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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit 

 

 

Parathënie 

Më të vërtetë falenderimi i plotë i takon vetëm Allahut , përshëndetjet më të përzemërta i 
dërgojmë mbi Muhamedin, alejhi selam, dhe mbi ata që e ndjekin rrugën e Tij deri në fundin e 
kësaj bote. 

Ky libër i shkurtër përmbledh shkurtimisht kuptimin, dispozitën, pozitën, veçoritë, dispozitën 
e lërjes dhe vlerën e namazit, duke argumentuar për të gjitha nga Kurani dhe Sunneti. 

 Në përgatitjen e këtij libri më kanë ndihmuar shumë përmbledhjet e hoxhës Ibën Baz, Allahu 
e mëshiroftë. 

Lus Allahun që kjo vepër e vogël të ketë begati të madhe, të jetë sinqerisht vetëm për 
Allahun, të më sjell dobi në këtë botë dhe në tjetrën dhe t’ i sjell dobi secilit që e lexon.   

Allahu është Mbrojtësi më i mirë, tek Ai kërkojmë mbeshtetje ndërsa përshëndetjet ia 
dërgojmë të Dashurit të Tij, Muhamedit, alejhi selam, dhe gjithë atyre që e pasojnë atë deri në 
ditën e gjykimit. 
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        Kuptimi i namazit 

Namazi në gjuhën arabe quhet esalatu. Esalatu në terminologjinë gjuhësore do të thotë lutje. 
Allahu në këtë kontekst thotë:  

“ يِهم بَِها َوَصلِّ َعلَْيِهْم إِنَّ  ُ َسِميٌع َعلِيمٌ  َصالَتَكَ ُخْذ ِمْن أَْمَوالِِهْم َصَدقَةً تُطَهُِّرُهْم َوتَُزكِّ َسَكٌن لَُّهْم َوهللاَّ ” 

Merr prej pasurisë së tyre (të atyre që pranuan gabimin) lëmoshë që t'i pastrosh me të 
dhe t'ua shtosh (të mirat) dhe njëkohësisht lutu për ta, se lutja jote është qetësim për ta. 
All-llahu dëgjon e sheh. 9:103 

Poashtu i Dërguari, alejhi selam, thotë: 

"وإن كان مفطًرا فليطعم فليصلِّ  إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائًما"  

“Kur ftohet ndonjëri nga ju për të ngrënë le t’i përgjigjet ftesës. Nëse është agjërues le të lutet 
e nëse nuk është le të hajë. 0F

1” Pra, le të lutet që të kenë begati, të mira dhe falje nga Allahu1F

2. 

Në ajetin e mëposhtëm fjala sala vjen në kuptim të madhërimit dhe kërkimit të mëshirës nga 
melaiket:  

“ َ َوَمالئَِكتَهُ  َعلَْيِه َوَسلُِّموْا تَْسلِيًما َصلُّواْ َعلَى النَّبِيِّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوْا  يَُصلُّونَ  إِنَّ هللاَّ ” 

Është e vërtetë se All-llahu dhe engjëjt e Tij me madhërim e mëshirojnë Pejgamberin. O 
ju që keni besuar, madhërojeni pra atë (duke dërguar salavatë) dhe përshëndeteni me 
selam. 33:56 

Ebu Alalijetu për këtë ajet thotë se Allahu e madhëron Muhamedin, alejhi selam, tek melaiket 
kurse ata kërkojnë mëshirë për Të duke e lutur Allahun2F

3. Ibën Abasi thotë se fjala “Jusalun” 
nënkupton “e begatojnë”.3F

4 Po ashtu thuhet se salatuLLahi është mëshira dhe salatulMelaike 
është kërkimi i faljes. Më e vërtetë është fjala e Ebu Alalijetus. 4F

5   

Allahu thotë:  

“ بِِّهْم َوَرْحَمةٌ َوأُولَـئَِك ُهُم اْلُمْهتَُدونَ َصلََواٌت  أُولَـئَِك َعلَْيِهمْ  مِّن رَّ ” 

Të tillët janë që te Zoti i tyre kanë madhërim e mëshirë dhe të tillët janë ata të 
udhëzuarit në rrugën e drejtë. 2:157  

D.m.th. të tillët kanë madhërim me fjalë nga Allahu dhe janë të mëshiruar. 5F

6 Shihet se mëshira 
i është bashkangjitur madhërimit kurse bashakngjitja e fjalëve në gjuhën arabe pranon 
                                                           
1 Muslimi 2/1054 
2 Shih librin Nihaje fi garibi hadith të Ibën Ethirit 3/50 
3 Buhariu, hadithit nr.4797 
4 Buhariu, hadithit nr.4797 
5 Shih Tefsirin e Ibën Kethirit fq.1076 
6 Shih Tefsirin e Ibën Kethirit fq.135 
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ndryshim.7 Pra, esalatu kur vjen nga Allahu e ka kuptimin e madhërimit dhe lavdërimit me 
fjalë kurse kur vjen nga krijesat siç janë: melaiket, njerëzit dhe xhinët e ka kuptimin e 
qëndrimit në këmbë, përuljes (rukus), sexhdes, lutjes dhe madhërimit e nëse vjen nga kafshët 
dhe krijesat tjera e ka kuptimin vetëm të madhërimit.8

Namazi (esalatu) në terminologjinë fetare donë të thotë: “Adhurim ndaj Allahut me fjalë dhe 
vepra të njohura dhe të posaçme i cili fillon me tekbir (Allahu Ekber) dhe mbaron me 
selam.” Ёshtë quajtur esalatu sepse përmbledh lutje.

  

9

Pra, esalatu ka qenë emër i çdo lutje dhe është shndërruar në emër për një lutje të veçantë apo 
ka qenë emër i një lutje dhe është transformuar në namazin fetar duke pasur mes veti 
lidhshmëri, kështu që nëse thuhet fjala esalatu nuk kuptohet vetëm namazi.

