrumentet 
muzikore etj. Xhabiri transmeton se Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Allahu e ka ndaluar 
shitblerjen me verë, ngordhësirë, derr dhe me idhuj.”2 

Ibn Abbasi transmeton se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Kur Allahu ua ndalon njerëzve 
ngrënien e një gjëje, Ai ua ndalon edhe përfitimin prej saj.”3 

Nuk lejohet as shitja e qenit. Ibn Mes’udi thotë: “I Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص ndaloi 
përfitimin nga shitja e qenit...”4 

 
5. Malli që shitet të mund t’i dorëzohet blerësit, sepse malli që nuk mund të dorëzohet 
është sikur malli që nuk gjendet fare dhe bën pjesë në shitblerje mashtruese (bej’ul 
garar)5. Në të kundërtën, blerësi e paguan mallin dhe ka mundësi që të mos e 
merr atë. Prandaj, nuk lejohet shitja e peshqve në det, bërthama brenda hurmës, 
shpezët në ajër, qumështin në gji, barra në bark të kafshës, ose kafsha e ikur. 
Ebu Hurejra  tregon: “I Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص e ndaloi shitblerjen mashtruese.”6 
 

6. Malli për të cilin bëhet marrëveshja, të jetë i njohur për të dy palët, duke e parë atë 
në momentin e marrëveshjes ose duke e përshkruar atë me një përshkrim të përpiktë 
me të cilin dallohet nga gjërat e tjera. Mosnjohja është mashtrim, kurse mashtrimi 
është i ndaluar. Nuk lejohet të blihet një mall i cili nuk është parë apo cilësuar, ose 
që është parë e është harruar dhe nuk është i pranishëm në vendin e marrëveshjes. 

 

7. Çmimi të jetë i njohur, duke u caktuar gjatë shitblerjes, ose një çmim që dihet që 

më parë. 
 

Shitblerjet e ndaluara 

 
1 Ahmedi 3\402; Ebu Davudi nr. 3503; Nesaiu 7\289; Tirmidhiu nr. 1232; Ibën Maxhe nr. 2187. Albani e 

ka bërë sahih në Irvaul Galil 5\132. 
2 Buhariu nr. 2236 dhe Muslimi nr. 1581. 
3 Ahmedi 1\247; Ebu Davudi nr. 3488. Arnauti e ka cilësuar sahih në Hashijetul Musned 4\95. 
4 Buhariu nr. 2237 dhe Muslimi nr. 1567. 
5 Ky është një lloj i shitblerjeve të ndaluara, që ka pamje të jashtme që e josh blerësin, kurse brendësinë e 

panjohur. 
6 Muslimi nr. 1513. 
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Allahu i Gjithëdijshëm dhe i Urtë ka ndaluar disa lloje të shitblerjeve, nëse 

ato bëhen shkak për humbjen e një çështjeje më të rëndësishme, si p.sh: nëse shitblerja 

e angazhon dhe e largon njeriun nga kryerja e një obligimi, ose ajo e dëmton 

tjetërkënd. Disa prej këtyre llojeve të ndaluara janë edhe këto: 

 
1) Shitblerja pasi të thirret ezani i dytë i xhumasë. 

Shitblerja nuk është e lejuar për njeriun që e ka obligim faljen e xhumasë, pasi të 

thirret ezani i dytë. Allahu thotë: “O ju që keni besuar, kur të thirreni për 

namaz në ditën e premte, nxitoni për ta përmendur Allahun dhe lëreni tregtinë!”1 

Allahu ndalon të blihet dhe të shitet gjatë kësaj kohe, kurse ndalesa e bën shitblerjen 

të ndaluar (haram) dhe të pavlefshme. 

 
2) T’i shitet ndonjë send dikujt që atë do ta përdorë për mëkat, ose për gjëra të 
ndaluara. Nuk lejohet t’i shitet lëngu i rrushit atij që atë do ta bëj verë, t’i shiten 
enët dikujt që në të do të pijë verë, të shiten armë në kohë kur ka trazira në mesin 
e myslimanëve. Allahu thotë: “Ndihmojeni njëri-tjetrin në punë të mira dhe në 
devotshmëri dhe jo në gjynahe dhe armiqësi!2 
 

3) Të shesësh apo të blesh diçka duke ndërhyrë në shitblerjen e vëllait mysliman. 

P.sh: një njeri i thotë dikujt që ka blerë një mall për një çmim të caktuar: “Unë ta 

shes këtë mall më lirë”, ose “Unë, për të njëjtin çmim të shes mall më të mirë”. Ibn 

Omeri transmeton se Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Askush të mos shesë duke ndërhyrë 

në shitjen e dikujt tjetër!”3  

 
4) Bej’ul Ine. Ajo është: Një njeri i shet një mall dikujt me një çmim të caktuar, 
të cilin duhet ta paguajë pas një kohe të caktuar, pastaj ky ia blen të njëjtin mall për 
një çmim më të ulët dhe ia paguan atë në dorë, kurse i dyti e paguan çmimin e parë 
kur të arrij afati i caktuar mes tyre. P.sh: Personi A ia shet personit B një tokë me 
çmim prej pesëdhjetëmijë, të cilat personi B duhet t’ia paguajë pas një viti, pastaj 
të njëjtën personi A ia blen me çmim prej dyzetmijë, me para në dorë. Personit B i 
mbeten pesëdhjetëmijë në borxh, të cilat duhet t’i japë pas një viti. D.m.th.: blerësi, 
në vend të mallit merr para. 
Ky lloj i shitblerjes është haram, sepse në realitet ajo është vetëm hile për të arritur 
deri te kamata. Nga Ibn Omeri transmetohet të ketë thënë: I Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص ka 
thënë: “Kur të bëni shitblerje me ‘ine, të kapeni për bishtat e lopëve dhe ta lini 
xhihadin, Allahu do t’ju vë mbi kokë një armik, të cilin nuk do t’jua heqë deri sa t’i 
ktheheni fesë suaj.”4 
 

6) Shitja e mallit të blerë, para se ta merr atë. P.sh: një njeri ka blerë një mall prej 

dikujt, pastaj, para se ta merr atë dhe ta pronësoj atë, ia shet dikujt tjetër. 
 

1 El-Xhumuah: 9 
2 El-Maide: 2 
3 Buhariu nr. 2165 dhe Muslimi nr. 1412. 
4 Ahmedi 2\28; Ebu Davudi nr. 3462. Shejh Albani e ka bërë sahih në esSilsiletus Sahiha nr. 11. 
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Nga Ebu Hurejra transmetohet se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Kush blen ushqim, le të 

mos e shesë atë para se ta merr!”1 Kurse nga Zejd ibn Thabiti transmetohet se “I 
Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص ka ndaluar të shitet malli aty ku blihet, para se tregtari ta 

posedojë atë në mjetet e tij të ngarkimit.”2 

Nuk i lejohet askujt që ka blerë një mall, ta shesë atë përderisa nuk e ka merr në 

pronësinë dhe zotërimin e tij tërësisht. 

 
7) Shitja e fryteve para se të piqen. Nuk lejohet të shiten frytet para se të piqen 
dhe të dihet se janë në rregull, sepse në të kundërtën ekziston rreziku që ato të 
prishen, ose para pjekjes dhe vjeljes, t’u ndodhë diçka. Nga Enesi transmetohet të 
ketë thënë: I Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Si mendon: nëse Allahu e pengon 
pjekjen e frytit, atëherë me çfarë të drejte e merr pasurinë e vëllait tënd?!”3 Prej 
Ibn Omerit transmetohet të ketë thënë: “I Dërguari i Allahut  ملسو هيلع هللا ىلص ndaloi të shiten frytet 
para se të piqen. Këtë e ndaloi edhe për shitësin edhe për blerësin.”4 

 

8) Agjitacioni në shitblerje. Fjala është kur një njeri e rrit çmimin e një malli të 

paraqitur për shitje me ankand, por nuk e ka qëllim ta blejë. Qëllimin e ka që ta nxisë 

dhe ta mashtrojë tjetërkënd, si dhe t’ia rrisë çmimin mallit. 
Nga Ibn Omeri transmetohet se “I Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص ka ndaluar agjitacionin në 
shitblerje.”5 
 

Zhbërja e kontratës së shitblerjes 

Zhbërja e kontratës është shthurja e marrëveshjes që është lidhur mes dy palëve dhe 

anulimi i saj me pajtimin e të dy palëve. Ajo bëhet për shkak të pendimit të njërës 

prej palëve, ose për shkak se i bëhet e qartë se nuk ka pasur nevojë për atë mall, ose 

nuk mund ta paguajë vlerën e tij. Në atë rast edhe shitësi edhe blerësi e kthejnë atë 

që e kanë marrë, duke mos shtuar dhe duke mos hequr asgjë. 

Zhbërja e kontratës është e ligjshme dhe Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص ka nxitur të pranohet ajo, 

nëse kërkon njëra palë. Ai thotë: “Kush e liron myslimanin prej kontratës së tij, Allahu 

e liron atë në Ditën e Gjykimit prej gabimeve që i ka bërë.”6 
 

Shitblerja me profit të njohur 

Shitblerje me profit të njohur është shitje e një malli me çmim të ditur dhe me fitim 

të njohur mes të dy palëve. 

Shembull: Pronari i mallit thotë: “Vlera e këtij malli është njëqind, ndërsa unë ta 

shes për njëqind, plus dhjetë fitim për mua.” 

 
1 Buhariu nr. 2136 dhe Muslimi nr. 1525. 
2 Ebu Davudi nr. 3499. Imam Neveviu e ka bërë sahih senedin e tij. El-lu’lu’ul Masnu’ nr. 1691. 
3 Buhariu nr. 2198 dhe Muslimi nr. 1555. 
4 Buhariu nr. 2194 dhe Muslimi nr. 1534. 
5 Buhariu nr. 6963 dhe Muslimi nr. 1516. 
6 Ahmedi 2\225; Ebu Davudi nr. 3460; Ibën Maxhe nr. 2199; Ibën Hibbani 11\405. Albani e ka bërë sahih në 

Sahih Sunen Ibni Maxhe nr. 1800. 
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Shitblerja me këtë formë është e lejuar nëse edhe blerësi edhe shitësi e dinë 

çmimin e mallit dhe fitimin. 
Allahu thotë: “Allahu e ka lejuar tregtinë.”1 
Ai, gjithashtu thotë: “Përveç rastit kur ajo është tregti me pëlqim të dyanshëm.”2 
 

Shitja me këste 

Shitja me këste është shitje ku malli paguhet deri në një afat të caktuar, çmimi 
ndahet në pjesë të caktuara dhe secila pjesë ka një afat të caktuar në të cilën blerësi 
e paguan. 
Shembull: Një njeri posedon një veturë, vlera e së cilës është dymijë me para 
në dorë, kurse me veresie është tremijë. Pronari pajtohet me shitësin që ky 
ta paguajë çmimin në dymbëdhjetë këste, duke paguar në fund të secilit muaj nga 
dyqind e pesëdhjetë. 
 

Dispozita: Shitblerja me këste është e lejuar. Aisha thotë: “I Dërguari i Allahut  ملسو هيلع هللا ىلص 

bleu ushqim prej një çifuti me veresie dhe si peng i la një mburojë të hekurt.”3 

Shitja në këtë mënyrë është e dobishme edhe për shitësin edhe për blerësin. Shitësi 

ka mundësi ta zgjerojë shitjen dhe metodat e tregtimit, duke shitur edhe me para në 

dorë edhe me këste, kurse në rast se shet me këste përfiton duke e rritur çmimin në 

llogari të shtyrjes së afatit të pagesë, ndërsa blerësi e merr mallin edhe pse nuk e ka 

shumën e duhur për çmimin e mallit, por atë e paguan më vonë me këste. 

 

Kushtet që ky lloj të jetë i vlefshëm: 
Që ky lloj i shitblerjes të jetë i vlefshëm dhe i lejuar, përveç kushteve të përgjithshme 
të shitblerjes, duhet t’i plotësojë edhe këto kushte: 
 
1) Malli të cilin e shet shitësi ta ketë në pronësi dhe të posedojë aftësi menaxhimi 
me të. Nuk lejohet, për asnjërën nga të dy palët, që të bëjnë kontratë shitblerjeje e 
të merren vesh për çmimin dhe afatet e pagimit të kësteve, e pastaj shitësi ta blejë prej 
dikujt tjetër dhe t’ia shesë blerësit. Veprimi i këtillë është haram. Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص 
thotë: “Mos e shit atë që nuk e ke!”4 

 

2) Nuk lejohet që blerësi, gjatë lidhjes së kontratës e as pas saj, të detyrohet të 

paguajë më tepër se sasia e caktuar në kontratë, në rast të vonimit të pagimit të këstit, 

sepse, në këtë rast, ajo do të ishte kamatë e cila është e ndaluar. 

 

3) Blerësi, kur ka mundësi t’i paguajë këstet, e ka të ndaluar që ato t’i vonojë dhe të 

mos i paguajë kur t’ju vijë afati. 

 
1 El-Bekare: 275 
2 En-Nisa: 29 
3 Buhariu nr. 2068 dhe Muslimi nr. 1603. 
4 Ahmedi 3\402; Ebu Davudi nr. 3503; Tirmidhiu nr. 1232; Nesaiu 7\289; Ibën Maxhe nr. 2187. Albani e 

ka bërë sahih Sahih Sunen enNesai nr. 4299. 
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Kapitulli II: Kamata 

Përkufizimi dhe dispozita e kamatës 

 

 

1) Përkufizimi: 

Në etimologji: Kamatë (riba) d.m.th. shtim. 

Në terminologji: Shtim në sasinë e njërit prej dy mallrave të të njëjtit lloj, të cilat 

këmbehen, duke mos e kompensuar atë shtesë.  

 

2) Dispozita: Kamata është haram dhe e ndaluar në Librin e Allahut. I Lartësuari 

thotë: “Allahu e ka lejuar tregtinë, kurse e ka ndaluar kamatarinë.”1; “O ju që 

keni besuar! Ta keni frikë Allahun dhe hiqni dorë nga kamata, nëse jeni besimtarë 

të vërtetë.”2 

Allahu i kanoset atij që vepron me kamatë, në mënyrën më të ashpër. Ai thotë: 

“Ata që marrin kamatë, do të ringjallen (në Ditën e Gjykimit) si ai që djalli e ka 

çmendur me prekjen e vet.”3 

Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص kamatën e ka numëruar mes mëkateve të mëdha dhe i ka mallkuar të 

gjithë që punojnë ose kanë të bëjnë me kamatën, pa marrë parasysh se në cilën gjendje 

janë. Prej Xhabirit transmetohet se Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص e mallkoi marrësin, dhënësin, 

shkruesin dhe dëshmitarët dhe tha: “Të gjithë janë të barabartë.”4 

 

I tërë umeti është në pajtim se kamata është haram. 

 

Urtësia e ndalimit të kamatës 

Veprimi me kamatë e çon njeriun në vetëpëlqim, t’i lakmojë pasuritë e të tjerëve 

dhe të luftojë që t’i fitojë ato në mënyra të paligjshme. Ndalimi i kamatës është 

mëshirë për robërit e Allahut, sepse kamata është marrje e pasurisë së huaj pa 

kompensim. Kamatëmarrësi i ha pasuritë e njerëzve pa përfituar ata gjë prej asaj 

pasurie. Kamata, gjithashtu, bëhet shkak që të rriten dhe të shtohen pasuritë e disa 

njerëzve në kurriz të varfërve. Ajo e stërvit kamatëmarrësin për përtaci dhe amulli 

dhe e largon nga angazhimi në fitim të lejuar dhe të dobishëm. 

Kamata është shkak për humbjen e mirësisë mes njerëzve, mbyllje e derës së huas 
bamirëse, si dhe bën që një kategori njerëzish kamatëmarrës, të sundojnë me pasuritë 
e umetit,  si dhe me ekonominë e vendit. 
Ky është një mëkatim i madh kundër Allahut të Lartësuar. Edhe pse ajo e shton 
pasurinë e kamatëmarrësit, Allahu ia shlyen bereqetin asaj pasurie dhe nuk e bekon 
atë.  

 
1 El-Bekare: 275 
2 El-Bekare: 278 
3 El-Bekare: 275 
4 Muslimi nr. 1598. 
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Allahu thotë: “Allahu ia heq çdo përfitim kamatës, kurse e rrit përfitimin e 
bamirësisë.”1 
 
 

Llojet e kamatës 

I: Kamata e shtimit 

Kamata e shtimit është shtim në njërën prej dy mallrave që këmbehen, të cilat janë të 
të njëjtit lloj dhe janë prej grupeve ku llogaritet kamatë. 
Shembull: Një njeri blen prej tjetrit njëmijë tasa me grurë, për njëmijë e dyqind tasa 
me grurë dhe këto i këmbejnë në çastin e lidhjes së kontratës. Kjo shtesë – dyqind 
tasa, merret pa kompensim dhe është shtesë e vlerës së anës tjetër (njëmijë tasave). 
Dispozita: Sheriati Islam e ka ndaluar kamatën e shtimit në gjashtë gjëra: ar, argjend, 
grurë, elb, hurma dhe kripë. Në rast se këmbehet njëra prej këtyre gjashtë gjërave 
me të njëjtin lloj, atëherë ndalohet që njëra palë të shtojë sasinë. Nga Ebu Seid el-
Khudriu  transmetohet se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Ari me ar, argjendi me argjend, 
gruri me grurë, elbi me elb, hurmat me hurma, kripa me kripë këmbehen në sasi të 
njëjtë dhe dorë më dorë. Kush shton ose kërkon të shtohet më tepër, ai ka vepruar 
me kamatë. Marrësi dhe dhënësi janë të njëjtë.”2 E njëjta dispozitë vlen edhe për gjërat 
tjera që mund të jenë të njëjta në shkakun e ndalesës, me këto që përmenden. 
Arsyeja pse llogaritet kamata në këto gjëra është se ato maten ose peshohen (kur 

është fjala për tregti – d.m.th. shiten dhe blihen me masë ose me peshë të caktuar), 

që d.m.th. se secili mall që matet ose peshohet, kur të këmbehet me të njëjtin lloj 

ndalohet që të ketë dallim në sasi. 

 

II: Kamata e veresies 

Kamata e veresies është shtim në sasinë e njërës anë të këmbimit, në llogari të 
vonimit të dorëzimit, ose vonimit të marrjes, nëse të dy mallrat janë mallra ku 
llogaritet kamatë, por me kusht që të mos jetë njëri prej tyre para. 
 
Shembull: Një njeri shet njëmijë tasa me grurë, për njëmijë e dyqind tasa që do t’i 
merr pas një viti dhe ky shtim të kërkohet për shkak të shtyrjes së afatit. 
Ose: Një njeri shet një kilogram elb, për një kilogram misër, por nuk ia dorëzojnë ato 
njëri-tjetrit në të njëjtën kohë.  
 
Dispozita: Haram. Citatet e Kuranit dhe Sunetit që e ndalojnë kamatën dhe 
paralajmërojnë për rrezikun e veprimit me të, patjetër se e përfshijnë edhe këtë lloj 
të kamatës. Ky lloj ishte mu ai që përdorej në kohën e Xhahilijetit dhe ky është 
lloji i kamatës i cili përdoret nëpër bankat që punojnë me kamatë në këtë kohë. 
Ebu Seid el-Khudriu  transmeton se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص – pasi i ka përmendur arin dhe 
argjendin – ka thënë: “Mos e shisni jo të pranishmin me të pranishëm!” sipas një 

 
1 El-Bekare: 276 
2 Buhariu nr. 2175, 2176 dhe Muslimi nr. 1584. Teksti është i Muslimit. 
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transmetimi tjetër: “Ajo që këmbehet dorë më dorë, nuk ka ndonjë të keqe, por nëse 
këmbehet me veresie, ajo është kamatë.”1 
 
 
 

Disa shembuj të rasteve të kamatës 

Gjatë dhënies së shembujve për sqarimin e rregullit vijues dhe ç’përmban ai, e 

kuptojmë nëse një veprim është veprim me kamatë, ose është i lejuar. Ky rregull 

është: 
Nëse një mall që është prej llojeve të kamatës, këmbehet me të njëjtin lloj, atëherë 
duhet plotësuar dy kushte: 
1. Të dy palët ta dorëzojnë mallin në vendin e kontratës, para se të ndahen; 
2. Të jenë të barabarta në kriterin sheriatik: masa me masë, e pesha me peshë të 
barabartë. 
 
Nëse një mall, që është prej llojeve të kamatës, këmbehet me një tjetër lloj malli 
që është prej llojeve të kamatës, atëherë duhet plotësuar një kusht: të dy palët ta 
dorëzojnë mallin para se të ndahen, ndërsa barazia në sasi nuk është kusht. 
 
E, nëse këmbehet një lloj prej llojeve të kamatës, me një lloj që nuk është prej 
llojeve të kamatës, atëherë lejohet dallimi në masë apo peshë, edhe ndarja e të dy 
palëve para dorëzimit të mallrave. 
 

 Në vazhdim po japim disa shembuj dhe gjykimin ndaj tyre:  

1. Dikush shet njëqind gram ar për njëqind gram ar, të cilat i merr pas një muaji. 

Kjo është e ndaluar dhe është kamatë, sepse nuk janë këmbyer në të njëjtën kohë. 

2. Dikush blen një babune grurë për një babune elb. Lejohet dallimi në peshë, për 

shkak se llojet janë të ndryshme, por është kusht që t’ia dorëzojnë njëri-tjetrit në të 

njëjtën kohë. 

3. Nëse dikush shet pesë babune grurë për një dele, atëherë lejohet në secilën 

formë, pa merr parasysh nëse i dorëzojnë në të njëjtën kohë ose jo. 

4. Një njeri shet njëqind dollarë për njëqind e dhjetë dollarë. Nuk lejohet. 

5. Dikush jep hua njëmijë dollarë, me kusht që t’ia kthejë pas një muaji, ose më 

vonë, një mijë e dyqind dollarë. Nuk lejohet. 

6. Dikush shet njëqind dërhemë të argjendta për dhjetë funte të arta, të cilat do t’i 

merr pas një viti. Nuk lejohet, sepse këmbimi duhet të bëhet në të njëjtën kohë. 

7. Nuk lejohet as shitja e  as blerja e aksioneve të bankave që veprojnë me kamatë, 

ngase, në këtë rast, shet para për para, që nuk janë të barabarta dhe nuk këmbehen në 

të njëjtën kohë. 
 
 
 
 

 
1 Muslimi nr. 1589. 
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Kapitulli III: H uaja 
 

Përkufizimi dhe argumentet për ligjshmërinë e saj 

 

Huaja është dhënie e pasurisë dikujt që ta shfrytëzojë, pastaj ta kthejë të njëjtën. 

Dhënia e huas është e ligjshme sepse këtë e vërteton kuptimi i përgjithshëm i 
ajeteve Kuranore dhe haditheve, të cilat e tregojnë vlerën e ndihmës reciproke, 
kryerjes së nevojës së myslimanit, zgjidhjes së problemeve,  dhe përmbushjes së 
mungesave të tij. Të gjithë myslimanët janë në ujdi se huaja është e lejuar. 
Ebu Hurejra transmeton se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص mori borxh prej një njeriu një deve të 
vogël. Kur i erdhën devetë e zekatit, ai e urdhëroi Ebu Rafiun që t’ia kthente atij 
njeriut një deve të vogël. Ebu Rafiu u kthye dhe tha: “Gjeta vetëm deve të mira 
gjashtëvjeçare.” Ai i tha: “Jepja një të tillë, sepse njerëzit më të mirë janë ata që më 
së mirë e lajnë borxhin.”1Argument tjetër që vërteton për vlerën e dhënies së huas 
është hadithi i Ibn Mesudit , i cili transmeton se Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Secili njeri 
që i jep hua myslimanit dy herë, e ka shpërblimin sikur të kishte dhënë lëmoshë 
një herë.”2 
 

Kushtet e huas dhe disa norma që lidhen me të 

1) Nuk lejohet për myslimanin që t’i japë hua vëllait të tij mysliman me kusht që 
edhe ai, pasi t’ia lajë borxhin, t’i japë këtij hua. Në këtë rast, huadhënësi kushtëzon 
përfitim prej huas që e jep, ndërsa secila hua që sjell dobi është kamatë, si p.sh: 
huadhënësi kushtëzon që huamarrësi t’i lejojë të banojë në shtëpinë e tij falas, ose 
me qira të lirë, t’ia japë në shërbim kafshën e tij, ose ndonjë dobi tjetër. Shumë sahabe 
të Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص kanë dhënë fetva që tregon se kjo gjë nuk është e lejuar. Të gjithë 
dijetarët e fikhut kanë konsensus se kjo ndalohet. 

2) Huadhënësi duhet të jetë njeri që mund të menaxhojë me pasuri: të jetë i rritur, i 

mençur dhe i zgjuar, që lejohet edhe të japë lëmoshë. 

3) Huadhënësit nuk i lejohet të kushtëzojë që kthimi i borxhit të jetë më i madh se 

sasia e borxhit të cilin e ka dhënë. Ajo është kamatë dhe atij nuk i lejohet ta merr, 

por mund ta merr vetëm atë pasuri të cilën ia ka dhënë huamarrësit. 

Nëse huamarrësi i kthen huadhënësit pasuri më të mirë se ajo që e ka marrë, ose më 

tepër, por huadhënësi nuk e ka kushtëzuar dhe nuk e ka pasur qëllim këtë, atëherë atij 

i lejohet ta merr, sepse kjo është dhënie vullnetare e huamarrësit dhe shlyerje e mirë e 

borxhit. Këtë e vërteton hadithi i lartpërmendur i Ebu Rafiut. 

4) Huadhënësi duhet të jetë pronar i asaj që e jep si hua. Nuk e ka të lejuar të japë si 

hua diçka që nuk posedon. 

Veprim me kamatë është edhe ajo që bëjnë sot disa banka që merren me kamatë. Ata 

lidhin kontratë për hua me njerëzit që kanë nevojë dhe u japin një shumë të caktuar 

me kusht që prej saj të kenë përfitim të caktuar që është më tepër se shuma e 

huas së dhënë. Ose, banka dhe huamarrësi pajtohen për një shumë të huas, pastaj 

 
1 Buhariu nr. 2393 dhe Muslimi nr. 1601. Teksti është i Muslimit. 
2 Ibën Maxhe nr. 2430. Hadithi është hasen, shih Irvaul Galil 5\226 
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banka i jep më pak se shuma për të cilën janë pajtuar, por me kusht që huamarrësi ta 

kthejë shumën e plotë të borxhit për të cilin janë merr vesh.  

Shembull: Huamarrësi kërkon prej bankës njëqind mijë, kurse banka i jep 

tetëdhjetëmijë, por me kusht që ai t’i kthejë njëqind mijë. Kjo, padyshim është pjesë e 

kamatës së ndaluar. 
 
 
 

Kapitulli IV: Pengu 
 

Domethënia e tij dhe argumentet e ligjshmërisë së tij 

 

 Pengu është diçka me vlerë, që huamarrësi ia lë huadhënësit për ta siguruar 

kthimin e borxhit, në rast se huamarrësi nuk mund ta kthejë atë. 

Argument për ligjshmërinë e pengut është ajeti: “Nëse jeni në udhëtim e nuk 

gjeni shkrues, atëherë merrni peng!”1 

Suneti vërteton se pengu është i ligjshëm edhe jashtë udhëtimit. Nga Aisha 

transmetohet se “I Dërguari i Allahut  ملسو هيلع هللا ىلص bleu ushqim prej një çifuti me veresie dhe si 

peng i la një mburojë të hekurt.”2 
 

Norma që kanë të bëjnë me pengun 

Nuk lejohet që për peng të merret pasuri që nuk lejohet të shitet, siç janë vakëfi, qeni 

etj. sepse me të nuk mund të lahet borxhi. Nuk lejohet që huamarrësi të lërë peng 

diçka që nuk posedon. 

Është kusht që të dihet sasia, lloji dhe cilësitë e pengut. 

Pengdhënësi është kusht të jetë njeri që ka të drejtë të menaxhojë me pengun; të jetë 

pronar i tij, ose të ketë leje për përdorimin e tij. Pengmarrësi si dhe pengdhënësi nuk 

kanë të drejtë të përfitojnë nga pengu, pa lejen e njëri tjetrit. 

Pengmarrësi nuk lejohet ta shfrytëzojë pengun, përveç nëse është kafshë që përdoret për 

transport ose për mjelje, e nëse është e tillë, atëherë lejohet ta përdorë për transport ose 

ta mjelë, në qoftë se ai e ushqen dhe përkujdeset për atë. 

Pengu i dhënë është amanet në dorën e pengmarrësit dhe ai e garanton atë nëse e 

shpërdor. Kur të kalojë afati i borxhit që është lidhur me pengun, huamarrësi duhet 

ta shlyejë atë. Nëse nuk e paguan, atëherë pushtetari e detyron. Nëse përsëri ai refuzon 

ta shlyejë borxhin, atëherë pushtetari e burgos dhe e dënon deri sa ta lajë borxhin, ose 

ta shesë mallin e lënë peng dhe me përfitimin e tij ta lajë borxhin. 
 

 

 

 

 

 

 
1 El-Bekare: 283 
2 Buhariu nr. 2068 dhe Muslimi nr. 1603. 
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Kapitulli V: Shitja me borxh 
 

Domethënia dhe argumentet për ligjshmërinë e saj 

  

Përkufizimi: Shitja me borxh është shitje e një malli me cilësi të përshkruara, 

duke e merr vlerën e tij para dorëzimit të mallit.  

 

Argumenti për ligjshmërinë e saj: Kjo shitje është e lejuar. Nga Ibn Abbasi 

transmetohet të ketë thënë: Kur erdhi i Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص në Medine, njerëzit 

shisnin hurma, duke e marrë sasinë e çmimit një ose dy vjet përpara. Pejgamberi u 

tha: “Kush shet duke e marrë çmimin përpara dorëzimit të mallit, atëherë le të 

shesë masë dhe peshë të caktuar, me afat të caktuar.”1 

 

Urtësia e lejimit të kësaj: Sheriati Islamik e ka lejuar këtë lloj të shitblerjeve për 

t’u dhënë hapësirë individëve të shoqërisë myslimane. Bujku, p.sh. nuk posedon të 

holla në dorë që të blejë dhe të investojë në punimin e tokës, ose të mbjellave dhe 

gjithashtu nuk mund të gjejë njeri që do t’i jepte hua. Prandaj atij i lejohet të shesë 

në këtë mënyrë që të mos i ikë mundësia për prodhim dhe për punimin e tokës. 
 
Kushtet 

Kjo mënyrë e shitjes që të jetë e lejuar duhet t’i plotësojë kushtet e përgjithshme të 

përmendura për shitblerjet duke ia shtuar edhe këto kushte: 

1) Malli, i cili shitet në këtë mënyrë, të mund të caktohet me cilësi, masë, peshë ose 

aftësi, që pastaj të mos ketë mosmarrëveshje mes dy palëve. 

2) Sasia e mallit të jetë e caktuar me njësi matëse sheriatike. Nuk mund të shitet 

me peshë ajo që shitet me masë, ose të shitet me masë ajo që shitet me peshë. 

3) Të përmendet lloji dhe kategoria e mallit me cilësi dalluese. 

4) Të konsiderohet si borxh. 

5) Të jetë me afat të caktuar. 

6) Afati të dihet dhe të caktohet nga të dyja palët. 

7) Shitësi ta merr shumën e plotë në vendin e marrëveshjes, para se të ndahen. 

8) Malli që shitet në këtë mënyrë, të jetë mall që në përgjithësi gjendet në kohën 

kur kalon afati i dorëzimit, që shitësi të mund ta dorëzojë me kohë. Nëse ai nuk 

gjendet, siç është rasti me qershitë në dimër, atëherë nuk lejohet sepse ky është 

mashtrim. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Buhariu nr. 2240 dhe Muslimi nr. 1604. 
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Kapitulli VI: Transferimi i borxhit 
 

Domethënia dhe argumentet e ligjshmërisë 

 

Transferimi i borxhit është marrje përsipër e borxhit të huamarrësit nga ana e dikujt 

tjetër. 

Transferimi i borxhit është i ligjshëm, sepse në këtë vepër ka solidarizim, mëshirë, 

këmbim të interesave mes individëve të umetit, tolerancë dhe lehtësim në marrëdhëniet 

ndërmjet njerëzve. 

