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Parathënie 

 
 
 

Falënderimi i takon vetëm Allahut, kurse paqja dhe bekimi i Tij qofshin mbi të 

Dërguarin e fundit, mbi familjen dhe mbi shokët e tij. Kjo skriptë, sipas njohurive tona, 

është e vetmja e këtij lloji në gjuhën shqipe që është përgatitur enkas për nxënësit e 

Institutit Islam Ikra. Fillimisht, bazë e kësaj lënde ishte një punim i shkurtë i 

AbdurRahman ed-Deuseri, i cili ishte një përmbledhje e rregullave të fikhut, e 

përshtatshme për fillestarët e kësaj shkence, të cilën e kishte përmbledhur nga një 

libër tjetër të tij, që e kishte titulluar "El-Xheuheretu en-nekijjeh fi elkavaidi el-

fikhijjeh"1. Në këtë libërth autori ka përmendur vetëm pesë rregullat kryesore ose siç 

i quajmë ne, kryerregullat dhe disa nënrregulla që burojnë prej tyre, duke sjellë 

shembuj përkatës për secilën. Dhe në këtë renditje është shpjeguar lënda në vitin e 

parë të implementimit të saj në Institut. Kurse referenca kryesore e shpjegimeve dhe 

shembujve ishte dhe vazhdon të jetë libri “El-mumti’ fil kavaidil fikhijeh” i autorit 

Muselem ed-Deuseri. Por nga nevoja që shpjegimi të jetë pjesë e skriptës, jo vetëm 

teksti i shkurtë i shpjeguar, e pamë të arsyeshme që si bazë kryesore të jetë libri i 

fundit i përmendur, për shkak se është më i gjerë dhe ka më shumë shembuj ilustrues.  

Allahu na dhashtë sukses. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Punim që është përkthyer në gjuhën shqipe nga Jusuf Kastrati. 
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 HYRJE NË RREGULLAT E FIKHUT  

 ( 
ُ
ِهَية

ْ
ِفق

ْ
 ال
ُ
َواِعد

َ
ق
ْ
( ال  

1. Përkufizimi 

 

• Domethënia e fjalëpërfjalshme: 

E shohim që emri i kësaj lëmie është togfjalësh i përbërë nga dy fjalë, andaj duhet 

shpjeguar secilën fjalë në veçanti që pastaj të kuptohet togfjalëshi ashtu siç duhet. 

 

• Kaidetun ( 
 
اِعدة

َ
  :(ق

Etimologji:  

Fjala arabe el-kavaid ( 
ُ
َواِعد

َ
ق
ْ
 ) është shumësi i fjalës kaidetun (ال

 
اِعدة

َ
-ose el (ق

kaidetu  ( 
ُ
ة
َ
اِعد

َ
  .(الق

Në gjuhën arabe, fjalët të cilat kanë për bazë renditjen e këtyre shkronjave kaf 

 në përgjithësi kthehen tek një ose ,(قعد )  ose folja ka’de ,(د ) dhe dal (ع ) ajn ,(ق)

dy kuptime bazike prej të cilave rrjedhin këto kuptime: 

o Eth-thebat ( الثبات) që d.m.th qëndrueshmëri. 

o El-Istikrar ( اإلستقرار) që d.m.th stabilitet. 

Dijetarët kanë thënë që kuptimi më i përafërt i el-kavaid (  
َ
ق
ْ
 َواال

ُ
ِعد ) në aspekt 

gjuhësorë d.m.th shtyllë, andaj shtyllat e shtëpisë janë bazamenti i saj.  

Ndërsa lidhshmëria e el-kaidetu   ( 
ُ
ة
َ
اِعد

َ
 në aspekt terminologjik dhe gjuhësorë (الق

është  si vijon: Dispozitat ndërtohen/ngriten mbi parime, rregulla të 

përgjithshme, ashtu siç ngriten muret mbi bazament apo themele. 

Terminologji: 

Me termin el-kaidetu  ( 
ُ
ة
َ
اِعد

َ
قاعدة  ) dijetarët kanë për qëllim kaidetun kul-lijje (الق

ةكلي   ), ose emrun kul-lijj ( ي ِلِ
ُ
ْمر  ك

َ
 që d.m.th. ligj i përgjithshëm, prej së cilit nxirren ,(أ

normat e shumë degëzimeve të po atij ligji.  
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• Fikhije ( 
 
ِهَية

ْ
  :(ِفق

Tregon se këto rregulla apo vendime i përshkruhen fikhut, ndërsa fikhu është: 

Etimologji: ( 
 
ه
ْ
 .Kuptim - (ِفق

Terminologji: Është njohja e dispozitave praktike të sheriatit përmes 

argumenteve të hollësishme. 

 

• Kuptimi tërësor i fjalëve : 

Përkufizimet e para i hasim tek Ebu Abdullah El  Mukrij el Maliki (758 h) ose tek Shihab 

ed-Din el Hamevij el Hanefij  (1098 h). Këto dijetarë kanë përkufizime të El-kavid el-

fikhije, mirëpo dijetarët bashkëkohorë gjejnë mangësi në përkufizimet e tyre, sepse 

një prej kushteve të përkufizimit është të jetë i përgjithshëm (xhami’), të mos ketë 

përjashtime (mani’). 

Andaj në bazë të përkufizimeve që i kanë dhënë dijetarët  Ka’ide fikhijje (rregull 

fikhore) domethënë: Ligj i përgjithshëm fetar në lëmin e fikhut, prej së cilit nxirren 

normat e shumë degëzimeve të fikhut. 

 

2. Rëndësia e rregullave të fikhut 

 

Në njohjen e rregullave të fikhut ka shumë dobi, prej tyre mund të përmendim: 

• Përmbledhja e hollësive dhe degëzimeve të hollësishme të fikhut në një parim/rregull. 

Nga kjo përmbledhje kemi dy dobi: 

▪ Kjo përmbledhje ia lehtëson studiuesit lidhjen e elementeve të përbashkëta mes 

këtyre  degëzimeve të ndryshme të fikhut. 

▪ Kjo gjë na e lehtëson mësimin dhe kuptimin e fikhut në përgjithësi. 

• Kuptimi i rregullave të fikhut, praktika dhe implementimi i tyre në nxjerrjen e 

konkluzave të fikhut, kjo e bën studiuesin e fikhut të aftë - fekih. 
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• Na e mundëson ti kuptojmë objektivat e fesë së Allahut (mekasidu esh-sheria’). 

• I ndihmon joekspertit që në mënyrën më të lehtë të njihet me parimet e fikhut. 

• I bën dobi joekspertit që të sheh lehtësinë e fikhut të fesë së Allahut dhe se fikhu nuk 

është diçka e ngushtë, por ka hapësirë për tolerancë, durim dhe ixhtihad, për ata që 

janë kompetent që të bëjnë ixhtihad. 

 

3. Disa lidhshmëri dhe dallime të kësaj lënde me Usuli 
Fikhun 

 

1. Lidhshmëria mes kavaid el fikhije dhe usuli fikhut. 

• Të dy lëndët kanë të bëjnë me rregulla të përgjithshme të fikhut, prej të cilave 

nxirren degëzime të shumta. 

• Që të dyja llogariten si kriter për njohjen e degëzimeve të fikhut (ة ِهي 
ْ
 الِفق

ُ
ُروع

ُ
ف
ْ
 .(ال

 

2. Dallimet mes el-kavaid el-fikhije dhe usuli fikhut. 

Këtu ne do të përmendim tri dallime: 

• Rregulla e fikhut (القاعدة الفقهية) është e lidhur me mënyrën e kryerjes së veprës 

pa ndërmjetësues, ndërsa  rregulla e usulit është e lidhur me mënyrën e 

kryerjes së veprës me ndërmjetësues. Kjo ngase prej rregullës së fikhut nxjerrim 

dispozita të degëzimeve të hollësishme të fikhut në mënyrë direkte pa 

ndërmjetësimin e argumentit, kurse nga e kundërta, parimet e usulit, prej së 

cilëve nxjerrim dispozita të degëzimeve të hollësishme të fikhut me 

ndërmjetësimin e argumentit dhe jo direkt. 

Shembull: “El jekinu la jezulu bi shek”- “Bindja nuk zhbëhet me dyshim”,  është 

prej rregullave të mëdha të El-kavaid el-fikhije. Kemi një person që ka marr 

avdes dhe dyshon  a e ka prish avdesin ose jo. Ky person vazhdon të ketë avdes, 

sepse bindja  (që personi ka avdes) nuk prishet me dyshim  (se është prishur 
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avdesi). Ky person vazhdon të punon me këtë rregull duke mos pasur nevojë 

për argument. 

Ndërsa kur jemi te usuli fikhu, themi që: “Forma urdhërore është argument për 

obligueshmëri”, mirëpo prej kësaj nuk kuptojmë obligueshmërinë e namazit 

apo zekatit, por medoemos që me të të përmendim argumentin, “Falni 

namazin dhe jepni Zekatin.” (En-Nur 56). 

• Rregullat e fikhut, merren me veprime të mukelifinjëve ndërsa fusha e studimit 

të usulit janë argumentet e Kuranit dhe Sunetit d.m.th janë adresimet e 

Ligjvënësit. 

• Parimet e Usulit janë rruga përmes së cilave muxhtehidi ka mundësi që të njihet 

me dispozitat e fikhut. Rregulla e fikhut është kriter i përgjithshëm për 

dispozitat e fikhut të cilat i ka nxjerrë muxhtehidi duke përdorur parimet e 

usulit.  

 

4. Zhvillimi dhe evoluimi i kësaj shkence 

• Periudha parë – Këto rregulla kanë ekzistuar në kohën e Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص por nuk 

kanë qenë të shkruara në punime të veçanta, kanë ekzistuar edhe në kohën e 

sahabëve, tabii’nëve, por të njohura si shkencë në vete, si “El kavaid el-Fikhije”. 

Këto rregulla kanë qenë prezentë në fetvatë e fikhut, para shkrimit të librave në 

kavaid. Shembujt e mëposhtëm qartësojnë këtë që e themi:  

Në librat që përmbajnë fetva të sahabeve, siç është Musannefi i Ibn Ebi Shejbe-s 

gjejmë fetva të sahabeve dhe tabii’nëve që janë dhënë në bazë të këtyre rregullave, 

madje kjo duket edhe më shumë në gjeneratat në vijim, siç duket në  thënien e Kadi 

Shurejhit: “Nuk gjykohet personi që nuk është prezent”. 

Pastaj kemi thënie, përmbajtja e së cilave është e njëjtë më rregullat e njohura të 

fikhut, por dallon formulimi dhe përzgjedhja e fjalëve. 

▪ Thënia e Ebu Jusuf el-Kadi: “Nuk i takon prijësit të muslimanëve të merr diçka 

nga dikush, vetëm se me hak.” 
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▪ Thënia e Imam Malikut: “Gjithçka që bie në rrobë dhe nuk e bën atë të papastër, 

nuk e bën as ujin të papastër.  

▪ Thënia e Imam Shafiut: “Toka është e pastër, derisa të bindemi se në të ka 

papastërti”. 

 

• Periudha e dytë: Përmbledhja dhe shkrimi  në punime të veçanta. 

Argumenti më i fortë historik dhe material që ekziston në këtë shkencë është 

punimi i Ebul Hasen el Kerkhit (340 h.) dhe që na ka arritur neve i njohur si 

“Përmbledhja e parimeve mbi të cilat ndërtohen degëzimet e medhhebit Hanefi”, 

ose njihet si “Parimet e Kerhit (usul el Kerhi)”. Dijetarët kanë cekur disa arsye të 

vonimit të shkrimit të kësaj lëmie deri në këtë kohë, këtu do ti përmendim vetëm 

dy: 

▪ Lidhshmëria e el-Kavaid el-fikhije me dispozitat e fikhut, andaj nuk ka qenë 

nevoja të shkruhet për të, sepse ka pas shumë imamë të fikhut. Nevoja ka lindur 

sidomos tek nxënësit e imamëve që t’u lehtësohet kuptimi i rregullave të fikhut. 

▪ Dijetarët e asaj kohe nuk janë marrë aq shumë me çështjet degëzore por me 

përmbledhje të çështjeve parimore, siç është usuli fikhu. 

• Shekulli V: “Takhsisu en-nadhar” i Ebu Zejd ed-Debusi el-Hanefi (430h). 

• Shekulli VII:  Deri në këtë shekull nuk kemi shkrime të dokumentuara, gjegjësisht 

në shekullin VI, por në shekullin VII janë paraqitur libra nga El-Izz ibn Abduselam 

esh-Shafii (660h), “Kavaid el-ahkam fi mesalihil enam”; libri “El Furuk” i El-Karafit 

el-Maliki(684h) etj. 

• Shekulli VIII: Në këtë shekull ka lulëzuar kjo shkencë, për arsye të numrit të madh 

të dijetarëve të medhhebeve të ndryshme. Në këtë kontekst mund të përmendim 

librat “El Kavaid en-Nuranije”  e Ibn Tejmijes (728h), “El Kavaid”  e Mukrit el-Maliki 

(752h); “El-eshbahu ve en-nadhair” i Subkit esh-Shafii (771h) etj. Librat e këtij 

shekulli janë bazë për dijetarët bashkëkohorë në El-kavaid el-fikhije... 

• Vazhduan dijetarët të shkruajnë në këtë lëmi edhe pas shekullit VIII, por gati se 

shumica e punimeve dhe shkrimeve të tyre si bazë merrnin punimet e dijetarëve të 

shekullit VIII, qoftë në aspekt të përmbajtjes, qoftë në aspekt të shkurtimit të 

punimeve të mëhershme, apo komentimit të tyre. 
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5. Ndarja e rregullave të fikhut varësisht prej përfshirjes së 
nënrregullave në to 

Ndarja e rregullave të fikhut varësisht prej përfshirjes së nënrregullave në to. 

 

▪ Kavaid kubra – ى  .kryerregulla , القواعد الكبر

 

1. Çështjet janë sipas qëllimeve ا                                                               
َ
اِصِده

َ
ُموُر ِبَمق

ُ ا
 اْل

 

2.  Bindja nuk  zhbëhet me dyshim نُ ال َيُزو  َيِقي 
ْ
                                        لُ ال

ِّ
ك

َّ
                       ِبالش

 

3. Vështirësimi e sjell lehtësimin                                                      َ ِسب 
يا
َّ
ِلُب الت جا

َ
 ت
ُ
ة
َ
ق
َ
َمش

ْ
 ال

 

4. Dëmi duhet mënjanuar                                                                                   َ
َّ الُ ُر ُيزَ الضن  

 

5. Zakoni duhet marrë parasysh ose Rregulla e zakonit َمة                           
َ
ك  ُمحا

ُ
ة
َ
َعاد

ْ
 ال

 

Në vijim do t’i sqarojmë të gjitha këto kryerregulla, në dashtë Allahu. 

 

▪ Kavaid sugra  – رىصغالقواعد ال  (rregulla të vogla), të cilat janë pjesë e një numri 
të madh të kapitujve të fikhut, por jo pjesë e të gjitha kapitujve. 
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I - KRYERREGULLA E PARË  

“ÇËSHTJET JANË SIPAS QËLLIMEVE”  

ا    
َ
اِصِده

َ
ُموُر ِبَمق

ُ ْ
اْل  

 

1. Shpjegimi i rregullës 

 

• Kuptimi i fjalëpërfjashëm: 
 
▪ El-umur (األمور) është shumës i fjalës el-emru (األمر) që d.m.th një çështje, 

çështja. 
Kur themi ‘çështjet’ është për qëllim të gjitha çështjet qofshin ato fjalë, vepra 
apo bindje, ngase vendimet fetare të këtyre çështjeve dallojnë nga nijeti apo 
qëllimi i vepruesit të tyre.  

▪ El-Mekasid (المقاصد) është shumësi i fjalës el-maksad ( المقصد) që d.m.th dëshira 
e drejtuar në diçka ose synim. 
Kjo fjalë është tepër e përafërt me kuptimin e përgjithshëm gjuhësor të fjalës 
nijet (النية).  
 

• Kuptimi i përgjithshëm: 

Ndërsa kuptimi i përgjithshëm gjuhësor i fjalës nijet ( النية) është: Synimi e zemrës drejt 
diçkaje që kjo zemër e sheh si realizues të qëllimeve, qoftë ajo arritje e një dobie apo 
largim i ndonjë dëmi, në moment apo më vonë. Kurse fjala nijet në terminologjinë e 
dijetarëve të Sheriatit është dëshira e kryerjes së ndonjë adhurimi për t'iu afruar 
Allahut. 

 

2. Argumenti i kësaj rregulle 

Argument parimor për këtë rregull është hadithi që e përcjell Omer ibn Hatabi  në të 
cilin i Dërguari i Allahut, Muhamedi ملسو هيلع هللا ىلص  thotë: «Në të vërtetë, veprat vlerësohen sipas 
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qëllimeve dhe sigurisht që çdonjëri do ta marrë vetëm atë që e ka pasur për qëllim.»2 
Mirëpo nuk duhet harruar që ky koncept, është koncept kura’nor, të cilin Allahu e ka 
cekur shumë herë në Librin e Tij, thotë Allahu: "(O Muhamed) Bëj durim me ata që 
lusin Zotin e tyre mëngjes e mbrëmje, e që synojnë Fytyrën e Tij.”3 

 

3. Dispozita e nijetit: 

Nijeti është ibadet, por dijetarët janë ndarë në mendime rreth dispozitës së këtij 
ibadeti, a është shtyllë e veprës së kryer apo kusht i validitetit të saj. 

El A’lai ka dhënë një komentim dhe harmonizim të bukur rreth këtyre qëndrimeve të 
dijetarëve, të cilat fillimisht burojnë në komentimin e hadithit të nijetit, andaj 
qëndrimi i tij është siç vijon: 

• Kur nijeti është i domosdoshëm për tu llogaritur vepra valide, atëherë ai është 
shtyllë në këtë vepër. 
Shembull:  Nijeti për namaz.  

• Kur vepra është valide edhe pa nijet, por shpërblimi është i lidhur për nijetin e 
vepruesit, atëherë nijeti është kusht i arritjes së shpërblimit. 

Shembull:  Mubahatet dhe lënia e mëkateve.  

 

• Objektiva legjislative të nijetit: 
 
Nijeti4 është ligjësuar për shkak të dy çështjeve: 

▪ Veçimi i ibadeteve nga adetet, punët e rëndomta5. 

Kjo vlen në raste kur ka mundësi ibadeti ti ngjaj ndonjë pune të rëndomtë.  

