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FJALA E BOTUESIT

NAMAZI, ÇELËSI I XHENETIT

Allahu i Madhëruar thotë në
Kur’anin e Shenjtë: “…faleni namazin të
plotë, sepse namazi është detyrë për
besimtarët në kohë të caktuar”. (Sure “En
Nisa”, ajeti 103.)
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Namazi është lidhja shpirtërore mes
njeriut dhe Krijuesit të tij. Namazi është
shërimi i zemrave të lodhura e të
pikëlluara. Është qetësues i zemrave dhe
pastrues i shpirtit të njeriut. Ai është
shtytësi dhe lëvizësi i njeriut drejt mirësisë
dhe largues për njeriun nga papastërtitë, të
këqijat dhe ndyrësitë. Ai është faktori bazë
për kryerjen e veprave të mira, sepse
namazfalësi i vërtetë e i sinqertë kurrë nuk
i afrohet të këqijave dhe kurrë nuk mund të
mashtrohet nga dredhitë dhe mashtrimet e
egos e të djallit të mallkuar. Namazi është
programi më i mirë për të njohur vetveten
dhe për ta edukuar atë ashtu siç urdhëron
Krijuesi i Plotfuqishëm. Namazi është
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lidhja e përhershme me burimin e të gjitha
të mirave, Allahun e Madhëruar.
Që kur njeriu mëson namazin, në mendjen
e tij lindin pyetje të shumta.
Disa prej këtyre pyetjeve janë: Përse
namazi është quajtur shtylla e fesë? Përse
rekatet e namazit janë shtyllat e punëve
tona? Përse thuhet se po u pranua namazi,
pranohen punët e tjera dhe po u refuzua
namazi, refuzohen edhe punët e tjera?
Është detyrë e besimtarëve dhe e
besimtareve që të dinë përgjigjet e këtyre
pyetjeve, me qëllim që të jenë më të
kujdesshëm në kryerjen e namazeve të
tyre. Të gjithë medh’hebet islame, suni e
shi’ia, janë të një mendimi se namazi është
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prej të domosdoshmeve të fesë islame dhe
kush e mohon këtë domosdoshmëri, ai nuk
është mysliman. Të gjithë janë të mendimit
se namazi falet për Allahun e Madhëruar,
sepse vetëm Ai e meriton adhurimin.