Transmetohet nga Ebu Hurejra se Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Nëse dikujt i transferohet 
borxhi te dikush që mund ta lajë, atëherë le të pranojë!”1 

D.m.th.  Nëse një huadhënësit i kërkohet që huan e tij ta merr përsipër një njeri 

tjetër që ka mundësi ta lajë atë borxh, atëherë ai le ta pranojë atë transferim! Mirëpo, 

nëse huamarrësi e transferon borxhin te një i pamundshëm, atëherë borxhi kthehet 

tek ai që e ka transferuar, sepse pamundësia për ta kthyer atë është e metë me të 

cilën huadhënësi nuk është pajtuar, prandaj i lejohet ta anulojë marrëveshjen. 
 

Kushtet për vlefshmërinë e transferimit 

Që të jetë transferimi i vlefshëm, duhet t’i plotësojë këto kushte: 

1) Pajtimi i huadhënësit, ngase ai ka të drejtë të zgjedhë cila anë do t’ia lajë borxhin 

dhe kjo nuk mund t’i imponohet. 

2) Të dy pasuritë, ajo e transferuesit dhe ajo e atij tek i cili transferohet, të 

jenë të njëjta në: sasi, lloj dhe cilësi. 

3) Borxhi i transferuar të jetë borxh të cilin njeriu tek i cili transferohet e ka 

si detyrim. 

Me lidhjen e ligjshme të kontratës së transferimit, kalon obligimi i shlyerjes së 

borxhit prej transferuesit te ai tek i cili transferohet. 

 

Ja disa forma të transferimit bashkëkohor të borxhit: 

- Transferime bankare. Ato janë rrugë për pagimin e shumave monetare, duke e 

paguar vlerën e tyre te një palë tjetër. 

Përshkrimi: Një njeri paguan një shumë të parave në një bankë, duke kërkuar prej tyre 

që këtë shumë t’ia paguajnë një personi në një vend tjetër, me valutë tjetër, në vlerën 

e shumës që e ka paguar, të cilën e cakton banka. 

 

- Kambial. Letër a dëftesë të cilën ia shkruan huamarrësi agjentit a zëvendësit 

të vet në një vend tjetër dhe ia jep huadhënësit ose zëvendësit të tij, që me të ta merr 

huan e dhënë. Ose: Një njeri i jep hua dikujt në një vend, që ky ose zëvendësi i tij 

t’ia lajë borxhin në një vend tjetër atij ose zëvendësit të tij. 

 
 
 

 
1 Buhariu nr. 2287 dhe Muslimi nr. 1564. 
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Kapitulli VII: Përfaqësimi (Agjencitë) 
 

Përkufizimi, dispozita 

dhe argumentet e ligjshmërisë së tij 

 

1) Përkufizimi: Autorizimi i tjetërkujt që të veprojë në vend të autorizuesit në kontratat 

në të cilat lejohet zëvendësimi. 

2) Dispozita dhe argumentet e ligjshmërisë së tij: Përfaqësimi është i lejuar dhe i 

ligjshëm. Allahu thotë: “Dërgoni njërin prej jush në qytet me këtë monedhë 

argjendi tuajën...”1 

Në ajetin tjetër i Lartësuari thotë: “Lëmosha (zekati) është vetëm për të varfrit, 

për nevojtarët, për nëpunësit e zekatit...”2 

Këtu Allahu ka lejuar që dikush tjetër ta tubojë zekatin, si përfaqësues i atyre që e 

meritojnë ta marrin atë. Nga Xhabiri transmetohet të ketë thënë: Desha të nisem për 

në Hajber dhe Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص më tha: “Nëse e takon përfaqësuesin tim, merr prej 

tij pesëmbëdhjetë barrë3...4 Nga Urve ibn Xha’di transmetohet të ketë thënë: I 

Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص dëgjoi për një mall të importuar. Më dha mua një dinar dhe më 

tha: “Urve! Shko tek ai mall i importuar dhe na e blej një dele...”5 

Të gjithë myslimanët kanë konsensus se përfaqësimi në përgjithësi lejohet, sepse 

është i nevojshëm dhe secili njeri vetë nuk mund ta bëj secilën gjë për të cilën ka 

nevojë. Nevojat e njerëzve kërkojnë që kjo të jetë e ligjshme. 

 
 

Kushtet dhe norma që kanë të bëjnë me përfaqësimin 

1) Është kusht që edhe agjenti (i autorizuari) edhe autorizuesi të jenë njerëz që lejohet 

të menaxhojnë me pasuri, të jenë të rritur, të mençur dhe të zgjuar. 

 

2) Përfaqësimi lejohet për secilën gjë për të cilën lejohet zëvendësimi, siç janë: 

shitblerja, thurja e kontratave dhe shfuqizimet (revokimet) tjera, si: divorci dhe 

kërkimi i ndarjes. Përfaqësimi lejohet edhe në adhurimet në të cilat lejohet 

zëvendësimi, siç janë: dhënia e zekatit, kryerja e shpagimeve, zotimeve, kryerja e 

haxhit, etj. 

 

3) Përfaqësimi nuk është i vlefshëm për obligimet ndaj Allahut, në të cilat nuk lejohet 

zëvendësimi, siç janë: avdesi, namazi dhe të ngjashme.  

 

4) Agjenti – përfaqësuesi ka të drejtë të veprojë në ato gjëra për të cilat është i 

autorizuar, ose në ato që dihen mes njerëzve se i vepron përfaqësuesi, me kusht që të 

mos dëmtohet autorizuesi. 

 
1 El-Kehf: 19 
2 Et-Teube: 60 
3 Njësi matëse arabe për sasi, që me peshë mund të krahasohet me rreth njëqind e pesëdhjetë kilogramë. 
4 Ebu Davudi nr. 3632 dhe Darekutniu 4\155. 
5 Buhariu nr. 3642. 
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5) Nuk i lejohet përfaqësuesit që ta autorizojë për përfaqësim tjetër kënd, përveç nëse 

autorizuesi i tij i ka dhënë leje për një gjë të tillë, nëse ai është pamundësuar ta kryejë 

atë punë, ose nuk është i aftë që ta kryejë atë. Në këto raste lejohet që të autorizojë 

një njeri besnik që do ta zëvendësojë në punët në të cilat është autorizuar. 

 

6) Përfaqësuesi është përgjegjës për atë që është autorizuar dhe duhet ta 

kompensojë atë që e ka shpërfillur apo e ka shpërdoruar. 

 

7) Përfaqësimi është kontratë e lejuar dhe secilit prej të dy palëve i lejohet ta anulojë. 

 

8) Kontrata e përfaqësimit llogaritet si e zhbërë me: vdekjen e njërës palë, çmendjen 

e njërës palë, anulimin e kontratës, shkarkimin nga ana e autorizuesit, ose kufizimin 

e kompetencave legale për shkak se është shkapërdar. 
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Kapitulli VIII: Dorëzania dhe garantimi 
 

Domethënia e dorëzanisë 

dhe argumentet për ligjshmërinë e saj 

 

1) Përkufizimi: Dorëzania është detyrimi që dikush e merr përsipër ta sjellë njeriun 

që ka borxh deri te vendi i gjykimit. 

2) Argumentet për ligjshmërinë e saj: Dorëzania është e ligjshme në bazë të 

Kur’anit, Sunnetit dhe Ixhmasë. 

Prej Kur’anit është ajeti: “Thanë: “Po kërkojmë gotën e mbretit. Kush e 

sjell atë, ka shpërblim një barrë deveje ushqim. Unë për këtë jam dorëzanë.”1 

Dmth unë jam garant për këtë. Si dhe ajeti: “Pyeti ata se kush i garanton për 

këtë!”2, d.m.th. kush bëhet dorëzanë dhe garant. 

Poashtu hadithi i Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص: “Gjëja e huajtur kthehet e plotë, garanti është i 
detyruar dhe borxhi duhet të kthehet.”3 

Të gjithë dijetarët, me konsensus thonë se dorëzania është e lejuar, për shkak të 

nevojës që njerëzit e kanë për të dhe për shkak të evitimit të dëmtimit të 

huadhënësit. 
 

Shtyllat dhe kushtet e dorëzanisë 

Shtyllat e dorëzanisë janë pesë: kontrata e dorëzanisë, dorëzani, ai ndaj të cilit 

garantohet, ai për të cilin garantohet, dhe e drejta e cila garantohet. 

Mënyra e të shprehurit të kontratës bëhet me pranimin e dorëzanit, dhe nuk është 

kusht që të pranojë pala, obligimi i të cilit garantohet. 

Garanti – dorëzani është kusht që të jetë njeri që ka të drejtë të japë lëmoshë vullnetare, 

pa merr parasysh a është burrë, apo grua, sepse dorëzania është punë vullnetare.  

Andaj, dorëzania nuk pranohet prej të çmendurit dhe fëmijës, si dhe prej atij që i 

janë kufizuar kompetencat legale për shkak të mendjelehtësisë së tij. 

Nuk është kusht që të pajtohet pala, obligimi i të cilit garantohet, për dallim nga 

garanti, pajtimi i të cilit është kusht që dorëzania të jetë e vlefshme. 

E drejta, e cila garantohet, mund të ketë lidhje me pasuri, që ndryshe quhet garanci, 

ose mund të ketë lidhje me njeri, që ndryshe quhet dorëzani e trupave, ose dorëzani 

e fytyrës. 
 

Disa norma të dorëzanisë 

1) Lejohet dorëzania për praninë e secilit njeri që ka detyrim të pasurisë – borxh. 

2) Nuk lejohet të garantohet prania e dikujt që duhet të dënohet. 

3) Nuk lejohet të garantohet prania e dikujt që duhet të ekzekutohet me vrasje. 

 
1 Jusuf: 72 
2 El-Kalem: 40 
3 Ebu Davudi nr. 3565; Tirmidhiu nr. 1265, i cili thotë: “Hasen sahih.” Albani e bën sahih në esSilsiletus Sahiha 

nr. 610. 
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4) Dorëzanit i hiqen detyrimet nëse njeriu për të cilin garanton vdes dhe ai nuk ka 

pasur mundësi ta sjellë. 

5) Dorëzani që e merr përsipër borxhin, obligohet ta paguajë borxhin e njeriut për të 

cilin garanton, nëse ai e zvarrit dhe nuk e shlyen borxhin, ose falimenton. 

6) Dorëzani që nuk e merr përsipër borxhin – por e merr për obligim praninë e atij që 

ka borxh – nuk obligohet ta paguajë borxhin, sepse ai e ka obligim ta sjellë 

huamarrësin në vendin e gjykimit. 

7) Lejohet garantimi i trupit, që d.m.th. se dorëzani merr për obligim ta sjellë 

borxhliun te huadhënësi, ose para gjyqit, e të ngjashme. 
 

Garantimi 

Garantimi është marrje përsipër i një obligimi të tjetërkujt. Ai është i lejuar në bazë të 

ajetit: “Kush e sjell atë, ka shpërblim një barrë deveje ushqim. Unë për këtë jam 

dorëzanë.” 1 , d.m.th. garant. Në hadith, Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص thotë: “Garanti është i 

detyruar.”2 

Dijetarët kanë konsensus në lejimin e garantimit, sepse nevoja për të është e 

pranishme dhe ai është një lloj plotësim i nevojave të myslimanëve dhe ndihmë 

me njëri-tjetrin, për të cilat ka urdhëruar Sheriati. 

Normat dhe kushtet e garantimit 

1) Nuk lejohet të merret kompensim për garantimin. 

2) Lejohet garantët të jenë më shumë se një, d.m.th. lejohet që një borxh ta 

garantojnë dy e më tepër veta. 

3) Nuk është kusht që garanti ta njohë individin për të cilin garanton. 

4) Lejohet garantimi i obligimit të njohur dhe i atij të panjohur, nëse përshkruhet. 

Gjithashtu, lejohet garantimi i kontratës së shitblerjes. 

5) Kontrata e garantimit lidhet me secilën fjalë që e ka atë kuptim, si: unë jam garant, 

unë garantoj, unë e marr përsipër, unë jam dorëzanë etj. 

6) Obligimi nuk i largohet garantit derisa personi për të cilin garanton ta lajë 

borxhin. 

7) Që garantimi të jetë i vlefshëm është kusht që garanti të pajtohet me të. Nëse 

garanti detyrohet pa dëshirën e tij, atëherë garantimi nuk vlen. Nuk është kusht që 

të pajtohet pala e cila garantohet, e  as pala e drejta e të cilës garantohet. 

8) Tjetër kusht për vlefshmërinë e garantimit është që garanti të jetë njeri me aftësi 

menaxhimi (të jetë i rritur, i mençur dhe i zgjuar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Jusuf:72 
2 U përmend në faqen paraprake. 
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Kapitulli IX: Ngrirja e pasurisë 

(Ndalimi i kompetencave lig jore) 
 

Domethënia, llojet 

dhe argumentet për ligjshmërinë e saj 

 

1) Përkufizimi: Ngrirja e pasurisë është ndalim i njeriut që të menaxhojë me 

pasurinë e tij. 
2) Argumentet për ligjshmërinë e saj: Thotë Allahu i Madhëruar:“Mos e lini në 
dorë të të paaftëve mendërisht pasurinë tuaj!”1 
D.m.th. pasurinë e tyre, mirëpo këtu kjo pasuri u referohet mbikëqyrësve, sepse janë 
ata që e kontrollojnë dhe e ruajnë atë pasuri. 
Argument tjetër është ajeti: “Vëni në provë jetimët, derisa të bëhen për martesë! 
Nëse vëreni se janë pjekur, atëherë jepuani pasurinë e tyre!”2, si dhe ajeti: “Në 
qoftë se borxhliu është mendjelehtë ose i mitur, ose i tillë që nuk është në gjendje 
të diktojë, atëherë le të diktojë saktësisht kujdestari i tij dhe thirrni dy dëshmitarë!”3 
Këto ajete argumentojnë se mendjelehtit, jetimit dhe atyre si ta, si: i çmenduri dhe 
fëmija, lejohet t’u kufizohet e drejta e qasjes në pasurinë e tyre, me qëllim që 
të mos humbë dhe shkatërrohet ajo pasuri. Pasuria nuk u jepet në dorë atyre, me 
përjashtim kur vërtetohet se janë të zgjuar dhe mund të menaxhojnë drejt me të, 
përndryshe është mbikëqyrësi ai që menaxhon me pasurinë ashtu siç është më e 
dobishme. 
 

3) Llojet e saj: Ngrirja e pasurisë është dy llojesh: 

Lloji i parë: Ngrirje për të mirën e pronarit të cilit i ngrihet pasuria. E tillë është 

ngrirja e pasurisë së fëmijës, mendjelehtit dhe të çmendurit. Allahu thotë: 

“Mos e lini në dorë të të paaftëve mendërisht pasurinë tuaj!”4 
 
Lloji i dytë: Ngrirje e pasurisë për ruajtjen e interesit të tjetërkujt. E tillë është ngrirja 
e pasurisë së të falimentuarit, të cilit i ndalohet qasja në pasurinë e tij, që të mos 
dëmtohen huadhënësit. E tillë është edhe ngrirja e dy të tretave të pasurisë së atij që 
është në sëmundjen e vdekjes, për trashëgimtarët e tij, si dhe ngrirja e pasurisë së 
skllavit për zotërinë e tij. Ai nuk ka të drejtë të menaxhojë me pasurinë e tij pa lejen 
e zotërisë së vet. 
 
Normat që kanë të bëjnë me llojin e parë të ngrirjes; që është ngrirja e pasurisë 

për të mirën e pronarit 

1) Nëse pronari, të cilit i është kufizuar qasja në pasurinë e tij (për shkak të moshës 

etj.), e sulmon dikë dhe ia dëmton trupin ose pasurinë atij, atëherë përgjegjësia 

 
1 En-Nisa: 5 
2 En-Nisa: 6 
3 El-Bekare: 282 
4 En-Nisa: 5 
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bie mbi të dhe obligohet të paguan dënimin e detyruar ndaj tij, sepse i dëmtuari nuk 

ishte i pakujdesshëm dhe nuk dha leje për të. Mirëpo, nëse i dëmtuari ia ka dhënë 

pasurinë e tij një fëmije, mendjelehti, ose një të çmenduri dhe ky e ka keqpërdoruar 

atë, atëherë të dëmtuarit nuk i kompensohet pasuria, sepse ai e ka autorizuar me 

dëshirën e vet, që d.m.th. se ka bërë shpërfillje. 

2) Ngrirja e pasurisë së fëmijës largohet me plotësimin e dy çështjeve: 

a) Arritja e moshës së pubertetit. Puberteti njihet me disa shenja: ejakulimi, dalja e 

qimeve të forta rreth gjenitalit, mbushja e pesëmbëdhjetë viteve moshë, opo cikli 

mujor tek femrat. 

b) Pjekuria mendore, që është përdorimi i drejtë i pasurisë. Allahu thotë: “Vëni në 

provë jetimët, derisa të bëhen për martesë! Nëse vëreni se janë pjekur, 

atëherë jepuani pasurinë e tyre!”1 

Pjekuria mendore vërtetohet me provim duke i dhënë diç prej pasurisë, ose duke 

iu lejuar disa herë të menaxhojë me pasurinë e tij dhe nëse nuk mashtrohet me 

ndonjë humbje të madhe dhe nuk e shpenzon pasurinë në haram ose në diçka 

që nuk ka dobi, atëherë ky është argument se ai është i pjekur. 

3) Të çmendurit, gjithashtu i largohet ngrirja e pasurisë me dy gjëra: 

a) Largimi i çmendurisë dhe kthimi i mendjes. 

b) Aftësia mendore. Kurse prej mendjelehtit largohet kur t’i largohet mendjelehtësia 

dhe shkujdesja, dhe kur të merr cilësi të përdoruesit të drejtë dhe përmirësues të 

pasurisë. 

4) Mbikëqyrjen për njeriun, të cilit i është kufizuar qasja në pasurinë e tij, e merr babai, 

nëse është i drejtë dhe i mençur. Nëse jo, atëherë kujdestari i tij. Ai që e merr përsipër 

mbikëqyrjen e njerëzve të tillë e ka obligim që pasurinë e tyre ta përdorë në mënyrën 

më të mirë dhe më të dobishme për ta. Allahu thotë: “Dhe mos iu qasni 

pasurisë së jetimit, përveçse në mënyrën më të mirë!.”2 

5) Kujdestari i jetimit e ka obligim ta ruajë pasurinë e jetimit dhe nuk e ka të lejuar 

ta harxhojë ose ta përdorë me të padrejtë dhe mashtrim. Allahu thotë: “Vërtet, ata 

që shpenzojnë pasurinë e jetimit pa të drejtë, vetëm mbushin barkun e tyre me 

zjarr dhe ata do të digjen në zjarrin flakërues.”3 
 

Norma që kanë të bëjnë me llojin e dytë të ngrirjes; që është për ruajtjen e interesit 

të të tjerëve 

1) Nuk ngrihet pasuria e një huamarrësi para se të kalojë afati i shlyerjes, sepse 

ai nuk e ka obligim ta shlyejë atë borxh para atij afati. Mirëpo, nëse ka ndërmend të 

merr një udhëtim të gjatë, në të cilin afati i larjes së borxhit vjen para se të kthehet 

ai nga udhëtimi, atëherë huadhënësi mund t’ia ndalojë udhëtimin deri sa huamarrësi 

t’i siguroj peng ose garant që mund ta lajë atë borxh. 

2) Nëse pasuria e borxhliut është më e madhe sesa borxhi që duhet të lahet, atëherë atij 

nuk i ngrihet pasuria por detyrohet që ta lajë borxhin kur t’i kërkohet kjo. Nëse ai 
 

1 En-Nisa: 6 
2 El-Enam: 152 
3 En-Nisa: 10 
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refuzon ta bëjë këtë, atëherë arrestohet dhe dënohet, deri sa ta lajë borxhin. Nëse 

nuk do ta lajë borxhin, atëherë gjyqi ndërhyn në pasurinë e tij dhe i lan borxhet që i ka. 

Mirëpo, nëse pasuria e tij është më e vogël se borxhet, atëherë, në rast se huadhënësit 

kërkojnë, atij i ndalohet e drejta e qasjes në pasurinë e tij, që të mos dëmtohen 

huadhënësit. 

Pronarit të pasurisë nuk i lejohet të jep lëmoshë ose të bëjë harxhime të 

ngjashme nga pasuria e tij, nëse kjo i dëmton huadhënësit. 

3) Kush i shet diçka, ose i jep hua atij që i është kufizuar qasja në pasurinë e tij, 

nuk ka të drejtë ta kërkojë borxhin e vet, deri sa t’i kthehet e drejta e qasjes në pasuri.  

4) Pushtetari ka të drejtë ta shesë pasurinë e huamarrësit dhe përfitimin t’ua 

ndajë huadhënësve sipas huave që i kanë dhënë, e të cilave u ka ardhur afati, sepse 

ky është edhe qëllimi i ngrirjes së pasurisë. Nëse kjo vonohet, atëherë bëhet zvarritje 

dhe dëmtim i të drejtave të tyre. 

Pushtetari duhet t’i lërë huamarrësit një pjesë të pasurisë që i mjafton për ushqim dhe 

banim. 
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Kapitulli X: Ortakëria 
 

Përkufizimi, dispozita 

dhe argumentet për ligjshmërinë e ortakërisë 

 

1) Përkufizimi i ortakërisë: 

Në etimologji, ortakëri d.m.th. përzierje. Qëllimi është përzierja e dy pasurive sa që 

nuk dallohet njëra prej tjetrës. 

Në terminologji, ortakëria është bashkim në meritë dhe në menaxhim. 

Shembuj të bashkimit në meritë janë: ortakëria në trashëgimi, në testament apo 

në dhuratë, qoftë në lidhje me vetë mallin, qoftë në lidhje me përfitimin prej tij. 

Kjo, ndryshe quhet Ortakëri në posedim. 

Bashkimi në menaxhim, ndryshe quhet “Ortakëri e kontraktuar” dhe kjo është lënda 

e studimit këtu. Këto, pra janë dy llojet e ortakërisë sipas definicionit. 

2) Argumentet për ligjshmërinë e saj: Ortakëria është e ligjshme dhe këtë e kanë 

vërtetuar ajetet Kuranore dhe hadithet fisnike të Pejgamberit  ملسو هيلع هللا ىلص. Allahu thotë: 

“Shumë bashkëpronarë i bëjnë padrejtësi njëri-tjetrit”1. Bashkëpronarët janë 

ortakët. 

Në ajetin tjetër thotë: “...Marrin pjesë bashkërisht në një të tretën e trashëgimisë.”2 

Ortakëria është kontratë e lejuar dhe shoqëria ka nevojë të madhe për të, e sidomos 

në projekte të mëdha të cilat nuk i realizon dot një njeri vetë. 
 
Llojet e ortakërisë së kontraktuar 

I: Ortakëri e barabartë. E tillë është ortakëria ku dy ose më tepër palë marrin pjesë 

në një pasuri me të cilën tregtojnë. Quhet kështu sepse ortakët janë të barabartë në 

kapital dhe në menaxhim me të. Që ky lloj ortakërie të jetë i rregullt, është kusht që 

kapitali i secilit të jetë shumë e ditur monetare dhe e pranishme, dhe secili ta ketë 

përqindjen e caktuar të fitimit. 

II: Ortakëria e partneritetit. E tillë është ortakëria kur njëri prej ortakëve ia jep 

pasurinë tjetrit, që ky të tregtojë me të, duke e caktuar përqindjen e fitimit. 

III: Ortakëria e autoritetit. Ortakëri e autoritetit është pjesëmarrja e përbashkët mes 

dy njerëzve në fitimin që e arrijnë me blerjen e mallrave në bazë të autoritetit, 

pa kapital të investuar, por duke u mbështetur në besimin që e gëzojnë te tregtarët e 

tjerë. 

IV: Ortakëria në bazë të fuqisë puntore. Kjo është kur dy veta e ndajnë fitimin të 

cilin e arrijnë me punë të përbashkët në gjëra të lejuara, siç janë: kositja, gjuetia, 

nxjerrja e xeheve, mbledhja e drurëve, etj. ose kur marrin pjesë në fitimin e 

punës që e bëjnë duke i ndarë veprimtaritë, si p.sh: endja dhe qepja, e të ngjashme 

me to. 

Fitimi ndahet mes ortakëve, sipas përqindjes që janë marrë vesh, kurse humbjet 

ndahen sipas pjesëmarrjes në kapital, me përjashtim të partneritetit. Të dyja palët kanë 

 
1 Sad: 24 
2 En-Nisa: 12 
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të drejtë ta zhbëjnë marrëveshjen në cilin moment të duan. Kontrata llogaritet e 

anuluar edhe me vetë vdekjen ose çmendjen e njërit prej ortakëve. 
 

Kapitulli XI: Qiraja 
 

Domethënia dhe argumentet për ligjshmërinë e qirasë 

 

 Domethënia dhe definicioni i qirasë 

Në etimologji: Ixhare(qira) do të thotë kompensim, shpërblim. 

Në terminologji: Qiraja është kontratë për shfrytëzimin e një dobie të lejuar, të ditur, 

që merret pak nga pak, për një kohë të caktuar, prej një malli të caktuar a të 

përshkruar, ose prej një pune, me kompensim të caktuar.1 

 

Argumentet për ligjshmërinë e qirasë 

Argument për ligjshmërinë e qirasë është ajeti: “Nëse ato i japin gji fëmijës suaj, 

paguajuni atyre shpërblimin dhe merruni vesh me të mirë!”2 dhe ajeti: “O babai 

im, - tha njëra nga ato të dyja - merre këtë njeri në shërbim (me pagë – me qira)! 

Sigurisht që njerëzit e fortë dhe të besueshëm janë më të mirët, që dikush mund 

t’i merr në shërbim.”3 

Në hadith, është vërtetuar se Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص dhe Ebu Bekri, morën me mëditje një 

njeri nga Beni ed-Dejl si udhërrëfyes të shkathët.4 

Nga Ebu Hurejra  transmetohet se Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Allahu ka thënë: Unë 

jam kundërshtar i tri personave në Ditën e Gjykimit... – dhe mes tyre përmendi: ...një 

njeri që ka marrë rrogëtar, prej tij ka kërkuar që ta përkryejë punën, por nuk ia 

ka dhënë pagën.”5 Nga Ibn Omeri transmetohet se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Jepjani 

rrogëtarit pagën para se t’i thahet djersa!”6 
 

Kushtet e vlefshmërisë 

1) Kontrata e qirasë është e vlefshme vetëm nëse bëhet prej njeriut që ka të drejtë të 

menaxhimi, d.m.th. të jetë i rritur, i mençur, i lirë dhe i zgjuar. 

2) Përfitimi të jetë i njohur dhe i përcaktuar, sepse kontrata bëhet për përfitim. 

3) Shuma e qirasë – pagës të jetë e njohur, sepse ajo është kompensim i 

përfitimit. 

4) Përfitimi prej qirasë – pagës të jetë hallall. Nuk lejohet të paguhet dikush për zina, 

këndim (muzikë), për shitje të mjeteve të dëfrimit etj.  

 
1 Nga definicioni kuptohet se këtu bëhet fjalë për secilin lloj të shfrytëzimit dhe përfitimit që paguhet, siç 

është edhe marrja e punëtorit me mëditje, ngase edhe ky është një lloj qiraje. (sh.p.) 
2 Et-Talak: 6 
3 El-Kasas: 26 
4 Buhariu nr. 2263. 
5 Buhariu nr. 2227. 
6 Ibën Maxhe nr. 2443. Albani e ka bërë sahih në Sahih Sunen Ibni Maxhe nr. 1995. 
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5) Përfitimi të mund të realizohet dhe nuk lejohet të paguhet qiraja për diçka që nuk 

mund të realizohet, si p.sh: pagimi i të verbrit që të ruajë diçka që është patjetër të 

shihet. 

6) Dobia – përfitimi i gjësë që jepet me qira të jetë pronë e qiradhënësit, ose 

të ketë leje të përfitojë nga ajo, sepse qiradhënia është shitje e dobive ose 

përfitimeve të ndonjë malli, prandaj është kusht që ajo të jetë pronë e shitësit, sikur 

te shitblerja.  

6) Kohëzgjatja të jetë e caktuar. Nuk lejohet që qiraja të bëhet për kohë të pacaktuar, 

sepse mund të sjellë deri te konflikt dhe grindje. 
 

Norma dhe dispozita që kanë lidhje me qiranë  

Me kontratën e qirasë lidhen këto norma: 

1) Nuk lejohet të merret dikush si rrogëtar për punë që janë adhurime, siç janë: ezani, 

haxhi, dhënia e fetuave, puna si gjykatës (kadi), puna si imam, mësimi i Kuranit etj., 

sepse të gjitha këto janë adhurime ndaj Allahut. Atij që i punon këto punë, i lejohet 

të merr furnizim prej arkës shtetërore të myslimanëve. 

2) Qiradhënësi është i obliguar që mallin të cilin e jep me qira, t’ia japë qiramarrësit 

dhe t’ia mundësojë shfrytëzimin e plotë të tij. Qiramarrësi është i obliguar që ta 

ruajë mallin e marrë me qira dhe ta paguajë qiranë në afatin e caktuar. 

3) Nuk lejohet për njërën nga palët që ta prishë kontratën pa pajtimin e palës 

tjetër. Nëse njëra palë vdes, kurse malli i dhënë me qira është i pranishëm, atëherë 

kontrata nuk është e prishur, por ajo vazhdon si detyrim i trashëgimtarëve. 

4) Kontrata e qirasë llogaritet si e zhbërë nëse shkatërrohet malli i dhënë me qira, 

ose i ndërpritet përfitimi, si p.sh: nëse vdes kafsha, ose rrënohet shtëpia. 
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Kapitulli XII: 
Partneriteti në punimin e tokës dhe në pemëtari 

 
Domethënia dhe dispozita e tij 

1) Domethënia. Partneriteti në bujqësi është dhënia e tokës dikujt që ta punojë, ose 

dhënia e farës dikujt që ta mbjellë, duke caktuar përqindjen e ndarjes së fryteve. 

Partneriteti në pemëtari është dhënia e një peme të caktuar, të mbjellë, që jep 

fryte, dikujt që e punon dhe kujdeset për të, duke e caktuar përqindjen e ndarjes së 

fryteve. 

Dallimi mes tyre është se partneriteti në punimin e tokës bëhet për gjërat që mbillen, 

siç janë drithërat, kurse partneriteti në pemëtari bëhet për pemë të mbjella, siç janë 

mollët. Në të dyja rastet punëtori ka përqindje të prodhimit. 

2) Dispozita. Të dyja llojet janë të ligjshme dhe janë kontrata të lejuara, sepse 

njerëzit kanë nevojë për to. 

Nga Ibn Omeri transmetohet se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص bëri marrëveshje me banorët e Hajberit 

që ata ta punojnë tokën, ndërsa frytet e pemëve dhe të mbjellave ti ndajnë mes tyre.”1 
 

Kushtet 

1) Palët të jenë njerëz me aftësi menaxhimi; të jenë të rritur, të lirë dhe të pjekur. 

2) Të bëhet kontrata e partneritetit për pemë të njohura, dhe kontrata për punimin e 

tokës të jetë për lloj të caktuar të farave. 

3) Pema, për të cilën lidhet kontrata, të jetë që jep fryte që hahen, siç janë mollat dhe 

të ngjashme. 

4) Punuesi ta ketë përqindjen e caktuar të frutave, ose të të korrurave, si p.sh: një të 

tretën, një të katërtën etj. 
 

Norma dhe dispozita që kanë të bëjnë me këtë  

1) Punuesi duhet t’i bëjë të gjitha punët të cilat janë në favor të përmirësimit të 

prodhimit, siç janë: lëvrimi, ujitja, pastrimi, mirëmbajtja, shartimi etj. 

2) Pronari i tokës i bën punët esenciale, siç janë: gërmimi i pusit, sigurimi i ujit, 

rregullimi i murit a gardhit, sigurimi i mjeteve të punimit të tokës dhe mjeteve të 

thithjes së ujit. 

3) Punuesi ka të drejtë ta merr pjesën e vet menjëherë kur të piqen frytet. 

4) Secili nga të dyja palët ka të drejtë ta anulojë kontratën nëse ka arsye të pranueshme 

për diçka të tillë. Nëse marrëveshja anulohet pasi të kenë dalë frytet, atëherë ata i 

ndajnë frytet ashtu siç janë marrë vesh. 

Nëse punuesi e anulon marrëveshjen para se të piqen frytet, atëherë atij nuk i takon 

asgjë, sepse ai vetë ka hequr dorë nga e drejta e tij. 

Nëse marrëveshjen e anulon pronari i tokës, para se të piqen frytet, por pasi të 

ketë nisur punimi, atëherë punuesit i takon mëditje për punën e bërë. 

