
 

 

Mr. Eset Shaqiri 

 

Dispozita mbi lënësit e namazit  

sipas katër shkollave juridike 

(Hanefi, Maliki, Shafi, Hanbeli) 

 

 

Në emër të Allahut, Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit!  

 

 

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

Sundusit në ditën e gjykimit. Të gjitha lutjet dhe përshendetjet qofshin 

mbi Muhamedin a.s., mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata që ndjekin 

rrugën e tij. 

Ska dyshim se njëra prej kushteve esenciale të islamit është namazi. Radhitet si 

kusht i dytë pas shehaditit - Dëshmisë që nuk ka Zot pos Allahut dhe se Muhamedi 

a.s. është i dërguar i Tij. Dijetarët islam kanë shkruar libra të shumta rreth 

dispozitës së namazit, kushteve, rendësisë etj. Ne këtu, në këtë shkrim do të 

merremi vetëm me një nga çështjet e namazit, më konkretisht, dispozitën mbi 

lënësin e namazit, gjithnjë duke konsultuar në një numër të konsiderueshëm të 

librave të Fikhut - shkencës që merret me njohjen e dispozitave të Sheriatit.  

 



Dijetarët e fikhut islam janë të një mendimi se fëmiu i mitur, i sëmuri mental, 

femra gjatë ciklit mujor dhe lehonisë nuk e kanë obligim faljen e namazit dhe se 

për këtë lënie nuk konsiderohen mëkatarë sepse këto arsye konsiderohen të 

pranueshme në legjislaturën islame. Por qëllimi i yni në këtë punim është për të 

shtjelluar dispozitën e atij personi që nuk e fal namazin nga përtacia, moskujdesi 

dhe e gjithë ajo që nuk konsiderohet arsye për lënien e namazit.  

Lënësit e namazit mund t’i ndajmë në dy grupe: 

- Lënësi i namazit i cili e mohon obligushmërin e tij 

- Lënësi i namazit nga përtacia dhe moskujdesi. 

 

 

Lënësi i namazit duke ia mohuar obligushmërin 

 

Dijetarët e katër shkollave juridike (Hanefi, Maliki, Shafiji, Hanbeli) janë të një 

mendimi se lënësi i namazit, duke e mohuar obligushmërin e namazit, konsiderohet 

kafir (i dalur nga feja) dhe nga i njëjti kërkohet të pendohet. Në rast se nuk pranon 

të pendohet, atëherë personi në fjalë vritet si kafir, meqë ka mohuar njërën prej 

kushteve esenciale të fesë islame, e që është namazi.
1
 

 

Lënia e namazit nga përtacia dhe moskujdesi 

 

Dijetarët islam të katër shkollave juridike kanë mendime të ndryshme rreth 

personit që e len namazin nga përtacia dhe moskujdesi, për këtë çështje kemi tre 

mendime të dijetarëve islam, po i përmendim në vijim: 

 

                                                           
1
 El-Istidhkar, ibn Abdul Berr, 2/149. 



Mendimi i parë:  
  

Sipas medh’hebit Hanefi, imam El-Muzenit të medh’hebit Shafij, ibën 

Hazemit  dhe Ez-zuhrit, lënësi i namazit nga përtacia dhe moskujdesi, e që nuk e 

mohon obligushmërinë e namazit, konsiderohet fasik (gjynahqar i madh) por ai 

ngelet musliman, dhe nuk lejohet ekzekutimi i tij. Ai duhet të burgoset deri sa të 

falet dhe të pendohet për mëkatin që e ka bërë.
2
 

Medh’hebi Hanefi dhe ato që pajtohen me këtë mendim, lënësin e namazit nga 

përtacia dhe moskujdesi nuk e konsiderojnë kafir por, thonë se ai dënohet me 

burgosje deri sa të proklamon pendimin për këtë mëkat. Disa të tjerë thonë që 

duhet të rrihet derisa nga ai të rrjedh gjaku.
3
 

Ky mendim i dijetarët të medh’hebit hanefij, dhe të tjerë dijetarë që pajtohen me të, 

mbështetet në një numër të konsiderueshëm të argumenteve, po i sjellim disa prej 

tyre:  