 

10 Duke mos 
harruar se namazi i tëri është i mbushur me lutje. Kurse lutja është dy llojesh. Lloji i parë 
është lutja e kërkimit (kërkimi që i sjell dobi lutësit në kërkimin e dobisë dhe largimin e dëmit 
dhe kërkimin e gjërave vetëm nga Allahu). Ndërsa lloji i dytë i lutjes është lutja e adhurimit 
me të cilën kërkon shpërblim me vepra të mira duke qëndruar në këmbë, duke u përulur 
(ruku) dhe sexhde. Pra, kush i bën këto lutje ka kërkuar nga Zoti i tij falje. Me këtë kuptohet 
se namazi qenka lutje kërkimi dhe lutje adhurimi sepse i përmbledh që të dyja.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
7 Shih librin Sherh mumti të Ibën Uthejminit fq.228/3 
8 Shih fjalorin Lisanul arab fq.465/14 
9 Shih librin Mugni të Ibën Kudames 3/5 
10 Shih librin Sherh umde të Ibën Tejmijes fq.30-31/2 
11 Shih  librin Fethul mexhid lisherh kitabu teuhid fq.180 
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       Dispozita e namazit 

Namazi është obligim me argumente nga Kurani, Sunneti dhe koncenzusi i gjithë dijetarëve, 
për secilin musliman që ka hyrë në pubertet dhe është i mençur me përjashtim të grave në 
periudhën e menustracionit dhe lehonisë. 

Argument nga Kurani është fjala e Allahut: 

“ َ ُمْخلِِصيَن لَهُ  يَن ُحنَفَاءَ َومَا أُِمُروْا إِال لِيَْعبُُدوْا هللاَّ الةَ  الدِّ َكاةَ َوَذلَِك ِديُن اْلقَيَِّمةِ َويُقِيُموْا الصَّ َويُْؤتُوْا الزَّ ” 

E duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, pos që ta adhuronin All-llahun me 
sinqeritet, që të largohen nga çdo besim i kot, ta falin namazin, ta japin zeqatin, se ajo 
është feja e drejtë. 98:5 

“ الَةَ إِنَّ  ْوقُوتًا الصَّ َكانَْت َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن ِكتَابًا مَّ ” 

Namazi është obligim (në kohë) të caktuar për besimtarët. 4:103 

Argument nga Sunneti është fjala e të Dërguarit, alejhi selam, kur e dërgoi Muadhin në 
Jemen:  

“ في كل يوم وليلة خمس صلوات وأعلمهم أن هللا افترض عليهم ” 

“Dhe njoftoi (mësoi) ata se Allahu ua ka obliguar pesë kohë namaz të cilat duhet kryer brenda 
ditës dhe natës.”11F

12 

 Hadithi i Ibën Omerit se i Dërguari, alejhi selam, ka thënë: 

، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وإقام الصالةبُني اإلسالم على خمس شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمًدا رسول هللا، ‘‘
’’وحج البيت لمن استطاع إليه سبيالً   

“Feja islame është ngitur mbi pesë shtylla: dëshmia se nuk meriton adhurim askush tjetër pos 
Allahut dhe se Muhamedi është i dërguar i Tij, falja e namazit, dhënia e zeqatit, agjërimi i 
ramazanit dhe të shkuarit në haxh për ata që kanë mundësi”12F

13 

Hadithi i Ubadetu Ibnu Samit i cili thotë se e ka dëgjuar të Dërguarin duke thënë: 

’’جاء بهن لم يضيِّع منهن شيئًا استخفافًا بحقّهّن كان له عند هللا عهًدا أن يدخله الجنة خمس صلوات كتبهن هللا على العباد، فمن‘‘  

“Allahu robërve të Tij ua ka obliguar pesë kohë namaz, kush i kryen ato duke mos e lënë 
asnjë nga ato dhe duke mos ia mangësuar hakun, Allahu ka premtuar që do ta fusë në 
xhenet”13F

14 

Pra, ajetet dhe hadithet të cilat flasin për obligueshmërinë e namazit janë të shumta. 
                                                           
12 Buhariu, nr.1395 
13 Buhariu dhe Muslimi 
14 Ebu Davudi, nr.1420 
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Argument nga konsenzusi i dijetarëve është pajtimi i gjithë dijetarëve se Allahu na i ka 
obligura pesë kohë namaz gjatë ditës dhe natës 15

 ”أليست إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم“

“A nuk është ajo e cila (grua) kur i vijnë menustracionet dhe lehonia nuk falet dhe nuk 
agjëron” 15 F

16 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Shih El mugni 3/6 
16 Buhariu 1/144 
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 përveç grave gjatë menustracionit dhe 

lehonisë duke u bazuar në fjalët e të Dërguarit, alejhi selam, i cili thotë:          Pozita e namazit në Islam 

Me të vërtet namazi ka një pozitë të lartë në Islam këtë e kuptojmë nga ajo që do të cekim në 
këto pika, se: 

1- Namazi është shtyllë e fesë, pa të cilën nuk ngrihet feja. Kjo potencohet në hadithin e 
Muadhit ku i Dërguari, alejhi selam,  thotë:  

 ”رأس األمر اإلسالم، وعموُده الصالة، وذروة سنامه الجهاد“
“Koka e gjithë çështjeve është Islami, shtylla e Islamit është namazi, kulmi i Islamit 
është xhihadi (lufta për të qenë fjala e Allahut më e larta në çdo aspekt)”16F

17 
2- Gjëja e parë për të cilën do të pyetet robi ditën e gjykimit është namazi prandaj kush e 

ka kryer me rregull të gjitha veprat i shkojnë me rregull. Për këtë bazohemi te fjalët e 
të Dërguarit, alejhi selam, ku thotë:  