 
2 Buhariu dhe Muslimi 
3 El-kehf:28 
4 Kur jemi duke folur këtu për nijetin, nuk e përmendim atë si sinonim i sinqeritetit dhe përkushtimit të veprës për 

Allahun, d.m.th. jemi duke folur për kuptime tjera të nijetit që do të ceken këtu. Poashtu duhet pasur parasysh që të 

gjitha shembujt rreth nijetit kanë të bëjnë me dy kuptimet e nijetit që do ti mësojmë këtu, jo me sinqeritetin dhe 

përkushtimin e veprës për Allahun. 
5 Adet është gjithçka të cilën e bëjnë njerëzit në përditshmëri dhe nuk janë ibadete, si ngrënia e ushqimit, shëtitja, 

gjumi, puna etj. 

 



Rregullat e Fikhut 

11 

 

Shembull: Larja për freski dhe larja prej xhunubllëkut (gusli), e para është 

adet, ndërsa e dyta ibadet dhe ajo e cila i dallon është nijeti. 

▪ Veçimi i ibadeteve mes veti. 

Roli i nijetit në këtë rast është dallimi i farzit prej nafiles, dallimi i kazasë nga 

adhurimi qe behët fillimisht apo përsëritet. Ibadete të cilat ka mundësi të 

ngjasojnë në mënyrë, sasi, formë etj.  

Shembull kemi namazin e drekës, gjegjësisht farzet e drekës dhe ikindisë, që 

të dyja janë të njëjta në formë dhe sasi, andaj përmes nijetit ne i dallojmë 

njërën prej tjetrës. 

Me këto dy role të nijetit lidhen katër çështje të rëndësishme: 

E para: Ibadeti i cili është i veçantë dhe nuk i përngjan ndonjë adeti, pune të 
rëndomtë, nuk ka nevojë për nijet, shembull kemi leximin e Kur’anit, ibadetet e 
zemrës, frika ndaj Allahut, shpresa, dhikri etj. 

E dyta: Ibadeti i cili nuk i përngjan ndonjë ibadeti tjetër nuk ka nevojë për nijet. 
Shembull mund ta marrim haxhin, umren, agjërimin e ramazanit… 

Një person nuk ka bërë haxh asnjëherë dhe dëshiron të bëjë haxh nafile, ky nijet 
nuk i merret parasysh, sepse tek Allahu ky bën haxh farz, vepër që asnjëherë më 
parë nuk e ka kryer.  

Ose një person hynë në Ramazan dhe me hyrjen në të bën nijet të agjëroj agjërim 
nafile, sepse është e hënë apo e enjte. Këtij personi nuk i merret parasysh nijeti në 
këtë rast. 

E treta: Nëse mukelefi, gabon në një ibadet në të cilin përcaktimi i nijetit është 
kusht, p.sh në kohën e drekës e fal ikindinë, atëherë këtij personi ky namaz nuk i 
llogaritet as drek e as ikindi, por ky duhet ta fal drekën përsëri.  

E katërta: Përmes nijetit njeriu i shndërron adetet në ibadete dhe kjo lidhet me 
gjërat mubahate (të lejuara).  

Shembull: Njeriu bën gjumë të mjaftueshëm për tu zgjuar në namaz nate, bën 
kontakt intim me qëllim të ruajtjes së bashkëshortit-es nga zinaja, han ushqim që 
të forcohet për agjërim, merr ndonjë zanat përmes së cilit jep sadaka për familjen 
e tij dhe për të tjerët etj. Andaj për të gjitha këto ka shpërblim tek Allahu kur këtyre 
veprave të rëndomta ua shoqëron nijetin e mirëfilltë. 
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4. Veçimi i nijetit prej veprës dhe veçimi i veprës prej nijetit 

Kjo çështje ka dy forma: 

1. Veçimi i nijetit nga veprimi.  

Me këtë kemi për qëllim atë gjendje kur nijeti ekziston, por nuk është pasuar me 
veprim apo thënie, gjegjësisht nuk ka kaluar në diçka fizike, atëherë nuk lidhet për të 
ndonjë vendim fetar6. 

Shembull: Nëse dikush bën nijet që ta shkurorëzojë gruan e tij, por nuk i shqipton 
fjalët e talakut, themi që kjo nuk është talak. Nëse i shqipton fjalët, pas nijetit, 
atëherë themi se me këtë veprim lidhen dispozita fetare juridike.  

 
2. Veçimi/ndarja i veprimit nga nijeti. 

• Grupi i parë: Të merret veprimi në konsideratë duke mos pasur nevojë për nijet 
dhe ky grup ka disa forma të veprave dhe thënieve: 
▪ Forma e parë: Veprime të cilat janë të obligueshme, forma e jashtme e së 

cilave është e mjaftueshme në arritjen e dobisë së kërkuar prej këtij veprimi, 
p.sh kthimi i një toke të uzurpuar, kthimi i borxhit, kthimi i gjërave të 
vjedhura etj. 

▪ Forma e dytë: Veprime në të cilat kushtëzimi i nijetit rezulton me zinxhirë të 
pafund.  
Shembull: Nijeti nuk ka nevojë për nijet ose hyrja në islam nuk ka nevojë për 
nijet, sepse kjo do të rezulton në zinxhir të pafund. 

▪ Forma e tretë: Thënie ose veprime të qarta që nuk bartin vetëm se një 
kuptim, qoftë fjalë apo vepër.  
Shembull: Thënia e dikujt, ndaj dikujt:  “O zinaqar”, automatikisht për këtë 
person i cili e ka thënë këtë fjalë, lidhet një vendim juridik, llogaritet 
“akuzues”, akuzë ndaj dikujt në nderë, që d.m.th nëse ky person nuk i sjellë 
tre dëshmitarë së bashku me veten e tij, meriton epitetin e shpifësit7.  

▪ Forma e katërt: Ibadetet të cilat nuk u përngjajnë adeteve, punëve tjera të 
rëndomta.  

 
6 Vendim fetar juridik, d.m.th. prej vendimeve të kësaj dynjaje. 
7 Për të cilin në kësi lloj rasti ka vendime dhe penalizime të qarta. 
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Shembull: Leximi i Kur’anit, dhikri ndaj Allahut etj.  
▪ Forma e pestë: Është lënia  e gjynaheve, qofshin haram apo mekruh. Siç 

është lënia e zinasë, lënia e rijasë, lënia shikimit në haram etj. Në këtë rast 
mjafton që njeriu të largohet prej këtyre veprave, mirëpo kjo është sa i 
përket dispozitës së dunjasë, sepse për ahiret ai medoemos që ta lë për hir 
të Allahut. 

▪ Forma e gjashtë: Mubahatet nuk kanë nevojë për nijet, përpos nëse 
dëshiron shpërblim për ato veprime, atëherë i bën me nijet. 
 

• Grupi i dytë: Këtu përfshihen të gjitha ato veprime apo fjalë për të cilat nuk 
mund të japim gjykim për to derisa të qartësohen mirë, në këtë rast 
veprimi/fjala mbetet e paqartë derisa vet autori i tyre nuk na e tregon qëllimin. 
Shembull: Pas një zënke të vogël, burri i thotë gruas së tij, shko tek baba yt. Kjo 
thënie, a konsiderohet talak apo jo? 
Shembull: Gjëja e humbur/gjetur. E gjen një person një qafore dhe e merr. 
Mirëpo duhet të dihet nijeti se për çka e merr atë qafore, për ta lajmëruar apo 
për ta përvetësuar. Nëse e ka marrë për ta lajmëruar deri sa të gjendet pronari 
i vërtetë dhe kjo qafore dëmtohet, ky person nuk ka përgjegjësi për të, por 
nëse e ka përvetësuar dhe kjo gjë është dëmtuar, duhet ta kompensoj të 
njejtën. 

 

5. Vendi i nijetit 

Nijeti vendin e ka në zemër, me fjalë tjera nijeti është prej ibadeteve të zemrës.  Dhe 
lidhur me këtë do të shpjegojmë disa çështje: 

• Nuk mjafton shqiptimi i nijetit nëse njeriu nuk ka nijet ne zemrën e tij. 

• Nuk është kusht shqiptimi i nijetit për të qenë ibadeti valid, madje shqiptimi nuk 
është legjitim në fenë e Allahut dhe disa dijetarë e kanë cilësuar prej bidateve.  
Disa dijetarë kanë bërë përjashtim në shqiptimin e telbijes gjatë hyrjes në ihram 
të haxhit ose umres. 
Por disa prej dijetarëve kanë thënë që shqiptimi i telbijes nuk është shqiptim i 
nijetit por është shqiptim i telbijes e cila përfshinë në vete veprimin e synuar, 
haxhin dhe umren dhe realisht nuk është shqiptim i nijetit. 
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Por te disa prej tyre ekziston përjashtim për një kategori të caktuar njerëzish, ata 
të cilët kanë vesvese gjatë kryerjes së adhurimeve të tyre;  p.sh ai që falë dy rekate 
dhe nuk e dinë a është duke falur farz apo nafile. 

• Kur ka dallim mes asaj që shqiptohet dhe asaj që gjendet në zemër, merret 
parasysh ajo që gjendet në zemër. 

 

6. Kushtet e nijetit 

Nijeti ka kushte dhe nëse një prej këtyre kushteve nuk plotësohet, nijeti atëherë nuk 
është valid. 

1. Islami. Nijeti nuk pranohet nga pabesimtarët, ai i cili bën nijet medoemos të jetë 
musliman besimtarë. 

2. Temjiizi-Dallimi. Kriteri është që personi që bën nijet të ketë aftësi të 
mjaftueshme mendore që të dallon dëmin prej dobisë.  

3. Dituria rreth ibadetit të synuar. Fillimisht dituria lidhet me parimet e ibadetit të 
cilin e vepron, andaj prej parimeve të namazit është të dihet a fal namazin farz 
apo nafile, apo cilin do ibadet, qoftë haxhin, agjërimin, kjo dituri është bazike dhe 
këtë duhet ta dijë secili mukelef. Ai mukelef i cili nuk e di realitetin dhe dispozitën 
e atij ibadeti të cilin e vepron, themi që nijeti i tij nuk është valid, p.sh një person 
fal namaz dhe nuk e din që namazi është obligim, rrjedhimisht as namazi dhe as 
nijeti i tij nuk janë valid. 

4. Të mos ketë kontradiktë mes nijetit dhe veprës së synuar (mes nijetit dhe 
ibadetit). 
Ky kusht përbëhet prej dy pjesëve: 
 

• Pjesa e parë: Ajo që fillimisht bie në kundërshtim me nijetin dhe kjo pjesë ka 
disa forma: 
▪ Dyshimi dhe pavendosmëria gjatë nijetit. Themi që kjo gjendje e kundërshton 

validitetin e  nijetit, sepse nijeti është bindje dhe vendosmëri.  
Shembull: Një person ka blerë një shtëpi, për të jetuar në të, por thotë: Nëse 
më kishte ardhur ndonjë blerës, do ta shes. Këtij personi nuk i obligohet 
zekati, sepse ai nuk ka nijet të vendosur që kjo shtëpi të jetë për tregti. 
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▪ Pamundësia për të kryer ibadetin e synuar. Kjo pamundësi mund të jetë ose 
në aspekt fetar, logjik etj. Atëherë themi se ky nijet fillimisht nuk është valid, 
sepse pamundësia që kjo gjë të ndodh e kundërshton nijetin e tij. 
 

▪ Përzierja e nijetit me diçka tjetër, dhe këtu kemi tri nën kategori: 
o Përzierja e nijetit  me diçka, e cila krejtësisht e asgjëson nijetin dhe 

ibadetin.   
Shembull:  Një person pret kurban për Allahun, mirëpo e pret edhe për 
dikë tjetër veç Allahut. Kjo përzierje e prish edhe nijetin e tij i cili bëhet 
jovalid edhe ibadetin, madje ky veprim nuk është më ibadet, por kalon 
në shirk. 

o Përzierja e nijetit e cila nuk e prishë as nijetin e as ibadetin. Siç është 
përzierja e nijetit veç këtij ibadeti me një ibadet tjetër, ose më një vepër 
e cila ka mundësi të llogaritet ibadet. Pra këtu kemi përzierje nijet – 
ibadet - ibadet ose përzierje nijet- ibadet - diçka tjetër që mund të 
llogaritet ibadet.  
Shembull: Pastrohet për freskim por e bën nijet që të bëj gusël ose fal 
dy rekat namaz sunet dhe bën nijet edhe 2 rekate namaz përshëndetje 
të xhamisë. 

o Përzierje e cila e prish nijetin e njërit prej dy ibadeteve. Bën nijet që të 
bëj një ibadet dhe këtij ibadeti ia shton edhe një ibadet tjetër. Mirëpo 
këto dy ibadete nuk shoqërohen njëri me tjetrin. Atëherë themi që 
vetëm një prej këtyre ibadeteve mbetet, varësisht prej situatës. 
Shembull: Haxhi i obligueshëm dhe haxhi nafile, nuk ka mundësi që ta 
kryen haxhin me të dy nijetet. 

 

• Pjesa e dytë: Ajo e cila kontradikton vazhdimsinë e nijetit: 
 
▪ Ndërprerja e nijetit: 
o Kemi një person i cili ka bërë nijet, por në brendësinë e tij dëshiron që ta 

ndërpresë këtë nijet dhe në këtë moment i është ndërprerë ibadeti. Kjo lë 
pasoja sidomos në ibadetet e zemrës, siç është imani në Allahun dhe kjo 
rregull vlen në përgjithësi për ibadetet e zemrës.  

o Ndërprerja e nijetit të mos ketë ndikim në vazhdimin e veprës; 
Shembull: Haxhi dhe umreja, pa marrë parasysh personi a e ndërpret nijetin 
me zemrën e tij dhe thotë unë s’do ta plotësoj haxhin, atij nuk i merret 
parasysh ky nijet, e nëse e ndërpret me vepër, mbetet plotësimi i haxhit a 
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umres në përgjegjësinë e tij deri sa të ndërroj jetë. Argument Kuranor kemi 
fjalën e Allahut: “Plotësojeni haxhin dhe umren për hir të Allahut”.8 
Shembull: Namazi prishet nëse hanë, pinë, fletë gjatë namazit. Dhe nëse një 
person hynë në namaz dhe thotë: Do të ha në namaz, e ka bërë nijet por 
nuk ka ngrënë, nuk ndikon ky nijet në validitetin e namazit, sepse as nuk ka 
ngrënë e as nuk ka pirë gjatë namazit. Mos prishja e validitetit të namazit 
në këtë rast është për faktin se ai nuk ka bërë nijet që ta prish namazin në 
mënyrë direkte, por ka bërë nijet diçka e cila ndikon në validitetin  e 
namazit, por nuk e ka vepruar atë gjë. 
Shembull: Raportet ndër njerëzore, siç është shitblerja, në përgjithësi tek 
këto gjëra merret parasysh veprimet e jashtme dhe jo nijeti i njerëzve, pra 
marrim parasysh fjalët dhe veprimet, prandaj themi që ndërprerja e nijetit 
nuk luan rol. 
 

▪ Ndryshimi i nijetit. Nëse  një person gjatë kryerjes së ibadetit e ndryshon nijetin 
prej një ibadeti në ibadet tjetër.  
Si rast mund ta marrim ndryshimin e ibadetit farz në një farz tjetër, pra kjo nuk 
lejohet, duhet të kryhet vetëm njëri farz. Ndryshimi i nijetit sipas disa 
dijetarëve lejohet mirëpo me kusht që kjo të jetë nga gjendja më e lartë në 
gjendje më të ulët dhe assesi nga gjendja e njëjtë në gjendje të njëjtë ose në 
gjendje më të lartë. 

Farz ➔  Nafile ✓ 
Farz ➔ Farz  

Nafile ➔ Farz  

 

5. Sinqeriteti (ihlasi): 

Kur themi sinqeritet kemi për qëllim që vepra të bëhet vetëm për Allahun dhe jo për 
dikë tjetër. Thotë Allahu në Kuran: “E duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me 
tjetër, pos që ta adhuronin All-llahun me një adhurim të sinqertë ndaj Tij.”9 

Nëse ky kusht humbet, atëherë as nijeti e as vepra nuk janë valide, sepse hise nga 
vepra i është dhënë edhe dikujt tjetër veç Allahut. Dhe ajo e cila e kundërshton ihlasin, 
është rijaja, e cila hynë në kategorinë e shirkut. 

 
 

8 Bekare:196 
9 Bejjine:5 
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7. Nënrregulla të rregullës “Çështjet janë sipas qëllimeve” 

 

1. Kontratat vlerësohen sipas qëllimeve e kuptimeve, e jo sipas fjalëve e dukjes së 
jashtme                                                  ال باأللفا ِ

ِ العقود بالمقاصد و المعان 
 
ة ف ِ العبر

ظ و المبان    
 
▪ Kuptimi i kësaj rregulle. 

ة ) ▪  ,El-I’bratu d.m.th. diçka që merret parasysh, vlerësohet (العبر
konsiderohet. 

 El-u’kud është shumësi i fjalës a’kd, i cili përkufizohet si (العقود ) ▪
lidhshmëria e dy palëve10 në mënyrë legjitime, që lë gjurmë dhe mund të 
implementohet menjëherë.  

▪ Kuptimi i përgjithshëm: Themi që kur në kontratë ka dallim mes fjalëve 
dhe nijetit, atëherë nuk merren parasysh fjalët dhe nuk bazohen mbi to 
kontrata, por marrim parasysh qëllimet sepse mbi to bazohen kontratat. 
Shembull: Në qoftë se një person i thotë një tjetri: “Ta dhuroj këtë veturë 
për kaq para (10,000 €)”, atëherë kjo quhet shitblerje e jo dhuratë. 
Pra thënia “Ta dhuroj” nuk zë vend në këtë kontratë, kjo për faktin se pas 
kësaj fjale është përdorur fjala “për kaq para”, dhe si e tillë kjo nuk është 
dhuratë, por shitblerje, sepse ky e ka dhënë një lloj pasurie dhe për të ka 
marrë kompensim 10,000 €. 

 
 

2. Pa nijet nuk ka shpërblim                                                                             ال ثواب إال بنية    

Kjo nënrregull është si konkluzë e kryerregulls, andaj kur flasim për këtë nënrregull 
duhet të kemi parasysh që flasim për dispozita të Ahiretit dhe jo për dispozita të 
dynjas. 

Argumenti për këtë nënrregull, është “hadithi i nijetit”, të cilin e kemi përmendur tek 
argumentet e kryerregulls. 

Kjo nënrregull bën pjesë në të gjitha kapitujt e fikhut në të gjitha ibadetet, qofshin ato 
farze, nafile apo vaxhibe. Gjithashtu hynë tek një lloj i veprimeve të obligueshme 
dobia e të cilave arrihet vetëm nga pamja e jashtme siç është kthimi i borxhit, pasuria 
e uzurpuar etj.   

