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Namazi i xhumasë1 

 

Thot Allahu në Kuranin famëlartë: 

ِه َوَذُروا الْ  ََلِة ِمن يَْوِم اْلُجُمَعِة فَاْسَعْوا إِلَٰى ِذْكِر اللَـّ ََ يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا نُوِدَي لِلصَّ ْْ ٌْْر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعلَُموَن  ۚ   َبَ لُِكْم َخ فَإَِذا قُِضَِْت  ﴾٩﴿َذٰ

هَ َكثًِْرا لََّعلَُّكْم تُْفلُِحوَن  ِه َواْذُكُروا اللَـّ ََلةُ فَانتَِشُروا فِي اْْلَْرِض َواْبتَُغوا ِمن فَْضِل اللَـّ ْْهَا  ﴾٠١﴿الصَّ وا إِلَ َوإَِذا َرأَْوا تَِجاَرةً أَْو لَْهًوا انفَضُّ

ِه َخْْ  ۚ   َوتََرُكوَك قَائًِما ْهِو َوِمَن التَِّجاَرةِ قُْل َما ِعنَد اللَـّ َن اللَـّ اِزقَِْن  ۚ   ٌر مِّ ُْْر الرَّ هُ َخ ﴾٠٠﴿َواللَـّ  
 
 “O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xhumasë, ecni shpejt për aty ku përmendet All-
llahu (dëgjojeni hutben, falnie namazin), e lini shitblerjen, kjo është më e dobishme për ju nëse jeni 
që e dini. E, kur të kryhet namazi, atëherë shërndanu në tokë dhe kërkoni begatitë e All-llahut, por 
edhe përmendni shpeshherë All-llahun, ashtu që të gjeni shpëtim. Po, kur ata shohin ndonjë tregti, 
ose ndonjë aheng mësyhen atje, kurse ty të lënë në këmbë. Thuaju: “Ajo që është te All-llahu është 
shumë më e mira se dëfrimi dhe tregëtia, e All-llahu është furnizuesi më i mirë!”2 
 
Çka është xhuma? 
Ku dhe kur është falur për herë të parë? 
Pse është obliguar kryerja e këtij farzi? 
Cila është hutbeja e parë e Muhamedit a.s. që u zhvillau në këtë kontekst? 
Nxitja për xhuma? 
Hutbeja e xhumasë dhe leximi i mukabeles përpara xhumasë! 
A vlen namazi i xhumasë pa hutbe? 
A vlen hutbeja nëse nuk mbahet në gjuhen arabe? 
Biseda gjatë hutbes? 
A është hutbeja e xhumasë politik apo fe? 
A guxon të mbahet hutbeja Playback (e inçizuar)? 
A guxon që hutben të mbaj një imam kurse namazin te xhumasë të e fal një imam tjetër? 
A falet namazi i drekës kur falet namazi i xhumasë? 
A kemi të drejtë pas namazit të xhumasë t`a falim edhe namazin e drekës? 
A guxojm të perdorim ndonjë paralajmërim për afrimin e kohës së xhumasë? 
Si qëndron, nëse xhumaja bjen në ditën e Bajramit? 
 

Në këta edhe disa pikë tjera do të mundohem të jap një shpjegim, duke lutur Allahun që ky punim, 

po qoft sadopak të jetë në shërbim të Islamit dhe muslimanëve. 

Allahu teala obligoi këtë namaz3 në këtë ditë që të mbetet si shkak për takimin javorë të 

muslimanëve duke i`u mundësuar atyre që të njihen dhe përforcojnë bashkësinë e tyre.  

Atyre i`u mundësohet një tubim gjeneral i gjith qytetit dhe rethinës. Besimtarët duhet të marrin pjesë 

në këtë mbledhje gjenerale dhe të dëgjojnë të parin e tyre që kanë zgjedhur. Kjo mund të krahasohet 

edhe me një gazetë javore që merret me interesat e popullit dhe nevojat e tyre. Ky tubim gjeneral 

shërben në pikë të parë si ibadet4 fetarë sidhe për devotshmëri.  

Pejgamberi i Allahut s.a.v.s thot: “Dita më e mirë në të cilën del dielli, është dita e xhuma. Në këtë 

ditë është krijuar Ademi a.s., në atë ditë hyri në xhenet, në atë ditë u lëshua në tokë, në atë ditë 

Allahu ia fali dhe në të vdiq. Në këtë ditë do të kris kijameti 5 dhe kjo ditë është dita e shtimit te 
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Allahu. Me të njëjtin emër edhe melekët në qiell e titullojnë këtë ditë. Dhe kjo ditë do të jetë dita e 

shiqimit në fytyrën e Allahut në xhennet”. 