) وفي رواية( الصالة  فإن  صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله: ما يحاسب به العبد يوم القيامة ول أ"
وإن فسدت فقد خاب ] وأنجح: وفي رواية [ أول ما يسأل  عنه العبد يوم القيامة ينظر في صالته  فإن صلحت فقد أفلح 

"وخسر  

“ Gjëja e parë për të cilën jep llogari robi ditën e ringjalljes është namazi, nëse e ka kryer mirë 
do t’i shkojnë të gjitha veprat mirë, e nëse nuk e ka kryer mirë atëherë të gjitha veprat do t’i 
shkatërrohen.” (Në një tjetër transmetim thuhet): “Më parë robi në ditën e ringjalljes do të 
pyetet për namazin. Nëse e ka në rregull do të shpëton e nëse nuk e ka në rregull do të 
humbë”17F

18 

Gjithashtu në hadithin e Temijm Edarij qëndron se:  

ل عزوجل لمالئكته أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صالته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال ا "
"بها فريضته ثم الزكاة كذلك ثم تؤخذ األعمال على حسب ذلكانظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون :  

“Puna e parë për të cilën llogaritet robi ditën e kijametit është namazi, nëse e ka kompletuar i 
shkruhet e kompletuar e nëse nuk e ka kompletuar u thotë Allahu melaikeve: shikoni a 
posedon ky rob i Im namaz vullnetar që t’ia plotësoni atij atë të obliguarin (farzin) pastaj 
kështu vazhdon puna me zeqatin dhe të gjitha veprat me radhë”18F

19 

3- Është gjëja e fundit që humb nga feja islame, e kur humb puna e fundit nga feja 
atëherë nuk mbetet asgjë nga ajo fe. Nga Ebi Umame transmetohet se i Dërguari, 
alejhi selam, ka thënë: 

 ”لتُنقضّن ُعرى اإلسالم ُعروة ُعروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقًضا الحكم وآخرهن الصالة“

                                                           
17 Tirmidhiu 5/11, Albani e konsideron të vërtetë. 
18 Tabarani 1/409, Albani e konsideron të vërtetë. 
19 Ebu Davudi 1/228, Albani e konsideron të vërtetë. 
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“Do të zgjidhen nyjet e Islamit nyje pas nyje. Sa herë që të hiqet një nyje do të kapen njerëzit 
për tjetrën që vijon. Më parë zgjidhet ligji e në fund namazi”20

Dhe në një tjetër transmetim qëndron:  

 

 "أول ما يرفع من الناس األمانة، وآخر ما يبقى الصالة، ورب مصلٍّ ال خير فيه"

“Më parë ngrihen nga njerëzit amaneti dhe në fund namazi. Do të ketë namazli nga i cili nuk 
gjen të mira.”20F

21 

 

4- Namazi është testament i fundit i të Dërguarit, alejhi selam, për ummetin e tij. Nga 
Ummu Seleme transmetohet se ka thënë se testament i fundit  i të Dërguarit, alejhi 
selam, ishte namazi: 

 "الصالة الصالة وما ملكت أيمانكم"

“Namazi, namazi dhe çka mbretërojnë duart tuaja”21F

22 

5- Allahu i lavdëron ata të cilët falen dhe urdhërojnë familjet për t’u falë: 

َكاةِ َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب إِْسَماِعيَل إِنَّهُ َكاَن ‘‘ الِة َوالزَّ َصاِدَق اْلَوْعِد َوَكاَن َرُسوالً نَّبِيًّا، َوَكاَن يَأُْمُر أَْهلَهُ بِالصَّ  

’’َوَكاَن ِعنَد َربِِّه َمْرِضيًّا  

Përkujtoju në këtë Libër Ismailin! Ai ka qenë shumë besnik në premtim (premtoi të 
bëhet kurban) dhe i dërguar, pejgamber. 19:54 

Ai urdhëronte familjen e vet me faljen e namazit dhe me zeqat, dhe ishte shumë i 
pranishëm te Zoti i tij. 19:55 

6- Allahu i nënçmon lërësit e namazit dhe ata që janë përtac për ta kryer atë:  

الةَ َواتَّبَُعو َهَواِت فََسْوَف يَْلقَْوَن َغيًّافََخلََف ِمن بَْعِدِهْم َخْلٌف أََضاُعوْا الصَّ ’’ْا الشَّ ” 

E pas tyre (të mirëve) erdhën pasardhës të këqij, që e lanë namazin e u dhanë pas 
kënaqësive (trupore), e më vonë do të hidhen në çdo të keqe (ose në Gaja-vend në 
xhehenem). 19:59 

Dhe për përtacët thotë: 

الَِة قَاُموْا ُكَسالَى يَُرآُءوَن النَّا إِنَّ ‘‘ َ َوُهَو َخاِدُعُهْم َوإَِذا قَاُموْا إِلَى الصَّ َ إِالَّ قَلِيالً اْلُمنَافِقِيَن يَُخاِدُعوَن هللاَّ ’’َس َوالَ يَْذُكُروَن هللاَّ  

                                                           
20 Imam Ahmedi 5/251, Albani e konsideron të vërtetë. 
21 Tabarani 7/263, Albani e konsideron të vërtetë. 

 
  22 Imam Ahmedi 6/290, Albani e konsideron të vërtetë. 
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Munafikët (hipokritët) përpiqen ta mashtrojnë All-llahun (duke u paraqitur rrejshëm si 
besimtarë), por All-llahu mbizotëron dinakëritë e tyre. Ata edhe kur falen, falen me 
përtaci dhe vetëm sa për t'u dukur te njerëzit dhe fare pak e përmendin All-llahun. 
4:142 

7- Namazi është një ndër shtyllat e cila vijon menjëherë pas dëshmisë (shehadetit). Nga 
Ibën Omeri transmetohet se i Dërguari, alejhi selam, ka thënë: 

بني اإلسالم على خمس شهادة أن ال إله إال هللا، وأن محمًدا رسول هللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة،"  

"وصوم رمضان، وحج البيت  

“Feja islame është ngritur mbi pesë shtylla: dëshmia se nuk meriton adhurim askush tjetër pos 
Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Tij, falja e namazit, dhënia e zeqatit, agjërimi i 
ramazanit dhe haxhi, për ata që kanë mundësi”22F

23 

8- Ajo që e bën pozitëne namazit  edhe më të lartë të tij është se Allahu nuk e bëri këtë 
adhurim të obligueshëm përmes Xhibrilit po drejtpërdrejt nga Ai natën e miraxhit në 
katin e shtatë të qiellit. 

