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II – Libri i Namazit 
 
 

Ky libër përfshin gjithsej pesëmbëdhjetë kaptina: 
 
 
KAPTINA E PARË 

 

Përkufizimi i namazit dhe vlera e tij, si dhe obligimi i pesë kohëve të namazit 
 
Përkufizimi: 

Në terminologjinë gjuhësore: EsSalah: do të thotë dua, lutje. 

Në terminologjinë e sheriatit: Adhurim i përbërë nga fjalë dhe vepra të caktuara, 

të cilat fillojnë me tekbir dhe përfundojnë me selam. 
 
Vlera: 

Namazi është një ndër shtyllat më të rëndësishme të Islamit pas shehadetit 

(dëshmisë). Është një adhurim të cilin Allahu i Madhëruar e obligoi përmes 

Muhamedit  ملسو هيلع هللا ىلص në Natën e Miraxhit mbi shtatë kat qiej. 

Kjo është edhe dëshmi e rëndësisë së tij në jetën e myslimanit, derisa edhe i 

Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص kur shqetësohej apo goditej nga ndonjë sprovë shpejtonte për në 

namaz. 

Për rëndësinë e tij si dhe nxitjen në të janë transmetuar hadithe të shumta, e ndër ta: 
 
- "Pesë kohët e namazit, xhumaja deri në xhuma, ramazani deri në ramazan, 

shlyejnë mëkatet e vogla që bëhen ndërmjet tyre nëse iu largohesh mëkateve të 

mëdha.”1 
 
- “Çfarë mendoni sikur para portës së ndonjërit prej jush të kishte një lum ku lahej 

pesë herë në ditë a do mbetej papastërti në trupin e tij?! Thanë: Jo nuk mbetet 

asgjë nga papastërtia. Tha:Ky është dhe shembulli i namazeve, me anë të cilave 

Allahu shlyen mëkatet.”2 
 
Dispozita: 

Dispozita e tij është e njohur me Kuran, sunet dhe konsensus të njohur për të 

gjithë. 

Thotë Allahu i Madhëruar: “Dhe Faleni namazin” (Bekare:43) 

“Robërve të Mi, të cilët besuan thuaju: "Ta falin rregullisht namazin” 
(Ibrahim:31). 

 

 
1 Muslimi 333 
2 Buhariu 528 
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Ndërsa në sunet, hadithi i njohur i Miraxhit, të cilin e shënon Enes bin Malik i cili 

thotë:“Në natën kur i Dërguari i Allahut  ملسو هيلع هللا ىلص u ngrit në qiell (nata e Israsë), atij iu 

bënë obligim pesëdhjetë namaze gjatë ditës dhe natës dhe më pas iu pakësuan deri 

në pesë namaze.”1 

 

Talha ibn Ubejdullahu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) rrëfen: "Një beduin flokëshprishur 
erdhi tek i Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص dhe i tha: O i Dërguari i Allahut, më trego çka më ka 
obliguar Allahu në lidhje me namazin? “Pesë namazet, përveç nëse shton diçka 
vullnetarisht”, - iu përgjigj Pejgamberi 2.ملسو هيلع هللا ىلص 
 

Namazi është obligim për çdo mysliman të mençur (jo i çmendur), i cili ka 

hyrë në moshën e pjekurisë. Andaj nuk është i obliguar për mosbesimtarin, 

fëmijën, e as të çmendurin. 

Thotë i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص: “Është ngritur lapsi (nuk shkruan lapsi) nga tre persona: Nga 

personi që është fjetur deri sa të zgjohet, nga fëmija deri sa të hyn në moshën 

madhore, dhe nga i çmenduri deri sa ti kthehet mendja.”3 

Megjithatë fëmijët kur të arrijnë moshën shtatëvjeçare urdhërohen për faljen e 

namazit ndërsa kur arrijnë moshën dhjetëvjeçare lejohet edhe goditja e tyre nëse 

ata e lënë atë. 

Ai i cili e mohon namazin apo e lë atë në tërësi del nga feja Islame, Allahu na ruajt. 

Thotë i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص:”Premtimi që është në mes nesh dhe atyre (mosbesimtarëve)  

është namazi, ai që e lë namazin ka bërë kufër.”4 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Buhariu 349 
2 Buhariu: 1891 
3 EbuDavudi 4403 
4 Muslimi 134 
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KAPTINA E DYTË 

 

Ezani dhe ikameti 

 
Çështja e parë: Definicioni i Ezanit dhe Ikametit, dhe dispozita e tyre 

 
1. Definicioni i Ezanit dhe Ikametit 

 

Ezani 

Në terminologjinë gjuhësore: Edhan do të thotë: Kumtim. 

Thotë Allahu i Madhëruar: “Dhe (ky është) një kumtim nga Allahu dhe i 

Dërguari i Tij drejtuar të gjithë njerëzve në ditën e haxhit të madh...”1 

Në terminologjinë e sheriatit: Kumtimi mbi hyrjen e kohës së namazit me disa fjalë 

të caktuara nga Ligjvënësi. 
 
Ikameti 

Në terminologjinë gjuhësore: Ikameh do të thotë ngritje, ndërsa realiteti i saj është: 

ngritja e atij i cili është i ulur. 

Në terminologjinë e sheriatit: Kumtimi mbi ngritjen për namaz, me disa fjalë të 
caktuara nga Ligjvënësi. 

 
2.Dispozita: 

Ezani dhe Ikameti janë legjitime për burrat për pesë kohët e namazit dhe të njëjtat 

janë farz kifaje, që d.m.th. nëse atë e kryen dikush, të tjerët nuk kanë mëkat. Duhet 

pasur parasysh se kjo është nga ritualet e dukshme të Islamit, andaj nuk lejohet që 

të anashkalohet. 
 
 
 
Çështja e dytë: Kushtet e vlefshmërisë së tyre 

 
 
1. Islami: andaj nuk pranohen nga mosbesimtarët. 

2. Mendja: nuk pranohen nga i dehuri, i çmenduri, apo nga fëmija që nuk di të 

dallojë. 

3. Gjinia mashkullore: nuk pranohen nga gruaja si shkak i zërit të saj e as nga 

hermafrodit (khuntha) derisa nuk i dihet gjinia. 

4. Të jetë ezani në kohën e namazit, andaj nuk pranohet para hyrjes së kohës së 

tij, përveç ezanit të parë të mëngjesit dhe të parit të xhumasë. Ndërsa ikameti 

duhet të jetë në atë moment kur dëshirojmë të fillojmë me faljen e farzit. 

5. Të jenë fjalët përbërëse të tyre sipas renditjes dhe në vazhdimësi (pa 
ndërprerje), siç është transmetuar në sunetin e të Dërguarit  ملسو هيلع هللا ىلص. 

 
1 Et-Teube:3 
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6. Të jenë në gjuhën arabe dhe atë me terme të njëjta që na është transmetuar në 

sunet. 
 
 
Çështja e tretë: Cilësitë e pëlqyera që duhet ti posedojë muezini 

 

1. Të jetë i drejtë, besnik, sepse ai lajmëron për kohën e namazit dhe atë të 

agjërimit. E nëse nuk është i tillë atëherë besimtarët nuk janë të siguruar nga ndonjë 

hile që mund të ju bëhet. 

2. Të jetë i mençur dhe të jetë i rritur, por pranohet ezani edhe nga fëmija i cili i 

dallon gjërat. 

3.Ti njohë kohët e namazit, me qëllim që të kumtojë hyrjen e kohës mu nga 

fillimi i saj. E nëse nuk i njeh si duhet kohët e namazit atëherë padyshim që do 

mund të gabojë. 

4. Të ketë zërin e lartë, që të dëgjohet nga njerëzit. 

5. Të jetë i pastër. 

6. Të thërret ezanin në këmbë, dhe atë i drejtuar kah Kibla. 

7. Ti vendos gishtërinjtë në veshët e tij, dhe ta sjell fytyrën në anën e djathtë kur 

thotë: “hajja lel salaa” dhe në anën e majtë kur thotë “hajja lel felaah” 

8. Të thërret ezanin me ngadalësi ndërsa të shpejton kur të thërret ikametin. 
 
 
 
Çështja e katërt: Mënyra e ezanit dhe ikametit 

 

Transmetohen dy mënyra të ikametit nga i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص, ndërsa ezani vetëm një. 
 
 
Ezani: Transmetohet në hadithin e Ebi Mehdhure se i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص ia mësoi ezanin 

duke i thënë: “Thuaj: Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Esh-

hedu el-la ilahe il-lall-llah Esh-hedu el-la ilahe il-lall-llah Esh-hedu en-ne 

Muhammeder Rasulullah Esh-hedu en-ne Muhammeder Rasulullah Hajja ales-

salah Hajja ales-salah Hajja alel felah Hajja alel felah Allahu Ekber Allahu 

Ekber La ilahe il-lall-llah.”.1 

 

Është e pëlqyer që në ezanin e sabahut të thuhet:“Esalatu khajrun minen-neum” dy 

herë, siç është transmetuar nga Ebu Mehdhura se i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: 

“Kur të thërrasësh ezanin e sabahut thuaj:“Esalatu khajrun minen-neum”2 
 
Ikameti: “Allahu Ekber Allahu Ekber, Esh-hedu el-la ilahe il-lall-llah, Esh-hedu en-

ne Muhammeder Rasulullah, Hajja ales-salah, Hajja alel felah, Kad kameti Salah 

Kad kameti Salah Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe il-lall-llah.” 

 
1 EbuDavud 503, IbnMaxhe 708, Albani - Sahih 
2 Nesaiu 2/7, Albani Sahih 
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Ndërsa në hadithin e Enesit: “U urdhërua Bilali që Ezanin ta thërret çift ndërsa 

ikametin tek.”1 

Andaj fjalët e ezanit përsëriten dy herë ndërsa të ikametit një herë, vetëm se në 

fjalën “Kad Kameti Salah”, ajo thuhet dy herë. 
E nëse bën terxhii (ul zërin në shqiptimin e parë të citatit, p.sh. (Hajja ales-salah e 
thotë me zë më të ulët, ndërsa për së dyti e ngrit zërin) si në ezan ashtu edhe në 
ikamet nuk ka diç të keqe. 

 
Ndërsa mënyra e dytë e ikametit është ikameti i Ebi Mehdhures, i cili transmeton se 

i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص ia mësoi ikametin duke i thënë: ”Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu 

Ekber Allahu Ekber Esh-hedu el-la ilahe il-lall-llah Esh-hedu el-la ilahe il-lall-llah 

Esh-hedu en-ne Muhammeder Rasulullah Esh- hedu en-ne Muhammeder 

Rasulullah Hajja ales-salah Hajja ales-salah Hajja alel felah Hajja alel felah Kad 

kameti Salah Kad kameti Salah Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe il-lall-llah” 
 
 
 
Çështja e pestë: Çka thotë ai i cili dëgjon ezanin, dhe me çfarë lutet pas saj 

 
 
Është e pëlqyer që ai i cili e dëgjon ezanin të thotë të njëjtën që e thotë myezini, 

siç është transmetuar në hadithin që e transmeton Ebi Said se i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص ka 

thënë: “Kur ta dëgjoni thirrjen thoni të njëjtën që e thotë myezini”.2 

Përveç kur thuhet: Hajja ales-salah, Hajja alel felah, atëherë pas çdonjërës thuhet: 

“La haule ve la kuvete ilabilah”, siç është transmetuar në hadithin e Omerit se i 

Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص pasi që dëgjoi: “Hajja ales-salah, Hajja alel felah”, pas çdonjërës 

tha: “La haule ve la kuvete ilabilah”.3 

Ndërsa kur thotë myezini në ezanin e sabahut: “Esalatu khajrun minen-neum”, ai i 

cili dëgjon myezinin e përsërit të njëjtën. 
 
Ndërsa në ikamet nuk veprohet një gjë e tillë, d.m.th ikameti nuk përsëritet nga 

dëgjuesi. 
 
Pastaj dërgon salavat mbi të Dërguarin  ملسو هيلع هللا ىلص dhe thotë: “Allahumme rabbe 

hadhihid-davetit-tammeh, ves-salatil-kaimeh, ati Muhammeden el-vesilete vel 

fadileh, veb'athhu mekamen mahmuden el-ledhi vea'adteh."4 

Që do të thotë: O Allah, Zot i kësaj thirrjeje të plotë dhe namazit që do të fillojë, jepi 

Muhammedit el-vesile dhe el-fadileh. Ngrite atë në një vend të lavdishëm të cilin e 

ke premtuar. 

 

 

 
1 Buhariu 605, Muslimi 378 
2 Buhariu 621, Muslimi 1093 
3 Muslimi 375 
4 Buhariu 613, 
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KAPTINA E TRETË 

 

Kohët e Namazit 
 
Pesë namazet e obliguara gjatë ditës dhe natës janë në kohë të caktuara nga 

Ligjvënësi. 

Allahu i Madhëruar thotë: “E kur të qetësoheni (nga lufta), atëherë faleni 

namazin (në mënyrë të rregullt), sepse namazi është obligim për besimtarët në 

kohë të caktuar.” (en-Nisa:102) 

Pra është i obliguar në kohë të caktuar për të, andaj edhe nuk pranohet namazi 

para hyrjes së kohës së tij. 

Sa i përket kohëve të namazit, argument bazë për të është hadithi i Abdullah ibn 

Amër ibn El-Asit se i Dërguari i Allahut  ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: ”Koha e drekës është kur ta 

kalojë dielli kupën e qiellit, dhe hija e njeriut është sa lartësia e trupit të tij. Kjo 

zgjat derisa nuk vjen ikindija. Koha e ikindisë është derisa nuk skuqet (zbehet) 

dielli. Koha e namazit të akshamit është derisa nuk ka humbur e skuqura e 

mbrëmjes. Koha e namazit të jacisë është deri në mesnatë. Koha e namazit të 

sabahut është prej agimit të ditës e deri në lindjen e diellit”.1 
 
Namazi i drekës fillon me fillimin e perëndimit të diellit, d.m.th. animin e tij nga 

kupa e qiellit në drejtim të perëndimit dhe përfundon atëherë kur lartësia e hijes së 

çdo gjëje të jetë njësoj sikur lartësia e saj. Është e pëlqyer që dreka të falet në fillim 

të kohës, e nëse është tepër nxehtësi e madhe atëherë është i pëlqyer vonimi derisa 

të freskohet (afër kohës së ikindisë). Thotë i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص: “Nëse vapa është e fortë 

atëherë faleni namazin pasi të freskohet sepse nxehti i madh është si shkak i 

shfryrjes së Xhehenemit”.2 
 
Namazi i ikindisë, fillon nga përfundimi i kohës së drekës, d.m.th. nga momenti 

kur hija e lartësisë së çdo gjëje bëhet sa lartësia e vet saj dhe përfundon me 

zverdhjen e diellit. 

Është e pëlqyer të falet në fillim të kohës, duke mos harruar se ajo është namazi i 

mesëm të cilin e ka cekuar Allahu i Madhëruar:“ Vazhdoni rregullisht namazet 

(faljet), e edhe atë namazin e mesëm, dhe ndaj Allahut të jeni respektues (në 

namaze)“. (ElBekare:238) 

Gjithashtu i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص  na ka urdhëruar që të kujdesemi për këtë namaz, ku thotë: 

“Kujt i humb namazi i ikindisë është sikur t'i gjymtohej familja dhe pasuria“3 

Gjithashtu thotë: “Kush e lë namazin e Ikindisë, atij i asgjësohen të gjitha veprat“4 

 
1 Muslimi 612 
2 Buhariu: 533, Muslimi: 615 
3 Buhariu 552, Muslimi 626, 201 
4 Buhariu 553 
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Namazi i akshamit, është nga perëndimi i diellit deri në zhdukjen e skuqjes në 

horizont. 

Thotë i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص:“Koha e akshamit është përderisa nuk është zhdukur e skuqura 

në qiell“1 

Është e pëlqyer që të falet në fillim të kohës, siç është transmetuar nga i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص  

i cili ka thënë: “Do vazhdojë umeti im të jetë në hajr, përderisa nuk e vonojnë 

Akshamin derisa të duket përzierja e yjeve“.2 

Këtu përjashtohet Nata e Muzdelifes për haxhiun, ku është e pëlqyer që akshami të 

vonohet dhe të bashkohet me jacinë në kohën e jacisë. 
 
Namazi i jacisë: Koha e saj fillon me zhdukjen e së skuqurës në horizont, e deri në 

mesnatë. Thotë i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص :“Koha e namazit të Jacisë është deri në mesnatë“3 

Është e pëlqyer që namazi i Jacisë të vonohet deri në kohën e fundit të saj nëse 

kjo gjë nuk sjell vështirësi, ndërsa gjumi para dhe bisedat e padobishme pas janë 

të papëlqyera. Transmetohet nga Ebi Berzete se i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص urrente gjumin para 

Jacisë dhe bisedën pas saj.4 
 
Namazi i sabahut është nga dalja e agimit të vërtetë deri në kohën e lindjes së 

diellit. Është e pëlqyer të falet menjëherë pas hyrjes së kohës së saj. 
 
Këto janë kohërat e caktuara me sheriat për faljen e namazit, andaj myslimanët 

duhet të jenë të kujdesshëm dhe me përpikëri të ju përmbahen atyre. 

Allahu i Madhëruar ka qortuar ata të cilët vonojnë namazin nga koha e tij, duke 
thënë: “Mjerë  për ata që falen, të cilët ndaj namazit të tyre janë të 
pakujdesshëm”5 
Gjithashtu thotë: “E pas tyre erdhën pasardhës, që e lanë namazin e u dhanë pas 
kënaqësive, e më vonë do të hidhen në Gaja (në humnerën e skëterrës).”6 

 
Ndërsa kryerja e namazeve në kohën e tyre është nga veprat më të mira dhe me 

të dashura te Allahu i Madhëruar. Është pyetur i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص:“Cila është vepra 

më e dashur tek Allahu? Tha: “Namazi në kohën e tij.“7 

 

 

 

 

 

 

 
1 Muslimi 173, 174/1 
2 Ahmedi 4/174, EbuDavud 418, Hakimi 190-191/1 
3 Muslimi 173 
4 Buhariu 578, muslimi 647 
5 El-Maun:4-5 
6 Merjem:59 
7 Buhariu 527, Muslimi 75, 139 



Fikh II                                                                                                                                                                   2020-2021 

 

9 

 

KAPTINA E KATËRT 

 

Kushtet e namazit dhe shtyllat e tij, argumentet mbi të, si dhe dispozita mbi 

lënësin e namazit. 
 
 
Çështja e parë: Numri i namazeve të detyrueshme 

Numri i namazeve të detyrueshme është pesë, e ato janë: (El-Fexhr) Sabahu, (Edh-

dhuhr) Dreka, (El-Asr) Iqindija, (El-Magrib) Akshami, (EL-Isha) Jacija. 

Për këtë ka konsensus tek myslimanët, por njashtu edhe argumente të shumta. 

Transmeton Talha bin Ubejdilah se një beduin tha: “O i Dërguari i Allahut, 

cilat namaze mi ka obliguar Allahu mua. I Dërguari tha: Pesë namaze gjatë 

ditës dhe natës” 
 
Çështja e dytë: Për kë është namazi i detyrueshëm? 

Namazi është i detyrueshëm për çdo besimtarë të mençur i cili ka arritur moshën e 

pjekurisë, përveç gruas e cila është në periudhën e të përmuajshmeve apo lehonisë. 

Fëmija kur mbush moshën shtatë vjeçare urdhërohet për tu falur, ndërsa në moshën 
dhjetëvjeçare lejohet edhe të goditet. 

Thotë i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص: "Urdhëroni fëmijët tuaj të falen kur të arrijnë moshën shtatë 

vjeçare dhe rrihni ata që ta bëjnë këtë kur të arrijnë moshën dhjetë vjeçare. Dhe 

ndani ata në shtretërit e tyre."1 
 
Çështja e tretë: Kushtet e namazit 

Me kushte nënkuptojmë gjërat pa të cilat namazi nuk është i pranuar. 
 

Kushtet e namazit janë nëntë: 

1. Islami: Nuk pranohet nga mosbesimtarët, si shkak i asgjësimit të veprave të tyre. 

 

2. Mendja, Nuk pranohet nga i çmenduri, sepse sheriatikisht nuk është i ngarkuar 

me vepra. 

 

3. Mosha e pjekurisë: Nuk është obligim për fëmijët derisa të arrijnë moshën e 

pjekurisë. 

 

4. Pastrimi nga hadethi i madh dhe ai i vogël, sipas mundësisë. 

I Dërguari i Allahut  ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Allahu nuk e pranon namazin e askujt prej jush, 

pas hadethit, derisa ai të marrë avdes.”2 

 

5. Hyrja e kohës së caktuar për namaz. 
 

1 Ahmedi 3/201, EbuDavudi 494, Tirmidhiu 407, 
2 Muslimi 224 
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 Thotë Allahu i Madhëruar: “E kur të qetësoheni (nga lufta), atëherë faleni namazin 

në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për besimtarët në kohë të 

caktuar.”1 

Gjithashtu argument për të është hadithi i Xhibrilit, ku i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص thotë: “Xhibrili  

më priu si imam dy herë (dy ditë) tek Shtëpia (Qabeja). Ma ka falur Drekën kur 

dielli filloi të anojë nga zeniti (në drejtim të perëndimit) në një masë të nallanes. 

Ikindinë ma ka falur kur hija e objektit ishte sa vetë objekti. Ma ka falur Akshamin 

kur agjëruesi bën iftar. Jacinë ma ka falur kur ka humbur e skuqura në horizont 

(rrezet e kuqe të cilat paraqiten në horizont pas perëndimit të diellit). Ma ka falur 

Sabahun kur agjëruesit i ndalohet ushqimi. Të nesërmen (ditën e dytë) Drekën ma 

ka falur atëherë kur hija e objektit ishte sa vetë objekti. Ikindinë ma ka falur atëherë 

kur hija e objektit ishte sa dy herë objekti. Ma ka falur Akshamin atëherë kur 

agjëruesi bën iftar. Ma ka falur Jacinë në një të tretën e natës, kurse Sabahun ma 

ka falur atëherë kur janë shpërndarë rrezet e agimit. Pastaj mu kthye (Xhibrili) 

duke më thënë: “O Muhammed! kjo është koha (e namazeve) të pejgamberëve para 

teje dhe koha e lejuar e çdo namazi për t'u falur është në mes këtyre dy kohëve.”2 

Andaj nuk pranohet namazi para kohe, e as pas kohës së tij vetëm se me arsye. 

 

6. Mbulimi i auretit sipas mundësisë, me diç e cila nuk është e tejdukshme. 

Thotë Allahu i Madhëruar: “O bijtë e Ademit, vishuni bukur në çdo faltore (për 

çdo namaz)...”3 

Ndërsa i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص thotë: “Nuk e pranon Allahu namazin e vajzës së rritur pa 

mbulesë”4 

Aureti i burrit të rritur është mes kërthizës dhe gjunjëve, siç është transmetuar në 

hadithin e të Dërguarit  ملسو هيلع هللا ىلص kur i drejtohet Xhabirit duke i thënë:” Nëse falesh në një 

teshë dhe ajo është e gjerë atëherë mbështillu me të, e nëse është e pamjaftueshme 

atëherë vendose në pjesën e poshtme të trupit.”5 

Më së miri është që personi i cili falet, supet e tij të jenë të mbuluara, pasi që i 

Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص ka ndaluar që besimtari të falë namazin në atë gjendje. 