 
10 Të shitblerjes p.sh. 
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Veprimet e lejuara (mubahatet) me anë të nijetit kalojnë nga adeti në ibadet, si rast 
konkret mund të marrim buzëqeshjen, gjumin, të ushqyerit etj. 

 

3. Përjashtim nga kyerregulla “El umuru bi mekasidiha” 
 

• “Ai që përshpejton diçka para kohe, shpërblehet me privim prej saj” 

( ء قبل أوانه عوقب بحرمانهمن استعجل ا ي
لش  ) 

 

Kuptimi i përgjithshëm i kësaj nënrregulle: 

▪ Ai person i cili përmes rrugëve legjitime dëshiron të arrij diçka jolegjitime. Themi 
që nuk merret parasysh ajo që e ka synuar. 
Shembull: Një person është në shtrat të vdekjes dhe ka bashkëshorte me të cilën 
ndoshta është martuar para një muaj dhe kësisoj nuk dëshiron që ti lë asaj 
trashëgimi, andaj e shkurorëzon atë aty për aty. Themi nëse bashkëshorti vdes në 
kohën e idetit, bashkëshortja e tij merr prej pasurisë së tij, edhe pse është e 
shkurorëzuar. Pra ky person, bashkëshorti, privohet prej kësaj gjëje të synuar. 
 

▪ Përmes rrugëve jolegjitime (hileve) dëshiron të arrij tek diçka legjitime. Ky person 
privohet prej asaj që e ka synuar edhe pse është legjitime. 
Shembull: Pas vdekjes së prindit, fëmijët trashëgojnë nga ai dhe kjo është diçka 
legjitime në fenë e Allahut. Por ky person për ta përshpejtuar arritjen deri tek 
trashëgimia, e mbyt prindin e vet. Themi që ky person privohet nga pasuria dhe 
trashëgimia. 
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II- KRYERREGULLA E DYTË 

“BINDJA NUK ZHBËHET ME DYSHIM.” 

 
 
ك

 
وُل ِبالش

ُ
 يز

َ
َيِقي  ُ َل

ْ
 ال

 

1. Pozita e kësaj rregulle 

• Kjo kryerregull është njëra ndër kryerregullat më të njohura dhe më të 
përhapura në kapitujt e fikhut. Imam es-Sujuti ka thënë: "Kjo kryerregull nuk ka lënë 
kapitull të fikhut në të cilën nuk bën pjesë". Disa prej dijetarëve kanë vëzhguar të 
gjitha meselet e fikhut dhe kanë dalë në përfundim që kjo kryerregull hynë në 3/4 e 
fikhut. 

• Kjo kryerregull ka lidhje të ngushtë me Usuli Fikhun, ka të bëj me një prej 
argumenteve rreth së cilit ka polemikë, për të cilën është diskutuar në Usuli Fikh, e ai 
është istis’habi. Themi se çdo gjë është në gjendjen e saj parimore deri sa të 
vërtetohet e kundërta e saj. 
 

2. Kuptimi i rregullës 

• El-jekinu (   اليقي): 

Etimologji- El jekin: Dituri, largim i dyshimit dhe mund të kuptohet si dituri e 
mundshme. 

Terminologji: Dituri e prerë se diçka ndodhë ose nuk ndodhë. 

Kur themi “Bindja nuk zhbëhet me dyshim” kemi për qëllim në përgjithësi këtë lloj të 
bindjes. Mirëpo ahkamet (vendimet) bazohen edhe mbi dhan dhe galebetu dhan dhe 
kjo kryerregull përfshin edhe këto dy kategori të diturisë. 

Thotë imam Neveviu: “Dije se dijetarët me el-jekinu (   اليقي) ndonjëherë kanë për 
qëllim galebet edh-dhan dhe jo diturinë e prerë dhe bindjen...”11 

 
11 El-mexhmu’ 1/230,231 
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• Esh-shekku (ك
 
 (الش

Etimologji: Ndërhyrje dhe përzierje. 

Terminologji: Dyshimi në ekzistencën apo joekzistencën e dy gjërave pa i dhënë 
përparësi njërës ndaj tjetrës. 

• Kuptimi i përgjithshëm: Kur ekzistenca e diçkaje ose joekzistenca e saj 
vërtetohet me dituri të prerë/jekin, me dhan ose me galebet dhan dhe paraqitet 
dyshim (shek) ose vehm (probabilitet i vogël) i cili tenton mohimin e të parës, në këtë 
rast nuk merret parasysh ky dyshim. 

Në qoftë se njeriu gjendet në mëdyshje për ndonjë çështje pasi të ketë qenë i bindur, 
nuk duhet t’i kushtojë rëndësi dyshimit, por duhet të gjykojë në bazë të bindjes 
paraprake. 

3. Argumentet e kësaj rregulle. 

• Kuran: 

“Ata nuk dinë asgjë për atë, ata nuk ndjekin tjetër vetëm paragjykime, e paragjykimi 
nuk është asgjë ndaj së vërtetës.”12 

 

• Sunet 
 
▪ Dikush i është ankuar të Dërguarit ملسو هيلع هللا ىلص se nganjëherë njeriut i duket se i del diçka 

nga trupi gjatë namazit. I Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص i është përgjigjur: “Të mos dalë nga namazi 
pa dëgjuar zë ose pa nuhatur erë.”13 
Kjo këshillë e Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص na bën me dije se ajo për të cilën ai person ka pyet 
ka qenë dyshim, ndërsa dëgjimi i zërit dhe nuhatja e erës në këtë rast janë bindje. 

▪ Hadithi i Ebu Hurejres : "Kur dikush prej jush dyshon në namazin e tij, nuk e di 

nëse ka fal tri ose katër rekate, le ta largon dyshimin dhe le të vazhdon prej aty 
ku ka qenë i bindur"14. 
 
 

 
12 En-Nexhm:28 
13 Buhariu (137); Muslimi (361) 
14 Muslimi 574 
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• Ixhmaja 
 
Thotë el-Karafi në librin e tij El Furuk: “Ka konsensus në mes të dijetarëve rreth kësaj 
rregulle.”15 
 

4. Degëzimet e rregullës “Bindja nuk zhbëhet me dyshim” 

1. Në parim çdo gjë mbetet siç ka qenë                                   األصل بقاء ما كان عل ما كان 

 

• Kuptimi i fjalëve formuluese të rregullës: 
▪ El-aslu  (األصل): Përdoret në tri kuptime: Argument, rregull e 
vazhdueshme dhe baza e krahasimit gjatë analogjisë. Këtu e ka kuptimin e 
rregullës së vazhdueshme. 
▪ Bekau maa kane ( م ا كان بقاء  ):  Kuptimi “...në parim mbetet ashtu siç ka 
qenë” është përkthim sipas kuptimit dhe jo i fjalëpërfjalshëm. Realisht është 
vërtetimi i diçkaje në kohën e tashme. Bekau ( بقاء) d.m.th mbetje, diçka që është 
tash, është prezent. 
▪ A’la maa kane (ما كان  Ashtu siç ka qenë, në të kaluarën. Është :(عل 
vërtetimi i diçkaje në kohën e tashme, ashtu siç ka qenë në të kaluarën. 
 

• Kuptimi i përgjithshëm:  
Nëse diçka vërtetohet në ndonjë kohë ose ndonjë formë prej formave në çfarëdo 
lloj kohe në të kaluarën, gjykojmë se dispozita e saj mbetet dhe vazhdon, në kohën 
e tashme dhe në të ardhmen, derisa të vjen ndryshues i konsiderueshëm ligjërisht.  

 

• Degëzimet e kësaj rregulle: 
 
Shembull: Një person është i bindur se ka avdes, pastaj dyshon nëse e ka prish 
avdesin apo jo... Themi që ky person ka avdes, sepse të qënurit me avdes për të 
është bindje dhe jo dyshim. Dhe bindja nuk zhbëhet me dyshim.  
 

 
15 Envar el-buruk (el-Furuk) 1/111 
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Shembull: Nëse një person dëshiron të agjëroj, por dyshon në agimin e mëngjesit 
dhe ka ngrënë ushqim. Ky person e ka agjërimin valid, sepse agimi i mëngjesit është 
dyshim për të dhe jo bindje, ndërsa bindja në këtë rast është vazhdimi i natës.  
Pyetje: Nëse një person blen ujë dhe pastaj pretendon se uji është i papastër, andaj 
dëshiron t’ia kthen shitësit...?  

 
2. Në parim çdokush është i lirë nga përgjegjësia                                    األصل براءة الذمة 

 

• Kuptimi i fjalëpërfjalshëm i rregullës: 
▪ El-aslu  (األصل): Këtu e ka kuptimin e rregullës së vazhdueshme. 
▪ Berae (براءة): siguri ose është i liruar nga ngarkesat, i shfajësuar.16 
▪ Edh-Dhimmeh (الذمة) këtu kemi për qëllim njeriun. 

 

• Kuptimi i përgjithshëm:  
Në thelb njeriu është i shkarkuar nga çdo lloj obligimi dhe nuk lejohet që t’i mveshet 
atij obligim a detyrim vetëm se me argument. 

 

• Argumentet për këtë rregull: 

▪ Sunnet: 

Hadithi i Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص  ku thotë: “Ai që padit (pretendon diçka), ai duhet të sjellë 
argument, ndërsa betimi është për të paditurin”.17  

Shembull: Dikush e akuzon dikë që ja ka uzurpuar tokën, akuzuesi është ai i cili 
duhet të sjellë argument që i akuzuari ia ka uzurpuar tokën, ndërsa i akuzuari duhet 
të betohet që nuk është ashtu. Kështu bëhet në mungesë të argumentit, i pari duhet 
të sjellë argument dhe i dyti vetëm betohet në Allahun për shkak të dyshimit që 
është ngritur kundër tij. 

 

• Degëzime të kësaj rregulle: 
Shembull: Nëse një person e godit dikë tjetër në kokë duke i shkaktuar plagë, pas 
disa ditësh, vjen viktima dhe thotë ky nuk më ka shkaktuar një plagë, por dy plagë. 

 
16 Në rast të akuzës ndaj dikujt mund të llogaritet edhe si prezumimi i pafajësisë. 
17 Tirmidhi, (2/399), Darekutni, Bejheki, poashtu e kanë shënuar Buhariu me Muslimin por me thënien: “Betimi është 

për të paditurin” 
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Ai që e ka shkaktuar plagën duhet të betohet që nuk ia ka shkaktuar plagën e dytë 
këtij personi. Ai betohet që te parën e kam shkaktuar unë, por plagën e dytë jo... 
Shembull: Abdullahu pretendon Muhamedi i ka borxh 1000 €, por Muhamedi e 
mohon këtë gjë. Shkon Abdullahu tek gjykatësi dhe ankohet. E thirr gjykatësi 
Muhamedin dhe i thotë: Abdullahu pretendon se ti i ke borxh 1000 €... 

 

 

3. Në parim ndodhia e re i përshkruhet kohës më të afërt   
ألصل إضافة الحادث إىل أقرب أوقاته ا   
 

• Kuptimi i fjalëpërfjalshëm i rregullës: 
El-hadithu   (الحادث): Është ajo gjë e cila nuk ka qenë ekzistente dhe pastaj ka ardh 
në ekzistencë. Ndërsa ne këtë rast e kemi përkthyer si ndodhi e re.  
Idafe ( إضافة): Përshkrim, ka për qëllim që t’i përshkruhet ndodhisë një kohë e 
caktuar.  

 

• Kuptimi i përgjithshëm 
Nëse ndodh diçka dhe ka mundësi që të kish ndodhur në kohë më të largët dhe në 
kohë më të afërt dhe s’kemi argument, atëherë këtë ndodhi ia përshkruajmë kohës 
më të përafërt në të cilën ka mundësi të kishte ndodhur. Dispozita ndërtohet në 
bazë të kësaj lidhshmërie. Është përshkrim i ndodhisë në një kohë të caktuar dhe 
ndërtimi i dispozitës në bazë të kësaj lidhje. 

 

• Degëzime të kësaj rregulle 
 
Shembull: Nëse një person pas namazit të ikindisë sheh në rrobat e tij gjurmë të 
spermës, mirëpo ai ka bërë gjumë para namazit të drekës...  
Lind pyetja se cilës kohë duhet t’ia përshkruajmë këtë ndodhi, gjumit të natës që e 
ka bërë para namazit të sabahut apo gjumit të cilin e ka bërë para namazit të 
drekës? Këtë ndodhi ia përshkruajmë gjumit para drekës dhe themi që ky person 
duhet ta përsërisë namazin e drekës dhe namazin e ikindisë. 
Shembull: Nëse një person i bie me grusht një gruaje e cila është shtatzëne dhe kjo 
grua aborton... Konkludojmë nga kjo që shkaku i vdekjes së kësaj foshnje i 
përshkruhet personit i cili e ka goditur këtë grua në barkun e saj, për shkak se koha 
mes goditjes dhe abortit të saj është kohë e shkurtë. 
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4. Në parim gjërat janë të lejuara                                                   (األشياء اإلباحة ِ
 
 (األصل ف

 

• Kuptimi i fjalëpërfjalshëm i rregullës: 
 
El-eshjau   ( األشياء): Është shumësi i fjalës esh-shej’u ( شي   ال ) që d.m.th. gjë apo diçka 
dhe këtu nuk ka për qëllim të gjitha gjërat, por janë për qëllim ato gjëra të cilat nuk 
janë të dëmshme, sepse ato gjëra dëmi i së cilave është vërtetuar me përvojë ose 
me shkencë themi se janë të ndaluara. Thotë Allahu në Kuran: “Ua lejon gjërat e 
mira dhe ua ndalon gjërat e këqija (neveritshme)”.18 

 

• Kuptimi i përgjithshëm i rregullës: 
Këtu flasim për një rregull të vazhdueshme dhe dispozitën fetare për gjërat për të 
cilat nuk ka tekst fetar dhe këto gjëra nuk janë të dëmshme. Dhe kur themi “gjërat” 
kemi për qëllim gjërat fizike, dobitë, raportet ndër njerëzore etj. të cilat nuk janë të 
dëmshme  për nga vetja e tyre.  

 

• Argumentet e kësaj rregulle: 

▪ Kuran: 

“Ai (All-llahu) është që për ju krijoi gjithçka që ka në tokë.” (Bekare:29) 

Allahu na ka treguar nëpërmjet këtij ajeti se Ai ka krijuar për ne gjithçka dhe Ai 
e tregon këtë në formë të një dhuntie  që ua jep robërve të Tij. 

“Thuaj: Kush i ndaloi gjërat e bukura dhe të mirat që All-llahu i krijoi për 
robërit e vet?" (Araf:32) 

▪ Sunnet: 

Thotë Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص: “Atë të cilën Allahu e ka lejuar në Librin e Tij, ajo është e 
lejuar, atë të cilën Allahu e ka ndaluar në Librin e Tij, ajo është haram dhe atë 
për të cilën ka heshtur Allahu ajo është e falur, andaj pranoni prej Allahut këtë 
falje, sepse Allahu nuk harron.”19 

 
18 Ea’raf:157 
19 Derakutni në Sunen (2/137) 
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“Allahu i ka obliguar obligimet, andaj mos i humbni ato, Allahu i ka ndaluar 
gjërat e ndaluara, andaj ju mos i veproni, Allahu ka vendosur kufijtë dhe ju mos 
i shkelni këto kufij dhe ka heshtur për disa gjëra, jo nga harresa, andaj mos 
pyetni (mos studioni) ne hollësi për to.”20 

 

• Degëzime të kësaj rregulle: 
 
Shembull: Ajo kafshë e cila dispozitën e ka problematike lidhur me lejimin apo 
ndalimin e saj, d.m.th. s’kemi argument  të qartë a lejohet ose nuk lejohet. Në këtë 
rast themi që është e lejuar. Thotë Es Sujuti: “Dhe prej kësaj është shembulli i 
gjirafës, ka thënë es-Subki: Mendimi më i zgjedhur është që lejohet të hahet, sepse 
në parim gjërat janë të lejuara.”21 
Shembull: Ato bimë të cilave nuk ju dihet dëmi, themi se në parim gjërat janë të 
lejuara, pra këto bimë janë të lejuara.  
Shembull: Nëse një pëllumb hyn në shtëpinë e dikujt dhe nuk e dimë nëse ky 
pëllumb është në pronësinë e dikujt, apo jo. Themi që lejohet të hahet, sepse 
dijetarët e lejojnë ngrënien e pëllumbit dhe gjërat në parim janë të lejuara.  
Në bazë të kësaj rregulle dijetarët kanë nxjerrë shumë degëzime, sidomos në jetën 
tonë bashkëkohore, lidhur me transaksionet në shitblerje, sepse kur themi gjërat, 
këtu hyjnë edhe raportet dhe marrëdhëniet ndërnjerëzore, derisa këto gjëra nuk 
bien në kundërshtim me argumente të prera të Kuranit dhe Sunetit. Kjo tregon 
madhështinë e fesë së Allahut  që kjo fe është e përshtatshme për çdo kohë dhe 
çdo shoqëri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Darekutni në Sunen (3/184) 
21 El-eshbahu ven nedhairu fq.134 
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III- KRYERREGULLA E TRETË 

“VËSHTIRËSIMI E SJELL LEHTËSIMIN.” 

 
ْ
ج
َ
 ت
ُ
ة
َ
ق
َ
َمش

ْ
َ ال ِسب 

ْ
ي
 
ِلُب الت  

 

1. Kuptimi i fjalëpërfjalshëm i rregullës 

 

• Meshekkah (ة
َ
ق
َ
 ,vështirësi, gjuhësisht domethënë lodhje, përpjekje-(َمش

mundim. Ndërsa tek dijetarët e fikhut d.m.th të rënit në vështirësi dhe lodhje gjatë 
praktikimit të urdhrave ose ngarkesave fetare. 

• Tejsir (  ِسب
يا
َ
 domethënë lehtësim. Por në këtë kontekst është lehtësim që nuk (ت

e mundon dhe lodh shpirtin  e as trupin. 

 

2. Kuptimi i rregullës  

Kur njeriu i ngarkuar me detyra fetare has vështirësi në zbatimin e disa detyrave fetare 
në rrethana të caktuara, sheriati islam ia largon atij këtë vështirësi duke ia lehtësuar 
ato norma fetare. Vështirësitë të cilat janë fizike ose psiqike gjatë kryerjes së urdhrave 
dhe ngarkesave fetare, bëhen shkak valid që njeriu të merr disa lehtësime nga ana e 
Ligjvënësit. 