Imam Gazaliu 6 në lidhje me namazin e xhumasë thot: “dije se kjo ditë është e madhe, Allahu e 

lartësoi përmes saj Islamin dhe e veçoi për muslimanët”.  

Ka`bi 7 thot: “Allahu e veçoi nga gjitha qytetet e botës, Mekkën, nga gjitha muajt, Ramazanin, nga 

gjitha ditët, xhumanë dhe nga gjitha netët, natën e Kadrit 8”. 

Transmetohet se i pari i cili e titulloi këtë ditë me këtë emër ishte Ka`b ibn Luejj dhe xhumaja e parë 

që u fal ishte në Medine, pak para se të bënte Muhamedi a.s. dhe muslimanët hixhretin 9 , përderisa 

ata kishin pranuar pjesërisht Islamin. Shkak i këtij tubimi të premten, ishte se ata thanë, O ju njerëz, 

të çifutët tubohen në ditën e shtunë dhe lartmadhërojnë Zotin e tyre, të krishterët, të dielen. Ejani 

dhe ne tubohemi të premten dhe bëjmë takim gjeneral për lartmadhërim Allahun. 

 

Xhumaja e parë zyrtare në Islam 

Transmetohet në historinë Islame se para arritjes së Pejgamberit të Allahut në Medine, ai u ndal në 

Kuba 10. Aty qëndroi katër ditë (deri të enjten), dhe të premten paradite hypi në deve dhe deshi të 

niset për në Medine. Koha e drekës së ditës së Premte e kaploi në shtëpinë e Salim ibn Auf ibn Amr 

dhe aty e fali edhe xhumanë e parë në Islam. Aty mbajti edhe hutben e parë në të cilën e falenderoi 

dhe shejntëroi Allahun sidhe këshilloi besimtarët me devotshmëri, ngase këshilla më e mirë është në 

devotshmëri. 

Besimtari duhet të dijë që Allahu e din të hapurën dhe të fshehtën, andaj bëhuni të sinqertë dhe 

thueni vetëm të vërtetën. Gjithë rrugët tjerat të shpiejnë në rrugë të gabuar. Besimtari kujdeset për 

punët e tij në këtë, sidhe në botën tjetër, e ai i cili i nënshtrohet Zotit, Zoti ia fal mëkatet dhe ia shton 

mirësitë. 

 

Nxitja për xhuma 

Në bazë të ajtetit të Kuranit, “... kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xhumasë nxitoni për aty ku 
përmendet All-llahu”, besimtari duhet të rezervojë një kohë të caktuar ditën e premte, edhe ate me 
vetëdije të plotë, se sot është dita e grumbullimit të muslimanëve, dita e faljes së madhe dhe une do 
të caktoj kohë në agjendën time për këtë obligim fetarë.  
Pra sipas shumicës së dijetarëve musliman, nxitja dhe ecja shpejt nuk kuptohet prej këtij ajeti 
kuranor, ngase do të kundërshtohet me hadithin11  ku Pejgamberi a.s. që permendet në Buhari 12 ku 
këshillon besimtarët që kur të shkojnë për në xhami, mos të nguten, por të ecin me qetsi që të mund 
t`ju vij qetësija nga qielli. Atë që e kanë arritur nga namazi, a falin me Imam, tjetrën pjesë e 
vazhdojnë vet. Pra, përmes fjalës “nxitoni” nuk kuptohet detyrimisht ngutje, por edhe vepër me 
përqëndrim dhe përpjekje të caktuar, duke u bazuar në fjalët e Allahut teala ku thot:  
 
E kush e ka për qëllim botën tjetër, duke qenë ai besimtarë, përpiqet për të ashtu si i takon asaj, 
angazhimi i tyre do të jetë i pranishëm te Zoti .

13  
 
Natyrisht se duhet potencuar që ka edhe nga dijetarët e mëdhej isam, që pohojnë ngutjen për në 
xhuama. 
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Kushtet që duhet plotësuar për xhuma 
 

1. Kushtet Eda (borxhi ose shpagimi i diçkahit që është si borxh) 
2. Kushtet Vuxhub (që s'mund të braktiset, i obliguar) 

 
Nëse njëri nga kushtet “eda” nuk plotësohet, namazi nuk pranohet. Edhe nëse mungojnë kushtet 
vuxhub pranohet. 
 