QËLLIMET E NAMAZIT

Ka shumë ajete në Kur’anin e
Shenjtë që flasin për namazin. Prej të gjitha
qëllimeve të namazit, dy janë më madhorë,
të cilët Kur’ani i përmend për namazfalësit:
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Qëllimi i parë: Përmendja e Allahut
(dhikri)
Në Kur’an thuhet “…kryej faljen e
namazit për të më kujtuar Mua!” (Sure
“Ta Ha”, ajeti 14.)
Në të shumtën e kohës, njeriu është
i pavëmendshëm. Por, që të rikthehet te
vetëdija, te mendimi i drejtë dhe te
përgjegjësitë e tij, ka nevojë për diçka që ta
rizgjojë nga pavetëdija. Kur myezini
thërret ezanin, namazfalësit e kuptojnë se
ka ardhur koha e takimit me Allahun. Ata
nxitojnë ta përmendin Atë me leximin e
Kur’anit, me tesbihatet (lartësimin), me
lutjet etj, me qëllim që zemrat e tyre të
mbushen me bindje dhe me qetësi.
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Këtë e bëjnë, sepse në një ajet tjetër
të Kur’anit, ata lexojnë: “Ata që besojnë
dhe zemrat e të cilëve, kur përmendet
Allahu, qetësohen. Vërtet, zemrat
qetësohen me përmendjen e Allahut!”
(Sure “Err Rra’d”, ajeti 28.)
Kjo përmendje për besimtarët është
pesë herë në ditë. Padyshim, kjo kohë është
e
mjaftueshme
për
të
larguar
pavëmendshmërinë. Mirëpo, fatkeqësisht,
shumica e njerëzve nuk duan të dalin prej
errësirës së pavëmendshmërisë në dritën e
kujtesës e të vetëdijes.
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Qëllimi i dytë: Ndalimi nga të këqijat, të
ndytat dhe të shëmtuarat
Në Kur’anin e Shenjtë lexojmë:
“Lexo (o Muhamed) atë që të është zbritur
ty prej Librit (Kur’anit) dhe fale namazin!
Vërtet që namazi të ruan nga paturpësia
dhe nga çdo vepër e shëmtuar dhe vërtet
që përmendja e Allahut është më e
madhe! Allahu di gjithçka që ju bëni.”
(Sure “El Ankebut”, ajeti 45.)
Është detyrë e çdo besimtari dhe
besimtareje që të mendohet thellë rreth
këtij qëllimi madhor të namazit. Këtu
dikush mund të pyesë: Përderisa namazi
ndalon nga të këqijat, të shëmtuarat dhe
ndyrësitë, qofshin me fjalë apo me vepra,
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përse ka namazfalës që nuk e zbatojnë
ashtu siç duhet këtë thënie të Allahut?
Namazi i ngjan një libri që përmban
rregulla për sjelljen. Lexuesit e këtij libri
janë në dy lloje:
1- Lexues që i pohojnë këto rregulla,
por nuk i zbatojnë rregullisht.
2- Lexues që thellohen në njohjen e
këtyre rregullave, në qëllimet e tyre dhe në
ndikimet që sjellin në brendinë e njeriut.
Ata nuk pohojnë vetëm të jashtmen e
rregullave, por edhe përmbajtjen dhe
ndikimin e tyre. Kjo i bën ata që të jenë të
lidhur dhe të kapur pas këtyre rregullave.
Ky është edhe dallimi mes një namazi dhe
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një namazi tjetër. Namazi që falet për të
kujtuar Allahun dhe për t’u larguar nga
çdo e keqe, e shëmtuar dhe e ndytë, është
shtyllë.
Ai është kujtues i Allahut, me qëllim
që të mos dalim nga Rruga e Tij e Drejtë
dhe e Vërtetë, sepse dalja prej Rrugës së
Allahut, do të thotë dalje prej dritës dhe
zhytje në errësirë. S’ka dyshim se Allahu i
Madhëruar gjithmonë na fton për në dritë
e në shpëtim.
Në ajetin 45 të sures “El Ankebut”
përmendet fjala “el fahshau”. Çfarë kuptimi
ka kjo fjalë (el fahshau)?
“El Fahshau” ka kuptimin e të keqes
së neveritshme. Ajo është vepër e djallit të
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mallkuar. Këtë e dëshmon edhe Kur’ani i
Shenjtë. Allahu i Madhëruar thotë: “Ai
(djalli) ju nxit vetëm në të këqija, në vepra
të turpshme dhe të flisni për Allahun
gjëra që nuk i dini.” (Sure “El Bekare”,
ajeti 169.)
“Djalli ju frikëson me skamje e varfëri
dhe ju urdhëron të bëni vepra të
pamoralshme…” (Sure “El Bekare”, ajeti
268.)
Namazfalësi i devotshëm nuk i
bindet djallit, por i bindet Allahut të
Madhëruar. Bindja ndaj Allahut nuk mund
të bashkohet kurrë me bindjen ndaj djallit.
Prandaj, namazi ynë duhet të na bëjë prej
zbatuesve të urdhrave të Allahut dhe prej
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kundërshtuesve të urdhrave të djallit.
Lidhja mes djallit dhe el fahshau është si
lidhja mes dy shokëve të këqij. Të këqijat,
të ndytat dhe të shëmtuarat, qofshin me
fjalë apo me vepra, janë të ndaluara në
Islam, sepse ato janë në kundërshtim me
Librin e Allahut, me Synetin e Profetit
Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi
të e mbi familjen e tij!), me mendjen e
shëndoshë dhe me natyrën e krijuar të
njeriut (el fitratu).
Meqenëse namazi ndalon nga
paturpësia dhe nga veprat e shëmtuara e të
ndyta, atëherë ai kërkon prej njeriut
namazfalës, që të qëndrojë larg çdo gjëje që
e ka ndaluar Allahu i Madhëruar. Në
Kur’anin e Shenjtë lexojmë se veprat e
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pahijshme janë të dukshme dhe të fshehta.
Në një ajet thuhet: “Thuaj: ‘Me të vërtetë,
Zoti im ka ndaluar punët e pahijshme,
qofshin të hapëta, ose të fshehta…’” (Sure
“El A’raf”, ajeti 33.) Gjithashtu, në një ajet
tjetër thuhet: “…që të mos i afroheni
veprave të turpshme, qofshin ato të
hapëta apo të fshehta…” (Sure “El
En’am”, ajeti 151.)
Bazuar në këto dy ajete të Kur’anit
të Shenjtë, namazi duhet të jetë digë
penguese për hyrjen e paturpësisë dhe e
veprave të shëmtuara e të ndyta në
shtëpinë e zemrës, sepse ato e njollosin atë,
e prishin dhe e shkatërrojnë.
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Dikush mund të pyesë: Si është
namazi ndalues nga paturpësia dhe veprat
e këqija e të ndyta? Përse nuk janë të gjithë
namazfalësit ndalues ndaj paturpësisë dhe
veprave të këqija e të ndyta?
Në lidhje me këtë pyetje, themi:
Ndalimi që përmendet në ajet, ka kuptimin
se çdo namazfalës duhet të largohet nga
çdo e keqe, qoftë me fjalë apo vepra,
përndryshe namazi i tij është thjesht fjalë
që i shqipton gjuha dhe lëvizje të jashtme,
të cilat nuk ndikojnë në brendi të
namazfalësit. Fatkeqësisht, kjo dukuri
është shumë e përhapur në mesin e
myslimanëve. Këtë e shohim dhe e
dëgjojmë çdo ditë, ku ata akuzojnë, shajnë
dhe ofendojnë njëri-tjetrin. Kjo dukuri
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është shumë e përhapur sidomos në rrjetet
sociale.
Me pak fjalë, pak a shumë, u sqarua
se çfarë kuptimi ka fjala “el fahshau”, që
përmendet në ajetin e Kur’anit. Allahu na
mundësoftë, që të jemi sa më larg të
këqijave, të ndytave dhe të shëmtuarave,
me fjalë apo me vepra!
Në ajet lexojmë se fjala “el fahshaun”“e keqe e neveritshme”, është e shoqëruar me
fjalën “el munker”. Vallë, çfarë kuptimi ka
kjo fjalë?
Në gjuhësi, fjala “el munker” ka
kuptimin e asaj që gjykojnë mendjet e
shëndosha se është e shëmtuar, gjithashtu,
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edhe Sheriati e quan të shëmtuar. Ky është
edhe shkaku i të qenit të tyre gjithmonë
bashkë. Në kohën që namazi ndalon nga
“el fahshau” dhe “el munker”, ai urdhëron
për zbukurimin e shpirtit dhe të sjelljes me
morale të mira.
Në namaz ne furnizohemi me fuqi
dhe energji shpirtërore, që na forcojnë për
të bërë vepra të mira dhe për t’u larguar
nga veprat e këqija. Në një ajet të Kur’anit,
të cilët hoxhallarët dhe hatibët e namazit të
xhumasë e përsërisin vazhdimisht në
përfundim të hytbes, thuhet: “Në të
vërtetë, Allahu urdhëron drejtësinë,
mirësinë dhe ndihmën për të afërmit, si
dhe ndalon imoralitetin, veprat e
shëmtuara dhe dhunën. Ai ju këshillon,
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në mënyrë që ju t’ia vini veshin.” (Sure
“En Nahl”, ajeti 90.)
Sa e zbatojmë ne, këtë ajet në jetën
tonë? Nëse duam të dimë, se a është i
rregullt namazi që ne falim, duhet të
shohim se sa na largon nga e keqja, nga e
shëmtuara dhe nga e ndyta, namazi që ne
falim. Allahu Fuqiplotë nuk ka nevojë për
namazet tona. Jemi ne ata që kemi nevojë
për namazin.
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SHOQËRIMI I NAMAZIT ME
BESIMIN DHE PUNËT E MIRA

Cilido që studion ajetet e Kur’anit të
Shenjtë, do të shohë se namazi ka lidhje me:

1- Besimin
Allahu i Madhëruar thotë: “Thuaju
robërve të Mi, të cilët besojnë: Le të falin
namazin…” (Sure “Ibrahim” ajeti 31.)
-21-
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Nga ky ajet kuptohet se një prej shenjave të
besimit, është falja e namazit.