 
1 Buhariu nr. 2329 dhe Muslimi nr. 1551. 
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5) Nëse partneritetin e lidhin dy palë deri në kohën kur piqen frytet, mirëpo atë 

vit nuk jep toka bereqet, atëherë punuesit nuk i takon asgjë. 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitulli XIII: 
Dyfishimi i pjesës në ortakëri dhe fqinjësi 

 
Domethënia dhe argumentet për ligjshmërinë e saj 

1) Dyfishimi është e drejtë e ortakut që ta merr pjesën e ortakut të tij, e cila ka 

kaluar në pronësi të tjetërkujt, duke ia paguar atë. Quhet dyfishim, sepse ortaku ia 

bashkëngjit pjesën e shitur pjesës së tij dhe kështu pjesa e tij dyfishohet. 

Një definicion tjetër thotë se dyfishimi është e drejtë e marrjes së detyrueshme që 

i takon ortakut të vjetër ndaj ortakut të ri, për shkak të largimit të dëmtimit. 

2) Argumentet për ligjshmërinë e kësaj. 

Transmetohet nga Xhabiri i cili thotë:  “Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka gjykuar me dyfishim për 

secilën ortakëri që nuk është ndarë, ndërsa kur të vihen kufijtë dhe të ndahen rrugët, 

aty nuk ka dyfishim.”1 Sipas një transmetimi tjetër thuhet: “Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص gjykoi 

me dyfishim në secilën ortakëri, shtëpi, ose tokë që nuk është ndarë. Ortaku nuk 

ka të drejtë ta shesë pjesën e tij pa e lajmëruar ortakun tjetër. Ai nëse do i lejon ta 

shesë, por nëse e ka shitur pa e lajmëruar, atëherë ai ka të drejtë ta merr atë pjesë.”2 

Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Fqinji i shtëpisë ka të drejtë më shumë se tjerët që ta blejë 

shtëpinë.”3 

Të gjithë dijetarët kanë konsensus se e drejta e dyfishimit i takon ortakut, në rast 

se nuk është ndarë ajo që shitet, qoftë tokë, shtëpi, oborr, etj. 

Prej kësaj kuptohet se ligjshmëria e dyfishimit është vërtetuar me Kuran, sunet dhe 

ixhma. 
 

Norma që kanë të bëjnë me dyfishimin 

1) Ortakut nuk i lejohet ta shesë pjesën e tij pa e lajmëruar dhe pa i paraqitur ofertë 

ortakut tjetër. Nëse e shet pa e lajmëruar ortakun, atëherë ai ka të drejtë ta merr atë. 

2) Dyfishimi nuk vlen për pasuritë e tundshme, siç janë mallrat, kafshët etj. por 

ajo vlen vetëm për patundshmëri. 

3) Dyfishimi është e drejtë sheriatike dhe nuk lejohet të përdoret ndonjë dredhi që 

t’i iket asaj të drejte, sepse dyfishimi është bërë i ligjshëm për evitimin e dëmit nga 

ortaku. 

 
1 Buhariu nr. 2257 dhe Muslimi nr. 1229. Teksti është i Buhariut. 
2 Muslimi nr. 1608. 
3 Tirmidhiu nr. 1368 i cili thotë: “Hasen sahih” dhe Ebu Davudi nr. 3517, kurse teksti është i Tirmidhiut. 

Albani e bën sahih në Irva nr. 1539. 
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4) Ortakët kanë të drejtë për dyfishim, sipas pjesëmarrjes në pasuri. Ai që e 

shfrytëzon të drejtën e dyfishimit (pasi që është shitur), atë pjesë e merr me çmimin 

me të cilin është shitur, pa marrë parasysh a është shitur me veresie apo me para në 

dorë. 

5) E drejta e dyfishimit, mund të shfrytëzohet për pjesën që ka kaluar prej 

pronësisë së ortakut te dikush tjetër përmes shitjes së qartë. Ajo e drejtë nuk vlen 

për atë pjesë që ka kaluar prej pronësisë së ortakut përmes diç tjetër, si: dhurim, 

trashëgimi, testament etj.  

6) Patundshmëria që ka kaluar në pronësi të tjetër kujt me shitje duhet të jetë e 

tillë që mund të ndahet. Nëse nuk mund të ndahet, si: një banjë e vogël, pus, rrugë etj. 

atëherë nuk ka dyfishim aty. 

7) Realizimi i së drejtës së dyfishimit mund të kërkohet në çastin e informimit se 

pjesa është shitur. Nëse ortaku nuk ka kërkuar dyfishim kur ajo pjesë është shitur, 

atëherë nuk ka të drejtë që atë ta kërkojë më vonë, me përjashtim kur nuk e di. Në 

këtë rast, ose në rast se e vonon kërkimin e dyfishimit për ndonjë arsye tjetër, si: 

mosnjohja e kësaj norme dhe kësaj të drejte, i takon dyfishimi atëherë kur hiqet 

arsyeja e vonimit. 

8) Dyfishimi vlen për tokë që nuk është ndarë dhe nuk është kufizuar, si dhe 

për pasuritë që janë në të, si: pemët e mbjella, ndërtimet etj. të cilat janë si pjesë 

të tokës. Nëse toka është ndarë, por kanë mbetur disa gjëra të përbashkëta, siç janë: 

uji, rruga etj. gjithashtu e drejta e dyfishimit është e vlefshme, sipas mendimit më të 

vërtetë të dijetarëve. 

9) Njeriu që do ta realizojë të drejtën e dyfishimit, është i detyruar që ta blejë tërë 

pjesën e shitur dhe nuk i lejohet të merr një pjesë, e një pjesë ta lë, sepse kështu 

dëmtohet blerësi. 
 

Disa norma që kanë të bëjnë me fqinjësinë 

Fqinji ka disa të drejta tek fqinji. Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص aq shumë ka porositur për fqinjin, sa 

vetëm që nuk e bëri trashëgimtar. Kush ka nevojë për diçka prej fqinjit të tij, si p.sh: 

ka nevojë që ujin ta shpjerë nëpër tokën e fqinjit, ose kërkon rrugë për të kaluar 

nëpër pronën e fqinjit, ai e ka obligim që t’ia mundësojë plotësimin e asaj nevoje, me 

kompensim apo pa kompensim. Asnjë njeri nuk e ka të lejuar që në pronën e tij të 

bëjë diçka që e dëmton fqinjin, si p.sh: të hapë dritare që shikon kah shtëpia e fqinjit, 

të ndërtojë punishte e cila do ta shqetësojë fqinjin me zhurmë, ose gjëra tjera të 

ngjashme. Nëse ka mur të përbashkët me fqinjin nuk i lejohet ta përdorë atë mur dhe 

mbi të, të ngulë dërrasë në të, përveç në rast nevoje të domosdoshme, si p.sh: ka 

nevojë që mbi atë mur të bëjë çati. Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Askush të mos e ndalojë 

fqinjin e vet që të ngul dru në murin e tij!”1 
 

Norma që kanë të bëjnë me rrugët  

1) Nuk lejohet t’u ngushtohet rruga myslimanëve. 

 
1 Buhariu nr. 2463 dhe Muslimi nr. 1609. Teksti është i Buhariut. 
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2) Nuk lejohet për asnjë njeri që të bëjë diçka në pronën e tij që e ngushton rrugën. 

3) Nuk i lejohet askujt që ta lë kafshën, ose ta parkojë veturën e tij në rrugë ku ecin të 

tjerët. Rruga është pronë e të gjithëve, prandaj duhet të ruhet nga të gjithë dhe të mos 

lihet diçka që i dëmton të tjerët, si hedhja e mbeturinave, gërmadhave dhe të ngjashme, 

kurse largimi i një pengese nga rruga është degë e imanit. 
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Kapitulli XIV: Depozita dhe dëmtimi i saj 

Përkufizimi dhe argumentet e ligjshmërisë së depozitimit 

 

1) Përkufizimi: Depozita është pasuri, të cilën pronari a zëvendësi i tij e lë te dikush 

që ta ruajë, pa kompensim. 

2) Argumentet për ligjshmërinë e depozitimit: 

Thotë Allahu i Madhëruar: “Atëherë ai, të cilit i është besuar (diçka), le ta kthejë 

atë që i është besuar!”1; 

“Allahu ju urdhëron që amanetet t’jua ktheni atyre që u përkasin.2 

Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Ktheja amanetin atij që të ka besuar dhe mos e tradhto atë 
që të ka tradhtuar!”3 

Kush mendon se ka kapacitet që ta ruajë gjënë e besuar, atij i preferohet që të 

pranojë t’i ruajë depozitat e njerëzve. Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص thotë: “Allahu është në ndihmën 

e robit të Tij, përderisa robi është në ndihmën e vëllait të tij.”4 Mirëpo, nëse e di se 

nuk ka kapacitet që t’i ruajë, atëherë nuk i lejohet t’i pranojë depozitimet e 

njerëzve. 
 

Kushti për vlefshmërinë e tij 

Është kusht që depozitimin ta bëjë një njeri që posedon aftësi menaxhimi, te një tjetër 

si ai. Nëse një njeri që posedon aftësi menaxhimi e depoziton pasurinë e tij te një 

fëmijë, një i çmendur, ose te një mendjelehtë dhe ky ia dëmton, ose shkatërron 

pasurinë, atëherë pasuria e tij nuk kompensohet për shkak të shpërfilljes që vetë ia 

ka bërë pasurisë. Gjithashtu nëse një fëmijë depoziton pasuri te një i rritur, atëherë 

ai duhet patjetër ta kompensojë atë pasuri, sepse ai me marrjen e asaj pasurie ka bërë 

shpërdorim. 
 
Norma që kanë lidhje me depozitat 

1) Depozita është amanet në dorën e marrësit të depozitës dhe nuk e ka obligim ta 
kompensojë depozitën e dëmtuar, nëse ai nuk ka qenë shpërfillës. Ky është një amanet 
sikur të gjitha amanetet e tjera dhe njeriu të cilit i është dhënë një amanet, nuk e 
kompenson atë nëse dëmtohet, por jo për shkak të shpërdorimit të tij. Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص 
thotë: “Atij që i është dhënë amaneti, nuk detyrohet për kompensim.”5 

2) Nëse e shpërdoron depozitën, ose është i pakujdesshëm në ruajtjen e saj, 

atëherë atë që është dëmtuar duhet ta kompensojë, sepse ai e ka dëmtuar pasurinë e 

tjetërkujt. 

3) Ruajtësi i depozitës është i obliguar që depozitën ta ruajë në vend ku ruhet një 

pasuri e tillë, sepse Allahu ka urdhëruar që amanetet t’u kthehen atyre që u përkasin 

 
1 El-Bekare: 283 
2 En-Nisa: 58 
3 Ebu Davudi nr. 3535; Tirmidhiu nr. 1264. Albani e ka bërë sahih në Irva 5\381. 
4 Muslimi nr. 2699. 
5 Darekutniu nr. 4113 dhe Bejhekiu 6\289. Albani e ka bërë sahih në bazë të të gjitha senedeve. Shih: Irva 

nr. 1547. 
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dhe kjo nuk mund të ndodhë nëse të njëjtat nuk ruhen. Qëllimi i depozitimit është 

që ai të ruhet, kurse ruajtësi i depozitës e merr përsipër se do ta ruajë. Atëherë, nëse 

nuk e ruan d.m.th. se nuk e ka bërë atë që e ka marrë përsipër. 

4) Ruajtësit të depozitës i lejohet që depozitën t’ia lë atij që zakonisht ia ruan 

pasurinë, si: bashkëshortes, skllavit, magazinierit, shërbëtorit të tij, etj. Nëse ajo 

pasuri dëmtohet në kohën kur është te këta, por jo për shkak të shpërdorimit të tyre, 

atëherë ai nuk e ka obligim ta kompensojë atë. 

5) Nuk i lejohet që edhe ky ta depozitojë te dikush tjetër, me përjashtim kur ka 

arsye. Arsye mund të jetë: udhëtimi, afrimi i vdekjes etj. Nëse e depoziton depozitën 

e tjetërkujt te dikush për arsye dhe ajo dëmtohet te ruajtësi i dytë, atëherë ruajtësi 

i parë nuk ka përgjegjësi, por nëse e depoziton atë pa arsye, atëherë obligohet ta 

kompensojë sepse ai ka bërë shpërdorim dhe shpërfillje. 
6) Nëse ruajtësi i depozitës frikohet se ajo do të dëmtohet, ose ka qëllim të udhëtojë, 
atëherë ai e ka obligim që amanetin t’ia kthejë pronarit, ose përfaqësuesit të tij. 
Nëse nuk i gjen as njërin, e as tjetrin, atëherë ai mund ta merr depozitën me vete në 
udhëtim, nëse kjo është më e sigurt për depozitën. Në të kundërtën duhet t’ia dorëzojë 
pushtetarit, por nëse nuk mund ta bëjë këtë, atëherë duhet atë ta depozitojë te një 
njeri të cilit i beson. Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص para se të nisej për hixhret, të gjitha depozitat e 
njerëzve ia la Ummu Ejmenit dhe e urdhëroi Aliun t’ua kthente ato pronarëve të 
tyre.1 Poashtu, edhe në rast se ruajtësi sëmuret prej një sëmundjeje që pritet të vdesë 
dhe ka depozita të njerëzve, atëherë e ka obligim që t’ua kthejë pronarëve. Nëse 
nuk mundet, duhet t’i lë ato te pushtetari, por nëse nuk mundet as këtë, atëherë i lë 
te një njeri të cilit i beson. 

7) Nëse malli që i është dhënë në kujdesim është kafshë, atëherë ruajtësi e ka 

obligim që ta ushqejë dhe ta ruajë. Nëse e lë pas dore dhe ajo dëmtohet, atëherë ai 

e kompenson atë, por ka edhe mëkat për shkak të dëmtimit të kafshës së gjallë, 

sepse, në rregullat e Sheriatit, për kujdesin ndaj secilit trup të gjallë njeriu ka 

shpërblim. Ruajtësi është i besueshëm dhe fjala e tij pranohet nëse ai thotë se e ka 

kthyer mallin te pronari, ose zëvendësi i tij. Fjala e tij, gjithashtu, pranohet nëse ai 

betohet, kur thotë se malli nuk është dëmtuar për shkak të shpërdorimit të tij, ose 

moskujdesit. 

8) Ruajtësi e ka obligim që ta kthejë mallin kurdo që pronari ta kërkojë dhe nuk 

ka të drejtë ta vonojë atë. Nëse e vonon pa arsye dhe gjatë asaj kohe malli dëmtohet, 

atëherë ai e ka përgjegjësinë e kompensimit. 

9) Disa shembuj të depozitimeve bashkëkohore: 

Depozitat bankare. Ato janë depozitime të shumave monetare të cilat individë të 

ndryshëm i vënë në banka deri në një afat të caktuar, ose pa afat të caktuar. Banka i 

përdor ato para dhe menaxhon me to, kurse pronarit i paguan interes të caktuar në të 

holla. Depozitimi i këtillë e merr domethënien e huas, sepse banka e posedon mallin 

e depozituar dhe e ka për borxh që ta kthejë të njëjtën vlerë kur t’i kërkohet. Kështu 

 
1 Bejhekiu 6\289. Albani e ka bërë hasen në Irvaul Galil 5\384. 
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në këtë formë ajo bën pjesë në kamatë që është e ndaluar (haram). Myslimanët duhet 

të largohen dhe të mos bien në kësi raporte të ndaluara. 

E, sa u përket depozitave, për të cilat pronari nuk ka interes – fajde, që sot ndryshe 

quhen llogari rrjedhëse, ato nuk janë të ndaluara, sepse ai nuk merr më tepër se vetë 

pasuria e tij. 
 

Dëmtimi i depozitave 

Dëmtimi dhe marrja e pasurive të njerëzve pa të drejtë janë të ndaluara. Nëse një 

njeri ndërhyn në pasuri të huaj dhe e dëmton atë, kurse ajo pasuri është e çmuar, 

atëherë ai është i obliguar ta kompensojë atë. Këtë obligim e ka edhe njeriu që është 

bërë shkak të dëmtohet pasuria e dikujt, si p.sh: duke ia zgjidhur litarin, duke hapur 

një derë etj. 

Nëse njeriu ka bagëti, ai e ka obligim që t’i ruajë natën dhe mos lejojë që ajo t’i dëmtojë 

të mbjellat e njerëzve, ose bagëtitë tjera. Nëse i lë pas dore dhe ato dëmtojnë një pasuri 

të huaj, atëherë ai obligohet ta kompensojë atë. Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص ka gjykuar se ruajtja e 

pasurisë gjatë ditës është obligim i pronarëve të pasurive, kurse ruajtja e bagëtisë 

gjatë natës është obligim i pronarëve të bagëtive. Pasurinë që e prishin bagëtitë 

natën duhet ta kompensojë pronari i tyre, sepse pasuria dhe jeta e myslimanëve është 

e shenjtë dhe ndalohet dëmtimi i tyre, ose shkaktimi i dëmtimit a shkatërrimit të tyre. 

Kush shkatërron një pasuri që Allahu e ka ndaluar, si: instrumente muzikore, kryq, 

enët e alkoolit, librat që ftojnë në devijim dhe bidat, kasetat dhe revistat e paturpësisë 

dhe shthurjes, etj. ai nuk obligohet t’i kompensojë. Mirëpo, ky shkatërrim nuk lejohet 

të bëhet kokë më vete, por duhet të jetë kufizuar me urdhrin e pushtetarit dhe nën 

mbikëqyrjen e tij, që të jetë dobia më e sigurt dhe që të evitohen dëmet dhe trazirat. 
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Kapitulli XV: Rrëmbimi 
 

Përkufizimi dhe dispozita 

 

1) Përkufizimi. Rrëmbim d.m.th. marrja e diçka me dhunë dhe pa të drejtë. 

Në terminologjinë e Sheriatit, rrëmbimi është uzurpim i pasurisë së dikujt me dhunë, 

armiqësi dhe pa të drejtë. 

2) Dispozita. Rrëmbimi është haram me konsensus të myslimanëve. Allahu thotë: 

“Mos ia hani pasurinë njëri-tjetrit padrejtësisht!1 

Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص thotë: “Nuk i lejohet askujt pasuria e një myslimani pa pajtimin dhe 

kënaqësinë e tij.”2 Ai, gjithashtu thotë: “Kush merr një pëllëmbë tokë me padrejtësi, 

ai mbështillet në Ditën e Gjykimit me shtatë palë tokë.”3 Secili që i ka bërë të padrejtë 

vëllait të tij e ka obligim të pendohet para Allahut dhe të kërkojë prej vëllait të vet 

që t’ia falë dhe t’ia bëjë hallall që në dynja. Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص thotë: “Kush i ka bërë 

padrejtësi vëllait të vet në nderin e tij ose në diçka tjetër, le të kërkojë prej tij që t’ia 

falë sot, para se të vijë dita kur nuk pranohet dinari e dërhemi. Nëse ka vepra të 

mira, i merren aq sa është padrejtësia, por nëse nuk ka vepra të mira, atëherë merren 

mëkatet e atij të cilit i është bërë padrejtësia dhe i jepen atij që ka bërë të padrejtë.”4 
 

Norma që kanë të bëjnë me rrëmbimin 

1) Rrëmbyesi është i obliguar ta kthejë mallin e rrëmbyer menjëherë, e nëse e dëmton 

atë, e ka obligim ta kompensojë. 

2) Rrëmbyesi duhet ta kthejë mallin e rrëmbyer me gjithë shtesën që e ka bërë 

në të, pa marrë parasysh a është shtesa e përzier apo e ndarë. 

3) Nëse rrëmbyesi menaxhon me mallin e rrëmbyer, si p.sh: mbjellje, ndërtim etj. ai 

detyrohet ta largojë atë që e ka bërë, nëse këtë e kërkon pronari i atij malli. 

4) Nëse pasuria e rrëmbyer prishet (i kalon afati), pakohet, i ulet çmimi, etj. atëherë 

rrëmbyesi e kompenson humbjen. 

5) Rrëmbim llogaritet edhe kur pasuria merret me mashtrim dhe betime të rrejshme. 

6) Të gjitha kontratat e bëra nga ana e rrëmbyesit, që kanë lidhje me mallin e rrëmbyer 

janë të paligjshme, përveç nëse lejon pronari që të vazhdohen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 El-Bekare: 188 
2 Ahmedi 5\72; Darekutniu 3\26. Albani e bën sahih në Irva nr. 1459. 
3 Buhariu nr. 2452, 2453 dhe Muslimi nr. 1610 dhe teksti është i Muslimit. 
4 Buhariu nr. 2449. 
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Kapitulli XVI: Ujdia 

Domethënia dhe argumentet e ligjshmërisë së saj 

 

1) Domethënia.  

Në etimologji: Ujdi d.m.th. marrëveshje dhe ndërprerje e konfliktit.  

Në terminologji: Kontratë me të cilën ndërpritet mosmarrëveshja mes dy palëve 

të cilat janë në konflikt. 

2) Argumentet e ligjshmërisë. Ligjshmërinë e ujdisë e argumentojnë Kurani, 

suneti dhe ixhmaja. 

Prej Kur’anit: “Pajtimi është më i mirë.”1; “Nëse dy palë besimtarësh bëjnë luftë 

midis tyre, pajtojini ata.”2 

Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص thotë: “Secila ujdi mes myslimanëve është e lejuar, me përjashtim 

të ujdisë që bën hallall ndonjë haram, ose që bën haram ndonjë hallall.”3 

Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص, gjithashtu, është munduar t’i pajtojë dhe t’i bjerë në ujdi njerëzit. 

 

Llojet e ujdive të përgjithshme 

Ujditë dhe marrëveshjet mes njerëzve janë disa llojesh: 

1) Ujdia mes bashkëshortëve nëse ekziston frika se do të ndahen. Allahu thotë: 

“Nëse i druheni ndarjes midis burrit e gruas, atëherë caktoni një ndërmjetës nga 

ana e burrit dhe një nga ana e gruas. Në qoftë se ata dëshirojnë paqësim, Allahu 

sjell marrëveshje midis tyre.4 

Nëse gruaja frikohet se burri do ta përbuzë, do ta braktisë ose se nuk do ta dëshirojë 

më, gjithashtu, i lejohet të kërkojë pajtim dhe ujdi. Allahu thotë: “Nëse gruaja druan 

nga burri i saj se do të sillet keq ose nuk do ta përfillë, atëherë nuk ka gjynah 

për ata, nëse pajtohen ndërmjet tyre. Pajtimi është më i mirë.5 

2) Ujdia mes dy grupeve myslimane që luftojnë mes veti. Allahu thotë: “Nëse dy 

palë besimtarësh bëjnë luftë midis tyre, pajtojini ata.”6 

3) Ujdia mes myslimanëve dhe mosbesimtarëve kur janë në luftë. 

4) Ujdia mes dy vetave që janë në konflikt që nuk ka të bëj me pasuri. 

5) Ujdia mes dy vetave që janë në konflikt në lidhje me ndonjë pasuri. E kjo e fundit 

është lënda e studimit këtu.  

Ky lloj ndahet në dy lloje: 

a. Ujdia me pranim, e cila mund të jetë: 

1. Ujdia me falje – që është ujdi e cila ka të bëjë me të drejtën të cilën e kanë pranuar 

të dy palët, si p.sh: një njeri i pjekur pranon se i ka borxh dikujt, ose pranon se 

duhet t’ia japë një mall. Pasi ky të pranojë, ai të cilit i takon ajo e drejtë heq dorë 
 

1 En-Nisa: 128) 
2 El-Huxhurat: 9 
3 Ebu Davudi nr. 3594; Tirmidhiu nr. 1352, i cili thotë: “Hasen sahih”; Ibën Maxhe nr. 2352. Albani e bën 

sahih në Sahih Ibni Maxhe nr. 1905. 
4 En-Nisa: 35 
5 En-Nisa: 128 
6 El-Huxhurat: 9 
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dhe ia fal të drejtën e vet, ose ia fal një pjesë të saj, kurse tjetrën e merr. Kjo është 

falje e një pjese të borxhit me marrëveshje – ujdi. Është e lejuar me kusht që ai që fal 

të jetë njeri të cilit i lejohet të jep lëmoshë dhe me kusht që kjo të mos kishte qenë kusht 

i kontratës në fillim. 
2. Ujdia me kompensim - është marrëveshje për faljen e të drejtës së pranuar nga të 
dyja palët, duke e kompensuar atë me një gjë tjetër. P.sh: dy palë pajtohen se njëra 
i ka borxh tjetrës, ose se duhet t’i jep një lloj malli, por merren vesh që në vend të 
atij malli t’i jep një tjetër lloj. Kjo është e njëjtë si shitblerja dhe vlejnë dispozitat e 
saj, e nëse bien në ujdi që ajo e drejtë të kompensohet me një dobi, atëherë për këtë 
vlejnë dispozitat e qirasë. 
b. Ujdia me mohim. Kjo është kur një njeri pretendon se ka një mall të caktuar te 
dikush, ose se ai i ka borxh, kurse ai e mohon këtë, ose hesht dhe nuk e di se çka 
pretendohet. Atëherë, pretenduesi (paditësi) dëshiron të bjerë në ujdi me njeriun e 
paditur, që ai t’i japë një pasuri tjetër, në atë moment ose më vonë. Ujdia në këtë rast 
është e lejuar dhe nëse i padituri është i bindur se padia (pretendimi) është i pavërtetë, e 
paguan pasurinë që i kërkohet, që ta largojë konfliktin dhe akuzën prej vetes, si dhe 
që ta shpaguajë betimin që është bërë. Kurse, paditësi është i bindur se padia e tij është 
e vërtetë dhe e merr pasurinë si kompensim për të drejtën e tij. 

 

Norma që kanë të bëjnë me ujdinë 

1) Ujdia lejohet edhe për një të drejtë të panjohur, d.m.th. për një borxh ose një 

mall që nuk mund të dihet. P.sh: dy veta kanë një transaksion ose një llogari mes 

vete që është vjetruar dhe ka kaluar shumë kohë, kështu që asnjëri nuk e di se çfarë 

borxhi dhe çfarë të drejte ka ndaj tjetrit. 

2) Lejohet ujdia për secilën të drejtë për të cilën lejohet marrja e kompensimit, siç 

është ujdia që të mos ekzekutohet (kisasi), me kusht që i akuzuari ta paguajë gjakun, 

sipas caktimit të Sheriatit, ose më shumë ose më pak (sipas asaj që merren vesh mes 

veti). 

3) Marrëveshja për ujdi nuk lejohet për gjërat për të cilat nuk lejohet pranimi i 

kompensimit, siç janë dënimet e caktuara me Sheriat (hudud-et), sepse ato janë 

bërë të ligjshme për disiplinim. 
 
 
 

Kapitulli XVII: Garat 
 

Domethënia dhe dispozita e garave 

 

1) Domethënia. Basti është pasuria, që vihet për garuesit që garojnë me kuaj, 

deve ose në shenjëtari, të cilën e merr ai që fiton. 

Gara është konkurrimi me kafshë ose me diçka tjetër. Shenjëtaria është garë duke 

gjuajtur me shigjeta ose diçka tjetër të ngjashme. 

2) Dispozita dhe argumentet e saj. Gara është e lejuar me Kuran, sunet dhe 

ixhma. 
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Prej Kur’anit është ajeti: “Përgatisni kundër tyre kuaj dhe forcë për luftë sa të 
mundni...”1 

Prej Sunnetit është hadithi që e transmeton Ibn Omeri i cili thotë se “Pejgamberi 
 ka garuar me kuaj të stërvitur2nga Hafja deri në Thenijetul Ueda’. Kurse, me kuaj ملسو هيلع هللا ىلص

që nuk ishin rrëgjuar, nga Thenijetul Ueda’ deri te xhamia e Beni Zurejkut.”3 
Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص thotë: “Vënia e bastit nuk lejohet për asnjë garë, përveç për gara me 

deve, me shigjeta dhe me kuaj.”4 

Ekziston konsensus mes myslimanëve se garat në përgjithësi janë të lejuara. 

 

Norma që lidhen me garat 

1. Lejohen garat me kuaj dhe me kafshë të tjera, të cilat përdoren për transport, 

garat në vrapim dhe shenjëtaria me shigjeta dhe me armë të tjera. 

2. Garat me deve, kuaj dhe shigjeta lejohen të bëhen me pagim, në bazë të hadithit: 

“Vënia e bastit nuk lejohet për asnjë garë, përveç për gara me deve, me shigjeta dhe 

me kuaj.”5 

3. Secila garë që sjell dobi sheriatike, siç janë: stërvitja për xhihad, ushtrimi dhe 

përsëritja e çështjeve shkencore fetare etj., janë të lejuara dhe lejohet marrja e 

kompensimit për to. 

4. Secila garë që ka për qëllim zbavitjen me diçka që nuk ka dëm dhe Sheriati e ka 

lejuar, është e lejuar me kusht që ajo të mos bëhet shkak për largim nga obligimet, 

si namazi e të tjera. 

5. Secili nga anët garuese ka të drejtë ta anulojë garën, përderisa nuk shihet se 

kundërshtari i tij po fiton. Nëse shihet se njëra anë po fiton, atëherë fituesi ka të drejtë 

ta anulojë garën, por ai që humb jo. 

6. Gara llogaritet e anuluar me vdekjen e njërit prej garuesve ose ngordhjen e njërës 

prej kafshëve garuese. 

7. Nuk lejohet për mbajtësin e basteve të vëna, ose për shikuesit që janë prezent, ta 

lëvdojnë ose ta shajnë e ta fyejnë ndonjërin prej garuesve. 
 

Kushtet për marrjen e bastit në gara 

1) Të caktohen shigjetarët, nëse gara është në shenjëtari; dhe kafshët, nëse gara është 

me vrapim të kafshëve. Caktimi duhet të jetë duke i parë ato. 

2) Kafshët që do të vrapojnë, ose shigjetat që do të gjuhen, duhet të jenë të të njëjtit 

lloj. Nuk lejohet që të garojnë njerëz me kuaj arab dhe tjerë me kuaj të përzier – 

hibridë, ose disa të gjuajnë me shigjeta arabe e disa të tjerë me shigjeta perse. 

 
1 El-Enfal: 60 
2 E cila bëhet duke u dhënë të hanë shumë, që të majmen, pastaj u jepet vetëm nga një vakt që të hollohen. 

(Kështu bëhen më të fuqishëm dhe më të shpejtë, sepse formojnë masë muskulore në fillim, e pastaj i tretin 

dhe i heqin indet yndyrore. – sh.p.) Kjo bëhet për luftë ose për gara. 
3 Buhariu nr. 2868 dhe Muslimi nr. 1870. 
4 Ebu Davudi nr. 2573; Nesaiu nr. 3616; Tirmidhiu nr. 1700, i cili thotë. “Hasen”. Albani e ka bërë sahih në 

Irva 5\333. 
5 Shih fusnotën paraprake. 
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3) Largësia, apo caku të jetë i caktuar dhe garuesit ta kenë parë ose të lajmërohen për 

largësinë e duhur. 

4) Kompensimi, apo shpërblimi të jetë i ditur dhe të jetë mall i lejuar (hallall), sepse 

ai është mall që bën pjesë në një kontratë dhe prandaj është kusht që të jetë i ditur dhe 

hallall, sikur te kontratat tjera. 

5) Kompensimi, apo shpërblimi nuk lejohet të jepet nga ana e garuesve, sepse 

në atë rast do t’i ngjajë bixhozit. Nëse basti (shpërblimi, kompensimi) vihet 

prej pjesëmarrësve, ose prej njërit prej tyre, atëherë gara nuk është e ligjshme. 
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Kapitulli XVIII: 
Gjërat e huajtura për përdorim 

 
Domethënia dhe argumentet e ligjshmërisë së tyre 

 

1) Domethënia. Huajtja është lejim i dikujt për përdorimin e një malli, duke mbetur 

malli i pandryshuar. Gjërat e huajtura janë gjërat që merren për përdorim, si p.sh: një 

njeri e huazon veturën e dikujt që të udhëtojë me të, pastaj ta kthejë. 

2) Argumentet e ligjshmërisë. Huajtja është e ligjshme dhe e preferuar, duke u 

bazuar në kuptimin e përgjithshëm të ajetit: “Ndihmojeni njëri-tjetrin në punë të 

mira dhe në devotshmëri...”1 

Allahu thotë: “Dhe nuk e japin as ndihmën më të vogël.”2 Qëllimi është se nuk 

u huajnë as fqinjëve asgjë, si p.sh: enët, mjetet etj. Këta njerëz Allahu i ka qortuar 

për shkak se ata as nuk u huajnë njerëzve gjëra në përdorim, gjë që vërteton se huajtja 

është e preferuar. Safuan ibn Umejje tregon se Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص ka huazuar prej tij disa 

mburoja në ditën e luftës së Hunejnit.3 

Nga Enesi transmetohet se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka huazuar një kalë prej Ebu Talhas.4 
 

Kushtet e huajtjes 

1) Huajtësi dhe huamarrësi duhet të jenë njerëz të cilëve u lejohet të japin lëmoshë, 

sipas Sheriatit. Kurse, mjeti i huajtur duhet të jetë pronë e huajtësit. 

