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Dispozita mbi zeqatin në stolitë e arit dhe argjendit sipas katër 

shkollave juridike 

(Hanefi, Maliki, Shafi, Hanbeli) 

 

 

 

Në emër të Allahut, Gjithmëshirshmit, Mëshiruesit! 

Çdo falënderim i takon Allahut, Zotit të botëve, Gjithmëshirshmit, Mëshiruesit, Sunduesit 

në ditën e gjykimit. Të gjitha lutjet dhe përshëndetjet qofshin mbi Muhamedin a.s, mbi 

familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata që ndjekin rrugën e tij.  

Nuk ka dyshim se njëra prej kushteve esenciale të islamit është zeqati. Radhitet si kusht i 

tretë pas namazit. Dijetarët islam  kanë shkruar libra të shumta rreth dispozitës së zeqatit, 

kushteve, rëndësisë etj. Ne këtu, në këtë shkrim do të merremi vetëm me një nga çështjet 

e zeqatit, më konkretisht, dispozita mbi zeqatin në stoli, gjithnjë duke konsultuar në një 

numër të konsiderueshëm të librave të Fikhut – shkencë që merret me njohjen e 

dispozitave të Sheriatit. 

 

Obligueshmëria e dhënies së zeqatit në legjislacionin islam: 

Nuk ka dyshim se njëra prej pesë shtyllave të islami është edhe dhënia e zeqatit në pasurit 

e caktuara ku për këtë obligim kemi ajete të shumta nga Kur’ani famëlart dhe hadithet e 

Muhamedit a.s ku tregojnë për obligueshmërinë e zeqatit e ne do ti përmendim disa prej 

tyre si në vijim: 



1. Ka thënë Allahu xh.sh: “Ata të cilët e ruajnë arin e argjendin e nuk e japin për 

rrugën e Allahut, lajmëroi për një dënim të dhembshëm”.
1
 

2. Transmetohet nga Amër bin Shuajb e ky nga babai i tij, e ky nga babëgjyshi i tij 

se Muhamedi a.s ka thënë: “Nuk është obligim zeqati për besimtarin përderisa 

nuk arrin sasia e pasurisë së tij në 20 mithkal (sasi matëse e arit) në ari dhe 200 

derhem në argjend”.
2
 

3. Transmetohet nga Umu Selemeh r.a. se ka thënë:” kisha veshur në pranin e 

Muhamedit a.s. bylyzik dhe e pyeta atë: O i dërguari i Allahut, s  konsiderohet 

(kenz)
3
 ky bylyzik? Muhamedi a.s. ju përgjigj: Nëse e arrin sasinë e zeqatit dhe e 

jep atë, atëherë nuk konsiderohet (kenz)”.
4
 

4. Transmetohet nga Ebu Hurejra r.a. i cili tregon se Pejgamberi a.s. ka thënë: “asnjë 

pronar i arit dhe argjendit, që nuk i përmbush detyrimet e veta, nuk do të mbetet 

në Ditën e Gjykimit pa u farkuar me pllaka të zjarrta, që do të nxehen në zjarrin e 

Xhehenemit, dhe me të do të fërkohen anët e tij, balli, kraharori dhe shpina, dhe 

çdo herë që pllaka ftohen do të nxehen përsëri”.
5
 

 

 

Çështjet që dijetarët islam janë të një mendimi rreth disa dispozitave të zeqatit: 

 

Dijetarët islam janë të një mendimi se personi që e vesh stolinë prej ari e që e ka të 

ndaluar atë siç është veshja e arit nga ana e meshkujve atëherë në këtë rast është i 

obliguar që në atë stoli të jep zeqat për arsye se ai vesh diçka që e ka të ndaluar. 

Poashtu dijetarët islam janë të një mendimi se personi që posedon ari dhe nuk e ka për 

qëllim të veshjes së saj është i obliguar të jep zeqat nëse e arrin sasinë ajo pasuri. 