2- Zekatin
Allahu i Madhëruar thotë: “Ai më
ka porositur, që të falem e të jap zekat, sa
të jem gjallë.” (Sure “Merjem” ajeti 31.)
Meqenëse namazi shpreh anën
shpirtërore të besimit, atëherë zekati, që
është dhënie për ata që e meritojnë, shpreh
anën praktike të besimit. Sigurisht, Islami
nuk i do adhurimet formale, por ai kërkon
që ndikimet e adhurimeve të duken në
jetën e përditshme.
-22-
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3- Durimi
Allahu i Madhëruar thotë: “Kërkoni
ndihmën e Allahut me durim e me
namaz!” (Sure “El Bekare”, ajeti 45.)
Dikush mund të pyesë: Ku është
sekreti i lidhjes së namazit me durimin? Me
pak përqendrim dhe meditim, do të
kuptojmë se edhe durimi ka nevojë për
ushqim. Që ne të durojmë në kryerjen e
detyrave ashtu siç duhet; që të durojmë
ndaj mëkateve për t’i kundërshtuar ato; që
të durojmë ndaj fatkeqësive dhe
problemeve
dhe
t’i
presim
me
zemërgjerësi, kjo ka nevojë për karikim të
fortë shpirtëror. Këtë karikim shpirtëror e
bën namazi.
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4- Të kuptuarit dhe vigjilenca
Allahu i Madhëruar thotë: “Mos iu
afroni namazit, kur jeni të dehur, prisni të
kthjelloheni e të dini se ç’flisni…” (Sure
“En Nisa”, ajeti 43.)
Namazfalësi duhet të dijë se çfarë
thotë dhe çfarë po bën. Pavëmendshmëria
që e godet namazfalësin, e bën atë vetëm që
të shqiptojë fjalët, të kryejë lëvizjet dhe të
përfundojë namazin. Gjendja e këtij
namazfalësi është e njëjtë me gjendjen e të
dehurit, i cili nuk di se çfarë flet. Apo është
e njëjtë me gjendjen e atij personi që lexon
shkrime, por nuk kupton asgjë, sepse ai
vetëm se lëviz sytë dhe nuk është i
vetëdijshëm se çfarë po lexon.
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5- Ekuilibri
Allahu i Madhëruar thotë: “Vërtet
që njeriu është krijuar i paqëndrueshëm:
kur atë e godet e keqja, ai ligështohet fort,
por, kur i bie e mira, ai bëhet koprrac.
Përjashtim bëjnë ata që falen.” (Sure “El
Mearixh”, ajetet 19-22.)
Namazi është mësuesi që na mëson
të jemi bujarë, të duruar, të përqendruar
dhe të qetë. Namazi është sjellës i të mirave
dhe jo pengues i tyre. Namazfalësi është
gjithmonë i ekuilibruar, qoftë në lehtësi
apo në vështirësi, në situatë të mirë apo në
situatë të keqe.
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6- Lidhja e namazit me fjalën e mirë
Allahu i Madhëruar thotë: “…thoni
fjalë të mira njerëzve dhe faleni
namazin…” (Sure “El Bekare”, ajeti 83.)
Namazi që ndalon nga paturpësia, e ndyta
dhe e keqja, qoftë me fjalë apo me vepra,
fton në mirësi. Nëse namazfalësi heq dorë
nga të këqijat dhe të shëmtuarat dhe thotë
fjalë të mira, të sjellshme dhe të ëmbla,
atëherë njerëzit shohin ndikimet e namazit
të tij dhe thonë, vërtet, ky është besimtar i
vërtetë dhe namazfalës i përpiktë. Ai që fal
namaz, kurrë nuk duhet të shajë e të
ofendojë.
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7- Lidhja mes namazit dhe largimit
prej padrejtësisë
Allahu
i
Madhëruar
thotë:
“Largojini duart tuaja, falni namazin…”
(Sure “Nisa”, ajeti 77.) Duke u përqendruar
në ajetet e Kur’anit, qartësohet më së miri
se marrëdhëniet e namazit me thëniet dhe
sjelljen janë shumë të forta. Ka mundësi që
njeriu, për një periudhë kohe, të heqë dorë
nga padrejtësia. Namazi është mbrojtësi i
përhershëm, i cili e largon njeriun nga
padrejtësia ndaj vetes apo ndaj të tjerëve.
Ata namazfalës që bëjnë padrejtësi, mund
t’i pyesim: Vallë, namazi yt të urdhëron për
padrejtësi e për urrejtje dhe armiqësi?!
Vërtet e habitshme! Meqenëse namazi
ndalon nga të shëmtuarat, të ndytat dhe të
-27-
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këqijat, padyshim që padrejtësia dhe
urrejtja janë prej veprave më të shëmtuara.
Për këtë është detyrë largimi prej tyre.

8 - Lidhja e namazit me veprën e mirë
Allahu i Madhëruar thotë: “…dhe i
frymëzuam, që të bënin vepra të mira, të
kryenin faljet…” (Sure “El Enbijâ”, ajeti
73.)
Namazfalësi që mbaron namazin tij,
është si ai njeri që mbaron stërvitjen fizike
dhe ndien se fuqitë i janë shtuar dhe është
i gatshëm të marrë pjesë në garë dhe të
fitojë. Pra, namazi është besim, përmendje,
-28-
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durim, perceptim, ekuilibrim, qetësim. Ai
ka lidhje me drejtësinë dhe me veprat e
mira. Përderisa këto çështje janë si motra
me namazin, atëherë është e drejtë të
thuhet se namazi është shtylla e fesë dhe
çelësi i Xhenetit.
Allahu na bëftë prej namazfalësve të
devotshëm! Qofshin namazet tona
ndaluese nga e keqja, e ndyta dhe e
shëmtuara! Qofshin namazet tona dritë në
këtë jetë dhe në Jetën Tjetër!
Shoqata “Flladi”
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Me emrin e Allahut, të
Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

Allahu i Madhëruar thotë:

ا ا ا ا اا
ً ُ
َع ال ُمؤ ِمن ا
﴾٣٠١ِي ك اِتابًا اموقوتا
 إِن الصَلة َكنت...﴿
“...me të vërtetë, namazi është detyrë për
besimtarët, në kohë të caktuar”. (Sure
“En Nisa”, ajeti 103.)