   

3. Ndarja e lehtësimeve 

A. Lehtësime parimore: 
Këtu kemi parasysh se ligjet e Allahut janë ligje të lehta në të cilat janë marrë parasysh 
mundësit e njeriut, andaj Allahu ua ka lehtësuar gjërat robërve, d.m.th. në parim ligjet 



Rregullat e Fikhut 

27 

 

janë të lehta, pikërisht për këtë ka thënë Allahu: “All-llahu nuk e obligon asnjë njeri 
përtej mundësisë së tij.”22 

Po ashtu ka thënë Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص : “Feja është lehtësim”23.  

 

B. Lehtësimet dytësore (رخصة): 
 

Disa prej dijetarëve këtë lloj të lehtësimeve e kanë ndarë në tetë lloje: 

1. Lehtësim me shkarkim nga obligimi: 

Shembull: Shkarkohet i sëmuri nga  xhumaja apo xhemati. 

 

2. Lehtësim me mangësim: 

Shembull: I mangësohet namazi (vepër obligative) personit gjatë udhëtimit  ose 
të sëmurit. 

 

3. Lehtësim me zëvendësim: 

Shembull: Që të llogaritët kjo si lehtësim duhet që vepra e cila e zëvendëson të 
jetë më e lehtë se e zëvendësuara. Zëvendësimi i guslit dhe avdesit me 
tejemum. 

 

4. Lehtësim me kryerjen e veprës para kohe:  

Shembull: Siç është falja e namazit të ikindisë në rastin e bashkimit të drekës 
me ikindinë në kohën e drekës.  

 

5. Lehtësim me vonim:  

Shembull: Siç është falja e namazit të drekës në rastin e bashkimit të drekës me 
ikindinë në kohën e ikindisë. Ose vonimi i kompensimit të Ramazanit për 
personin që ka arsye. 

 

 
22 Bekare:286 
23 Ahmedi në Musned (6/330) 
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6. Lehtësimi me lejim (ibaha): 

Shembull: Validiteti i namazit të personit i cili ka bërë istixhmar. Shembull tjetër 
është, lejimi i  shprehjes se fjalëve të kufrit nën detyrim. 

 

7. Lehtësimi me ndryshim:  

Shembull: Ndryshimi i formës së namazit gjatë kohës së frikës, i njohur si namazi 
i frikës. 

 

8. Lehtësim me zgjedhje:  

Shembull: Allahu  të jep më shumë se një zgjedhje; tek shpagimi, ke mundësi të 
zgjedhë ose të agjëroj, të ushqej të varfër ose liron rob. 

4. Shkaqet e vështirësive që sjellin lehtësime 

1. Udhëtimi 
Prishja e agjërimit, shkurtimi i namazit etj. 
 

2. Sëmundja 
Lejimi i tejemumit për të sëmurin të cilin e dëmton përdorimi i ujit, lejimi i 
prishjes së agjërimit për të sëmurin etj. 
 

3. Harresa 
Kur agjëruesi han diçka duke qenë i agjërueshëm, harresa e namazit etj. 
 

4. Detyrimi 
Shprehja e kufrit në rast detyrimi, talaku nën detyrim, shitblerja nën detyrim 
etj. 
 

5. Injoranca 
Në disa raste sjell lehtësime por jo çdoherë.  
 

6. Vështirësi e domosdoshme ose e pandashme ( البلوى عموم ) 
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Këty kemi për qëllim atë vështirësi e cila nuk ndahet nga vepra, d.m.th është 
pjesë e pandashme ose gati se e pandashme e veprës. Me fjalë tjera jemi duke 
folur për shkakun më të përhapur të vështirësive dhe një prej çështjeve e cila 
është shumë prezente nëpër fetvatë e fukahave. Por kjo lloj vështirësie tek 
fukahatë është dy llojesh:  

 
▪ Vështirësia e ruajtjes/kujdesit prej diçkaje dhe kjo në përgjithësi ndodh pa 

dëshirën e mukelefit, mirëpo medoemos që ai të kujdeset që të mos ndodh kjo 
gjë ose të kujdeset që ndikimi i saj të jetë sa më i vogël.  
Shembull: Kujdesi nga papastërtia për personin që ka inkontinencion24. 
 

▪ Vështirësia e cila vjen  si pasojë e veprimit të diçkaje për të cilën kemi nevojë. 
Shembull:  Mësimi i fëmijëve Kuran, kjo ndodh me dëshirën e mukelefit për 
dallim nga rasti i parë i cili ndodh pa dëshirën e tij, madje personi është i 
obliguar ose i stimuluar që të bëhet ky veprim. Ne e dijmë që te plot prej 
dijetarëve prekja e mus’hafit nuk lejohet pa avdes, ose minimum që mund të 
themi është sunet që të merret avdes gjatë prekjes së mus’hafit. Mirëpo tash 
gjatë mësimit të fëmijëve Kur’an, a duhet të marrin ata avdes apo jo? Themi që 
dispozita është e njëjtë, pra që duhet të marrin, por është vështirë për fëmijët 
që në ti obligojmë të marrin avdes, bile vështirësia këtu është e dyanshme, edhe 
për kujdestarin/prindin edhe për fëmijën. Andaj për shkak të nevojës që kemi 
ne që fëmijët të mësojnë Kur’an, vështirësia ka sjellë lehtësim, e lehtësimi duket 
në tolerimin që bëhet në avdesin e fëmijëve.  
 

7. Mangësia (النقص) : 
Mangësia është dy llojesh: Mangësi reale dhe mangësi kuptimore. 
 

• MANGËSIA REALE është dy llojesh: 
 
▪ Mangësi fizike e cila ndahet në dy lloje: 

o Mangësi jo natyrore; 
Verbërimi si shembull, sepse natyra e njeriut është që të ketë shikimin, 
por ky person ka lindur i verbër ose më vonë verbërohet.  

o Mangësia e natyrshme. 
Gjendja e femrës ose gjendja e fëmijës, për shkak të gjendje së tyre 
fizike kanë disa lehtësime për dallim nga meshkujt ose nga të rriturit, 

 
24 Rrjedhje të vazhdueshme të urinës. 
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kur flasim këtu nuk kemi për qëllim gjendjen mentale, por gjendjen 
fizike. 

 
▪ Mangësi mendore; 

o Fëmijëria.  
Këtu duhet të kemi parasysh moshën e vogël të fëmijës dhe jo se ai 
është i çmendur, mirëpo mosha e tij e vogël nuk e bën atë kompetent 
për adresimin e urdhrave deri sa të hyn në moshën madhore. 

o Çmenduria.  
o Gjumi, sepse njeriu gjatë kësaj kohe nuk është i aftë që të percepton 

urdhrat. 
o Humbja e vetëdijes. 
o Dehja. 

 

• MANGËSIA KUPTIMORE 
Është ajo mangësi që nuk i referohet mangësisë fizike e as asaj mendore, por i 
referohet mangësisë së gjendjes së disa prej njerëzve, e ajo është skllavëria. 
Dhe për shkak të gjendjes se tyre, atyre u janë lehtësuar disa prej adhurimeve. 

 

5. Përcaktimi i vështirësisë që sjell lehtësime 

Përcaktimi dhe definimi i vështirësisë që sjell lehtësime është prej çështjeve më të 
rëndësishme në këtë kontekst, sidomos të vështirësive rreth së cilave nuk kemi tekste 
nga Kur’ani apo Suneti.  

Vështirësitë në këtë aspekt janë dy lloje: 

• Vështirësi për të cilat ka tekste, qoftë në Kuran apo në Sunet.  
Në këtë rast, themi që medoemos të pasojmë këtë tekst për këtë vështirësi dhe 
për këtë ibadet.  
 

• Vështirësi për të cilat nuk ka tekst nga Ligjvënësi.  
Këto vështirësi dijetarët i kanë ndarë në dy lloje: 
▪ Që këto vështirësi të jenë në çështje të adhurimit dhe s’ka mundësi ta ndajmë 

adhurimin prej kësaj vështirësie.  
Shembull: Agjërimi i ditëve me vapë. 
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▪ Që vështirësia të jetë në përgjithësi prej vështirësive që ka mundësi të ndahet 

prej ibadetiti apo prej raporteve ndërnjerzore.  
 

6. Kushtet e vështirësisë që sjell lehtësime 

1. Që vështirësia në përgjithësi të mos jetë pjesë e ibadetit. 

Shembull: Shkuarja në xhami në ditë të nxehta dhe ne e dimë që ecja për në 
xhami është pjesë përbërëse e këtij adhurimi dhe s’kemi mundësi ta ndajmë 
këtë nga adhurimi. 

2. Vështirësia të jetë diçka e jashtëzakonshme, brenda  suazave të mundësive 
njerëzore.  

Vështirësi e jashtëzakonshme është ajo që e pengon njeriun në veprimet e tija, 
meqë paraqitet çrregullim momental apo në të ardhmen në veprimin e asaj 
vepre që e përmban këtë vështirësi, andaj vazhdimi në këtë vështirësi rezulton 
me ndërprerjen e ibadetit apo një pjese të saj, ose dëmtimin e njeriut psiqikisht, 
fizikisht apo financiarisht. 

 

3. Që vështirësia të jetë  reale. 

 

4. Që kjo vështirësi të këtë shembull në sheriat që i ngjan për nga forma.  

 

5. Të mos jetë vështirësia një prej qëllimeve të sheriatit.  

Shembull:  Një person në roje lufte, i cili e ruan popullin e tij, familjen dhe dinin 
e tij, ka mundësi që ta humb një pjesë të trupit të tij, t’i vijë shumë të ftohtë, 
etj. Por, këto vështirësi janë pjesë përbërëse madje janë prej objektivave, andaj 
në këtë rast ajo nuk sjell lehtësim. 

 

6. Që të mos jetë marrja e lehtësimit në llogari të arritjes së një dobie me të 
madhe. 
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Degëzimet e rregullës “Vështirësimi e sjell lehtësimin” 

 

1. Domosdoshmëritë i bëjnë të lejuara ndalesat                    ورات تبيح المحظورات  الض 
 

• Kuptimi i fjalëpërfjalshëm i kësaj rregulle: 
- Ed-Darura (ورة  paraqet shkallën më të lartë të vështirësisë. Ed-darurat - (الض 
ورات) ورة) është shumësi i fjalës ed-Darura (الض   që d.m.th (الض 
domosdoshmëri.  Kjo është gjendje e cila nëse nuk merret parasysh, njeriu 
mund të humbas një prej çështjeve të domosdoshme: Jetën, pasurin, fenë, 
mendjen ose nderin. Të njohura tek dijetarët si ed darurijat el-hams 
وريات الخمس )  .pesë domosdoshmëritë ose mesalih darurije - (الض 
- Tubih (تبيح) rrjedh nga folja ebaha, jubihu, ibahaten ( أباح, يبيح, إباحة) d.m.th 
lejim i konsumimit ose veprimit të ndonjë gjëje. 
- El-Mahdhurat (المحظورات) është shumësi i fjalës mahdhur (المحظور) që 
d.m.th diçka e ndaluar. 
 

• Kuptimi i përgjithshëm: 
Ardhja deri në atë shkallë ku njeriu mund të humbas jetën ose të afrohet tek 
humbja e jetës dhe s’ka mundësi të largohet nga kjo gjendje vetëm se përmes 
konsumimit ose veprimit të një gjëje të ndaluar, atëherë implementojmë 
këtë rregull, për këtë i lejohet ta konsumoj, përdor ose veproj këtë vepër të 
ndaluar. 
 

• Argumentet e kësaj rregulle: 
 
“(All-llahu) Ua ndaloi juve vetëm ngordhësirën, gjakun, mishin e derrit dhe 
atë që theret jo në emër të All-llahut. E kush detyrohet (të hajë nga këto) 
duke mos pasur për qëllim shijen dhe duke mos e tepruar, për të nuk është 
mëkat. Vërtet All-llahu falë, është mëshirues.”25 
 
“Thuaj: "Në atë që më është shpallur mua nuk po gjej të ndaluar diçka nga 
ushqimi, përveç në qoftë se ai (ushqimi) është: ngordhësirë, gjak i derdhur 
ose mish derri, ai është i ndytë, dhe pos asaj që është therur jo në emër të 

 
25 Bekare, 173 
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All-llahut, ngase ajo është e fëlliqur dhe mëkat. E kush detyrohet (t'i hajë 
këto të ndaluara), por duke mos pasur për qëllim shijen dhe duke mos e 
tepruar, Zoti yt është që falë e mëshiron shumë"26 

 

• Degëzime të cilat ndërtohen mbi këtë rregull: 
Shembull: Një person është duke vdekur nga uria dhe nuk gjen asgjë që të 
hajë përveç ngordhësirës, në këtë rast atij i lejohet që të haj prej saj derisa të 
largohet nga gjendja e vdekjes apo gjendja e shkatërrimit. 
Shembull: Një person e sulmon një person tjetër dhe s’ka mundësi ta largoj 
sulmin e këtij personi me asgjë tjetër vetëm se me dëmtimin e sulmuesit. 
 

• Kushti i veprimit me këtë nënrregull: 
Gjendja e domosdoshmërisë të mos jetë e barabartë ose më e lehtë se 
veprimi i haramit, nëse është, nuk lejohet veprimi me këtë rregull. 
 
Shembull: Personi A e kërcënon personin B, që ky i fundit ta vrasë personin 
C. Nëse nuk e bën këtë vrasje personi B, atëherë personi A do ta vrasë atë. 
Nuk lejohet që personi B ta vrasë personin C, në këmbim të jetës së tij, sepse 
jeta e të dyve është njëjtë e vlefshme. Në këtë rast domosdoshmëria është e 
barabartë me veprimin e haramit dhe nuk lejohet veprimi i këtij harami.  

 

2. Domosdoshmëritë vlerësohen në bazë të gjendjes së tyre reale                       
ورات تقدر بقدرها   الض 

 

• Kuptimi i kësaj nënrregulle: 
Ai veprim i ndaluar i cili lejohet për shkak të gjendjes së domosdoshmërisë, 
lejohet të bëhet deri sa të largohet kjo gjendje.  
 

• Argumentet: 
Argument janë ajetet e lartë përmendura...  
Gajra bagin ( غب  باغ) është ai i cili nuk e dëshiron haramin, në gjendje kur ka 
mundësi që ta praktikon hallallin. 

 
26 Ena’m:145 
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Ve le adin ( عاد ال   ,është ai person i cili nuk i shkel kufijtë, që ta vepron (و 
konsumon apo shqipton këtë haram më shumë se sa që duhet. E vlerëson 
këtë gjendje si duhet. 

 

• Degëzime të cilat ndërtohen mbi këtë rregull: 
Shembull: Nëse një person ka nevojë të vendosë fashë a diçka të ngjashme 
në gjymtyrët e avdesit, atij nuk i lejohet të vendos më shumë fashë sesa që 
është e nevojshme, përveç nëse e ka të domosdoshme për ta shtrënguar. 
Shembull: Në qoftë se për ndonjë grua të sëmurë gjendet vetëm mjek 
mashkull, e për t’u mjekuar duhet që ai patjetër ta prekë atë ose t’ia zbulojë 
ndonjë pjesë të trupit, atëherë nuk është e lejuar që mjeku ta prek a ta 
zbulojë atë më shumë sesa që është e nevojshme. 

 

• Lidhshmëria e kësaj rregulle me kryerregullën  
Ne e cekëm që darura është shkak i vështirësisë, andaj në gjendje të 
vështirësisë na lejohen disa gjëra të cilat në gjendje normale nuk na lejohen. 
Dhe kjo është lidhshmëria e kësaj rregulle me kryerregulln e tretë. Mirëpo 
këtu përmendet kusht, e ajo është që të vlerësohet kjo gjendje në realitet siç 
është, të mos shtohet dhe hiqet prej saj asgjë. 

 

3.  Kur të ngushtohet çështja, zgjerohet                                               إذا ضاق األمر اتسع 

 

• Kuptimi i kësaj nënrregulle: 
Nëse vërtetohet vështirësia në një çështje dhe si rezultat njeriu lodhet apo 
has në ngushtësi, atëherë atij i lehtësohet dhe i jepet hapësirë (zgjerim) 
derisa të largohet kjo ngushtësi, por me largimin e saj, kthehen gjërat në 
gjendjen e tyre normale. 

 

• Argumentet: 
“Kur të jeni në udhëtim, nuk është mëkat për ju të shkurtoni namazin, nëse 
frikoheni se jobesimtarët do të ju sjellin ndonjë të keqe. Jobesimtarët janë 
armiq tuaj të hapët.”27 

 
27 Nisa, 101 
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“E kur të qetësoheni (nga lufta), atëherë faleni namazin në mënyrë të 
rregullt, sepse namazi është obligim për besimtarët në kohë të caktuar.”28 
Allahu  na tregoi në këtë ajet që shkurtimi i namazit dhe ndryshimi i formës 
së saj në raste të ngushtimit të kësaj çështje dhe rrethanat në të cilën kryhet 
ajo, është prej lehtësimit fetar.  

 

• Degët që ndërtohen mbi këtë rregull: 
Shembull: Nëse një person ka borxh dhe ka ardhur afati i kthimit të borxhit, 
mirëpo gjendja e tij është tepër e ngushtë dhe s’ka mundësi ta kthej borxhin 
(i njohur si mu'sir në sheriat), huadhënësi në këtë rast e ka vaxhib t’ia shtyj 
afatin. 
Nëse personi s’ka mundësi t’ia kthej përnjëherë por ka mundësi me këste, 
atëherë personi obligohet që t’ia kthen për çdo muaj me këste. E nëse 
huamarrësit i vjen një shumë parash me të cilën e mbulon borxhin, obligohet 
që t’ia kthej hakun e vet huadhënësit përnjëherë. 
“Po në qoftë se ai (borxhliu) është në gjendje të vështirë, atëherë bëni një 
pritje derisa të vijë një lehtësim. E t'ia falni (borxhin) në emër të lëmoshës, 
ajo, nëse e dini, është shumë më e mirë për ju.”29 
 
Shembull: Dëshmia e dy femrave në sheriat është si dëshmia e një burri. 
Dijetarët kanë thënë çështjet të cilat në përgjithësi, burrat s’kanë mundësi të 
jenë dëshmitarë, gratë marrin hukmin e burrit, sepse ka çështje intime të 
cilat ndodhin vetëm mes grave. Burra s’ka në këtë rast, madje s’ka as dy gra, 
por vetëm një grua, atëherë shfrytëzojmë rregullën kur të ngushtohet çështja 
zgjerohet. Kësaj gruaje i merret dëshmia sa një burrë.  

 

 

 

 

 

 

 
28 Nisa:103 
29 Bekare:279 
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IV- KRYERREGULLA E KATËRT 

“DËMI DUHET MËNJANUAR.” ose “S’KA DËM E AS DËMTIM.” 