9- Këto pesë namaze vlejnë sa pesëdhjetë namaze sepse më parë u obliguan pesëdhjetë 
pastaj zbriti numri në pesë kohë të cilat peshojnë sa pesëdhjetë. 

10- Allahu bëri hapjen e veprave të të shpëtuarve me namaz dhe e mbaroi me atë, Allahu 
thotë:  

َكاِة فَاِعلُوَن، َوالَِّذيَن قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُوَن، الَِّذيَن ُهْم فِي َصالتِِهْم َخاِشُعوَن، َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن، ‘‘ َوالَِّذيَن ُهْم لِلزَّ
اْبتََغى َوَراء َذلَِك فَأُْولَئَِك ُهُم ُهْم لِفُُروِجِهْم َحافِظُوَن، إِال َعلَى أَْزَواِجِهْم أْو َما َملََكْت أَْيَمانُُهْم فَإِنَُّهْم َغْيُر َملُوِميَن، فََمِن 

’’اتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن، َوالَِّذيَن ُهْم َعلَى َصلََواتِِهْم يَُحافِظُونَ اْلَعاُدوَن، َوالَِّذيَن ُهْم ألََمانَ   

23:1. Është e sigurt se kanë shpëtuar besimtarët: 23:2.ata të cilët janë të përulur dhe të 
kujdesshëm gjatë faljes së namazit, 23:3.ata të cilët i shmangen të kotës (fjalë a punë), 
23:4.dhe ata të cilët rregullisht e japin zeqatin, 23:5.dhe ata të cilët e ruajnë nderin e vet 
(për sa i përket jetës intime), 23:6.me përjashtim ndaj grave të veta (me kurorë) dhe 
ndaj atyre (robëreshave) që i kanë në pronësinë e vet, për të cilat nuk janë të qortuar, 
23:7.e kush kërkon përtej tyre (dëfrim nga të ndaluarat), të tillët janë ata që kanë shkelë 
normat e caktuara, 23:8.dhe ata të cilët me kujdes i ruajnë ato që u janë besuar (sende 
ose fjalë), e ruajnë edhe premtimin e dhënë, 23:9.dhe ata të cilët i kushtojnë kujdes 
kohës së namazit të tyre. 

11- Allahu e urdhëroi të Dërguarin dhe gjithë ata që e ndjekin, që t’i porosisin familjet e 
tyre me namaz: 

ا نَّْحُن نَْرُزقُ ‘‘ الَِة َواْصطَبِْر َعلَْيَها الَ نَْسأَلَُك ِرْزقً ’’َك َوالَعاقِبَةُ لِلتَّْقَوىَوْأُمْر أَْهلََك بِالصَّ  

                                                           
23 Buhariu dhe Muslimi 
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Urdhëroje familjen tënde të falë namaz, e edhe ti vetë zbatoje atë, ngase Ne nuk 
kërkojmë prej teje ndonjë furnizim (për ty as për familjen tënde), Ne të furnizojmë ty 
dhe ata, ardhmëria e mirë është e atij që ruhet. 20:132 

Dhe nga Ibën Omeri transmetohet se i Dërguari, alejhi selam, ka thënë:  

قوا بينهم في المضاجع"  "مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرِّ

“Urdhërojini fëmijët tuaj ta falin namazin kur i kanë shtatë vjet, rrihni ata në dhjetë vjet nëse 
nuk e falin dhe ndajini në shtretër të vaçant.”23 F

24 

12- Është urdhëruar që ta falin namazin ai i cili është në gjumë kur të zgjohet dhe ai i cili 
ka harruar kur t’i kujtohet. I Dërguari, alejhi selam, thotë:  

" ا إذا ذكرهامن نسي صالة أو نام عنها فكفارتها أن يصليه " 

“Kush harron ta fal namazin apo është në gjumë shpagimi i saj është ta fal kur t’i kujtohet.”24F

25 

Po ashtu i bashkangjitet këtij hadithi edhe ai që është në komë tri apo më pak ditë. Është 
transmetuar një gjë e tillë nga Ammari , Umran Ibën Husejn dhe Semre Ibën Xhundub, 25F

26 e 
nëse është më shumë se tri ditë atëherë nuk i takon kompenzim sepse ai i cili është në komë 
më shumë se tri ditë i ngjanë të çmendurit sepse truri nuk i punon. Allahu e di më mirë. 26F

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
24 Ebu Davudi 1/133 
25 Buhariu dhe Muslimi 
26 Shih Sherh kebir të Ibën Kudames 3/8 dhe Mugni 2/50-52 
27 Shih Mexhmua fetava të Ibën Bazit 2/457 
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      Veçoritë e namazit në Islam 

Namazi veçohet nga adhurimet tjera me disa veçori, ndër to: 

1- Allahu e quan namazin besim (iman) ku thotë:  

ِحيمٌ “ َ بِالنَّاِس لََرُءوٌف رَّ ُ لِيُِضيَع إِيَمانَُكْم إِنَّ هللاَّ  ”َوَما َكاَن هللاَّ
 S'ka dyshim se All-llahu është shumë i butë dhe mëshirues ndaj njerëzve. 2:143 
D.m.th. nuk ua humbë namazin të cilin e bëtë kah Bejtul Mekdis, sepse namazi është 
vërtetues i fjalës dhe veprës. 