Thotë i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص: “Të mos falet ndonjëri nga ju me një rrobë të vetme, pa hedhur 

mbi supin e tij ndonjë gjë”.6 

Ndërsa gruaja e tëra është auret (diç e cila duhet të mbulohet) përveç fytyrës dhe 

duarve të saj, e nëse falet në prani të njerëzve që nuk i ka mahrem, ajo mbulon tërë 

trupin, siç ka thënë i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص:”Gruaja është auret.”7 

 
1 En-Nisa:103 
2 Ahmedi 3/330, Nesaiu 1/91, Tirmidhiu 150 
3 Araf:31 
4 EbuDavudi 627, Tirmidhiu 375, IbnMaxhe 655 
5 Buhariu 361, Muslimi 3010 
6 Buhariu 359, Muslimi 516 
7 Tirmidhiu 397, Albani-Sahih 
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7. Largimi i ndyrësirave nga trupi, rroba dhe vend falja, nëse ka 

mundësi për diç të tillë. 

Thotë Allahu i Madhëruar: “Dhe rrobat tua pastroi!”1 

Ndërsa Muhamedi  ملسو هيلع هللا ىلص thotë: “Keni kujdes gjatë urinimit, sepse shumica e dënimit në 
varr vjen nga ai.” 

Gjithashtu transmeton Esma bint Ebi Bekr radijallahu anhuma, e cila ka thënë: “Një 

ditë prej ditësh një grua erdhi te i Dërguari dhe i tha: “Ndodh që në teshat tona të 

pikojë gjaku i ciklit mujor. Si të veprojmë?” I Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص i tha: “E fërkon (të thatë), 

pastaj e lan me ujë, e ter dhe falesh me të.2 

 

8. Drejtimi kah kibla sipas mundësisë. 

Thotë Allahu i Madhëruar :“Pra kthehu anës së Xhamisë së Shenjtë (Qabes), dhe 

kudo që të jeni kthehuni kah ajo.”3 

Ndërsa Muhamedi  ملسو هيلع هللا ىلص thotë: “Kur ngrihesh për namaz, merr avdes në formën 

më të mirë, pastaj drejtohu kah Kibla..”4 

 

9. Nijeti – Nijeti është i detyrueshëm për çdo namaz, siç është transmetuar 

nga i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص në hadithin e Omerit se i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Veprat 

vlerësohen sipas qëllimit...”. 

Vendi i nijetit është zemra, ndërsa ajo nënkupton përcaktimin apo vendosmërinë për 
të vepruar një gjë. 
Shqiptimi i saj me gojë nuk është nga suneti i të Dërguarit  ملسو هيلع هللا ىلص e as i shokëve të tij, 

andaj edhe nuk bën të bëhet si i tillë. 
 
Çështja e katërt: Shtyllat e namazit 

 

Shtyllat janë pjesët mbi të cilat ndërtohet namazi dhe pa të cilat ai nuk është i 

vlefshëm. 

Dallimi mes kushteve dhe shtyllave: Kushtet e paraprijnë adhurimin dhe e 

shoqërojnë atë, ndërsa shtyllat janë pjesa përbërëse e adhurimit si nga fjalët ashtu 

dhe nga veprat. 

Shtyllat e namazit janë katërmbëdhjetë, obligimi i tyre nuk bie edhe nëse ndonjëra 

nga ta nuk veprohet me, apo pa qëllim. 

 

1. Kijami – Qëndrimi në këmbë. Qëndrimi në këmbë është obligim për besimtarin 

në namazet farz (të detyrueshme), nëse ai ka mundësi për një gjë të tillë. 

 
1 El-Mudethir: 4 
2 Buhariu 227, Muslimi 291 
3 El-Bekare:144 
4 Buhariu 6251, Muslimi 397 
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Thotë Allahu i Madhëruar: “...dhe çohuni për hir të Allahut duke qenë 

respektues (në namaze)”.1 

Gjithashtu i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص iu drejtua Imran bin Husejnit duke i thënë: “Falu në 

këmbë, e nëse nuk ke mundësi atëherë ulur, e nëse nuk ke mundësi atëherë 

shtrirë.”2 

Nëse namazfalësi e lë kijamin (të qëndruarit në këmbë në namaz) në farz, duke 

pasur arsye, si sëmundje, frikë, apo diç tjetër, justifikohet për këtë dhe falet në 

gjendjen që ka mundësi. 
 
Ndërsa në namazet nafile (jo të detyrueshme), kijami në ta është sunet e jo 

shtyllë e namazit. Sa i përket vlerës, duhet pasur parasysh se falja e namazeve 

vullnetare në këmbë është më e vlefshme sesa falja e tyre ulur. 

Thotë i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص: “Namazi i atij që falet ulur është sa gjysma e namazit të 

atij i cili është falur në këmbë”.3 

 

2. Tekbiri fillestar: Me këtë nënkuptojmë thënien “Allahu Ekber”, fjalë e cila nuk 

mund të zëvendësohet me ndonjë tjetër. Siç është transmetuar në hadithin e të 

Dërguarit  ملسو هيلع هللا ىلص kur ia ka qartësuar mënyrën e faljes sahabiut i cili nuk u fal si duhet, 

ku ndër tjerash i tha: “dhe kur të ngrihesh për namaz merr tekbir…”4 

Gjithashtu i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص thotë: “Fillimi i namazit është tekbiri ndërsa fundi i saj 

selami”5 

Andaj nëse dikush fillon namazin dhe nuk ka marrë tekbir, ai nuk është falur. 

 

3. Leximi i Sures El-Fatiha në çdo namaz. Thotë i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص:“Nuk ka namaz ai   

i cili nuk e lexon El-Fatiha-në.”6 

Nga kjo përjashtohet xhematliu i cili e arrin imamin në ruku (përkulje), apo duke 

qenë imami në këmbë por nuk ka kohë për të lexuar suren El-Fatiha, si dhe 

xhematliu në namazet me zë. 

 

4. Rukuja në çdo rekatë. 

Thotë Allahu i Madhëruar: “O ju që besuat, bëni ruku e sexhde dhe vetëm Zotin 

tuaj adhurojeni…”7 

Ndërsa në hadithin e të Dërguarit  ملسو هيلع هللا ىلص që përmendëm më lartë, kur ia ka qartësuar 

mënyrën e faljes sahabiut i cili nuk u fal si duhet, tregohet se i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص 

 
1 El-Bekare:238 
2 Buhariu 1117 
3 Muslimi:735 
4 Buhariu:793, Muslimi:397 
5 EbuDavudi:61, IbnMaxhe:275, Tirmidhiu:3, Albani – Hasen Sahih 
6 Buhariu:756, Muslimi:394 
7 Haxh:77 
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tha:“..bjer në ruku derisa të qetësohesh në atë gjendje, pastaj ngrihu derisa të 

drejtohesh në këmbë…”1 

 

  5-6. Ngritja nga rukuja dhe drejtimi i trupit gjatë të qëndruarit në këmbë. 

Argument për këtë është hadithi i lartpërmendur. 

 

7. Sexhdeja. Thotë Allahut i Madhëruar: “O ju që besuat, bëni ruku e sexhde 

dhe vetëm Zotin tuaj adhurojeni…”2 

Gjithashtu vazhdimi i hadithit të atij i cili nuk u fal siç duhet, kur i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص i tha: 

„bjer në sexhde derisa të qetësohesh në atë gjendje”. 

Sexhdeja bëhet në çdo rekatë dy herë, dhe atë me shtatë pjesë të trupit. Transmeton 

Abdullah bin Abasi se i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Jam obliguar të bie në sexhde me 

shtatë eshtra: Ballin dhe hundën, dy duart, dy gjunjët dhe fundin (gishtërinjtë) e dy 

këmbëve”.3 

 

8-9. Ngritja nga sexhdeja dhe ulja mes dy sexhdeve. 

I Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص në hadihin e lartpërmendur tha: “Pastaj ngrihu nga sexhdeja dhe 

rri ulur derisa të qetësohesh…” 

 
10. Qetësimi në çdo shtyllë të namazit. Aq sa të ketë mundësi njeriu ta thotë 
leximin e detyrueshëm që është për atë pjesë. 
 

11. Leximi i teshehudit në uljen e fundit. Thotë Abdullah bin Mesudi: “Para se të 

na obligohej teshehudi lexonim: Eselamu alallahi min ibadihi, por i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص na 

tha: Mos thoni Eselamu alallah, por thoni Etehijatulilah…”4 

Andaj thënia e Ibn Mesudit: “para se të na bëhej obligim” është dëshmi se leximi i 

Etehijatit është bërë obligim. 

 

12. Ulja e Fundit. Këtë e ka bërë i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص dhe nuk e ka lënë asnjëherë dhe na 

ka porositur duke na thënë: “Faluni ashtu siç më keni parë mua duke u falur.”5 

 

13. Selami . Një herë kthen kokën në të djathtë: Eselamu alejkum ue 

rahmetullah, pastaj kthen kokën nga e majta dhe lexon të njëjtën. Siç e 

përmendëm se fillimi i namazit është tekbiri ndërsa fundi i saj selami. 

 

 
1 Buhariu:756, Muslimi:394 
2 Haxh:77 
3 Buhariu:709, Muslimi:490 
4 Nesaiu 2/240, Albani - Sahih 
5 Buhariu:631 
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14. Renditja e këtyre shtyllave 

I Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “...dhe faluni ashtu siç më keni parë mua duke u falur.”1 
 
Çështja e pestë: Vaxhibet e namazit 

 
 
Vaxhibet janë tetë, të cilat nëse lihen me qëllim prishet namazi, e nëse ndodh pa 

qëllim, apo pa dituri atëherë bie obligueshmëria e tyre. 

E nëse harrohen pa qëllim, atëherë obligohet  sexhdeja e harresës (sehvi sexhdeja). 
 
Dallimi mes vaxhibeve dhe shtyllave: 

Nëse harrohet një shtyllë, namazi nuk është i vlefshëm vetëm nëse e njëjta veprohet, 

ndërsa nëse harrohet një vaxhib atëherë mjafton për të sexhdeja e harresës. Na 

kjo kuptojmë se shtyllat janë më të rëndësishme sesa vaxhibet. 
 
 
Vaxhibet e namazit janë: 

1. Të gjithë tekbirët përveç tekbirit fillestar. Këta përndryshe quhen tekbiret e 

ndryshimit të pozitës në namaz. Thotë Abdullah ibn Mesudi: “E kam parë të 

Dërguarin  ملسو هيلع هللا ىلص duke marrë tekbir në çdo ngritje dhe zbritje, qëndrim në këmbë dhe 

ulje“2. 

Kështu vazhdoi i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص derisa vdiq, ndërsa ai  ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “ Faluni ashtu siç 

më keni parë mua duke u falur.“3 

 

2. Thënia “Semi’all-llahu limen hamideh” (Allahu e dëgjon atë që e falënderon, 

lavdëron Atë), si për imamin ashtu edhe për personin i cili falet vetëm. 

Transmeton Ebu Hurejra se i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص, merrte tekbir kur çohej për namaz, kur 
binte në ruku, pastaj drejtonte shpinën duke u ngritur nga rukuja dhe thoshte: 
“Semi’all-llahu limen hamideh”, pastaj duke qenë i ngritur thoshte: “Rabena ve leke 
elhamd” (Zoti ynë, Ty të qofshin të gjitha falënderimet, lavdërimet).4 

 

3. Thënia: “Rabena ve leke elhamd” e cila thuhet nga xhemati. Ndërsa imami 

dhe personi i cili falet vetëm nuk e thotë atë. 

Transmeton Ebi Musa el-Eshari se i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “E kur të thotë Imami “ 
Semi’all-llahu limen hamideh”, thuani “ Rabena ve leke elhamd”.5 

 

4. Thënia: “Subhane Rabiel Adhim“ (Sa i përsosur është Zoti im, i 

Madhërishmi), së paku një herë në ruku. 

 

 
1 Buhari 6008 
2 Nesaiu 2/205, Tirmidhiu 253 
3 Buhari: 6008, Muslim: 674 
4 Muslim 1/293 
5 Muslimi 404, Ahmedi 4/399 
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5. Thënia: “Subhane Rabiel E’Ala” (Sa i përsosur është Zoti im, më i Lartësuari), 
së paku një herë në sexhde. 

Transmetohet nga Hudhejfe se i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص në ruku thoshte: “Subhane Rabiel 

Adhim”, ndërsa në sexhde:“Subhane Rabiel Ala.”1 

 

6. Thënia: “Rabi Gfir-li“ mes dy sexhdeve 

Transmetohet nga Hudhejfe se i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص mes sexhdeve ka thënë: “Rabi Gfirli, 

Rabi Gfirli” (O Zoti im! Më fal, O Zoti im! Më fal)”
2 

 

7. Teshehudi i parë 

Nëse Imami harron dhe ngrihet pas rekatit të dytë, atëherë xhemati nuk e ka 

obligim uljen e parë pasi që ai obligohet të pason imamin. I Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص kur harroi 

uljen e parë, nuk u kthye për ta bërë përsëri, por e kompensoi atë me sexhden e 

harresës. 

Në teshehudin e parë lexohet: “Etehijatu lilahi vesalavatu vet-tajibatu. Eselamu 

alejke ejuhen- nebiju ve rahmetullahi ve berekatuhu. Eselamu alejna ve ala ibadi 

lahis-salihin. Eshhedu en Lailahe Il-Allah ve eshhedu enne Muhammeden abduhu 

ve resuluhu.” 

 

8. Ulja e parë 

Transmeton Abdullah bin Mesudi se i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Kur të qëndroni 

ulur pas dy rekateve, lexoni Etehijatu lilah...”3 
 
 
 

Çështja e gjashtë:  Sunetet e namazit 

 

Sunetet e namazit janë dy lloje: sunete në vepra dhe sunete në fjalë. 
 

Sunetet në vepra: 

1) Ngritja e duarve gjatë: Tekbirit fillestar, para uljes për në ruku, pas ngritjes nga 

rukuja. 

Transmetohet se Malik bin El-Huvejrith, “kur fillonte namazin merrte tekbir dhe 

ngrite duart, kur dëshironte të bie në ruku ngrite duart, kur ngrite kokën nga rukuja 

ngrite duart. Pastaj tregoj se i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص vepronte kështu.”4 

 

2) Vendosja e dorës së djathtë mbi të majtën dhe vendosja e tyre në gjoks 

 
 

1 EbuDavudi 874, Tirmidhiu:262, Albani - Sahih 
2 Nesaiu 1/172, IbnMaxhe 897, Albani - Sahih 
3 Ahmedi 1/437, Nesaiu 1/174, Albani Sahih 
4 Muslimi 391 
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3) Shikimi në vendin e sexhdes 

 

4) Lënia e hapësirës mes këmbëve gjatë qëndrimit në këmbë 

 

5) Vendosja e duarve me gishtërinj të hapur në gjunjë 

 

6) Drejtimi i shpinës gjatë rukusë dhe nivelimi i kokës me të 
 

Sunetet në fjalë 

1) Lutja në fillim të namazit 
Subhaneke-Allahume ve bihamdike ve tebareke-smuke ve te’ala xhedduke ve 
lailahe gajruke. 
 

2) Kërkimi i mbrojtjes nga Allahut prej shejtanit (eudhubilahi mine-shejtani 

raxhim) 

 

3) Besmele-ja 

 

4) Thënia Amiin 

 

5) Leximi i ndonjë pjese të Kuranit pas sures Elfatiha 

 

6) Leximi i dhikrit të rukus dhe sexhdes më shumë se një herë 

 

7) Lutja mes teshehudit (leximit të etehijatulilah...) dhe selamit 
 
 
 
Çështja e shtatë: Gjërat që prishin namazin 

 

Gjërat që prishin namazin janë: 

1. Prishja e pastërtisë, pra avdesit ose guslit 

 

2. Të qeshurit me zë, dhe këtë me konsensus të dijetarëve, sepse ajo është sikur të 

folurit, ndërsa buzëqeshja nuk e prish namazin, siç e ka shënuar Ibn  Mundhiri. 

 

3. Të folurit me qëllim. 

Transmetohet nga Zejd bin Erkam i cili thotë: “Në fillim flisnim në namaz, ne i 

flisnim shokut të tij të cilin e kishte pranë në namaz, derisa nuk zbriti fjala e 
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Allahut: “dhe para Allahut qëndroni me përulje!”1 

E nëse flet me padituri apo harron, atëherë nuk e prish namazin. 

 

4. Zbulimi i auretit me qëllim 
 

5. Kthimi pa arsye në drejtim tjetër nga Qabeja apo me shpinë kah ajo. 

 

6. Ndotja e namazfalësit nga ndonjë ndyrësirë e jashtme, dhe ai pasi e kupton 

këtë gjë nuk e largon ndyrësirën. 

 

7. Lënia e ndonjë kushti apo shtylle të namazit 
 

8. Të vepruarit  në të diçka e cila nuk ka të bëj me të 

 

9. Mbështetja apo ulja me qëllim dhe pa arsye 

 

10. Shtimi i ndonjë shtylle të namazit me qëllim 

 

11. Ndërrimi i renditjes së shtyllave të namazit 

 

12. Dhënia selam me qëllim para kryerjes së namazit 

 

13. Ndryshimi i qëllimtë i sures El-Fatiha gjatë leximit 

 

14. Prishja e nijetit gjatë namazit 
 
 
Çështja e tetë: Gjërat e papëlqyera në namaz 

Në namaz është e papëlqyer që: 

1. Të lexohet vetëm surja El-Fatiha në dy rekatet e para 

 

2. Përsëritja e sures El-Fatiha 

 

3. Kthimi anash gjatë namazit, pa nevojë 

I Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص kur është pyetur për kthimin gjatë namazit, ka thënë: “Ai është një 

përvetësim të cilin e përvetëson shejtani nga namazi juaj.”2 
 

 
1 El-Bekare: 238 
2 Buhariu 751 
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Por, nëse kthimi ndodh si shkak i nevojës, si të pështymnit në anën e majtë tre herë 

nëse ka vesvese nga shejtani, apo nëse ka frikë se do i humb fëmija dhe sillet e 

shikon ku është, apo nevoja tjera. 

 

4. Mbyllja e syve në namaz, sepse ajo është përngjasim me mexhusët gjatë 

adhurimit të tyre të zjarrit. 

 

5. Vendosja e bërrylave në tokë gjatë qëndrimit në sexhde. 

Thotë i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص:“Asnjëri prej jush të mos i lëshojë duart në tokë sikurse që i 

lëshon qeni.” 1 

 

6. Lëvizjet e tepërta në namaz, sepse janë shkak i prishjes së vëmendjes në të. 

 

7. Vendosja e duarve mbi ije (në bel) gjatë namazit, që të mos ngjason me jehudët. 

Ebu Hurejre ka thënë: “I Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص ka ndaluar vendosjen e duarve mbi ije 

gjatë namazit.”
2 

 

8. Esedl, nënkupton hedhjen e teshës mbi supe duke mos i shtirë duart në mangët e 

saj. 

 

9. Mbulimi i gojës duke qenë në namaz. 

Transmeton Ebu Hurejra se: “i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص ka ndaluar nga Sedli në namaz, dhe nga 

mbulimi i gojës në të.
3

 

 

10. Parapritja e imamit me vepra në namaz. 

Thotë i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص: “A nuk ka frikë ndonjëri prej jush kur e ngre kokën para 

imamit që Allahu t’ia shndërrojë kokën e tij në kokë gomari, apo fytyrën e tij në 

fytyrë gomari.”4 

 

11. Gërshetimi i gishtave 

Thotë Muhamedi ملسو هيلع هللا ىلص: “Kush merr avdes nga ju në mënyrën më të mirë dhe niset për 

në xhami, të mos i gërsheton gishtat e tij, sepse ai është në namaz.”5 

 

12. Mbledhja e teshës dhe flokëve 

 
1 Buhariu 822 
2 Buhariu 1220 
3 EbuDavud 643, Tirmidhiu 379 
4 Buhariu 691, Muslimi 427 
5 Hakimi 1/206 , Albani - Sahih 



Fikh II                                                                                                                                                                   2020-2021 

 

19 

 

Ibn Abasi ka thënë: I Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص na urdhëroi që të bëjmë sexhde me shtatë 

pjesë të trupit dhe të mos i mblidhnim flokët apo rrobat tona.1 

 

13. Namazi gjatë prezencës së ushqimit 

Thotë i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص: “Nuk ka namaz për njeriun në prezencë të ushqimit dhe as kur e 

mundojnë dy nevojat fiziologjike.”2 

Sa i përket prezencës së ushqimit është e kushtëzuar me dëshirën e ngrënies dhe 

mundësisë për një gjë të tillë. 

 

14. Nëse mundohet nga nevojat fiziologjike 

Si prezenca e ushqimit ashtu edhe nevojat fiziologjike e dekoncentrojnë njeriun 

gjatë namazit. Siç ka thënë i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص: “...e as kur e mundojnë dy nevojat 

fiziologjike.”3 

 

15. Ngritja e shikimit në qiell 

Thotë i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص: “Njerëzit duhen të përmbahen nga shikimi lart në qiell gjatë 
faljes, ose shikimi i tyre nuk do t’u kthehet.”4 
 

16. Ngrënia e qepës apo hudhrës 

Thotë i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص: “Kush ka ngrënë qepë, hudhër apo presh, mos t’i afrohet 

xhamisë sonë, se me të vërtetë melekët shqetësohen nga ajo që shqetësohen 

njerëzit.”5 
 
Çështja e nëntë: Gjykimi mbi lënësin e namazit 

 
 
Lënia është dy lloj: 

Lënie duke mohuar dispozitën e tij 

Ai i cili e lë namazin duke e mohuar dispozitën e tij është mosbesimtarë, renegat, 

sepse ai përgënjeshtron Kuranin, sunetin si dhe konsensusin e myslimanëve. 
 
Lënia duke mos e mohuar dispozitën e tij 

E nëse e lë atë si shkak i përtacisë dhe neglizhencës, mendimi më i vërtetë është se: 

Nëse e lë të tërin dhe nuk e fal – del nga feja islame, e nëse nuk e lë të tërin, por 

ndonjëherë falet ndonjëherë jo, atëherë është mëkatar i madh. 

Thotë Allahu i Madhëruar: “Po, nëse ata pendohen, e falin namazin dhe e japin 

zekatin, atëherë i keni vëllezër në fe. Ne i sqarojmë argumentet për ata njerëz 

që kuptojnë.”1 
 

1 Buhariu 810, Muslimi 490 
2 Muslimi 560 
3 Muslimi 560 
4 Muslimi 429 
5 Muslimi:564 
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Thotë Muhamedi  ملسو هيلع هللا ىلص: “Mes njeriut dhe shirkut (adhurimit ndaj të tjerëve krahas 

adhurimit ndaj Allahut) dhe kufrit (mosbesimit) qëndron lënia e namazit”. 2 

Gjithashtu thotë “Besëlidhja (që bën dallimin) mes neve dhe atyre është namazi. 

Kushdo që e lë atë, bërë kufër.”3 
 
Ndërsa ai i cili fal disa namaze, e disa të tjera jo, nuk del nga Islami pasi që fjala: 

“kush e lë namazin” nënkupton lënien e tërësishme të tij, Allahu e din më së miri. 
 
 
 
 

KAPTINA E PESTË 

 

Namazet vullnetare 

 

Kur themi namazet vullnetare kemi për qëllim çdo namaz i cili nuk është i obliguar. 
 
 
 
Çështja e parë: Dobia e namazeve vullnetare, urtësia si dhe legjitimiteti i tyre 

 

Dobitë e namazeve vullnetare: Namazet vullnetare janë nga veprat të cilat më së 

shumti afrojnë tek Allahu i Madhëruar, pas luftës në rrugën e Allahut dhe kërkimit 

të diturisë. 