الُ 
َ
ز
ُ
ُر ي َ

 الض  

1. Pozita e kësaj rregulle 

Kjo është një ndër rregullat dhe parimet e fesë së Allahut dhe një prej rregullave më 
të dukshme dhe më të spikatura në shkencën e fikhut. Dhe kjo duket në dy aspekte: 

• Kjo rregull, duket në çdo kapitull prej kapitujve të fikhut. Disa dijetarë kanë thënë 
që kjo rregull është prezente në gjysmën e kapitujve të fikhut. Kjo ngase dispozitat 
fetare, ose janë për të arritur ndonjë dobi ose për të larguar ndonjë dëm. E pasiqë 
kjo rregull flet për dëmin kjo na jep të kuptojmë që gjysma e fikhut është largim i 
dëmit dhe arritja e dobisë. 

• Kjo rregull ka lidhshmëri të ngushtë me shkencën e Usuli fikhut, sepse thënia "La 
darara ve la dirar" është hadith i Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص dhe kjo thënie si e tillë është një 
prej argumenteve të fikhut, ose u ngjan argumenteve të fikhut për shkak të 
përdorimit të tepërt të saj në degëzimet e ndryshme të fikhut.  

 

2. Kuptimi i fjalëpërfjalshëm i rregullës  

Fjalët darar (ر َ ) dhe dirar (ضن  َ راضنِ ) kanë një burim të kuptimit, e ajo është fjala ed-

durru ( ر
ر ) ose ed-darru (الضنُ

 gjuhësisht domethënë pësim i dëmit, që është e ,(الضنَ

kundërta e arritjes së dobisë.  
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3. Kuptimi i përgjithshëm i rregullës  

Sheriati islam e ndalon dëmtimin dhe prishjen. Kjo gjë jetësohet duke mos e lejuar atë 
të ndodh ose duke e mënjanuar pasi të ketë ndodhur. Në terminologjinë fetare fjala 
arabe darar nënkupton humbjen e një të mire të ligjshme për veten ose për të tjerët, 
për shkak të teprimit ose pakujdesisë.  

Nuk lejohet inicimi i dëmit ndaj dikujt e as nuk i lejohet dikujt që ta kthen dëmin në 
formë të  paligjshme. 

Shembull: Personi A e dëmton personin B, pra personi A në kushte normale nuk duhet 
ta bëj këtë. Mirëpo edhe personi B, nuk lejohet që ta kthej dëmtimin në formë të 
paligjshme.  

 

4. Fusha e implementimit të  kësaj rregulle 

Duhet të kemi parasysh, edhe pse kjo rregull ka ardhur në formë të përgjithshme, ajo 
në realitet ka do specifika ta cilat na tregojnë që nuk është aq e përgjithshme sa duket 
nga jashtë. D.m.th ka përjashtime të kësaj rregulle dhe ato janë në tri forma:  

• Dëmin të cilin e ka lejuar Ligjvënësi si pjesë përbërëse të një vepre. 
Shembull: Kisasi (hakmarrja)... 
Ky dëmtim është pjesë e pandashme e një veprimi të cilin e ka lejuar sheriati, ose 
e ka urdhëruar sheriati. Nga këndvështrimi i atij të cilit i pritet gishti, ky është 
dëmtim, nga këndvështrimi i atij i cili e ka paditur këtë njeri, kjo është drejtësi.  

 

• Dëmi i domosdoshëm. 
Është shumë rëndë që t’i ikim këtij dëmi apo është e pamundshme që të ruhemi 
prej tij. Në  përgjithësi ky dëm është i lehtë dhe ka mundësi të durohet, bartet. 
Shembujt më të njohur të këtij dëmi i shohim në përgjithësi në disa kontrata të 
shitblerjes dhe palët në shitblerje janë të vetëdijshëm për dëmin që ndodh, por 
për shkak të përdorimit të tepërt të këtyre kontratave dhe vështirësisë së ruajtjes 
prej këtij dëmi, Allahu e ka lejuar këtë dëmtim, sepse njerëzit nuk mund të 
largohen prej tij. 
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• Dëmi me të cilën njëra prej dy palëve në kontratë pajtohet. 
Është e rëndësishme këtu të ceket që dëmtimi është i lidhur për të, për të drejtat 
e mukelefit, jo me një prej të drejtave të Allahut. 
Shembull: Kemi një velij (kujdestar i një vajze), i cili e marton këtë vajzë me dikë 
që nuk është në statusin e saj shoqëror (gajr kuf’in) dhe ne kemi parasysh që gjatë 
martesës duhet shikuar në statusin shoqëror të çiftit të ri.  

5. Argumentet e rregullës 

Argument për këtë rregull është hadithi që e përcjell Ebu Seid El-Hudri  ku i Dërguari 
i Allahutملسو هيلع هللا ىلص  thotë: «S’ka dëm e as dëmtim30.» 31 

▪ Kuran: 

Ndalesa nga dëmi në Librin e Allahut, ka ardhur në forma të ndryshme, si p.sh: "E 
kur t'i afrohen ato mbarimit të afatit të tyre, atëherë ose mbani (i ktheni në jetën 
bashkëshortore) si duhet, ose ndahuni prej tyre si është e udhës, e këtë do ta 
dëshmojnë dy dëshmitarë të drejtë nga mesi juaj dhe dëshminë zbatojeni për hir 
të All-llahut.”32 

 
30 Dijetarët islamë kanë rënë në mospajtim lidhur me atë se a ka dallim ndërmjet fjalëve "darar" dhe "dirar" të cilat 

përmenden në këtë hadith. Mendimi më i njohur është se ndërmjet tyre ka dallim, mirëpo ata kanë dhënë mendime të 

ndryshme përkitazi me kuptimin e këtyre fjalëve: Mendimi i parë: Fjala "darar" është emër, kurse fjala "dirar" folje. 

(Sipas këtij mendimi fjala "darar" domethënë "dëm", kurse fjala "dirar" domethënë "dëmtim” a “të dëmtosh". 

Përkthyesi) Kjo nënkupton se vetë dëmi është i refuzuar në Sheriat, po ashtu edhe shkaktimi i dëmit pa të drejtë. 

Mendimi i dytë: "Darar" është kur dikush i shkakton dëm dikujt tjetër duke përfituar vetë, kurse "dirar" është kur i 

shkakton dëm dikujt tjetër pa pasur përfitim. Këtë mendim e kanë cilësuar si më të saktë një grup i dijetarëve, ndër ta: 

Ibn Abdu'l-Berri dhe Ibn Salahu. Mendimi i tretë: "Darar" është kur dikush i shkakton dëm dikujt që nuk i ka bërë 

dëm, kurse "dirar" kur i shkakton dëm në mënyrë të padrejtë dikujt që i ka bërë dëm. (Xhami'u el-'ulumi ue'l-hikem, 

f. 304, përmbledhtas) 
31 Këtë hadith e shënojnë Hakimi në El-Mustedrek 2/58; Bejhakiu 6/69 dhe Darakutniu 2/77. Gjithashtu, e shënon 

edhe Maliku në El-Muvetta 2/115, duke e përcjellë nga Amër ibn Jahja e ky nga babai i tij në mënyrë "mursel". Po 

ashtu, e shënojnë Ahmedi 1/313 dhe Ibn Maxheja 2/784 (2341) nga hadithi i Ibn Abasit, Allahu qoftë i kënaqur me të. 

Gjithashtu, e shënojnë Ahmedi 5/326 dhe Ibn Maxheja 2/784 (2340) nga hadithi i Ubade ibn Samitit, Allahu qoftë i 

kënaqur me të. Ky hadith përcillet edhe nga të tjerë dhe ka transmetime që e përforcojnë atë. Për këtë arsye, Neveviu 

në hadithin e tridhjetedytë të librit të tij El-Erba'ine en-nevevije thotë: "Ky është hadith 'hasen' dhe ka transmetime që 

e përforcojnë njëra-tjetrën." Këtë hadith e ka cilësuar si 'hasen' edhe Ibn Salahu (Khulasatu el-bedr el-munijr 2/438, 

Xhami'u el-'ulumi ue'l-hikem 1/304). Ndërsa Alaiu ka thënë: "Ky hadith ka përforcime, të cilat së bashku e ngritin në 

shkallën 'sahih' ose 'hasen' me të cilën lejohet argumentimi (Fejdul-kadijr, El-Menaui 6/432). Kurse Hakimi në El-

Mustedrek 2/66 thotë: "Zinxhiri i këtij hadithi është i shëndoshë (sahih) sipas kushtit të Muslimit, por nuk e kanë 

shënuar as Buhariu as Muslimi." Albani e ka cilësuar si 'sahih' në Irua el-galijl (888) dhe në Es-Silsile es-sahiha (250). 
32 Talak:2 
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Shembull: Një burrë e shkurorëzon bashkëshorten, pastaj e kthen gjatë periudhës 
së idetit, pastaj e shkurorëzon prapë, me qëllim që t’ia zgjat asaj idetin, vetëm për 
shkak të dëmtimit të saj.  

“Nënat, ato që duan ta plotësojnë gjidhënien, janë të obliguara t'u japin gji 
fëmijëve të vet dy vjet të plota. I ati i fëmijës është i obliguar për furnizimin dhe 
veshmbathjen e tyre (gruas) ashtu si është zakon. Askush nuk ngarkohet më 
tepër, vetëm aq sa ka mundësi. Asnjë nënë nuk bën të dëmtohet me fëmijën e 
saj, e as babai me fëmijën e tij. Po ashtu është i obliguar edhe trashëgimtari (i 
fëmijës).”33 

D.m.th dëmtimi i gruas është i dyanshëm, e dëmton foshnjën duke e privuar nga 
gjidhënia dhe e dëmton burrin e saj. Allahu ndalon nënën dhe babën që ta 
dëmtojnë foshnjën. E ndalon Allahu nënën që ta privoj fëmijën nga gjidhënia me 
qëllim te lëndimit të burrit të saj dhe e dëmton burrin e  saj i cili dëshiron që fëmija 
i tij të pi qumësht nga nëna e tij. Ajeti ndalon prindin që ta ndalon fëmijën nga 
gjidhënia, me qëllim të dëshirës të dëmtimit të nënës së fëmijës e cila e dëmton 
edhe fëmijën. 

▪ Sunnet: 

Thotë Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص  "Mos u dëmtoni në gropimin e puseve"34 . 

Sepse gjatë hapjes së pusit të ri, uji kalon nga pusi i vjetër tek pusi i ri, edhe pse 
personi e ka hap pusin në tokën e tij. 

 

6. Lidhshmëria e kësaj rregulle me rregullën e tretë 

Es-Sujuti dhe en-Nuxhejmi në disa prej punimeve të tyre kanë aluduar që kryerregulla  
“Vështirësia sjell lehtësim” dhe “Dëmi duhet mënjanuar” janë në realitet një rregull. 
Ndërsa të tjerë prej dijetarëve janë  të mendimit që këto janë dy rregulla dhe ky është 
ndoshta mendimi më i saktë. Është kështu, ngase “Vështirësia sjell lehtësim” flet për 
disa veprime të cilat janë në raport mes krijesës dhe Krijuesit, ndërsa rregulla “Dëmi 
duhet mënjanuar” flet për veprime të cilat janë në raporte ndërnjerzore. Mirëpo ka 
mundësi që të ketë përjashtime nga ky kriter, edhe pse janë të rrallë.  

 
33 Bekare:233 
34 Ebu Davudi në Merasil 
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Tek dijetarët problematika duket gjatë degëzimit të nënrregullave dhe përshkrimit të 
tyre në një prej këtyre dy rregullave, sidomos tek dijetarët të cilët anojnë kah mendimi 
se këto janë një rregull, por me emra të ndryshëm dhe jo dy rregulla. 

 

7. Degëzimet e rregullës “Dëmi duhet mënjanuar” 

1. Dëmi nuk zëvendësohet me (dëm) të ngjashëm, e aq më pak me më të dëmshëm                                                              

زال بمثله أو أعل منه
ُ
ر ال ي  الض 

           
▪ Kuptimi i kësaj rregulle: 
Dëmi nuk mënjanohet me diçka të ngjashme ose të njëjtë e aq më pak me diçka më 
të dëmshme. 

 
▪ Degët e kësaj rregulle: 

Këtu do ti tregojmë dy degëzime nga kjo rregull sepse disa shembuj përdoren te 
rregulla e mëparshme, tek kryerregulla e tretë. 

a) Një person kërcënohet me vrasje nga një tjetër, që ky të shpëtoj nga vrasja 
obligohet ta vret një person tjetër, themi që nuk lejohet  largimi i vrasjes së tij, me 
vrasjen e atij tjetrit. 

b) Një person është i varfër dhe ai ka një të afërm të varfër dhe pasi që ky person është 
në gjendje varfërie vetë, nëse e ndihmon këtë të afërm, që të dy do të dëmtohem, 
sepse të ardhurat që mjaftojnë për të parin nuk mjaftojnë edhe për të dytin.  

 

2. Dëmi duhet larguar paralel mundësive                                                  دفع قدر اإلمكان
ُ
ر ي  الض 

 
▪ Kuptimi i fjalëpërfjalshëm i kësaj rregulle: 
Judfea’ (دفع

ُ
 .largim qoftë para ose pas ndodhjes së dëmit – (ي

Kadrel imkan (قدر اإلمكان) - Paralel mundësive. 
 
▪ Kuptimi i përgjithshëm: 
Është obligim fetar parandalimi i dëmeve dhe largimi i dëmit pasi që ka ndodhur, 
paralel mundësive tona. 
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Shembull: Prerja e dorës që e ka goditur gangrena, për të mos u përhapur sëmundja 
në pjesët e tjera të trupit. 

 

▪ Argumentet: 

• Kuran: 
“Keni frikë Allahun aq sa keni mundësi.”35 
“Dhe përgatituni ju kundër atyre aq sa keni mundësi.”36 
 

• Sunet: 
Thotë Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص: “Kur t’ju urdhëroj unë me një urdhër merrni atë aq sa keni 
mundësi”.37 
 
“Kush prej jush sheh një vepër të keqe, le ta largoj atë me dorën e tij, nëse s’ka 
mundësi (me dorë), atëherë me gjuhë, nëse s’ka mundësi (me gjuhë), atëherë le 
ta urrej me zemër, dhe ky është imani më i dobët.”38 
Kuptojmë që veprimi i mëkatit është dëm dhe Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص urdhëroi që ky 
dëm të largohet paralel mundësive të individit.  

 

▪ Degëzime të kësaj nënrregulle: 
Kjo nënrregull duhet kuptuar në dy aspekte, i pari ka të bëj me parandalimin e dëmit 
ose largimin e tij të tërësishëm dhe i dyti me parandalimin e dëmit ose largimin e tij 
të pjesërishëm, gjë të cilën do ta kishim paraqitur si në vijim: 

1) Largimi i pjesërishëm i dëmit pasi të ketë ndodhur. 

2) Largim i tërësishëm i dëmit pasi të ketë ndodhur. 

3) Parandalim i pjesërishëm i dëmit. 

4) Parandalimi i tërësishëm i dëmit. 

Shembull i cili në realitet ka të bëj me pjesën e tretë: Një njeri ka pasur ndonjë lloj 
afere ilegale me ndonjë femër. Mirëpo kjo vajzë dëshiron të largohet nga kjo aferë, 
por ai e kërcënon me shantazh përmes fotove, videove dhe bisedave të cilat i 
posedon. Nëse ka mundësi që ta parandalojmë këtë dëm në nderin e saj përmes 

 
35 Tegabun:16 
36 Enfal:60 
37 Buhariu dhe Muslimi 
38 Muslimi 
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ndonjë pasurie që do t’i jepej atij, e bëjmë këtë gjë, aq sa kemi mundësi, sepse ajo ka 
mundësi të dëmtohet akoma më shumë. 

Shembull: Është shembull për pjesën e katërt; Allahu e ka bërë legjitime diçka që 
quhet khijarul mexhlis dhe khijaru esh-shart. E gjithë kjo është ligjësuar për 
parandalimin e dëmit eventual që mund të ndodh ndaj një prej palëve në shitblerje. 

 

3. Largimi i dëmit ka përparësi kundrejt përmbushjes së dobive   
 درء المفاسد أوىل من جلب المصالح                                                                               

 

• Kuptimi i fjalëpërfjalshëm i kësaj rregulle: 
Der’u (درء) - parandalim ose largim i dëmit. 

Mefasid (المفاسد) është shumësi i fjalës mefsede (المفسدة) d.m.th diçka e keqe, e 
dëmshme. 

Eula (أوىل) - është diçka prioritare, më meritore, që ka përparësi. 

Xhelb ( جلب) – është e kundërta e der’u (درء), por gjuhëtarisht është të sjellësh diçka 
prej një vendi në tjetrin, ndërsa këtu ka për qëllim arritje apo përmbushje. 

 

• Kuptimi i përgjithshëm: 
Kur dëmi dhe dobia të bashkohen në një veprim, atëherë ne i japim përparësi atij 
veprimi përmes së cilit ne e largojmë dëmin kundrejt atij veprimi përmes së cilit ne 
arrijmë dobinë.  

 

• Kushtet e implementimit të kësaj rregulle: 
▪ Pamundësia e harmonizimit mes parandalimit të dëmit dhe arritjes së dobisë 

në një veprim.  
▪ Dëmi të jetë më i fortë se dobia. 

 

• Argumentet: 

▪ Kuran: 

“Të pyesin ty për verën dhe bixhozin. Thuaj: "Që të dyja janë mëkat i madh, e 
ka edhe dobi në to për njerëzit, por dëmi i tyre është më i madh se dobia e 
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tyre". Të pyesin ty edhe se ç'do të japin. Thuaj: "Tepricën"! Kështu ua sqaron 
All-llahu juve argumentet ashtu që të.”39 

Allahu në këtë ajet na tregon se në një gjë ka mundësi të ketë dëm dhe të ketë 
dobi, e këto të jenë në shkallë të ndryshme, ndonjëherë dobia është më e 
madhe, e ndonjëherë dëmi, “dhe dëmi i tyre është më i madh se dobia”, e në 
këtë rast Allahu i ka dhënë përparësi largimit të dëmit kundrejt arritjes së 
dobisë. 

 

▪ Sunet: 

Hadithi i Ebu Hurejres , ku thotë Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص: “Shkaku pse janë shkatërruar 
popujt para jush ishin pyetjet e shumta të cilat ua bënin ata pejgamberëve dhe 
kishin mospajtime të shumta me pejgamberët e tyre. Dhe kur t’ju ndaloj unë nga 
diçka, largohuni asaj gjëje dhe kur t’ju urdhëroj unë me diçka atëherë bëjeni ju 
atë aq sa keni mundësi". Pejgamberi i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص  na tregon që një prej 
objektivave të sheriatit është se sheriati kujdeset shumë në largimin e 
ndalesave ose më mirë thënë kujdeset më shumë në largimin e ndalesave sesa 
arritjen e urdhëresave. Për këtë shkak kryerjen e urdhrave e ka lidhur me 
mundësi, ndërsa largimin prej ndalesave nuk e ka lidhur me mundësi. 