2- E ka veçuar me përmendje duke e dalluar nga dispozitat islame. Allahu thotë:  

’’و أقم الصالة اْتُل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمَن اْلِكتَابِ ‘‘  

Ti lexo atë që po të shpallet nga libri (Kur'ani), fal namazin, 29:45  

Leximi nga libri është pasimi dhe puna me të pastaj e veçoi namazin dhe tha fal namazin! 

Po ashtu në këtë ajet namazi dallohet nga veprat tjera. Allahu thotë:  

الةِ “  ”َوأَْوَحْينَآإِلَْيِهْم فِْعَل اْلَخْيَراِت َوإِقَاَم الصَّ

 Dhe ata i bëmë shëmbëlltyrë që udhëzonin sipas urdhërit Tonë, i orientuam në punë të 
mira dhe në faljen e namazit. 21:73 Nga ky ajet shihet se Allahu e ka veçuar namazin duke 
e përmendur nga punët e mira. 

3- Namazi në Kuran vjen bashkë me shumë vepra të mira apo ibadete. Allahu thotë:  

الَةَ وَ ‘‘ اِكِعينَ َوأَقِيُموْا الصَّ َكاةَ َواْرَكُعوْا َمَع الرَّ ’’آتُوْا الزَّ  

Faleni namazin dhe jepeni zeqatin, dhe faluni me ata që falen (bini në ruku me ata që 
bijnë). 2:43 

’’ فََصلِّ لَِربَِّك َواْنَحرْ ‘‘  

108:2.Andaj ti falu dhe prej kurban për hir të Zotit tënd! 

ِ َربِّ اْلَعالَِمينَ  قُْل إِنَّ ‘‘ ’’َصالَتِي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي ِلَّ  

6:162.Thuaj: “Namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë thjesht për All-
llahun, Zotin e botëve. 

 

 

 



POZITA E NAMAZIT NË ISLAM 

www.thirrjaislame.com 
 

13 

 

4- Urdhërohet edhe i Dërguari që ta zbaton atë dhe të jetë i qëndrueshëm në të, Allahu 
thotë:  

ا نَّْحُن نَْرُزقُكَ ‘‘ الَِة َواْصطَبِْر َعلَْيَها الَ نَْسأَلَُك ِرْزقً ’’َوْأُمْر أَْهلََك بِالصَّ  

 Urdhëro familjen tënde të falë namaz, e edhe ti vetë zbatoje atë, ngase Ne nuk 
kërkojmë prej teje ndonjë furnizim (për ty as për familjen tënde), Ne të furnizojmë ty 
(dhe ata)... 20:132 Ndonëse i Dërguari ishte zbatues i namazit dhe i gjithë adhurimeve tjera. 

5- Allahu e bëri obligim në çfardo gjendje, nuk përjashtohet askush, as i sëmuri, mysafiri 
e as ai që frikësohet. Mirëpo për këta Allahu bëri lehtësime. 

6- Bëri kushtet më të mira për falje, siç janë: pastërtia, veshja e rrobave të mira dhe 
kthimi kah kibla që nuk janë kushte për adhurimet tjera. 

7- Gjatë namazit te njeriu aktivizohen të gjitha pjesët duke filluar nga zemra, gjuha dhe 
pjesët tjera të trupit . 

8- Gjatë namzait është e ndaluar marrja me punë tjera madje as të menduarit por duhet 
përqëndrim i plotë. 

9- Namazi është tërësisht fe, për të gjithë banorët e qiellit dhe të tokës dhe është adhurim 
i gjithë të dërguarve. 

10- I është bashkangjitur besnikërisë. Allahu thotë: 

َب َوتََولَّى“ َق َوال َصلَّى، َولَِكن َكذَّ  ”فَال َصدَّ
 75:31. E ai as nuk vërtetoi (nuk qe besnik) atë që duhej, as nuk u falë. 75:32.Por 
përgënjeshtroi dhe ktheu shpinën. Pra vetitë e namazit janë të panumërta të cilat nuk 
krahasohen me diç tjetër. 27F

28 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
28 Shih Sherh umde të Ibën Tejmijes 87-91/2 
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      Dispozita e lënies së namazit 

Lënia e namazit obligativ (farz) është kufër (mohim i Allahut) , po ashtu ai i cili e lë duke e 
mohuar obligueshmërinë e tij edhe nëse falet është kafir (mohues).29

1- Allahu thotë: 

 Gjithashtu kush e lë atë 
në tërësi edhe pse e pranon obligueshmërinë e tij është kafir (mohues) dhe ky lloj kufri është 
ai i cili të nxjerrë nga feja islame me pajtimin e gjithë dijetarëve duke u argumentuar me 
shumë argumente, ndër to: 

ُجوِد فَال يَْستَِطيُعوَن، َخاِشَعةً أَْبَصاُرُهْم تَْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ َوقَ ‘‘ ْد َكانُوْا يُْدَعْونَ يَْوَم يُْكَشُف َعن َساٍق َويُْدَعْوَن إِلَى السُّ  

ى ا ُجوِد َوُهْم َسالُِمونَ إِلَ ’’لسُّ  

68:42.(Përkujto) Ditën kur ashpërsohet çështja deri në kulm (në kijamet), e ata do të 
ftohen për të bërë sexhde, po nuk munden. 68:43.Shikimet e tyre janë të përulura dhe 
ata i kaplon poshtërimi, kur dihet se ata kanë qenë të ftuar të bëjnë sexhde sa ishin të 
shëndoshë (e ata - talleshin). Kjo aludon në atë se ata që nuk falen janë me kafirët dhe 
munafikët atë ditë kur u thuhet të bien në sexhde, ata nuk munden, mbesin në këmbë sepse po 
të ishin besimtarë do të mundeshin të bien në sexhde sikurse besimtarët. 