Andaj i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص rregullisht afrohej tek Allahu i Madhëruar me vepra vullnetare. 

Transmeton Ebu Hurejra se i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: ”Allahu i Madhëruar ka thëne: 

Kush armiqësohet me një mik Timin do ti shpalli luftë dhe nuk ka diç më të dashur 

me të cilën më afrohet robi im sesa ajo që ia kam obliguar. Njeriu vazhdon të 

afrohet tek Unë (Allahu) me nafile derisa ta dua ,e kur ta dua jam dëgjimi i tij me të 

cilin dëgjon, shikimi i tij me të cilin shikon, dora e tij me të cilën godet, këmba e tij 

me të cilën ec, nëse me kërkon, do t’ia jap, nëse kërkon mbrojtje nga Unë, do ta 

mbrojë.”4 
 
Urtësia e legjitimitetit të tyre: Allahu i Madhëruar këto namaze i ka bërë pjesë të 

fesë sonë dhe atë si shkak i mëshirës së Tij ndaj robërve të vet. Andaj çdo farz e ka 

shoqëruar me adhurim vullnetar nga vetë lloji i tij, që besimtarit ti shtohet imani 

dhe të ngrihet pozita e tij si shkak i veprimit të këtij adhurimi vullnetar. Por edhe që 

të plotësohen farzet dhe të shpërblehet besimtari në Ditën e Gjykimit. Padyshim, 

ndodh që të kemi mangësi në farze, siç është transmetuar në hadithin e Ebu Hurejres 

së i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: ”Gjëja e parë për te cilën do të jep llogari robi në Ditën e 

Ringjalljes është namazi. Nëse i ka kryer namazet sipas rregullave, atëherë do të 

jetë i shpëtuar dhe i mirëpritur. Nëse namazet do të jenë të mangëta, do të 

 
1 Teube:11 
2 Muslimi 82 
3 Tirmidhiu 2126, Nesaiu 1/231, Ahmedi 5/346 
4 Buhariu 
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përjashtohet nga mirësia dhe do të jetë i humbur. Nëse do të ketë diçka të 

paplotësuar nga farzet (obligimet e domosdoshme), Allahu i Madhëruar do t'u thotë 

(melekëve): "Shihni se a ka kryer robi Im ndonjë namaz vullnetar, me te cilin do t'ia 

kisha plotësuar farzin. Pastaj edhe veprat tjera do të gjykohen në të njëjtën 

mënyrë.”1 
 
 
Çështja e dytë: Ndarja e namazeve vullnetare 

 
Namazet vullnetare janë dy lloje: 

Lloji i parë: Namaze në kohë të caktuar, dhe quhen nafile të caktuara. 

Nga ky lloj kemi të tilla të cilat janë ndjekëse të farzeve, sikur që janë 

sunetet e namazeve, dhe ka nga ata që nuk janë ndjekëse, sikur që është vitri, 

duhaja dhe namazi i eklipsit. Por nuk duhet harruar se këto namaze janë të 

shumëllojshme, dhe rëndësia e tyre dallon, varësisht nga pozita e tyre. 
 
Lloji i dytë: Namaze të cilat nuk kanë kohë të caktuar, dhe quhen nafile të 

përgjithshme. Këto namaze lejohet të falen në çdo kohë përveç kohës së 

ndaluar. 
 
 
Çështja e tretë: Namazet vullnetare të cilat lejohet të falen me xhemat 

 
 
Me xhematë lejohet të falen: Teravitë, namazi i kërkimit të shiut, dhe namazi i 

eklipsit. 
 
 
 
Çështja e katërt: Numri i namazeve ratibe 

 

Ratib: nënkupton namazet sistematike dhe të vazhdueshme, të cilat janë ndjekëse 

të farzeve. 

 

Dobia e tyre: Janë plotësuese të mangësive dhe gabimeve të cilat mund të ndodhin 
në farz, siç u cek edhe më lartë. 

Numri i tyre është dhjetë, siç është përmendur në hadithin e Ibn Omerit: “Kam 
ruajtur nga i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص dy rekatë para dreke, dy pas saj, dy rekatë pas akshamit dhe 
dy pas jacisë, dhe dy rekatë para sabahut. Ishte kohë në të cilën nuk hyja tek i 
Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص por më tregoi Hafsa, e cila më tha: se kur arrinte koha e agimit, dhe 
muezini thërriste ezanin, i Dërguari falte dy rekate”.2 

Është transmetuar në hadithin e Umm Habibe se i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Nuk ka 

asnjë rob që i fal çdo ditë dymbëdhjetë rekate sunet, përveç farzeve e që Allahu nuk 

ia ndërton një shtëpi në Xhenet”.3 
 

1 EbuDavudi: 784, Nesaiu: 466. 467, Albani-Sahih 
2 Buhariu: 1180 
3 Muslimi:728 
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Këta janë të njëjtat që janë përmendur në hadithin më lartë vetëm se para drekës 

janë përmendur katër rekatë, siç është shënuar në transmetimin e Tirmidhiut nga 

Umm Habibe: “Katër rekatë para drekës, dy pas saj, dy rekatë pas akshamit, dy 

rekatë pas jacisë, dhe dy rekatë para sabahut.”1 

Gjithashtu është transmetuar në hadithin që e transmeton Buhariu, nga Aishja se i 

Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص nuk i linte katër rekatë para drekës.2 
 
Më të vlefshmet nga këta sunete janë dy rekatet e sabahut, siç ka thënë i Dërguari 

 Dy rekate të sabahut janë më me vlerë se kjo botë dhe çfarë ka në të.”3“ : ملسو هيلع هللا ىلص

Dhe siç ka thënë Aishja: se  i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص nuk i linte asnjëherë ato.4 
 
 
 
Çështja e pestë: Dispozita e vitrit, pozita si dhe koha e tij 

 

Dispozita: Sunet i fortë, për të cilin ka nxitur i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص, dhe ka thënë:” Allahu 

është tek dhe e do tekun.”5 

Gjithashtu i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: ”O pasues të Kuranit faleni vitrin, sepse Allahu 

është tek dhe e do tekun.”
6

 
 
Koha e tij: Koha e namazit të vitrit fillon nga namazi i jacisë e deri në namazin e 

sabahut, dhe atë me konsensusin e dijetarëve. 

Transmetohet nga Kharixhe ibn Hudhafe, se ka thënë: I Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص doli tek ne dhe 
tha: "Allahu ju ka fuqizuar me një namaz tjetër i cili është më i mirë për ju se devetë 
e kuqe, namazin e vitrit. Allahu e ka caktuar kohën e tij për ju ndërmjet namazit të 
jacisë dhe deri në kohën e sabahut."7 

E nëse arrin sabahu atëherë nuk ka vitër, thotë i Dërguari    ملسو هيلع هللا ىلص : "Namazi i natës është 

dy nga dy (rekate). E, nëse frikësohet ndokush prej jush se mos hyn sabahu, le të falë 

një rekat vitër."8 

Nga ky hadith kuptohet qartë se vitri përfundon me hyrjen e kohës së sabahut. 
 

Namazi i vitrit në pjesën e fundit të natës është më i vlefshëm se në fillimin e saj, 

por është e pëlqyer që njeriu ta falë më herët nëse mendon se nuk do ti del gjumi në 

pjesën e fundit të natës, e nëse shpreson të ngrihet le ta falë në pjesën e fundit të saj, 

sepse namazi në fund të natës është dëshmi. 

 

 
 

1 Tirmidhiu: 410 
2 Buhariu: 1182 
3 Muslimi: 725 
4 Buhariu: 1159 
5 Buhariu 6410, Muslimi 2677 
6 EbuDavud 1416, Albani - Sahih 
7 EbuDavudi 1418, Tirmidhiu 453 
8 Buhariu 990 
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Çështja e gjashtë: Mënyra e faljes së vitrit dhe rekatet e tij 
 
Vitri më i shkurtër është një rekat. 

Transmeton Ibn Omeri dhe Ibn Abasi se i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: "Vitri është një 

rekat në pjesën e fundit të natës." 

Gjithashtu hadithi i lartpërmendur i Ibn Omerit:"E nëse frikësohet ndokush prej jush 

se mos hyn Sabahu, le të falë një rekat vitër." 
 
Falja e vitrit tre rekatë 

Transmeton Aishja se: ”I Dërguari falte katër rekatë dhe mos pyet për bukurinë dhe 

gjatësinë e tyre, pastaj i falte tre rekatë.”1 

Këta tre rekatë, lejohet të falen me një por edhe me dy selame. 

Transmetohet se: Abdullah bin Omeri i falte dy rekate dhe jepte selam, pastaj falte 

vetëm edhe një rekat. Ai ka thënë: "Kështu ka vepruar i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص." 
 
Gjithashtu lejohet të falet vetëm me një selam. 

Transmeton Aishja Allahu qoftë i kënaqur me të se: " I Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص e ka falur vitrin 

dhe nuk ka dhënë selam në rekatin e dytë." 

E në një transmetim tjetër: "I ka falur tre rekate vitër dhe nuk është ulur deri në 

uljen e fundit."2 
 
Falja e vitrit pesë, si dhe shtatë rekatë dhe atë duke mos u ulur vetëm në uljen e 

fundit. 

Aishja ka thënë: "I Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص gjatë natës i falte trembëdhjetë rekate. 

Pesë prej tyre ishin Vitër, gjatë të cilave nuk ulej (në teshehud) përveçse në rekatin 

e fundit."3 

 

Transmetohet nga Ummu Seleme (Allahu qoftë i kënaqur me të) se: “I Dërguari   ملسو هيلع هللا ىلص 

e ka falur vitrin pesë dhe shtatë rekate dhe nuk i ka ndarë rekatet me selam apo 

bisedë.”4 
 
 
Çështja e shtatë: Kohët e ndaluara për faljen e namazeve nafile 

 

Ka kohëra në të cilat është i ndaluar namazi nafile, përveç namazeve për të cilat 

ka përjashtime. Kohërat në të cilat është e ndaluar falja janë pesë: 

 

1. Pas namazit të sabahut deri kur të lind dielli 

Thotë i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص: “Nuk ka namaz pas sabahut derisa të lind dielli.”5 
 

1 Muslimi 738 
2 Nesaiu 3/234 
3 Muslim 1720 
4 IbnMaxhe 1192, Albani - Sahih 
5 Buhariu: 586, Muslimi: 727 
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2. Nga lindja e diellit derisa të ngritet sa një shtizë mbi horizont, që është 

përafërsisht një metër, ndërsa me kohë 15-20min. E nëse ngritet mbi këtë 

lartësi atëherë lejohet falja e namazit. 

Argument për këtë është hadithi i të Dërguarit  ملسو هيلع هللا ىلص kur iu drejtua Amr bin Abese-së 
duke i thënë: “Fale namazin e sabahut, pastaj ndalohu nga namazi derisa të lind 
dielli dhe derisa të ngritët..”1 

 

3. Gjatë ngritjes së diellit, para arritjes së tij në zenit, derisa të fillon të anoj 

kah perëndimi dhe të hyjë koha e namazit të drekës. 

Ukbe ibn Amir ka thënë: “ Janë tre kohëra gjatë së cilave i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص na ndaloi 

nga falja e namazit dhe nga varrosja e të vdekurve tanë: lindja e diellit derisa dielli 

të jetë ngjitur në horizont, kur dielli është në pikën kulmore të tij dhe kur dielli 

është duke perënduar, derisa perëndimi i tij të jetë kryer plotësisht.”2 

 

4. Nga namazi i ikindisë e deri në fillimin e perëndimit të diellit 

Thotë i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص:“Nuk ka namaz pas sabahut derisa dielli të lind e as pas ikindisë 

derisa dielli të perëndojë.”3 

 

5. Nga fillimi i perëndimit të tij e deri pas perëndimit, siç u cek në hadithin e 

lartpërmendur. 
 
Andaj këta pesë mund të përmblidhen në tri kohëra: 

1. Pas namazit të sabahut e deri në ngritjen e diellit në horizont sa një shtizë. 

 

2. Gjatë kohës së zenitit e deri në fillimin e animit të diellit kah perëndimi. 

 

3. Pas ikindisë e deri në perëndim të diellit. 
 
Urtësia e ndalimit të faljes në këtë kohë 

Ka ndaluar i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص faljen në këtë kohë sepse mosbesimtarët adhuronin 

diellin gjatë lindjes dhe perëndimit të tij, andaj edhe adhurimi ynë do ishte 

përngjasim i tyre. 

Amër ibn Abese tregon se i ka thënë të Dërguarit të Allahut: “ O i Dërguar i 

Allahut! Më trego në lidhje me namazet!”. I Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص i ka thënë: “Fale namazin 

e sabahut dhe pastaj mos u fal derisa dielli të ketë lindur dhe të ngrihet, sepse ai 

lind midis brirëve të shejtanit. Kjo është koha në të cilën atij i gjunjëzohen 

mosbesimtarët. Pas kësaj kohe falu, sepse namazi yt do të jetë i dëshmuar, derisa 

hija e një shtize të bëhet më e vogël se gjatësia e saj. Pas kësaj, ndaloje faljen, 
 

1 Muslimi: 832 
2 Muslimi 831 
3 Muslimi: 837, Buhariu:586 
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sepse në këtë kohë Xhehenemi ushqehet me lëndën e tij djegëse. Kur shfaqet hija ti 

mund të falësh sepse namazi yt do të jetë i dëshmuar, derisa të falësh namazin e 

ikindisë. Pas tij, largohu nga falja derisa të perëndojë dielli, sepse ai perëndon 

midis brirëve të shejtanit dhe ajo është koha kur mosbesimtarët i gjunjëzohen atij”1 
 
Duke na treguar për arsyen e ndalimit të namazit në kohën e zenitit, i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص 

tha: ”Pas kësaj, ndaloje faljen, sepse në këtë kohë Xhehenemi ushqehet me lëndën e 

tij djegëse.” 
 
Andaj nuk lejohet që të falen namazet në këto kohëra që ka ndaluar i Dërguarit  ملسو هيلع هللا ىلص 

në përjashtim të atyre namazeve për të cilat na është transmetuar argument se 

lejohet. 

Siç janë: 

- Dy rekatet e tavafit, dhe atë duke u argumentuar me fjalën e të Dërguarit  ملسو هيلع هللا ىلص: “O 

fisi i AbdelMenaf, mos i ndaloni njerëzit nga tavafi rreth kësaj shtëpie (Qabesë) 

apo nga të falurit aty, në çdo kohë që duan ata, ditën apo natën.”2 

- Falja e sunetit të sabahut pas farzit të Sabahut, falja e sunetit të drekës pas farzit të 

ikindisë. 

- Falja e namazeve me arsye, si: Namazi i xhenazes, Tehijetul Mesxhid (dy 

rekatë përshëndetëse për xhaminë), namazi i eklipsit. 

Gjithashtu lejohet edhe falja e namazeve farze nëse je vonuar dhe nuk ke pasur 
mundësi për faljen e tyre më herët, siç është transmetuar në hadithin e të Dërguarit  ملسو هيلع هللا ىلص 
ku thotë: “Nëse dikë e merr gjumi në kohën e namazit ose e harron atë, ai duhet ta 
falë atë sapo t`i kujtohet.”3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Muslimi: 732 
2 EbuDavudi: 1894, Tirmidhiu:768, Albani-Sahih 
3 Muslimi:684 
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KAPTINA E GJASHTË 

 

Sexhdeja e harresës, sexhdeja leximit si dhe ajo e falënderimit 
 
Çështja e parë: Legjitimiteti i sexhdes së harresës dhe arsyet e saj 

 

Sexhdeja e harresës është: sexhdeja e detyruar në fund të namazit si shkak i shtimit, 

pakësimit apo dyshimit në namaz. 
 
Legjitimiteti i saj është dëshmuar në sunetin e të Dërguarit  ملسو هيلع هللا ىلص, si në praktikën e saj 

ashtu edhe në urdhrin për të, ku thotë: “Nëse dikush nga ju harron, le ti bën dy 

sexhde.”1 

Gjithashtu ka konsensus të dijetarëve për legjitimitetin e saj. 
 
Arsyet e saj janë: Shtimi, pakësimi, dyshimi. 

 

Çështja e dytë: Kur është sexhdeja e obliguar 

Sexhdeja e harresës është e obliguar: 

1- Nëse shtohet ndonjë vepër që është pjesë e namazit: Sikurse shtimi i rukusë, i 

sexhdes, qëndrimit në këmbë, apo uljes. 

Transmetohet nga Ibn Mesudi se ka thënë: “Na fali i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص pesë rekatë, dhe 

pasi që përfundoi namazin, xhemati filluan të pëshpëritin mes vete. I Dërguari 

tha: Çka ka ndodhur? Ata pyetën: O i Dërguari i Allahut a mos është shtuar 

namazi? I Dërguari u përgjigj: Jo. Sahabët i thanë: "O i Dërguari i Allahut ti fale 

pesë rekatë. Kështu që i Dërguari i Allahut  ملسو هيلع هللا ىلص ra dy herë në sexhde, dha selam 

dhe tha: Unë jam njeri sikur ju, harroj ashtu siç harroni edhe ju, andaj nëse 

ndonjëri nga ju harron le ti bëj dy sexhde.”2 
 
Nëse njeriu duke qenë në namaz kupton se rekati në të cilin gjindet është shtojcë,  

obligohet të ulet menjëherë edhe nëse është duke lexuar, apo në ruku, apo në 

sexhde, sepse shtojca me qëllim në namaz e prish namazin. 
 
2- Nëse jep selam dhe del nga namazi, para se të përfundoj namazin 

Transmeton Imran bin Husajn se: “I Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص në namazin e ikindisë dha selam 

pas rekatit të tretë, pastaj është çuar dhe ka hyrë në dhomën e tij. U çua në këmbë 

një person nga Beni Sulejm dhe i tha: “A është shkurtuar namazi?” I Dërguari e 

kuptoi se kishte harruar një rekat, doli në xhami dhe e fali atë, dha selam, pastaj 

bëri dy sexhde dhe përsëri dha selam.”3 
 

 
1 Muslimi (572) 92 
2 Muslimi (572) 92 
3 Muslimi (574) (102) 
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3- Apo gabon pa qëllim në lexim gjatë namazit, me ç’rast ia ndryshon kuptimin. E 

nëse gabimi në lexim bëhet me qëllim, atëherë prishet namazi. 
 
4– Lënia e njërit nga vaxhibet (obligimet) e namazit 

Transmeton Abdullah Ibn Buhejna se i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص u ngrit pas dy rekateve të para të 

namazit të drekës dhe nuk u ul në teshehudin e parë. Ai vazhdoi namazin duke mos 

u ulur deri në teshehudin e fundit, pastaj në fund të namazit para selamit, i bëri dy 

sexhde të harresës, pastaj dha selam.1 

Edhe pse hadithi është transmetuar për rastin e harresës së uljes së parë, i njëjti 

është argument edhe për harrimin e vaxhibeve tjera, andaj edhe vaxhibet tjera me 

anë të analogjisë hyjnë në hadithin në fjalë. 
 
5 – Obligohet sexhdeja e harresës nëse namazfalësi gjatë faljes dyshon në numrin 

e rekateve të cilat i ka falur, dhe atë sepse një pjesë e namazit falet me dyshime se 

a është pjesë e saj apo shtojcë, me ç’rast çrregullohet nijeti, andaj edhe detyrohet 

me sexhde të harresës të rregullojë atë.  

Ebu Hurejra transmeton se i Dërguari i Allahut  ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Kur dikush ngrihet 

për t'u falur, shejtani i vjen dhe ia pështjellon derisa të mos dijë sa ka falur. E, 

nëse i ndodh kjo, le t'i bëjë dy sexhde duke qenë ulur.” 2 

Në momentin kur personi dyshon sa ka falur, ose do të jetë në gjendje në të cilën ka 

mundësi ta vërtetojë a ka shtuar diçka apo jo, ose nuk ka mundësi ta vërtetojë. Nëse 

nuk ka mundësi ta vërteton të njëjtën, atëherë shkon në atë të sigurtën. Shembull: 

Nëse nuk e din se a ka falur tre apo katër rekate, e zgjedh se ka falur tre sepse kjo 

është e sigurt, ndërsa e katërta është e dyshimtë. 

Transmeton Ebu Seid el Khudri se i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Nëse ndonjëri nga ju 

dyshon në namazin e tij dhe nuk di sa rekate ka falur, tre apo dy, le ta lejë anash 

dyshimin dhe le ta vazhdojë namazin në atë që është i sigurtë se ka falur, pastaj le 

të bëj dy sexhde para selamit. Nëse ndodh që i ka falur pesë rekatë, atëherë (ato dy 

sexhdet) do t’ia bëjnë namazin atij çift. Nëse i ka falur të plota (katër rekatë), 

atëherë (këto dy sexhde) do të jenë për të kundërshtim ndaj dëshirës së shejtanit.”3 
 
Ndodh që njeriu të dyshojë në namaz dhe ia merr mendja se njëri nga dy mendimet 

është më i sigurt, atëherë vepron me të sigurtën dhe bën sexhde të harresës pasi që të 

jep selam. 

Transmetohet nga Abdullah Ibn Mesudi se i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص e fali namazin dhe pasi dha 

selam i thanë: A është ndryshuar namazi? Ai pyeti: “Pse, çfarë ndodhi?” Ata i 

thanë: “Ke falur kaq.” Ai u kthye nga Kibla, i bëri dy sexhde dha selam dhe tha: 

 
1 Buhariu 1230, Muslimi 570 
2 Buhariu 1231, Muslimi 389 
3 Muslimi: 571 
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“Nëse ndodh ndonjë ndryshim në namaz, unë do t’ju informoja për të, por unë jam 

njeri sikur edhe ju, harroj ashtu siç harroni edhe ju, prandaj nëse harroj diçka më 

përkujtoni. Nëse dikush nga ju dyshon në namazin e tij (nuk di se sa ka falur) 

atëherë le ta zgjedhë atë që e sheh më të saktë (nga dy opsionet që i ka në mendje) 

dhe le ta vazhdojë namazin, pastaj le të jep selam dhe (pas selamit) le të bëj 

sexhden e harresës.” 
 
Çështja e tretë: Kur është sunet sexhdeja e harresës? 

Nëse vjen me shqiptim të lejuar, por në vend të gabuar, atëherë është sunet të 

bëhet sexhde harrese. Shembull: Nëse dikush pasi e bën dhikrin e rukusë apo 

sexhdes, lexon edhe Kur‘an edhe pse në esencë Kurani është i lejuar të lexohet 

por është vendi i gabuar, sepse i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص ka ndaluar leximin në ruku dhe 

sexhde. 
 
Çështja e katërt: Momenti dhe mënyra e kryerjes së saj 

Nuk ka dyshim se hadithet të cilat janë transmetuar rreth asaj se kur obligohet 

sexhdeja e harresës janë dy lloje: hadithe që tregojnë kryerjen e saj para selamit dhe 

të tjera që tregojnë kryerjen e saj pas tij (selamit). 

Andaj dijetarët thonë: Njeriu mund të zgjedh, nëse dëshiron mund ta bëjë sexhden e 

harresës para selamit e nëse dëshiron pas tij. 
 
Mënyra e kryerjes: 

Bëhen dy sexhde sikur sexhdet që bëhen në namaz, duke marrë tekbir gjatë rënies 

dhe ngritjes nga ajo dhe pastaj jep selam. 

Nëse sexhden e harresës e bën pas selamit a duhet që pas dy sexhdeve të 

lexojë teshehudin? Mendimi i shumicës së dijetarëve është se nuk duhet, 

pasiqë nuk është përmendur në hadith. 
 