 

• Degëzimet e kësaj rregulle: 
▪ Nëse një grua obligohet të merre gusël, mirëpo nuk gjen vend ku ajo do të 

mbulon avretin e saj, do ta vonon guslin e saj dhe do të merr tejemum, nëse 
kjo e mbron nga shikimi i meshkujve të huaj, në këtë kemi implementimin e 
parandalimit të dëmit ndaj përmbushjes së dobisë.  

▪ Prej suneteve të avdesit, mashkulli i cili e ka mjekrën e dendur, kur e lanë 
fytyrën e tij i fut gishtat në mjekër, kësaj i thonë takhlil. 
Nëse ky person është muhrim (është në ihram), e ka të ndaluar ti shkul qimet, 
apo ti presë ato për shkak të gjendjes në të cilën gjendet. Ky person nuk është 
legjitime të bëj takhlil, që mos të bëhet kjo gjë shkak që ai të shkul ndonjë 
qime nga mjekra e tij.  

▪ Nëse një person dëshiron që në tokën e tij të bën ndonjë punëtori, e cila 
shkakton dridhje përreth, meqë dëmtohen ata që jetojnë përreth tokës së tij, 
atëherë ndalohet që ai ta ndërtoj këtë punëtori. 

 
39 Bekare,219 
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▪ Duhet lënë zgjerimi i krahëve në sexhde, duke qenë se kjo (zgjerimi) është gjë 
e mirë, ngaqë është ndjekje e Sunetit, në qoftë se një gjë e tillë i dëmton 
njerëzit që janë pranë.  
  

• Disa çështje lidhur me këtë rregull: 
 
▪ Kjo nënrregull tek dijetarët e shkencës “Rregullat e fikhut” ka disa formulime 

tjera dhe ne do të përmendim një. E ajo është thënia e tyre: "Kur bashkohen 
hallalli dhe harami i jepet përparësi haramit". 
Kemi parasysh që te harami kemi ndalesë, ndërsa tek hallalli kemi veprim. Dhe 
nuk është për qëllim të veprohet harami, por të ndalohet harami. Edhe pse në 
këtë veprim ka mundësi të veprosh një të lejuar dhe të ndalosh një të ndaluar, 
i jepet përparësi ndalimit të së ndaluarës, apo largimit të dëmit. 
 

▪ Kriteri që përcakton shkallët e dobisë dhe dëmit: 
Nuk flasim këtu vetëm për diçka që është objektive, por flasim për çështje të 
cilat në rrethana të ndryshme kanë dobi të ndryshme dhe vetë këto dobi kanë 
shkallë të ndryshme, gjë e cila vlen dhe edhe për dëmin.  
Kësisoj, ne duhet të kemi kriter për përcaktimin apo matjen e këtyre shkallëve, 
e ajo është Libri i Allahut dhe Suneti i Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص  që d.m.th. ai i cili e bën 
këtë peshim të shkallës së dëmit dhe dobisë është ai i cili tek ne njihet si Dijetari 
Muxhtehid. Jo gjithsecili, sepse këta njerëz kanë studiuar, kanë vëzhguar dhe i 
njohin rastet që u ngjasojnë rasteve tjera dhe hollësitë e ndryshme që janë 
cekur në këto raste.  
 

▪ Disa çështje të cila nuk janë pjesë e implementimit të rregullës: 
o Nëse dëmi nuk është më i madh se dobia, e cila është një nga dy kushtet e 

kësaj rregulle, atëherë nuk punohet me këtë rregull, argument është se 
Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص  e ka dërguar Halid ibn Velidin  si udhëheqës në luftërat e tija 
edhe pse Halidi ka qenë i ri në islam dhe nuk i ka njohur në hollësi dispozitat e 
fesë së Allahut dhe dispozitat në lidhje me çështjet e luftës. Mirëpo për shkak 
të dobisë së madhe të muslimanëve, e ka përdorur Halidin, edhe pse 
Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص në një  rast është distancuar nga veprimi i Halidit . 
Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص  bashkë me sahabet e kanë sulmuar  Taifin me katapultë dhe 
hedhja me katapultë nuk ka qenë aq precize sa që të jetë e pamundshme të 
dëmtohet ndonjë prej grave dhe fëmijëve. Por për shkak të domosdoshmërisë 
nga çlirimi i atij vendi, Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص  e ka sulmuar Taifin me katapultë, dhe 
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për shkak të probabilitetit të vogël që dikush nga banorët do të dëmtohet nga 
kjo. Poashtu, kemi shembullin e  djaloshit i cili është përmendur në suren 
Buruxh. Ky djalosh ka lejuar vrasjen e tij me qëllim që i gjithë populli të lirohet 
nga tirania e këtij personi i cili e kishte shpallur veten për zot dhe i gjithë populli 
të hyjë në fenë e Allahut. Dobia është shumë më e madhe sesa dëmi që ka 
ndodh në këtë rast. 
 
Shembuj nga kjo mesele: 
Nëse një personit i vdes i ati i tij dhe i ai ka lënë pas vete borxhe, mirëpo ka 
lënë pasuri e cila është e dyshimtë, pasuri e cila ka gjasa të jetë haram. 
Dijetarët në këtë rast thonë që kthimi i borxhit me pasuri të dyshimtë është 
dëm dhe nuk lejohet, por në rastin në fjalë pasardhësi i pastron borxhet me 
këtë pasuri e cila është e dyshimtë, sepse dobia në këtë rast është e 
shumëanshme, për personat që e presin borxhin dhe për të atin e tij. 
Lypësaria është diçka e nënçmuar dhe ka dëm në të, por në anën tjetër 
përftimi i pasurisë përmes disa punëve në të cilat ka ndonjë lloj poshtërimi dhe 
nënçmimi para njerëzve tjerë, është përfitim dhe ka dobi në të, siç është 
hixhameja apo punë të ngjashme me të.40 Dobia prej saj duket në atë se njeriu 
bëhet i pavarur prej tjerëve, andaj dëmi në këtë rast është shumë i vogël në 
krahasim me dobinë që përfitohet. 

 
o Barazimi i dëmit dhe dobisë: 

Lidhur me këtë çështje dijetarët kanë qëndrime të ndryshme, gjegjësisht dy 
qëndrime të tyre janë pjesë e literaturës së tyre lidhur me këtë hollësi: 
 

- Ka mundësi të barazohen. Këtu dijetarët janë ndarë në tre mendime se kujt i 
jepet përparësi: 
Dëmit; 
Dobisë; 
Çdo rast studiohet në veçanti dhe në disa raste i japim përparsi 
largimit/parandalimit të dëmit e në raste tjera i japim pëparsi përmbushjes së 
dobisë. 
 

- Nuk ka mundësi të barazohen. Këtë mendim e ka përfaqësuar ibn Kajimi dhe 
nuk ka treguar kush para tij e ka përfaqësuar këtë mendim. 

 
40 Por në realitet këto punë dhe të qenurit të ndershme apo nënçmuese është relative dhe dallon prej rrethanave dhe 

faktorëve tjerë. 
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V- KRYERREGULLA E PESTË 

“ZAKONI DUHET MARRË PARASYSH.” ose “RREGULLA E ZAKONIT” 

 العادة محكمة أو قاعدة العرف 

 

1. Pozita dhe vlera e kësaj rregulle në fikh 

Themi që pozita dhe vlera e kësaj rregulle në shkencën e fikhut dhe në Islam në 
përgjithësi duket në dy aspekte: 

• Kjo rregull llogaritet si bazë për një numër të madh të dispozitave në fikh, sidomos 
të dispozitave praktike. 

• Kjo rregull, njëjtë si do rregulla tjera, ka lidhje të ngushtë me lëmin e Usuli Fikhut, 
për shkak se një prej çështjeve me të cilat veçohet kjo rregull është se ajo si e tillë, 
tek disa prej dijetarëve është prej agumenteve të fikhut. 

 

2. Formulimi i kësaj rregulle 

Kjo rregull, me këtë mënyrë të formulimit ( محكمة  nuk është e njohur tek ,(العادة 
gjeneratat e para, edhe pse implementimi i rregullës ka qenë që në ditët e para të 
ekzistencës së dispozitave dhe implementimit të çështjeve të fikhut tek dijetarët, 
mirëpo jo me këtë emërtim. E gjejmë implementimin e rregullës tek sahabët, tabi’inët, 
etbatabi’inët, tek librat e parë, mirëpo jo në këtë formë.   

Shembull, libri “El Usul” i el-Kerhit, në të cilin autori thotë: “Në esencë, përgjigja për 
çdo pyetje vjen sipas asaj që është zakon për çdo popull në vendin e tyre”. Me fjalë 
tjera, ai na tregon që zakoni duhet marrë parasysh. Poashtu, disa dijetarë tjerë thonë: 
Duhet të referohemi në zakonin e njerëzve në një numër të madh të meseleve. 

Atëherë mbetet pyetja, ose dilema se kush është i pari i cili e ka përdorur këtë rregull 
me këto fjalë (العادة محكمة)? 
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Ndoshta i pari është imam Xhelaluddin es-Sujuti. Edhe pse shumë përpara se të 
përmendet kjo rregull me këtë emër nga Sujuti dhe dijetarët e tjerë, dijetarët e Usuli 
Fikhut e kanë përmendur këtë rregull me këtë emër nëpër librat e tyre. 

 

3. Kuptimi i fjalëpërfjalshëm i kësaj rregulle 

Si bazë për shpjegimin tonë do ta marrim thënien e dijetarëve ( العادة محكمة) që d.m.th. 
zakoni duhet marrë parasysh.  

• Adeh (عادة)  
Gjuhësisht fjala arabe ãdeh (عادة) “adet” a “zakon” rrjedh nga fjala aud ( عود) që do 
të thotë përsëritje. Disa tjerë kanë thënë është diçka e cila zgjatet, diçka që ndodh 
vazhdimisht dhe zgjatet.  
Kur jemi tek përkufizimi terminologjik i kësaj fjale, tek dijetarët gjejmë një lloj 
mospajtimi dhe shkaku i kësaj divergjence vjen nga vështrimi i i kësaj fjale si 
sinonim i fjalës U’rf apo si fjalë me kuptim të veçantë. Këtu do të merret si bazë 
mendimi i atyre dijetarëve që thonë se këto dy fjalë janë sinonim i njëra-tjetrës, 
andaj themi që në terminologji ãdeh ( ةعاد  ) është përsëritja e diçkaje herë pas here 
në mënyrë spontane. 
Në bazë të këtij përkufizimi e gjejmë që ãdeh (عادة) përfshin tri gjëra: 
- Atë që e bën individi në çështjet e tija private. Siç është ngrënia, pija, të folurit 
dhe quhet zakon individual. 
- Atë të cilën e bëjnë njerëzit në mënyrë kolektive dhe në esencë  është rrjedhojë 
e një orientimi logjik apo intelektual, është si rezultat i mendimit të tyre. 
- Ajo që përsëritet si shkak i faktorëve natyror, siç janë pjekja e frutave në vendet 
e nxehta më shpejtë se në vendet e ftohta. 

• Muhakkeme (محكمة) 
Ndërkaq, fjala muhakkemeh ( َمة

َّ
 që do të thotë (حكم) rrjedh nga fjala hukm (ُمَحك

gjykim, vendim. 
Në terminologji, fjala muhakkemeh (َمة

َّ
 d.m.th që zakoni të jetë referencë (ُمَحك

gjatë mospajtimeve.  
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4. Argumentet e kësaj rregulle 

- “Nënat, ato që duan ta plotësojnë gjidhënien, janë të obliguara t'u japin gji 
fëmijëve të vet dy vjet të plota. I ati i fëmijës është i obliguar për furnizimin dhe 
veshmbathjen e tyre sipas zakonit.”41 

Allahu flet për dispozitat e bashkëjetesës bashkëshortore dhe cek sasinë e pasurisë që 
duhet t’ia jep bashkëshorti gruas së tij, andaj e përcakton këtë sasi me zakonin e 
njerëzve në përgjithësi. Për këtë, dijetarët thonë që burri nuk duhet ta pakësoj atë të 
cilën e ka përcaktuar u’rfi .  

- “All-llahu nuk ju merr në përgjegjësi për betimet e juaja të paqëllimta, 
por ju merr për ato që jeni zotuar qëllimisht. E shpagimi i tij (i betimit të bërë) është 
duke i ushqyer dhjetë të varfër me ushqim mesatar që ushqeni familjen tuaj, ose 
duke i veshur ata (të dhjetë), ose duke liruar një rob.”42 

- Aishja përcjell se Hindi, e bija e Utbes i kishte thënë të Dërguarit të Allahut ملسو هيلع هللا ىلص: “Ebu 
Sufjani është njeri koprrac, nuk më jep pasuri të mjaftueshme as për mua as për 
fëmijën tim, kështu që unë i marr pasuri pa qenë ai në dijeni.” I Dërguari i Allahut  ملسو هيلع هللا ىلص  
i tha: “Merr (nga pasuria e tij) aq sa të mjafton ty dhe fëmijës tënd zakonisht.”43 

 

5. Fusha e implementimit të kësaj rregulle 

Fusha e implementimit të kësaj rregulle duket në dy aspekte: 

• Formim i një vendimi të ri sheriatik.  
Çka nënkuptohet me këtë? Medoemos që  ky zakon të jetë në përputhshmëri të plotë 
me dispozitat tjera sheriatike dhe mos t’i kundërshton në asnjë formë dhe mënyrë. 
Kur dijetarët flasin në këtë kontekst, flasin në aspekt të një argumenti tjetër që tek 
dijetarët njihet si argumenti i dobisë ( صلحةالم  ), d.m.th nga pikëpamja e dobisë dhe 
dëmit. El-maslaha el -mursele (المصلحة المرسلة) është prej argumenteve të dispozitave 
dhe ata kur flasin për këtë e fusin edhe rregullën e u’rfit si pjesë të këtij argumenti 
fetar. 

 
41 Bekare: 233 
42 Maide: 89 
43 Buhariu në Kitab en-nefekat 5/2052 (5049); Muslimi në Kitab el-ekdije 3/1338 (1714). 
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• Precizimi i hollësishëm i një çështje për të cilën ekziston vendim fetar.  
Ky vendim ekziston, por i janë precizuar dhe përcaktuar detajet në hollësi nga ana e 
zakonit. Thotë Ibn es-Subki: "Është e njohur tek dijetarët se ajo e cila nuk është 
përcaktuar as në etimologji e as në sheriat, si referencë për të e marrim zakonin.”44  
 

6. Llojet e zakoneve 

Ndarja zakonit mund të bëhet në disa aspekte; 

• Sipas tematikës së zakonit: 
▪ Zakonet gjuhësore.  

Këtu kemi për qëllim që nëse një fjalë merr një lloj të veçantë të përdorimit te 
disa njerëz, atëherë ky është zakoni gjuhësor për këto njerëz. Kjo kuptohet në 
atë mënyrë që nëse gjatë shqiptimit të saj, njerëzve u shkon ndërmend një 
kuptimi i caktuar i cili është i njohur tek ata, edhe pse fjala ndoshta ka edhe 
ndonjë kuptim tjetër i cili nuk është aq prezent në përdorimin e njerëzve.  
Shembull: Një pjesë e banorëve të Kosovës, nëse dëshirojnë të shijojnë një 
ushqimi, thonë ‘kërkoje’, ndërsa tek shumica e trojeve shqipëtare fjala kërkim 
ka kuptim të hulumtimit dhe jo shijimit. 
Dijetarët e gjuhës arabe kanë përmendur që fjala el-bejt ( البيت) tek një pjesë e 
arabëve përdoret për dhomën, kurse të tjerë dhomës i thonë ed-dar (الدار). 
Mirëpo, realisht el-bejt ( البيت) dhe ed-dar (الدار) në aspekt gjuhësor që të dyja 
janë sinonim për shtëpinë.  
 

▪ Zakonet praktike. 
Kёto janё gjёra tё cilat kanё tё bёjnë me veprime të lejuara (mubahate) dhe 
raportet ndërnjerëzore.  
Shembull në mubahate:  Njerёzit tё pёrcaktojnё ditё tё caktuara tё javёs nё tё 
cilat ata nuk do tё punojnё, p.sh tek ne ёshtё e shtuna dhe e diella. Ndёrsa nё 
vende tjera mund tё ketё ditё tjera në tё cilat nuk punohet, sepse kjo ёshtё prej 
çështjeve të lejuara. Apo njerёzit tё veshin tesha tё caktuara tё cilat janё tё 
veçanta pёr ta. 
Shembull në raportet ndërnjerëzore: Gjatё shitblerjes sё gjёrave me peshë tё 
madhe, mund tё jetё zakon qё transportin e kёtyre e gjërave ta merr pёrsipёr 

 
44 Sherh tenkih el-fusul fq. 448 
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shitësi, p.sh. nëse dikush blen tulla pёr ndërtim, transportin e tyre e merr 
përsipër shitësi. 
Shembull tjetër mund të merret pagesa vjetore e qerasë, në dy pjesë, në çdo 6 
muaj. 
Shembull tjetёr ёshtë qё mehri i bashkёshortes tё ndahet nё dy pjesё; si mehr i 
pёrshpejtuar dhe mehr i vonuar. Mehrin e parë e japin nё formё tё dhuratave 
tё cilat jepen prej arit dhe argjendit dhe dhuratave tjera, ndёrsa mehrin e dytë 
e japin nё rast tё ndarjes ose nё rast tё vdekjes sё bashkёshortit, edhe kjo ёshtё 
prej urfit, sepse ka tё bёjё me diçka tё njohur tek njerёzit. 

 

• Sipas pёrhapjes (popullaritetit) sё zakonit: 
 
▪ Zakon i pёrgjithshёm: 

Nё tё cilin marrin pjesё tё gjithё njerёzit ose shumica nëpër vende të ndryshme.  
Shembull kemi kontratat dhe kërkesat e konsumatorëve për prodhimi të ndonjë 
gjëje nga ekspertët dhe prodhuesit e fushave të ndryshme (istisna’). 
 

▪ Zakon i veçantë: 
Është ai zakon i veçantë pёr njё popull, njё territor, njё grup njerёzish... 
Shembull: Ka disa njerёz qё kur marrin puntorё, njё pjesё tё pagesës ia japin nё 
fillim ende pa filluar  punёn, sa punon pastaj i lёshon diçka prej pagёs sё tij dhe 
kjo ёshtё zakon i cili mund tё jetё i veçantë pёr njё grup njerёzish ose pёr njё 
territor tё veçantë. 