Kushtet e quajtura eda, domethënë kushtet për të qenë i drejtë namazi i xhumasë janë shtatë 
 

1. Ta falësh namazin në qytet (mendohet në vendbanim më të madh, me xhami) 
2. Të falim me leje të kryetarit të shtetit, valiut ose të udhëheqësit të Bashkësisë fetare. Hatibi i 

caktuar nga këta, mund ta lërë zëvendës tjetërkënd në vend të tij. (Në rastin tonë Bashkësia 
Islame, pra kryetari i saj i autorizon imamët për faljen e xhumasë) 

3. Të falet në kohë të namazit të drekës 
4. Të lexohet hytbja gjatë kësaj kohe. (Alimët thonë se të lexuarit e hytbes së xhumasë është të 

thuash All-llahu ekber duke ndenjur në namaz). 
Hutbja është fjalim instruktiv i imamit që mbahet për lavdrimet e All-llahut, falenderimin e 
Pejgamberit dhe si këshillim i myslimanëve nga vendi i shenjtë i quajtur minber. Hytbja duhet 
të dëgjohet me respekt dhe kujdes. Një pjesë e hytbes shprehet në gjuhën tonë e një pjesë 
në gjuhën arabe. Ta lexosh shkurt hytben, është sunnet. E ta lexosh gjatë, është mekruh. 

5. Të lexohet hytbja para namazit 
6. Namazi i xhumasë të falet me xhemat 
7. Dyert e xhamisë të jenë të hapur për çdo kënd 

 
Kushtet e namazit të xhumasë të quajtur vuxhub janë nëntë: 

1. Të banosh në atë qendër banimi. Për mysafirët nuk është farz. 
2. Të jeshë i shëndoshë, për të sëmurët, për kujdestarin që nuk mund ta lërë të sëmurin dhe 

për pleqtë nuk është farz. 
3. Të jesh i lirë(të mos jeshë rob). 
4. Të jesh mashkull. Për femrat nuk është farz. 
5. Të jesh i mençur dhe i moshës madhore (i pjekur). 
6. Të mos jesh qorr. Për të verbrin, edhe nëse ka kush e dërgon rrugës, nuk është farz. 
7. Të mund të ecësh. Edhe nëse ka mjet transporti, për të paralizuarin, për atë pa këmbë, nuk 

është farz. 
8. Të mos jesh i burgosur dhe të mos kesh frikën e armikut, të pushtetit dhe të gabitësit. 
9. Të mos ketë shi, borë, furtunë, baltë dhe të ftohtë të tepruar. 

 
 
 
 
Hudbeja e Xhumasë dhe leximi i Kuranit para namazit 
 
A është e lejuar kryerja e namazit të xhumasë pa hudbe?  
A është e lejuar kryerja e namazit të xhumasë pa mukabele? 
 
Hutbeja para namazit e xhumasë është kusht nga kushtet e xhumasë. Të këtij mendimi janë shumica 
absolute e dijetarëve musliman. Ata mbështesin mendimin e tyre në ajetin e Kuranit14. 
Në ketë ajet Allahu permend krahas namazit e xhumasë edhe permendjen e Zotit dhe dijetaret 
musliman ne komentimin e ketij ajetit kuranor mendojn se fjala „Dhikrullah“ rikomandon hutben. Pra 
ndëgjimi i hutbes është vaxhib. Krahes ajetit, dijetaret përmendin edhe ndodhitë e Resulullahit, pra 
sunetin e tij. Nuk transmetohet në asnjë rast qe Muhamedi aljehis selam në ndonjërën xhuma e ka 
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braktisur hudben. Thuhet se namazi i xhumasë është i shendruar ne dy rekate, i cili namaz 
zëvendëson farzin e drekes me kater rekat.  
Dy rekatet e mbetura te xhumas i zëvendëson hutbja. Mendimi, qe hutbeja është sunet nuk 
mbeshtet nga asnjë dijetar musliman. 
 
Saj per ket leximit te mukabeles 15ashtu si kur është bërë traditë nëpër disa stete islame, nuk është as 
farz as vaxhib e as sunet, por një traditë  që është çpikur nga muslimanët e më vonshëm. Ata kanë 
gjetur mbështetje në disa hadithet e pejgamerit s.a.s që preferojnë leximin e kuranit në natën e 
xhuma apo në ditën e xhuma.   
P.sh., ka then Muhamedi alejhi selam : „Kush lexon suret HAMIM, EL DUHAN, natën e xhuma i falen 
atij gabimet“. Në një hadith tjetër transmetohet se Muhamedi alejhis selam ka thën:“Kush lexon 
suren EL KEHF ditën e xhuma i shtohet nuri 16mes dy te xhumave. 
 
 
A pranohet hutbeja e xhumas nese nuk mbahet ne gjuhen arabe? 