Poashtu dijetarët islam janë të një mendim se nuk është obligim dhënia e zeqatit në gurrë 

të çmuar siç janë: diamanti me llojet e veta, gurre të çmuar të detit etj. 

 

Dispozita e zeqatit në stolitë e arit dhe argjendit: 

 

Dijetarët islam kanë mendime të ndryshme rreth dispozitës së zeqatit në stoli të arit dhe 

argjendit për ato që lejohet veshja e saj, dhe mendimet e tyre i bazuan në argumente të 

                                                           
1
  Tevbe, 34. 

2
 Hadithin nxori imam Ed-Darkutni në sunenin e tij, 5/152. 

3
 Thesar i paligjshëm. 

4
 Hadithin e nxori Imam Ebu Davud në sunenin e tij, 2/4. 

5
 Hadithin e nxori Imam Muslimi në Sahihun e tij, 3/70. 



tyre, dhe mund të themi se dijetarët e fikhut  për këtë çështje u ndan në dy mendime e që 

ne do ti përmendim ato mendime me argumentet e tyre siç vijon: 

 

Mendimi i parë: 

Sipas medh’hebit Maliki, Hanbeli dhe medh’hebit të vjetër të Imam Shafiut dhe njëra nga 

dy mendimet e medh’hebit të ri të imam Shafiut, zeqati në stoli nuk është obligim për 

besimtarin.
6
 Transmetohet se të këtij mendimi i përkasin edhe një numër i sahabeve siç 

janë: Ibën Omer, Xhabiri, Aishja r.a, ibën Abas, Enes bin Malik, Esma bint Ebu Beker, 

dhe disa dijetarë të tjerë siç janë Ebu Ubejd, Is’hak bin Rahavija, Ebu Theur etj. 

Këtë mendim ky grup i dijetarëve e kanë mbështetur në disa argumente, t’i përmendim 

disa prej tyre: 

1. Hadithi që transmetohet se Aisha r.a. kishte në shtepinë e saj disa prej vajzave të 

vllait të saj, e ato kishin të veshur diçka prej stolive, kurse Aisha r.a. nuk i 

urdhëroi ato që të japin zeqatin.
7
 

2. Poashtu transmetohet nga Ibën Omeri r.a.  se ai i dhuronte stoli prej ari vajzave 

dhe robëreshave të tij, e për këtë sasi të arit nuk jepte zeqat.
8
 

3. Transmeton Imam Buhari se Zejbeni r.a. gruaja e Abdullah ibn Mesudi r.a. ka 

thënë: deri sa isha në xhami e pashë Muhamedin a.s. e ai më tha: “jepni sadaka 

(lëmosh vullnetare) qoftë edhe nga stolitë e juaja” e këtë hadith e komentoi Imam 

El-Arabiu ku tha: “Këtë hadith që e përmend Ebu Isa et-Thirmidhiu dhe Imam 

Buhariu, tregon tërthorazi se nuk ka zeqat në ari stoli për gjininë femërore, se po 

të ishte obligative, Muhamedi a.s nuk do të kishte përmendur atë në kontekst të 

lëmoshave vullnetare.
9
 

                                                           
6
 El-Mudevene, Abdusamet et-Tenuhi Sahnun, 1/305. Et-tehdhib fi Ihtisar El-Mudeveneh, Halef bin Ebu 
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7
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Përgjigje për këtë argument: Hadithin që përmendët si argument nga ana e tre shkollave 

juridike (Maliki, Shafi, Hanbeli) nuk mund të argumenton mos obligushmërinë e zeqatit 

në stoli për arsye se ky hadith  i transmetuar nuk ka të bëjë me obligushmërinë e zeqatit 

apo mohimit të tij, por se ky hadith ka të bëjë me argumentimin e sadakas (lemoshën 

vullnetare). 

Kundër përgjigje: Konkretisht ky hadith argumenton se nuk ka zeqat në stoli sepse po të 

ishte obligim Muhamedi a.s nuk do të përmendte sadakanë (lëmoshën vullnetare) por do 

të obligonte që të japin zeqatin për stolit që i posedonin. 