Çështja e pestë: Sexhdeja e leximit 

 
1.Legjitimiteti dhe dispozita e saj 

 
Sexhdetu tilave ose sexhdeja e leximit quhet sexhdeja e cila duhet bërë pasi të 

lexohet apo pasi të dëgjohet ajeti në të cilin porositet sexhdeja. 
 
Ibn Omeri tregon: "Sa herë që i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص na këndonte sure në të cilat kishte 

sexhde, ai bënte sexhde të leximit, pastaj edhe ne binim bashkë me të, ndërsa 

disa prej nesh nuk gjenin vend për të vënë kokën në sexhde (sepse kishte 

shumë njerëz)." 

Rebia tregon se, ditën e xhuma, Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të!) lexoi në 

minber suren Nahl. Kur arriti tek ajeti i sexhdes, zbriti prej minberit dhe ra në 

sexhde, e bashkë me të edhe të pranishmit. Pastaj, në xhumanë vijuese, sërish e 
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lexoi suren Nahl dhe, kur arriti tek ajeti i sexhdes, u tha njerëzve: "O ju njerëz! 

Kur lexohet ajeti i sexhdes, ai që bie në sexhde, ia ka qëlluar (së vërtetës), kurse 

ai që nuk bie, nuk ka bërë mëkat."1 

 

Në këtë rast Omeri nuk e bëri sexhden. Tregon Zejd bin Thabit se: “I Dërguari 

 lexoi suren En-Nexhm dhe nuk bëri sexhde leximi.”2 ملسو هيلع هللا ىلص 

Si lexuesi ashtu edhe ai i cili e dëgjon, kur të lexohen ajetet e sexhdes në namaz apo 

jashtë tij, e kanë sunet bërjen e sexhdes së leximit. Argument për këtë është vepra e 

të Dërguarit  ملسو هيلع هللا ىلص kur lexonte ajetet e sexhdes, por edhe vepra e sahabëve, siç u cek në 

hadithin e Ibn Omerit i cili thoshte: “Binte në sexhde dhe ne binim me të”. 

Gjithashtu edhe duke qenë njeriu në namaz është sunet të bëj sexhde leximi. 

Transmetohet nga Ebi Rafi’i se ka thënë: “Kam falur namazin e jacisë me Ebu 

Hurejren, e ai pasi që lexoi suren Inshikak ra në sexhde. E pyeta: Çka është kjo? E 

bëra këtë kur u fala pas Ebul Kasim (Muhamedit)  ملسو هيلع هللا ىلص dhe do të vazhdoj ta veproj 

derisa ta takoj.” 3 
 
Nëse lexuesi nuk bën sexhde, atëherë nuk bën as dëgjuesi, siç u tregua më lart në 

hadithin e Zejdit se i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص nuk bëri sexhde, e as Zejdi nuk e bëri një gjë të 

tillë. 
 
2. Dobia e saj 

Transmeton Ebu Hurejra se i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Kur biri i Ademit lexon ajetin e 

sexhdes dhe bën sexhden, shejtani largohet duke qarë dhe thotë: Mjerë për mua! 

Biri i Ademit u urdhërua të bëj sexhde, e bëri dhe për të është Xheneti. Unë u 

urdhërova të bëj sexhde, refuzova dhe për mua është Xhehenemi.”4 
 
3.Mënyra e saj 

Sexhdeja e leximit bëhet me një sexhde. Merret tekbir dhe thuhet: Subhane 

Rabijel Ala (siç thotë në sexhden e namazit), e pastaj thuhet: Subhaneke 

Allahume Rabena ve Bihamdike, Allahume gfir li. 

Gjithashtu lejohet të thuhet: Sexhede vexh’hi liledhi khalakahu ve sheka sem’ehu ve 
basarehu bi haulihi ve kuvetihi 5 

 
4.Vendet në të cilat gjendet sexhdeja e leximit në Kuran 

Ajo gjendet në pesëmbëdhjetë vende, e ata janë: 

1) El-Araf: 206 

2) Er-R’ad: 15 

 
1 Buhari 1077 
2 Buhari 1073 
3 Buhariu 1078, Muslimi 578 
4 Muslimi 81 
5 Tirmidhiu 585, Albani Sahih 
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3) En-Nahl: 49-50 

4) El-Isra: 107-109 

5) Merjem: 58 

6) El-Haxh: 18 

7) El-Haxh: 77 

8) El-Furkan: 73 

9) En-Neml: 25-26 

10) Es-Sexhde: 15 

11) Fusilet: 37-38 

12) En-Nexhm: 62 

13) El-Inshikak: 20-21 

14) El-Alak: 19 

15) Sad: 24, edhe pse tek disa nga dijetarë llogaritet sexhde falënderimi. 

Transmeton Ibn Abasi i cili thotë: “Nuk është Sad nga suret që urdhërojnë 

sexhden, por unë e kam parë të Dërguarin  ملسو هيلع هللا ىلص duke bërë sexhde në të”.1 

 Simboli i sexhdes së leximit në Kuran është:  ۩ 
 
Çështja e gjashtë: Sexhdeja e falënderimit 

Është e pëlqyer për atë të cilin i është dhënë ndonjë mirësi, i është larguar ndonjë e 

keqe, apo është përgëzuar me diçka e cila e gëzon, të bie në sexhde për hir të 

Allahut dhe si pasim i sunetit të të Dërguarit ملسو هيلع هللا ىلص. 

Në të nuk obligohet kthimi kah Kibla, por nëse e bën një gjë të tillë ajo është më 
mirë, sepse i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص e vepronte të njëjtën. 

Transmetohet nga Ebi Bekrete se i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص kur i vinte ndonjë çështje e cila e 

gëzonte, bënte sexhde si shenjë falënderimi ndaj Allahut të Madhëruar.”2 

Kështu vepronin edhe sahabët e të Dërguarit  ملسو هيلع هللا ىلص. 
 
Dispozita e saj: Sunet 

Mënyra: Njësoj sikur sexhdeja e leximit 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 Buhariu: 1069 
2 EbuDavud 3774, Tirmidhiu 1578, IbnMaxhe 1394, Albani - Sahih 
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KAPTINA E SHTATË 

 

Namazi me xhematë 

 
 
Çështja e parë: Dobia dhe dispozita e namazit me xhematë 

 

1.Dobia: Namazi me xhematë në xhami është nga ritualet e rëndësishme të Islamit, 

andaj edhe myslimanët janë të pajtimit se kryerja e pesë kohëve të namazit në 

xhami është nga adhurimet më të mëdha. 

Allahu i Madhëruar ia ka caktuar këtij umeti që të takohet në vende të përbashkëta 

në kohë të caktuar, e ndër ta janë edhe pesë kohërat e namazit, namazi i xhumasë, 

dy bajramet, namazi i eklipsit, dhe takimi më i rëndësishëm dhe më i madhi është 

në Arafat. Kjo të jep të kuptosh se bashkimi dhe uniteti janë nga parimet e kësaj 

feje dhe se besimtarët janë të bashkuar në besimin e tyre, adhurimin e tyre si dhe 

në ritualet tjera të fesë. 

Allahu i Madhëruar thotë: 

“O ju njerëz, vërtetë Ne ju krijuam juve prej një mashkulli dhe një femre, ju 

bëmë popuj e fise që të njiheni ndërmjet vete, e s'ka dyshim se te Allahu më i 

ndershmi ndër ju është ai që më tepër është ruajtur, e Allahu është shumë i 

dijshëm dhe hollësisht i njohur për çdo gjë.”1 
 
Ibn Omeri tregon se i Dërguari i Allahut  ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Falja me xhematë është 
njëzetë e shtatë gradë më e mirë se falja vetëm.”2 

Ebu Hurejre transmeton se i Dërguari i Allahut  ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Namazi i njeriut në 

xhematë është më i vlefshëm se namazi i falur në shtëpinë e tij apo në treg për 

njëzet e disa shkallë. Kush merr avdes në formën më të mirë, pastaj shkon në 

xhami me të vetmin qëllim që ta falë namazin me xhematë, duke mos i interesuar 

asgjë tjetër, për çdo hap të tij i shtohet nga një gradë dhe i shlyhet nga një mëkat 

derisa të hyjë në xhami, e kur të hyjë në xhami, atëherë në namaz është aq sa e ka 

përfshirë namazi. Secilin prej jush e bekojnë engjëjt, derisa të gjendet në vendin ku 

është falur namazi, e ata thonë: “O Zot, mëshiroje! O Zot, fale! O Zot, pranoja 

pendimin”. Engjëjt veprojnë kështu përderisa njeriu të mos fillojë t’i mundojë të 

tjerët, apo ta prishë avdesin në xhami”.3 
 
2. Dispozita e tij : Namazi me xhematë është obligim për besimtarin gjatë pesë 

kohërave të namazit. Kjo është e dëshmuar me Kuran dhe Sunet. 

 

 
1 El-Huxhurat:13 
2 Buhariu:654, 656, Muslimi:650 
3 Buhariu 648 
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Thotë Allahu i Madhëruar: 

“Kur të gjendesh ti (o Muhammed!) në mesin e besimtarëve dhe t’ua 

falësh namazin (në luftë), atëherë njëri grup prej tyre le të falet me ty, e le 

t’i mbajnë pranë edhe armët e veta...”1 

Ndërsa i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص thotë: “Namazi më i rëndë për munafikun është namazi i jacisë 

dhe ai i sabahut, e sikur ta dinin se çka në të ( nga shpërblimet e faljes së namazit) 

do të vinin duke u zvarritur.” 

Thotë i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص “Gati kam vendosur që të urdhëroj dikë nga ju t’ua falë namazin 
me xhematë e unë t’i marr ca djelmosha dhe së bashku me ta të shkoj në shtëpitë e 
atyre që nuk vijnë në xhami për t’u falur me xhematë e kështu t’ua djeg shtëpitë e 
tyre.”2 

Nga hadithi në fjalë kuptojmë rëndësinë si dhe obligueshmërinë e namazit me 

xhematë, dhe atë duke pasur parasysh se i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص: 

- I cilësoi ata që e lënë namazin me xhematë me dyfytyrësi, ndërsa ai i cili lë sunetet 

nuk llogaritet si i tillë. 

- Tregoi se ata meritojnë dënim. 

Ebu Hurejre Allahu qoftë i kënaqur me të ka thënë: “Një ditë një njeri i verbër 

erdhi tek i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص dhe i tha: O i Dërguar i Allahut, unë jam i verbër dhe nuk 

kam njeri të më shoqërojë për të ardhur në xhami, e kështu kërkoi nga i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص 

që t’i jepte leje të mos vijë në xhami, por të falet në shtëpi. I Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص ia 

mundësoi një kërkesë të tillë, mirëpo pasi ky njeri u nis për t’u larguar, i Dërguari 

 .e thirri prapë që të kthehej dhe e pyeti: A e dëgjon ezanin? Ai iu përgjigj: Po ملسو هيلع هللا ىلص

Atëherë i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص i tha: “Përgjigju pra.”3 

Gjithashtu transmetohet nga i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص se ka thënë: “Kush e dëgjon ezanin dhe 

nuk ka arsye për të mos ardhur në xhami, nuk i pranohet ai namaz. Shokët e tij e 

pyetën: Cila konsiderohet arsye? I Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص tha: “Frika ose sëmundja”4 
 
Thotë Abdullah bin Mesudi: “Në kohën tonë, askush nuk e linte namazin me 

xhemat, përveç ndonjë hipokriti, që njihej për hipokrizi. Ka ndodhur që 

personi i sëmurë të mbahej për krahësh mes dy burrave derisa sillej në saf.”5 
 
Namazi me xhematë është obligim për burrat, por jo edhe për gratë dhe fëmijët të 

cilët nuk kanë hyrë në moshën e pjekurisë. 

Thotë i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص: “Shtëpitë janë më të dobishme për ta”.6 

 
1 En-Nisa:102 
2 Buhariu: 644, Muslimi:651 
3 Muslim 653 
4 EbuDavudi: ç1, IbnMaxhe 793, Hakim:1/245, Albani - Sahih 
5 Muslimi: 1488 
6 Muslimi 654 
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Nuk ka diçka të keqe pjesëmarrja e grave për faljen e namazit në xhami, nëse 

ato janë të mbuluara ashtu siç duhet, nuk bëjnë fitne dhe nëse kjo ndodh me 

lejen e burrit. 
 
Nëse dikush falet në shtëpi vetëm dhe nuk merr pjesë në xhami duke mos pasur 

arsye, namazi i tij është i saktë por ai ka mëkat për lënien e këtij obligimi. 
 
 
 
Çështja e dytë: Nëse një njeri hyn në xhami, pasi që është falur vetëm, a duhet 

përsëri të falet ? 

 

Nuk është obligim që ai ta përsëris namazin, por një gjë e tillë është e pëlqyeshme. 

Namazi të cilin e ka falur vetëm është llogaritur farz, ndërsa përsëritja do të 

llogaritet nafile. Transmeton Ebu Dherri se i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص i ka thënë: “Si do veprosh 

ti o Ebu Dherr kur do vijnë udhëheqës të cilët do ta vonojnë namazin nga koha e tij 

dhe do e vdesin atë?” I thashë: O i Dërguari i Allahut, me çka më urdhëron? Më 

tha: “Fale namazin në kohë, e nëse pasi që je falur arrin me ta, falu sepse për ty do 

të jetë namaz nafile(vullnetar).”1 

Gjithashtu fjala e të Dërguarit  ملسو هيلع هللا ىلص kur iu drejtua atyre dy djelmoshave që nuk u 

falën me xhematin në xhami: “Kur të faleni në vendbanimin tuaj pastaj të vini në 

xhami dhe xhemati është duke u falur, faluni me ta, sepse ajo për ju do jetë 

nafile.“2 
 
 
 
Çështja e tretë:  Numri më i vogël i cili përbën xhematin 

Xhemati përbëhet më së paku nga dy persona. Transmetohet se i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص i është 

drejtuar Malik bin Huvejrithit duke i thënë: “Kur të hyn koha e namazit thirrni 

ezanin, pastaj ikametin, e ai më i madhi nga ju le të bëhet imam.”
3

 
 
 
 
Çështja e katërt: Kur llogaritet se e kemi arritur namazin me xhematë  

Xhemati arrihet me arritjen e një rekati, andaj ai i cili arrin rukunë ka arritur 

rekatin, dhe pastaj vazhdon pjesën e mbetur. 

Transmeton  

Transmeton Ebu Hurejra se i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Nëse vini në namaz ndërsa ne 
jemi në sexhde, bini edhe ju në sexhde, dhe mos e llogaritni atë diç të veçantë. Ai i 
cili arrin një rekat ai e ka arritur namazin.”4 

 
1 Muslimi 648 
2 Ebu Davud 575, 576, Tirmidhiu: 219 Albani - Sahih 
3 Buhariu 658, Muslimi (674) 293 
4 Ebu Davudi 785, Ibn Maxhe 468, Albani - Sahih 
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Ndërsa në transmetimin e Ebu Davudit qëndron: “ E ai i cili e arrin rukunë, ka 
arritur rekatin.”1 
 

 
Çështja e pestë:  Kush arsyetohet në mos prezencën me xhematë 

Në mos prezencën me xhematë, arsyetohet: 

1) I sëmuri: Nëse me prezencë në namaz me xhematë sëmundja e tij do 

rëndohet, apo ka sëmundje e cila ia pamundëson prezencën në xhemat. 

Allahu i Madhëruar thotë: “Nuk është mëkat (të ngelë pa dalë) për të verbrin, 

për të çalin, e as për të sëmurin”2 

Gjithashtu i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص kur u sëmur, nuk u fal me xhematë, por tha: “Urdhëroni  

Ebu Bekrin t’iu prijë njerëzve në namaz.”3 

Gjithashtu transmetohet se Abdullah ibn Mesudi ka thënë: “Nuk kemi vënë re 

se dikush mungon nga prezenca me xhematë në xhami vetëm se hipokriti, 

hipokrizia e të cilit është e njohur dhe i sëmuri”.4 

Këtu bën pjesë edhe ai i cili ka frikë se prezenca me xhematë do të jetë shkas i 

sëmundjes së tij. 
 
2. Kur njeriu është nën presionin e njërës nga dy nevojat fiziologjike 

Thotë Muhamedi  ملسو هيلع هللا ىلص:“Nuk ka namaz kur të shtrohet ushqimi dhe as kur të 

mundojnë dy të këqijat (nevojat fiziologjike)”.5 
 
3. Nëse është në ndonjë pozitë, që prezenca e tij mund të shpie në humbjen 

apo dëmtimin e asaj për të cilën ai është përgjegjës. 
Si p.sh. Ka fëmijë për të cilin kujdeset, ka frikë se do i dëmtohet pasuria, është rojtar, 
ka frikë për familjen e tij, etj. 

Transmetohet nga Ibn Abasi se i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Ai që dëgjon thirrjen për 

namaz dhe nuk i përgjigjet, atëherë nuk ka namaz, përveç nëse ka arsye”6 
 
4. Shiu dhe rruga e rrëshqitshme me baltë:  

Duke u bazuar në hadithin e transmetuar nga Ibn Abasi, i cili në një natë me shi i 

kishte thënë myezinit të tij: “Kur të mbarosh fjalën ‘Eshhedu enne Muhammeden 

resulullah’ mos thuaj më pas “hajjales salah” (ejani në namaz), por thuaj “salu fi 

bujutikum” (faluni në shtëpitë e juaja). Disa njerëz nuk e kishin pëlqyer këtë veprim 

të Ibn Abasit, por ai u tha: “Kështu ka vepruar ai i cili është më i mirë se unë (kishte 

për qëllim të Dërguarin   7”. ملسو هيلع هللا ىلص
 

 

 
1 Ebu Davud 893 
2 Fet’h:17 
3 Buhariu: 713, Muslimi: 418 
4 Muslimi: 654 
5 Muslimi: 560 
6 Ibën Maxhe: 793, Ebu Davudi: 551 
7 Buhariu , Muslimi 
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5. Era e fuqishme në natën e ftohtë:  

Duke u bazuar në hadithin e transmetuar nga Ibn Omeri, i cili kishte bërë thirrjen 

për namaz (ezanin) në një natë të ftohtë dhe me erë, ku gjatë ezanit kishte thirrur: 

“Faluni nëpër shtëpitë e juaja”. Pastaj thotë: Kur ishte nata e ftohtë dhe me shi, i 

Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص e urdhëronte myezinin që gjatë ezanit t’i thotë këto fjalë: “Faluni në 

shtëpi”, kurse në transmetimin e Buhariut qëndron: Kur në udhëtim ishte natë e 

ftohtë apo me shi, i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص urdhëronte myezinin që gjatë ezanit të thërret: 

“Faluni në tenda”. 
 
6. Kur shtrohet ushqimi dhe njeriu është i uritur  

Trasnmeton Ibn Omeri se i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص  ka thënë: “Kur ndonjëri është ulur për 

të ngrënë ushqim, atëherë të mos ngrihet derisa ta përfundoj, edhe nëse është 

duke u falur namazi”.1 

Po ashtu hadithi i transmetuar nga Aishja e cila thotë se i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: 

“Kur shtrohet darka ndërsa namazi është duke u falur, atëherë filloni me 

ushqimin.”2 
 
7. Kur njeriu ka një të afërm të sëmurë, dhe ka drojë se do të vdes apo 

dëmtohet nëse ai nuk është prezent 

Argument për këtë është hadithi i transmetuar nga Ibn Omeri, i cili pasi që ishte 

njoftuar se Seid bin Zejd bin Amr bin Nufejl i cili kishte marrë pjesë në luftën e 

Bedrit ishte sëmurë në ditën e xhuma, atëherë Ibn Omeri u nis për ta vizituar dhe 

nuk e fali xhumanë.”3 
 
8. Pamundësia për prezencë në xhami 

 
9. Frika për ndarje nga grupi, apo mjeti i udhëtimit 

 
 
 
Çështja e gjashtë: Përsëritja e namazit me xhematë në të njëjtën xhami më 

shumë se një herë 

Nëse disa njerëz vonohen dhe nuk e arrijnë namazin me xhematë pas imamit të 

rregullt të xhamisë, a është e lejuar që të formojnë xhematë të dytë ? 

Thotë i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص: “Namazi i një personi me një person, është më i mirë se 

namazi i tij vetëm, dhe namazi i tij me dy persona është më i mirë se namazi i tij 

me një person, e sa më shumë që të jenë, aq më e dashur është tek Allahu.”4 

 
1 Buhariu: (674), Muslimi: (559) 
2 Buhariu: (671), Muslimi: (558) 
3 Buhariu: 3990 
4 EbuDavud: 554, Nesai: 2/104, Hakimi -Sahih 
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Gjithashtu, rasti kur një person është vonuar në namazin me xhematë, i Dërguari 

 tha: “Kush ngrihet t’i jep sadaka këtij (të falet bashkë me të)? Atëherë u ngrit ملسو هيلع هللا ىلص 

njëri dhe u fal bashkë me të.”1 

Nëse xhamia është xhami tregu, apo xhami në rrugë, apo në ndonjë vend tjetër e 

cila pandërprerë vizitohet nga njerëz, lejohet përsëritja e namazit me xhematë në të. 
 
Por, nëse është një xhami në të cilën është bërë traditë të bëhen dy apo më tepër 

xhematë, atëherë kjo gjë nuk lejohet, sepse diç e tillë nuk është njohur në kohën 

e të Dërguarit  ملسو هيلع هللا ىلص , e as tek shokët e tij. 

Veprimi i tillë shkakton përçarje mes myslimanëve dhe prish unitetin e tyre, 

ngjall përtaci tek besimtarët si dhe mund të shpie deri në vonimin e namazit 

nga koha e tij, Allahu na ruajt. 
 
 
 
 
Çështja e shtatë: Gjykimi i namazeve tjera nëse fillon namazi me xhemat 

Nëse myezini thërret ikametin për namazet e obliguara, nuk është e lejuar që të 

fillohet me faljen e namazeve vullnetare. 

Thotë i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص: ”Kur thirret ikameti, nuk ka asnjë namaz përveç farzit.”2 

Tregohet se i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص pa një njeri i cili po falej ndërsa myezini thërriste 

ikametin për farzin e sabahut, i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص tha: “A mos je duke e falur namazin e 

Sabahut katër rekatë?”3 

E nëse myezini thërret ikametin pasi që personi të ketë filluar namazin nafile, 

atëherë ai e vazhdon atë duke mos e zgjatur, që të mbërrijë më shpejt në farz. 

Disa nga dijetarët kanë thënë: Nëse ai është në rekatin e parë të namazit vullnetar, 
atëherë e ndërpret atë, e nëse është në rekatin e dytë atëherë e plotëson atë duke mos 
e zgjatur, e pastaj i bashkohet xhematit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Tirmidhiu: 220, Ahmedi: 3/5, Albani - Sahih 
2 Muslimi: 710 
3 Muslim: 711 
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KAPTINA E TETË 

 

Prirja (Imamllëku) në namaz 
 

Imamllëku nënkupton: Lidhjen e namazit të xhematliut me imamin e tij. 
 