2) Përdorimi i mjetit të huajtur duhet të jetë hallall, pra nuk lejohet të huhet diçka për 

muzikë ose të ngjashme dhe nuk lejohet huajtja e një ene të artë ose të argjendtë, ose 

i një ene që të përdoret për pirje të alkoolit. Nuk lejohet, gjithashtu, të huhet asnjë mjet 

tjetër, përdorimi i të cilit është i ndaluar në Sheriat. 

3) Gjëja e huajtur duhet të mbetet e plotë pas përdorimit të saj, e nëse është diçka 

që harxhohet, atëherë huajtja e saj nuk është e ligjshme. 

 

Disa norma që kanë të bëjnë me këtë 

1) Huamarrësit nuk i lejohet t’ia huajë tjetërkujt mallin që e ka huazuar prej 

dikujt, sepse ai nuk është pronar i tij. Atij, gjithashtu nuk i lejohet edhe ta jep atë 

mall me qira, me përjashtim në rast se pronari i tij i jep leje për këtë gjë. 

2) Gjëja e huajtur është amanet në dorën e huamarrësit dhe ai e ka për obligim ta 

ruajë atë dhe ta kthejë të shëndoshë ashtu siç e ka marrë. Nëse e shpërdor ose është 

i pakujdesshëm në ruajtjen e saj, atëherë obligohet ta kompensojë. 

3) Huajtja nuk është kontratë obliguese dhe huajtësi ka të drejtë të heqë dorë prej 

huajtjes në çdo kohë që të dojë ai, përveç nëse e dëmton me atë huamarrësin, në 

ç’rast nuk i lejohet atij të heqë dorë nga kontrata e huajtjes. 

 
1 El-Maide: 2 
2 El-Maun: 7 
3 Ahmedi 4\222; Ebu Davudi nr. 3563. Albani e bën sahih në Irva nr. 1513. 
4 Buhariu nr. 2627 dhe Muslimi nr. 2307. 
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4) Kontrata e huajtjes mbaron dhe gjëja e huajtur duhet kthyer në këto raste: 

- nëse pronari kërkon një gjë të tillë, po edhe në rast se qëllimi i huamarrësit nuk është 

realizuar; 

- kur të kryhet qëllimi i huajtjes; 

- përfundimi i afatit, nëse ajo gjë është huajtur për një kohë të caktuar; 

- nëse vdes huajtësi ose huamarrësi, sepse me këtë huazimi anulohet. 

5) Huamarrësi është sikur qiramarrësit në të drejtën e shfrytëzimit të dobive të gjësë 

së huajtur. Ai ka të drejtë ta përdorë gjënë e huajtur vetë dhe bashkë me ata që mund 

ta zëvendësojnë, sepse menaxhimi me gjënë e huajtur është e drejtë e tij me lejen e 

pronarit të asaj gjëje. 
 
 
 

Kapitulli XIX: Ngjallja e tokës së vdekur 
 

Domethënia dhe dispozita 

 

1) Domethënia.  

Në etimologji: e vdekur është secila gjë që nuk ka shpirt. Tokë e vdekur është toka 

e pabanuar që nuk ka pronar. 

Në terminologji: toka e vdekur është tokë që nuk është pronë e veçantë e askujt. E 

tillë është djerrina që nuk ka qenë pronë e dikujt dhe që nuk ka shenja se është 

banuar aty; ose që ka shenja se ka qenë pronë e dikujt, a është banuar, por pronari 

nuk i dihet. 

2) Dispozita dhe argumentet e saj. Argumenti kryesor në këtë temë është hadithi 

i Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص: “Kush ngjall një tokë të vdekur, ajo është e tija, kurse rrënjët e 

rrejshme nuk kanë hak.”1 Rrënjë të rrejshme d.m.th.: të vijë një njeri dhe të mbjellë 

ndonjë dru në një tokë, të cilën e ka ngjallur tjetërkush, vepër përmes së cilës do 

që ta përvetësojë atë vend. 

Ngjallja e djerrinës mund të jetë edhe punë e preferuar, nëse për të kanë nevojë 

njerëzit dhe kafshët dhe nëse ajo është e dobishme. Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Kush 

ngjall një tokë të vdekur, ai ka shpërblim për të dhe për secilën gjallesë që do të hajë 

prej saj, për atë njeri llogaritet si lëmoshë.”2 
 

Kushtet dhe mjetet me të cilat ngjallja e tokës llogaritet e ligjshme 

Që të jetë ngjallja e tokës në rregull dhe t’i takojë njeriut që e ngjall, duhet plotësuar 

dy kushte: 

1) Ajo tokë të mos jetë bërë pronë e ndonjë myslimani më herët. Nëse ajo tokë ka 

hyrë në pronësinë e dikujt, atëherë nuk lejohet ndërhyrja në të e as ngjallja e saj, me 

përjashtim nëse njeriu ka leje të ligjshme për një gjë të tillë. 

 
1 Ebu Davudi nr. 3073; Tirmidhiu nr. 1378. Albani e bën sahih në Irva nr. 1551. 
2 Darimiu 2\267; Ahmedi 3\313. Albani e ka bërë sahih në Irva 6\4. 
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2) Ai që e bën ngjalljen e tokës të jetë mysliman. Mosbesimtarit nuk i lejohet të ngjallë 

tokë në Shtet Islam. 
 

Ngjallja e tokës bëhet me njërin nga këto mjete: 

1) Nëse një njeri rrethon një tokë me gardh të fortë, me të cilin zakonisht rrethohet 

toka, atëherë llogaritet se ai e ka ngjallur atë tokë. Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص thotë: “Kush 

rrethon një tokë me gardh, ajo bëhet e tija.”1 

2) Nëse dikush gërryen pus në një tokë të vdekur dhe gjen ujë, llogaritet se ai e 

ka ngjallur atë tokë. Por, edhe nëse nuk gjen ujë, ai është më meritor për atë tokë. 

Llogaritet se e ka ngjallur një tokë edhe nëse gërryen kanal nëpër të cilin lëshon 

ujë të lumit, ose ia ndryshon rrjedhën lumit. 

3) Nëse shpie ujë deri te një tokë, qoftë prej një burimi, apo lumi, apo diç tjetër, ai 

e ka ngjallur atë tokë. 

4) Nëse mbjell dru në një tokë e cila para kësaj nuk ka qenë e përshtatshme për 

mbjellje, por ai e ka pastruar dhe e ka përgatitur, atëherë d.m.th. se ai e ka ngjallur 

atë tokë. 

5) Disa dijetarë janë të mendimit se ngjallja e tokës nuk bëhet vetëm me këto gjëra, 

por kjo normë varet prej traditës së njerëzve, prandaj secila punë, të cilën njerëzit e 

llogarisin se është ngjallje e tokës, me atë bëhet ngjallja e tokës, kurse ajo punë të 

cilën njerëzit nuk e llogarisin si ngjallje të tokës, nuk merret në konsideratë. 
 

Disa norma që kanë të bëjnë me këtë 

1) Kush ngjall një copë toke të vdekur, ai është bërë pronar i saj dhe kjo në bazë të 

haditheve që u përmendën më herët, si hadithi: “Kush ngjall një tokë të vdekur, ajo 

është e tija.” 
2) Oborri i një vendi të banuar nuk përvetësohet me ngjallje, sepse pronari i ndërtesës 

së banuar2 i ka të drejtat e pjesëve shoqëruese të saj. 

3) Prijësi i myslimanëve – pushtetari ka të drejtë t’i ndajë tokë një njeriu që do ta 

ngjallë atë. Uail ibn Huxhr transmeton se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص i ndau tokë në Hadrameut.3 

4) Prijësit të myslimanëve i lejohet që t’i rezervojë kullosat për bagëtitë e zekatit 

dhe lëmoshave, ose për kuajt e ushtrisë, nëse ka nevojë për këtë dhe nëse kjo nuk 

bëhet ngushtim dhe dëmtim për myslimanët. Këtë të drejtë nuk e ka askush tjetër 

përveç pushtetarit dhe kjo është e ligjshme për interesat e përgjithshme. Në hadithin, 

të cilin e transmeton Sa’b ibn Xhuthame nga Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص, thuhet: “Nuk i 

takon kufizimi kujt përveç Allahut dhe të Dërguarit të Tij.”4 Rezervim d.m.th. 

kufizim i një vendi në të cilin nuk i lejohet qasja tjetërkujt. 
 
 
 

 
1 Ebu Davudi nr. 3077 nga Semure ibën Xhundub radijAll-llahu anhu. Albani e bën sahih në Irva 1554. 
2 Është qëllimi, një ndërtesë së cilës i dihet pronari, jo se ajo është e banuar për momentin konkret. (sh.p.) 
3 Tirmidhiu nr. 1381 dhe thotë: “Hadith hasen”. Albani e ka bërë sahih në Sahih Sunen etTirmidhij nr. 1116. 

 
4 Buhariu nr. 2370. 
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Kapitulli XX: Shpërblimi i premtuar 

 
Domethënia dhe dispozita 

 

1) Domethënia: Caktimi i një kompensimi të njohur, për një punë të caktuar, pa  

marrë parasysh se kush do e bën atë punë. 

P.sh: një njeri thotë: Kush ma gjen veturën që më ka humbur, ka shpërblim prej 

meje njëmijë dinarë. 

2) Dispozita dhe argumentet për të. Kjo është kontratë e lejuar me Sheriat. Këtë e 

vërteton ajeti: “Kush e sjell atë, ka shpërblim një barrë deveje ushqim. Unë për këtë 

jam dorëzanë.”1 

Nga Ebu Seid el-Khudri transmetohet të ketë thënë se: Disa prej sahabeve të 

Pejgamberit  ملسو هيلع هللا ىلص kanë kaluar nëpër një fshat në shkretëtirë dhe kanë kërkuar që 

dikush t’u bëjë konak, mirëpo askush nuk i ka pranuar. Të parin e atij fshati e thumboi 

akrepi dhe njerëzit i pyetën sahabet: “Ka ndonjë prej jush që di të frymëtojë?” Sahabet 

thanë: “Po, por nuk e frymëtojmë para se të na caktoni një shpërblim.” Ata u caktuan 

një tufë dhensh, pastaj njëri prej sahabeve e frymëtoi duke ia lexuar suren el-Fatiha 

dhe njeriu u shërua. Atëherë, ata ua dhanë dhentë e premtuara. Sahabet, më vonë, 

thanë mes veti: “Nuk mund t’i marrim para se ta pyesim të Dërguarin e Allahut ملسو هيلع هللا ىلص.” 

Kur u kthyen në Medine e pyetën Pejgamberin  ملسو هيلع هللا ىلص dhe ai u tha: “Merrini ato dhen prej 

tyre, dhe jepmëni edhe mua një pjesë!”2 
 

Normat që kanë të bëjnë me këtë  

 

Normat që lidhen me shpërblimin e premtuar, janë këto: 

1) Premtuesi i shpërblimit është kusht që të jetë njeri që mund të vendosë, kurse ai 

që paraqitet duhet të jetë që ka mundësi ta kryejë atë punë. 

2) Puna të jetë e lejuar. Nuk lejohet që kjo të bëhet për një punë të ndaluar, siç është 

p.sh: muzika, prodhimi i verës etj. 

3) Puna të mos kufizohet me afat të caktuar. Nëse dikush thotë: Kush ma gjen 

devenë deri në fund të javës, ka shpërblim një dinar të artë. Atëherë kontrata nuk është 

e vlefshme. 

4) Kjo është kontratë e lejuar dhe secili ka të drejtë ta anulojë. Nëse e anulon 

premtuesi atëherë punëtorit duhet t’i paguajë mëditje që jepet për atë punë, e nëse 

e anulon punëtori, atëherë nuk i takon asgjë. 
 
 
 
 
 
 

 
1 Jusuf: 72 
2 Buhariu nr. 2276 dhe Muslimi nr. 2201. 
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Kapitulli XXI: 
Gjërat e g jetura dhe fëmija i humbur 

 
Domethënia dhe dispozita 

 

1) Domethënia.  

Në etimologji: Gjëja e gjetur është gjëja të cilën e gjen dhe e merr. 

Në terminologji: Është marrje e një pasurie me vlerë, për ta ruajtur, ose për ta 

përvetësuar pas lajmërimit. 

2) Dispozita dhe argumentet për të. Transmetohet nga Zejd ibn Khalid el-Xhuhenij, 

i cili thotë se Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص është pyetur për arin dhe argjendin e gjetur dhe ka 

thënë: “Mësoja cilësitë dhe vlerën1, pastaj lajmëroje një vit. Nëse askush nuk e 

kërkon, atëherë merre për vete, por le të jetë te ti sikur amanet dhe nëse vjen dikush 

dhe e kërkon një ditë prej ditësh, atëherë jepja!” Pastaj njeriu e pyeti për devenë e 

humbur që dikush e gjen, e Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص i tha: “S’ke gjë me të. Ajo është e mbathur 

dhe ujin e ka me vete. Gjen ujë, pi dhe kullot deri sa ta takojë të zotin e saj.” Pastaj e 

pyeti për delen e gjetur, e ai i tha: “Merre, sepse ajo ose do të jetë e jotja, ose e 

ndonjë njeriu tjetër, ose e ujkut.”2 
 

Llojet e sendeve të gjetura 

1) Gjërat për të cilat njerëzit nuk kanë interes, si: kamxhiku, copa e bukës, një pemë, 

shkop, etj. Këta lejohet të merren dhe lejohet për atë që i gjen t’i përdorë dhe t’i 

përvetësojë pa i lajmëruar ato. 

2) Ato që mund të kujdesen për veten dhe të ruhen prej bishave të vogla, si: deveja, 

kali, lopa, mushka, etj. ndalohet të merren dhe ai që i gjen nuk mund t’i përvetësojë 

as edhe pas lajmërimit. Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص në hadithin e lartpërmendur të Zejd ibn Khalidit  

ka thënë: “S’ke gjë me të. Ajo është e mbathur dhe ujin e ka me vete. Gjen ujë, pi dhe 

kullot deri sa ta takojë të zotin e saj.” 

3) Gjëra që lejohet të merren nëse gjenden, por njeriu është i obliguar që t’i 

lajmërojë. Të tilla janë: ari, argjendi, gjëra tjera të nevojshme, si dhe kafshët që 

nuk mund të ruhen prej bishave të vogla, si: dhentë, pulat etj. Këto mund t’i merr 

njeriu që ka besim në vete (se nuk do t’i shpërdorë) dhe që ka mundësi t’i lajmërojë 

ato. 
 

Disa norma që kanë të bëjnë me këto gjëra 

1. Nëse e gjetura është kafshë që hahet, njeriu që e ka gjetur ka zgjedhje:  

a) Mund ta hajë dhe ta deponojë vlerën e saj, ose ta shesë dhe paratë t’i ruajë për 

pronarin nëse ai i di cilësitë e asaj kafshe. 

 
1 Dmth mësoja cilësitë arit, argjendit dhe qeses ose enës në të cilën kanë qenë, që të mund ta vërtetosh pronarin 

e vërtetë kur të vinë ta kërkojnë atë pasuri. (përkthim me pak modifikim të origjinalit) 
2 Buhariu nr. 2372 dhe Muslimi nr. 1722. 
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b) Ta ruajë atë kafshë dhe ta ushqejë e të shpenzojë prej pasurisë së tij dhe kur të vijë 

pronari i saj t’ia dorëzojë. Nëse pronari vjen para se ai që e ka gjetur ta hajë kafshën, 

pronari ka të drejtë t’ia merr. 

 

2. Nëse e gjetura është diçka që mund të prishet, siç janë pemët, atëherë ai që i ka 

gjetur ka të drejtë t’i hajë dhe çmimin e tyre t’ia paguajë pronarit, ose t’i shesë dhe 

fitimin ta ruajë për pronarin kur ai të vijë. 

 

3. Paratë (arin dhe argjendin), enët dhe mallrat e tjera duhet të ruhen si amanet nga ai 

që i ka gjetur dhe të lajmërohen mes njerëzve. 

 

4. Kur dikush gjen diçka, nuk i lejohet ta merr atë, përveç nëse është i sigurt se 

nuk do ta shpërdorë dhe do të mund ta lajmërojë, sepse lajmërimi për një gjë të 

gjetur është obligim. Kur dikush gjen diçka, duhet t’i mësojë cilësitë e saj dhe ta 

lajmërojë për të një vit të plotë, duke treguar nëpër vende ku tubohen njerëzit, se ka 

gjetur një pasuri të tillë. Nëse vjen pronari dhe e përshkruan ashtu siç është ai mall, 

atëherë e ka për obligim që atë t’ia dorëzojë. Nëse nuk vjen pronari, pasi që ky e 

ka lajmëruar gjënë e gjetur për një vit të plotë, atëherë ajo bëhet pronë e tij. 

 

5. Njeriu që ka gjetur diçka, e përvetëson atë pasi t’i kalojë një vit, mirëpo nuk 

guxon të ndërhyjë në të (ta ndryshojë, ose ta harxhojë) pa i mësuar mirë cilësitë e saj, 

kështu që kurdo që të vijë pronari dhe ta përshkruajë ashtu siç i ka pasur ajo cilësitë, 

ky e ka për detyrë që t’ia japë atë pasuri, pa i kërkuar argument e as betim që të 

vërtetojë se ajo është e tija. 

 

6. Një gjë të cilën e gjen fëmija ose i çmenduri, e drejton kujdestari i tij, sipas 

rregullave që u sqaruan. 

 

7. Gjëja që gjendet në Harem nuk përvetësohet në asnjë rast dhe duhet të lajmërohet 

përgjithmonë. 
 

Fëmija i gjetur 

Fëmijë i gjetur është ai fëmijë që gjendet i braktisur në rrugë, te dera e xhamisë, etj. 

ose fëmija që ka humbur dhe nuk e gjen dot familjen e tij dhe nuk dihet se i kujt është. 

Nuk lejohet të lihet fëmija i humbur, sepse Allahu thotë: “Ndihmojeni njëri-

tjetrin në punë të mira dhe në të ruajturit nga të këqijat!”1 

Kuptimi i përgjithshëm i ajetit vërteton se është obligim të merret fëmija i humbur. 

Marrja e tij dhe shpenzimi për të është obligim i përgjithshëm (fard kifaje) dhe është 

gjallërim i një njeriu. Pasuria që gjendet me të i takon atij fëmije, duke vepruar sipas 

asaj që është e dukshme dhe njeriu që e merr ka të drejtë që atë pasuri ta shfrytëzojë 

 
1 EL-Maide: 2 
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për furnizimin e atij fëmije. Nëse njeriu nuk ka pasuri, atëherë për këtë fëmijë duhet 

të shpenzohet pasuri prej arkës shtetërore të myslimanëve. 

Fëmija i gjetur llogaritet si i lirë dhe mysliman, në të gjitha dispozitat, përveç nëse 

gjendet në një vend të kufrit, në të cilin rast llogaritet si mosbesimtarë. Prejardhja e 

fëmijës së gjetur vërtetohet me vetë pranimin e dikujt se ai është i tij. E, nëse për 

të paraqiten më shumë se një dhe secili pretendon se është i tij, por askush nuk ka 

argument, atëherë për të gjykojnë njerëzit që i dinë mirë shenjat e ngjashmërisë 

mes fëmijës dhe prindit. 

Më meritor për kujdesimin ndaj fëmijës së gjetur është ai që e ka gjetur, me kusht 

që ky të jetë i lirë, i besueshëm, i drejtë dhe i zgjuar. Mosbesimtarit dhe të shthururit 

nuk u lejohet të kujdesen për myslimanin. 

Ai që e ka gjetur, kushtëzohet të jetë: i mençur, i rritur, i lirë, mysliman, i 

ndershëm dhe i zgjuar. Nuk merret parasysh nëse atë e gjen dhe e ka merr një fëmijë, 

një i çmendur, skllav, mëkatari ose mendjelehti, e as mosbesimtari nëse merr 

myslimanin. 
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Kapitulli XXII: Vakëfi 
 

Domethënia dhe dispozita 

 

Domethënia. Vakëfi është lënia e një pasurie që mund të përfitohet prej saj, duke mos 

u harxhuar e njëjta dhe kjo bëhet me qëllim afrimi tek Allahu. D.m.th.: vakëfi është 

mbyllja e esencës duke e lënë dobinë e saj në përdorim. 

Shembull: Një njeri lë për vakëf një shtëpi, të cilën e jep me qira, kurse paratë e 

qirasë i shpenzon për të varfrit, për xhami, për botimin e librave fetarë, ose për 

ndonjë qëllim tjetër. 

Dispozita dhe argumentet e saj. Lënia e pasurisë për vakëf është punë e preferuar. 

Argument për këtë është hadithi që tregon se Omeri kishte marrë një tokë në Hajber 

dhe kishte thënë: “O i Dërguar i Allahut! Kam marrë tokë në Hajber dhe asnjëherë 

nuk kam pasur pasuri më të vlefshme se ajo. Ç’më urdhëron të bëj?” Pejgamberi 

 !i tha: “Po deshe mbylle atë tokë (bëje vakëf) dhe me fitimin e saj jep lëmoshë ملسو هيلع هللا ىلص

Atëherë ajo nuk guxon të shitet, të dhurohet e as të trashëgohet.”1 Nga Ebu Hurejra  

transmetohet se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Kur të vdesë biri i Ademit, atij i 

ndërpriten të gjitha punët me përjashtim të tri rasteve: një lëmoshë e vazhdueshme, 

një dije prej të cilës përfitojnë njerëzit dhe një fëmijë i mirë i cili lutet për të.”2 Qëllimi 

me lëmoshë të vazhdueshme është vakëfi. 
 

Normat që kanë të bëjnë me këtë  

1) Njeriu që lë një pasuri për vakëf duhet të jetë njeri që lejohet të vendosë: i mençur, 

i rritur, i lirë dhe i zgjuar. 

2) Pasuria e lënë për vakëf duhet të jetë pasuri që shfrytëzohet vazhdimisht, kurse 

esenca i mbetet. Kusht është edhe që njeriu ta caktojë qartë atë pasuri. 

3) Vakëfi të jetë për qëllim të mirë dhe për bamirësi, si p.sh: për mirëmbajtjen e 

xhamive, për të varfër, për libra fetarë etj. Vakëfi është ibadet ndaj Allahut dhe 

ndalohet që të bëhet në favor të faltoreve të mosbesimtarëve, ose për blerjen e gjërave 

të ndaluara. 

4) Nëse dobia prej vakëfit asgjësohet dhe vakëfi nuk mund të shfrytëzohet, 

atëherë lejohet që të shitet dhe fitimi i tij të jepet për një gjë të njëjtë. Nëse është 

xhami, atëherë fitimi prej shitjes së saj duhet të shpenzohet për një xhami tjetër, nëse 

është shtëpi, atëherë me fitimin prej shitjes së saj blihet një shtëpi tjetër, sepse në 

këtë mënyrë realizohet qëllimi i njeriut që e ka lënë atë vakëf. 

5) Vakëfi është kontratë obliguese, anulimi i së cilës nuk lejohet në asnjë mënyrë 

dhe as shitja e pasurisë së lënë për vakëf. 

6) Pasuria që lihet për vakëf duhet të jetë e caktuar dhe nuk lejohet të lihet vakëf një 

pasuri e pacaktuar. 

 
1 Buhariu nr. 2737 dhe Muslimi nr. 1632. 
2 Muslimi nr. 1631. 
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7) Vakëfi duhet të realizohet dhe nuk lejohet të bëhet vakëf i kushtëzuar ose i 

përkohshëm, përveç asaj që kushtëzohet me vdekje.  

8) Veprimi sipas kushtit të atij që e lë pasurinë për vakëf është obligim, përveç 

nëse ai veprim është i ndaluar. 

9) Nëse dikush lë vakëf diçka për fëmijët e tij, atëherë në të marrin pjesë edhe djemtë 

edhe vajzat në mënyrë të barabartë. 
 
 

Kapitulli XXIII: Dhurata 
 

Domethënia dhe argumentet për të 

 

1) Domethënia. Dhurata është falje e një pasurie ose diçka tjetër, dikujt pa 

kompensim, nga ana e një njeriu të cilit i lejohet të menaxhojë me të. 

2) Dispozita dhe argumentet e saj. Dhurimi është punë e preferuar, nëse njeriu 

me të ka për qëllim arritjen e kënaqësisë së Allahut, si p.sh: dhënia e dhuratës një 

njeriu të mirë, një të varfëri, ose për përforcimin e lidhjes farefisnore etj. Nga Ebu 

Hurejra transmetohet se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Dhuroni njëri-tjetrit që të duheni 

mes veti!”1 Nga Aisha transmetohet të ketë thënë: “Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص e pranonte 

dhuratën dhe ua shpërblente njerëzve dhuratat e dhëna.”2 

Dhurata është e urryer nëse ajo jepet për sy e faqe, për famë ose për krenari. 
 

Kushtet e dhuratës 

1) Është kusht që dhuruesi të jetë njeri që ka të drejtë menaxhimi: të jetë i lirë, t’i 

plotësojë kushtet për të qenë i obliguar me normat e Sheriatit dhe të jetë i zgjuar. 

2) Dhuruesi duhet të jetë i lirë në zgjedhje. Dhurata e të detyruarit nuk vlen. 

3) Dhurata të jetë gjë që lejohet të shitet, kurse ajo që nuk lejohet të shitet nuk lejohet 

as të dhurohet, si: vera, derri etj. 

4) Njeriu, të cilit i dhurohet diçka, duhet ta pranojë dhuratën (që të jetë kontrata në 

rregull), sepse dhurimi është kontratë që sjell ndryshimin e pronësisë, prandaj 

duhet ta plotësojë kushtin e ofertës dhe pranimit. 

5) Dhurimi duhet të bëhet në momentin e dhënë dhe të jetë i përhershëm. Nuk lejohet 

dhurim i përkohshëm, si p.sh: dikush i dhuron dikujt diçka duke i thënë: “Po ta dhuroj 

këtë për një muaj, ose për një vit.” Dhurimi është kontratë pronësie dhe nuk vlen si 

kontratë e përkohshme. 

6) Të bëhet pa kompensim, sepse ajo është vetëm falje. 
 

Disa norma që kanë të bëjnë me dhuratën  

 

1) Kontrata e dhurimit është e plotë në çastin kur njeriu, të cilit i dhurohet, e merr 

dhuratën me lejen e dhuruesit dhe dhuruesi nuk ka të drejtë të prish kontratën. 

 
1 Bejhekiu 6\169. Albani e ka bërë hasen në Irva nr. 1601. 
2 Buhariu nr. 2585. 
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Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص thotë: “Ai që kthehet ta merr gjënë e dhuruar është sikur qeni që vjell, 

pastaj kthehet dhe e lëpin të vjellën e tij.”1 Me përjashtim nëse dhurues është babai. 

Ai ka të drejtë ta kthejë dhuratën që ia jep të birit. Ibn Abbasi transmeton se Pejgamberi 

 ka thënë: “Nuk i lejohet njeriut që të dhurojë diçka pastaj ta kthejë atë, përveç ملسو هيلع هللا ىلص 

prindit që i jep diçka fëmijës së tij.”2 

2) Prindi është i obliguar që të mbajë drejtësi mes fëmijëve të tij gjatë dhënies së 

dhuratave. Në qoftë se e veçon dikë prej të tjerëve, ose ndonjërit i jep dhurata më të 

vlefshme se të tjerëve, pa u pajtuar të tjerët për këtë dallim, atëherë dhurata nuk 

llogaritet e vlefshme, por vetëm nëse pajtohen të tjerët ajo mund t’i mbetet atij. 

Nu’man ibn Beshiri  transmeton se i ati i tij i kishte dhënë pak pasuri. Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص 

i kishte thënë: “A u dhe të gjithë fëmijëve të tu njëjtë?” Ai tha: “Jo.” Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص 

i tha: “Kini frikë Allahut dhe mbani drejtësi mes fëmijëve tuaj!” – në një 

transmetim tjetër: “Mos më bëj pra mua dëshmitar për padrejtësi!”3 

3) Nëse prindi, në sëmundjen e vdekjes, bën dallim mes fëmijëve të tij, ose e veçon 

njërin për t’i dhuruar diçka, ajo dhuratë nuk vlen, përveç nëse trashëgimtarët tjerë 

japin pajtim që ky ta merr atë. 

4) Lejohet të bëhet dhurata e kushtëzuar, p.sh: dikush thotë: “Nëse më vjen filani që 

është në udhëtim, ose nëse bie shi, do të të dhuroj këtë e këtë”. 

5) Lejohet që borxhliut t’i dhurohet borxhi. Me këtë borxhliu lirohet nga borxhi. 

 
1 Buhariu nr. 2622 dhe Muslimi nr. 1620. 
2 Ebu Davudi nr. 3522; Tirmidhiu nr. 1299, i cili thotë: “Hasen sahih.”; Ibën Maxhe nr. 2377. Albani e bën 

sahih në Irva nr. 1624 
3 Buhariu nr. 2587 dhe Muslimi nr. 1623. 

 



Fikh 4                                                                                                                                                                                      2020-2021 

 

48 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Libri mbi kurorëzimin dhe divorcin



Fikh 4                                                                                                                                                                                      2020-2021 

 

49 
 

Kapitulli I: Kurorëzimi 

Përkufizimi i kurorëzimit  

dhe argumentet e ligjshmërisë së tij 

 

Përkufizimi i kurorëzimit 

Në etimologji: Fjala “nikah” (kurorëzim) d.m.th.: bashkim, mbledhje dhe përzierje – 

ndërhyrje. Arabisht thuhet se drunjtë janë bërë nikah (janë kurorëzuar) atëherë kur 

atyre u përzihen degët mes vete. Gjithashtu, thuhet se shiu është bërë nikah 

me tokën, sepse ai përzihet me dheun dhe hyjnë në njëri-tjetrin. 

Në terminologji: Kurorëzimi është kontratë me të cilën bëhet e lejuar, që secili prej 

bashkëshortëve të shijojë kënaqësinë me tjetrin, në mënyrën e ligjshme sipas Sheriatit. 

 

Argumentet për ligjshmërinë e kurorëzimit 

Allahu i Madhëruar thotë: “Martohuni me ato gra që ju pëlqejnë: me dy, me tri apo 

me katër; e, nëse frikësoheni se nuk do të jeni të drejtë ndaj të gjithave njësoj, 

atëherë mjaftohuni me një grua ose me skllavet që i keni në pronën tuaj!” 

(enNisa’: 3); “Martojini të pamartuarit dhe të pamartuarat ndër jush, si dhe 

skllevërit dhe skllavet tuaja që janë besimtarë të ndershëm!”1 

Transmeton Ibn Mes’udi nga Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص se ka thënë: “O ju të rinj! Kush prej 

jush mund të martohet1 le të martohet, sepse martesa është arsye që të ul shikimin 

dhe e mbron nderin. Kurse, kush nuk mund të martohet, le t’i kushtohet agjërimit, 

sepse ai do ta mbrojë.”2 Hadithi i Ma’kil ibn Jesarit , i cili transmeton se 

Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Martohuni me gra të dashura që lindin shumë, sepse unë do 

të krenohem me numrin tuaj të madh para popujve tjerë.”3 
Të gjithë myslimanët kanë konsensus se martesa është e ligjshme. 
 

Urtësia e ligjësimit të martesës 

Allahu i Lartësuar dhe i Madhëruar e ka bërë martesën të ligjshme për urtësi të larta, 
të cilat mund t’i përmbledhim në pikat në vijim: 
1) Mbrojtja e nderit. Allahu e ka krijuar njeriun dhe në këtë krijim e ka mbjellë atë 
shtytje gjinore, prandaj martesën e ka lejuar që të plotësohet kjo dëshirë dhe të mos 
nëpërkëmbet. 
2) Arritja e prehjes dhe ngrohtësisë së dashurisë mes bashkëshortëve, gjë me të cilën 
arrihet qetësia dhe rehatia. Allahu thotë: “Dhe një prej shenjave të Tij është që prej 
jush krijoi për ju bashkëshortet tuaja, që të qetësoheni pranë tyre, duke vënë 
ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë.”4 

3) Mbrojtja e njeriut dhe lidhjeve farefisnore, duke i lidhur familjet mes veti. 

 
1 En-Nur: 32 
2 Buhariu nr. 5066 dhe Muslimi nr. 1400. Agjërimi do ta mbrojë, dmth se agjërimi është shkak që ta ulë epshin 

e njeriut. 
3 Ebu Davudi nr. 2035; Nesaiu nr. 6516. Albani e bën sahih. Shih Sahih enNesai nr. 3026. 
4 Er-Rum: 21 
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4) Vazhdimi i përhapjes dhe riprodhimit njerëzor, shtim i numrit të myslimanëve, 

me të cilin mllefosen të pafetë, si dhe përhapja e Fesë së Allahut. 