Hudbja e xhumasë është ligjeratë dhe keshillë për muslimanët e rethinës dhe mbahet para namazit 
të xhumasë. Allahu ka kushtëzuar këtë ibadet, me qellim që t`ua tërheq vërejtjen një grupi të njezëve 
dhe t`i përgezoj të tjerët. Esencialisht hutbeja duhet të mbahet në gjuhën arabe nga se këtë gjuhë e 
zgjodhi Allahu teala që t`e shpall Kuranin.  Thot Allahu në Kuran : 
 

نَّا أَنَزْلنَاهُ قُْرآنًا َعَربِي ًا لََّعلَُّكْم تَْعقِلُونَ إ  
“ Ne e zbritëm atë Kur’an arabisht, ashtu që ta kuptoni”.17 
 
Dijetarë janë të mendimit se hutbeja duhet detyrimisht të bëhet në gjuhën arabe, përderisa Imami 
dhe xhemati janë arab. Nëse paraqitet rasti që as Imami e as xhemati nuk kuptojnë këtë gjuhë 
kuranore, atëherë i`u lejohet që hyrja e hutbes të bëhet në gjuhën arbe kurse pjesa kryesore të 
zhvillohet në gjuhën amëtare. 
 
Mbeshtetjet te tyre argumentive jane në ate se Allahu dëshiron në fe lehtësim e jo vështiresijë si dhe 

qëllimi i fjalimit nuk do te arinte te popullata musllimane nese nuk ligjerohet në gjuhën të cilën ata e 

kuptojnë. Ne këtë kontekst vlenë të përmendet hadithi i Pejgamberit a.s. ku thot: 

”Krejt Pejgamberët jemi të urdhëruar  të kemi kujdes në nivelin e njërzëve dhe duhet t`u flasim 

atyre sipas nivelit që e kuptojnë”. 

 Pejgamberi a.s. kur shkonte te një fis që kishte një dialekt  tjeter të gjuhës, që Pejgamberi e 

kuptonte, ju fliste atyre në metodën dhe dialektin e tyre. Thot Allahu ne Kuran:  

ُسوٍل إَِّلَّ بِلَِساِن قَْوِمِه لِيُبَيَِّن لَهُمْ  هُ َمن يََشاُء َويَْهِدي َمن يََشاءُ  ۖ   َوَما أَْرَسلْنَا ِمن رَّ َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ  ۖ   فَيُِضلُّ اللَـّ  

“Ne asnjë nga të dërguarit nuk e dërguam ndryshe vetëm në gjuhën e popullit të vet, ashtuqë ai t’u 

shpjegojë atyre (në atë gjuhë). E All-llahu e lë të humbur atë që do, dhe e udhëzon në rrugë të 

drejtë atë që do. Ai është i fuqishmi, i urti.“18,  

pra sikur e shihni edhe Pejgamberët Allahu i ka dërguar te fise dhe popuj të ndryshem që të flasin në 

gjuhën e tyre. Është e preferuar që muslimanët joarab te mësojnë gjuhën arabe që të mund të 

lexojnë dhe kuptojnë Kurani Kerimi. Imam Shafiu r.a ka shkuar deri në atë skajshmërijë sa që ka 

thënë që msimi i gjuhës arabe për muslimanet joarab është farz. Të tjerët nga dijetarët preferojnë 

mësimin e gjuhës arabe por nuk mendojnë që është farz. Së paku duhet që muslimanët jo arab të 

dijnë leximin e Kuranit në gjuhën e shpallur. 
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A është hutbeja e xhumasë fe, politik apo dyjat? 

Së pari duhet ditur se hutbeja është pjesë përbërëse e namazit të xhumasë, kurse xhumaja është 

festa javore e muslimanëve.  Muslimenët përmes ripërsëritjes së ligjeratave javore përforcojnë fenë 

dhe besimin e tyre në zemër dhe në jetën e tyre. Sa i përket jëtes së një banori në një vend, 

automatikish merr pjesë në politik me apo pa dashjen e tij.  

Ç`do banorë është qenie shoqërore dhe në shoqëri njeriu ka të drejta dhe obligime. Pra në një formë 

pasive, merr pjesë edhe besimtari në jetën shoqëroro-politike. Kësaj i qasen edhe hutbet e xhumasë 

dhe tentojnë të japin një përshkrim dhe përmirsim të vazhdueshëm rrethinës ku jeton besimtari, 

duke iu referuar Imami dukurive pozitive dhe negative të besimtarëve të rrethinës, që nga e xhumaja 

e kaluar e deri më sot. Ligjerata e hutbes mundohet të ndikojë në dukuritë negative te rethinës, 

familjes, shkollave dhe pra në tërë jetën shoqërore.  