 
Çështja e parë: Përparësia në imamllëk 

I Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص na e ka qartësuar këtë çështje duke na thënë: “Le të jetë imam ai i cili 

di më së miri leximin e Kuranit, e nëse në të janë të barabartë atëherë ai i cili e di 

më së miri sunetin e të Dërguarit  ملسو هيلع هللا ىلص, e nëse janë në njohjen e sunetit të barabartë 

atëherë ai i cili ka paraprirë në hixhret, e nëse janë në hixhret të barabartë atëherë 

ai i cili e ka pranuar Islamin më herët (në një transmetim më i moshuari nga ta), 

dhe nuk udhëhiqet njeriu në namaz nëse ai është në pronën e tij, dhe nuk lejohet të 

qëndrohet në shtrojën personale të tij pa lejen e tij.1 

  Nga hadithi kuptojmë se më meritori për të prirë xhematin është: 

1. Ai i cili lexon më së miri Kuranin, pra në mënyrën më të mirë ashtu siç ka 

zbritur dhe i njeh rregullat e namazit mirë. E nëse ndodh që të jenë dy persona, njëri 

e lexon Kuranin pak më mirë, ndërsa tjetri i njeh rregullat e fikhut më mirë, i jepet 

përparësi atij i cili i njeh rregullat e fikhut, pasi që namazi ka nevojë më të madhe 

për njohjen e rregullave të tij sesa leximit. 

2. Pastaj ai i cili më së miri e njeh sunetin e të Dërguarit  ملسو هيلع هللا ىلص 

Andaj nëse ndodh që të jenë dy persona të njëjtë në lexim të Kuranit, por njëri nga 

ata është më i ditur mbi sunetin e të Dërguarit  ملسو هيلع هللا ىلص, atëherë i jepet përparësi atij i cili 

e njeh sunetin më së miri, siç u cek në hadithin e lartpërmendur. 

3. E nëse në njohje të Kuranit dhe sunetit janë të barabartë, atëherë ka 
përparësi më i hershmi në shpërngulje nga vendi i mosbesimit në vend të 
Islamit. 

4. E nëse në shpërngulje janë të njëjtë, atëherë ka përparësi ai i cili ka 

pranuar më herët Islamin, ndërsa tek ne vlen si rregull për atë që është udhëzuar 

më herët. 

5. E nëse në të gjithë çështjet e lartpërmendura janë të barabartë, atëherë 

ka përparësi më i moshuari, si nga transmetimi “...le ti prijë më i moshuari...“ 

por edhe nga transmetimi tjetër që e transmeton Abdullah ibn Abasi: “...le ti 

prijë më i rrituri nga ju në moshë...“. 

E nëse në të gjitha cilësitë e lartpërmendura janë të barabartë, atëherë hedhet short 

mes tyre, ai i cili fiton shortin del imam. 
 
Pronari i shtëpisë është më meritor që të bëhet imam, siç ka thënë i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص: 

“...dhe nuk udhëhiqet njeriu në namaz nëse ai është në pronën e tij...“. 

 
1 Muslimi: 673 
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Prijësi i myslimanëve është më meritor të bëhet imam, sepse ai është imami i madh. 

Gjithashtu imami i rregullt i xhamisë është më meritor të bëhet imam sesa dikush 

tjetër edhe nëse dikush tjetër di më mirë të lexojë Kuran apo është më i ditur se ai, 

përveç prijësit të besimtarëve. 

Thotë i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص:“ Askush të mos dalë imam në shtëpinë e tjetrit, si dhe të mos ulet 
në vendin e pronarit të shtëpisë, përveçse me lejen e tij.”1 

 
Çështja e dytë: Për kë është e ndaluar të jetë imam në namaz 

Ndalohet imamllëku në namaz për personat në vijim: 

1. Të udhëheq gruaja burrin në namaz 

Thotë i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص: “Nuk do të shpëtoj një popull ku udhëheqjen ia dorëzojnë 

gruas”.2 

Në esencë duhet që gruaja të qëndroj në safet e fundit, sepse kjo është më mirë 

për të dhe nderin e saj, e nëse ajo del para si prijëse do e kundërshtoj hadithin e 

lartpërmendur, por edhe këtë rregull sheriatik. 
 
2. Të udhëheq në namaz personi i cili nuk di të lexoj suren El-Fatiha, nuk e di 

përmendësh, apo nuk di ta lexoj mirë, ndërron në të ndonjë fjalë, shkronjë, apo ia 

ndryshon kuptimin. 

Andaj prirja e tij në namaz nuk është e lejuar, vetëm nëse është imam i atyre që 

janë sikur ai, apo ende më të dobët. 
 
3. Prirja në namaz e personit i cili nuk ka avdes, teshat ose trupi i të cilit 

janë ndotur nga papastërtia, e ai e di këtë. 

E nëse nuk e di një gjë të tillë vetëm se pasi që ka përfunduar namazi, atëherë 

namazi i xhematit është në rregull. 
 
4. Prirja e imamit fasik, me fisk të dukshëm, apo pasuesit të risive që nxjerrin 

nga Islami. 

Thotë Allahu i Madhëruar: “A mos është ai që ishte besimtar, sikurse ai që ishte 
fasik (jashtë rrugës)? Jo! Këta nuk janë të barabartë.”3 

 
5. Personi i cili nuk mund të bëj rukunë, sexhden apo uljen. 

Andaj ai i cili mund ti kryej ashtu siç duhet këta shtylla të namazit, është i 

obliguar të prijë xhematin. 
 
 
Çështja e tretë: Për kë është e papëlqyer të jetë prijës në namaz (imam) 

Është e papëlqyer që imam të jetë: 

 
1 Muslim: 1532 
2 Buhariu: 4425 
3 Sexhde:18 
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1. Personi i cili gabon shumë gjatë leximit. Kjo vlen për leximin jashtë sures El-

Fatiha, ndërsa ai i cili gabon në suren El-Fatiha kemi përmendur se nuk i lejohet të 

del si imam në namaz. 
 
2. Personi të cilin xhemati, apo pjesa dërmuese e xhematit nuk e do, nuk është 

e pëlqyeshme të del imam në namaz. 

Thotë i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص: “Tre vetëve nuk do t'u ngrihet namazi as për një pëllëmbë mbi 

kokat e tyre (nuk do t'ua pranojë Allahu): 

- njeriut që kryen detyrën e imamit (me xhemat) ose të udhëheqësit (në shoqëri), 

kurse xhematlinjtë e tij (bashkëvendësit) e urrejnë, 

- gruas që fle - kalon natën (pranë burrit), kurse ai është i hidhëruar me të dhe 

- dy vëllezërve (për nga gjaku ose për nga feja) që, pa ndonjë arsye, nuk flasin.” 1 
 
3. Personi i cili nuk ka mundësi ti shqiptoj fare disa shkronja, i shqipton 

gabimisht, apo i shton ato. 
 
Çështja e katërt: Pozita e imamit gjatë prirjes së tij 

Është sunet që imami të jetë para xhematit të cilin e udhëheq në namaz. 

Transmetohet se: “I Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص  u ngrit për tu falur, pastaj u ngrita edhe unë në të 

majtën e tij. I Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص më transferoi në të djathtën e tij, e pastaj erdhi Xhebar 

bin Sakhr dhe u lidh në të majtën e tij. I Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص doli para nesh dhe ne u falëm 

pas tij.”2 
 
E nëse është një person pas imamit, atëherë falet në një saf me imamin, ndërsa gratë 

qëndrojnë në safet e fundit dhe atë pas safeve të burrave. 

Thotë i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص: “Safi më i mirë tek meshkujt është safi i parë, ndërsa më i keq te 
ta është i fundit. Ndërsa safi më i mirë tek femrat është safi i fundit, kurse më i keqi 
është safi i parë.”3 

 
Çështja e pestë: Çka merr përsipër imami nga xhemati i tij 

Imami nga xhemati i tij merr përsipër leximin gjatë namazeve me zë. Thotë Allahu i 

Madhëruar: “Kur të lexohet Kurani, ju dëgjoni atë dhe heshtni, në mënyrë që të 

mëshiroheni.”4 
 
Thotë Ebu Hurejre: Pasi që i dërguari përfundoi nga një namaz në të cilin lexonte me 

zë pyeti: A lexoi ndonjëri nga ju, përderisa lexoja unë? Njëri tha: Po unë, o i 

dërguari i Allahut  ملسو هيلع هللا ىلص. I dërguari ملسو هيلع هللا ىلص tha: Unë i thash (vetes time i habitur), pse po 

 
1 IbnMaxhe: 971, Albani - Sahih 
2 Tabarani: 8/375 
3 Muslimi: 440 
4 El-Araf :204 
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garohem në lexim. Atëherë njerëzit ndaluan nga leximi me të dërguarin, në namazet 

në të cilat i dërguari lexonte me zë, dhe atë pasi që dëgjuan të dërguarin 1.ملسو هيلع هللا ىلص 

Thotë Shejh Albani: Me këtë hadith është shfuqizuar leximi pas imamit në 

namazet me zë. Gjithashtu transmeton Ebu Hurejre se i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: 

“Kur të lexoj imami atëherë heshtni.”2 
 
 
 
Çështja e gjashtë: Paraprirja e imamit 

Nuk është e lejuar që xhematliu ta paraprij imamin në lëvizjet gjatë namazit. 

Andaj ai i cili merr tekbirin fillestar para imamit, namazi i tij nuk është i vlefshëm, 

sepse ka humbur një kusht me rëndësi, e ai është që tekbiri fillestar të jetë pas 

tekbirit të imamit. 
 
Andaj besimtari duhet të jetë i kujdesshëm që çdo lëvizje e tij ta pasojë pas lëvizjes 

së imamit. 

Ebu Hurejre transmeton se i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Imami është caktuar me qëllim 

që të pasohet, andaj mos e kundërshtoni atë, kur ai të bie në ruku, edhe ju bini në 

ruku, kur ai të thotë “semiallahu limen hamideh” thoni “rabbena lekel hamd”, kur 

ai të bie në sexhde edhe ju bini në sexhde, kur ai të falet ulur edhe ju të gjithë faluni 

ulur, drejtoni safin në namaz, ngase drejtimi i safit është shenjë e namazit të mirë.”3 
 
E nëse vepron paralelisht me të, kjo është e papëlqyer pasi që kundërshton sunetin e 

të Dërguarit  ملسو هيلع هللا ىلص. 
 
 
 
 
Çështja e shtatë: Rregulla të ndryshme që kanë të bëjnë me imamin dhe 
xhematin 

 

1.Është e pëlqyer që personat që kanë dituri, njohuri dhe janë më të aftë 

të qëndrojnë pas imamit. 

Thotë i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص: “Le të qëndrojnë pas imamit njerëzit e rritur dhe të urtë, pastaj 
ata që vijojnë, pastaj ata që vijojnë.”4 

Urtësia e këtij urdhri është që ata ti ndihmojnë imamit dhe ta përmirësojnë atë 

nëse gabon gjatë leximit apo gjatë namazit. 

2. Kujdesi për safin e parë 

Është e pëlqyer që xhemati ti jep rëndësi safit të parë, të shpejtojë në të, e të ket 

kujdes të mos vonohet. 

 
1 EbuDavudi: 826 
2 EbuDavudi: 604, Nesaiu: 1/146 , Albani - Hasen 
3 Buhariu: 389, Muslimi: 411 
4 Muslimi: 432 
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Thotë Muhamedi  ملسو هيلع هللا ىلص: Ecni përpara në safe dhe rendituni pas meje, e pas jush le të 

renditen ata që vijnë më pas, sepse disa do vazhdojnë të vonohen (apo të qëndrojnë 

mbrapa), derisa Allahu t'i vonojë ata ( t'i lërë ata mbrapa)."1 

Gjithashtu i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص thotë: “Sikur njerëzit ta dinin vlerën e ezanit dhe të safit të 
parë, ata nuk do të kishin mbetur pa hedhur short se kush do të thirrë ezanin dhe 
kush do të ulet në safin e parë.”2 

 
 
3. Drejtimi i safeve, afrimi i tyre, si dhe mbushja e zbrazëtirave mes tyre 

Është e pëlqyer që imami para se të filloj namazi, të urdhëroj për drejtimin e 

safeve si dhe mbushjen e zbrazëtirave. Thotë Muhamedi  ملسو هيلع هللا ىلص: “Drejtoni safet, se 

drejtimi i safit është nga përsosmëria (plotësimi) e namazit”.3 

Transmetohet nga Enesi i cili ka thënë: "Ne u ngritëm që të falim namazin, ndërsa i 

Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص u kthye me fytyrë kah ne dhe tha: "Drejtoni safet dhe ngjishni me njëri-

tjetrin, sepse vërtetë unë ju shoh pas shpine".4 

Në një transmetim të Buhariut thuhet: "Krahu i çdonjërit ishte i ngjitur me krahun 

e tjetrit në saf, gjithashtu edhe këmbët".5 
 
Është e pëlqyer që të plotësohet safi i parë pastaj ai i cili vijon, duke mos filluar 

safin e radhës pa e plotësuar safin para tij. 

Thotë i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص: "A nuk rreshtoheni (namaz) ashtu siç rreshtohen melekët para 

Allahut", Shokët e tij i thanë : "O i Dërguar i Allahut, si rreshtohen melekët para 

Allahut?" Tha : "I plotësojnë safet me radhë dhe ngjishen në ta."6 
 
4. Namazi i personit i cili nuk i bashkëngjitet safit, por falet vetëm 

Thotë i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص: “Nuk ka namaz për atë i cili falet vetëm pas safeve.”7 

Gjithashtu transmetohet se i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص e ka parë një njeri duke u falur vetëm 

pas safeve dhe e ka urdhëruar ta përsëris namazin.8 
 
Mendimi më i vërtetë në këtë çështje: Është e papëlqyeshme të falesh i vetmuar në 

saf, ndërsa namazi i personit i cili qëndron vetëm në saf dhe ka mundësi ti 

bashkëngjitet xhematit, është i mangët. 

Argument se hadithet e lartpërmendura kanë për qëllim mohimin e sevapit të plotë të 

namazit e  jo të vlefshmërisë së tij, është hadithi i Ebu Bekrete i cili një ditë kishte 

ardhur me vonesë në xhami, e i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص ra në ruku, edhe Ebu Bekrete ra në ruku 

por pa hyrë në Saf. Pastaj vazhdoi duke ecur derisa arriti në saf. Pasi që dhanë selam 

 
1 Muslimi: 438 
2 Muslimi: 437 
3 Muslimi: 433 
4 Buhariu: 719 
5 Buhariu: 725 
6 Muslimi: 430 
7 Ahmedi: 4/23, IbnMaxhe: 1003, Albani - Sahih 
8 Ahmedi: 4/228, EbuDavudi: 682, Albani - Sahih 
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i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص pyeti: “Kush është ai i cili ra në ruku jashtë safit? E pastaj tha: Allahu 

ta shtoftë përkujdesjen, por mos e përsërit.”1  

 

 

KAPTINA E NËNTË 

 

NAMAZI I ATYRE QË KANË ARSYE 

 

Të arsyetuarit janë: Të sëmurët, udhëtarët, ata që kanë frikë dhe si shkak i saj nuk 

mund ta kryejnë namazin në formën e duhur. 

Allahu i Madhëruar të tillëve ua ka lehtësuar çështjen, me ç‘rast iu është lejuar të 

falen ashtu siç kanë mundësi. 

Allahu i Madhëruar thotë: “...dhe nuk ju obligoi në fe me ndonjë vështirësi...”2 

Gjithashtu Allahu i Madhëruar thotë: “Prandaj, shprehni devotshmëri Allahut sa 

të mundeni...”3 

 

Andaj, çdo herë kur është prezent vështirësia aty do jetë edhe lehtësimi. 

 

1. Namazi i të sëmurit 

I sëmurë është: personi i cili ka humbur shëndetin e trupit të tij, pa marrë parasysh a 

është humbje e pjesshme apo humbje në tërësi. 

Nëse i sëmuri nuk ka mundësi ta falë tërë namazin në formën e duhur, atëherë 

tenton të falet në këmbë edhe nëse gjatë këtij qëndrimi nuk mund të qëndroj drejtë. 

Shembuj qartësues: 

-Nëse një person është i sëmurë dhe nuk ka mundësi ta drejtoj shpinën e tij, falet në 

këmbë edhe nëse forma e tij është sikurse të jetë në ruku. 

-Nëse një person nuk mund të qëndroj në këmbë pa u mbështetur, atëherë 

mbështetet edhe nëse mbështetja e tij është në mur apo shkop. 

Thotë Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص: “Atë që ju kam ndaluar, largohuni nga ajo, kurse atë që ju 

kam urdhëruar, bëjeni atë sa të keni mundësi…”4 

E nëse nuk ka mundësi të qëndroj në këmbë atëherë falet ulur, e nëse nuk ka 

mundësi atëherë falet shtrirë. 

 
1 Buhariu: 783 
2 El-Haxh:78 
3 Et-Tegabun:16 
4 Buhariu: 117/9 , Muslimi: 1337 
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Transmeton Imran bin Husajn se i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Falu në këmbë, e nëse nuk 

mundesh atëherë falu ulur. E nëse nuk mundesh, atëherë falu shtrirë (anash)."1 

E nëse nuk ka mundësi për asnjërën nga këta, atëherë falet ashtu siç ka mundësi. 

Allahu i Madhëruar thotë: “Prandaj, shprehni devotshmëri Allahut sa të 

mundeni...”2 

 

Derisa i sëmuri është në vetëdije, obligimi i kryerjes së namazit nuk bie nga ai edhe 

nëse detyrohet ta falë vetëm me gjeste, por duke mos harruar nijetin. 

Nëse i sëmuri detyrohet të falet me anë të gjesteve, atëherë bën rukunë dhe sexhden 

duke ulur pak kokën që me këtë lëvizje të simbolizojë rukunë, e pastaj e ul më tepër 

që të simbolizojë sexhden. 

 

2. Namazi i udhëtarit 

 

a) Shkurtimi i namazeve të cilat kanë katër rekatë, dhe këtu kemi disa çështje: 

 

Çështja e parë: Dispozita mbi shkurtimin e namazit 

Nuk ka mospajtim mes dijetarëve në lejimin e shkurtimit të namazeve katër-

rekatëshe për udhëtarin. Argument për këtë është Kurani, suneti, si dhe konsensusi i 

dijetarëve. 

Thotë Allahu i Madhëruar: 

 “Kur të udhëtoni, nuk është mëkat që ta shkurtoni namazin, nëse druani që 

mohuesit do t’u bëjnë ndonjë dëm. Me të vërtetë, pabesimtarët janë armiqtë 

tuaj të hapët.”3 

Është pyetur i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص për shkurtimin e namazit në udhëtim, ndërsa ai është 

përgjigjur: “Kjo është një lëmoshë të cilën Allahu i Madhëruar ua ka dhuruar, ndaj 

pranoni lëmoshën e Tij.”4 

Thotë Omeri: Kam shoqëruar të Dërguarin  ملسو هيلع هللا ىلص në udhëtim dhe nuk e kam parë të falë 

më shumë se dy rekatë. Kështu vazhdoi deri në vdekje.5 

Transmeton Ibn Omeri se i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Me të vërtetë Allahu dëshiron ti 

merrni lehtësimet ashtu siç dëshiron ti largoheni të ndaluarës“.6 

 
1 Buhariu: 1117 
2 Et-Tegabun:16 
3 En-Nisa:101 
4 Muslimi: 686 
5 Muslim: 689 
6 Ahmedi: 0892, Albani - Sahih 
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Shkurtimi i namazit në udhëtim është nga çështjet e njohura në fenë tonë, çështje 

për të cilën umeti kanë konsensus. 

Disa dijetarë e kanë llogaritur të papëlqyer faljen e namazeve të plota në udhëtim 

dhe atë si shkak i shkurtimit të vazhdueshëm nga Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

Çështja e dytë: Namazet, shkurtimi i të cilave është i lejuar 

Namazet të cilat shkurtohen janë namazet katër rekatëshe: Dreka, ikindija dhe 

jacija, ndërsa namazi i sabahut dhe ai i akshamit nuk shkurtohen dhe atë sipas 

mendimit të të gjithë dijetarëve. 

Argument për këtë është vepra e të Dërguarit ملسو هيلع هللا ىلص si dhe e shokëve të tij, por edhe 

thënia e Abdullah bin Abasit i cili thotë: “Allahu i Madhëruar e obligoi namazin 

përmes të Dërguarit tuaj, katër rekatë kur jeni në vendin tuaj ndërsa dy rekatë kur 

jeni në udhëtim”.1 

 

Çështja e tretë: Kur fillon shkurtimi i namazit 

Shkurtimi i namazit fillon nga largësia prej: gjashtëmbëdhjetë fersakh, e cila është 

katër burud, apo dyzetetetë milje, ndërsa me kilometra është rreth tetëdhjetë 

kilometra. 

Kjo largësi është largësia e udhëtimit të një nate dhe një dite, që mund ta bëj njeriu 

me devenë e tij në një udhëtim me kushte normale. 

Argument për këtë është hadithi i të Dërguarit ملسو هيلع هللا ىلص i cili udhëtimin e një nate dhe një 

dite e llogariti udhëtim. 

Thotë i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص: “Nuk i lejohet gruas e cila beson Allahun dhe Ditën e Fundit të 

udhëtoj një ditë dhe një natë pa mahrem.”2 

Gjithashtu Abdullah bin Abasi dhe Ibn Omeri shkurtonin namazin dhe nuk 

agjëronin nëse largësia ishte katër burud. 

 

Çështja e katërt: A e shkurton namazin ai i cili ka për qëllim qëndrimin në vendin 

ku ka udhëtuar? 

Kur themi kush ka për qëllim qëndrimin në vendin ku ka udhëtuar, duhet pasur 

parasysh se qëndrimi është dy lloj: 

- Qëndrim që nënkupton të vendosurit në atë vend, atëherë namazi nuk shkurtohet 

sepse arsyeja e shkurtimit e që është udhëtimi, më nuk ekziston. Kjo vlen edhe për 

atë i cili vendos të qëndroj në atë vend më shumë se katër ditë, duke mos llogaritur 

 
1 Muslimi: 687 
2 Buhariu: 1088, Muslimi: (1339)-421 
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ditën e arritjes dhe atë të nisjes. Transmeton Imam Ahmedi se i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص ka 

qëndruar në Tebuk njëzet ditë ku e ka shkurtuar namazin. 

Andaj ai i cili qëndron katër ditë apo më pak e shkurton namazin, e ai i cili qëndron 

më shumë e plotëson atë. 

- E nëse nuk e din sa do qëndroj dhe nuk di kur do kthehet, atëherë e shkurton 

namazin, edhe nëse qëndron kohë të gjatë. Këtë e ka përmendur Ibn Mundhir dhe ka 

thënë: Ka konsensus se ai i cili është udhëtarë dhe nuk e din kur do kthehet, e 

shkurton namazin. 

 

Çështja e pestë: Rastet kur udhëtari është i obliguar të plotësojë namazin 

Ekzistojnë disa raste në të cilat nuk është i lejuar shkurtimi i namazit për udhëtarin, 

por ai duhet të plotësohet, e ndër ta është: 

a) Nëse udhëtari falet pas imamit vendas, atëherë i obligohet udhëtarit që të 

plotësojë namazin. Thotë Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص:“Imami është caktuar me qëllim që të 

pasohet, andaj mos e kundërshtoni atë, kur ai të bie në ruku, edhe ju bini në ruku, 

kur ai të thotë “semiallahu limen hamideh” thoni “rabbena lekel hamd”, kur ai të 

bie në sexhde edhe ju bini në sexhde, kur ai të falet ulur edhe ju të gjithë faluni ulur, 

drejtoni safin në namaz, ngase drejtimi i safit është shenjë e namazit të mirë.”1 

Gjithashtu kur u pyet Abdullah ibn Abasi për plotësimin e namazit pas imamit 

vendas tha: “Ky është suneti i Ebul-Kasimit 2”ملسو هيلع هللا ىلص 

b) Nëse lidhet pas imamit, por nuk e din a është udhëtarë apo vendas, p.sh. në 

xhaminë e aeroportit nëse nuk e din se imami a është udhëtarë apo vendas, atëherë e 

plotëson namazin katër rekatë, sepse shkurtimi i namazit kërkon nijet në diç të 

sigurt, e nëse nuk ka nijet të sigurt atëherë plotëson namazin. 

c) Nëse duke qenë në udhëtim të kujtohet namazi i falur në vendin tënd. 