5) Mbrojtja e moralit nga dekadenca dhe shthurja; dhe mbrojtja e njerëzimit nga 

të rënit në humnerën e kurvërisë dhe lidhjeve të dyshimta. 

 

Dispozita e martesës dhe zgjedhja e bashkëshortes-it 

 

1) Dispozita e martesës. 

Dispozita e martesës dallon, varësisht se për cilin person bëhet fjalë: 
a) Martesa është obligim për njeriun që ka frikë se mund të bjerë në kurvëri – zina 
dhe ka mundësi t’i sigurojë shpenzimet dhe harxhimet e martesës, sepse martesa 
është rruga e vetme për mbrojtjen e tij nga imoraliteti dhe nga rënia në haram. Nëse 
nuk ka mundësi të martohet, njeriu i këtillë e ka për detyrë të agjërojë më shpesh 
dhe të ruhet prej haramit deri sa ta pasurojë Allahu me mirësitë e Tij. 

b) Martesa është sunet dhe e preferuar për atë njeri që ka epsh dhe ka pasuri për 

t’u martuar, por nuk frikohet se mund të bjerë në zina. Kjo dispozitë vlen për të, në 

bazë të kuptimit të përgjithshëm të ajeteve dhe haditheve që nxisin për martesë. 

c) Martesa është mekruh për njeriun që nuk ka nevojë për martesë; d.m.th. që është 

impotent, ose është plak, ose i sëmurë që nuk ka epsh. 

 

2) Zgjedhja e gruas/burrit dhe faktorët e zgjedhjes 

Preferohet që për bashkëshorte të zgjidhet gruaja fetare dhe e ndershme që ka 

prejardhje të mirë e fisnike dhe që është e bukur. Ebu Hurejra transmeton se 

Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Gruaja martohet për katër gjëra: për pasurinë, për 

prejardhjen, për bukurinë dhe për fenë. Zgjidhe atë që ka fe, të lumshin duart.”1 

Në rend të parë, njeriu duhet të ketë kujdes që ta zgjedhë gruan fetare dhe kriterin e 

fesë ta bëjë kriterin esencial e jo të tjerat. Siç preferohet që njeriu të zgjedhë grua 

që lind shumë. Enesi transmeton se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Martohuni me gra të 

dashura që lindin shumë, sepse unë do të krenohem me numrin tuaj të madh para 

popujve tjerë në Ditën e Kijametit.”2 

Preferohet, gjithashtu, për grua të zgjidhet vajza beqare. Xhabiri transmeton se 

Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص i ka thënë: “Pse nuk zgjodhe një beqare, me të cilën do të kishe luajtur 

dhe ajo do të kishte luajtur me ty.”3 

Ky kriter është i preferuar, por bëhet përjashtim nëse martesa me grua të ve ka 

ndonjë dobi. Atëherë i jepet përparësi të vesë, para beqares. Njeriu, gjithashtu, duhet 

të zgjedhë grua të bukur, sepse kjo është shkak që njeriu ta ketë shpirtin më të qetë, 

më shumë ta ulë shikimin haram dhe që ti shtohet dashuria. 
 

Disa dispozita dhe norma të fejesës 

 
1 Buhariu nr. 5090 dhe Muslimi nr. 1466. 
2 U përmend më herët, në faqen paraprake. 
3 Buhariu nr. 5079 dhe Muslimi nr. 715. 
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Fejesa është shfaqje e dëshirës për martesë me një grua të caktuar, si dhe lajmërimi i 

përgjegjësit të saj. Ja disa norma dhe rregulla që kanë të bëjnë me fejesën: 

 
1) Myslimanit i ndalohet të ndërhyjë dhe të kërkojë për martesë një grua të cilën e 
ka kërkuar dikush tjetër dhe ka marrë përgjigje pozitive, nëse ky ka njohuri për 
këtë gjë. Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Askush të mos e kërkojë për grua dikë që e ka 
kërkuar vëllai i tij, por le të presë a do të martohet apo do ta lërë!”1 Ky veprim është 
i ndaluar sepse është shkak për grindje dhe armiqësi. 
2) Ndalohet propozimi i qartë për fejesë gruas që është në kohën e idetit (pritjes), pas 
divorcit përfundimtar, pas të cilit burri i mëparshëm nuk mund ta kthejë më. Allahu 
thotë: “Nuk është gjynah për ju nëse grave të tilla u jepni shenjë se do t’i 
kërkoni.”2, që d.m.th. se dhënia indirekte e shenjës për dëshirën për martesë, 
si p.sh. duke thënë: “Sikur të ma kishte mundësuar Allahu të gjej një grua të mirë”, 
“Dua të martohem”, është e lejuar. Pra, mohimi i gjynahut për dhënien shenjë 
vërteton se propozimi i drejtpërdrejtë është i ndaluar. Nëse gruas që është në 
idet i propozohet drejtpërdrejtë martesa, mund të shkaktojë që duke pasur kujdes 
të martohet, ajo të gënjejë se i ka mbaruar ideti para se t’i mbarojë. 
E, sa i përket gruas që është në idet, pas divorcit pas të cilit mund të kthehet tek i 
njëjti bashkëshort, asaj nuk lejohet as t’i jepet shenjë për fejesë, sepse ajo është sikur 
e martuar. 

3) Njeriu i cili pyetet për një djalë që ka kërkuar një vajzë për grua, ose për një vajzë 

që kërkohet për grua, e ka për obligim t’i tregojë të gjitha të mirat dhe të këqijat që i 

di për to. Përmendja e të këqijave nuk e ka dispozitën e përgojimit, por përkundrazi, 

ajo është këshillë, për të cilën Sheriati nxit. 

4) Fejesa është vetëm një premtim për martesë dhe shfaqje e dëshirës për martesë. 

Fejesa nuk është martesë, prandaj i fejuari dhe e fejuara mbeten të huaj për njëri-

tjetrin. 
 

Dispozita rreth shikimit në të fejuarën 

Kush ka ndërmend të fejohet me një vajzë, i lejohet, por edhe i preferohet që ta 

shikojë atë, që d.m.th. se mund t’ia shikojë fytyrën, duart dhe këmbët. Transmetohet 

nga Sehl ibn Sa’di  të ketë thënë se një grua ka ardhur te Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص dhe ka thënë: 

“O i Dërguar i Allahut! Erdha të të ofroj martesë.” Atëherë Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص filloi ta 

shikojë drejtpërdrejt, e pa, pastaj e uli kokën.3 Ebu Hurejra thotë: Derisa isha te 

Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص erdhi një njeri dhe i tregoi se ishte martuar me një grua prej 

ensarëve. Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص i tha: “A e ke parë?” Ai tha: “Jo.” Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص i tha: 

“Shko shikoje, sepse ensarët kanë diçka në sy.”4 

Nga Xhabiri transmetohet se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Kur të dojë dikush të fejohet 

me një vajzë, nëse mund ta shikojë në atë që do ta kishte nxitur të martohet me të, le 

 
1 Buhariu nr. 5144. 
2 El-Bekare: 235 
3 Buhariu nr. 5087 dhe Muslimi nr. 1425. 
4 Muslimi nr. 1424. “Kanë diçka në sy” d.m.th. se i kanë sytë e vegjël, kurse disa janë të mendimit se është 
qëllimi se i kanë sytë e kaltër. 
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ta shikojë!” Xhabiri thotë: “Unë kërkova për martesë një grua dhe fshihesha e 

mundohesha ta shoh. Kështu, pashë tek ajo diçka që më nxiti të martohem me të dhe 

u martova.”1 

Urtësia e kësaj është se nëse vajza shikohet, atëherë shikimi bëhet shkak që t’i 

shtohet dëshira për të dhe kjo do të bëhet shkak që më shumë ta dojë dhe dashuria të 

jetë më jetëgjatë. Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص Mugires kur ishte fejuar me një vajzë, i kishte thënë: 

“Shikoje, sepse ashtu do të vazhdoni më shumë bashkë.”2 D.m.th. me dashuri dhe 

pajtim mes vete. 
 

Kushtet dhe shtyllat e kurorëzimit 

Kushtet e kurorëzimit. 
1. Përcaktimi (veçimi, specifikimi) i të dy bashkëshortëve. Kontrata e kurorëzimit nuk 
është e vlefshme nëse bëhet për një vajzë të pacaktuar, si p.sh. babai të thotë: “Po 
ta jap për grua bijën time”, kurse ai ka më shumë se një vajzë. Ose, nëse thotë: “Ta 
jap vajzën për djalin tënd”, kurse ai ka më shumë djem. Është kusht i 
patjetërsueshëm që të përcaktohen të dy me emra, si: Fatimeja dhe Muhamedi; ose 
me cilësi dalluese, si: vajzën më të madhe, ose më të vogël etj. 
2. Të dy që martohen duhet të pranojnë njëri-tjetrin, e martesa e detyruar nuk është 
e vlefshme. Ebu Hurejra transmeton se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “E veja martohet 
vetëm nëse ajo urdhëron, kurse beqarja martohet vetëm nëse ajo lejon.”3 

3. Prania e përgjegjësit të gruas. Kurorëzimin e gruas nuk mund ta autorizojë kush 
tjetër veç përgjegjësit të saj. Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص thotë: “Nuk ka martesë pa praninë 
e përgjegjësit.”4 Me kusht që përgjegjësi të jetë burrë, i rritur, i mençur, i lirë 
dhe i ndershëm – së paku në shikimin e jashtëm. 

4. Dëshmia. Kurorëzimi nuk llogaritet i vlefshëm, nëse në të nuk dëshmojnë dy 

dëshmitarë të drejtë myslimanë, të rritur dhe së paku të jenë të ndershëm së paku 

në shikimin e jashtëm. Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Kurorëzimi është i vlefshëm vetëm 

me përgjegjës dhe me dy dëshmitarë të drejtë, në të kundërtën ai është i kotë – i 
pavlefshëm.”5 Tirmidhiu thotë: “Sipas këtij hadithi kanë vepruar dijetarët nga mesi i 

sahabeve të Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص, si dhe dijetarët e mëvonshëm në mesin e tabiinëve dhe 

të tjerëve. Të gjithë thonë se kurorëzimi nuk vlen pa dëshmitarë...” 

Kushtëzimi i dëshmimit për kontratën e kurorëzimit bëhet për ruajtje dhe evitim 

të akuzave dhe mohimeve të prejardhjes dhe gjenealogjisë. 
5. Mosprania e pengesave të cilat e pengojnë martesën mes të dy bashkëshortëve, siç 
janë farefisnia, apo shkaqet tjera, si: lidhja për shkak të gjidhënies, afrimi martesor, 
dallimi në fe dhe shkaqe tjera, si p.sh: njëri prej tyre të jetë në ihram për haxhxh ose 
për umre. 

 
1 Ebu Davudi nr. 2082; Ahmedi 3\334 dhe Hakimi në Mustedrek 2\165, ku thotë: “Sahih sipas kushtit të Muslimit”. 

Me këtë pajtohet edhe Dhehebiu. Shejh Albani e ka bërë sahih në eSilsiletus Sahiha nr. 99. 
2 Transmetojnë Tirmidhiu nr. 1087, i cili thotë se hadithi është hasen dhe Ibën Maxhe nr. 1865. Albani e ka 

bërë sahih në Sahih Sunen etTirmidhij nr. 868. 
3 Buhariu nr. 5136 dhe Muslimi nr. 1419. 
4 Tirmidhiu nr. 1101; Ebu Davudi nr. 2085; Ibën Maxhe nr. 1907, 1908. Albani e ka bërë sahih në Sahih Sunen 

Ibni Maxhe nr. 1537, 1538. 
5 Ibën Hibbani në Sahihun e tij nr. 4075. Ibën Hazmi e ka bërë sahih në Muhal-la 9\3465. 
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Shtyllat e kontratës së martesës.  
1. Palët që kurorëzohen. Ata janë burri dhe gruaja të cilët nuk kanë pengesa për 
t’u martuar, disa prej të cilave u përmendën, kurse të tjerat do të përmenden te gratë 
e ndaluara për martesë.  

2. Oferta. Oferta është shprehja të cilën e shqipton përgjegjësi i gruas, ose zëvendësi 

i tij (i autorizuari), shprehje kjo që e përmban fjalën martesë, ose kurorëzim. 

3. Pranimi. Pranimi është shprehja të cilën e shqipton burri, ose dikush që e 
zëvendëson atë, duke u shprehur me fjalët: “Pranoj”, ose “Pajtohem” me këtë martesë. 

4. Oferta patjetër duhet të bëhet para pranimit. 
 

Gratë e ndaluara për martesë 

Gratë, me të cilat ndalohet martesa, janë në dy grupe: të ndaluara përgjithmonë dhe 

të ndaluara përkohësisht. 

 

Grupi i parë: Të ndaluarat përgjithmonë 

Katërmbëdhjetë kategori janë të ndaluara për burrin përgjithmonë. Shtatë prej tyre 

ndalohen për shkak të farefisnisë, kurse shtatë të tjera për shkak tjetër. Ajo se janë 

të ndaluara përgjithmonë d.m.th. se martesa me to nuk lejohet asnjëherë, pa marrë 

parasysh se si janë gjendjet. Ky lloj i ndalesës ka tri shkaqe: farefisninë, lidhjen 

martesore dhe gjidhënien. 

 

I: Të ndaluara për shkak të farefisnisë: 

1) Nëna, nëna e nënës, nëna e babait, të cilat quhen rrënjët. 

2) Vajza, vajza e vajzës, vajza e djalit, të cilat quhen degët. 

3) Motra nga të dy prindërit, motra nga babai, motra nga nëna, të cilat quhen degët 

e prindërve. 

4) Vajza e vëllait nga të dy prindërit, vajza e vëllait nga babai, vajza e vëllait nga 

nëna. 

5) Vajza e motrës nga të dy prindërit, vajza e motrës vetëm nga babai dhe e motrës 

vetëm nga nëna. 

6) Halla, e cila është motra e babait. E ndaluar është edhe halla e babait dhe halla 

e nënës. Këto quhen degët e prindërve të babait. 

7) Tezja, e cila është motra e nënës. E ndaluar është edhe tezja e babait dhe tezja 

e nënës. Këto quhen degët e prindërve të nënës. Këto janë gratë me të cilat burri nuk 

ka të drejtë të martohet në asnjë rast dhe gjendje. Allahu thotë: “Ju ndalohet martesa 

me nënat tuaja, me bijat tuaja, me motrat tuaja, me hallat tuaja, me tezet tuaja, me bijat 

e vëllezërve dhe bijat e motrave.”1 

 

II: Të ndaluara për shkak të lidhjeve martesore: 

 
1 En-Nisa: 23 
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1) Bashkëshortja e babait, si dhe bashkëshortja e gjyshit – babait të babait dhe 

bashkëshortja e gjyshit – babait të nënës. Këto ndryshe quhen: bashkëshortet e 

rrënjëve. Allahu thotë: “Mos i merrni ato gra që kanë qenë gratë e baballarëve tuaj, 

përveç rasteve që tashmë kanë kaluar. Vërtet, kjo është vepër e keqe dhe rrugë 

e shëmtuar.”1 

2) Bashkëshortja e djalit, bashkëshortja e djalit të djalit, si dhe bashkëshortja e 

djalit të vajzës. Kështu edhe bashkëshortet e degëve të njeriut. Allahu thotë: “Ju 

ndalohet martesa me gratë e bijve tuaj.”2 

3) Nëna e bashkëshortes, si dhe secila prej rrënjëve femra të bashkëshortes, si: 

nëna e nënës së saj etj. Allahu thotë: “...me nënat e grave tuaja...”3 

Këto të tria ndalohen me vetë lidhjen e kontratës së kurorëzimit, pa marrë parasysh a 

ka hyrë burri dhëndër me gruan që bëhet shkak për ndalesën e këtyre apo jo. 

4) E bija e bashkëshortes. Një grua e ka të ndaluar të martohet me burrin e të ëmës. 

Allahu thotë: “...me vajzën e gruas suaj që gjendet nën kujdestarinë tuaj, nëse me 

atë grua keni pasur marrëdhënie bashkëshortore.”4 

Që vajza e bashkëshortes të bëhet e ndaluar për martesë, nuk është kusht që ajo të 

jetë rritur nën kujdestarinë e burrit të së ëmës së saj, kurse në këtë ajet është 

përmendur në kuptim të asaj se kjo është ajo që ndodh në shumicën e rasteve. Kjo 

vajzë është e ndaluar për burrin, nëse ai hyn dhëndër me të ëmën e saj, pasi të ketë 

bërë kurorë. Mirëpo, nëse nuk ka kontakt me të, si p.sh. nëse e divorcon, ose ajo 

vdes para se të hyjë dhëndër, atëherë atij i lejohet të martohet me bijën e asaj 

gruaje. Allahu thotë: “...e, nëse nuk keni pasur marrëdhënie bashkëshortore, 

atëherë nuk ka pengesa.”5 

5) Gruaja e ka të ndaluar të martohet me burrin e së ëmës, me burrin e së bijës, 

me djalin e burrit të saj dhe me të atin e burrit. 

 

III: Të ndaluarat për shkak të gjidhënies: 

Nga gjidhënia ndalohen shtatë gra, prej të cilave Kur’ani ka përmendur dy, kurse 

Sunneti i shton edhe pesë të tjera. 

a) Të ndaluarat me Kur'an: 

1) Nëna nga gjiri. Ajo është gruaja e cila të ka dhënë gji. Me të barazohet edhe 

e ëma e kësaj gruaje, e ëma e të ëmës së saj, si dhe e ëma e të atit të saj. 

2) Motra nga gjiri. Ajo është gruaja e cila ka pirë gji nga e ëma e burrit në fjalë, 

ose burri ka pirë gji nga e ëma e saj, ose gruaja që ka pirë gji nga një grua nga e cila 

ka pirë edhe burri në fjalë. E njëjta vlen  edhe nëse burri në fjalë ka pirë gji nga gruaja 

e babait të gruas me të cilën do të martohet, si dhe nëse ajo ka pirë gji nga gruaja e 

 
1 En-Nisa: 22 
2 En-Nisa: 23 
3 En-Nisa: 23 
4 En-Nisa: 23 
5 En-Nisa: 23 
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babait të tij. Allahu thotë: “...me nënat (gratë) që ju kanë dhënë gji, me motrat 

tuaja, që kanë thithur prej një gjiri.”1 

 

b) Të ndaluarat me sunet:  

1) Vajza e vëllait nga gjiri; 

2) Vajza e motrës nga gjiri; 

3) Halla nga gjiri. Ajo është gruaja e cila ka pirë gji bashkë me babain e njeriut në 

fjalë. 

4) Tezja nga gjiri. Ajo është gruaja e cila ka pirë gji bashkë me nënën e njeriut në 

fjalë. 

5) Bija nga gjiri. Ajo është vajza e cila ka pirë gji nga bashkëshortja e burrit në fjalë, 

për të cilën ai burrë bëhet baba nga gjiri. 
Argument se këto gra janë të ndaluara është hadithi të cilin e transmeton Aisha 
radijAllahu anha nga Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص: “Gjidhënia i bën të ndaluara ato që i bën 
farefisnia.”2 Ibn Abbasi  thotë se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص, në lidhje me të bijën e Hamzait  
ka thënë: “Ajo nuk më lejohet mua. Ajo është e bija e vëllait tim nga gjiri, kurse 
gjiri i bën të ndaluara ato që i bën edhe farefisnia.”3 

 

Grupi i dytë: Të ndaluarat e përkohshme  

Përkohësisht janë të ndaluara disa gra, të cilat mund të ndahen në dy lloje: 

 

Lloji i parë: Gratë që është e ndaluar të merren në të njëjtën kohë. 

1) Ndalohet të merren dy motra njëkohësisht, si motrat nga gjaku, ashtu edhe nga 

gjiri, pa merr parasysh a është martuar me to njëkohësisht, apo veç e veç. Allahu 

thotë: “...dhe t’i bashkoni dy motra.”4 

2) Ndalohet bashkimi nën kurorë të njëkohshme të një gruaje me hallën e saj, 

bashkimi i një gruaje me tezen e saj, ose me vajzën e motrës, me vajzën e vëllait, 

me vajzën e djalit të saj, ose me vajzën e vajzës së saj. 
 

Këtu vlen një rregull: Ndalohet të merren njëkohësisht dy gra, të cilat, sikur të 

paramendohet se njëra prej tyre është mashkull, nuk do ta kishin të lejuar të martohen 

mes veti. Argument për këtë është hadithi i Ebu Hurejres  i cili thotë se Pejgamberi 

 ka thënë: “Askush të mos i bashkojë nën kurorë një grua me hallën e saj dhe ملسو هيلع هللا ىلص

një grua me tezen e saj.”5 

Hadithi tjetër nga Ebu Hurejra  thotë se “Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka ndaluar që dikush të 

martohet me një grua, hallën e të cilës e ka grua, të martohet me hallën e gruas që 

 
1 En-Nisa: 23 
2 Buhariu nr. 5099 dhe Muslimi nr. 1444. 
3 Buhariu nr. 5100 dhe Muslimi nr. 1447. Teksti është i Muslimit. 
4 En-Nisa: 23 
5 Buhariu nr. 5109 dhe Muslimi nr. 1408. 
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e ka, të martohet me një grua tezen e të cilës e ka grua, si dhe të martohet me tezen e 

gruas që e ka.”1 

Të gjithë dijetarët kanë konsensus dhe janë të një mendimi për këtë ndalesë. 

 

Lloji i dytë: gratë që ndalohen për shkak të ndonjë rasti të caktuar: 

1) Ndalohet të martohet gruaja e cila ende është në kohën e idetit nga një burrë 

tjetër. Allahu thotë: “Dhe mos vendosni për martesë para se të kalojë ideti.”2 

2) Ndalohet për burrin që të martohet me një grua të cilën e ka divorcuar tri herë, 

deri sa ajo të ketë kontakt intim me një burrë tjetër, pas një martese të rregullt. Allahu 

thotë: “Më pas, nëse burri e divorcon gruan (për të tretën herë), nuk mund të 

martohet më me të, pa u martuar ajo me një burrë tjetër.”3 

3) Ndalohet të lidhet kurorë me një grua e cila është në ihram, deri sa të del prej 

ihramit. Othmani transmeton se Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Njeriu në ihram nuk guxon 

të martojë, të martohet ose të fejohet.”4 

4) Ndalohet që mosbesimtarit t’i jepet për grua një myslimane. Allahu thotë: “Mos 

i martoni myslimanet me mosbesimtarë, gjersa ata të bëhen besimtarë.”5 

5) I ndalohet myslimanit të martohet me një mosbesimtare, përveç grave të Ehlul 

Kitabit, me të cilat myslimani e ka të lejuar të martohet. Allahu thotë: “Mos u 

martoni me mosbesimtaret, gjersa të bëhen besimtare.”6; “...dhe femrat e ndershme 

të atyre që u është dhënë Libri.”7 d.m.th.: janë të lejuara për ju që të martoheni. 

6) Myslimanit që është i lirë i ndalohet të martohet me një skllave myslimane, me 

përjashtim nëse frikohet se mund të bie në zina, por nuk ka pasuri që ta paguajë mehrin 

e një gruaje të lirë, ose që të blejë një skllave. Në këtë rast atij i lejohet të martohet me 

një skllave myslimane. Allahu thotë: “Cilido nga ju që nuk mund të martohet me gra 

të lira besimtare, për shkaqe të vështira materiale, le të martohet me një vajzë 

besimtare që gjendet nën pushtetin tuaj (skllave).” – deri ku thotë: “Kjo është për 

ata nga ju, që kanë frikë se do të bëjnë gabim (kurvëri).”8 

7) Skllavi mysliman e ka të ndaluar të martohet me pronaren e tij. Për këtë normë 

ka konsensus mes dijetarëve (Ixhma), sepse fakti që ajo është pronare e tij 

konfrontohet me faktin e të qenët burrë i saj. 

8) I ndalohet një pronari të martohet me skllaven e tij, sepse skllavopronaria 

është më e fuqishme sesa martesa. 
 
 
 
 

 
1 Ebu Davudi nr. 2065; Nesaiu 6\96; Tirmidhiu nr. 1126, i cili thotë: “Hasen sahih”. Albani e ka bërë sahih në 

Irva 6\290. 
2 El-Bekare: 235 
3 El-Bekare: 230 
4 Muslimi nr. 1409. 
5 El-Bekare: 221 
6 El-Bekare: 221 
7 El-Maide: 5 
8 En-Nisa’: 25 
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Disa norma për martesën me një grua të Ehli Kitabit  

 

Islami e ka lejuar martesën me një grua të lirë prej Ehli Kitabit. Allahu thotë: “Sot 

ju janë lejuar gjërat e mira e të pastra. Ju janë lejuar edhe ushqimet e ithtarëve 

të Librit, po ashtu edhe ushqimet tuaja janë të lejuara për ta. Të lejuara për ju 

janë femrat e ndershme besimtare dhe femrat e ndershme të atyre që u është 

dhënë Libri para jush, nëse ju u jepni pagën e kurorëzimit (mehrin).”1 

Dijetarët kanë konsensus se martesa me gratë e Ehli Kitabit është e lejuar. 

Ehli Kitab llogariten pasuesit e Teuratit dhe të Inxhilit. 

Allahu thotë: “Që të mos thoni: Shkrimet e shenjta u janë shpallur vetëm dy 

grupeve para nesh.”
2 

 

 
 

 
1 El-Maide: 5 
2 El-Enam: 156 

Bëhet fjalë për thëniet e mosbesimtarëve që ishin në dyshim për shpalljen e Kur’anit. (sh.p.) 
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Kapitulli II: 
Mehri, të drejtat, oblig imet martesore dhe dasma 

Përkufizimi, ligjshmëria dhe dispozita e mehrit 

 

Përkufizimi i mehrit 

Në aspektin gjuhësor: Mehri në Gjuhën Arabe quhet sadak, e cila rrjedh prej fjalës 
sidk që d.m.th. sinqeritet, që është antonimi i gënjeshtrës. 
Në terminologji: Mehri – sadaku është: pasuri të cilën burri ia jep gruas, për kontratën 
e kurorëzimit. 

Quhet sadak, sepse ajo e tregon dëshirën e sinqertë të atij që e jep atë pasuri për t’u 

martuar me atë grua. Ndryshe quhet mehr, nihle dhe ukr. 

Ligjshmëria e tij 

Ligjshmërinë e mehrit e vërtetojnë Kurani, suneti dhe ixhmai, siç do të vijojë sqarimi 

në shpjegimin e dispozitës së mehrit. 

Dispozita e mehrit 

Burri e ka obligim që mehrin t’ia paguajë gruas. Ai i bëhet obligim menjëherë me 
vetë lidhjen e kurorës dhe nuk lejohet që ky obligim të hiqet për ndonjë arsye. Këtë e 
vërtetojnë ajetet: “Dhe jepuni me gjithë zemër grave tuaja dhuratën e 
kurorëzimit!”1; “Grave, me të cilat kaloni jetë bashkëshortore, jepuni dhuratat 
e detyrueshme.”2; “Nuk është gjynah për ju nëse i ndani gratë para se të keni 
marrëdhënie me to ose para se të caktoni shumën e dhuratës martesore (që do t’u 
jepni).”3 
Sehl ibn Sa’di thotë: Erdhi një grua te Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص dhe i tha: ‘Unë po e dhuroj 
veten për Allahun dhe të Dërguarin e Tij.’ Ai i tha: “Nuk dua të martohem.” Atëherë 
një njeri tha: ‘Më marto mua me të!” Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص i tha: “Jepi një rrobë...”4 Nga 
Enes ibn Maliku  transmetohet se Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص ka vërejtur tek Abdurrahman ibn 
Aufi shenja të shafranit dhe i ka thënë: “Si e ke punën?” Ai i tha: ‘O i Dërguar i 
Allahut, u martova me një grua. Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص i tha: “Çka i dhe për mehr?” Ai tha: 
Ar me peshë të një bërthame të hurmës. Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص i tha: “Allahu ta bekoftë 
martesën! Bëj një gosti, po qoftë edhe vetëm me një dele!”5 
Të gjithë myslimanët kanë konsensus se pagimi i mehrit është i ligjshëm për 

martesë. 
 

Kufiri i mehrit, urtësia prej tij dhe caktimi i tij gjatë kurorëzimit 

 

Limiti i mehrit 

Mehri nuk ka limit, dhe secila gjë që mund të jetë çmim ose qira e diçkaje mund të 

bëhet mehr. Allahu thotë: “U janë lejuar të tjerat, përpos tyre (që u përmendën), që 

 
1 En-Nisa: 4 
2 En-Nisa: 24 
3 El-Bekare: 236 
4 Buhariu nr. 5149 dhe Muslimi nr. 1425. 
5 Buhariu nr. 5153 dhe Muslimi nr. 1427. 
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t’i kërkoni (për kurorëzim) me pasurinë tuaj për martesë definitive, e jo për jetë të 

përkohëshme”1 

Këtu Allahu e përmend pasurinë në përgjithësi dhe nuk e kufizon atë me ndonjë kufi 

të caktuar. Në hadithin e Sehl ibn Sa’dit thuhet se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص, në lidhje me gruan 

që deshi ta dhurojë veten, tha: “Jepi diçka, po qoftë edhe një unazë prej hekuri!”2 

Kjo vërteton se për mehr lejohet të jepet sasia më e vogël që mund të quhet pasuri. 

Sa i përket asaj se lejohet edhe pasuria shumë e lartë për mehr, atë e argumenton ajeti: 

“Në qoftë se dëshironi të ndërroni grua, duke e lëshuar njërën për të marrë 

një tjetër, nëse i keni dhënë të parës edhe një kuintal (ar), mos i merrni nga ajo 

(pasuri) asgjë.”3 Kurse, kuintali është sasi e madhe e pasurisë. 

Urtësia e ligjësimit të mehrit 

Urtësia e ligjshmërisë së mehrit është shfaqje e dëshirës së sinqertë të burrit për të 

pasur kontakte të ndershme dhe për të ndërtuar jetë fisnike martesore me atë grua. 

Mehri, njëkohësisht është edhe nderim dhe vlerësim i lartë për gruan, si dhe 

mundësim që të përgatitet për martesë dhe t’i sigurojë teshat dhe gjërat e tjera të 

nevojshme për dasmë. 

Urtësia e asaj që burri është i obliguar për mehr 

Islami mehrin e ka bërë obligim mbi burrin, duke e ruajtur kështu gruan që të mos 

nënçmohet nderi dhe vlera e saj duke kërkuar shkaqet e furnizimit për të mbledhur 

pasuri me të cilën do t’ia kishte paguar mehrin burrit. Kjo është në pajtim me parimin 

sheriatik: se burri është i obliguar për furnizimin dhe jo gruaja. 

Pronë e kujt është mehri 

Mehri është pronë vetëm e gruas dhe askush prej të afërmve, ose përgjegjësve të 

saj nuk ka të drejtë pronësie në të. Edhe pse ata kanë të drejtë që ta marrin prej burrit, 

por atë e marrin vetëm për t’ia dorëzuar gruas. Allahu thotë: “E, nëse ato ju falin 

me dëshirën e vet diçka prej atyre dhuratave, pranojeni atë pa frikë dhe me 

kënaqësi!” 4 ; “Mos i merrni nga ajo (pasuri) asgjë. A do ta merrnit atë 

padrejtësisht, duke bërë mëkat të qartë?!”5 

Caktimi i mehrit në kurorëzim 

Preferohet që sasia e mehrit të caktohet gjatë kontratës së kurorëzimit. 

Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص asnjë kurorëzim nuk e ka lënë pa e përmendur dhe caktuar në të 

edhe mehrin. Nëse mehri caktohet në atë moment, atëherë kjo i largon 

mosmarrëveshjet dhe grindjet mes dy bashkëshortëve. 

Kushtet e mehrit dhe cila pasuri mund të jetë mehr e cila jo  

1) Ajo që jepet për mehr, duhet të jetë pasuri që mund të vlerësohet dhe të jetë hallall, 

e cila lejohet të posedohet, të shitet dhe të përdoret. Nuk lejohet që për mehr të 

jepet vera, derri, pasuria e rrëmbyer për të cilën e dinë që të dy, etj. 