﴿ اوأاقِم الص اَل اة اط ار اف انل اهار او ُزلا ًفا م اِن الليل إن ا ا
ِا
ِ اْل اسن
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ا
ا
اِ اذل اِك ذِك ارى ل ِذلاكِر ا
﴾٣٣١ين
ِ يُذهِب السيِئ
ِ
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Dhe: “Fale namazin në mëngjes e
mbrëmje dhe në një kohë të natës, sepse
veprat e mira i shlyejnë veprat e këqija.
Kjo këshillë vlen për ata që i pranojnë
këshillat.” (Sure “Hud”, ajeti 114.)

ا
ا
ا ا ا
ا ا
ِ اوأق ِ ِم الصَلةا إِن الصَلةا تنه اع ِن الفحشاء...﴿
ا
﴾١٤... اوال ُمنك ِر
Dhe: “...Vërtet që namazi të ruan nga
shthurja dhe nga çdo vepër e shëmtuar...”
(Sure “El Ankebut”, ajeti 45.)
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40 HADITHE
RRETH NAMAZIT
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1- Namazi, vepër e Profetëve

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut
qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) ka thënë:

“Namazi është prej ligjeve (detyrave) të fesë dhe
në të gjendet kënaqësia e Zotit të Madhëruar. Ai
është veprim i Profetëve”. (“Biharul Anuar”,
vëll. 82, Hadithi 56, f. 231.)

"الصالة من شرائع الدين وفيها:قال رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم
"مرضاة الرب عز وجل فهي منهاج األنبياء
)65 ح832 ص28(حبار االنوار ج
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2- Namazi, vitrina e fesë islame

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut
qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) ka thënë: “Për

çdo gjë, ka ballinë dhe ballina e fesë suaj është
namazi”. (“Biharul Anuar”, vëll. 82, Hadithi
54, f. 227.)

 "لكل شئ وجه ووجه دينكم:قال رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم
"الصالة
(65ح.882 ص28)حبار االنوار ج
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3- Namazi është madhërim për
Allahun

Imam Ali ibn Husejn Es Saxhadi (Paqja
qoftë mbi të!) ka thënë: “Kur njeriu është në

namaz, trupi i tij, rrobat e tij dhe gjithçka rreth
tij bëjnë tesbih (madhështojnë dhe lartësojnë Allahun)”.
(“Biharul Anuar”, vëll. 82, Hadithi 25, f.
213.)
 "إن اإلنسان إذا كان يف: قال االمام علي بن حسني السجاد عليه السالم
"الصالة فإن جسده وثيابه وكل شئ حوله يسبح
(86 ح823 ص28)حبار االنوار ج
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4- Falja e namazit sjell përgjigjen
e lutjes

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut
qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) ka thënë:

“Kush e kryen namazin, lutja e tij do të gjejë
përgjigje te Allahu”. (“Biharul Anuar”, vëll.
82, Hadithi 13, f. 207.)

 "من أدى فريضة فله عند هللا:قال رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم
"دعوة مستجابة
(23 ح802 ص28)حبار االنوار ج
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5- Shpërblimi i namazfalësit

Imam Ali ibn Ebu Talibi (Paqja qoftë mbi të!)
ka thënë: “Sikur ta dijë namazfalësi se çfarë e

mbulon atë nga madhështia e Allahut të
Lartësuar, kurrë nuk do të dëshironte ta çonte
kokën e tij nga sexhdja”. (“Biharul Anuar”,
vëll. 82, Hadithi 12, f. 207.)

 "لو يعلم املصلي ما يغشاه من:قال االمام علي بن ايب طالب عليه السالم
"جالل هللا ما سره أن يرفع رأسه من السجود
)28 ح802 ص28(حبار االنوار ج
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6- Falja e namazit fal gjynahet

Imam Ali ibn Ebu Talibi (Paqja qoftë mbi
të!) ka thënë: “Ai që e fal namazin, duke e

ditur të drejtën (të vërtetën) e tij, atij do t’i
falen (gjynahet)”. (“Biharul Anuar”, vëll. 82,
Hadithi 12, f. 207.)

 "من أتى الصالة عارفا حبقها:قال االمام علي بن ايب طالب عليه السالم
"غفر له
)28 ح802 ص28(حبار االنوار ج
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7- E vërteta e namazit dhe
rëndësia e tij

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka
transmetuar: “E para gjë që do të llogaritet për

robin (në Ditën e Kiametit), do të jetë namazi.
Nëse ai pranohet, do të pranohen prej tij edhe
veprat e tjera. Nëse ai nuk pranohet, nuk do të
pranohen as veprat e tjera. Kur të falesh, ji i
pranishëm me zemrën tënde te Allahu i
Madhëruar. Ai besimtar që është i pranishëm me
zemrën e tij te Allahu i Madhëruar, në namazin
dhe lutjen e tij, Allahu do t’ia afrojë atij zemrat
e besimtarëve dhe do të shtojë dashurinë e tyre
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për atë me Xhenet”. (“Men la jehdharu El
)Fakijh”, vëll. 1, f. 208.

عن اإلمام الصادق عليه السالم" :أول ما حياسب به العبد الصالة فإذا
رد عليه سائر عمله ،فإذا
ردت عليه ّ
قُبلت قُبل منه سائر عمله ،وإذا ّ
وجل ،فإنه ليس من عبد مؤمن يقبل
صلّيت فأقبل بقلبك إىل هللا ّ
عز ّ
بقلبه على هللا عز وجل يف صالته ودعائه ،إال أقبل هللا عليه بقلوب

مودهتم ّإّيه ابجلنة".
املؤمنني إليه وأيده مع ّ
(من ال حيضره الفقيه ج ،2ص )802
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8- Smira e djallit për namazfalësin

Imam Ali ibn Ebu Talibi (Paqja qoftë mbi të!)
ka thënë: “Kur njeriu çohet për namaz, djalli e

vështron atë me smirë, pasi mëshira e Allahut e
ka mbuluar atë (namazfalësin)”. (“Biharul
Anuar”, vëll. 82, Hadithi 12, f. 207.)

 "إذا قام الرجل إىل الصالة:قال االمام علي بن ايب طالب عليه السالم
"أقبل إبليس ينظر إليه حسدا ملا يرى من رمحة هللا اليت تغشاه
)28 ح802 ص28(حبار االنوار ج
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9- Namazi, puna më e mirë

Imam Ali ibn Ebu Talibi (Paqja qoftë mbi të!)
ka thënë: “Ju porosis për namazin dhe ruajtjen

e tij, sepse ai është puna më e mirë dhe është
shtylla e fesë suaj”. (“Biharul Anuar”, vëll. 82,
Hadithi 20, f. 207.)