7. Kontradiktimi i zakonit 

Kёtu kemi pёr qёllim situata nё tё cilat zakoni kundёrshton zakonin ose zakoni 
kundёrshton sheriatin. Në këtë aspekt kemi disa lloje tё kontradiktave: 

• Kundёrshtimi i  zakonit gjuhёsorë me pёrdorimin fetar: 
o Qё sheriati mos tё ndёrlidh vendim fetar pёr njё fjalё tё caktuar, atёherё i jepet 

pёrparёsi, zakonit gjuhёsor.  
Shembull: Allahu i ka përmendur kёto terme nё Kuran  (البساط)-dysheme, 
 ka pas pёr qёllim  (البساط) kandil, mirёpo Allahu me-(الرساج) ,tavan-(السقف )
tokёn, me (السقف)  ka pёr qёllim qiellin, dhe me ( الرساج)  ka pёr qёllim diellin dhe 
nuk ka lidhur pёr kёto terme ndonjё vendim ose dispozitё fetare. Pёr kёtё shkak 
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nёse dikush prej njerёzve betohet se më nuk do tё ulet mbi dysheme, nёn tavan 
ose nёn hijen e kandilit, themi qё ky njeri nёse ulet nё tokё, nuk e ka thyer 
betimin e tij, pёr shkak se me kёto fjalё bisat, sakf dhe siraxh nuk dëshiron 
pёrdorimin e tyre kur’anor, por dёshiron pёrdorimin e kёtyre fjalёve sipas 
zakonit gjuhësor, dysheme ёshtё sipërfaqja nё shtёpinë e tij ku ai ec, tavani i 
shtëpisë së tij, dhe kandil i cili i bёn dritё dhe jo dielli. 
 

o Nëse sheriati ndёrlidh me njё fjalё dispozitё tё veçantë, atëherë i japim 
pёrparёsi sheriatit ndaj urfit. 
Shembull: Me fjalën es-salah ( الصالة)  ne kuptojmë namazin, për shkak të 
dominancës së përdorimit të dispozitave fetare lidhur me këtë term. Andaj kur 
dëgjojmë fjalën es-salah na shkon ndërmend përdorimi fetar i kësaj fjale, ajo 
është diçka e cila fillon me tekbir fillestar dhe mbaron me selam. Kurse në 
zakonin gjuhësor kjo fjalë është lutje ose dua në përgjithësi, nëse dikush 
betohet dhe thotë ( ال أصِل) -   nuk bëj salah, themi që ky njeri ka pas për qëllim 
ta lë namazin dhe jo të mos bëj lutje.  

 

• Kundërshtimi i zakonit gjuhësor me gjuhën arabe ose ndonjë gjuhë tjetër. 

• Shembuj: Përdorimi i fjalës buk tek shqipëtarët dhe esenca e kësaj fjale në 
gjuhën shqipe, poashtu përdorimi i kësaj fjale tek arabët në përgjithësi dhe tek 
banorët e Jemenit në veçanti. 
 

• Që të kontradiktohet zakoni i veçantë me zakonin e përgjithshëm:  
 

o Që të jetë diçka që sheriati i Allahut e ka lejuar kontradiktimin e zakoneve, i 
jepet përparësi zakonit të veçantë ndaj zakonit të përgjithshëm. 
Shembull: Nëse një njeri punon natën dhe fle gjatë ditës dhe ky njeri ka dy 
bashkëshorte, themi që ndarjen mes bashkëshorteve e bën në bazë të ditëve 
dhe ky është zakon i veçantë për këtë person, jo për njerëzit tjerë.  
 

▪ Nëse është diçka në përcaktimin e së cilës sheriati ka hise, atëherë nuk merret 
parasysh zakoni i veçantë i njeriut . 
Shembull: Nëse një njeri merr borxh dhe prej zakonit të tij është që kur të merr 
1000€ ti kthen 1100€, atëherë kjo shtojcë e cila konsiderohet zakon i veçantë i 
këtij personi nuk lejohet, sepse kjo është diçka që është përcaktuar me sheriat.  
Shembull: Nëse një njeri martohet dhe i thotë bashkëshortes së tij: Unë e kam 
zakon që kur të them ‘Të kam shkurorëzuar’, nuk e kam për qëllim 
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shkurorëzimin, por e kam për qëllim që ti të shkosh në dhomën tënde deri sa 
unë të qetësohem. Nëse ky person e përdor termin shkurorëzim, nuk merret 
parasysh përdorimi i veçantë i tij, por përcaktimi dhe vendimi që e ka vendosur 
sheriati.  

 

8. Degëzimet e rregullës “Zakoni duhet marrë parasysh” 

• Ajo që dihet në bazë të zakonit është si të ishte kusht     ا طً وط شر ا كالمرسر
ً
 المعروف عرف

 

• Ajo që është e njohur në mesin e tregtarëve është si të ishte kusht në mesin e tyre 

وط بينهم   المعروف عند التجار كالمرسر

     

• Ajo që është caktuar në bazë të zakonit është sikur të ishte e caktuar me deklarim  

 التعيي   بالعرف كالتعيي   بالنص                                                         

 

Të tri nënrregullat mund të konsiderohen si një nënrregull, sepse realisht ato janë 
ashtu. Nënrregulla e parë dhe e treta janë të përgjithshme, ndërsa nënrregulla e dytë 
është e veçantë për një lloj njerëzish, e ata janë tregtarët. 

 

▪ Kuptimi i këtyre nënrregullave: 
Themi që ajo e cila është bërë praktikë në mesin e njerëzve dhe llogaritet si zakon 
tek ata, merret parasysh. Atëherë kjo gjë llogaritet si kusht, ndonjëherë si pjesë e 
shkruar e kontratës (nen i shkruar i kontratës) ose pjesë e shqiptuar gjatë 
kontratave jo të shkruara. 

 

▪ Disa degëzime nga këto nënrregulla: 
Shembull: Nëse dikush e autorizon ndonjë person për t’i blerë veturë ose orendi 
shtëpiake, këtij të fundit nuk i lejohet t’ia blejë ato me të meta, sepse të qenët pa 
të meta është sikur të ishte kusht, ngaqë vetë autorizimi e kërkon një gjë të tillë.  
Shembull: Në qoftë se në mesin e tregtarëve që merren me prona dhe pasuri të 
patundshme në një vend të caktuar bëhet e njohur se shërbimet e zyrës së 
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patundshmërive duhet t’i paguajë blerësi ose qiramarrësi, atëherë kjo gjë bëhet e 
detyrueshme për të, përveç nëse merren vesh ndryshe.  
Shembull: Nëse në mesin e tregtarëve bëhet e njohur se transportimi i gjësendeve 
të blera deri në veturën ose në shtëpinë e klientit hyn në kontratë, atëherë shitësi 
detyrohet të bëjë një gjë të tillë pa pagesë, përveç nëse merren vesh ndryshe. 
Shembull: Në qoftë se dikush merr me qira një shtëpi në një lagje banimi, atë 
duhet ta shfrytëzojë vetëm për banim, e nuk i lejohet ta përdor si depo për ruajtjen 
e mallit ose ta shndërrojë në dyqan pa lejen e pronarit të shtëpisë. 

 

• Zakoni merret parasysh vetëm nëse është i përgjithshëm ( العادة إذا طردتتعتبر  ) 
 
▪ Kuptimi i kësaj rregulle: 

Zakon i përgjithshëm, ajo e cila njihet tek dijetarët si ittirad ose galebe, d.m.th. 
ndodh në shumicën e rasteve apo çdoherë dhe jo të jetë diçka e rrallë, 
përndryshe nuk merret parasysh si zakon.  
 

▪ Argumentet: 
Argumentet të cilat i kemi cekur tek kryerregulla, vlejnë deri diku edhe për këtë 
nënrregull, mirëpo veprimi i diçkaje në mënyrë të përgjithshme ose çdo herë, na 
jep neve galebet dhan, gjegjësisht na jep neve dituri të mundshme që ne ta 
lidhim këtë ndodhi me dispozita fetare dhe atë e bëjmë referencë të një dispozite 
fetare specifike. 
 

▪ Degëzimet e kësaj nënrregulle: 
Shembull: Dy persona, njëri i cili lyen shtëpi dhe tjetri pronari i shtëpisë, 
mospajtimet mes tyre i paraqesin para gjykatësit. Pronari i shtëpisë ankohet dhe 
thotë se punëtori gjatë matjes së sipërfaqeve të mureve që do t’i lyente, ka futur 
në llogari edhe hapësirën e dritareve dhe dyerve, ndërsa ai si pronar me 
llogaritjen e tij nuk i përfshin dyert dhe dritaret. Argumenti i punëtorit është se 
kjo gjë dihet dhe se kështu punohet tek të gjithë, ndërsa pronari ankohet se 
dikush prej punëtorëve që ka punuar tek ai nuk e ka bërë llogaritjen në këtë 
mënyrë. 
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• Nuk kundërshtohet ndryshimi i dispozitave me ndryshimin e kohërave 
(rrethanave)                                                                                  ال ينكر تغب  األحكام بتغب  األزمان 

 

▪ Qëndrimi i disa dijetarëve rreth formulimit të kësaj rregulle: 
 
Disa prej dijetarëve e kanë kundërshtuar formulimin e kësaj rregulle me  këto  
fjalë. Arsyetimi i tyre është se realisht nuk ekziston në sheriat ndryshim të 
dispozitave, për shkak se ndryshimi i dispozitës nuk mund të bëhet me metodë 
tjetër jashtë shfuqizimit, kurse shfuqizimi nuk bëhet vetëm se në  kohën e 
Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص andaj këto dijetarë thonë ose të ndryshon dispozita me shfuqizim 
ose bëhet fjalë për një dispozitë apo çështje të re.  
Nga ana tjetër dijetarët të cilët e kanë përkrahur këtë formulim e kanë mbrojtur 
qëndrimin e tyre me disa argumente, por për ti ikur kësaj  problematike, 
medoemos të definohen në hollësi disa gjëra; 
- Realiteti dëshmon se me të vërtetë ndryshon dispozita me ndryshimin e 
kohërave/rrethanave.  
- Interpretimi i termit “dispozitë” në këtë rregull ka kuptim të veçantë, andaj ai 
lidhet me një dispozitë për të cilën ka tekst, por që lidhet me dobinë ose zakonin.  
Me fjalë tjera kemi të bëjmë me dispozita ixhtihadije, për të cilat nuk ka tekst të 
prerë në sheriat, por që janë të vendosura në bazë të dëmit dhe dobisë. 
- Termi “dispozitë” është më mirë të zëvendësohet me termin “fetva” ose të 
zëvendësohet me fjalën “ixhtihad” dhe kjo është një prej mënyrave për të dalë 
nga kjo problematikë.  

 

▪ Kuptimi i kësaj rregulle: 
Në gjuhën Arabe fjala (انكار) nuk kundërshtohet, nuk qortohet dhe nuk fajësohet. 
Andaj, nuk fajësojmë dhe qortojmë askënd që ka ndryshuar dispozitat/fetvatë 
varësisht ndryshimit të rrethanave. 
 

▪ Fusha e veprimit të kësaj rregulle: 
Fusha e veprimit të kësaj rregulle është vetëm në një aspekt, që zakoni të jetë 
shkak i një dispozite fetare dhe që të mos jetë zakoni vetë dispozita fetare. 
Shembull: (المروءة) -  el murue.  
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Në bazë të asaj që u tha, kjo nënrregull nuk ka të bëj me dy gjëra: 

- Mos të jetë zakoni vetë dispozita fetare, sepse ka mundësi që diçka të jetë zakon 
por të jetë vetë dispozita fetare për të cilën ka tekst të prerë, atëherë kjo nuk vlen 
për këtë, sepse kjo nuk ndryshon varësisht rrethanave, p.sh: largimi i papastërtisë 
nga trupi për falje të namazit, kjo është zakon, por njëkohësisht është vetë 
dispozitë fetare. Ky zakon ose dispozitë fetare nuk ndryshon asnjëherë pa marrë 
parasysh rrethanat. 

- Zakone të cilat nuk janë arsye për një dispozitë fetare. Atëherë në këto zakone, 
njerëzit veprojnë si të dëshirojnë, sepse nuk është rrugë e cila të shpie në dispozitë 
fetare. 

 

▪ Disa degëzime të kësaj rregulle: 
 

o Në kohën e Ebu Hanifes konsiderohej turp dhe vepër e shëmtuar që meshkujt 
t’i ngjyrosin teshat e tyre me të zezë. Andaj Ebu Hanifja ka dhënë fetva që 
ngjyrosja e teshave me të zezë është e ndaluar. Por me ndryshimin e rrethanave 
dhe kohëra, dy nxënësit e tij më të njohur e kanë lejuar ngjyrosjen e teshave 
me të zezë, sepse kanë ndryshuar rrethanat. 
 

o Në një periudhë kohore në disa vende të muslimanëve ishte zakon që të gjithë 
shtëpitë të jenë të njëjta. Andaj kur njeriu shiste shtëpinë ose një kat të 
shtëpisë, nuk kishte nevojë që blerësit t’ia shpjegon planin e shtëpisë. Mirëpo 
kur kanë ndryshuar traditat dhe zakonet dhe secili njeri ka ndërtuar shtëpi sipas 
dëshirës së tij, atëherë është dashtë që njeriu të shikon çdo shtëpi të cilën 
dëshiron ta blejë. 
 

o Në të kaluarën, prej gjërave të cilat e kundërshtonin ( المروءة) muruen ishte 
ngrënia në rrugë dhe kjo gjë konsiderohej kundërshtim i rëndë i murues, kurse 
sot ngrënia në rrugë është diçka tepër normale. 
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Dijetarët përpos këtyre pes kryeregullave të përgjithshme, kanë cekur edhe rregulla 
tjera të mëdha rreth së cilave sillen një numër i madh i dispozitave, andaj edhe ne 
do të cekim disa prej këtyre rregullave që të jenë si plotësim i njohurive të 
domosdoshme për kërkuesin dhe studiuesin e fikhut. 

 

1. Nuk lejohet ixhtihadi në prezencë të tekstit 

ِ مورد النص 
 
 ال مساغ لإلجتهاد ف

 

1. Kuptimi i fjalëpërfjalshëm i kësaj rregulle: 

  .Nuk lejohet dhe nuk është valide - (ال مساغ )

 Ixhtihad, dhënia e mundit në nxjerrjen e konkluzione dhe vendimeve prej – (اإلجتهاد)
argumenteve të tyre. 

 Është për qëllim ajetet e Kur’anit dhe tekstet autentike të Sunetit, poashtu – (النص)
Ixhmaja e përcjellë në mënyrë autentike. 

2. Kuptimi i përgjithshëm: 

Nuk lejohet që njeriu të përdor ixhtihadin, të mundohet të nxjerrë konkluzione 
përmes një procesi që quhet ixhtihad, duke pasur tekst të prerë në çështjen rreth 
së cilës bën ixhtihad. 

3. Disa mesele të cilat janë shembull ilustrues për këtë rregull: 

• Një muxhtehid bën ixhtihad dhe thotë që për kthimin e bashkëshortes së 
shkurorëzuar gjatë iddet-it kushtëzohet të merret leje prej saj. Ndërsa ajeti Kur’anor 
në këtë pikëpamje është decid dhe thotë: "E burrat e tyre kanë më shumë të drejta 
që gjatë asaj kohe, nëse duan pajtim, t'i rikthejnë ato.”45   
Nuk kushtëzohet pëlqimi i saj gjatë kthimit, e as që është kusht pëlqimi i familjes së 
saj gjatë kthimit. Rrjedhimisht themi që ixhtihadi i këtij personi është në 
kundërshtim total me këtë tekst. 

• Nëse një muxhtehid bën ixhtihad dhe thotë që çdoherë i padituri duhet të sjellë 
argument dhe jo ai i cili padit. Në këtë rast ky person e ka kundërshtuar Sunetin e 

 
45 El Bekare: 228 
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Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص  i cili na ka treguar që ai i cili padit duhet të sjellë argument, ndërsa 
ai mbi të cilin është ngritur padija duhet që të betohet.  

2. Ixhtihadi nuk asgjësohet me ixhtihad të njëjtë           
      اإلجتهاد ال ينقض بمثله

 

1. Kuptimi i kësaj rregulle: 

Nëse dikush prej dijetarëve ka bërë një ixhtihad në një vendim fetar, qoftë përmes 
fetva-së, kada-së (gjykimit) apo hulumtimit dhe studimit, pastaj është implementuar, 
është punuar me atë që ka ardhur në këtë konkluzion, por pas një kohe ka ndodhur 
diçka e ngjashme me ndodhinë e parë dhe ka ndryshuar ixhtihadi i dijetarit, meqë ka 
rezultuar në vendim dhe dispozitë të ndryshme nga e para.  

Në bazë të kësaj rregulle themi që ixhtihadi i dytë nuk e asgjëson të parin. 

 

2. Kushtet e implementimit të kësaj rregulle: 

• Ixhtihadi i dytë të jetë i barabartë me të parin ose më i dobët se ai.  

• Që ixhtihadi i parë të jetë në një dispozitë që është vënë në praktikë, qoftë 
përmes  fetva-së ose përmes kada-së.  

  

3. Argumentet: 

• Argumente tek sahabët: 

Sahabet ishin unanim që ixhtihadin nuk e asgjëson ixhtihad i mëvonshëm. Ebu Bekri 
 ka gjykuar në shumë mesele me ixhtihadin e tij dhe Omeri  e ka kundërshtuar 
mendimin, ixhtihadin e tij në prezencë të Ebu Bekrit, mirëpo kur ndërroi jetë Ebu Bekri 
 dhe Omeri  u bë halife, vazhdoi të gjykoj me ixhtihadin e Ebu Bekrit, pasiqë ky 
ixhtihad ishte praktikuar dhe institucionalizuar në shtet. 

• Argumenti logjik:  

Poqëse lejohej të prishet ixhtihadi me çdo ixhtihad që e bën dikush tjetër, atëherë nuk 
do të kishte vendim fetar që do të ishte punuar me të. Asnjë prej këtyre vendimeve 
fetare nuk do të ishte stabil, sepse çdo herë që do të dilte një gjykatës do ta prishte 
hukmin e atij që ka qenë para tij. 
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4. Degëzime të kësaj rregulle: 

Shembull: Kërkimi i drejtimit të Kibles?! 

Shembull: Gjykatësi dhe ndryshimi i ixhtihadit të tij... 