2- Allahu thotë:  

َكُكْم فِي َسقََر، قَالُوْا لَْم نَُك ِمَن ُكلُّ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت َرِهينَةٌ، إِال أَْصَحاَب اْليَِميِن، فِي َجنَّاٍت يَتََسآَءلُوَن، َعِن اْلُمْجِرِميَن، َما َسلَ ‘‘
يناْلُمَصلِّيَن، َولَْم نَُك نُْطِعُم اْلِمْسِكيَن، َوُكنَّا نَُخوُض َمَع اْلَخائِِضيَن، َوكُ  ُب بِيَْوِم الدِّ ’’نَّا نَُكذِّ  

74:38.Secili njeri është peng i veprës së vet. 74:39.Përveç atyre të djathtëve. 74:40.Që 
janë në xhennete e i bëjnë pyetje njëri-tjetrit, 74:41.Përkitazi me kriminelët (e u thonë): 
74:42. “Çka u solli juve në Sekar?” 74:43. Ata thonë: “Nuk kemi qenë prej atyre që 
faleshim (që bënim namaz); 74:44.Nuk kemi qenë që ushqyenim të varfërit; 74:45.Dhe 
kemi qenë që përziheshim me të tjerët në punë të kota. 74:46.Dhe kemi qenë që nuk e 
besonim ditën e gjykimit.” Pra, lërësi i namazit qenka bashkë me mizorët dhe ata të cilët 
janë në Sekar. Sekari është fundi i xhehenemit. Allahu thotë:  

“ ِميَن فِي َضالٍل َوُسُعٍر، يَْوَم يُْسَحبُوَن فِي النَّاِر َعلَى ُوُجوِهِهْم ُذوقُوْا َمسَّ َسقَرَ إِنَّ اْلُمْجرِ  ” 

54:47.S'ka dyshim se idhujtarët kriminelë, janë edhe në një huti edhe në zjarr të madh.        
54:48.Ditën kur me fytyrat e tyre do të tërhiqen zvarrë në zjarr. “Vuajeni dënimin në 
Sekar” 

                                                           
29 Shih Tuhfetul ihvan bexhvibe muhime tetealeku bierkanil islam të Ibën Bazit fq.73 
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3- Allahu thotë:   

“ ُل اآليَاِت لِقَْوٍم يَْعلَ  يِن َونُفَصِّ َكاةَ فَإِْخَوانُُكْم فِي الدِّ الَةَ َوآتَُوْا الزَّ ُمونَ فَإِن تَابُوْا َوأَقَاُموْا الصَّ ” 

9:11.Po, nëse ata pendohen, e falin namazin dhe e japin zeqatin, atëherë i keni vëllezër 
në fe. Ne i sqarojmë argumentet për ata njerëz që kuptojnë. Në këtë ajet vërehet 
lidhshmëria vëllazërore nëse e falin namazin, përdryshe jo. 

Argumente nga Sunneti që flasin për lërësin e namazit janë: 

1- Transmetohet nga Xhabiri se e ka dëgjuar të Dërguarin, alejhi selam, duke thënë: 

 "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصالة"

“Mes njeriut dhe shirkut është namazi kush e lë atë ka bërë kufër”29 F

30 

2- Nga Ibën Burejde transmetohet se babai i tij ka thënë se i Dërguari, alejhi selam, ka 
thënë: 

 "العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصالة، فمن تركها فقد كفر"

“Premtimi mes neve dhe atyre është namazi, kush e lë namazin ka mohuar (ka bërë kufër)”30F

31 

3- Nga Ibën Shekik transmetohet se ka thënë: “Shokët e Muhamedit, alejhi selam, nuk 
shihnin vepër që lihet e të nxjerr nga Islami, pos namazit”31F

32 

Argument nga konsenzusi i dijetarëve: 

1- Transmetohet konsenzusi i gjithë sahabëve se e kanë konsideruar lënien e namazit 
kufër.32F

33 

2- Imam Ibën Tejmija ka thënë se lërësi i namazit bën kufër të madh në dhjetë mënyra. 33F

34 

3- Ibën Kajjimi ka përmendur më shumë se njëzet e dy argumente se lërësi i namazit bën 
kufër të madh. 34 F

35 

Gjëja më e vërtetë është dhe nuk ka mëdyshje se lërësi i namazit bën kufër duke u 
argumentuar me këto argumente të qarta. 35 F

36 

Ibën Kajjimi për kufrin e lërësit të namazit ka thënë se argumentohet me argumente nga 
Kurani, Sunneti dhe ixhmaja (konsenzusi) e sahabëve. 36F

37 

                                                           
 
30 Muslimi 1/86 nr.76 
31 Tirmithiu 1/14 nr.2621 
32 Tirmithiu  1/14 nr.2622 
33 Shih Muhala e Ibën Hazmit 2/242 dhe Kitabu salat e Ibën Kajimit fq.26 
34 Shih Sherh umde të Ibën Tejmijes 2/81-94 
35 Shih Kitabu salat të Ibën Kajimit fq.17-26 
36 E kam dëgjuar hoxhën Ibën Baz duke e bërë kafir lërësin e namazit edhe nëse nuk e mohon obligueshmërinë e tijj, shih librin 
Tuhfetul ihvan bexhvibe muhime tetealeku bierkanil islam fq.72 
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      Vlera e namazit 

Namazi ka vlerë shumë të madhe mirëpo ne do t’i cekim vetëm këto: 

1- Namazi të ndalon nga e keqja dhe e urrejtura, Allahu thotë: 

“ الةَ تَْنَهى َعِن اْلفَْحَشاء َواْلُمنَكِر َولَِذْكرُ  الةَ إِنَّ الصَّ ُ يَْعلَُم َما تَْصنَُعونَ  اْتُل َمآأُوِحَي إِلَْيَك ِمَن اْلِكتَاِب َوأَقِِم الصَّ ِ أَْكبَُر َوهللاَّ هللاَّ ” 