 "أوصيكم ابلصالة وحفظها:قال االمام علي بن ايب طالب عليه السالم
"فإهنا خري العمل وهي عمود دينكم
)80 ح802 ص28(حبار االنوار ج
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10- Tri karakteristika të
namazfalësit

Imam Xha’ferr ibn Muhamed Es Sadiku
(Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Për

namazfalësin ka tri karakteristika: Kur çohet për
të falur namazin e tij, atij i bien mirësitë nga
lartësia e qiellit te koka e tij. Atë e rrethojnë
engjëjt (melekët) nga poshtë këmbëve të tij e deri
në majën e qiellit. Dhe një engjëll (melek) thërret:
‘O namazfalës! Sikur ta dish se cilin po thërret,
ti nuk do të largoheshe (mënjanoheshe)”. (“Biharul
Anuar”, vëll. 82, Hadithi 30, f. 215.)
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قال االمام جعفر بن حممد الصادق عليه السالم" :للمصلي ثالث خصال
إذا قام يف صالته يتناثر عليه الرب من أعنان السماء إىل مفرق رأسه
وحتف به املالئكة من حتت قدميه إىل أعنان السماء وملك ينادي أيها
املصلي لو تعلم من تناجي ما انفتلت".
(حبار االنوار ج 28ص 826ح)30
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11- Namazi, më i mirë se Haxhi
Imam Xha’ferr ibn Muhamed Es Sadiku
(Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Namazi është

detyra më e mirë se njëzet Haxhe (kryerja e
njëzet haxheve) dhe Haxhi është më i mirë se një
shtëpi e mbushur me flori, nga e cila jepet sadaka,
derisa të vdes, ose të mos mbetet asgjë prej tij
(floririt)”. (“Biharul Anuar”, vëll. 82, Hadithi
55, f. 227.)

 "صالة فريضة خري من:قال االمام جعفر بن حممد الصادق عليه السالم

عشرين حجة وحجة خري من بيت مملو ذهبا يتصدق منه حىت يفىن أو
".حىت ال يبقى منه شئ

)66 ح882 ص28(حبار االنوار ج
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12- Namazi me vetëdije

Imam Xha’ferr ibn Muhamed Es Sadiku
(Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Kush fal dy

rekate namaz dhe e kupton se çfarë thotë në ato
dy rekate, kur të përfundojë (namazin), Allahu
do t’ia falë gjynahet që kishte mes tij dhe Allahut”.
(“Biharul Anuar”, vëll. 84, Hadithi 22, f.
240.)
 "من صلى ركعتني يعلم:قال االمام جعفر بن حممد الصادق عليه السالم
".ما يقول فيهما انصرف وليس بينه وبني هللا عزوجل ذنب إال غفره له
)88 ح850 ص25(حبار االنوار ج
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13- Namazfalësit ia hap derën
Sunduesi

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut
qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) ka thënë: “Për

sa kohë që je në namaz, ti troket në portën e
Sunduesit (Allahut) dhe, kush e shton trokitjen e
derës, Sunduesi ia hap atij (derën)”. (“Biharul
Anuar”, vëll. 82, Hadithi 58, f. 233.)

 "ما دمت يف الصالة فإنك تقرع:قال رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم
".ابب امللك ومن يكثر قرع ابب امللك يفتح له
)62 ح833 ص28(حبار االنوار ج
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14- Namazi largon
mendjemadhësinë

Zonja Fatime Zehra (Paqja qoftë mbi të!) ka
thënë: “Allahu e ka bërë detyrë namazin për t’u
pastruar prej mendjemadhësisë”. (“Biharul
Anuar”, vëll. 82, Hadithi 19, f. 209.)

 "فرض هللا الصالة تنزيها من:قالت السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم
".الكرب
)22 ح802 ص28(حبار االنوار ج
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15- Namazi i lamtumirës

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut
qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) ka thënë:

“Kur të falesh, fal namazin e lamtumirës”.
(“Biharul Anuar”, vëll. 84, Hadithi 54, f.
257.)

". "إذا صليت فصل صالة مودع:قال رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم
)65 ح862 ص25(حبار االنوار ج
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16- Namazi na afron te Allahu

Imam Ali ibn Ebu Talibi (Paqja qoftë mbi të!)
ka thënë: “Namazi është afruesi (te Allahu) i
çdo të devotshmi”. (“Biharul Anuar”, vëll. 82,
Hadithi 13, f. 310.)

". "الصالة قرابن كل تقي:قال االمام علي بن ايب طالب عليه السالم
)23 ح320 ص28(حبار االنوار ج
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17- Tmerri i shejtanit nga
namazfalësi

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut
qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) ka thënë:

“Shejtani vazhdon të tmerrohet nga biri i Ademit
(njeriu), për sa kohë që kujdeset për pesë kohët
e namazit. Nëse shkujdeset ndaj tyre (kohëve të
namazit, shejtani bëhet i guximshëm ndaj tij dhe e
shtyn të bëjë mëkate të mëdha”. (“Biharul
Anuar”, vëll. 82, Hadithi 2, f. 202.)
 "ال يزال الشيطان يرعب من بين:قال رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم
آدم ما حافظ على الصلوات اخلمس فإذا ضيعهن جترأ عليه وأوقعه يف
)8 ح808 ص28" (حبار االنوار ج.العظائم
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18- Namazi shuan Zjarrin e
Xhehenemit
I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut
qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) ka thënë: “Sa

herë që vjen koha e një namazi, një engjëll (melek)
që ndodhet në mesin e njerëzve, thërret: ‘O njerëz!
Çohuni prej zjarreve tuaja, që i keni ndezur mbi
shpinat tuaja dhe shuajini ato (zjarret) me namazet
tuaja’”. (“Biharul Anuar”, vëll. 82, Hadithi
21, f. 209.)
 "ما من صالة حيضر وقتها إال:قال رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم
اندى ملك بني يدي الناس أيها الناس قوموا إىل نريانكم اليت أوقدمتوها
)82 ح802 ص28" (حبار االنوار ج.على ظهوركم فأطفئوها بصالتكم
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19- Pasojat e mosfaljes së namazit
të jacisë