P.sh. Nëse të kujtohet se kur e ke falur namazin në vendin tënd nuk ke pasur avdes, 

apo e ke harruar atë, atëherë e fal namazin e plotë dhe pa e shkurtuar atë. 

Ka thënë i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص: “Shpërfillja nuk vjen nga ai që është në gjumë, por nga ai 

që është zgjuar, prandaj kur dikush prej jush të harrojë namazin apo ta zë gjumi, le 

ta falë (në kohën) kur t’i kujtohet.”3 

Pra le ta falë namazin ashtu siç është dashur ta falë nëse nuk do të ishte në gjumë. 

Namazi iu kërkua i plotë andaj edhe duhet të falet i plotë. 

d) Nëse udhëtarit i prishet namazi të cilin është dashur ta plotësojë. 

P.sh. Nëse duke qenë në udhëtim lidhesh pas imamit vendas, dhe duke u falur humb 

avdesin. Kur je kthyer ato kanë përfunduar namazin, atëherë duhet që namazin ta 

 
1 Buhariu: 698, Muslimi: 417 
2 Ahmedi 1/216, Albani - Sahih 
3 Buhariu: 597, Muslimi: (684)-315 
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përsërisësh katër rekatë, sepse je duke përsëritur një namaz i cili të është bërë 

obligim i plotë dhe atë me lidhjen tënde pas imamit vendas. 

e) Nëse udhëtari ka për qëllim të vendoset në atë vend, apo të shpërngulet në të. 

Pra, vendos të qëndrojë në të dhe e din kohën sa do qëndrojë. Gjithashtu edhe nëse 

vendos të shpërngulet nga një vend në tjetrin, atëherë nuk llogaritet udhëtarë 

 

2. Bashkimi i namazeve 

Dispozita mbi bashkimin e namazeve 

Lejohet bashkimi i namazeve në njërën nga dy kohërat e tyre, dhe atë në udhëtimin 

në të cilin lejohet shkurtimi i namazeve. 

Namazet të cilat lejohen të bashkohen janë: Dreka me ikindinë dhe akshami me 

jacinë. 

Transmeton Muadhi i cili thotë: “Dolëm me të Dërguarin ملسو هيلع هللا ىلص në betejën e Tebukut ku 

ai bashkoi drekën me ikindinë dhe akshamin me jacinë.”1 

Kjo është e lejuar si për udhëtarin i cili është në lëvizje, ashtu edhe për atë i cili 

është ndalur në një vend, por ende llogaritet udhëtarë. Më mirë është që kur je 

vendosur në ndonjë vend të falësh çdo namaz në kohën e tij, siç ka vepruar i 

Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص në Mina. 

Gjithashtu lejohet bashkimi i namazit për vendasin i cili është i sëmurë dhe nuk ka 

mundësi, apo e ka vështirë të fal çdo namaz në kohën e vet. 

Transmeton Abdullah bin Abasi: se i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص ka bashkuar namazet pa pasur 

frikë dhe duke mos qenë udhëtar”.2 

Ka ardhur në version tjetër ku thuhet: “duke mos qenë në gjendje frike dhe shiu”.3 

Është pyetur Abdullah ibn Abasi: Pse i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص ka vepruar një gjë të tillë. Ai 

tha: Nuk ka dashur t’ia vështirësoj umetit të tij. 

Andaj, kurdo që njeriu ka vështirësi të pranuar e cila e pamundëson apo i jep 

vështirësi të mëdha për kryerjen e namazit në kohën e tij, i lejohet bashkimi i 

namazeve. 

 

Përveç rasteve të lartpërmendura, kemi edhe disa raste tjera në të cilat 

bashkimi i namazit është i lejuar: 

1- Shiu i rrëmbyeshëm, me ç‘rast formohet gjendje që e mundon njeriun. 

2- Lloçi dhe balta, të cilat sjellin vështirësi gjatë shkuarjes për në xhami. 

3- Era e fortë dhe e ftohtë e cila është jashtë normales. 

 
1 EbuDavudi: 1208, Tirmidhiu: 553, Albani – Sahih 
2 Muslimi: 1/489-490 
3 Muslimi: 1/491 
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4- Çdo arsye tjetër si shkak i së cilës do ndodh mundim dhe vështirësi nëse namazi 

nuk bashkohet. 

 

 

KAPTINA E DHJETË 

NAMAZI I XHUMASË 

 

Dispozita e sheriatit mbi të dhe argumentet e saj 

  Xhumaja është farz ajn për çdo besimtar mashkull. 

Thotë Allahu i Madhëruar: “O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e 

xhumasë, shpejtoni për aty ku përmendet Allahu, e lini shitblerjen..”1 

Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Nëse njerëzit nuk ndalojnë nga lënia e namazit të 

xhumave, Allahu do t’ua vulosë atyre zemrat e do t’i lërë në pakujdesi (gaflet).”2 

Gjithashtu i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص thotë: “Secili mysliman e ka për detyrë të domosdoshme ta 

falë namazin e xhumasë me xhemat…”3 

 

Për kë është obligim 

Xhumaja është obligim për çdo mysliman mashkull, i cili është i lirë (nuk është 

rob), ka arritur moshën madhore, është i mençur, vendas, dhe ka mundësi ta kryej 

atë. 

Andaj namazi i xhumasë nuk është obligim për: robin, femrën, të çmendurin, të 

sëmurin, të pamundshmin e as udhëtarin. 

Thotë i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص:“Secili mysliman e ka për detyrë të domosdoshme ta falë 

namazin e xhumasë me xhemat, përveç katër personave: robi, gruaja, i mituri (që 

s’ka hyrë në bylyk) dhe i sëmuri” 4 

Xhumaja nuk është e obliguar për udhëtarin, sepse as i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص nuk e vepronte 

një gjë të tillë kur ishte në udhëtim. Dëshmi për këtë është rasti në ditën e Arafatit 

ku i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص bashkoi drekën dhe ikindinë dhe nuk fali namazin e xhumasë, edhe 

pse atë ditë ishte ditë e xhuma. 

E nëse ata të cilët nuk e kanë obligim namazin e xhumasë prezantojnë në xhami dhe 

e falin atë, atëherë namazi i tyre është i pranuar dhe nuk kanë nevojë ta falin 

namazin e drekës. 

 

 
1 Xhuma: 9 
2 Muslimi: 865 
3 EbuDavudi: 1054, Albani - Sahih 
4 EbuDavudi: 1054 
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Koha e namazit të xhumasë 

Koha e namazit të xhumasë është njëlloj sikur koha e namazit të drekës, kur dielli 

arrin në kupën e qiellit (zenit) dhe fillon të anojë kah perëndimi, e deri kur hija e 

objektit të jetë sa vetë objekti. 

Transmeton Enes bin Malik se i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص falte namazin e xhumasë në momentin 

kur dielli fillonte të anojë kah perëndimi.1 

Kështu vepruan edhe shokët e tij ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

Hutbeja e xhumasë 

Hutbeja është shtyllë nga shtyllat e xhumasë pa të cilat xhumaja nuk pranohet. 

Argument për këtë është vepra e të Dërguarit , ملسو هيلع هللا ىلص i cili nuk e la hutben e xhumasë 

asnjëherë. Namazi i xhumasë posedon dy hutbe të cilat janë para namazit. 

Kushtet e hutbes: 

1) Të jetë pas hyrjes së kohës të namazit të xhumasë 

2) Të jetë para namazit e jo pas tij 

3) Nijeti 

4) Të jetë ligjërimi me zë të lartë  

Sunetet e hutbes 

Nga sunetet e hutbes së xhumasë është: 

1) Lutja për besimtarët, si për dynjanë ashtu edhe për ahiretin e tyre. 

Transmetohet se i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص kur ishte në hutbe bënte dua duke e ngritur gishtin 

tregues, ndërsa xhemati thoshin Amin. 

2) Mbajtja e hutbes të jetë nga i njëjti person i cili fal namazin. 

3) Ngritja e zërit gjatë hutbes. 

4) Ligjërimi duke qëndruar në këmbë, bëhet një ulje, e pastaj ngrihet duke vazhduar 

hutben përsëri. 

5) Të jetë ligjërimi nga minberi apo vend tjetër në të cilin hip imami, sepse i 

Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص ligjëronte duke qëndruar mbi minberin e tij. 

6) Pushimi i shkurtër mes dy hutbeve. Thotë Ibn Omeri: “I Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص ligjëronte dy 

hutbe të cilat i ndante mes veti me ulje.”2 

Është sunet shkurtimi i hutbeve, me ç’rast hutbeja e dytë do jetë më e shkurtër sesa 

e para. Transmeton Amari se i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: "Zgjatja e namazit dhe 

 
1 Buhariu: 904 
2 Buhariu: 928 
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shkurtimi i hutbes është prej zgjuarsisë (fikhut) së imamit. Prandaj zgjateni namazin 

dhe shkurtojeni hutben."1 

7) Është sunet që pas hipjes në minber, imami ti përshëndet xhematin me selam. 

Transmeton Xhabiri i cili thotë: “Kur i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص hipte në minber na përshëndeste 

me selam.” 

8) Është sunet që imami pasi që të hip në minber të qëndrojë ulur derisa muezini të 

përfundojë ezanin. 

Transmeton Ibn Omeri i cili thotë: “I Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص pasi që hipte në minber ulej derisa 

muezini të përfundonte ezanin dhe pastaj fillonte hutben.” 

9) Është sunet që ligjëruesi të mbështetet në një shkop apo diç tjetër. 

 

Gjërat e ndaluara gjatë hutbes së xhumasë 

- Është e ndaluar të folurit përderisa imami është duke ligjëruar në hutbe. 

Thotë i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص: “Nëse i thua shokut tënd ditën e xhuma kur imami është në 

hutbe: Hesht…! Vetëm se ke thënë fjalë të kotë.”2 

- Është e ndaluar që njeriu gjatë hutbes të kalojë nëpër njerëz.  

Transmetohet se i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص derisa ishte duke mbajtur hutben e xhumasë, erdhi një 

njeri i cili kalonte mbi kokat e njerëzve, e i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص i tha: “Ulu se po 

shqetëson.”3 

Një veprim i tillë është shqetësim i besimtarëve dhe njëkohësisht është 

dekoncentrim i tyre nga dëgjimi i hutbes. E nëse imami dëshiron të arrij në vendin e 

tij, i lejohet të kalojë nëpër njerëz. 

Transmeton Selman el-Farisi se i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: 

“Kush pastrohet ditën e xhuma sa më mirë, i lyen flokët me vaj ose parfumohet, 

pastaj shkon dhe nuk i ndan dy vetë (në saff), fal aq sa i është përcaktuar, pastaj 

hesht derisa imami e mbaron hutben, i falet ajo që e ka bërë ndërmjet kësaj dhe 

xhumasë së kaluar.”4 

 

Me çka arrihet namazi i xhumasë 

Xhumaja arrihet me arritjen e një rekati me imamin. 

Transmeton Ebu Hurejra se i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Kush arrin nga namazi i 

xhumasë një rekat ai ka arritur xhumanë”.5 

 
1 Muslimi: 862 
2 Buhariu: 394, Muslimi: 851 
3 EbuDavudi: 118, Nesaiu: 3/103, Hakimi: 1/288 
 
4 Buhariu: 910 
5 IbnMaxhe: 1121, Albani-Sahih 
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Ndërsa ai i cili nuk e arrin së paku një rekat të namazit të xhumasë, ai e fal namazin 

e drekës. 

 

Nafilet e xhumasë 

Xhumaja nuk ka sunet para saj, por nëse njeriu fal namaz vullnetar, atëherë nuk ka 

diç të keqe në të, siç u përmend në hadithin e Selman el-Farisiut, ku i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص 

tha: “... pastaj fal aq sa i është përcaktuar...” 

Ndërsa sunetet e xhumasë janë pas farzit, dhe ato janë: dy, katër apo gjashtë rekatë. 

Sa i përket suneteve pas farzit të xhumasë, është transmetuar se i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص i falte 

dy rekate pas namazit të xhumasë”.1 

Gjithashtu transmetohet se i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Kush prej jush do që të falet pas 

namazit të xhumasë, le të falë katër (rekate)”.2 

Nga Abdullah ibn Omeri transmetohet se i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص falte gjashtë rekatë pas 

xhumasë”.3 

Ebu Isa et-Tirmidhi tha: “Përcillet nga Ali bin ebi Talib se ai i instruktonte njerëzit 

të falnin dy rekate e pastaj edhe katër të tjera.” 

Ata’u tha: “Pashë Ibn Omerin të falte dy rekate pas xhumasë e pastaj edhe katër të 

tjera”.4 

Nga kjo vihet re se numri më i vogël i suneteve të xhumasë është dy rekatë, ndërsa 

më së shumti gjashtë. 

Shejhul Islam Ibn Tejmije thotë: Nëse fal sunetin në xhami i fal katër rekatë, e nëse 

e fal në shtëpi e fal dy rekatë. 

 

Mënyra e faljes së namazit të xhumasë 

Namazi i xhumasë ka dy rekatë në të cilat lexohet me zë. Argument për këtë është 

vepra e të Dërguarit ملسو هيلع هللا ىلص, por njëkohësisht edhe konsensusi i dijetarëve. 

Është sunet që në rekatin e parë, pas sures El-Fatiha të lexohet surja El-Xhumua, 

ndërsa në rekatin e dytë surja El-Munafikun,5 ose të lexoj në rekatin e parë suren El-

Ala ndërsa në të dytin suren El-Gashije.6 

Kështu vepronte i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

 

 
1 Buhariu: 937, Muslimi: 882 
2 Muslimi: 881 
3 Sherh Mumti: 4/102 
4 EbuDavud: 1130 
5 Muslim: 878 
6 Muslimi: 787 



Fikh II                                                                                                                                                                   2020-2021 

 

51 

 

Veprat e pëlqyera ditën e xhuma 

a) Është e pëlqyer që njeriu të del më herët në xhami, me qëllim të arritjes së 

shpërblimit sa më të madh. Transmeton Ebu Hurejra se i Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص ka 

thënë: "Kushdo që lahet ditën e xhuma, me larje nga xhunubllëku dhe pastaj shkon 

për namaz në orën e parë, kjo është për të, sikur të ketë bërë kurban një deve, 

kushdo që shkon në orën e dytë, kjo është për të, sikur të ketë bërë kurban një lopë, 

kushdo që shkon në orën e tretë, kjo është për të, sikur të ketë bërë kurban një dash, 

kushdo që shkon në orën e katërt, kjo është për të sikur të ketë bërë kurban një pulë 

dhe kushdo që shkon në orën e pestë, kjo është për të sikur të ketë bërë kurban një 

vezë, ndërsa kur del imami, melekët vijnë për të dëgjuar dhikrin."1 

 

b) Larja në atë ditë, siç u përmend në hadithin e Ebu Hurejres: “Kushdo që lahet 

ditën e xhuma, me larje nga xhunubllëku...”  

Disa nga dijetarët larjen në ditën e xhuma e kanë konsideruar si të detyrueshme, 

edhe atë duke u argumentuar me hadithin e Ebu Said El-Khudri se i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص ka 

thënë: “Gusli ditën e xhuma është obligim për çdo të rritur.”2 

 

c) Parfumimi, pastrimi, shkurtimi i thonjve, largimi i qimeve nga vendet e 

turpshme, atyre ndër sqetulla, etj.  

Selman el-Farisiu tregon se i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Kush pastrohet ditën e xhuma 

sa më mirë, i lyen flokët me vaj ose parfumohet, pastaj shkon dhe nuk i ndan dy vetë 

(në saff), fal aq sa i është përcaktuar, pastaj hesht derisa imami e mbaron hutben, i 

falet ajo që e ka bërë ndërmjet kësaj dhe xhumasë së kaluar.”3 

Thotë Ibn Haxheri: “Të pastruarit do të thotë pastrim i thellë, siç u cek në hadith 

fjala “sa më mirë” pas përmendjes së larjes, pra me pastrim nënkuptojmë heqjen e 

qimeve dhe shkurtimin e mustaqeve.”4 

 

d) Është e pëlqyer që njeriu të vesh rrobat më të bukura. Transmetohet nga Ibn 

Omeri se i ati i tij pa të shitet te dera e xhamisë një xhybe e mëndafshtë dhe i tha të 

Dërguarit të Allahut ملسو هيلع هللا ىلص: O i Dërguari i Allahut! Do të dëshiroja që ta blije këtë 

(xhybe) për ta veshur ditën e xhuma, si dhe kur të vijnë delegacione. I Dërguari i 

Allahut ملسو هيلع هللا ىلص i tha: "Kjo do të vishet prej atij i cili nuk ka hise në Jetën e Fundit."5 

 
1 Buhariu: 881, Muslimi: 850 
2 Buhariu: 879, Muslimi” 846 
3 Buhariu: 910 
4 Buhariu: 883 
5 Buhariu: 886 
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Imam Buhariu me këtë hadith është argumentuar se ditën e xhuma besimtari duhet 

ti veshë rrobat më të mira të cilat ai i posedon, me ç’rast e ka emërtuar edhe 

kaptinën në librin e tij: “Kaptina: Veshja e rrobave më të mira që i gjen.” 

Thotë Hafidh ibn Haxher se argumentimi me këtë hadith rrjedh nga 

moskundërshtimi i thënies së Omerit nga i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص se zbukurimi është bazë e 

xhumasë.1 

Përcillet nga Abdullah bin Selam se ka dëgjuar të Dërguarin ملسو هيلع هللا ىلص, të thotë në minber 

ditën e xhuma: “Nuk është problem që dikush nga ju të blejë për ditën e xhuma dy 

rroba të tjera, veç rrobave të tija të përditshme”2 

 

e) Gjithashtu nga gjërat e pëlqyera në ditën e xhuma është dërgimi i shumtë 

salavateve mbi Pejgamberin ملسو هيلع هللا ىلص. 

Thotë Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص: “Më dërgoni sa më shumë salavate ditën e xhuma, ngase atë 

ditë salavatet e juaja më prezantohen mua.”3 

 

f) Leximi i sures es-Sexhde dhe el-Insan në sabahun e ditës së xhuma, siç ka 

vepruar i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص. 

Transmetohet nga Ebu Hurejra se ka thënë: “I Dërguari i Allahut në Sabahun e 

ditës së xhuma lexonte suret es-Sexhde dhe el-Insan” 4 

Ndërsa gjatë ditës së xhuma lexon suren el-Kehf. 

I Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص thotë: “Kush lexon suren el-Kehf ditën e xhuma, do t’i bëhet dritë atij 

mes dy xhumave.”5 

 

g) Falja e Tehijetul Mesxhid (namazi kur futesh ne xhami) përpara se të ulet, siç ka 

urdhëruar i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص. Transmetohet nga Xhabir bin Abdullah ملسو هيلع هللا ىلص se ka thënë: 

“Ndërsa i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص po mbante hutben në ditën e xhuma, erdhi një burrë dhe ai (i 

Dërguari) i tha: “O filan! A u fale? – Tha: Jo. – I Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص i tha: “Atëherë ngrihu 

dhe fal dy rekate!”6 

 

h) Shtimi i duave duke tentuar të gjen momentin e pranimit të tyre. 

Transmeton Ebu Hurejra se i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: "Në ditën e xhuma ka një 

moment në të cilin nëse robi mysliman e kalon në namaz duke e lutur Allahun për 

 
1 Fet’h ElBari: 2/434 
2 EbuDavudi: 1078, Albani - Sahih 
3 EbuDavudi: 1047, Albani - Sahih 
4 Buhariu: 891 
5 Hakimi: 2/368, Albani-Sahih 
6 Buhariu: 930 
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diçka, Allahu me të vërtetë do t'ia japë. Atëherë i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص tregoi me gishta se kjo 

është kohë e shkurtër."1 

 

KAPTINA E NJËMBËDHJETË 

NAMAZI I FRIKËS 

 

Frika është arsyeja e tretë nga arsyet të cilat ndikojnë në ndryshimin e formës së 

namazit apo numrin e rekateve të tij, siç u përmend në dy arsyet e lartpërmendura: 

sëmundjen dhe udhëtimin. 

 

Dispozita, argumentet mbi ligjshmërinë si dhe kushtet e tij 

Dispozita: Namazi i frikës është legjitim në çdo luftë të lejuar, siç është lufta ndaj 

mosbesimtarëve, atyre që bëjnë fesat në tokë, atyre që na luftojnë, dhe të gjithë të 

tjerëve të cilët lejohet ti luftojmë. 

Thotë Allahu i Madhëruar: “...nuk është mëkat për ju të shkurtoni namazin, nëse 

frikoheni se jobesimtarët do t’u bëjnë ndonjë dëm...”2 

Gjithashtu ky namaz lejohet gjatë frikës nga sulmet e armikut, apo gjatë ikjes së 

lejuar nga ai. Kur themi nga armiku, këtu nënkupton çdo armik, pa marrë parasysh a 

është nga njerëzit apo nga kafshët, si në gjendje lufte ashtu edhe në gjendje tjera të 

jashtëzakonshme, si plaçkitja, dhunimi, etj.. 

 

Argumentet e legjitimitetit të tij: 

Argument për legjitimitetin e tij është: Kurani, suneti si dhe konsensusi i dijetarëve. 

Thotë Allahu i Madhëruar: “Kur të gjendesh ti (o Muhammed!) në mesin e 

besimtarëve dhe t’u bëhesh imam për faljen e namazit (në luftë), atëherë njëri 

grup prej tyre le të falet me ty, e le t’i mbajnë pranë edhe armët e veta. Pasi që 

këta të bëjnë sexhde, le të rrinë pas jush, e le të vijë grupi tjetër, i cili nuk është 

falë dhe, le të falet me ty. Le të jenë syçelë dhe t’i marrin armët e veta. 

Mohuesit dëshirojnë që të jeni të pakujdesshëm ndaj armëve tuaja dhe 

pajisjes, që të sulmojnë në ju me tërë fuqinë.”3 

 

Kushtet e tij 

Namazi i frikës ka dy kushte: 

1. Të jetë armiku nga ata me të cilët është e lejuar të luftohet. 

 
1 Buhariu: 935 
2 Nisa:101 
3 En-Nisa:102 
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2. Të ekzistojë frika se gjatë namazit mund të sulmohet nga ai (armiku). 