 
1 En-Nisa: 24 
2 Buhariu nr. 5149 dhe Muslimi nr. 1425. 
3 En-Nisa: 20 
4 En-Nisa: 4 
5 En-Nisa: 20 
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2) Pasuria e dhënë për mehr duhet të jetë e njohur dhe e caktuar, ku nuk mund të ketë 

mashtrim. Nuk lejohet të jepet për mehr një gjë e panjohur, si p.sh: një shtëpi a një 

kafshë e pacaktuar, një frutë të cilën e nxjerrin pemët në përgjithësi, ose “ç’të bëjnë 

pemët sivjet” e kështu me radhë. 

Pra, mehr lejohet të jepet çdo gjë që mund të jetë çmim ose qira për diçka, qoftë pasuri 

konkrete, qoftë borxh, qoftë një interes, dobi ose punë e caktuar. 

Mehri i shpejtuar dhe i vonuar 

Lejohet që mehri të dorëzohet menjëherë, siç lejohet të jepet edhe pas një afati të 

caktuar, qoftë i tëri apo një pjesë e tij, në bazë të adeteve dhe zakoneve të njerëzve, 

por me kusht që të mos jetë afati i pacaktuar absolutisht, ose të jetë afati shumë i 

largët, sepse një gjë e tillë mund të jetë shkak që të mos jepet fare mehri. 
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Dispozita për teprimin 

në kërkimin e shumave të larta për mehr 

Është e preferuar që të mos kërkohet shumë e madhe për mehr, dhe kjo në bazë të 

këtyre argumenteve: 
1) Hadithi i Aishes e cila transmeton se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Prej bekimit të gruas 
është lehtësimi i martesës dhe mehri i ulët!”1 

2) Nga Omeri transmetohet të ketë thënë: “Mos kërkoni shuma të mëdha për mehr. 
Sikur të ishte çmimi i madh i mehrit nder në dynja, ose afrim tek Allahu, atëherë atë 
më parë do ta kishte bërë Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص. Ai asnjërës grua nuk i ka dhënë, dhe për 
asnjërën vajzë të tijën nuk ka kërkuar më shumë se dymbëdhjetë okë2. Ka njeri që 
kërkon shumë mehr për një grua, sa që burri i saj fiton armiqësi në zemër kundër asaj 
gruaje dhe thotë se martesa me ty më lodhi dhe më kushtoi shumë.”3 

3) Nga Ebu Seleme  transmetohet të ketë thënë: E pyeta Aishen për mehrin e të 

Dërguarit  ملسو هيلع هللا ىلص. Ajo më tha: “Dymbëdhjetë okë4 e gjysmë.”5 
 
 

Obligimet bashkëshortore 

Kur të lidhet kurora e drejtë dhe e ligjshme, pasojnë shumë obligime mes të dy 

bashkëshortëve. Ato obligime janë: 

 

I- Obligimet e burrit 

Burri ndaj gruas së tij ka obligime që kanë të bëjnë me pasurinë, siç është mehri dhe 

shpenzimi, por ka edhe obligime tjera, si: drejtësia, sjellja e mirë, raportet e mira, 

etj. 

 

1) Mehri - është e drejtë e gruas, obligimi i së cilës bie mbi burrin. Allahu thotë: 

“Dhe jepuni me gjithë zemër grave tuaja dhuratën e kurorëzimit!”6 

Si dhe shumë argumente tjera të cilat u përmendën më lart. 

 

2) Shpenzimet, si ushqimi, veshmbathja, strehimi, etj. Të gjitha këto i ka obligim burri 

që t’i sigurojë për gruan. Allahu thotë: “Nënat le t’u japin gji fëmijëve të tyre dy 

vjet, për ata që duan t’ia plotësojnë dhënien e gjirit. Babai i fëmijës ka për 

detyrë, sipas asaj që është e zakonshme, që t’i sigurojë ushqim dhe veshmbathje.”7; 

 
1 1 Ibën Hibbani nr. 4095; Hakimi 2\181, i cili e bën sahih sipas kushtit të Muslimit. Albani e bën hasen. 

Shih esSilsiletu edDaife 3\244. 
2 Me siguri qëllimi është për hurma, por All-llahu e di më së miri. (sh.p.) 
3 Ebu Davudi nr. 2106; Ahmedi 1\40; Tirmidhiu nr. 1114; Ibën Maxhe nr. 1887. Albani thotë: “Hasen 

sahih”. Shih Sahih etTirmidhi nr. 1532. 
4 Njësi e vjetër matëse 29.75gr arë apo 119gr argjend. 
5 Muslimi nr. 1426. 
6 En-Nisa: 4 
7 El-Bekare: 233 
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“Burrat janë përgjegjës për gratë, ngase Allahu ka graduar disa mbi disa të tjerët dhe 

ngase ata kanë shpenzuar nga pasuria e tyre.”1 

Hakim ibn Muavije el-Kushejri transmeton nga i ati të ketë thënë: Thashë: “O i 

Dërguar i Allahut! Cilat janë të drejtat e gruas?” Ai tha: “Ta ushqesh kur të 

ushqehesh dhe t’ia sigurosh veshmbathjen kur të vishesh edhe ti.”2 

Në hadithin në të cilin Xhabiri  e transmeton Hutben e Lamtumirës së Pejgamberit  ملسو هيلع هللا ىلص, 

thuhet: “Ju ndaj grave tuaja keni obligim që t’i furnizoni mirë me ushqim dhe 

veshmbathje.”3 
 
3) Kënaqje e gruas duke pasur me të marrëdhënie intime. Ajo është e drejta e saj 
dhe interesi i saj nga martesa dhe me këtë bëhet mbrojtja prej mëkateve dhe 
shthurjes. Allahu thotë: “Pasi të pastrohen, atëherë afrohuni tek ato ashtu si ju 
ka urdhëruar Allahu!” 4 ; “Gratë tuaja janë vendmbjellje e juaj, afrohuni 

vendmbjelljes suaj si të dëshironi!”5 
Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص thotë: “Edhe kur njeriu ka kontakt intim me gruan e tij, ajo është 
lëmoshë.”6 

 

4) Bashkëjetesa dhe sjellja e mirë me gruan. Allahu thotë: “Jetoni e silluni mirë me 

to!”7 Burri duhet të ketë sjellje të mirë dhe të jetë i butë ndaj gruas së tij, si dhe t’i 

durojë shqetësimet që vinë prej saj duke pasur mendim të mirë për të. Pejgamberi 

 thotë: “Më i mirë në mesin tuaj është ai që është më i mirë për gruan e vet.”8 ملسو هيلع هللا ىلص

 

5) Ai që ka më shumë se një grua, e ka obligim që të mbajë drejtësi mes tyre, në 

furnizim dhe në bujti me to. Allahu thotë: “E, nëse frikësoheni se nuk do të jeni të 

drejtë ndaj të gjithave njësoj, atëherë mjaftohuni me një grua...”9 Nga Enesi 

transmetohet të ketë thënë: “Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص kishte nëntë gra dhe kur donte t’u 

ndajë diçka, fillonte me të parën, duke ia dhënë vetëm një të nëntën...”10 

 

II.Obligimet e gruas 

Obligimet e gruas ndaj burrit janë më të mëdha se obligimet e burrit ndaj gruas. 
Allahu thotë: “...ndonëse burrat kanë një shkallë mbi ato.”11 Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka 
thënë: “Sikur ta kisha urdhëruar dikë që t’i bëjë sexhde dikujt, atëherë do ta kisha 

 
1 En-Nisa: 34 
2 Ebu Davudi nr. 2142; Ahmedi 4\447; Hakimi 2\187, i cili e bën sahih. Sahih, gjithashtu e bën edhe 

Albani në Irva nr. 2033. 
3 Muslimi nr. 1218. 
4 El-Bekare: 222 
5 El-Bekare: 223 
6 Muslimi nr. 1006. 
7 En-Nisa: 19 
8 Ahmedi 2\472; Ebu Davudi nr. 4682. Albani e ka bërë sahih në esSilsile edDaife 2\242. 
9 En-Nisa: 3 
10 Muslimi nr. 1462. 
11 El-Bekare: 228 
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urdhëruar gruan që t’i bëj sexhde burrit të saj. Gruaja nuk mund ta kryejë obligimin 
e saj ndaj Allahut në tërësi, nëse nuk e kryen obligimin e saj ndaj burrit në tërësi.”1 

Këto janë disa nga obligimet e gruas: 

 

1) T’ia ruajë burrit të fshehtat dhe të mos ia përhap mes njerëzve. Allahu thotë: 

“Gra të mira janë ato të dëgjueshmet, që ruajnë fshehtësitë që ka urdhëruar 

Allahu.”2 
 
2) Ta respektojë dhe t’i bindet në gjërat e mira. Allahu thotë: “Burrat janë 

përgjegjës për gratë...”3 
 
3) Gruaja e ka për obligim t’i përgjigjet burrit sa herë që ai ta ftojë në shtrat, nëse për 
këtë nuk ka pengesë sheriatike. Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Nëse burri e fton gruan e 
tij në shtrat dhe ajo refuzon të shkojë, kështu që ai e kalon natën i hidhëruar ndaj saj, 
atëherë atë grua e mallkojnë melaiket deri në mëngjes.”4 

 
4) Ruajtja dhe kujdesi ndaj shtëpisë, pasurisë dhe fëmijëve të tij, si dhe edukimi i 
drejtë i tyre. Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص thotë: “Çdonjëri nga ju është bari dhe çdonjëri është 
përgjegjës për kopenë e tij. Edhe gruaja është bareshë në shtëpinë e të shoqit të saj 
dhe mban përgjegjësi për kopenë e saj.”5 Ai, gjithashtu, thotë: “Ato e kanë obligim, 
si e drejtë e juaja, që të mos fusin në shtratin tuaj askënd, gjë të cilën ju e urreni.”6 

 
5) Bashkëjetesa dhe sjellja e mirë me burrin. Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص thotë: “Çdoherë që gruaja 
në dynja e shqetëson burrin e saj, gruaja e tij prej hyrive në Xhenet thotë: ‘Mos e 
shqetëso, Allahu të vraftë! Ai është mysafir te ti dhe së shpejti do të ndahet prej teje 
që të bashkohet me ne.”7 

 

III. Obligimet e përbashkëta të të dy bashkëshortëve 

Shumica e obligimeve që u përmendën më lart janë të përbashkëta mes të dy 

bashkëshortëve, sidomos obligimi për kënaqësi intime dhe obligimet që e përcjellin 

këtë. Gjithashtu edhe përmirësimi i sjelljes ndaj njëri-tjetrit, durimi i shqetësimeve 

që vijnë nga tjetri dhe jeta e këndshme. Nuk i lejohet burrit që t’i zvarritë obligimet 

që i ka ndaj të shoqes dhe nuk i lejohet që të paraqitet se ato që i shpenzon i 

shpenzon me urrejtje, nuk i lejohet që ta përmend dhe të lëvdohet për ato shpenzime 

që i bën, etj. Allahu thotë: “Jetoni e silluni mirë me to!”8; 

 
1 Ibën Maxhe nr. 1852; Bejhekiu 7\292. Albani e bën sahih sipas kushtit të Muslimit në esSilsiletus Sahiha 
3\202. 
2 En-Nisa: 34 
3 En-Nisa: 34 
4 Buhariu nr. 5193, 5194 dhe Muslimi nr. 1436. 
5 Buhariu nr. 893 dhe Muslimi nr. 1829. 
6 Muslimi nr. 1218. 
7 Ahmedi 5\242; Ibën Maxhe nr. 2014. Albani e bën sahih në esSilsiletus Sahiha nr. 173. 
8 En-Nisa: 19 
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“Gratë kanë aq të drejta sa kanë edhe detyra, sipas asaj që është e njohur.”1 

Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص thotë: “Më i miri në mesin tuaj është ai që është më i mirë për gruan 

e vet.”2 

Për burrin është e preferuar që ta vazhdojë kurorën dhe të mos ndahet edhe nëse 

e urren gruan e tij. Allahu thotë: “Nëse i urreni ato, ndodh që Allahu në atë që e 

urreni të jep shumë të mira.”3 

 

Shpallja e martesës 

Lajmërimi dhe shpallja e martesës është e preferuar dhe kjo bëhet duke e shoqëruar 

me def. Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Kufiri mes hallallit dhe haramit është zëri dhe defi 

në martesë.”4 Luajtja me def i takon vetëm grave dhe nuk lejohet për burrat, kurse 

kjo e drejtë u takon me kusht që të mos përmban në të fjalë të fëlliqura dhe fjalë të 

cilat e kundërshtojnë Sheriatin. 
 

Dasma – gostia për martesë 

Gostia është ushqim i dasmës në të cilin ftohen dhe mblidhen njerëz. Përgatitja e 

gostisë është punë e preferuar, në bazë të hadithit i cili transmetohet nga 

Abdurrahman ibn Aufi  se ai është martuar dhe Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص i ka thënë: “Bëj 

një gosti, po qoftë edhe vetëm me një dele!”5 Kurse, “Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص kur u 

martua me Zejneben bëri gosti me pak bukë dhe pak mish.”6 “Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص për 

njërën grua bëri gosti me dy grushte elb.”7 
 

Dispozita e përgjigjes ndaj ftesës për gostinë e dasmës 

Ai që ftohet në një gosti dasme e ka obligim t’i përgjigjet asaj. Nga Ibn Omeri 

transmetohet të ketë thënë se i Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Nëse dikush ftohet 
në gosti, le të shkojë!”8 Nga Ebu Hurejra transmetohet se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: 

“Kush nuk i përgjigjet ftesës, ai i është kundërvënë Allahut dhe të Dërguarit të Tij.”9 

Kushtet e përgjigjes ndaj ftesës për gostinë e dasmës 
1) Të jetë ajo gostia e parë. Nëse dikush bën gosti më shumë se një ditë, atëherë 
shkuarja në ditën e dytë të gostisë është e preferuar (jo obligim), kurse në të tretën 
është e urryer. Nga Ibn Mes’udi transmetohet se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Gostia e 
ditës së parë është hak, në ditën e dytë sunnet, kurse në ditën e tretë është për famë. 
Kush kërkon famë, Allahu atij do t’i jep famë të keqe.”10 

 
1 El-Bekare: 228 
2 U përmend pak më herët. 
3 En-Nisa: 19 
4 Ahmedi 3\418; Nesaiu 2\91; Tirmidhiu nr. 1088, i cili njëherësh e bën hasen. Hasen e bën edhe Albani në 

Irva nr. 1994. 
5 Buhariu nr. 5168 dhe Muslimi nr. 1428. 
6 Buhariu nr. 5154 dhe Muslimi nr. 1428. 
7 Buhariu nr. 5172. 
8 Buhariu nr. 5173 dhe Muslimi nr. 1429. 
9 Muslimi nr. 1432. 
10 Tirmidhiu nr. 1097. Hadith me këtë kuptim transmeton edhe Ahmed ibën Hanbeli në Musned 5\28. Albani e 

ka bërë daif (hadith të dobët) në Irva nr. 1950. Hafidh Ibën Haxheri është i mendimit se të gjitha hadithet me 

këtë kuptim edhe pse secili veç e veç ka dobësi, vërtetojnë se ky hadith ka bazë. (Fet’hul Bari 9\151) 
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2) Ftuesi të jetë mysliman. Nuk është obligim t’i përgjigjesh ftesës së mosbesimtarit. 
3) Ftuesi të mos jetë një prej mëkatarëve që i bëjnë mëkatet haptas, të mos jetë njeri 
i padrejtë dhe të mos e ketë pasurinë haram. 
4) Ftesa të jetë e caktuar, nëse ftesa është e përgjithshme nuk është obligim t’i 
përgjigjesh asaj. 
5) Qëllimi i ftesës të jetë afrimi dhe shtimi i miqësisë dhe dashurisë mes njerëzve. 
Nëse dikush e fton dikë prej frikës që e ka ndaj tij, ose duke shpresuar të fitojë ndonjë 
pozitë, atëherë ai nuk është i obliguar t’i përgjigjet. 

6) Në gosti të mos ketë ndonjë gjë të ndaluar, si: verë, muzikë, përzierje mes 

grave dhe burrave e të ngjashme. Nëse në një gosti ka një gjë të tillë, atëherë i ftuari 

nuk obligohet t’i përgjigjet ftesës. Nga Xhabiri transmetohet se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka 

thënë: “Kush i beson Allahut dhe Ditës së Fundit, le të mos ulet në një tryezë ku 

shërbehet vera.”1 Nëse i ftuari mund ta largojë punën e ndaluar me praninë e tij, 

atëherë ai e ka obligim të jetë i pranishëm, t’i përgjigjet ftesës dhe ta largojë punën e 

ndaluar. Nga Ebu Seid el-Khudriu transmetohet se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Kush 

sheh një të keqe, le ta ndryshojë atë me dorën e tij. Nëse nuk mundet – atëherë me 

gojë, e nëse nuk mundet – atëherë me zemër, por ky është imani më i dobët.”2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Ahmedi 1\20. Albani e ka bërë sahih në Irva nr. 1949. 
2 Muslimi nr. 49. 

 



Fikh 4                                                                                                                                                                                      2020-2021 

 

66 
 

Kapitulli III: Kërkimi i divorcit (Kh ul ’ i) 

Domethënia dhe argumentet e ligjshmërisë së tij 

 

Përkufizimi i kërkimit të divorcit 

Në aspektin gjuhësor: Khul’i d.m.th. zhveshje, sepse secili prej bashkëshortëve 
llogaritet si veshje për tjetrin. 
Në terminologji: Khul’i është: ndarje mes bashkëshortëve e iniciuar nga gruaja, e cila 

bëhet me pagimin e një kompensimi nga ana e gruas. 

 

Ligjshmëria e Khul’it 
Allahu thotë: “Pra, nëse të dy frikësohen se nuk do të mund t’u përmbahen 
kufijve të Allahut, atëherë nuk është gjynah për asnjërin, nëse gruaja i jep diçka 
burrit (për t’u ndarë nga ai).”1 
Ibn Abbasi transmeton se gruaja e Thabit ibn Kajsit ka ardhur te Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص dhe 
ka thënë: “O i Dërguar i Allahut! Nuk kam asnjë vërejtje për Thabit ibn Kajsin në 
moralin ose fenë e tij, mirëpo unë e urrej mohimin në Islam2.” Atëherë Pejgamberi 
 tha: “Pranoje ملسو هيلع هللا ىلص tha: “A do t’ia kthesh kopshtin atij?” Ajo tha: “Po.” Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص
kopshtin dhe jepja divorcin!”3 
 

Normat që kanë të bëjnë me këtë dhe urtësia e saj 

 

Normat e khul’it 

1) Khul’i është i lejuar nëse gruaja e kërkon për shkak të sjelljeve të këqija të burrit, 
apo ndonjë arsye tjetër, dhe ajo lejohet vetëm nëse gruaja i paguan burrit një 
kompensim për të. 
2) Khul’i mund të bëhet vetëm nga një grua e aftë mendërisht, sepse nëse është 

mendjelehtë, atëherë ajo nuk ka të drejtë të vendosë, për shkak të mungesës së 

aftësisë së saj. 

3) Nëse burri e pranon kërkesën për divorc nga gruaja, atëherë gruaja është e lirë 

dhe vendos për vete, kurse burri nuk ka asnjë autoritet mbi të dhe nuk ka të drejtë 

ta kthejë. 

4) Pas ndarjes në këtë mënyrë dhe gjatë kohës së idetit, nuk vlejnë normat e dhiharit 

ose ilasë, sepse ajo grua, në momentin e ndarjes, bëhet e huaj për atë burrë. 

5) Ky lloj i ndarjes (khul’i) është i lejuar edhe gjatë menstruacionit dhe gjatë ciklit në 

të cilin kanë pasur kontakt mes vete, sepse në këtë gjë nuk mund të ketë dëmtim për 

gruan. Përveç kësaj, Allahu e ka përgjithësuar lejimin për khul’in dhe nuk e ka 

kushtëzuar ose kufizuar me kohë ose periudhë të caktuar. 

 
1 El-Bekare: 229 
2 D.m.th.: se e ka urryer që të fillojë t’i mohojë dhe të largohet nga lidhjet familjare, duke i shpërfillur obligimet 

ndaj tij, për shkak se ajo e ka urryer atë si burrë si shkak i pamjes së tij, e jo se ka pasur vërejtje për moralin ose 

për fetarinë e tij. 
3 Buhariu nr. 5273. 
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6) Burri e ka të ndaluar (haram) që ta dëmtojë, shqetësojë gruan e vet dhe t’ia shkelë 

të drejtat e saja, me qëllim që ajo ta kërkojë khul’in. Allahu thotë: “Mos i pengoni ato 

(mos i dëmtoni, mos i shtypni) me qëllim që t’ua merrni një pjesë nga dhuratat që 

ua keni dhënë, përveç nëse bëjnë imoralitet të hapur.”1 

7) Për gruan është e ndaluar që të kërkojë divorc prej të shoqit nëse gjendja është në 

rregull dhe nuk ka ndonjë shkak që e arsyeton atë, siç janë: morali i keq i burrit 

krahas të cilit gruaja nuk mund të qëndrojë, ose burri është me sjellje të keqe, ose 

frikohen se nuk do të mund t’i kryejnë normat e Allahut. 

 

Urtësia e ligjësimit të khul’it 

Dihet se martesa është lidhje mes një çifti për të bashkëjetuar një jetë të mirë. Allahu 

thotë: “Dhe një prej shenjave të Tij është që prej jush krijoi për ju bashkëshortet 

tuaja, që të qetësoheni pranë tyre, duke vënë ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë.”2 

Ky është fryti i martesës, por nëse nuk realizohet ky kuptim dhe nuk gjendet dashuria 

nga të dy bashkëshortët, ose nga njëra palë dhe përkeqësohet bashkëjetesa, zgjidhja 

dhe shërimi i gjendjes bëhet e vështirë, atëherë burri është i urdhëruar që ta lëshojë 

gruan me të mirë. Allahu thotë: “Gruaja ose të mbahet me të mirë, ose të lejohet të 

ikë me të mirë.”3 Nëse dashuria nga ana e burrit është e pranishme, por ajo nuk gjendet 

nga ana e gruas, e cila e urren moralin ose mangësinë fetare tek i shoqi, ose ka frikë 

se do të bëj ndonjë mëkat duke mos i realizuar obligimet që i ka ndaj tij, atëherë, në 

një gjendje të këtillë, gruas i lejohet të kërkojë  duke i paguar burrit një lloj 

kompensimi, me të cilin ajo do të lirohet. Allahu thotë: “Pra, nëse të dy frikësohen 

se nuk do të mund t’u përmbahen kufijve të Allahut, atëherë nuk është gjynah për 

asnjërin, nëse gruaja i jep diçka burrit (për t’u ndarë nga ai).”4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 En-Nisa: 19 
2 Er-Rum: 21 
3 El-Bekare: 229 
4 El-Bekare: 229 
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Kapitulli IV: Divorci 

Domethënia, argumentet e ligjshmërisë së tij dhe urtësia prej tij 

 

Përkufizimi i divorcit 

Në aspektin gjuhësor: Divorc (ar. talak), në aspektin gjuhësor d.m.th. lëshim, çlirim. 

Në terminologji: Talak – divorc është: prishje e kontratës, ose e një pjese të kontratës 

së kurorëzimit. 

 

Kush mund të bëjë divorc 

Divorci pranohet vetëm nëse atë e bën bashkëshorti, i cili është i rritur, i mençur, 

me zgjedhje të lirë, që e kupton domethënien e divorcit, ose atë e bën i autorizuari 

i tij. Nëse divorci bëhet nga dikush tjetër, veç burrit, ai nuk është i vlefshëm, si 

dhe nëse burri është i mitur, i çmendur, i dehur, i detyruar, ose është tepër i 

hidhëruar dhe aq i acaruar sa nuk e di se ç’flet. 
Në esencë, divorci është i lejuar nëse është i domosdoshëm dhe është nevoja për 
të, si p.sh: në rast se morali dhe sjellja e gruas janë të këqija. Divorci është i urryer 
pa pasur nevojë, sepse ai e largon kurorën, e cila përmban shumë të mira të cilat 
janë të preferuara në Islam, siç janë: ruajtja e nderit, shtimi i pasardhësve etj. 
Divorci është i ndaluar në disa raste, siç do të sqarohet kur të bëhet fjalë për divorcin 
me bidat. Mirëpo, ai mund të jetë edhe obligim për ndonjë person, siç është njeriu i 
cili e di se e shoqja e tij është e pamoralshme, ose e di se ajo ka pasur lidhje të 
ndaluar – ka bërë kurvëri. I tilli e ka obligim divorcin, sepse në të kundërtën ai 
bëhet brinar, ose mund t’i përshkruhet atij një fëmijë që nuk është i tij.  

 

Ligjshmëria e divorcit 

Divorci është i ligjshëm në bazë të Kuranit, sunetit dhe ixhmasë. 

Allahu thotë: “Ndarja mund të bëhet dy herë. Më pas, gruaja ose të mbahet me të 

mirë, ose të lejohet të ikë me të mirë.”1; 

“O Profet! Nëse i ndani gratë, ndajini ato para kohës së tyre të pritjes.”2 

Nga Ibn Omeri transmetohet se e ka divorcuar të shoqen, në kohë kur ajo ka 

qenë në ciklin mujor. Atëherë Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص i tha Omerit : “Le ta kthejë! Pastaj, kur 

t’i kalojë asaj cikli mujor, nëse do le ta divorcojë atëherë!”3 
Dijetarët kanë konsensus se divorci është i lejuar dhe i ligjshëm. 
 

Urtësia e ligjshmërisë së divorcit 

Në esencë, martesa duhet të jetë fillim i bashkëjetesës së vazhdueshme mes 

bashkëshortëve. Allahu ka vënë dispozita dhe norma të shumta, si dhe ka obliguar 

sjellje të shumta, të cilat do të bëhen shkak që të vazhdojë bashkëjetesa dhe me të 

 
1 El-Bekare: 229 
2 Et-Talak: 1 
3 Buhariu nr. 5252 dhe Muslimi nr. 1471. 
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cilat garantohet mbetja e saj. Mirëpo, këto norma dhe sjellje ndodh që të mos 

respektohen nga ana e të dy bashkëshortëve, kështu që ndodh mes tyre një largim, i 

cili nganjëherë nuk mund të përmirësohet. Në raste të këtilla, është e domosdoshme 

që të ekzistojnë norma dhe ligje të cilat mundësojnë prishjen e kurorës, në një mënyrë 

me të cilën nuk shkelen të drejtat e asnjërit prej bashkëshortëve. Kjo ndarje bëhet në 

atë moment kur shkaqet e bashkëjetesës zhduken mes tyre. 
Divorci është bërë i ligjshëm, sepse ai është zgjidhje për problemet bashkëshortore, 
në momentin kur është nevoja për të, sidomos kur nuk ka mundësi për pajtim dhe 
largim të urrejtjes, për shkak të së cilës bashkëshortët nuk mund t’i kryejnë normat 
e Allahut ndaj njëri-tjetrit dhe nuk mund ta vazhdojnë jetën e përbashkët 
bashkëshortore. Duke i marrë parasysh këto, lejimi i divorcit është njëra ndër 
bukuritë e Fesë Islame. 
 
 

Shprehjet me të cilat bëhet divorci 

Shprehjet – fjalët me të cilat bëhet divorci janë dy lloje: 

1) Fjalë të qarta. Të tilla janë fjalët të cilat drejtpërdrejt e shprehin kuptimin e 
divorcit dhe nuk kanë kuptim tjetër. Ato janë fjalë që rrënjë e kanë fjalën divorc, 
si p.sh: të divorcoj, të divorcova, je e divorcuar, bëj divorc etj. 
2) Metonimi. Të tilla janë shprehjet që mund të kenë kuptim të divorcit, por edhe 
kuptime të tjera. P.sh. kur burri i thotë të shoqes: je e lirë, je e lëshuar, je e ndarë, 
shko te familja jote dhe fjalë tjera të ngjashme. 

Dallimi mes fjalëve të qarta, ose të drejtpërdrejta dhe metonimive në divorc, është se 

nëse burri i thotë fjalët e qarta, atëherë divorci llogaritet i vlefshëm edhe sikur 

burri të mos e kishe pasur qëllim atë, pa marrë parasysh a ka qenë serioz, apo ka 

bërë shaka. Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص thotë: “Në tri gjëra serioziteti është seriozitet, por edhe 

shakaja është seriozitet: martesa, divorci dhe kthimi (i gruas pas divorcit).”1    Kurse, 

me metonim divorci nuk është i vlefshëm, përveç nëse burri e ka thënë atë me 

qëllim të divorcit. Këto janë fjalë që kanë kuptim të divorcit, por edhe kuptime 

tjera, prandaj divorci nuk llogaritet si i vlefshëm, pa pasur argument për të. Nëse, për 

atë se burri ka pasur qëllim divorcin kur i ka thënë këto fjalë, ka argument evident 

nga rrethanat kur i ka thënë, atëherë ajo fjalë merret për divorc edhe nëse ai e mohon 

atë. 
 

Divorci sipas sunetit dhe dispozita e tij 

Divorci sipas sunetit dmth: se ai është divorc të cilin e ka lejuar Sheriati. I tillë 

është divorci që bëhet në pajtim me rregullat e Sheriatit Islamik. Ai bëhet duke i 

pasur parasysh dy aspekte: 

1 – Numrin e divorceve;  

2 – Gjendjen kur ka ndodhur divorci. 

 
1 Ebu Davudi nr. 2194; Tirmidhiu nr. 1184; Ibën Maxhe nr. 2039. Albani e ka bërë hasen në Sahih Sunen Ibni 

Maxhe nr. 1671. 
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Sipas sunetit, kur burri është i detyruar për divorc, atë duhet ta bëjë një herë, gjatë 

pastërtisë së gruas (e jo në cikël) në të cilën nuk ka pasur marrëdhënie intime. Pastaj 

duhet që ta lërë dhe të mos bëjë divorc edhe një herë, deri sa të përfundojë koha e 

idetit (koha e pritjes). Allahu thotë: “O Profet! Nëse i ndani gratë, ndajini ato 

para kohës së tyre të pritjes.”1 D.m.th.: në kohën kur ato fillojnë iddetin – kohën 

e pritjes, e ajo kohë është koha e pastërtisë mes dy cikleve mujore, sepse koha kur 

gruaja është me cikël mujor nuk është kohë e iddetit. Ibn Omeri, Ibn Abbasi dhe një 

grup i madh i dijetarëve, në lidhje me kuptimin e këtij ajeti thonë se ai është gjendja 

e pastërtisë në të cilin burri nuk ka pasur marrëdhënie intime me të. 

 

Dispozita e divorcit me sunet 

Të gjithë dijetarët kanë konsensus se divorci sipas sunetit është divorc i vlefshëm. 

Allahu thotë: “O Profet! Nëse i ndani gratë, ndajini ato para kohës së tyre të 

pritjes.”2 d.m.th. në kohën e pastërtisë mes dy cikleve mujore. 
 

Divorci me bidat dhe dispozita e tij 

Divorc i tillë është divorci të cilin burri e bën në mënyrën të cilën e ka ndaluar Allahu. 

Ai bëhet nëse gabohet njëri nga këto dy aspekte: 

1 – Numrin e divorceve; 

2 – Gjendjen kur ka ndodhur divorci.  

Nëse burri e divorcon gruan e vet tri herë me një fjalë, ose duke e përsëritur të 

njëjtën fjalë tri herë gjatë një cikli të pastërtisë; ose divorcin e bën duke qenë ajo 

me cikël mujor ose lehone; ose e bën atë gjatë kohës së pastërtisë në të cilin ka 

pasur marrëdhënie intime me të dhe nuk është bërë e qartë nëse gruaja ka mbetur 

shtatzënë, atëherë ky është divorc me bidat, i ndaluar nga Sheriati dhe vepruesi i tij 

është mëkatar. 

Divorci me bidat, që bëhet duke e thënë atë tri herë, e bën të ndaluar martesën 

me atë grua deri sa ajo të martohet me dikë tjetër. Allahu thotë: “Më pas, nëse burri 

e ndan sërish gruan (për të tretën herë), nuk mund të martohet më me të, pa u 

martuar ajo me një burrë tjetër.”3 

Nëse divorci është bërë me bidat, në lidhje me kohën, atëherë burrit i preferohet që 

ta kthejë gruan dhe ta anulojë divorcin, në bazë të hadithit, ku transmetohet se Ibn 

Omeri e ka divorcuar të shoqen duke qenë ajo me cikël mujor dhe Pejgamberi 

 e ka urdhëruar që ta kthejë.4 Kur ta kthejë, atëherë e ka për obligim ta mbajë ملسو هيلع هللا ىلص

deri sa ajo të pastrohet dhe pastaj nëse do mund të bëjë divorc, e nëse do mund 

ta mbajë dhe të vazhdojë në bashkëshortësi me të. 