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut
qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) ka thënë:

“Kur më ngritën natën në qiell, kalova te disa
njerëz që goditnin shkëmbin me kokat e tyre. Unë
i thashë Xhebrailit: ‘Kush janë ata o Xhebrail?’
Ai tha: ‘Ata flinin në namazin e jacisë’”.
(“Biharul Anuar”, vëll. 82, Hadithi 26, f.
213.)
 "ملا أسري يب إىل السماء مضيت:قال رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم
أبقوام ترضخ رءوسهم ابلصخر فقلت من هؤالء ّي جربئيل فقال هؤالء
)85 ح823 ص28" (حبار االنوار ج.الذين ينامون عن صالة العشاء
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20- Namazi, adhurimi që e afron
robin më shumë me Allahun

Imam Rizai (Paqja qoftë mbi të!) ka
transmetuar: “Robi është më afër me Allahun

e Madhëruar e të Lartësuar, kur është në sexhde
e për këtë, Allahu, në ajetin 19 të sures ‘El
Alak’, thotë: ‘…bëj sexhde dhe afroju
(Allahut)’”. (“El Kafij”, vëll. 3, f. 265.)

ِّ عن اإلمام
وجل
َ الر
ّ أقرب ما يكون العبد من هللا: "ضا عليه السالم
ّ عز
ۡ ۡۤۡ ۡ
َِ ﴿وٱس ُجد َوٱق
 ص،3 َتب ﴾ ( الكايف ج
ّ وهو ساجد وذلك قوله
َ وجل
َ
ّ عز

)265
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21- Në Ditën e Kiametit pyetja e
parë do jetë për namazin

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut
qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) ka thënë:

“Kujdesuni për namazet, sepse, kur të jetë Dita
e Kiametit, e para gjë për të cilën Allahu i
Madhëruar dhe i Lartësuar do ta pyesë robin e
Tij, do të jetë namazi, nëse e ka falur të plotë.
Përndryshe do ta hedhë në Zjarr”. (“Biharul
Anuar”, vëll. 82, Hadithi 1, f. 202.)

-55-

rreth namazit

قال رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم" :حافظوا على الصلوات فإن هللا
تبارك وتعاىل إذا كان يوم القيامة أييت ابلعبد فأول شيء يسأله عنه
الصالة فإن جاء هبا اتمة وإال زخ يف النار".
(حبار االنوار ج 28ص 808ح)2
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22- Pasojat e mosfaljes së namazit

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut
qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) ka thënë:

“Mos e humbni (mos e lini pa falur) namazin
tuaj, sepse ai që e humb namazin e tij (nuk e
fal namazin), Allahu do ta tubojë atë me
Karunin, me Faraonin dhe me Hamanin. Allahu
i mallkoftë dhe i poshtëroftë! Është e drejtë e
Allahut, që atë ta fusë në Xhehenem me
munafikët (dyfytyrëshit). Mjerë ai që nuk kujdeset
për namazin e tij!”. (“Biharul Anuar”, vëll. 82,
Hadithi 2, f. 202.)
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قال رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم" :ال تضيعوا صالتكم فإن من
ضيع صالته حشره هللا مع قارون وفرعون وهامان لعنهم هللا وأخزاهم
وكان حقا على هللا أن يدخله النار مع املنافقني فالويل ملن مل حيافظ
صالته".
(حبار االنوار ج 28ص 808ح)8

-58-

40 hadithe

23- Mosfalja e namazit dhe
mjerimi

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut
qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) ka thënë:

“Namazi është shtylla e fesë. Ai që e braktis
namazin e tij me qëllim, e ka shkatërruar fenë e
tij. Ai që i braktis kohët e tij, do të hyjë në El
Uejl. El Uejlu është një luginë në Xhehenem.
Allahu i Madhëruar në suren ‘Maun’, ajetet 45 thotë: ‘Mjerë për ata, që, kur falen, janë të
pakujdesshëm për namazet!’”. (“Biharul Anuar”,
vëll. 82, Hadithi 1, f. 202,.)
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قال رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم" :الصالة عماد الدين فمن ترك
صالته متعمدا فقد هدم دينه ومن ترك أوقاهتا يدخل الويل والويل واد
يف جهنم كما قال هللا تعاىل { فَ ويل لِّلْم ِ
ِ
صالهتِِ ْم
صلّ َ
ني * الَّذي َن ُه ْم َعن َ
َْ ُ َ
اهو َن}
َس ُ
(حبار االنوار ج 28ص 808ح)2
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24– Namazi, shtylla e fesë

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut
qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) ka thënë:

“Sigurisht që shtylla e fesë është namazi. Ai do
të jetë i pari që do të shihet prej punëve të birit
të Ademit. Nëse ai është i rregullt, do të shihen
edhe punët e tjera të tij. Nëse nuk është i rregullt,
nuk do të shihen punët e tjera të tij”. (“Uesailu
Shiati”, vëll. 4, f. 34.)

الصالة وهي
ّ  "إ ّن عمود الدين:عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم
صحت نُ ِظ َر يف عمله وإن مل
ّ  فإن،َأول ما يُنظَر فيه من عمل ابن آدم
ِ َت
)35 ص،5 ج،ح مل يُنظَر يف بقيّة عمله" (وسائل الشيعة
َّ ص
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25- Namazi e pastron njeriun

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut
qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) ka thënë:

“Vërtet, namazi te ju është i ngjashëm me lumin
para derës së njërit prej jush. Ai shkon te ai
(lumi) ditën dhe natën dhe lahet pesë herë në ditë
te ai. Asnjë pisllëk nuk mbetet nga larja pesë
herë dhe asnjë gjynah nuk mbetet nga falja pesë
herë e namazit”. (“Men la jehdharu El Fakijh”,
vëll. 1, f. 208.)
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عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم أنه قال" :إمنا مثل الصالة فيكم
كمثل السري وهو النهر على ابب أحدكم خيرج إليه يف اليوم والليلة
يغتسل منه مخس مرات فلم يبق الدرن مع الغسل مخس مرات ومل تبق
الذنوب مع الصالة مخس مرات".
(من ال حيضره الفقيه،ج ،2ص )802
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26- Namazi dhe rububijeti

Imam Rizai (Paqja qoftë mbi të!) ka
transmetuar: “Vërtet, janë urdhëruar për namaz,

sepse në namaz ka pohim për sundimin
(rububijetin)”. (“Uesailu Shiati”, vëll. 4, f. 34.)