Nëse parashtrohet pyetja në këtë lëmijë, se a merr pjesë hutbeja në formë aktive në politik, do të 

përgjigjemi me jo, por meret me problemet dhe rethanat që preokupojnë besimtarin musliman. 

E sa i përket pjesmarrjes aktive të hutbes së xhumasë në sfera politike, kjo nuk duhet të bëhet , ngase 

as xhamisë po as xhumasë nuk i takon të përcaktohet për një parti të caktuar politike. Dihet se 

anëtarët e njërës, apo tjetrës parti janë të të njëjtës fe (nëse flasim per në shtete islame apo për 

musliman)  dhe se fundi fundit, të dy apo më shumë grupet gjejnë vendin ditët e xhumaja në të 

nëjtën xhami. 

Duhet përmendur se hutbeja e xhumasë duhet të motivojë njerzit nëse vjen nevoja edhe për aspekte 

politike mbipartiake, psh.në rast të mbrojtës së shtetit, rastit të shprehjes dhe mendimit të lirë etj. 

 

Biseda gjatë hutbes 

Thotë Pejgamberi a.s në nje hadith në lidhje me hutben e xhumasë: “ Kur ti thuaj shokut tënd gjat 

ligjeratës së xhumasë, i cili flet, shuaj, ke bë mekat”. Në nje transmetim tjetër Pejgamberi a.s i 

kercnon biseduhesit gjatë hutbës më mos pranim të xhumasë. Transmeton Abdullah ibn Omeri që ka 

degjuar Pejgamberin a.s duke thenë:  

“Në xhuma presentojn tre llojë te njerzve, një grup i cili prezenton por nuk merr me vete asgjë (të 

papranuar), një grup njërzish që i bën dua Allahut. Nëse don Allahu ia pranon lutjen e nëse jo, nuk ia 

pranon dhe një grup tjetë i njerzëve të cilët shuajnë dhe koncentrohen. Askënd nuk e dëmtojnë po 

qoft edhe në guj duke ecur nëpër saaf 19”, ky grup i njerzëve ka fituar nga xhumaja falje të gabimeve 

deri në xhumanë e ardhëshme me tre ditë shtesë. Pastaj lexoi fjalët e Allahut, “kush vjen me një 

punë të mirë, ai shpërblehet dhjet fish...”20. 

Dijetarët muslimanë janë të mendimit që biseda në xhami gjatë hutbes është haram. Ata shkojnë aq 

larg saqë mendojnë që edhe nëse duhet të përdoret biseda për “amr bil ma ruf wa nahj anil 

munker”21. Kjo rregull vlen për të gjithë pjesëmarrësit në xhami. Sa i përket personave që janë më 

afër Imamit dhe hatibit22 dijetarët janë të mendimit, që sa ma afër imamit, aq mëkati më i madh i 

biseduesit.  
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A guxon të mbahet hutbeja Playback (e inçizuar)? 

Hutbeja nuk guxon të mbahet në formë të inçizuar ashtu siç edhe nuk guxon të ndëgjohet në ndonjë 

xhami (pa Imam) pëmes radios apo televizionit. Kjo rregull vlen për shumë shkaqe: 

 Shkaku kryesorë dhe rroli i hutbes është grumbullimi i njerzëve dhe xhematit në një vend të 

caktuar dhe një kohë të caktuar. Ata para se të falen së bashku, duhet të takohen dhe të 

bisedojnë. Ata ndihmohen me njëri tjetrin dhe rikomandojnë në të mirë dhe sabër23. 

 Të ligjerohet drejtpërsëdrejti është traditë profetike. Muhamedi s.a.s. ka praktikuar 

gjithmonë ligjeratën e drejt për së drejti dhe nuk ka lëshuar asnjëherë ate. Nëse ne do të 

përdorim mjete elektronike për këtë gjest fetarë, do të kundërshtoheshim me sunnetin e 

Resulullahit.  

 Detyra e hatibit është, jo vetëm të ligjerojë, por edhe të analizojë situatën e muslimanëve të 

rrethinës. Pra, hatibi është analist i situatës reale dhe mundohet t`i japë qasje situatës 

përmes hutbes, me qëllim që të sjell përmirsime.  

 Një grup i dijetarëve janë të mendimit se hutbeja zëvendëson dy rekate shtesë të namazit të 

xhumasë. Pra farzi i xhumasë, sikur edhe farzi i drekës përbëhet prej katër rekateve. Dy në 

namaz dhe dy tjerat llogariten në hutbe.  