 

 

 
1 Et-Talak: 1 
2 Et-Talak: 1 
3 El-Bekare: 230 
4 Buhariu nr. 5332 dhe Muslimi nr. 1471. 
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Dispozita e divorcit me bidat 

Burri e ka të ndaluar që të bëjë divorc me bidat, pa marrë parasysh a është bidati në 

numrin e divorceve, apo në kohën kur e bën atë. Allahu thotë: “Ndarja mund të 

bëhet dy herë. Më pas, gruaja ose të mbahet me të mirë, ose të lejohet të ikë me të 

mirë.”1; “O Profet! Nëse i ndani gratë, ndajini ato para kohës së tyre të pritjes.”2 

d.m.th. të pastra nga cikli mujor dhe pa pasur marrëdhënie intime me to, sepse kur 

Ibn Omeri i bëri divorc gruas së tij, Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص e urdhëroi që ta kthente. 

Edhe divorci me bidat, sikur ai me sunet është i vlefshëm, sepse Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص e 

urdhëroi Ibn Omerin  që ta kthejë të shoqen, kurse kthimi bëhet vetëm pasi të jetë 

bërë divorci. Kjo tregon se ajo llogaritet një ndarje – një divorc, nga tre të lejuarit. 
 

Kthimi 

Përkufizimi: Kthimi është: Kthimi i gruas përsëri, pas divorcit që nuk është 

përfundimtar, duke vazhduar në kushtet dhe të drejtat që kanë vlerë para divorcit, pa 

pasur nevojë për kontratë të re. 

 

Ligjshmëria: Ligjshmërinë e kthimit e vërtetojnë Kurani, suneti dhe ixhmaja. Allahu 

thotë: “Burrat e tyre, nëse dëshirojnë mirësi dhe qetësi, kanë të drejtë t’i kthejnë 

gjatë këtij afati.”3; “Kur t’i ndani gratë dhe atyre t’u afrohet fundi i periudhës së 

pritjes, ose mbajini me të mirë, ose lërini të ikin me të mirë.”4 d.m.th. duke i kthyer. 

Në hadithin e lartpërmendur të Ibn Omerit, Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص thotë: “Urdhëroje ta 

kthejë përsëri!” Të gjithë dijetarët kanë konsensus se ai që ka bërë divorc, nën tri 

herë, ka të drejtë ta kthejë atë grua para se t’i mbarojë asaj koha pritjes – iddeti. 

 

Urtësia e kthimit. Urtësia që e përmban kthimi është ajo që t’i jepet burrit mundësi 

që, nëse pendohet për bërjen e divorcit dhe nëse do që të rifillojë një bashkëjetesë 

të re martesore, ta ketë derën e hapur. Kjo është prej mëshirës dhe butësisë së 

Allahut të Madhëruar ndaj robërve të Tij. 

 

Kushtet. Kthimi është i vlefshëm, nëse i plotëson këto kushte: 

1) Divorci të jetë bërë më pak herë se numri të cilin e ka të lejuar burri, e ai numër 

për njeriun e lirë është tri herë, kurse për skllavin dy herë. Nëse bën divorc aq sa 

ka të drejtë, atëherë atij nuk i lejohet ta kthejë atë grua, deri sa ajo të martohet me një 

burrë tjetër. 

2) Divorci të jetë bërë për një grua me të cilën burri ka hyrë dhëndër, sepse 

nëse i ka bërë divorc gruas para se të hyjë dhëndër me të, atëherë ajo grua nuk ka 

obligim të presë sa të kalojë koha e iddetit. Allahu thotë: “O besimtarë! Kur 

 
1 El-Bekare: 229 
2 Et-Talak: 1 
3 El-Bekare: 228 
4 El-Bekare: 229 
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martoheni me besimtaret dhe i ndani ato para se t’i prekni, ato nuk janë të 

detyruara t’ju presin në afatin kohor të caktuar.”1 

3) Divorci të jetë bërë pa kompensim, sepse nëse gruaja ka paguar kompensim, 

atëherë divorci është bërë pa të drejtë kthimi. Ajo grua nuk është e lejuar për atë 

njeri, përveç nëse bëjnë kurorë të re, me pëlqimin e saj. 

4) Kurora të jetë e vlefshme. Nuk ka kthim pas divorcit të një kurore të paligjshme. 

Nëse kurora nuk ka qenë e vlefshme, atëherë edhe divorci nuk është i vlefshëm, 

sepse divorci është degë e kurorëzimit. Pra, nëse divorci nuk është i vlefshëm, atëherë 

edhe kthimi nuk vlen. 

5) Kthimi të bëhet gjatë afatit të iddetit. Allahu thotë: “Burrat e tyre, nëse 

dëshirojnë mirësi dhe qetësi, kanë të drejtë t’i kthejnë gjatë këtij afati.”2 d.m.th. 

gjatë afatit të iddetit. 

6) Kthimi të jetë i realizuar. Nëse kthimi është i kushtëzuar me diçka, si p.sh: nëse 

burri thotë: “Nëse ndodh kështu do të të kthej”, atëherë ai kthim nuk është i vlefshëm. 

 

Si bëhet kthimi? 

1. Kthimi bëhet me fjalë, si p.sh: e kthej gruan time, e ktheva, e mbaj, e marr përsëri 

etj. 

2. Por, bëhet edhe duke pasur me atë grua kontakt intim dhe me atë të ketë pasur për 

qëllim kthimin. 

 

Disa norma të kthimit: 

1. Gruaja që është bërë divorc pas të cilit mund të kthehet, është akoma bashkëshorte 

e atij burri dhe ai i ka të njëjtat obligime që i ka bashkëshorti ndaj bashkëshortes, si: 

furnizimi, veshmbathja, banesa etj. Ajo ka të drejtë të zbukurohet dhe të stoliset para 

tij, i lejohet të rrijë vetë me të, i lejohet të kenë marrëdhënie intime (nëse ndodh diç 

e tillë gruaja llogaritet e kthyer) dhe nëse vdes njëri gjatë kohës së iddetit, atëherë 

tjetri e trashëgon pasurinë, sikur të ishin në kurorë normale.  

2. Që të kthehet gruaja, nuk është kusht që ajo ose përgjegjësi i saj të japin pajtim. 

Allahu thotë: “Burrat e tyre, nëse dëshirojnë mirësi dhe qetësi, kanë të drejtë t’i 

kthejnë gjatë këtij afati.”3 

3. Koha kur lejohet kthimi mbaron me mbarimin e afatit të iddetit. Koha e iddetit 

është tri cikle mujore dhe nëse burri nuk e kthen deri kur të mbarojë cikli i tretë, 

atëherë ajo përfundimisht ndahet prej tij. Kjo quhet ndarje e vogël. Ajo grua nuk është 

e lejuar për atë burrë, përveç nëse ata bëjnë kurorë të re, duke i realizuar kushtet e 

kurorës, si: pajtimi i përgjegjësit, dëshmitarët etj. 

4. Pasi të kthehet gruaja gjatë kohës së iddetit, ose pasi të merret përsëri për grua 

ajo të cilës i ka mbaruar iddeti, atëherë asaj i llogariten edhe sa divorce i kanë 

mbetur. 

 
1 El-Ahzab: 49 
2 El-Bekare: 228 
3 El-Bekare: 228 
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5. Nëse burri e mbaron numrin e divorceve që ka të drejtë, nëse ndahet prej saj tri 

herë, atëherë ajo është e ndaluar për të dhe kjo ndarje quhet ndarje e madhe. Atëherë 

ai burrë nuk ka të drejtë ta merr përsëri, përveçse nëse ajo martohet me një burrë 

tjetër, me martesë të rregullt dhe më vonë ndahet prej tij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitulli V: Ilaja 

Përkufizimi dhe argumenti i ilasë 

 

Përkufizimi 

Në aspektin gjuhësor: Fjala “ila” në gjuhën arabe është e marrë nga fjala 

“elijje” që d.m.th. betim. 

Në terminologji: Ilaja është betim i burrit me emrin e Allahut, ose me njërën prej 

cilësive të Tij, se asnjëherë, ose në kohë më të gjatë se katër muaj nuk do të ketë 

kontakt intim me të shoqen, edhe pse ka mundësi për të. 

 

Argumenti 

Allahu thotë: “Ata që betohen se nuk do t’u afrohen grave të veta, duhet të presin 

katër muaj; nëse pendohen nga betimi, ta dinë se Allahu është Falës i madh dhe 

Mëshirëplotë. E, nëse vendosin të ndahen, vërtet, Allahu dëgjon dhe di çdo gjë.”1 
 

Kushtet e ilasë 

1) Të bëhet nga ana e një burri që ka mundësi për marrëdhënie intime me gruan. 

Ilaja nuk është e vlefshme, nëse atë e bën një burrë që nuk ka mundësi për 

marrëdhënie intime, për shkak të një sëmundjeje që nuk ka shpresë se do të shërohet, 

për shkak të paralizës, ose për shkak të amputimit të plotë të organit gjenital të tij. 

2) Të betohet në Allahun, ose në njërën prej cilësive të Tij, se nuk do t’i afrohet gruas, 

por jo se do të bëjë divorc, ose se do të lirojë nga robëria dhe nuk vlen nëse zotohet 

për një gjë të tillë. 

3) Të betohet se nuk do të ketë kontakt me gruan për më tepër se katër muaj. 

4) Gruaja të jetë e atillë që mund të ketë marrëdhënie intime me të. 

 

 

 

 
1 El-Bekare: 226, 227 
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Dispozita 

Ilaja është e ndaluar në Islam, sepse ajo në realitet është betim për lënien e një 

obligimi. Nëse burri betohet se nuk do të ketë marrëdhënie intime me gruan 

asnjëherë, ose për më shumë se katër muaj, atëherë ai ka bërë ila. Nëse ai bën 

marrëdhënie pas kësaj dhe shpaguhet për betimin e bërë, para kalimit të katër 

muajve, atëherë është penduar dhe është kthyer ta bëjë atë punë që e ka lënë. 

Kështu, Allahu ia fal atë që e ka bërë. Por, nëse refuzon të ketë marrëdhënie me 

gruan deri pasi të kalojnë katër muaj, kurse gruaja kërkon prej tij të kenë kontakt 

intim, atëherë gjyqi e obligon burrin të zgjedhë mes dy vendimeve: 

1. Të pendohet nga betimi që e ka bërë, të ketë marrëdhënie intime me të shoqen dhe 

ta shpaguajë betimin; ose 

2. Të bëjë divorc, nëse këmbëngul që t’i përmbahet betimit që e ka bërë. 

Nëse i refuzon të dyja këto zgjidhje, atëherë gjyqi vendos që të realizohet divorci 

ose anulimi i ilasë, sepse ai, në këtë rast, e merr rolin e burrit që ka bërë ila nëse ai 

nuk përgjigjet në asnjërën mënyrë, kurse divorci mund të bëhet edhe me zëvendësim. 

Nëse koha e ilasë mbaron, por njëri prej bashkëshortëve ka arsye e cila e pengon nga 

marrëdhëniet intime, atëherë burri urdhërohet që ta anulojë ilanë me gojë, duke thënë: 

“Kur të mundem, do të kem marrëdhënie me ty”. Pendimi nga ilaja nënkupton lënien 

e asaj të cilën e ka pasur për qëllim. Dijetarët, e bëjnë të barabartë me ilanë edhe lënien 

e qëllimtë të marrëdhënieve duke dashur që të dëmtohet gruaja, nëse ajo zgjat mbi 

katër muaj dhe ai nuk ka arsye për këtë, po edhe nëse kjo bëhet pa betim. 
 
Disa norma të ilasë 

- Ilaja është e vlefshme nëse atë e bën dikush që ka të drejtë të bëjë divorc, qoftë 

ai mysliman apo mosbesimtar, i lirë apo skllav, nervoz, i sëmurë, qoftë për grua 

me të cilën ka hyrë dhëndër, apo për grua me të cilin ende nuk ka hyrë dhëndër. 

Kjo rrjedh në bazë të kuptimit të përgjithshëm të ajetit. 

- Ky ligj i urtë i Allahut të Madhëruar – i cili urdhëron kthimin në marrëdhënie 

intime me gruan ose divorcin – është ligj i cili e largon padrejtësinë dhe dëmtimin e 

gruas. Ky ligj e asgjëson praktikën e popujve të xhahilijetit të cilët kohën e 

ilasë e zgjatnin shumë. 

- Ilaja e bërë nga i çmenduri, ose nga ai që e ka humbur vetëdijen është e 

pavlefshme, sepse ata nuk e kuptojnë se ç’flasin, kështu që konstatimi i qëllimit të 

tyre është i paqenë. 
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Kapitulli VI: Dhihari 

Përkufizimi dhe dispozita e dhiharit 

 

Përkufizimi i dhiharit 

Në aspektin gjuhësor: Dhihar është marrë nga fjala dhahr që dmth shpinë, kurriz. 

Në terminologji: Dhihari është përngjasim të cilin e bën burri mes të shoqes dhe 

njërës prej grave që i ka të ndaluara për martesë, qoftë për shkak të farefisnisë, të 

gjirit, apo të afërsisë me anë të martesës. P.sh: kur një njeri do që t’i ndërpresë 

kënaqësitë intime me të shoqen e vet, i thotë asaj: “Ti për mua je si kurrizi i nënës 

sime” – ose “si motra ime” etj. Kush e bën këtë ai ka bërë dhihar me të shoqen e 

tij. 

 

Dispozita 

Dhihari është haram. Allahu thotë: “Ata midis jush, që i ndajnë gratë e veta, duke 

u thënë se iu duken si nënat e veta... Fjalët që ata thanë, janë të pahijshme 

dhe të pavërteta.”1 

Dhihari në kohën e Xhahilijetit ishte divorc, por kur erdhi Islami e ndaloi këtë dhe 

e futi në radhën e betimeve të cilat mund të shpaguhen, si mëshirë dhe lehtësim 

prej Allahut të Lartësuar për robërit e Tij. 

Atij që bën dhihar, si dhe gruas prej të cilës bëhet dhihar, u ndalohet të kënaqen me 

njëri-tjetrin, qoftë me marrëdhënie intime, qoftë me paralojë intime, me puthje etj., 

para se ta kryejë burri shpagimin për gabimin e bërë. Allahu thotë: “Ata, të cilët, gratë 

e tyre i lëshojnë në atë mënyrë, e pastaj donë t’i kthejnë në gjendjen e mëparshme, 

duhet ta lirojnë një skllav apo skllave, para se bashkëshortët të takohen përsëri (si 

burrë e grua).”2 Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص, njeriut që ka bërë dhihar, i ka thënë: “Mos iu afro, 

deri sa ta bësh atë që të ka urdhëruar Allahu!”3 
 

 

Shpagimi i dhiharit 

Shpagimi i dhiharit bëhet duke e bërë njërën prej këtyre gjërave dhe me këtë radhitje: 

1) Të lirojë një skllav mysliman, që nuk ka asnjë të metë. 

2) Nëse nuk gjen skllav, ose nuk ka pasuri që të mund ta lirojë atë, atëherë agjëron 

dy muaj hënor pandërprerë. Agjërimin e këtyre dy muajve nuk guxon ta ndërpresë, 

përveçse me agjërim të obliguar, siç është muaji i Ramazanit, ose me një ditë ku 

ndalohet agjërimi, siç janë dita e parë e Bajramit ose ditët e teshrikut; ose me 

prishjen e agjërimit, për shkak të sëmundjes ose udhëtimit. 

3) Nëse nuk mund të agjërojë, atëherë duhet të ushqejë gjashtëdhjetë të 

varfër, duke i dhënë secilit të varfër nga gjysmë tasi grurë, ose diçka tjetër që është 
 

1 El-Muxhadele: 2 
2 El-Muxhadele: 3 
3 Tirmidhiu nr. 1199, i cili e bën hasen; Ibën Maxhe nr. 2095. Albani e bën hasen në Irva nr. 2092. 
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ushqim i atij vendi. Allahu thotë: “Ata, të cilët, gratë e tyre i lëshojnë në atë mënyrë, 

e pastaj donë t’i kthejnë në gjendjen e mëparshme, duhet ta lirojnë një skllav apo 

skllave, para se bashkëshortët të takohen përsëri (si burrë e grua).”1 

Në hadith transmetohet se, kur Seleme ibn Sakhr elBejadi bëri dhihar duke e 

krahasuar të shoqen me të ëmën, Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص e urdhëroi të lironte një skllav, nëse 

nuk mundet atëherë të agjëronte dy muaj pandërprerë dhe nëse nuk mundet as 

këtë atëherë të ushqejë gjashtëdhjetë të varfër.2 

Nëse ai që ka bërë dhihar, bën marrëdhënie intime me të shoqen, ai është mëkatar 

dhe ka bërë kundërvajtje, mirëpo ai e ka obligim ta shpaguajë atë kundërvajtje vetëm 

një herë dhe ky obligim nuk i hiqet deri sa ta kryejë shpagimin, siç i mbetet edhe 

ndalesa për t’iu afruar të shoqes deri sa ta kryejë shpagimin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 El-Muxhadele: 3 
2 Tirmidhiu nr. 1200, i cili e bën hasen; Ebu Davudi nr. 2213; Ibën Maxhe nr. 2092. Albani e bën sahih në Irva 

nr. 2091. 
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Kapitulli VII: Akuza për tradhti – li’ani 

Përkufizimi i li’anit, argumenti për ligjshmërinë e tij dhe urtësia prej tij 

 

Përkufizimi i li’anit 

Në aspektin gjuhësor: Li’an është marrë nga fjala la’n, që d.m.th. përzënie dhe 

largim. 

Në terminologji: Li’ani është: dëshmi të shoqëruara me betime dhe të përcjella me 

mallkim nga ana a bashkëshortit dhe me hidhërim të Allahut nga ana e 

bashkëshortes, dëshmi e cila e ka peshën e telendisjes për burrin, dhe peshën e 

zinasë për gruan. Quhet li’an (mallkim), për shkak se në herën e pestë të 

dëshmisë burri thotë se mallkimi i Allahut qoftë mbi të nëse gënjen në këtë dëshmi. 

Është quajtur kështu edhe për shkak të faktit se njëri prej tyre patjetër se gënjen, 

që d.m.th. se është i mallkuar. 

 

Argumenti për ligjshmërinë e li’anit 

Për ligjshmërinë e li’anit argumentohet me ajetet: “Nëse një burrë e akuzon gruan 

e tij pa pasur dëshmitarë të tjerë përveç vetes, ai duhet të betohet në Allahun 

katër herë, se thotë të vërtetën...”1 

Transmetohet nga Sehl ibn Sa’di se një njeri prej Ensarëve ka ardhur te Pejgamberi 

 dhe ka thënë: “O i Dërguar i Allahut! Si mendon: nëse një njeri e sheh dikë me të ملسو هيلع هللا ىلص 

shoqen, a duhet ta vrasë, apo si të veprojë?” Atëherë Allahu shpalli ajete në Kur’an, 

që flasin për bashkëshortët që mallkojnë njëri-tjetrin dhe Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص tha: “Allahu 

gjykoi mes teje dhe gruas tënde.” Thotë Sehl ibn Sa’di: Atëherë,  ata bënë li’an në 

xhami dhe unë isha aty e shikoja. E sipas një transmetimi tjetër: Ata bënë li’an mes 

veti, kurse unë isha me njerëzit tjerë tek i Dërguari i Allahut 2.ملسو هيلع هللا ىلص 

 

Urtësia e ligjshmërisë së li’anit 

Urtësia e ligjshmërisë së li’anit qëndron në atë se nga burri evitohet turpi i zinasë të 

së shoqes dhe pengohet që t’i përshkruhet një fëmijë që nuk është i tij. Dihet se, në 

shumicën e rasteve, burri nuk ka mundësi të sjellë dëshmitarë për këtë akuzë, gruaja 

nuk e pranon krimin e bërë dhe vetëm fjala e tij nuk është e pranuar kundër saj, 

kështu që nuk mbetet zgjidhje tjetër, përveçse të betohen me betimet më të mëdha 

dhe më të fuqishme. Kështu në ligjin e li’anit gjendet zgjidhje për këtë problem, 

largim për vështirësinë dhe ngushticën në të cilën bie burri, por edhe evitohet 

ekzekutimi i dënimit të telendisjes nga ai. Pasi ai nuk ka dëshmitarë të tjerë përveç 

vetes, atëherë gruas i mundësohet ta largojë dënimin për zina prej vetes, duke i 

kundërshtuar betimet e tij, me betime të njëjta të përsëritura. Nëse nuk e bën këtë, 

atëherë obligohet që t’i ekzekutohet dënimi i zinasë. Nëse burri abstenon nga ato 
 

1 En-Nur: 6-10 
2 Buhariu nr. 5308 dhe Muslimi nr. 1492. 

 



Fikh 4                                                                                                                                                                                      2020-2021 

 

79 
 

betime, atëherë atij i ekzekutohet dënimi i telendisjes. Nëse gruaja abstenon dhe nuk i 

bën betimet pasi që të betohet burri, atëherë abstenimi i saj llogaritet si argument i 

fortë që nuk mund të rrëzohet dhe prandaj i ekzekutohet dënimi për zina. 

 

Kushtet dhe mënyra e realizimit të li’anit 

Kushtet: 

1. Li’ani të bëhet mes dy bashkëshortëve që janë mukelifinë (të rritur dhe të mençur). 

Allahu thotë: “Nëse një burrë e akuzon gruan e tij.”1 

2. Burri ta akuzojë të shoqen se ka bërë zina, duke thënë, p.sh: zinaqare, të pashë 

duke bërë zina, ke bërë zina etj. 

3. Gruaja të thotë se burri gënjen me këtë akuzë dhe të vazhdojë në këtë 

përgënjeshtrim deri sa të mbarojë li’ani. 

4. Li’ani të bëhet me gjykimin e gjykatësit. 

 

Mënyra dhe forma e li’anit 

Li’ani bëhet në këtë mënyrë: burri, para gjykatësit dhe në prani të një numri të 

njerëzve, thotë: “Dëshmoj me Emrin e Allahut se e them të vërtetën kur e akuzoj 

gruan time filanen se ka bërë zina”. Këtë e thotë katër herë, duke dhënë shenjë kah 

e shoqja, nëse ajo është e pranishme, e nëse nuk është e pranishme, atëherë ia përmend 

emrin, që të dihet se për cilën bëhet fjalë. Pas kësaj, në herën e pestë të dëshmisë 

dhe pasi që gjykatësi ta këshillojë dhe ta paralajmërojë nga gënjeshtra, burri duhet të 

thotë: “Mallkimi i Allahut qoftë mbi mua nëse gënjej.” 

Pas tërë kësaj, gruaja katër herë thotë: “Dëshmoj me Emrin e Allahut, se ai gënjen 

kur më akuzon se kam bërë zina” dhe herën e pestë shton: “Hidhërimi i Allahut 

qoftë mbi mua, nëse ai e thotë të vërtetën.” 

Allahu thotë: “Nëse një burrë e akuzon gruan e tij pa pasur dëshmitarë të tjerë 

përveç vetes, ai duhet të betohet në Allahun katër herë, se thotë të vërtetën, dhe 

herën e pestë të kërkojë mallkimin e Allahut ndaj vetes, nëse ka gënjyer. Ndërsa, 

gruaja do të kursehet nga dënimi, nëse betohet për Allahun katër herë, se i shoqi 

është gënjeshtar dhe, herën e pestë, të kërkojë zemërimin e Allahut ndaj vetes, nëse 

i shoqi ka thënë të vërtetën.”2 
 

Normat të cilat vijnë si rezultat i li’anit 

1) Hiqet dënimi i telendisjes prej burrit. 

2) Ndahen këta dy bashkëshortë dhe martesa mes tyre bëhet e ndaluar 

përgjithmonë, po edhe sikur gjykatësi të mos i ndajë. 

3) Fëmijës së saj nuk i përshkruhet prejardhje prej atij burri, por ai fëmijë llogaritet 

vetëm i asaj gruaje. Që të mohohet prejardhja e atij, ai fëmijë duhet të përmendet gjatë 

li’anit, duke thënë burri: “Dëshmoj me Emrin e Allahut se e them të vërtetën kur e 

akuzoj gruan time se ka bërë zina dhe ky nuk është fëmija im.” Nga Ibn Omeri 

 
1 En-Nur: 6 
2 En-Nur: 6-9 
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transmetohet se “Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka bërë li’an mes një burri dhe një gruaje dhe 

pastaj i ka ndarë, kurse fëmijën ia ka bashkangjitur gruas.”1 

4) Mbi gruan duhet të ekzekutohet dënimi për zina, me përjashtim nëse edhe ajo, 

gjithashtu e bën betimin, e nëse ajo abstenon prej betimit, atëherë betimet e burrit 

janë argument i fortë dhe obligohet ekzekutimi i dënimit. 

 

 
Kapitulli VIII: 

Iddeti dhe braktisja e stolisjes 

Përkufizimi i iddetit, argumentet e ligjshmërisë së tij dhe urtësia e tij 

 

Përkufizimi i iddetit 

Në aspektin gjuhësor: Fjala iddet ka kuptim të numërimit, sepse iddeti është numërim 

i tri cikleve mujore. 

Në terminologji: Iddeti është: emër për kohën e caktuar në të cilën gruaja pret, si ibadet 

ndaj Allahut të Lartësuar, si pikëllim për burrin dhe si vërtetim i pastërtisë së mitrës së 

saj. 

Iddeti është rezultat i divorcit, ose i vdekjes së burrit. 

 

Argumentet për ligjshmërinë e iddetit 

Ligjshmërinë dhe obligueshmërinë e iddetit e argumentojnë Kurani, suneti dhe 

ixhmaja. 
Prej Kur'anit, janë ajetet: “Gratë e ndara duhet të presin tri cikle mujore.”2; 
“Nëse dyshoni për ato gra tuajat, të cilave u është ndërprerë cikli mujor, mësoni 
se koha e tyre e pritjes është tre muaj. Njësoj është edhe për ato që nuk u ka 
ardhur ende cikli mujor. Kurse, për gratë shtatzëna, afati i tyre është deri në lindjen 
e fëmijës.”3; 
“Gratë të cilave u vdes burri, duhet të presin katër muaj e dhjetë ditë (pas vdekjes 
së tij).”4 
Prej sunetit, argument është hadithi i transmetuar nga el-Misuer ibn Makhreme, i cili 
thotë se “Sebi’a elEslemije radijAllahu anha e lindi fëmijën disa net pasi i pat 
vdekur i shoqi. Atëherë ajo shkoi te Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص që të kërkonte leje të martohet, 
ai i lejoi dhe ajo u martua.”5 

 

Urtësia e ligjshmërisë së iddetit 

Urtësia e kësaj është se përmes kësaj pritjeje sigurohet pastërtia e mitrës, që të mos 
ndodhë përzierje e prejardhjes, si dhe dhënie shans burrit që ka bërë divorc, të mund 

 
1 Buhariu nr. 5315 dhe Muslimi nr. 1494. 
2 El-Bekare: 228 
3 Et-Talak: 4 
4 El-Bekare: 234 
5 Buhariu nr. 5320. 
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ta kthejë gruan përsëri nëse ai pendohet për divorcin e bërë dhe nëse divorci është 
i tillë ku mund të kthehet. Nëse gruaja është shtatzënë, atëherë me këtë pritje 
mbrohet e drejta e embrionit. 
 

Llojet e iddetit 

1) Iddeti pas vdekjes së burrit. 

2) Iddeti i ndarjes. 

 

Iddeti pas vdekjes 

I tillë është iddeti i cili është obligim për gruan të cilës i ka vdekur burri. Ajo mund 

ta ketë vetëm njërën prej këtyre dy gjendjeve: 

- Ose do të jetë shtatzënë; 

- Ose nuk do të jetë shtatzënë. 

Nëse është shtatzënë, atëherë: iddeti i saj mbaron me lindjen e fëmijës, po edhe 

në qoftë një orë pas vdekjes së të shoqit. Allahu thotë: “Për gratë shtatzëna, afati i 

tyre është deri në lindjen e fëmijës.”1 

Në hadithin e el-Misuer ibn Makhreme  thuhet se: “Sebi’a el-Eslemije lindi fëmijën 

disa net pasi i pat vdekur i shoqi. Atëherë ajo shkoi te Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص që të kërkonte 

leje të martohet, ai  ملسو هيلع هللا ىلص ia lejoi e ajo u martua.”2 

Nëse nuk është shtatzëne, atëherë iddeti i saj është katër muaj e dhjetë ditë. Secila 

grua, të cilës i ka vdekur burri, duhet ta presë këtë afat, pa marrë parasysh se a ka pasur 

kontakt intim me të apo jo, sepse ajeti: “Gratë të cilave iu vdes burri, duhet të 

presin katër muaj e dhjetë ditë (pas vdekjes së tij). Pas kalimit të këtij afati, ju nuk 

jeni përgjegjës për çfarë bëjnë ato me jetën e tyre sipas dispozitave të fesë. Allahu 

e njeh mirë çdo vepër që ju bëni.” 3 është i përgjithshëm dhe nuk ka ndonjë 

tjetër argument tjetër që bën përjashtim për ndonjë rast. 

 

Së dyti: Iddeti i ndarjes 

Ky është iddet të cilin duhet ta kalojë gruaja që është ndarë prej të shoqit, qoftë për 

shkak të anulimit të kurorës, divorcit, apo khul’it me kusht që të ketë pasur kontakt 

intim me burrin. Gruaja e tillë patjetër është në njërën prej këtyre gjendjeve: 

- Ose është shtatzëne; 

- Ose nuk është shtatzëne; 

- Ose nuk ka cikël mujor; sepse nuk i kanë ardhur se është e re, apo se i janë 

ndërprerë për shkak të moshës. 

Nëse është shtatzëne, atëherë iddeti i saj mbaron me lindjen e fëmijës në bazë 

të kuptimit të përgjithshëm të ajetit: “Për gratë shtatzëna, afati i tyre është deri 

në lindjen e fëmijës.”4 

 
1 Et-Talak: 4 
2 U përmend më herët në faqen paraprake 
3 El-Bekare: 234 
4 Et-Talak: 4 
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Nëse nuk është shtatzëne dhe ka cikël mujor, atëherë iddeti i saj mbaron kur t’i 

kalojnë tri cikle mujore të pastërtisë. Allahu thotë: “Gratë e ndara duhet të presin 

tri cikle mujore dhe nuk është e lejueshme ta fshehin atë që ka krijuar Allahu 

në mitrën e tyre, nëse besojnë Allahun dhe Ditën e Fundit.”1 

Nëse është grua që nuk ka cikël mujor, qoftë për shkak se është ende e re, qoftë për 

shkak të pleqërisë, atëherë iddeti i saj mbaron kur të kalojnë tre muaj nga ndarja. 

Allahu thotë: “Nëse dyshoni për ato gra tuajat, të cilave u është ndërprerë cikli 

mujor, mësoni se koha e pritjes së tyre është tre muaj.”2 

 

Gruaja që ka marrë divorc para se të ketë pasur kontakt intim me të shoqin 

Nëse burri i jep divorc të shoqes para se të ketë kontakt intim me të, atëherë ajo 

nuk ka obligim iddeti. Allahu thotë: “O besimtarë! Kur martoheni me besimtaret 

dhe i ndani ato para se të keni kontakt intim me to, ato nuk janë të detyruara 

t’ju presin në afatin kohor të caktuar, por jepuni një dhuratë të kënaqshme dhe 

i ndani njerëzishëm!”3 Nuk ka dallim mes gruas besimtare dhe atyre të Ehlul 

Kitabit në këtë normë, për të cilën ka konsensus mes dijetarëve, ndërsa të veçuarit e 

besimtareve në ajet është për arsye se martesa me to është në shumicën e rasteve. 
 

Detyrimet e iddetit dhe normat që rezultojnë prej tij 

 

1) Iddeti i divorcit 

Nëse gruaja është në iddet pas divorcit, atëherë ajo patjetër do të jetë në njërën prej 

këtyre gjendjeve: Divorc në të cilën është i mundshëm kthimi ose divorc i ndarjes 

përfundimtare. 

 

I: Gruaja që është në iddet pas divorcit të kthyeshëm: Në iddetin e divorcit të 

kthyeshëm vlejnë këto norma: 

1) Burri është i obliguar që t’i lejojë gruas të banojë me të, përveç nëse për një gjë 

të tillë ka arsye siç është: arsyeja e ndarjes të jetë zinaja, mosbindja e gruas ndaj burrit, 

frika për siguri, etj... 

2) Ai është i obliguar ta sigurojë ushqimin dhe veshjen e saj, si dhe gjëra tjera të 

nevojshme. 