 "إ ّمنا أمروا ابلصالة أل ّن يف الصالة اإلقرار:عن اإلمام الرضا عليه السالم
"ابلربوبية
).20 ص،5 ج،(وسائل الشيعة
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27- Bekimi dhe mallkimi i
namazfalësit nga namazi

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka
transmetuar: “Kush i fal namazet e detyruara,

në kohën e tyre dhe zbaton kufijtë e tyre, atë
namaz do ta ngrejë një engjëll (melek) të bardhë
e të pastër. Ai namaz do të thotë: ‘Allahu të
ruajttë ty, ashtu siç më ruajte dhe më dorëzove ti
mua te një engjëll fisnik’. Kush i fal ato namaze
pas kohës së tyre, pa asnjë arsye dhe nuk i zbaton
kufijtë e tyre, engjëlli (meleku) do ta ngrejë të zi
e të errët atë namaz dhe do të thotë: ‘Allahu të
humbtë ty, ashtu siç më humbe mua. Mos të të
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ruajë Allahu, ashtu siç nuk më ruajte ti
)mua!”. (“Uesailu Shiati”, vëll. 4, f. 123.

عن اإلمام الصادق عليه السالم قال" :من صلّى الصلوات املفروضات
يف أول وقتها وأقام حدودها رفعها امللك إىل السماء بيضاء نقيّة ،تقول:

حفظك هللا كما حفظتين استودعتين ملكاً كرمياً .ومن صالّها بعد وقتها
من غري عل ٍّة ومل يقم حدودها رفعها امللك سوداء مظلمة ،وهي هتتف به:
ضيّعك هللا كما ضيّعتين ،وال رعاك هللا كما مل ترعين"

(سائل الشيعة ،ج ،5ص).283
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28- Dallimi mes besimit dhe
mosbesimit

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut
qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) ka thënë:

“Nuk ka asgjë tjetër mes mosbesimit (kufrit) dhe
besimit (imanit), veçse lënia e namazit”. (“Biharul
Anuar”, vëll. 82, Hadithi 33, f. 217.)

 "ما بني الكفر واإلميان إال ترك:قال رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم
"الصالة
)33 ح822 ص28(حبار االنوار ج
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29- Prania e zemrës

Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut
qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) ka thënë:

“Allahu nuk ia pranon namazin atij njeriu, zemra
e të cilit nuk është e pranishme me gjymtyrët e
tij”. (“Bihaul Anuar”, vëll. 81, K. 16, f. 242.)

 "ال يقبل هللا صالة عبد ال حيضر:)قال رسول هللا (صلى هللا عليه وآله
".قلبه مع بدنه
)25  ابب،858 /22 :(حبار االنوار
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30- Namazi me përtaci
Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:

“Mos e fal namazin me përtaci, as me përgjumësi
e as në gjendje të rëndomtë, sepse këto janë prej
shenjave të dyfytyrësisë. Allahu i ndalon besimtarët
të çohen për ta falur namazin, kur janë të
përgjumur”. (“Biharul Anuar”, vëll. 81, K. 16,
f. 231.)

، "ال تقم إىل الصالة متكاسال وال متناعسا:قال االمام الباقر عليه السالم
 فان هللا هنى املؤمنني أن يقوموا، فإهنا من خلل النفاق،وال متثاقال
".إىل الصالة وهم سكارى يعين من النوم
)25  ابب،832 /22 :(حبار االنوار
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31- Etika në Namaz

Një ditë, Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i
Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!), pa
një burrë që po luante me mjekrën e tij, kur
po falej. Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i
Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) tha:

“Sikur zemra e tij të ishte e frikësuar, do të
frikësoheshin edhe gjymtyrët”. (“Biharul Anuar,
vëll. 81, K. 16, f. 228.)

و رأی رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) رجال يعبث بلحيته أثناء صالة
" "أما إنه لو خشع قلبه خلشعت جوارحه:فقال
)25  ابب882/22 :(حبار االنوار
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32- Më i miri i njerëzve

Transmetohet se Profeti Muhamed (Paqja
dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) ka thënë: “Më i miri ndër

njerëzit, është ai që ka mallëngjim për namazin, e
kryen atë, e do me gjithë zemër, e fillon me trupin
e tij dhe e fal në kohën e tij. Ai nuk do t’ia
dijë për ato që i ndodhin në këtë jetë, qofshin
vështirësi apo lehtësi”. (“Biharul Anuar”, vëll.
67, K. 55, f. 253.)
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قال رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)" :أفضل الناس من عشق العبادة
فعانقها ،وأحبها بقلبه ،وابشرها جبسده ،وتفرغ هلا ،فهو ال يبايل على ما
أصبح من الدنيا على عسر أم على يسر".
(حبار االنوار 253/67 :ابب )55
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33- Namazi i plotë

Imam Ali ibn Musa Rizai (Paqja qoftë mbi
të!) ka thënë: “Nuk ka namaz veçse me abdes

të plotë, me praninë e nijetit, me bindjen e sinqertë,
me boshatisjen e zemrës (nga çështjet e dynjasë)
dhe me braktisjen e punëve të tjera. Allahu thotë:
‘Prandaj, kur të çlirohesh (nga punët e ndryshme),
përpiqu fort (në adhurim) dhe vetëm ndaj Zotit tënd
përkushtohu!’”. (“Biharul Anuar”, vëll. 84,
Hadithi 29, f. 243.)
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قال االمام علي بن موسى الرضا عليه السالم":ال صالة إال ابسباغ الوضوء
 ،وإحضار النية  ،وخلوص اليقني  ،وإفراغ القلب  ،وترك االشغال  ،و
ب (االنشراح آيه
ب * َوإِ َىل َربِّ َ
هو قوله فَِإ َذا فَ َر ْغ َ
ت فَ َ
ك فَ ْارغَ ْ
انص ْ
") 8،7

(حبار االنوار ج 84ص 243ح)29
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34- Nënvleftësimi i namazit

Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut
qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) ka thënë:

“Nuk është prej meje ai që e nënvleftëson namazin.
Ai nuk do të takohet me mua në burimin e
Keutherit. Jo, për Allah!”. (“El Uesail”, vëll.
4, K. 6, f. 23.)