4. Dijetari i njohur islam Ebu Ubejd thotë se Muhamedi a.s kur i dërgoi njerëzit 

kompetent për të grumbulluar zeqatin nga muslimanët, nuk i urdhëroi që të marrin 

zeqatin nga stolia që kishin gratë e besimtarëve.
10

 

5. Transmetohet se El-Hasen El-Basri ka thënë: nuk kemi dëgjuar se ndonjë prej 

hulefave ka urdhëruar që të jepet zeqati në stoli.
11

 

6. Transmetohet se Jahja bin Seid ka thënë: e kam pyetur Omeren  bijën e 

Abdurrahmanit r.a. rreth zeqatit më stoli, e ajo mu përgjigj: nuk kam dëgjuar se 

dikush ka dhënë zeqat për të.
12

 

7. Argument nga (kijasi) analogjia: dijetarët e këtij mendimi poashtu kijasin e kanë 

përdorur si argument që nuk obligohet dhënia e zeqatit në stoli, duke e bë analogji 

me rrobat  që personi i mbathë, rrobat për akomodimin e shtëpisë ku dihet se për 

këto nuk ka zeqat. 

 

 

Mendimi i dytë:  

Sipas medh’hebit Hanefi, medh’hebit Dhahiri dhe njëra nga dy mendimet e Imam 

Shafiut nga medh’hebi i ri dhe njëra nga dy transmetimet e Imam Ahmedit se zeqati 

në stoli është obligim për besimtarin dhe se nëse nuk e jep atë, atëherë ai do të 

ballafaqohet me dënim të rend për moskryerje të këtij obligimi, poashtu të këtij 

mendimi i përkasin edhe një numër i sahabeve siç janë Omeri r.a. Ibën Omeri, Ibën 

Abasi, Abdullah bin Amër bin EL-As, Ebu Musa El-Eshari, poashtu të këtij mendimi 

janë edhe: Seid bin Xhubejr, Ata, Tavus, Omer bin Abdulaziz, Ez-Zuhri dhe Ibën 

Habibi prej Malikive.
13
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 El-Emval, Ebu Ubejd 450. 
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Këtë mendim ky grup i dijetarëve e kanë mbështetur në disa argumente, po 

përmendim disa prej tyre: 

1. Ka thënë Allahu xh.sh: “Ata të cilët e ruajnë arin e argjendin e nuk e japin për 

rrugën e Allahut, lajmëroi për një dënim të dhembshëm”.
14

 

Ka thënë Imam El-Kasani: “Allahu xh.sh. përmes këtij ajeti ua tërheq vëmendjen se ato 

që nuk e japin zeqatin në ari apo argjend do të meritojnë dënim të dhembshëm duke mos 

e precizuar se a bëhet fjalë për stoli apo për lloj tjetër të arit dhe argjendit.
15

 

Kundër përgjigje për këtë argument: Dijetarët që thonë se nuk është obligim dhënia e 

zeqatit në ari dhe argjend thanë se ky ajet ka të bëjë për arin në monedha (dinarin) dhe 

argjendin (dirhem). 

2. Hadithi i Muhamedit a.s. ku thotë: “Jepni zeqatin në pasurin e juaj, pastroni 

me të shpirtrat e juaj.”  

Në këtë hadith shihet qartë se Muhamedi a.s. e bëri obligim dhënien e zeqatit duke mos 

përjashtuar edhe zeqatin në stoli, sepse nëse një person posedon stoli, ajo konsiderohet 

pasuri e cila tepron nga nevojat e një njeriut, e për këtë begati Allahu xh.sh. ia bëri 

obligim zeqatin në stoli.
16

 