3) Gruaja e ka obligim të mbetet në atë banesë dhe të mos del, përveç nëse ka 

nevojë të domosdoshme. Allahu thotë: “Gratë e ndara në periudhën e pritjes, le të 
banojnë aty ku banoni edhe ju, sipas mundësive tuaja...”4; “Mos i dëboni ato prej 
shtëpive të tyre, por edhe ato të mos dalin, vetëm nëse bëjnë haptazi amoralitet...”5 

 
1 El-Bekare: 228 
2 Et-Talak: 4 
3 El-Ahzab: 49 
4 Et-Talak: 6 
5 Et-Talak: 1 
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4) Asaj i ndalohet të jep mundësi që dikush ta kërkojë për fejesë dhe martesë, sepse 

ajo është ende grua e martuar. Allahu thotë: “Burrat e tyre, nëse dëshirojnë 
mirësi dhe qetësi, kanë të drejtë t’i kthejnë gjatë këtij afati.”1 

 

II: Gruaja që është në iddet pas divorcit të ndarjes përfundimtare: 

Gruaja e këtillë, patjetër do të jetë në njërën prej këtyre dy gjendjeve: 

- Ose është shtatzëne; 

- Ose nuk është shtatzëne. 

 

Nëse është shtatzëne, atëherë vlejnë këto norma: 

1) Strehimi i gruas është obligim i burrit. Allahu thotë: “O Pejgamber! Nëse i ndani 
gratë, ndajini ato para kohës së tyre të pritjes. Llogaritni kohën e tyre të pritjes 
dhe frikësojuni Allahut, Zotit tuaj. Mos i dëboni ato prej shtëpive të tyre, por edhe 
ato të mos dalin, vetëm nëse bëjnë haptazi amoralitet...”2 

2) Furnizimi. Allahu thotë: “Nëse janë shtatzëna, shpenzoni për ato deri sa të 

lindin!”3 

3) Gruaja duhet të mbetet në shtëpinë në të cilën e kalon kohën e iddetit, dhe nuk i 

lejohet të del, me përjashtim nëse ka nevojë të domosdoshme. Allahu thotë: “Mos 
i dëboni ato prej shtëpive të tyre, por edhe ato të mos dalin!”4 

Argument se i lejohet të del për nevojat e tyre është hadithi i Xhabirit i cili thotë: 

Tezja ime u divorcua. Një ditë deshi të del që ta vjelë hurmën e saj, por një njeri e 
qortoi që të mos dilte. Ajo shkoi te Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص dhe e pyeti, kurse ai i tha: “Dil 

dhe vile hurmën, se ndoshta prej saj mund të japësh lëmoshë ose të bësh vepra të 

mira.”5 

Nëse nuk është shtatzëne; atëherë asaj i takojnë të gjitha të drejtat që i takojnë 
shtatzënës, me përjashtim të furnizimit me ushqim dhe veshmbathje. Nga Fatime 
bint Kajsi transmetohet se kur i shoqi e divorcoi me divorcin e fundit, Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص 
i ka thënë: “Nuk të takon furnizimi ty, përveç nëse je shtatzëne.”6 
 

2) Iddeti i gruas të cilës i ka vdekur burri 

Për gruan që i ka vdekur burri, vlejnë këto norma: 

1) Kohën e iddetit ajo duhet ta kalojë në shtëpinë e të shoqit, ku ajo ka qenë kur ai 

ka vdekur, qoftë ajo edhe shtëpi e marrë me qira. Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص, Furej’a bint Malikut 

i ka thënë: “Rri në shtëpinë tënde, deri sa të kalojë afati!”7 – sipas një transmetimi 

tjetër: “Rri në shtëpinë tënde, aty ku të erdhi lajmi i vdekjes së bashkëshortit...” 
Gruas nuk i lejohet të del në një shtëpi tjetër, përveç nëse për këtë ka ndonjë arsye, si 

 
1 El-Bekare: 228 
2 Et-Talak: 1 
3 Et-Talak: 6 
4 Et-Talak: 1 
5 Muslimi nr. 1483. 
6 Ebu Davudi nr. 2286; Nesaiu 6\210; dhe hadith në këtë kuptim transmeton Muslimi nr. 1480. Albani e 
bën sahih në Sahih Sunen enNesai nr. 3324. 
7 Tirmidhiu nr. 1224 dhe thotë: “Sahih”; Ibën Maxhe nr. 2031. Albani e bën sahih në Sahih Ibni Maxhe nr. 1651. 
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p.sh: frikohet për veten e saj nëse mbetet aty (d.m.th. nëse ka mundësi t’i ndodhë 

ndonjë dëm), nxirret me zor etj. 

2) Të qëndrojë në shtëpinë në të cilën e kalon kohën e iddetit dhe të mos del prej saj 

pa pasur nevojë. I lejohet të del për nevojat e saja, ditën, por jo natën. 

3) E ka obligim që ta braktisë stolisjen gjatë kohës së iddetit, si pikëllim për 

burrin e saj. 
 

Braktisja e stolisjes (mbajtja zi) 

 

Përkufizimi dhe argumenti për ligjshmërinë e saj 

1) Përkufizimi 

Në Sheriat, mbajtja zi është: braktisje e stolive, parfumimit dhe çdo gjëje tjetër që 

e bën gruan joshëse. 
 

2) Argumenti i ligjshmërisë së saj 

Braktisja e stolisjes është obligim për gruan të cilës i ka vdekur burri. Umu Habibe 

transmeton se Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Nuk i lejohet një gruaje që beson në Allahun 

dhe në Ditën e Fundit që për shkak të ndonjë të vdekuri ta braktisë stolisjen më tepër 

se tri ditë, në përjashtim nëse i vdes bashkëshorti, atëherë ajo braktis stolisjen 

katër muaj e dhjetë ditë.”1 Ummu Atije el-Ensarije thotë: “Na është ndaluar të 

mbajmë zi për ndonjë të vdekur mbi tri ditë, përveç për burrin kur duhet të mbajmë zi 

katër muaj e dhjetë ditë. Atëherë nuk i lyejmë sytë, nuk parfumohemi dhe nuk veshim 

tesha të stolisura, por vetëm tesha me një ngjyrë...”2 

Gruaja që mban zi obligohet me këto norma: 

1) I ndalohet të stoliset me stoli të dukshme dhe të parfumohet. I ndalohet të veshë 

tesha me ngjyra të ndezura, nuk i lejohet t’i lyejë sytë, të veshë stoli të arit, argjendit, 

të përdorë makijazh, etj. Ummu Seleme transmeton se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: 

“Gruaja të cilës i ka vdekur burri nuk guxon të veshë tesha të zbukuruara, tesha të 

kuqe, stoli, t’i bëjë flokët me këna, as t’i lyejë sytë.”3 

2) Ajo e ka obligim të qëndrojë në shtëpinë në të cilën e kalon iddetin dhe të mos del, 

përveç për ndonjë nevojë, siç u përmend më herët. 
 
 

Kapitulli IX: Mëndja (Mëkimi) 

Përkufizimi, argumenti i ligjshmërisë dhe dispozita e mëkimit 

 

1) Përkufizimi i mëkimit 

Mëkim, në aspektin gjuhësor, është thithja e qumështit nga gjiri, ose pirja e atij 

qumështi. 

 
1 Buhariu nr. 5334 dhe Muslimi nr. 1486. 
2 Buhariu nr. 5341 dhe Muslimi nr. 938. 
3 Ebu Davudi nr. 2304; Nesaiu nr. 3535. Albani e bën sahih në Irva nr. 2129. 
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Në terminologjinë e Sheriatit, mëkimi është: Kur fëmija që është nën moshën 

dyvjeçare, e thith, ose e pi qumështin e gjirit, i cili është krijuar nga shtatzënia. 

 

2) Argumenti për ligjshmërinë e mëkimit 

Allahu thotë: “Por, nëse keni vështirësi të merreni vesh, atëherë le ta ushqejë 

me gji një (mëndeshë) tjetër!”1; “Po ashtu, nuk është gjynah për ju nëse doni t’i 

gjeni fëmijës suaj ndonjë mëndeshë.”2 

 

3) Dispozita që del nga mëkimi 

Dispozita e mëkimit është e barabartë me dispozitën e farefisnisë, në aspekt të ndalimit 

të martesës, vërtetimit të afrisë, lejimit të veçimit dhe lejimit të shikimit në një grua. 

Mëkimi është shkak me të cilin njerëzit bëhen të afërt dhe u ndalohet martesa 

ndërmjet veti, sipas normave të caktuara. 

Se mëkimi është shkak që të ndalohet martesa, argumentojnë Kur’ani, Sunneti dhe 

Ixhmai. 

Allahu thotë: “...me nënat (gratë) që ju kanë dhënë gji, me motrat tuaja, që kanë 

thithur prej një gjiri.”3 Këto i përmend duke i sqaruar gratë me të cilat është e ndaluar 

martesa. Nga Aisha transmetohet se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Gjiri i bën të 

ndaluara ato që i bën farefisnia.”4     Nga Ibn Abbasi transmetohet se Pejgamberi 

 në lidhje me të bijën e Hamzait ka thënë: “Nuk më lejohet martesa me të, sepse ملسو هيلع هللا ىلص

lidhjet nëpërmjet gjidhënies i ndalojnë gjërat sikurse lidhjet nga gjaku. Ajo është e 

bija e vëllait tim nga qumështi.” 5 

Të gjithë dijetarët e këtij Ummeti kanë konsensus se mëkimi e ndalon martesën. 
 

Kushtet e mëkimit të vlefshëm dhe ndikimi i tij në afërsitë farefisnore 

1) Kushtet që mëkimi të ndalojë martesën me dikë 

Mëkimi nuk konsiderohet si shkak për afri dhe për ndalesë të martesës, nëse 

nuk i plotëson këto dy kushte: 

1) Mëkimi të bëhet brenda dy viteve të para të jetës së foshnjës. Secili mëkim që 

bëhet pas kësaj moshe nuk merret në konsideratë dhe nuk ndikon në normat e 

dispozitat e Sheriatit. Allahu thotë: “Nënat le t’u japin gji fëmijëve të tyre dy vjet, 

për ata që duan t’ia plotësojnë dhënien e gjirit.”6 Në ajetin tjetër thotë: “...ndarja 

e tij (nga gjiri) është brenda dy vitesh.”7 

 
1 Et-Talak: 6 
2 El-Bekare: 233 
3 En-Nisa: 23 
4 Buhariu nr. 2646 dhe Muslimi nr. 1444. 
5 Buhariu nr. 5100 dhe Muslimi nr. 1447. Teksti është i Muslimit. 
6 El-Bekare: 233 
7 Lukman: 14 



Fikh 4                                                                                                                                                                                      2020-2021 

 

86 
 

Umu Seleme transmeton se Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Mëkimi nuk e ndalon martesën 

nëse nuk hapen zorrët nga dhënia gji dhe nëse nuk është nën periudhën e 

dhënies gji (brenda dy vitesh).”1  

Domethënia e hapjes së zorrëve është, se duhet qumështi të arrijë në zorrë dhe 

t’i mbushë e t’i zgjerojë. Mëkimi i cili e bën martesën të ndaluar është ajo që bëhet 

duke qenë foshnjë, kur mëkimi e zëvendëson ushqimin, atëherë kur foshnjës që 

mëkohet, i largohet uria me mëkim dhe ngopet, kështu që prej atij qumështi i 

formohet një pjesë e mishit. 

2) Fëmija të jetë mëkuar së paku pesë herë deri sa të ngopet. Aisha thotë: “Në 

Kur'an pat zbritur ajeti: “Dhjetë mëkime të ditura ndalojnë...” pastaj, ato dhjetë u 

abroguan në pesë mëkime të ditura. Kjo normë vazhdoi të lexohet në Kur’an, deri 

sa vdiq i Dërguari i Allahut  2”.ملسو هيلع هللا ىلص Ky ajet është prej llojit që është abroguar në 

lexim, por i ka mbetur norma. 

Edhe nëse qumështi i gjirit të një gruaje arrin në barkun e foshnjës në mënyrë tjetër, 

veç mëkimit, si p.sh: duke ia shtrydhur gjirin në gojë, ose duke ia dhënë ta pijë atë 

nga një enë etj., përsëri vlen e njëjta normë, me kusht që kjo të ketë ndodhur pesë 

herë. 

 

2) Ç ‘rrjedh prej afrisë nga mëkimi 

Prej afrisë, e cila vjen për shkak të mëkimit, rrjedhin dy dispozita: 

1. Një që ka të bëjë me ndalesë. 

2. Tjetra që ka të bëjë me lejim. 

Sa i përket ndalesës, mëkimi ndikon në ndalimin e martesës, njësoj sikur edhe afria 

farefisnore. Nëna prej gjiri, bija prej gjiri, motra prej gjiri, të gjitha janë të ndaluara 

të merren për gra, për shkak të afrisë që ka ndodhur si rrjedhojë e mëkimit nga një gji 

i përbashkët. 

Sa i përket lejimit, secila gjë që është e lejuar mes teje dhe gruas që e ke të afërt nga 

farefisnia, është e lejuar edhe mes teje dhe gruas që të është bërë e afërt për shkak të 

mëkimit. Aisha transmeton se Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Mëndja i bën të ndaluara 

ato që i bën farefisnia.”3 
 

Vërtetimi i mëkimit 

Se dikush ka pirë gji te një grua, vërtetohet vetëm nëse për të dëshmon një grua 

mëndeshë që është e njohur se e flet të vërtetën. Dëshmia e saj pranohet, qoftë për 

vete, qoftë për ndonjë mëndeshë tjetër, nëse pranon se ka mëkuar ndonjë fëmijë 

në moshën nën dyvjeçare, pesë herë. Argument për këtë është hadithi i Ukbe ibn 

Amirit  i cili thotë: “U martova me një grua. Më vonë erdhi një grua dhe na tha: 

‘Unë ju kam mëkuar juve të dyve.” Atëherë unë shkova te Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص dhe ai më 

tha: “Nuk ke çka të bësh, pasi që është dëshmuar. Lëre atë grua!” Ose diç në këtë 

 
1 Tirmidhiu nr. 2131, i cili thotë: “Hasen sahih”. Albani e bën sahih në Irva nr. 2150. (Periudha e zvjerdhjes është 

periudha kur i pritet gjiri foshnjës, e ajo periudhë, në Sheriat, është kur fëmija mbush dy vite. Sh.p.) 
2 Muslimi nr. 1452 
3 U përmend edhe më herët. 
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kuptim.”1 Kjo dëshmi pranohet sepse ajo është dëshmi për pjesët e fshehta të grave. 

Ajo pranohet edhe nëse dëshmon vetëm një grua, pa pasur dëshmitar burrë, siç 

është rasti edhe me lindjen. 

 

Kapitulli X: Kujdestaria ndaj fëmijëve dhe normat e saj 

Përkufizimi, dispozita dhe kujt i takon kujdestaria ndaj fëmijës 

 

1) Përkufizimi: Kujdestaria ndaj fëmijës është përkujdesja, ruajtja dhe rritja e fëmijës. 

Kujdestari, apo kujdestarja e fëmijës është ai ose ajo që është detyruar ta ruajë 

fëmijën dhe të kujdeset për të. 

Kujdestaria, në terminologjinë e Sheriatit, është: përkujdesja për një të mitur që nuk 

mund të jetë i pavarur, edukimi dhe përkujdesja psikofizike e tij, si dhe mbrojtja e tij 

nga gjërat që mund ta dëmtojnë. 

2) Dispozita: Kujdestaria ndaj fëmijës është obligim për kujdestarin nëse nuk ka 

tjetër, ose kur ka tjetër por fëmija nuk pranon tjetërkënd pos atij kujdestari. Ai e ka 

obligim të kujdeset për atë fëmijë, sepse në të kundërtën ai dëmtohet dhe shkatërrohet. 

Kujdestari e ka obligim ta ruajë fëmijën nga gjërat që mund ta dëmtojnë. Nëse 

kujdestarët janë më shumë, atëherë kujdestaria ndaj atij fëmije bëhet obligim kolektiv 

(fard kifaje). 

3) Kujt i takon kujdestaria: Kujdestarinë ndaj fëmijës kanë të drejtë ta marrin 

përsipër si gratë ashtu edhe burrat, nëse janë të aftë dhe mund ta kryejnë atë. Mirëpo 

përparësi kanë gratë, për shkak se ato janë më të buta dhe më të kujdesshme ndaj 

fëmijëve. Nëse nuk gjendet grua që mund të kujdeset për një fëmijë, atëherë 

kujdestarinë ndaj tij e marrin burrat, të cilët kanë më shumë mundësi për t’i 

mbrojtur, ruajtur dhe furnizuar fëmijët. 

Kujdestarinë ndaj një fëmije, e kanë obligim prindërit, nëse ata janë nën kurorë. 

Nëse prindërit ndahen, atëherë kujdestaria i takon të ëmës, për sa kohë ajo nuk 

martohet me një burrë tjetër. Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص, gruas e cila ishte divorcuar nga i shoqi 

dhe donte ta merr fëmijën, i tha: “Ti ke të drejtë ta marrësh atë, përderisa nuk 

martohesh.”2 

Ç’nënkupton kujdestaria? Ruajtjen e fëmijës, mbrojtjen nga gjërat e dëmshme, 

edukimin deri sa të rritet, veprimin e të gjitha gjërave që janë në dobinë e tij, si: kujdesi 

për ushqimin, pijen, larjen, pastrimin, gjumin, etj. 
 

Kushtet e kujdestarit dhe pengesat e kujdestarisë 

1) Të jetë kujdestari mysliman. Mosbesimtarit nuk i takon ta merr nën mbikëqyrje 
myslimanin, sepse atij nuk i lejohet të ketë pushtet mbi myslimanin dhe për shkak 
të frikës se mund ta mashtrojë e ta nxjerrë fëmijën nga Islami në mosbesim. 

 
1 Buhariu nr. 2660 
2 Ahmedi 2\182; Ebu Davudi nr. 2276; Hakimi 2\207, i cili e bën sahih dhe me të pajtohet edhe Dhehebiu. 

Albani e bën hasen në Irva nr. 2187. 
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2) Të jetë i rritur dhe i mençur. Fëmija, i çmenduri, dhe mendjelehti nuk mund ta 
marrin përsipër kujdestarinë ndaj një fëmije, sepse ata nuk janë në gjendje t’i 
menaxhojnë punët, aq më shumë ata vetë kanë nevojë për kujdestar. 
3) Të jetë besnik, fetar dhe i ndershëm. Nuk i lihet kujdestaria mëkatarit, apo 
tradhtarit, sepse të tillëve nuk u besohet asgjë. Nëse fëmija lihet nën kujdesin e të 
tillëve, atëherë ky mund të jetë shkak që të dëmtohet ai vetë, ose pasuria e tij. 
4) Të ketë mundësi t’i kryejë nevojat fizike dhe financiare të fëmijës. Kujdestaria nuk 
i jepet një njeriu të paaftë, siç është personi i shtyrë në moshë, ose njeriut me handikap, 
siç janë memeci, shurdhi etj. dhe nuk i jepet të varfrit që nuk ka asgjë, ose atij që është 
tepër i angazhuar me punët e tij të shumta, për shkak të të cilave mund t’i lërë detyrimet 
ndaj fëmijës. 
5) Kujdestari të jetë i shëndoshë dhe të mos ketë ndonjë sëmundje ngjitëse. 
6) Të jetë i zgjuar. Kujdestaria ndaj fëmijës nuk i lihet një mendjelehti, sepse ai mund 
ta çojë huq pasurinë e tij. 
7) Të jetë i lirë. Skllavi nuk mund të merr përkujdesjen ndaj një fëmije, sepse 
kujdestaria është një lloj pushteti, kurse skllavi nuk është i aftë për pushtet. 
Këto janë kushte të përgjithshme edhe për burrat edhe për gratë, kurse gruas i 
shtohet edhe një kusht: të mos jetë e martuar me një burrë të huaj, sepse ajo është 
e angazhuar me obligimet ndaj burrit. Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص thotë: “Ti ke të drejtë ta marrësh 
atë, përderisa nuk martohesh.”1 
E drejta për kujdestari ndaj fëmijës bie nëse gjendet një prej pengesave të 
përmendura, ose nuk plotësohet njëri prej tyre. 
 
Disa norma që kanë të bëjnë me kujdestarinë 

- Nëse njëri prej prindërve të fëmijës udhëton në një udhëtim të gjatë dhe nuk ka 

për qëllim ta dëmtojë fëmijën, kurse rruga është e sigurt, atëherë babait i takon e 

drejta e kujdestarisë ndaj fëmijës, qoftë babai ai që udhëton apo jo, sepse babai 

është ai që e edukon dhe e mbron fëmijën, kështu nëse babai është larg, atëherë 

fëmija mund të dëmtohet. 
- Nëse udhëtimi është në një vend të afërt, në një largësi ku nuk shkurtohet namazi, 

atëherë kujdestaria i takon nënës, qoftë ajo udhëtare apo që rri në shtëpi, sepse 

ajo më mirë dhe më butë kujdeset për fëmijë, por babai ka mundësi ta mbikëqyrë 

dhe ta kontrollojë gjendjen e tyre. 

- Nëse udhëtimi është për ndonjë nevojë, kurse rruga nuk është e sigurt, atëherë 

kujdestaria i takon prindit që nuk udhëton. 

- Koha e përcaktimit të kujdestarisë mbaron kur fëmija mbush shtatë vjet. Atëherë, 

djalit i lihet të zgjedhë dhe kujdestarinë e mëtejshme e ka ai prind të cilin e zgjedh 

fëmija. Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “O djalosh! Ky është babai yt, kjo është nëna jote. 
Kape për dore cilin të duash!” Ai kapi dorën e të ëmës dhe më tej ajo e mori.2 Të 

njëjtin gjykim (zgjedhjen e fëmijës) e kanë bërë edhe Omeri dhe Aliu. Fëmija 

 
1 U përmend në faqen paraprake. 
2 Ahmedi 2\246; Ebu Davudi nr. 2277; Tirmidhiu nr. 1375, i cili thotë: “Hasen sahih”; Hakimi 4\97, i cili 

e bën sahih dhe me të pajtohet edhe Dhehebiu. Albani e bën sahih në Irva nr. 2192. 
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lihet të zgjedhë vetëm nëse, kur të arrijë në këtë moshë, është i mençur dhe nëse 

që të dy prindërit i plotësojnë kushtet e kujdestarisë. Mundësia për zgjedhje lidhet 

me moshën shtatëvjeçare, sepse kjo është mosha ku për herë të parë Sheriati 

urdhëron faljen e namazit. Nëse fëmija e zgjedh babain, atëherë ai qëndron tek i 

ati edhe natën edhe ditën, që i ati të mund ta edukojë, mirëpo ai nuk ka të drejtë ta 

ndalojë që fëmija ta vizitojë të ëmën. Nëse fëmija e zgjedh të ëmën, atëherë ai natën 

qëndron tek e ëma, kurse ditën tek i ati, që i ati të mund ta edukojë, pasi që dita 

është koha kur kryhen nevojat dhe bëhen punët. 

Vajza, kur të mbushë shtatë vjet, i takon të atit, sepse ai më mirë e ruan dhe ai e ka 

të drejtën për të qenë përgjegjës i saj. Kujdestaria e vajzës i takon babait, pasi vajza 

vazhdon t’i afrohet moshës së martesës dhe i ati është përgjegjës i saj, prej tij 

kërkohet ajo për grua dhe ai e di se cili, prej atyre që e kërkojnë, është i 

përshtatshëm për të. 

Babai nuk ka të drejtë ta ndalojë nënën që ta vizitojë të bijën, nëse për këtë nuk ka 

ndonjë ndalesë, si p.sh. frika se vizita e saj mund të bëhet shkak për prishje morale, 

etj. Nëse babai nuk ka mundësi ta merr përsipër kujdestarinë ndaj vajzës, për shkak 

të angazhimeve, pleqërisë, sëmundjes, ose për shkak të mangësisë së tij fetare, kurse 

nëna ka më shumë mundësi, atëherë ajo meriton ta merr përgjegjësinë e kujdestarisë 

ndaj saj. 

Nëse babai martohet dhe vajzën ia lë bashkëshortes së re e cila e shqetëson vajzën, 

atëherë kujdestaria i takon të ëmës. 

- Paga për kujdestarinë, pa marrë parasysh a është kujdestari nëna apo dikush tjetër, 

bëhet prej pasurisë së fëmijës që është marrë nën kujdes, nëse ai ka pasuri. Nëse 

fëmija nuk ka pasuri, atëherë paga bëhet prej pasurisë së përgjegjësit, ose prej 

pasurisë së atij që e ka për obligim ta furnizojë atë fëmijë. 
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Kapitulli XI: Furnizimi dhe shpenzimi 
Përkufizimi dhe llojet e furnizimit 

 

1) Përkufizimi 

Në aspektin gjuhësor: Rrjedh nga “Infak”, që në esencë nënkupton nxjerrjen dhe 

mbarimin, dhe nuk përdoret kjo vetëmse në punë të mira. 

Në terminologji: Është shpenzimi i njeriut për ushqimin, veshmbathjen dhe banimin e 

atyre që i ka nën kujdes, si dhe për gjërat tjera që kanë nevojë. 

 

2) Llojet e furnizimit 

1. Shpenzimi i njeriut për vete. 

2. Shpenzimi për pasardhësit 

3. Shpenzimi për paraardhësit. 

4. Shpenzimi i burrit për gruan. 

 

I. Shpenzimi i njeriut për vete 

Njeriu fillimisht e ka obligim të shpenzojë për vete, nëse ka mundësi. Nga Xhabiri  

transmetohet të ketë thënë se një njeri i dha liri skllavit të tij, pasi që të vdiste1. Pasi ai 

u lirua, Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص i tha: “Fillo me shpenzim për veten. Nëse të tepron pasuria, 
atëherë shpenzo për familjen tënde! Nëse të tepron edhe pas shpenzimit për familjen, 

atëherë jepu të afërmve...”2 

 

II. Shpenzimi për pasardhësit 

Njeriu është i obliguar të shpenzojë dhe t’i furnizojë pasardhësit e vet sado larg 

që të jenë (fëmijët e fëmijëve, fëmijët e fëmijëve të fëmijëve etj.). Allahu thotë: 

“Babai i fëmijës ka për detyrë, sipas mundësisë së tij, që t’i sigurojë si duhet ushqim 

dhe veshmbathje.” 3  Këtu Allahu e obligon babain që ta furnizojë edhe 

mëndeshën e fëmijës. Aisha transmeton se Hind bint Utbe ka thënë: “O i Dërguar i 

Allahut! Ebu Sufjani është njeri koprrac dhe nuk më jep aq sa më mjafton mua dhe 

fëmijëve të mi. Unë marr prej tij pa dijen e tij.” Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص i tha: “Merr sa të 

mjafton ty dhe fëmijëve të tu!”4 

 

III. Shpenzimi për paraardhësit 

Prindi, gjyshi dhe më lart. Fëmija e ka obligim të shpenzojë për prindërit e vet. 

Allahu thotë: “Sillu mirë me ata në këtë jetë!”5; “Të silleni mirë me prindërit.”6 

 
1 Ai është lirim që i realizohet skllavit, pasi që të vdesë i zoti. Ai bëhet kur pronari i skllavit i thotë atij: Ti je i 
lirë ditën kur të vdes. 
2 Muslimi nr. 997. 
3 El-Bekare: 233 
4 Buhariu nr. 2211 dhe Muslimi nr. 1714. 
5 Lukman: 15 
6 El-Isra: 23 
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Pjesë e sjelljes së mirë është edhe furnizimi i tyre, madje furnizimi i tyre është 

sjellja më e mirë me prindërit. 

Aisha transmeton se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Gjënë më të këndshme që e ha njeriu 

është ajo që ai vetë e fiton, kurse fëmija i tij llogaritet se është prej fitimit të tij.”1 

Amr ibnul Asi transmeton se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Ti dhe pasuria jote jeni të 

babait tënd. Pasuria e fëmijëve tuaj është fitim hallall i juaj, prandaj hani lirisht 
prej fitimit të fëmijëve tuaj!”2 

 

IV. Shpenzimi për gruan 

Furnizimi i gruas është obligim i bashkëshortit të saj. Allahu thotë: “Meshkujt kanë 

autoritet mbi gratë, meqë Allahu u ka dhënë disa cilësi mbi ato dhe, meqë ata 

shpenzojnë për mbajtjen e tyre.”3 Xhabiri, duke e transmetuar hutben e lamtumirës 

së Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص, tregon se ai ka thënë: “Ju ndaj grave tuaja keni obligim që t’i 

furnizoni mirë me ushqim dhe veshmbathje.”4 Në hadithin e lartpër-mendur të 

Xhabirit Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص thotë: “Nëse të tepron pasuria, atëherë shpenzo për familjen 

tënde!” Gjithashtu, në hadithin e lartpërmendur të Aishes thotë: “Merr sa të mjafton 

ty dhe fëmijëve të tu!” 

Burri e ka obligim furnizimin e gruas me ushqim, banesë dhe veshmbathje që i 

nevojitet asaj. 

Këtë shpenzim burri e ka obligim ndaj gruas me të cilën është në kurorë, si dhe 

ndaj asaj me të cilën ka pasur divorc të kthyeshëm, përderisa është në afatin e 

iddetit. Sa i përket gruas që është ndarë me divorc përfundimtar, asaj nuk i takon as 

furnizimi as banimi, me përjashtim nëse është shtatzënë. Në rast të tillë, burri e ka 

obligim furnizimin e saj. Allahu thotë: “Nëse janë shtatzëna, shpenzoni për ato deri 

sa të lindin!”5 
 

Furnizimi i skllevërve dhe kafshëve 

 

I- Furnizimi i skllevërve 

a) Dispozita e furnizimit të skllevërve: Pronari është i obliguar ta furnizojë mirë 
skllavin e vet me ushqim, veshmbathje dhe vend për të banuar. Allahu thotë: “Ne e 
dimë çfarë u kemi caktuar atyre për gratë e tyre dhe për ata (skllevër), që 
gjenden nën pushtetin e tyre.”6 

Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص thotë: “Skllavit i takon ushqimi dhe veshmbathja.”7 

Pronari, gjithashtu e ka obligim që të jetë i butë ndaj skllavit dhe të mos e obligojë 
me detyra të rënda që janë mbi mundësitë e tij. Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص thotë: “Mos i 

 
1 Tirmidhiu nr. 1358; Ebu Davudi nr. 3528; Nesaiu 7\241; Ibën Maxhe nr. 2137. Albani e bën sahih në 
Sahih enNesai 4144. 
2 Ebu Davudi nr. 3530. Albani e bën sahih në Irva nr. 838. 
3 En-Nisa: 34 
4 Muslimi nr. 1218. 

5 Et-Talak: 6 
6 El-Ahzab: 50 
7 Muslimi nr. 1662. 
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obligoni përtej mundësive të tyre dhe nëse i detyroni me punë të vështira, 
ndihmojuni!”1 
b) Martesa e skllavit: Nëse skllavi kërkon të martohet, atëherë pronari i tij e ka 
obligim ta martojë atë, dhe atë në bazë të ajetit ku Allahu thotë: “I martoni të 
pamartuarit dhe të pamartuarat ndër ju, si dhe skllevërit dhe skllavet tuaja që 
janë besimtarë të ndershëm!”2 Dhe në bazë të faktit se nëse pronari nuk ia plotëson 
këtë nevojë, ekziston rreziku që skllavi të bjerë në mëkat. Nëse skllavja kërkon të 
martohet, atëherë pronari i jep asaj të zgjedhë: ose të ketë marrëdhënie intime me 
të, ose ta martojë me një burrë tjetër, ose ta shesë, që ajo ta plotësojë nevojën e saj. 

 

II- Furnizimi i kafshëve 

Ai që posedon një kafshë, e ka obligim ta ushqejë, t’i japë të pijë, të kujdeset për të 
dhe ta ruajë. Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص thotë: “Një grua ka hyrë në Zjarr për shkak të një maceje 
të cilën e kishte mbyllur. Ajo as që e ka ushqyer, as që e ka lënë të lirë që ajo të 
hajë në tokën e Allahut, kështu macja ngordhi nga uria.”3 

Kjo argumenton detyrimin e furnizimit të kafshëve të poseduara, sepse hyrja në 
Zjarr ka qenë si rezultat i braktisjes së furnizimit të maces. Kjo normë vlen edhe 
për të gjitha kafshët tjera. Nëse pronari i kafshës nuk mund ta furnizojë kafshën, 
atëherë ai detyrohet ta shesë, ta japë me rentë, ose ta therë nëse ajo është kafshë 
që hahet, sepse mbetja e asaj kafshe në pronën e tij, krahas pamundësisë së tij për 
furnizimin e saj, është padrejtësi, kurse heqja e padrejtësisë është obligim. 

 
1 Muslimi nr. 1661. 
2 En-Nur: 32 
3 Muslimi nr. 2619. 

 