 Dijetarët Islam kushtëzojnë mbajtjen e hutbes në këmbë. Nëse kjo hutbe do të mbahet 

përmes radios, bie kushtëzimi i qëndrimit në këmbë gjatë ligjerimit.  

 Besimtarët që nisen për në xhuma, nuk do të mund t`a paramendojnë një xhuma pa hatib. 

Ndjenja e tyre e brendshme, do t`ju japë një lloj dyshimi, se kjo që po bëhet nuk është traditë 

islame dhe se do të dyshojnë në këtë namaz xhumaje. Nuk besoj se ndonjëri nga këta njerëz 

do të vintë të fal xhumanë edhe një herë në këtë xhami. 

Pra, detyra e besimtarëve musliman është të ruajnë traditat e shëndosha kuranore dhe profetike dhe 

mos të merren me ç`ështje që nuk i përkasin fesë së tyre.  

 

A guxon që hutben të mbaj një imam kurse namazin te xhumasë të e fal një imam tjetër? 

Në esencë duhet që hatibi i cili e mban hutben, që t`i udhëheq njerzit në namaz. Mirpo nëse 

paraqitet nevoja apo rasti, që huteben ta mbajë një person kurse namazin t`a udhëheq një person 

tjetër, nuk prish gjë nga namazi apo xhumaja.  

Është mirë të potencohet që koha midis hutbes dhe namazit nuk duhet të jetë e gjatë, për shkak të 

pritjes së dikuj apo vonesë pa arsye. 

Në medhhebin24 hanefij dhe shafi`ij, kurse në medhhebin malikuj, kushtëzohet që hatibi të jetë edhe 

imami, përveç nëse paraqitet një nevojë dhe rast urgjent saqë imami nuk mund të prezentojë as për 

një kohë të shkurtër. Koha e shkurtër tek malikijt paramendohet deri sa të falen dy rekate me 

fatihanë dhe sure. Nëse nuk mundësohet prezenca e imamit as për një kohë të shkurtër, atëherë 

obligohen pritjen e Imamit. 

Këtu duhet potencuar se ka edhe një grup dijetarësh të cilët fare nuk kushtëzojnë mbajtjen e hutbes 

dhe faljen e namazit që të jetë i njëjti person.  
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A lejohet vazhdimi i safëve ditën e xhuma edhe jashta xhamisë 

Namazi i xhumasë i përngjan namazit të bajramit, por kjo festë është javorë në krahasim me atë të 

bajramit. Në këtë ditë grumbullohen shumë njerëz dhe falin namazin e përrbashket. Në shtetet 

islame kjo ditë është e lirë dhe nuk punohet. Ky është edhe nj¨emundësi edhe më shumë që të 

grumbullohen një masë bukur e madhe për të kryer këtë farz25 . 

Është për habi fakti se edhe në shtetet joislame por me numër të madh muslimanësh, krahas ditës së 

tyre të punës, ata marrin pjesë në këtë namaz javorë. Sidomos në diasporë (në perendim) është kjo 

dukuri mjaft prezente. Besimtarët muslimanë janë në marrëdhënie normale pune dhe krahas këtij 

realiteti, ata marrin orët e mesditës të lira dhe vijn të falin xhumanë.  

Pra duke e llogaritur këtë grumbull të njerzëve, paraqitet nevoja për zgjërimin dhe zgjatjen e safëve 

edhe jashta objekteve të xhamisë.  

Dijetarët Islam kanë kushtëzuar zgjatjen e Safëve edhe jashta xhamisë me kusht që personët që janë 

jashtë të mund të përcjellin veprat (lëvizjet) e Immit në namaz qoft nëse e shohin imamin apo e 

ndëgjojnë dhe mund ta përcjellin në tekbire26 për ruku 27 apo sexhde28. 

Në këtë kushtëzim hyn edhe ajo se, xhematin dhe imamin mos t`a ndajë ndonjë rrugë që ecin njerzit 

apo ndonjë lum që lundrojnë anijet.  

 

A falet ditën e Premte krahas xhumasë edhe dreka? 

Të gjithë dijetarët janë unik se dita ka pesë farze dhe ato janë, në mëngjes para lindjes, në drekë, pak 

pas zenitit, në pasditë me dyfishimin e hijes, menjëherë pas perendimit dhe me erjen e plotë të 

qiellit.  

Pasiqë ditën e premte, në mesditë, pak pas zenitit falet farzi i xhumasë, kjo vepër pra kompenzon 

farzin e drekës së ditëve të zakonshme dhe nuk ka nevojë që të falet edhe një farz në këtë kohë të 

kësaj dite.  