Ti lexo atë që po të shpallet nga libri (Kur'ani), fal namazin, vërtet namazi largon nga të 
shëmtuarat dhe të irituarat, e përmendja e All-llahut është më e madhja (e adhurimeve); 
All-llahu e di ç'punoni ju. 29:45 

2- Namazi është vepra më e mirë pas dëshmisë (shehadetit). Ibën Mesudi thotë: “E kam 
pyetur të Dërguarin, alejhi selam, se cila vepër është më e mirë? E ai më tha:  

 "الصالة لوقتها"
“Namazi në kohën e vet...”37F

38 
3- Namazi i fshinë gabimet. Transetohet nga Xhabiri se i Dërguari, alejhi selam, ka 

thënë: 

 "مثل الصلوات الخمس كمثل نهٍر غمٍر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات"

“Shembulli i pesë kohëve të namazit është sikurse shembulli i dikujt nga ju i cili ka një lumë 
pranë derës së tij në të cilin lahet pesë herë në ditë"38F

39 

4- Namazi i mbulon mëkatet. Ebu Hurejra transmeton se i Dërguari, alejhi selam, ka 
thënë: 

" الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن، إذا اجتنبت الكبائرالصلوات الخمس، و " 

“Pesë kohë të namazit, xhumaja deri në xhumanë tjetër dhe Ramazani deri në Ramazanin 
tjetër i mbulojnë mëkatet, nëse largohesh nga mëkatet e mëdha”39F

40 

5- Namazi është dritë  për kryerësin e saj ditën e gjykimit. I Dërguari, alejhi selam, ka 
thënë: 

من حافظ عليها كانت له نوًرا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور، وال برهان وال نجاة، "
"وكان يوم القيامة مع قارون، وفرعون، وهامان، وأبّي بن خلف  

“Kush kujdeset për namazin, namazi për të do të jetë dritë, argument dhe shpëtim ditën e 
gjykimit, kurse kush nuk e kryen atë nuk do ta ketë ai këtë dritë, argument e as shpëtim dhe 
do të jetë ditën e gjykimit bashkë me Karunin, Faraonin, Hamanin dhe Ubej ibën Halefin”40F

41 

                                                                                                                                                                                     
37 Shih Kitabu salat të Ibën Kajimit fq.17 
38 Buhariu dhe Muslimi 
39 Muslimi 1/463 nr.668 
40 Muslimi 1/209 nr.233 
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Ndërsa me një tjetër hadith thuhet se i Dërguari, alejhi selam, ka thënë:  

 "والصالة نور"

“Dhe namazi është dritë”41F

42 

Gjithashtu në një tjetër hadith tregohet se i Dërguari, alejhi selam, ka thënë:  

" القيامةبشر المشَّائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم  " 

“Përgëzoi ata që shkojnë në xhami gjatë kohës së territ se do ta kenë një dritë të plotë ditën e 
gjykimit!”42F

43 

6- Me namaz Allahu të ngritë shkallë dhe të fal gabime. Kur Thevbani kërkoi që ta 
shoqëroj të Dërguarin në xhenet, i Dërguari, alejhi selam, i tha: 

 "عليك بكثرة السجود فإنك ال تسجد ل سجدةً إال رفعك هللا بها درجة وحطَّ عنك بها خطيئة"

“Bën sexhde shumë sepse sa herë që të bësh për Allahun një sexhde, Allahu do të ngritë një 
shkallë dhe do ta fal një gabim"43F

44 

7- Namazi është ndër shkaqet kryesore që ta mundëson hyrjen në xhenet ku do ta 
shoqërosh të Dërguarin, alejhi selam. Rebia Ibn Kab thotë: “Bujta te i Dërguari, alejhi 
selam, dhe ia solla ujin për abdes e ai më tha: Kërko?, i thash: Kërkoj që të shoqroj në 
xhenet, më tha: Diçka tjëtër?, i thash: Vetëm kaq, më tha: Ndihmoi vetes me shumë 
sexhde (falu shumë)”44F

45 

8- Për shkuarjen në namaz të shkruhen shpërblime, të ngrihen shkallë dhe të mbulohen 
gabimet. Transmetohet nga Ebu Hurejre se i Dërguari, alejhi selam, ka thënë: 

من بيوت هللا؛ ليقضي فريضة من فرائض هللا، كانت َخْطَوتاه إحداهما تحطُّ خطيئة من تطهَّر في بيته ثم مشى إلى بيت "
"واألخرى ترفع درجة  

“Kush pastrohet (merr abdes) në shtëpinë e tij pastaj niset dhe shkon në xhami për ta kryer një 
namaz obligativ hapat e tij që i bën, njëri ia largon gabimet, tjetri ia ngritë shkallët.”45F

46 

Ndërsa në një hadith tjetër i Dërguari, alejhi selam, ka thënë: 

إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يرفع قدمه اليمنى إال كتب هللا عز وجل له حسنة، ولم يضع "
"قدمه اليسرى إال حط هللا عز وجل عنه سيئة  

                                                                                                                                                                                     
41 Imam Ahmedi 2/169 
42 Muslimi 1/203 nr.223 
43 Ebu Davudi nr.561, Albani e konsideron të vërtetë. 
44 Muslimi 1/253 nr.488 
45 Muslimi 1/253 nr.489 
46 Muslimi 1/462 nr.666 
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“Nëse dikush nga ju merr abdes ashtu siç duhet pastaj del për në xhami, kur ngritë këmbën e 
tij të djathtë për të bërë hap Allahu ia shkruan një shpërblim, e kur shkel me këmbën e tij të 
majtë Allahu ia shlyen një të keqe”47

9- Sa herë që shkon në namaz të shtrohet në xhenet një gosti. Nga Ebu Hurejre 
transetohet se i Dërguari, alejhi selam, ka thënë: 

 

 "من غدا إلى المسجد أو راح أعد هللا له في الجنة نُُزالً ُكلَّما غدا أو راح"

“Kush shkon në xhami, sa herë që ai shkon dhe kthehet, Allahu përgatit për të një vendzbritje 
në xhenet”,47F

48 e vendzbritje është vendi ku pritet mysafiri për gosti. 