 وال، "ليس مين من استخف بصالته:قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله
".يرد علي احلوض ال وهللا
)5  ابب83/5 (الوسائل
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35- Koha e faljes së namazit

Imam Xha’ferr Sadiku (Paqja qoftë mbi të!)
ka thënë: “Mirësia e kohës së faljes së namazit

në fillim të saj me fundin e kohës së faljes së
namazit, është njësoj si mirësia e Ahiretit mbi
dynjanë.”. (“Mustedrekul Uesail”, vëll. 3, K. 3,
f. 102.)
ِ األو ِل على
ِ "فَضل الو: ادق عليه السالم
ِ اآلخ ِر َك َف
ضل
َّ قت
ُ اإلمام الص
ُ قال
َ ُ
ِ
".اآلخ َرِة على الدُّنيا
)3  ابب208/3 :(املستدرک الوسائل
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36- Përqendrimi në namaz

Në jetëshkrimin e Profetit Muhamed (Paqja
e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e
tij!) thuhet: “Një ditë, kur Profeti Muhamed
(Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi
familjen e tij!) hyri në xhami, pa Enesin, të
birin e Malikut, që po falej dhe po shikonte
përqark. Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i
Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) i tha:

‘O Enes! Fale namazin në atë mënyrë, sikur të
mendosh se ti nuk do të mundesh të falësh më
namaz pas tij. Shikimin përqendroje te vendi i
suxhudit dhe mos mendo se kush është në anën e
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djathtë e as në anën majtë! Dije se ti ndodhesh
para Atij që të sheh, kurse ti nuk e shikon Atë’.”.
)(“Biharul Anuar”, vëll. 81, K. 16, f. 264.

و جاء فی السریة :ان رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) دخل املسجد فنظر
إىل أنس بن مالك ،يصلي وينظر حوله ،فقال لهّ :ي
أنس صل صالة مودع ،ترى أنك ال تصلي بعدها صالة أبدا ،اضرب
ببصرك موضع سجودك ،ال تعرف من عن ميينك وال عن مشالك ،واعلم
أنك بني يدي من يراك وال تراه".
(حبار االنوار 855/22 :ابب )25
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37- Namazi, siguria e Allahut në
tokë

Imam Ebu Abdilah Es Sadiku (Paqja qoftë
mbi të!) ka thënë: “Dije se namazi është siguria

e Allahut në Tokë. Ai që do të dijë se çfarë
fiton prej namazit, të shohë se, nëse ai namaz që
fal, a e ka siguruar prej të këqijave? Nëse është
i tillë, ai e ka kuptuar se dobia e tij është për
aq sa është siguruar”. (“Biharul Anuar”, vëll.
81, K. 16, f. 263.)
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قال أبو عبد هللا عليه السالم" :اعلم أن الصالة حجزة هللا يف األرض فمن
أحب أن يعلم ما أدرك من نفع صالته فلينظر ،فان كانت صالته حجزته
عن الفواحش واملنكر فإمنا أدرك من نفعها بقدر ما احتجز".
(حبار االنوار 853/22 :ابب )25
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38- Namazi, porta e Allahut

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut
qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) i ka thënë
Ebu Dherrit “O Ebu Dherr! Për sa kohë që

je në namaz, ti troket në derën e Sunduesit të
Pamposhtur. Sunduesi do t’ia hapë atij që i shton
trokitjet e derës”. (“Biharul Anuar”, vëll. 74, K.
4, f. 8.)

 "ّي أاب ذر ما دمت:قال زسول هللا (صلى هللا عليه وآله) الاب ذز
 ومن يكثر قرع ابب امللك،يف الصالة فإنك تقرع ابب امللك اجلبار
".يفتح له
)4  ابب8/74 :(حبار االنوار
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39- Namazi fal gabimet dhe
gjynahet

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut
qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) ka thënë “Kur

të çohesh për të falur namazin e ti drejtohesh kah
Kiblja, pastaj i bën të gjitha veprimet e namazit,
duke filluar nga nijeti, leximi a këndimi i sures
‘El Fatiha’ dhe i një sureje tjetër, e kështu me
radhë, derisa jep selam, ty të janë falur të gjitha
gabimet dhe gjynahet, derisa të vijë namazi i
ardhshëm”. (“Biharul Anuar”, vëll. 79, K. 1, f.
205.)
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الص ِ
هت و
مت إىل َّ
قال ُ
الة و تَ َو َّج َ
رسول اّللِّ صلى هللا عليه و آله " :إذا قُ َ
أت اُ َّم ِ
الك ِ
كوعها و
س َر ِمن ُّ
تاب و ما تَ يَ َّ
قَ َر َ
عت فَأمتَ َ
الس َوِرُُ ،ثّ َرَك َ
مت ُر َ
لك ُك ُّل َذ ٍ
بني
جودها ،و تَ َشه َ
نب فيما بينَ َ
مت ،غُ ِف َر َ
َّدت و َسلَّ َ
ُس َ
كو َ
الة اليت قَدَّمتها إىل َّ ِ
الص ِ
َّرِة".
َّ
َ
الصالة املَُؤخ َ
(حبار االنوار 806/22 :ابب )2
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40- Namazi i pranuar

Ebu Hamze Thumalij na përcjell: “Një ditë

pashë Imam Zejnul Abedinin (Paqja qoftë mbi
të!) duke u falur. Në ato çaste atij i rrëshqiti
xhybja në tokë. Kur Imami mbaroi së faluri
namazin, u afrova dhe i thashë: ‘Përse nuk e
rregullove xhyben?’ Ai m’u përgjigj: ‘I mjeri ti!
Para kujt ndodhesha unë? S’ka dyshim, se robit
i pranohet ai namaz, kur zemra ka qenë e
pranishme’”. (“Biharul Anuar”, vëll. 81, K. 16,
f. 237.)
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و يروی ابو محزة الثمالی انه رأی االمام زين العابدين يصلی فسقط عنه
بعض ردائه إل فلما فرغ قلتِّ :لَ َلت وسو ردائک؟ فقال عليه السالم:
نت؟ أن العبد ال يقبل من صالته ّإال ما أقبل
"وحيک بني يدي َمن ُک ُ
عليه منها بِقلبه".

(حبار االنوار 832/22 :ابب )25
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