Rekatet e xhumasë janë, katër para dy farzeve dhe katër pas tyre. Në këtë kontekst, mendojnë 

dijetarët musliman se dy farzet e xhumasë dhe hutbeja e saj kompenzojnë katër farzin e drekës. 

Ata mbështesin argumentet e tyre në jetën e Resulullahit dhe të sahabëve. Dihet së në kohën e të 

Dërguarit të Allahut nuk kanë falë namazin e drekës këtë ditë. 

Përderisa njëri grup dijetarësh mendon dhe argumenton këtë tezë, shkon një grup tjetër i dijetarëve 

musliman, parasegjithash dijetarët joarab29, se kushtet e namazit ë xhumasë pjesërisht në diasporën 

muslimane nuk plotësohen, si p.sh. që namazin t`ua falë kryetari i shtetit apo vekili 30.  Ngase kjo nuk 

është prezente në mesin e shteteve joislame, detyrohen këta njerëz të falin edhe namazin e drekës, 

për shkak të mosplotësimit të kushteve të xhumasë. 

Këta dijetarë mbështesin mendimin e tyre mesin e tjerave, edhe në Imam Shafiun r.a. i cili i pa njerzit 

në Irak duke e falur edhe drekën, por nuk i ndaloi nga kjo e as që e ka ndaluar më vonë në ndonjërën 

nga fetvat e tij.  

 



8 

A  është e lejuar që ditën e Premte para namazit të xhumasë t`i bihet tupanit në paralajmërim për 

xhuma? 

Dihet se në kohën e Muhamedit a.s. ka qenë traditë që Muhamedi a.s. ka hypur në hutbe kohën e 

xhumasë, është ulur dhe ka thirur ezani për xhuma. Më pas ka mbajtur hutben. E njëjta situatë ka 

qenë edhe në kohën e Ebu Bekrit dhe të Omerit r.a. 

Në kohën e Osman ibn Affanit r.a. numri i besimtarëve ishte i ritur dhe u paraqit nevoja për një 

paralajmërim për namazin e xhumasë, kështu që e shtoi edhe një ezan para ezanit të hutbes. Ky ezan 

thireshte mbi një mur (ndërtesë) të lartë në mesin e qytetit, meqëllim që zëri i muezinit të 

dëgjoheshte më larg dhe t`i paralajmërojë njërzit për përgaditje për xhuma. 

Qëllimi kryesorë i paralajmërimit për xhuma mbështetet në ajetin e Kur`anit 31 “O ju që besuat, kur 

bëhet thirrja për namaz, ditën e xhumasë, ecni shpejt për aty ku përmendet All-llahu (dëgjojeni 

hutben, falnie namazin), e lini shitblerjen...” që iu drejtohet muslimanëve për parapërgaditje. Të lihet 

anasha shitblerja ka për qëllim edhe ç`do lloj pune tjetër, po qoft edhe diçka jasht tregëtisë.  

 

A falet namazi i xhumasë ditën e bajramit? 

Nëse është Bajram ditën e xhuma, lejohet mosfalja e xhumasë, ngase tubimi i ditës, të cilin e synon 

xhumaja, kompenzohet me tubimin e Bajramit.  

Mosfalja (lëria) e xhumasë në Bajram nuk është as farz e as vaxhib, por lehtësim. Pra, nëse i 

mundësohet njeriut t`i fal të dyja, kjo është më e mira për të, e nëse jo, atëherë ka plotësuar 

xhumannë Bajrami, por namazi i drekës së asaj ditë duhet falur.  

Transmetohet nga Jezid ibn Arkam, të cilin Muaviu e ka pyetur, se a ka falur Pejgamberi a.s. dy 

Bajrame për një ditë?32 

Jezidi tha: Po. E fali bajramin në fillim të ditës dhe më vonë e falëm edhe xhumanë, por Ai a.s. tha: 

“Kush don le ta fal, e kush nuk don, është i lirë”. 

Në një hadith tjetër që transmetohet nga Ebu Hurejra thot Muhamedi a.s.: “Ju kanë ardhur sot në 

këtë ditë dy Bajrame. Kush don është i lirë nga xhumaja kurse ne do ta falim”. 

Transmetohet poashtu që në kohën e Abdullah ibn Zubejrit r.a. erdhi Fitër Baajrami dhe xhumaja në 

të njëjtën ditë. Abdullah ibn Zubejri i fali dy rekatet e Bajramit dhe më nuk falëm Namaz tjetër deri 

në asr33.  