 

Mënyra e faljes së namazit të frikës 

 

Ka disa mënyra të faljes së namazi të frikës, e ndër ato është mënyra e transmetuar 

nga Sehl bin Ebi Hathmete El-Ensari e cila është sipas përshkrimit të këtij namazi 

në Kuran. Në të kemi një grup i cili merret me namazin ndërsa tjetri me luftën, gjë 

që e bën të jetë edhe taktikë dobiprurëse për besimtarët kundrejt armikut. Këtë 

namaz i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص e ka falur në betejën e “Dhat e-Rika” dhe atë sipas mënyrës që 

e ka përshkruar Sehli, ku një grup nga besimtarët qëndruan në saf me të Dërguarin 

 me ta fali një rekatë, dhe pasi ملسو هيلع هللا ىلص ndërsa grupi tjetër përballë armikut. I Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص

që e përfundoi vazhdoi të qëndrojë në këmbë ndërsa ata vazhduan rekatin e dytë 

vetëm. Pasi që përfunduan, dhan selam dhe zëvendësuan grupin i cili qëndronte 

përballë armikut, ndërsa këto u lidhën në namaz pas të Dërguarit ملسو هيلع هللا ىلص, me ç’rast  i 

Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص vazhdoi rekatin e dytë me ta. I Dërguari qëndroi ulur derisa ata 

vazhduan rekatin e dytë dhe pastaj i Dërguari dha selam dhe ato dhanë pas tij.1 

Gjithashtu Ibn Omeri tregon: "Mora pjesë me të Dërguarin e Allahut  ملسو هيلع هللا ىلص në një 

ekspeditë në Nexhd. I dolëm përballë armikut dhe u vendosëm në formacion 

luftimi. Kur i Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص u ngrit të prijë në namaz, një pjesë e forcave 

qëndroi duke u falur me të, ndërsa pjesa tjetër i qëndroi përballë armikut. I Dërguari 

i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص dhe grupi i parë u përkulën në ruku dhe bënë dy sexhde. Pastaj ai grup 

plotësuan edhe rekatin e dytë dhe dhanë selam, ndërsa i Dërguari i Allahut qëndroi 

në këmbë. Pastaj ata që nuk ishin falur zunë vendet e atyre, duke iu bashkëngjitur të 

Dërguarit të Allahut ملسو هيلع هللا ىلص, i cili fali edhe një rekat, bëri dy sexhde dhe e përfundoi 

namazin me selam, kurse grupi i dytë u ngrit, bëri rukunë, ra edhe dy herë në 

sexhde dhe e përfundoi namazin (me selam)”.2 

 

Në një tregim tjetër nga Ibn Omeri  shtohet edhe fjala e të Dërguarit ملسو هيلع هللا ىلص se ka thënë: 

"Në qoftë se numri i armikut është më i madh se ai i myslimanëve, atëherë ata mund 

të falen në këmbë ose mbi kafshë." 3 

 

 

 

 

 

 
1 Muslimi: 841 
2 Buhariu:942 
3 Buhariu: 943 



Fikh II                                                                                                                                                                   2020-2021 

 

55 

 

KAPTINA E DYMBËDHJETË 

NAMAZI I DY BAJRAMEVE 

 

Me fjalën dy bajramet, kemi për qëllim: Kurban Bajramin, e cila është festë e 

përfundimit të dhjetë ditëve të dhul-Hixhes dhe Fitër Bajramin, e cila është festë e 

përfundimit të agjërimit. 

 

Gjykimi mbi të 

Namazi i bajramit është farz kifaje, nëse një grup e kryen bie përgjegjësia nga të 

tjerët, e nëse askush nuk e falë atë, të gjithë janë mëkatarë. 

Namazi i Bajramit është nga ritualet e dukshme të Islamit, të cilin i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص si 

dhe shokët e tij nuk e lan asnjëherë. Jo vetëm kaq, por i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص urdhëroi edhe 

gratë të dalin në xhami, duke e ditur se ato nuk e kanë obligim prezencën në të, e që 

është dëshmi e rëndësisë dhe vlerës së madhe që ky namaz posedon. 

 

Kushtet e tij: 

Nga kushtet kryesore është hyrja e kohës, prezenca e numrit të duhur si dhe të qenët 

vendas. 

 

Vendet në të cilat falet namazi i bajrameve 

Është sunet që të falet në hapësire, larg ndërtesave, siç transmeton Ebu Said se i 

Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص gjatë Kurban Bajramit dhe Fitër Bajramit dilte në faltore (musala).1 

Gjithashtu duhet pasur parasysh se nëse nuk ka mundësi që bajrami të falet në 

faltore bashkërisht, atëherë  lejohet falja e bajramit në xhami. 

 

Koha e tij 

Koha e namazit të bajramit fillon njëlloj sikurse koha e namazit të duhasë, e ajo 

është ngritja e diellit në lartësi sa një shtizë mbi horizont. Kështu veproi edhe i 

Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص dhe shokët e tij të cilët e falnin bajramin pasi që ngrihej dielli në 

horizont, sepse të falurit e namazit më herët është i ndaluar. 

Është e pëlqyer që Kurban Bajrami të falet në fillim të kohës, ndërsa Fitr Bajrami të 

vonohet, siç vepronte i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص. 

Shpejtimi i faljes së Kurban Bajramit ndodhë si shkak i përkujdesjes për gjendjen e 

besimtarëve të cilët duhet ti therin kurbanët, ndërsa vonohet namazi i Fitër  Bajramit 

që të kenë kohë të japin zekatul fitrin. 

 
1 Buhariu: 906 , Muslimi: 889 
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Mënyra e faljes dhe leximi në të 

Mënyra: Falen dy rekatë para hutbes së bajramit. 

Thotë Omeri: “Namazi i Fitër Bajramit dhe ai i Kurban Bajramit janë nga dy rekatë, 

të plota dhe jo të shkurtuara, në gjuhën e të Dërguarit tuaj, me të vërtetë ka dështuar 

ai i cili ka shpifur.”1 

Tekbiret në namaz: Nga Amër ibn Shuajb e ky nga babai i tij e ai nga gjyshi i tij 

transmeton se i Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص në namazin e Bajramit ka marrë dymbëdhjetë 

tekbire, shtatë në rekatin e parë dhe pesë në rekatin e dytë. Merr tekbirin fillestar 

dhe pasi që lexon Subhanen, merr gjashtë tekbire tjera dhe pastaj vazhdon faljen. 

Në rekatin e dytë para se të fillon leximin merr tekbir pesë herë përveç tekbirit të 

ngritjes. 

Transmetohet nga Aishja se i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Tekbirët në namazin e Kurban 

Bajramit dhe Fitër Bajramit janë shtatë tekbire në rekatin e parë, ndërsa në të dytin 

pesë, veç tekbireve të rukusë”2 

Gjithashtu ngit duart gjatë çdo tekbiri, pasi që i Dërguari bënte një gjë të tillë. 

 

Leximi: Transmeton Ubejdullah ibn Abdullah se Omer ibn Hatabi e ka pyetur Ebu 

Uakid el-Lejthin: Çfarë lexonte i Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص në namazin e Fitër Bajramit 

dhe atë të kurban Bajramit? – i tha: - Lexonte gjatë tyre: Kaf uel Kuranil Mexhid 

dhe Ikterabeti saatu uen shekkal kamer.3 

Gjithashtu Numan ibn Beshir transmeton se i Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص gjatë dy 

bajrameve dhe në Xhuma lexonte Sebbihisme rabbikel Ala dhe Hel etake hadithul 

gashije, ndonjëherë ndodhte që të dy festat (bajrami dhe xhumaja) të bien me një 

ditë dhe ai i lexonte të njëjtat sure.4 

Andaj besimtari ndonjëherë praktikon njërin hadith dhe herën tjetër praktikon tjetrin 

dhe atë duke u kujdesur që mos ti rëndojë xhematin. 

 

Koha e hutbes 

Hutbeja e Bajramit është pas namazit, siç thotë Ibn Omeri se: “I Dërguari i Allahut 

 Ebu Bekri dhe Omeri e falnin namazin e Bajramit para hutbes.5 ,ملسو هيلع هللا ىلص

 

 

 

 
1 Ahmedi: 1/37, Nesai: 1/232 
2 EbuDavud: 1149 
3 Muslimi: 891 
4 IbnMaxhe: 1283 
5 Buhariu: 923, Muslimi: 888 
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Falja e Bajramit pasi që ai është falur 

Nuk lejohet që nëse dikujt i kalon namazi i Bajramit ta falë atë më vonë, sepse një 

gjë e tillë nuk është transmetuar nga i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص e as nga gjeneratat e para. 

Gjithashtu duhet pasur parasysh se ky është namaz ku njerëzit tubohen të gjithë së 

bashku, andaj e njëjta nuk mund të përsëritet. 

 

Sunetet e tij 

1. Është sunet që namazi i bajramit të falet në një vend të hapur dhe të gjerë, në 

periferi të qytetit, ku do tubohen myslimanët për ta kryer këtë ritual, por nëse falen 

në xhami si shkak i ndonjë arsyeje, atëherë nuk ka asgjë të keqe. 

2. Është sunet që namazi i Kurban Bajramit të falet menjëherë pa e vonuar, ndërsa 

namazi i Fitër Bajramit të vonohet, siç u cek më lart. 

3. Është sunet që besimtari para se të del në xhami për të falur namazin e Fitër 

Bajramit të haj disa hurma apo diç të ngjashme me ta, ndërsa gjatë Kurban Bajramit 

të haj pasi të falë namazin. Kështu vepronte i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص. 

4. Është sunet që besimtari të del më herët për ta falur bajramin, me qëllim që të jetë 

sa më afër imamit, me ç’rast do fitoj edhe shpërblimin e pritjes së namazit. 

5. Është sunet që myslimani të zbukurohet këtë ditë, të pastrohet, parfumohet dhe të 

veshë rrobat më të bukura. 

6. Është sunet që në ditën e bajramit të mbahet hutbe e cila do i përfshin të gjitha 

sferat e fesë Islame dhe tua përkujton vlerën e Zekatul Fitrit. Gjithashtu duhet ti 

nxisë për therje të kurbanit dhe tua tregojë rregullat e tij. 

Ndërsa pas namazit duhet të ndahet një kohë edhe për gratë, sepse edhe ato kanë 

nevojë për këshilla, siç vepronte i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص i cili shkoi tek gratë pas kryerjes së 

namazit dhe hutbes dhe iu drejtua me këshilla që kanë të bëjnë me ta. 

7. Ndryshimi i rrugës, që nënkupton shkuarjen në xhami në njërën rrugë, ndërsa 

kthimin në rrugën tjetër. Transmeton Xhabiri se i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص kur ishte ditë bajrami 

ndryshonte rrugën. 

Nuk ka asgjë të keqe nëse njerëzit përshëndesin njëri tjetrin duke ua uruar bajramin, 

siç është thënia: Allahu na pranoftë veprat e mira, si neve ashtu edhe juve. 

Kështu vepronin shokët e të Dërguarit ملسو هيلع هللا ىلص dhe atë duke mos qenë vetëm fjalë, por 

fjalë të shoqëruara me buzëqeshje dhe gëzim. 
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KAPTINA E PESËMBËDHJETË 

NAMAZI I XHENAZES 

 

 

Dispozita mbi gusllin e të vdekurit dhe forma e larjes 

Dispozita: Larja e të vdekurit është Farz kifaje dhe atë me konsensusin e dijetarëve. 

I dërguari ملسو هيلع هللا ىلص urdhëroi që sahabiun të cilin e mbyti deveja e tij ta lajnë, duke thënë: 

“Lani atë me ujë dhe sidr”.1 

Gjithashtu për vajzën e tij Zejneben tha: “Lani atë tre, pesë, apo shtatë herë”2 

 

Mënyra e Larjes: Për larjen e xhenazes duhet të zgjidhet një person i cili është i 

drejtë, i besueshëm dhe i njeh mirë rregullat e larjes së saj. 

Përparësi për larjen e xhenazes ka personi të cilit i është lënë amanet kjo gjë, pastaj 

më të afërmit nga gjaku, siç janë: babai, gjyshi, djali, vëllai, nëse ata i njohin 

rregullat e larjes së xhenazes. E nëse të afërmit nuk i njohin rregullat e larjes së 

xhenazes atëherë i jepet përparësi atyre që i njohin ata. 

Burrin e lajnë burrat, ndërsa gratë i lajnë gratë, në përjashtim të bashkëshortëve të 

cilëve iu lejohet të lajnë njëri tjetrin. 

Fëmijët deri në moshën shtatë vjeçare, pa marrë parasysh gjininë e tyre, është e 

lejuar të lahen si nga burri ashtu edhe nga gruaja. 

Është e ndaluar larja e mosbesimtarëve, pa marrë parasysh afërsinë e tyre të gjakut. 

Ato nuk lejohet të qefinosen, e as t’iu falet namazi i xhenazes. 

 

Është kusht që uji me të cilin do lahet xhenazja të jetë i pastër – pastrues dhe i 

lejuar, të kryhet larja në një vend të mbuluar (të mos duket trupi i xhenazes nga të 

tjerët, si shkak i ruajtjes së nderit të tij), dhe nuk lejohet të merr pjesë në larjen e 

xhenazes ai i cili nuk ka të bëjë me të. 

 

Mënyra e larjes: Vendoset xhenazja në shtratin e larjes, në një vend larg syve të 

njerëzve, dhomë apo vend i rrethuar, pastaj i mbulohet aureti dhe i hiqen rrobat. Ia 

hekë qimet e nevojshme për tu hekur (ndër sqetull), thonjtë, ndërsa flokët e gruas 

lidhen bisht dhe i lëshohen pas. 

Larësi i xhenazes ngrit kokën e xhenazes sikur pozita e uljes së tij, dhe tani shtyp 

barkun e tij me duar për ta liruar atë nga papastërtitë. Pas kësaj pastron vendet e 

jashtëqitjes duke larguar papastërtitë nga ato vende. 

 
1 Buhariu: 1266, Muslimi: 1206 
2 Buhariu: 1259, Muslimi: 939 
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Pastaj me nijet të gusllit, thotë Bismilah dhe i jep avdes sikur avdesi i namazit, 

përveç shpëlarjes së gojës dhe hundës ku mjafton vetëm kalimi me dorë të lagtë mbi 

ta. Shpërlanë kokën dhe mjekrën me ujë dhe sidër, apo sapun, apo diç tjetër e cila 

shfrytëzohet për pastrim. 

Shpërlanë pjesën e djathtë të trupit dhe pastaj të majtën dhe pastaj shpërlanë tërë 

trupin. Është e pëlqyeshme që personi i cili lanë xhenazen gjatë larjes të vesh dorëza 

apo diç tjetër në kuptimin e tyre. 

Është e lejuar ti bëhet  vetëm një shpëlarje nëse me të realizohet pastrimi, por sunet 

dhe më e pëlqyeshme është që të shpërlahet tre herë. 

Gjithashtu është e pëlqyeshme që në larjen e tretë ta bëjë edhe me kamfur, dhe 

pastaj e terë trupin e të vdekurit (ia hekë ujin). 

E nëse nuk ka mundësi për larjen e të vdekurit si shkak i mungesës së ujit, apo diç 

tjetër, atëherë i jepet tejemum . Është e pëlqyer që personi që lanë të vdekurin, pasi 

që të përfundon të merr gusul për veten e tij. 

 

Kush e merr përsipër larjen e të vdekurit 

Duhet  që personi që e kryen larjen e xhenazes ta njeh mënyrën e gusllit dhe sunetet 

e tij, të jetë i drejtë dhe besnik. 

Siç e cekëm, më primar për larjen e të vdekurit është personi që i është lënë amanet 

larja, pastaj familjarët. Edhe të Dërguarin ملسو هيلع هللا ىلص pasi që vdiq e kanë larë familjarët e tij, 

Aliu dhe të tjerë. 

I Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص i tha Aishes: Nëse do vdisje para meje, do të laja dhe do të 

qefinosja.”1 

Gjithashtu Esma bint Umejs ka larë burrin e saj Ebu Bekrin.2 

 

Shehidi i cili vdes në betejë nuk lahet. 

Argument për këtë është rasti në betejën e Uhudit, kur i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص urdhëroi që të 

vrarët në Uhud të varrosen me rrobat e tyre, nuk janë larë e as nuk iu është falur 

namazi”.3 

Andaj shehidi as nuk lahet, nuk qefinoset e as që i falet namazi i xhenazes. 

 

Fetusi i abortuar: Nënkupton foshnjën e cila dështon dhe del nga barku i nënës 

para kohe. Nëse ka arritur moshën katër muajsh apo më tepër, lahet, qefinoset dhe i 

falet namazi, pasi që pas katër muajsh llogaritet njeri i gjallë. 

 
1 IbnMaxhe: 1465 
2 Mutava bin Malik: 1/223 
3 Buhariu 1343 
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Mënyra e qefinosjes dhe gjykimi mbi të 

Qefinosja është e obliguar, siç është transmetuar në hadithin e të Dërguarit ملسو هيلع هللا ىلص për 

personin të cilin në haxh e ka mbytur deveja e tij, ku tha: “Qefinoseni në dy 

pëlhura”1 

Është e obliguar që të mbulohet tërë trupi, e nëse nuk posedojmë mbulojë për tërë 

trupin atëherë mbulohet koka ndërsa këmbët mbulohen me Idhkhir (barëlimoni, apo 

diç tjetër). 

Nëse i njeriu vdes duke qenë në Ihram, atëherë nuk i mbulohet fytyra, siç ka thënë i 

Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص :“Mos ia mbuloni fytyrën.” 

Qefinosja bëhet me pëlhurë nga pambuku e cila nuk e përshkruan trupin dhe 

mbulon atë. Është sunet që i vdekuri të qefinoset me tri pëlhura të bardha nga 

pambuku, paloset shtrirë njëra mbi tjetrën. Pastaj kthehet pjesa e lartë e anës së 

majtë në anën e djathtë, pastaj anën e djathtë mbi të majtën. Kështu vazhdon me të 

dytën dhe me të tretën. Pjesa e mbetur mblidhet tek koka e tij ku dhe lidhet. 

E nëse pjesa shtojcë është tepër e madhe atëherë lihet tek këmbët ku dhe lidhet, 

sepse një vepër e tillë është më mirë për sigurinë e qefinit. 

Thotë Aishja: U qefinos i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص në tre pëlhura të reja me ngjyrë të bardhë. 

Ishin jemenase nga pambuku, nuk ishte teshë e as imame, të cilat përfshinë tërë 

trupin e të Dërguarit  2.ملسو هيلع هللا ىلص 

Gjithashtu i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: "Vishuni me rroba të bardha sepse ata janë nga 

rrobat më të mira për ju, dhe qefinosni të vdekurit tuaj me të bardhë."3 

Nëse i vdekuri është grua atëherë ajo qefinoset me pesë pëlhura: 

- Izari, i cili mbulon pjesën nga kërthiza deri tek gjunjët. 

- Këmisha, e cila është një copë me gjatësinë e trupit, paloset në dysh dhe i bëhet 

një prerje në mes të copës në mënyrë që në të hyjë koka, e njëra pjesë e copës i 

hidhet sipër e tjetra i lëshohet pas shpine. 

- Khimari është një copë e cila i mbulon kraharorin dhe kokën, pjesa e dalë mbi 

kokë i lidhet. Janë dhe dy copa të gjata, më të gjata se gjatësia e trupit, nga koka 

afro 40cm dhe nga këmbët afro 30cm, si dhe 5 rripa ose më shumë sipas nevojës 

në mënyrë që trupi të jetë i mbuluar mirë dhe të mos zbulohet ndonjë pjesë. 

 

Namazi i Xhenazes, dispozita e tij, si dhe argumentet për ligjshmërinë e tij 

Namazi i xhenazes është farz kifaje, që do të thotë se, në qoftë se e falin një grup 

myslimanësh, të tjerët lirohen prej këtij obligimi. 

 
1 Buhariu: 1343 
2 Buhariu: 1264, Muslimi:141 
3 EbuDavud: 3878, Tirmidhiu: 1005, Albani - Sahih 
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Transmetohet nga Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur me të, se e kanë ftuar të 

Dërguarin ملسو هيلع هللا ىلص për t`ia falur namazin e xhenazes një mashkulli i cili i kishte pasur 

borxh një myslimani. Në këtë rast, i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص i pyeti të pranishmit: A e ka lënë i 

vdekuri dikë që ia paguan borxhin. Nëse ka lënë dikë, ia ka falur namazin, e nëse 

nuk ka lënë dikë për t`ia paguar borxhin, u është drejtuar myslimanëve duke u 

thënë: “Faljani namazin të vdekurit tuaj.”1 

Gjithashtu ditën që vdiq Nexhashiu, i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص tha: “Një vëlla i juaji ka vdekur, 

ngrihuni dhe faljani namazin.”2 

 

Kushtet e namazit të xhenazes, shtyllat, si dhe sunetet e tij 

Kushtet e tij: 

1) Nijeti 

2) Mosha madhore 

3) Kthimi kah kibla 

4) Mbulimi i auretit 

5) Mënjanimi i papastërtive, sepse është namaz 

6) Prezenca e xhenazes pranë namazfalësve nëse është në atë vend 

7) I vdekuri të jetë mysliman 

8) Pastërtia sheriatike e tij 

 

Shtyllat e saj:  

1) Kijami (qëndrimi në këmbë) për at i cili ka mundësi për një gjë të tillë 

2) Katër tekbiret e saj, siç është transmetuar se kur vdiq Nexhashiu, i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص ia 

fali namazin duke bërë katër tekbire. 

3) Leximi i sures el-Fatiha: siç është transmetuar hadithi i përgjithshëm i të 

Dërguarit ملسو هيلع هللا ىلص i cili ka thënë: “Nuk ka namaz ai i cili nuk e lexon suren el-Fatiha.”3 

4) Të Dërguarit salavat mbi Pejgamberin ملسو هيلع هللا ىلص. 

5) Lutja për të vdekurin. Thotë i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص: “Kur të luteni për të vdekurin bëni atë 

me sinqeritet të plotë“4 

6) Selami – Siç është transmetuar në hadithin e të Dërguarit ملسو هيلع هللا ىلص se dalja nga namazi 

është më selam. 

7) Renditja e këtyre kushteve. 

 

 
1 Muslimi: 1619 
2 Muslimi: 952 
3 Buhariu: 1264, Muslimi: 941 
4 EbuDavud: 3199 
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Sunetet e namazit të xhenazes: 

 

1) Ngritja e duarve gjatë çdo tekbiri 

2) Kërkim mbrojtje (istiadhe) nga shejtani para fillimit të sures el-Fatiha 

3) Lutja për veten dhe besimtarët 

4) Të lexuarit pa zë 

 

Koha e namazit të xhenazes, dobia e saj si dhe mënyra e të falurit 

 

Koha: Pasi që të lahet xhenazja dhe të qefinoset, përgatitet për tu dërguar në varr. 

Nga ai moment fillon koha kur lejohet falja e namazit të saj. 

Ndërsa nëse është larg dhe dëshirojnë t’ia falin xhenazen, atëherë fillon nga koha e 

arritjes së lajmit për vdekjen e tij. 

Dobia: Transmetohet nga Ebu Hurejra, se i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Kush qëndron 

derisa të falet namazi i xhenazes, ka një kirat, ndërsa ai që qëndron derisa varroset, 

ka dy kirate.” Të pranishmit e pyetën se ç`janë dy kirate. I Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص u përgjigj: 

“Ai shpërblim është sa dy kodra të mëdha.” 1 

Mënyra e faljes: Së pari duhet vendosur xhenazja në drejtim të Kibles, ndërsa 

imami gjatë faljes së namazit të xhenazes qëndron tek koka e burrit, kur xhenazja 

është femër qëndron në mes të saj, ndërsa njerëzit e tjerë falen pas tij. 

 

Namazi i xhenazes ka katër tekbire  

1. Pas tekbirit të parë lexohet surja el-Fatiha.  

2. Pas tekbirit të dytë dërgohen salavatet ibrahimije mbi të Dërguarin ملسو هيلع هللا ىلص. 

3. Pas tekbirit të tretë lutesh për të vdekurin, si dhe thua duanë e transmetuar: 

 “Allahume gfir li hajjina ue mejjitina, ue shahidina ue gaibina, ue sagirina ue 

kebirina, ue dhekerina ue unthaana. Allahumme men ahjejtehu minna fe ahjihi alel 

islam,ue men teuefejtehu minna fe teuefehu alel iman. Allahumme la tahrimna 

exhrehu ue la tudil-lena ba`dehu.”2 

 “O Zot fali të gjallët dhe të vdekurit tonë, të pranishmit dhe ata në mungesë, të 

vegjlit dhe të mëdhenjtë, meshkujt dhe femrat. O Zot atij ndër ne që i dhurove jetë, 

udhëzoje të jetojë në Islam, kurse atë që ia merr jetën, merrja duke qenë me iman. O 

Zot, mos na ndalo prej shpërblimit të tij dhe mos na devijo pas tij.” 