3. Hadithin që e transmeton Abdullah bin Amër r.a.  se një grua erdhi te 

Muhamedi a.s. dhe me vete kishte një vajzë, e në dorën e asaj vajze kishte dy 

hallka të trasha prej arit, e Muhamedi a.s. e pyeti atë: “A e jep zeqatin për këto 

stoli”? Ajo iu përgjigj: jo, o i dërguari i Allahut. Muhamedi a.s. i tha: “A 

dëshiron që në botën tjetër të të kompensohen këto dy hallkat me të zjarrit”?, 

ajo i nxori prej dore para të Dërguarit të Allahut dhe tha: Që të dyja janë 

sadaka për hir të Allahut dhe të Dërguarit të tij.
17

 

4. Transmetohet nga Aisha r.a. se ka thënë: Erdhi tek unë i Dërguari i Allahut, 

dhe më pa në dorën time disa unaza që i kisha veshur prej argjendii dhe më 

pyeti: Çka janë këto oj Aishe? E un iu përgjigja: I kam veshur që të të 

zbukurohem ty o i Dërguari i Allahut. Ai më pyeti: “A e jep zeqatin për këtë 

stoli? Iu përgjigja: Jo. Muhamedi a.s. tha: “Nëse nuk e jep zeqatin kjo është 

hise e jote e zjarrit.
18

 

5. Transmetohet nga Ebu Hurejra r.a. i cili tregon se Pejgamberi a.s. ka thënë: 

“Asnjë pronar i arit dhe argjendit, që nuk i përmbush detyrimet e veta, nuk do 

                                                                                                                                                                             
2/192. Muhtesar Kuduri, Ahmed bin Muhamed El-Kuduri, 56. .  Havi El-Kebir, Ali bin Muhamed El-

Maverdi, 3/271.  El-Muhala bil Athar, Ebu Muhamed Ibën Hazm, 4/184.Mexhmu EL-Fetava, Tekijudin 

Ibën Tejmijje, 25/17.  
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 Transmeton Imam Ahmedi , 45/599. Ebu Davudi, 2/4. Nesaiu, 8/211. 
18

 Transmeton Imam Ebu Davudi në sunenin e tij, 1565. Imam Darkutni, 2/105. 



të mbetet në Ditën e Gjykimit pa u farkuar me pllaka të zjarrta, që do të 

nxehen në zjarrin e Xhehenemit, dhe me të do të fërkohen anët e tij, balli, 

kraharori dhe shpina, dhe çdo herë që pllaka ftohen do të nxehen përsëri”.
19

 

6. Transmetohet se Muhamedi a.s. ka thënë: “Ai i cili posedon derhem ka 

obligim të jep zeqat 2.5 përqind”
20

 

Ka thënë Ibn Hazm: Po mos të ishte ky hadith nuk do të thonim se është obligim zeqati 

në stoli, por pasi që ky hadith është sahih (autentik), atëherë themi se është obligim zeqati 

në stoli.
21

 

7. Transmetohet nga Umu Selemeh r.a. se ka thënë: “Kisha veshur në praninë e 

Muhamedit a.s. bylyzik dhe e pyeta atë: o i dërguari i Allahut a konsiderohet 

kenz (thesar i paligjshëm)  ky bylyzik? Muhamedi a.s. iu përgjigj: Nëse e arrin 

sasinë e zeqatit dhe e jep atë, atëherë nuk konsiderohet kenz (thesar i 

paligjshëm)”.
22

 

8. Analogji (kijas) me arin e papërpunuar, përderisa është obligim zeqati në ari të 

papërpunuar atëherë është obligim edhe në stoli. 
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PËRFUNDIME DHE KONKLUZIONE:  

 

 

1. Zeqati është obligim për myslimanët; 

2. Dijetarët islam janë të një mendimi se personi që e vesh stolinë prej ari e që e ka 

të ndaluar atë duhet të jep zeqatin.  

3. Dijetarët janë të një mendimi se personi që posedon ari e që nuk është stoli e ka 

obligim që të jep zeqat; 

4. Dijetarët kanë mendime të ndryshme rreth zeqatit në stoli për femrat; 

5. Dijetarët e medh’hebit Maliki, Shafi dhe Hambeli thonë se nuk ka zeqat në stoli;  

6. Dijetarët e medh’hebit hanefi thonë se ka zeqat në stoli; 
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