10- Me namaz Allahu i lanë gabimet që bëhen në mes çdo namazi dhe kur vjen tjetri i 
shlyen gabimet. Othmani tregon se e ka dëgjuar të Dërguarin, alejhi selam, duke 
thënë: 

" فيصلي صالة إال غفر هللا له ما بينه وبين الصالة التي تليهاال يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء،  " 

“Kush merr abdes ashtu siç duhet dhe falet, Allahu do ta falë për atë që ka vepruar gjatë 
kohës prej atij namazi deri në tjetrin”48F

49 

11- Namazi i mbulon gjynahet e bëra para tij. Transmetohet nga Othmani se i Dërguari, 
alejhi selam, ka thënë: 

ما من امرئ مسلم تحضره صالة مكتوبة، فيحسن وضوءها، وخشوعها، وركوعها إال كانت كفارة لما قبلها من "
"الذنوب، ما لم يأِت كبيرة، وذلك الدهر كله  

“ S’ka musliman që kur vjen koha e namazit, ai ngrihet dhe merr abdes siç duhet pastaj falet 
me frikërespekt dhe përulje, vetëm se i falen atij mëkatet të cilat i ka bërë para se të vijë ai 
namaz përveç nëse ka bërë mëkate të mëdha”49F

50 

12- Për atë që falet melaiket luten derisa është në atë vend ku është falur dhe ai 
konsiderohet në namaz. I Dërguari, alejhi selam, thotë: 

"صالة الرجل في جماعة تزيد على صالته في بيته وصالته في سوقه بضًعا وعشرين درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ 
فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد ال ينهزه إال الصالة  ال يريد إال الصالة فلم يخط خطوة  إال رفع له بها درجة وحط عنه بها 
خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صالة ما كانت الصالة تحبسه والمالئكة يصلون  على أحدكم ما دام 
 في مجلسه الذي صلى فيه :يقولون : اللهم  ارحمه  اللهم اغفر له اللهم تب عليه  ما لم يؤذ فيه  مالم يحدث  فيه"

“Namazi me xhemat është më i vlefshëm se sa namazi në shtëpi dhe treg për njëzetë e shtatë 
shkallë. Kush nga ju merr abdes siç duhet dhe vjen në xhami vetëm për namaz e për asgjë 
tjetër, sa herë që hapëron i rritet një shkallë dhe i paksohet një mëkat deri sa të futet në xhami, 
e kur futet në xhami konsiderohet në namaz deri sa është aty brenda. Gjthashtu melaiket luten 

                                                           
47 Ebu Davudi nr.563 
48 Buhariu dhe Muslimi 
49 Muslimi 1/206 nr.227 
50 Muslimi 1/206 nr.228 
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për mëshirë për te derisa është në atë vend ku është falur duke thënë: “O Allah fale, O Allah 
pranoja pendimin atij.” Kështu luten derisa është me abdes aty. 50F

51 

 

13- Pritja e namazit konsiderohet sikur roja në xhihad. I Dërguari, alejhi selam, thotë:  

 "أال أدلكم على ما يمحو هللا به الخطايا ويرفع به الدرجات"

“A t’ju tegoj për një gjë e cila ua ngritë shkallët dhe ua shlyen mëkatet” 

Thanë: “Po o i Dërguar.” Ndërsa ai tha: 

 "إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الُخطا إلى المساجد، وانتظار الصالة بعد الصالة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط"

“Marrja abdes në kohë të vështira, shkuarja në xhami shumë, pritja e namazit pas namazit 
është roje, është roje (sikur roje në xhihad)”51F

52 

14- Shpërblimi i atij që del për në namaz është sikur shpërblimi i një haxhiu me ihram. I 
Dërguari, alejhi selam, thotë:  

"أجر الحاج المحرممن خرج من بيته متطهًرا إلى صالة مكتوبة فأجره ك"  

“Kush del nga shtëpia i pastër për në xhami për ta falur farzin e ka shpërblimin si një 
haxhi...”52F

53 

15- Kush del për në namaz dhe e arrinë atë e ka shpërblimin sikurse ta kishte falur. I 
Dërguari, alejhi selam, thotë: 

"من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه هللا عزوجل مثل أجر  من  صالها وحضرها  ال ينقص  
 ذلك من أجرهم شيئا"

“Kush merr abdes siç duhet pastaj del për në xhami dhe i sheh njerëzit që e kanë falur 
namazin, atij Allahu ia jep shpërblimin sikurse atyre që janë falur dhe kanë prezantuar në te 
dhe nuk ia mangëson atyre shpërblimet”53F

54 

16- Nëse dikush del për në namaz ai konsiderohet në namaz deri sa të kthehet, shkuarja 
dhe kthimi i tij kosiderohen sikur të është në namaz. I Dërguari, alejhi selam, thotë: 

"هكذا:  ذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صالة حتى يرجع فال يقلإ"  

“Kur dikush merr abdes në shtëpinë e tij dhe vjen në xhami ai konsiderohet në namaz deri 
sa të kthehet, dhe mos të bën kështu (d.m.th. mos ti fusë gishtat e dorës ndërmjet)”54F

55 

                                                           
51 Buhariu dhe Muslimi 
52 Muslimi nr.251 
53 Tergib terhib e mundhiriut 1/292 
54 Ebu Davudi nr.564, Albani e konsideron të vërtetë. 
55 Ibën Huzejmeh në Sahihun e tij 1/229, Albani e konsideron të vërtetë. 
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