Transmeton: Ibn Maxheh dhe Ahmedi :“Allahumme gfir lehu uer-hamhu ue afihi 

ue`fu anhu, ue ekrim nuzulehu, ue uesi` mud-khalehu, ue gsilhu bil-mai ue thelxhi 

uel-bered, ue nekkihi minel khataja kema nekkajte eth-theubul ebjed mine-denes, 

 
1 Buhariu: 1325, Muslimi: 945 
2 IbnMaxhe: 1498 
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uebdilhu daren khajren min darihi,ue ehlen khajren min ehlihi, ue zeuxhen khajren 

min zeuxhihi, ue ed-khilhul-xhennete, ue eidhhu min adhabil-kabr ue adhabin-nar.” 

"O Zot falja mëkatet dhe mëshiroje, shpëtoje dhe ki ndjesë ndaj tij, bëja vendin e 

mirë dhe zgjeroja vendin ku do të hyjë. Pastroje atë me ujë, borë dhe breshër dhe 

pastroje nga mëkatet, ashtu siç pastrohet rroba e bardhë nga njollat. Zëvendësoja 

shtëpinë me një më të mirë, familjen me një familje më të mirë, bashkëshorten me 

një më të mirë. Fute në Xhenet dhe mbroje nga dënimi i varrit dhe dënimi Zjarrit." 

E nëse i vdekuri është fëmijë thuhet:  

“Allahumme xhealhu lena feraten, ue selefen ue exhren.” 

“O Zot bëje atë paraprijës tonin dhe jepi shpërblim.” 

“Allahumme e`idhhu min adhabil kabr.” 

“O Zot mbroje nga dënimi i varrit.” 

 

4. Pas tekbirit të katërt thuhet: “Rabbena atina fi dunja haseneten ue fil akhireti 

haseneh ue kina adhaben nar.” 

“O Zot na jep të mira në këtë botë dhe në tjetrën dhe na ruaj nga dënimi i Zjarrit.” 

Pas thënies së duasë jepet selam nga e djathta, ose nga të dy krahët. 

 

Bartja e xhenazes dhe përcjellja e saj 

Nëse besimtari dëgjon se dikush nga myslimanët ka vdekur, duhet të merr pjesë në 

namazin e xhenazes dhe ta përcjellë atë. Thotë i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص: “Obligimet e 

myslimanit ndaj vëllait të tij janë pesë: kthimi i selamit, thënia e fjalës 

‘jerhamukAllah’ ndaj atij që teshtin e thotë ‘elhamdulilah’, përgjigjja ndaj ftesës, 

vizita e të sëmurit dhe përcjellja e xhenazes.”1 

Xhenazja përcillet në këmbë, por nëse varrezat janë larg shtëpisë së të vdekurit 

atëherë nuk ka diç të keqe nëse ajo bartet me mjet transportues. 

Është sunet që njeriu kur të varroset në varrezat e myslimanëve të mos dallohet nga 

ata duke i bërë ndonjë varr të veçantë. 

Gjithashtu është sunet që të shpejtohet me xhenazen që ajo të varroset sa më shpejt. 

Pra, lahet, qefinoset, i falet namazi dhe varroset, duke mos e vonuar atë. 

Thotë i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص: “Nëse vdes ndonjëri nga ju mos e ndalni atë, por dërgojeni në 

varr më shpejt.”2 

Është sunet që edhe gjatë përcjelljes të shpejtohet në ecje, por duke mos e tepruar. 

Thotë i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص: “Shpejtoni me xhenazen, se nëse ka qenë njeri i mirë, mirësi po 

 
1 Buhariu: 1240 
2 Tabarani: 12/340 
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i dhuroni, e nëse ka qenë njeri i keq, atëherë një të keqe po hiqni prej qafave 

tuaja.”1 

Gjatë përcjelljes së xhenazes, xhemati duhet të jetë i qetë dhe të sillet me edukatë, 

duke mos ngritur zërin edhe nëse ajo është lexim i Kuranit, sepse i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص nuk 

vepronte kështu. 

Gjithashtu duhet pasur parasysh se grave nuk iu lejohet të dalin në përcjelljen e 

xhenazes, por ajo është enkas për burrat. Transmetohet nga Umu Atije e cila ka 

thënë: “Jemi ndaluar nga pasimi i xhenazeve.”2 

Gjithashtu është e papëlqyer që xhemati të ulen dhe të pushojnë, ndërsa ata ende se 

kanë varrosur të vdekurin. 

 

Varrosja e të vdekurit, varri, si dhe gjërat e pëlqyera në këtë rast 

Është sunet që varri të jetë i thellë dhe i gjerë, dhe në fund të tij të hapet një pjesë 

anash në drejtim të kibles, ku do vendoset xhenazja. E nëse nuk ka mundësi që të 

hapet në pjesën anësore, atëherë hapet në mes, edhe pse hapja anësore është ajo që 

na porositi i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص kur tha: “Lahdi është për neve, ndërsa esh-shaku është për 

të tjerët”.3 

Vendoset i vdekuri në Lahd i kthyer kah Kibla, i lirohen shiritat lidhëse të qefinit, i 

zbulohet fytyra dhe ndër kokë vendoset truall që ta mbaj kokën drejt. 

Pastaj mbulohet me pllaka guri, apo dërrasa, në mënyrë të pjerrët, i hidhet truall 

derisa të ngrihet varri një pëllëmbë mbi tokë. Bëhet në atë formë që të duket sikur 

gunga e devesë (sikur që janë varret tek ne) dhe atë me qëllim që të dallohet se është 

varr e të mos shkelet. 

Transmeton Xhabiri se i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص ka ndaluar të veçohet varri nga të tjerët, të 

ulesh në të, dhe të ndërtohet mbi të. 4  

Ndërsa në transmetimin e Tirmidhiut thuhet: “Ka ndaluar i Dërguari edhe shkrimin 

në të”.5 

E tërë kjo është ndaluar si shkak i mbylljes së rrugëve që shpien në shirk. 

Ndalohet ndriçimi i varreve sepse ky është një investim i kotë dhe përngjasim me 

mosbesimtarët. Gjithashtu ndalohet ndërtimi i xhamive mbi varre si dhe namazi në 

varreza. Thotë i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص: “Allahu i mallkoftë çifutët dhe të krishterët, të cilët 

varret e pejgamberëve i kthyen në vend adhurimi.”6 

 
1 Buhariu: 1351, Muslimi: 944 
2 Buhariu: 1278, Muslimi: 938 
3 Tirmidhiu:1059, Albani - Sahih  
4 Muslimi: 970 
5 Tirmidhiu: 1064 
6 Buhariu: 1330, Muslimi: 529 
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Është e ndaluar ecja mbi varre, vendosja e këmbës mbi të, apo ulja mbi të sepse kjo 

është ofendim dhe nënçmim për të vdekurin. 

Transmeton Ebu Hurejra se i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Të ulet ndonjëri nga ju në gacë 

nga e cila do i digjen teshat dhe e cila do përfundojë në lëkurën e tij është më e 

mirë sesa të ulet mbi varr.”1 

Është e pëlqyer që pas përfundimit të varrimit të bëhet dua për të, siç ka vepruar i 

Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص dhe siç i ka urdhëruar shokët e tij duke ju thënë: “Kërkoni falje për 

vëllain tuaj dhe kërkoni nga Allahu ta forcojë, sepse ai tani pyetet.”2 

Ndërsa leximi i sures el-Fatiha apo pjesëve të tjera të Kuranit tek varret është një 

risi dhe është vepër për të cilën nuk jemi porositur nga i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

Ngushëllimi, dispozita mbi të dhe mënyra e saj. 

Ngushëllimi: Nënkupton lehtësimin e gjendjes së atyre që janë prekur nga rasti i 

vdekjes. Kjo bëhet duke i këshilluar, duke ua treguar shembujt e atyre që ishin para 

nesh dhe duke ia përkujtuar vlerën dhe rëndësinë e sabrit. 

Tregohet nga Usame ibn Zejd i cili ka thënë: “Ishim tek i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص dhe një grua 

dërgoi njërën nga vajzat e saj që t’i tregoj të Dërguarit se i ka vdekur djali. I 

Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص i tha:  “Kthehu tek ajo dhe tregoj se e Allahut është çdo gjë të cilën e 

jep dhe çdo gjë të cilën e merr, dhe se çdo gjë është me një afat të caktuar tek Ai, 

andaj urdhëroje që të bëj sabër dhe të jetë e durueshme.”3  

Është sunet që për familjarët e të vdekurit të përgatitet ushqim. 

Transmetohet se i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Përgatitni ushqim për familjen e Xhaferit, 

sepse ata kanë rast që i ka angazhuar (nga përgatitja e tij).”4 

 

Gjatë ngushëllimeve duhet pasur kujdes të mos veprohen disa gjëra: 

1.Bërja e organizimeve ceremoniale për të vdekurin. 

2.Të shtrohet ushqim për të vdekurin. 

Thotë Xherir el-Bexheli: Tubimin dhe përgatitjen e ushqimit për të vdekurin e 

llogaritnim vajtim. 

3. Përsëritja e ngushëllimeve më shumë se një herë është e papëlqyer, përveç nëse 

është me qëllim të këshillës dhe përkujtimit. 

4. Vajtimi për të vdekurin: 

Thotë i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص: “Nuk është prej nesh ai që godet veten në fytyrë, shqyen rrobat 

dhe vajton si të ishte jomysliman.” 5 

 
1 Muslimi: 971 
2 EbuDavud: 3221 
3 Buhariu: 284, Muslimi: 923 
4 EbuDavud: 3116, Tirmidhiu: 1003 
5 Buhariu: 1294 
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Njashtu thotë: “ Janë katër gjëra në umetin tim që janë nga karakteristikat e Ditëve 

të Xhahilijetit të cilat nuk do të braktisen: Mburrja me prejardhjen, sharja e 

origjinës së njerëzve, kërkimi i shiut duke iu mbështetur yjeve dhe vajtimi mbi të 

vdekurin. Dhe tha: Vajtuesja nëse nuk pendohet para vdekjes, në Ditën e Gjykimit 

do të ketë rroba prej katranit dhe këmishë prej zgjebes”1 

Nuk ka asgjë të keqe nëse ndodh që njeriu të mërzitet dhe ti rrjedhin lot, pasi që kjo 

është nga natyrshmëria e tij. Kur vdiq Ibrahimi, djali i të Dërguarit ملسو هيلع هللا ىلص, i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص 

tha: “Syri loton, zemra ndjen pikëllim, por nuk themi vetëm se çka e kënaq Zotin 

tonë...”2 

 

 

KAPTINA E TREMBËDHJETË 

Namazi i istiska-së (kërkimit të shiut) 

 

Definicioni, dispozita, si dhe argumentet për të 

 

Definicioni: Istiska do të thotë: Kërkimi i shiut nga Allahu i Madhëruar në atë rast 

kur robërit e Tij kanë nevojë për të, në mënyrën që na ka mësuar i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

Dispozita: Namazi i kërkimit të shiut është sunet i fortë. 

Transmetohet nga Abdullah bin Zejd i cili ka thënë: “Doli i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص për të falur 

namazin istiska, u kthye kah kibla, lutej, ktheu xhyben nga ana tjetër, dhe fali dy 

rekatë me zë.”3 

 

Arsyeja e faljes së tij 

Namazi i istiska-së falet si shkak i thatësirave të mëdha dhe mungesës së shiut. 

 

Koha dhe mënyra e faljes së tij 

Koha e namazit dhe mënyra e faljes: Është njëlloj sikurse namazi i Bajramit. 

Thotë Abdullah bin Abasi: “Fali i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص (istiskanë) dy rekatë sikurse falte 

bajramet.”4 

Është e pëlqyer që të falet në faltore sikurse namazi i bajramit.  

Sa i përket kërkimit të shiut lejohet të bëhet edhe në raste tjera, sikurse është: lutja 

në sexhde, të lutet imami në hutben e xhumasë, etj. 
 

1 Muslimi:934 
2 Buhariu: 1303 
3 Buhariu: 1011, Muslimi: 894 
4 Nesaiu: 1521, Tirmidhiu: 558 
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Dalja për faljen e tij 

Kur dëshiron imami të del për faljen e këtij namazi, i këshillon njerëzit dhe i 

urdhëron të bëjnë teube, të lënë urrejtjet dhe grindjet mes veti, sepse kjo është shkak 

i ndalimit të hajrit dhe begative nga Allahu i Madhëruar.  

Thotë Allahu i Madhëruar: “E sikur banorët e këtyre vendbanimeve të kishin 

besuar dhe të ishin ruajtur, Ne do t'ju hapnim begati nga qielli e toka, por ata 

përgënjeshtruan, andaj i dënuam me shkatërrim për atë që merituan.”1 

Pastrohet kur del për në xhami, por nuk parfumohet e as nuk zbukurohet, sepse ky 

është moment nënshtrimi dhe përkuljeje, siç veproi i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

Hutbeja 

Është sunet që imami të mbajë hutben pas namazit të istiska-së, hutbe e cila do të 

jetë përmbledhëse, në të cilën urdhëron për pendim dhe shtim të sadakasë, kthim tek 

Allahu dhe largim nga mëkatet. Është e pëlqyer që gjatë hutbes të shtohet istigfari, 

të lexohen ajetet të cilat urdhërojnë për një gjë të tillë, dhe të shtohen duatë dhe 

kërkesa për shi. 

Ndër lutjet e pëlqyera është: “O Zoti ynë na lësho shi”2, apo thënia: 

“O Allahu ynë, na lësho shi të begatë, freskues, të dobishëm e jo të dëmshëm, të 

menjëhershëm e jo të vonuar.”3 

Gjatë lutjes ngrit duart lartë, siç na është transmetuar nga i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص se i ngriti 

duart aq lartë, saqë iu pa edhe bardhësia e sqetullave të tij. Gjithashtu edhe xhemati 

i ngrit duart, siç vepruan sahabët kur i Dërguari  ملسو هيلع هللا ىلص i ngriti duart në hutben e 

xhumasë. 

Gjithashtu besimtari duhet të shtojë salavatin mbi të Dërguarin ملسو هيلع هللا ىلص, sepse ajo është 

nga shkaqet e pranimit të duave. 

 

Sunetet që duhet të veprohen gjatë kërkimit të shiut 

1. T’i shtojë lutjet që na janë transmetuar nga i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص për këtë rast, në fund të 

duasë të kthehet kah kibla, të kthen xhyben nga ana tjetër, e vendos anën e djathtë 

nga e majta dhe të majtën nga e djathta. 

Dijetarët kanë thënë se kthimi i xhybes nga ana tjetër është shpresë dhe përgëzim 

për ndryshim të gjendjes. 

2. Është e pëlqyer që në këtë namaz të dalin të gjithë besimtarët, duke përfshirë 

gratë dhe fëmijët. 

 
1 El-A’raf:96 
2 Buhariu: 1014, Muslimi: 897 
3 EbuDavud: 1173, Albani - Hasen 
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3. Është sunet që kur të filloj të bie shi të qëndroj në të, sepse me të zbret bereqet 

dhe është rezultat i lutjes: “O Allahu ynë, na lësho shi të begatë”. 

4. Është sunet të dilet për faljen e këtij namazi me përulje të plotë, nënshtrim, dhe të 

shprehet nevoja e njeriut për Allahun e Madhëruar. 

5. Nëse fillon të bie shumë shi dhe besimtari frikohet se do sjell dëm, është sunet të 

thuhet: O Zot, dërgoje shiun rreth nesh, e jo mbi ne. 

Enesi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) tregon: “Teksa Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص po ligjëronte 

ditën e premte, erdhi një burrë dhe i tha: O i Dërguari i Allahut! Po mban thatësirë e 

madhe, andaj lute Allahun të na çojë shi! 

Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص bëri dua, e në atë rast filloi të bjerë shi, saqë mezi arritëm nëpër 

shtëpitë tona. Shiu vazhdoi deri në xhumanë e ardhshme. Atëherë, i njëjti person 

(ose dikush tjetër) u ngrit dhe tha: O i Dërguari i Allahut! Lute Allahun të na e 

largojë! Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص u lut: “O Allah, çoje rreth nesh, e jo mbi ne!” 

Shihja se si retë shpërndaheshin në të djathtë e në të majtë duke lëshuar shi, porse 

në Medinë nuk kishte reshje.”1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Buhariu: 1021, Muslimi: 898 
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KAPTINA E KATËRMBËDHJETË 

Namazi i eklipsit 

 

Definicioni i eklipsit dhe urtësia e tij 

Eklipsi: Errësim i përkohshëm i një trupi qiellor kur zihet nga një trup tjetër qiellor. 

Urtësia: Këtë fenomen Allahu i Madhëruar e dërgon që t’i përkujton dhe t’i 

frikëson robërit e Tij, që ata ti kthehen Allahut dhe të pendohen për mëkatet e bëra. 

Ebu Musa r.a. tregon: “Ndodhi eklipsi i diellit dhe i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص u ngrit i frikësuar se 

mos erdhi Ora (Kiameti). Ai shkoi në xhami dhe fali namaz me kijam, me ruku dhe 

sexhde aq gjatë saqë asnjëherë nuk e kam parë ashtu. Pastaj tha: "Këto shenja të 

cilat i dërgon Allahu nuk janë nga vdekja e dikujt dhe as nga lindja e dikujt, por 

Allahu i frikëson me to robërit e Vet, kështu që, kur të shihni një gjë të tillë, 

vazhdoni të përkujtoni Allahun, t'i luteni Atij dhe të kërkoni faljen e Tij.”1 

 

Dizpozita mbi namazin e eklipsit 

Namazi i eklipsit është prej suneteve të forta, prandaj është e pëlqyeshme për 

myslimanin falja e tij. 

Thotë Ibn Haxheri: "Shumica e dijetareve janë të mendimit se është sunet i fortë, 

edhe pse ka dijetarë te cilët kanë thënë se është vaxhib.” 

 

Koha e faljes  

Fillon nga fillimi i eklipsit dhe vazhdon deri në përfundimin e tij. 

Transmetohet se i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: "Më të vërtetë dielli dhe hëna janë dy prej 

argumenteve të Allahut dhe ato nuk errësohen për shkak të vdekjes së ndonjë 

personi, e as për shkak lindjes së tij. Dhe kur të shihni diç prej tij (eklipsit), faluni 

dhe lutuni derisa largohet ajo që ju ka goditur."2 

 

Mënyra e faljes 

1. Namazi i eklipsit nuk ka ezan dhe as ikamet 

Dijetarët kanë rënë dakord se namazi i eklipsit nuk ka ezan dhe as ikamet, por e 

pëlqyeshme është që të thirret për faljen e tij me shprehjen Es-salatu xhamiah. 

Argument për këtë është hadithi që na përcjell Abdullah ibn Amri, i cili ka thënë: 

“Kur ndodhi eklipsi i diellit në kohën e i Dërguarit ملسو هيلع هللا ىلص u thirr: In-ne salate 

xhamiah.”3 

 
1 Buhariu: 1059 
2 Buhariu: 2/529, Muslimi: 2/618 
3 Buhariu: 1045, Muslimi: 910 
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Aishja tregon: “Në kohën e të Dërguarit të Allahut ملسو هيلع هللا ىلص u eklipsua Dielli, e në atë rast 

i Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص doli në xhami, kurse sahabët u rreshtuan nëpër safa mbrapa 

tij. U ngrit, mori tekbirin dhe lexoi gjatë (Kuran), pastaj mori tekbir dhe ra në ruku, 

ku qëndroi gjatë. Pastaj duke u ngritur tha: “Semiallahu limen hamideh, rabena ve 

lekel hamdu” (Allahu iu përgjigj atij që e falënderoi! Zoti ynë, Ty të takon 

falënderimi!) dhe u ngrit. Sërish lexoi gjatë, por më shkurt sesa herën paraprake. 

Mori tekbirin dhe ra në ruku, qëndroi gjatë, por më shkurt sesa rukunë paraprake. 

Pastaj tha: “Semiallahu limen hamideh. Rabena ve lekel hamdu” (Allahu iu përgjigj 

atij që e falënderoi! Zoti ynë, Ty të takon falënderimi!) dhe ra në sexhde." 

  Në transmetimin e Ebu Tahirit nuk përmendet: "ra në sexhde." 

Edhe në rekatin e dytë veproi njëjtë: I bëri katër ruku me katër sexhde. Para se ta 

përfundonte namazin, eklipsi kishte mbaruar..”1 

 

2. Leximi i Kuranit në namazin e eklipsit 

Leximi i Kuranit në këtë namaz është me zë, sepse kështu ka vepruar edhe i 

Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص. 

Nga Aishja përcillet se: “I Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص e fali namazin e eklipsit duke lexuar me zë. 

Kur mbaronte leximin, bënte tekbir dhe bënte ruku, kur ngrihej nga rukuja thoshte: 

semiallahu limen hamideh, rabena ue lekel hamd. Pastaj iu rikthente leximit të 

Kuranit në namazin e eklipsit, me katër ruku në dy rekate dhe katër sexhde”.2 

Tirmidhiu ka thënë: “Dijetarët kanë mospajtim për sa i përket leximit në namazin e 

eklipsit. Disa janë të mendimit që leximi është pa zë, nëse ky namaz falet ditën dhe 

disa të tjerë mendojnë që leximi është me zë, siç është edhe namazi i dy bajrameve 

dhe xhumasë, e ky është mendimi i Malikut, Ahmedit dhe Is’hakut, ndërsa Shafiu 

thotë që ky namaz nuk është me zë.” 

 

3. Vendfalja e namazit të eklipsit  

Suneti është që ky namaz të falet në xhami me xhemat, dhe argument për këtë janë 

çështjet e mëposhtme: 

- Ligjshmëria e thirrjes për këtë namaz me fjalen es-salatu xhamiah. 

-   Hadithi i Aishes dhe Ibn Abasit, tregojnë qartë se i Dërguari ملسو هيلع هللا ىلص e fali këtë namaz 

në xhami me xhemat dhe në një transmetim tjetër të hadithit të Aishes thuhet: “U 

errësua dielli në kohën e të Dërguarit të Allahut ملسو هيلع هللا ىلص. Ai doli për në xhami dhe bëri 

tekbir, pasi i rreshtoi njerëzit në saf prapa tij…” 

 

4. Si duhet vepruar nëse nuk e arrin njërën nga dy rukutë që ka çdo rekat? 
 

1 Buhariu: 1046, Muslimi: 619 
2 Buhariu: 1016 
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Namazi i eklipsit është dy rekate dhe çdo rekat ka dy ruku dhe dy sexhde, pra numri 

i përgjithshëm është: katër ruku dhe katër sexhde në vetëm dy rekate. Ai që e arrin 

namazin në rukunë e dytë të rekatit të parë, i humb një qëndrim në këmbë dhe 

leximi në të dhe një ruku, prandaj në bazë të kësaj, ai nuk e arriti njërin nga rekatet 

(në rastin tonë të parin) që ka ky namaz. Pas dhënies së selamit nga imami, ngrihet 

dhe fal rekatin tjetër (të dytë) me dy ruku. 

Argument për këtë është hadithi i i Dërguarit ملسو هيلع هللا ىلص i cili ka thënë: “Atij që bën një 

vepër e cila nuk përkon me këtë çështje tonën (Islamin), i refuzohet.”1 
 
Allahu e din më së miri.  

 
 
 
 

 

 
1  