Nga këto sqarime dhe argumente, konstatojmë se namazi i xhumasë mund të lihet ditën e bajramit, 

nëse takohen këta dy festa të mëdhaja të muslimanëve n, por falja e xhumasë është më e preferuar. 

Kjo, ngase vet Muhamedi a.s. e ka falur edhe pse ka pasur mundësi mos t`a falë. 

Disa dijetarë musliman përjashtojnë këtë rregull për ata që janë në shtetet islame dhe për ata që nuk 

janë në marëdhënie pune këtë ditë. Të tillët duhet falur këtë namaz.  

Allahu din më së miri!  
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Cilat lutje duhet bërë pas namazit të xhumasë? 

CILAT LUTJE DUHET BERE PAS NAMAZIT TE XHUMASE 

PAS NAMZIT TE XHUMASE THUHET: 
 
1. IHLAS – 7 HERE 
 
ALL-LLAHU ESHTE NJE, 
ALL-LLAHU ESHTE AI CDO KRIJESE 
I DREJTOHET PER CDO NEVOJ. 
AS SKA LINDUR KE, AS NUK ESHTE I LINDUR. 
DHE ATIJ ASKUSH NUK ESHTE I BARABARTE. 
 
 
PASTAJ 2. FELEK – GJITHASHTU 7 HERE 
 
I MBESHTETEM ZOTIT TE AGIMIT, 
PREJ DEMIT TE CDO KRIJESE 
QE AI E KRIJOI, 
DHE PREJ ERRESIRES SE NATES 
KUR NGRYSET PLOTESISHT. 
DHE PREJ DEMIT TE ATYRE QE 
LIDHIN DHE FRYEJNE NYJA. 
EDHE PREJ DEMIT TE SMIREKEQIT 
KUR SIPAS SMIRES VEPRON. 
 
PASTAJ 3. NAS – GJITHASHTU 7 HERE: 
 
MBESHTETEM ME ZOTIN E NJEREZVE, 
SUNDUESIN E NJEREZVE, 
TE ADHURUARIN E NJEREZVE, 
PREJ SE KEQES SE CYTESIT QE FSHIHET, 
I CILI BEN CYTJE NE ZEMRAT E NJEREZVE, 
QOFTE AI NGA XHINET, OSE NGA NJEREZIT. 
 
 
DHE NE FUND 4. KAFIRUN, GJITHASHTU 7 HERE: 
 
O JU, JOBESIMTARE, 
UNE NUK ADHUROJ ATE FE QE JU ADHURONI, 
AS JU NUK JENI ADHURUES TE ASAJ QE UNE ADHUROJ, 
DHE UNE KURR NUK DO TE JEM ADHURUES 
I ASAJ QE JU ADHURONI, 
POR EDHE JU NUK DO TE JENI 
ADHURUES TE ATIJ QE UNE E ADHUROJ, 
JU NUK KENI FENE TUAJ, E UNE KAM 
FENE TIME QE I PERMBAHEM.34 

  



10 

Fusnotat: 

                                                           
1 Dita e premtë, në të cilën ka lutje të veçantë për Muslimanët 
2 Kuran 62:9-11 
3 Lutje me lëvizje të caktuara dhe shprehje të caktuara 
4 Angazhim me lutje fetare 
5 Shkatrimi i botës 
6Filozofi dhe mystiku i njohur në islam al-Gazzali, 1058- 1111  
7 Një dijetarë Islam 
8 Nata në të cilën filloi shpallja e Kur`anit 
9 Shprëngulje nga Mekka në Medin v.622 
10 Lagje në periferi të Medines, që largon afër dy milja. Është titulluar kështu për shkak të një pusi në këtë vend me këtë emër 
11 Hadith – thëni e Pejgamberit a.s. 
12 Transmetues i madh i haditheve 
13 Kuran 17:19 
14 62:9 
15 Lexim kurani para namazit 
16 shkelqimi 
17

 12:2 
18 14:4 
19 Reshtat në xhami 
20 Kur`an 6:160 
21 Urdhër për të mirë…“princip islam » 
22 ligjëruesit 
23 durim 
24

 Shkollë juridike 
25 Obligim  
26 Kur shpreh fjalën Allahu ekber 
27 përulje 
28 Lëshimi i ballit për toke në lutjet e muslimanëve 
29 Të viseve persiane, turke dhe shteteve të Rusisë jugore 
30 I emëruari i tij 
31 62:9 
32 Në një formë edhe xhuamaja është Bajrami javorë 
33 ikindija 
34 Materiali: faljae namazit.com 

http://de.wikipedia.org/wiki/1111