 

3. Ajo që ndalohet të merret ndalohet të jepet                     

 ما حرم أخذه حرم إعطاؤه   

 

1. Kuptimi i kësaj rregulle. 

Ajo të cilën e kam haram që ta marr, ndalohet që edhe ta jap.  

 

2. Argumentet për këtë rregull. 

Dijetarët janë argumentuar për këtë rregull në bazë të disa argumenteve të 
përgjithshme prej të cilave ata kanë nxjerrë argumentim për këtë rregull. 

• Kuran: 

“Ndihmoni njëri tjetrin në mirësi dhe në devotshmëri dhe mos e ndihmoni njëri 
tjetrin në gjynah dhe armiqësi."46  

Kanë thënë dijetarët që marrja (pranimi) e një gjëje e cila është e ndaluar, është lloj 
stimuli për atë që e jep, që ai ta merr prej dikujt në mënyrë joligjore, andaj kjo 
konsiderohet ndihmesë në mëkat dhe armiqësi. 

• Sunet: 

Transmetohet se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص për alkoolin ka mallkuar dhjetë persona47, kush e 
mbjell rrushin për këtë qëllim, transportuesin, konsumatorin etj. Dhe kjo padyshim 
përfshin njerëz të cilët japin dhe marrin diçka të ndaluar, qoftë lëndën bazike prej së 
cilës bëhet alkooli ose edhe vetë alkoolin. 

 
46 El-Maide:2 
47 Tirmidhiu, ibn Maxheh, Ahmedi dhe të tjerë 
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Nga Xhabir ibn Abdullah  transmetohet se i Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص e ka mallkuar 
shfrytëzuesin e kamatës, kredituesin e saj, dwshmitarwt dhe shkruesin.48 

 

3. Degëzimet që dalin nga kjo rregull: 
 

• E para lidhet me kamatën. 

• E dyta me ryshfetin. 

• Kompensimi për punë të ndaluar. 
Andaj, shtojca në të holla që jepet ose merret për borxh quhet kamatë dhe kemi 
kuptuar që dhënia dhe marrja e saj  është e ndaluar fetarisht.  
Të njëjtën e kemi kuptuar edhe për ryshfetin (korrupsionin), ai i cili e merr dhe e jep 
atë, që të dy kanë bërë diçka të ndaluar. 
Poashtu ndalohet që të jepet kompensim për punë të cilat janë të ndaluara siç është 
vajtimi gjatë vdekjes... 

 

4. Nuk i lejohet askujt që pa leje të ndërmerr diçka në 
pronën e dikujt tjetër 

ِ ملك الغب  بال إذن
 
 ال يجوز ألحد أن يتضف ف

 

1. Kuptimi i kësaj rregulle. 

Kjo rregull përmban në vete dy kuptime; 

• Kuptimi tekstual (mentuk). 
Ajo e cila fillimisht kuptohet prej një teksti. Nga kjo rregull kuptojmë që nuk i lejohet 
askujt dhe nuk është valide që ai të ndërmerr diçka në pronën e dikujt tjetër, qoftë 
kjo me fjalë ose me vepër.  

• Kuptimi i kundërt (mefhumul mukhalefe). 
Kuptimi i kundërt që e nxjerrim prej një thënie apo një teksti. Atëherë kuptimi i 
kundërt që e nxjerrim prej kësaj rregulle është: Të ndërmarrësh diçka në pronën e 
dikujt me lejen e tij ose me leje nga sheriati është e lejuar. 

 
48 Muslimi, 1598 
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2. Argumentet: 

Janë argumentet e përgjithshme në librin e Allahut të cilat flasin për kushtëzimin e 
pëlqimit gjatë kontratave mes dy e më shumë palëve. 

"O ju që keni besuar, mos e hani pasurinë tuaj mes jush pa hak, përpos nëse është 
tregti (ortakëri) e cila bëhet me pëlqim prej jush."49 

Andaj Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص e ka vërtetuar dhe e ka përsëritur të njëjtën gjë, por me formulim 
tjetër: "Nuk lejohet pasuria e një muslimani vetëm se me pëlqim të plotë të tij."50  

 

3. Degëzimet e kësaj rregulle: 
 

• Degëzime sipas kuptimit tekstual: 

Shembull: Një person e merr veturën e dikujt, pa lejen e tij dhe e përdor atë, ky veprim 
i tij nuk lejohet.  

Shembull: Nëse një person e shet shtëpinë e dikujt tjetër, pa lejen e pronarit, kjo 
shitblerje nuk është valide. 

• Degëzime sipas kuptimit të kundërt  të kësaj rregulle: 

Shembull: Nëse një person i lejon dikujt që ta shet veturën dhe ky i fundit e shet atë, 
ky veprim i tij është valid, rrjedhimisht kontrata e shitblerjes është valide.  

Shembull: Nëse kujdestari i jetimit bën diçka me pasurinë e jetimit. Ky veprim duhet 
që në përgjithësi të jetë në dobinë e jetimit ose duhet të jetë për gjërat elementare të 
kujdestarit dhe familjes së kujdestarit, sepse ai kujdeset për këtë jetim. 

 

 

 

 

 
49 En-Nisa:29 
50 Ahmedi (5/25), Ebu Jea’la  
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5. Marrja në konsideratë e shprehjes ka përparësi ndaj 
neglizhimit të saj 

إهمالهاعمال الكالم أوىل من   

1. Pozita e kësaj rregulle: 

Disa prej dijetarëve kanë thënë që kjo rregull iu ngjanë shumë pesë kryerregullave 
madhështore të përgjithshme dhe ka një numër të madh të degëzimeve, andaj shkaku 
i këtyre degëzimeve dijetarët na kanë treguar se bën pjesë në një numër të madh të 
kapitujve të fikhut.  

Këto janë aspektet që e bëjnë të ngjashme me pesë kryerregullat: 

• Kjo rregull është një prej rregullave për të cilën ka pajtim tek dijetarët, njëjtë 
sikurse pesë kryerregullat e mëdha. 

• Kjo rregull, bënë pjesë në një numër të madh të kapitujve të fikhut, sidomos në 
çështjet të cilat kanë lidhje më shprehje dhe fjalë.  
 

2. Kuptimi i fjalëpërfjalshëm i kësaj rregulle: 

 I'malul kelami - marrja në konsideratë e fjalës ose shprehjes, që fjala të (اعمال الكالم)
ketë kuptim prej së cilit ne mund të nxjerrim një rezultat, prej së cilës shprehje ne 
mund të nxjerrim një gjurmë. 

الكالم)  Ihmalul kelam - neglizhimi i shprehjes apo referimi i shprehjes në një (إهمال 
kuptim prej kuptimeve që nuk lë gjurmë dhe rezultat. 

 

3. Kuptimi i përgjithshëm: 
Nëse fjala ka mundësi të kuptohet sipas një kuptimi prej së cilit ne mund të nxjerrim 
rezultat dhe dobi, atëherë ne duhet ta bartim këtë fjalë/shprehje drejt këtij kuptimi.  

 

4. Argumenti për këtë rregull: 

Është argument logjik të cilin dijetarët e kanë përfituar nga argumentet e 
përgjithshme nga libri i Allahut dhe Sunneti i Pejgamberit  ملسو هيلع هللا ىلص. Nëse ne si njerëz do t’ju 
jepnim fjalëve tona kuptime të largëta prej së cilave nuk ka asnjë rezultat dhe dobi, 
thëniet dhe shprehjet tona do të ishin të pakuptimta dhe të padobishme. 
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5. Nënrregullat e kësaj rregulle: 
 

• Parimisht fjala kuptohet sipas realitetit të saj                                     الكالم الحقيقة ِ
 
 األصل ف

 
▪ Kuptimi i fjalëpërfjalshëm i kësaj rregulle: 

 
Etimologji: ( الحقيقة) El hakikatu - realitet. 
Terminologji - (الحقيقة) el hakika ka për qëllim përdorimin e fjalës sipas kuptimit 
parësor të përcaktuar gjuhësisht.  
Nga kjo kuptojmë se kemi një fjalë të cilës i është përcaktuar një kuptim në gjuhën 
në të cilën është thënë kjo fjalë, nga kjo del që paska diçka që është e kundërta e 
kësaj dhe të kundërtën e kësaj në gjuhën arabe e quajmë ( جاز الم ) el-mexhazu, 
kuptimi figurativ apo metaforë. Dhe me të kuptojmë përdorimin e fjalës jo në 
kuptimin e saj të përcaktuar gjuhësisht, në prezencë të pengesës që ndalon 
kthimin e saj në kuptimin e saj parësor.  
 

▪ Kuptimi i përgjithshëm: 
Kur kemi një fjalë e cila sillet rreth kuptimit parësor dhe kuptimit figurativ, i japim 
përparësi gjithmonë kuptimit parësor ndaj kuptimit figurativ.  
 
Shembull: Në gjuhën arabe fjala ( ولد) veledun në esencë përfshin fëmijët, djem dhe 
vajza, por në përdorimin bashkëkohor dhe modern në gjuhën arabe, fjala veledun 
përdoret vetëm për djemtë. Mirëpo nëse një person thotë: “E lë këtë gjë vakëf, 
evladëve (fëmijëve) të mi.” Në sheriat këtu përfshihen djemtë dhe vajzat, për 
shkak se në esencë kjo fjalë i përfshin të dy gjinitë dhe jo njërën gjini. 
Shembull: Një person betohet që nuk do të shes asgjë, thotë: “Pasha Allahun, unë 
nuk do të shes në jetën time asgjë". Pas asaj e sheh të nevojshme dhe të 
domosdoshme për të shitur diçka, por në bazë të kësaj rregulle gjen rrugëdalje 
nga zotimi i tij. Edhe atë duke autorizuar dikë, që të blen dhe shet për të dhe 
veprimi i tij nuk është kundërshtim i zotimit, sepse kjo rregull ndërtohet në baza 
gjuhësore. 
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• Kur kuptimi parësor është i pamundshëm i referohemi metaforës 
المجاز إذا تعذرت الحقيقة يصار إىل   

 

▪ Kuptimi i kësaj rregulle: 
Nëse shprehja sillet mes kuptimit parësorë dhe kuptimit figurativ dhe si pasojë e 
ndonjë faktori s’kemi mundësi që ta bartim këtë shprehje  në kuptimin e saj 
parësorë, atëherë ne i referohemi kuptimit figurativ ose metaforik. 
 

▪ Degëzimet e kësaj rregulle: 
Ekzistojnë tri forma kur mundet që ne ti referohemi kuptimit metaforik dhe ti 
japim përparësi ndaj kuptimit parësorë.  
o Pamundësia të jetë e realtë. Dhe këtu kemi dy mënyra: 

- Që kuptimi parësorë të jetë i pamundur.  
Shembull: Nëse një njeri lë testament fëmijëve të tij, pastaj marrim që ta 
shpërndajmë këtë që e ka lënë për fëmijët e tij, kuptojmë që ai nuk paska 
fëmijë, por ka nipër dhe mbesa. Kuptimi i fjalëve "E lë këtë sasi të pasurisë 
time për fëmijët e mi" u referohet nipërve dhe mbesave dhe jo fëmijëve të 
tij të vërtetë, sepse ata janë të vdekur. Dhe në këtë rast kuptimi parësorë 
është i pamundshëm.  

- Që kuptimi parësorë të jetë vështirë i mundshëm. 
Shembull: Nëse një person betohet dhe thotë: "Zotohem në Allahun, unë 
nuk ha më nga ky dru". Kuptimi parësorë është se ai nuk do të haj nga 
lëvoret, degët, trungun dhe pjesët tjera të drurit, d.m.th përfshin gjithë 
drurin. Kjo është e mundshme por tepër e vështirë, andaj i referohemi 
kuptimit të dytë, figurativ, se ai nuk do të hajë nga frutat e drurit. 
 

o Që pamundësia të jetë si pasojë e urfit (zakonit). 
Urfi ndonjëherë pengon që shprehjen ta kuptojmë në kuptimin e saj parësorë. 
Shembull: Një person zotohet dhe thotë: “Zotohem në Allahun, nuk e fus më 
këmbën në shtëpinë e Abdullahut". Themi që kuptimi parësorë është që ai të 
mos shkelë me gjymtyrën e tij ‘këmbë’, në shtëpinë e Abdullahut. Mirëpo në 
urfin, zakonin tonë themi që ky ka pasur për qëllim që ai më mos të hyjë në 
shtëpinë e Abdullahut. 
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o Që pamundësia të jetë për shkaqe fetare. 
Kjo ndodh kur Sheriati ka neglizhuar kuptimin parësorë të shprehjes dhe na ka 
dhënë neve një kuptim të caktuar për diçka, kuptimit figurativ të cilit do ti 
japim përparësi ndaj kuptimit parësorë. 
Shembull: Nëse një person e autorizon një person tjetër gjatë konflikteve dhe 
thotë: “Unë e autorizoj Abdullahun në konfliktet e mia”. Themi që thënia; “Unë 
e autorizoj Abdullahun në konfliktet e mia”  ka të bëj me autorizimin e tij si 
avokat, jo si njeri i cili zë vendin e tij në zënka dhe polemika apo ta stimuloj atë 
të ketë konflikte me të tjerët, sepse këtë e ka ndaluar Ligjvënësi. Ai është i 
autorizuar që të flet për këtë person para gjykatësit, para armikut të tij,  që ti 
mbron interesat e atij personi. 
 
 

• Shprehja absolute kuptohet si e tillë derisa nuk veçohet tekstualisht apo kuptimisht 
جرى عل إطالقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو داللة 

ُ
 المطلق ي

 

▪ Kuptimi i fjalëpërfjalshëm i kësaj rregulle 
 .El-mutlaku apo shprehja absolute (المطلق )
 Veçim tekstual, d.m.th që shprehja të jetë e shoqëruar me fjalë e cila (التقييد نصا )
tregon disa cilësi ose specifika. 
 Veçimi kuptimor, d.m.th që shprehja të jetë e shoqëruar me gjendje a (التقييد داللة )
zakon e cila tregon për disa cilësi apo specifika. 
 

▪ Kuptimi i përgjithshëm.  
Kjo nënrregull neve na tregon një metodologji e cila është e veçantë  për fikhun, e 
ajo është që, marrja parasysh e një pjese të shprehjes, në këtë rast shprehja 
absolute duhet kuptuar si e tillë derisa nuk ka diçka e cila aludon në të kundërtën 
e saj dhe ky aludim mund të jetë në dy forma, përmes tekstit/fjalës e cila 
shoqërohet me një kuptim të veçantë ose përmes gjendjes e cila aludon në diçka 
tjetër veç shprehjes absolute. 

 

▪ Disa degëzime: 
Gjendja e parë: Marrja parasysh e shprehjes absolute; 
Shembull: Nëse një person e autorizon një person tjetër që ky i fundit t’ia blej një 
veturë. I autorizuari ia blen një veturë të bardhë. Pastaj autorizuesi ankohet për 
ngjyrën e veturës. Në këtë rast, autorizuesi nuk ka të drejtë ta kthej këtë veturë, 
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sepse gjatë autorizimit nuk ka përmendur specifika dhe cilësi të veturës, por ka 
thënë ma blej një veturë. 
Gjendja e dyte: Specifikimi i shprehjes absolute tekstualisht: 
Shembull: Një person e autorizon një tjetër dhe i thotë: “Më blej mua një veturë 
të zezë.” I autorizuari i blen atij një veturë të bardhë. Atëherë themi që autorizuesi 
nuk e ka për obligim ta pranoj këtë veturë të bardhë, sepse tekstualisht ai ka 
kërkuar veturë të zezë, jo veturë të bardhë. 
Gjendja e tretë: Specifikimi i shprehjes absolute në mënyrë kuptimore. 
Shembull: Nëse një person punon si transportues mallrash dhe e autorizon dikë 
nga miqtë e tij, që t’ia blej një makinë për transportin e mallrave. Pastaj i 
autorizuari ia blen një makinë të vogël e cila është për transportin e njerëzve dhe 
jo për transportin e mallrave. Në këtë rast, autorizuesi ka të drejtë ta refuzoj këtë 
veturë, sepse është shumë e ditur që për transport të mallrave nevojitet veturë e 
madhe. Kjo për faktin se shprehja absolute: "Ma blej një makinë" është e veçuar 
përmes gjendjes dhe urfit në të cilin ky person jeton. 

 

• Cilësimi në prani është i kotë dhe i konsiderueshëm në mungesë 
ِ الغائب معتبر 

 
ِ الحاض  لغو و ف

 
 الوصف ف

 

▪ Kuptimi i fjalëpërfjalshëm i kësaj rregulle: 
 El-hadir - në prani, prania në vendin e kontratës me mundësi për t’u (الحاض  )
prezantuar. 
Këtu diskutojmë për artikullin i cili shitet, që artikulli të jetë i pranishëm në vendin 
e kontratës me mundësi të prezantimit.  
 .Legv-  ka për qëllim batil, e kotë, ajo mbi të cilën nuk ndërtohen dispozitat (لغو )
 Gaib – nuk është i pranishëm apo është i pranishëm por prania e tij nuk (الغائب)
është e vlefshme për shkak të pamundësisë për t’u parë. 
D.m.th në mungesë të artikullit i cili shitet ose në pamundësi të prezantimit të të 
njëjtit artikull. 

▪ Kuptimi i përgjithshëm: 
Kjo rregull lidhet në përgjithësi për kontratat në shitblerje, për këtë shkak kuptimi 
i saj është se, ajo për të cilën unë dhe ti bëjmë kontratë, nëse është prezente në 
vendin e kontratës, cilësimi i saj është i kotë, sepse produkti duket qartë. Ndërsa 
cilësimi i produktit kur nuk është prezent merret parasysh. 
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▪ Disa degëzime të rregullës: 
 
Gjendja e parë: Kur nuk merret parasysh cilësimi i një gjëje.  
Shembull: Një person ka një veturë të zezë të cilën dëshiron ta shes, mirëpo aty 
prezent është edhe blerësi dhe i thotë blerësit: “Ta shes këtë veturë të bardhë.” 
Kjo kontratë është valide, sepse blerësi e ka parë veturën se ajo nuk është e 
bardhë dhe i ka parë cilësitë e saja. Për këtë themi që cilësimi në prani është i kotë 
dhe nuk merret parasysh.  
 
Gjendja e dytë: Cilësimi merret parasysh në mungesë. 
Shembull: Nëse një person ka veturë dhe ajo nuk është në vendin dhe kohën kur 
bëhet kontrata mes shitësit dhe blerësit. Shitësi i thotë blerësit, ta shes veturën 
time të zezë, dhe ia tregon cilësitë. Nëse ajo veturë të cilën e sheh blerësi pas 
kontratës i plotëson ato cilësi të cituara gjatë kontratës themi që kontrata është 
valide, e nëse jo, atëherë nuk është valide.  