                                                           
2
 Et-Texhrid, Ahmed bin Muhamed el-Bagdadi el-Kuduri, 2/1024. Fet’hu el-Kadir sherh El-Hidaje, Muhamed bin 

Abdul-Vahid I njohur si El-Kemal bin El-Humam, 1/497.Shejhul Islam Ebu Hasen Ali bin el-Husejn es-Sugdi, En-

Nutef fil Fetva, 2/694. El-Lubab fil xhem bejne Suneh vel Kitab, Ali bin Zekerija el-Menbexhi, 1/ 157. El-Mutesar 

minel Muhtesar min  Mushkil el-Athar, Jusuf bin Musa el-Hanefij, 1/92. Mexhma el-Enhur fi Sherh multeka el-

Ebhur, Abdurrahman bin Muhamed I njohur si Shejhi Zadeh, 1/218. Durerul Hukami Sherh Gureril Ahkami, 

Shejhul Islam Muhamed bin Ali I njohur si Mulla Husru, 1/50. Hashijet et-Tahtavi ala Meraki el-Felah sherh Nuril 

Idah, Ahmed bin Muhamed bin Islamil et-Tahtavi,1/174. Redul Muhtar ala Duril Muhtar sherh Tenvir El-Ebsar 

(Hashiet ibën abidin), Muhamed Emin I njohur si Ibën Abidin, 1/352-353.  El-Fetava el-Hindije, 1/51. El-Muhala bil 

Athar fi Sherh El-Muxhel-la bil Ihtisar, Ali bin Hazem el-Andalusi, 12/ 379-380. Havi el-Kebir fi fikh medh’heb 

imam Shafi, Ali bin Muhamed el-Merdavi, 2/525. 

3
 Hashijet ibën Abidin, fq; 1/ 352-353.  El-fetava El-hindije, fq; 1/ 51 – 52.  Mexhma el-Enhur fi Sherh multeka el-

Ebhur, Abdurrahman bin Muhamed I njohur si Shejhi Zadeh, 1/146. Hashijet et-Tahtavi ala Meraki el-Felah sherh 

Nuril Idah, Ahmed bin Muhamed bin Islamil et-Tahtavi,1/174. 



1. Hadithi i Muhamedit a.s. ku thotë: “nuk lejohet vrasja e muslimanit me 

përjashtim në tre raste: Mohimi i Zotit pasi të ketë besuar atë, amoraliteti 

pas martesës, ose vrasja e njeriut me pa të drejtë.”
4
 

Sa i përket personit i cili e len namazin nga përtacia ose moskujdesi, ekzekutimi i 

tij nuk lejohet ngase ai nuk ka bërë njërën nga tre mëkatet e përmenduara në 

hadithin e lartëpërmendur.
5
 

2. Hadithi i Muhamedit a.s. i cili e transmeton Ibën Omeri r.a.: “Jamë 

urdhëruar që ti luftoj njerëzit derisa të thonë shehadetin, e nëse e thonë atë, 

janë të mbrojtur nga unë pasuria dhe jeta e tyre.”
6
 

Nga ky hadith nënkuptojmë se çdo person i cili deklaron shahadetin, ekzekutimi i 

tij bie. 

 

3. Obligueshmëria e namazit është degë prej degëve të fesë, dhe është një 

adhurim prej adhurimeve të shumta dhe nuk lejohet mbytja e personit që e 

len namazin ashtu siç nuk lejohet mbytja e muslimanit për mos kryerjen e 

haxhit. 

 

4. Dijetarët e medh’hebit hanefi thanë se Allahu xh.sh e obligoi besimtarin 

me disa obligime (farze) në kohë të caktuar siç janë: pesë kohët e namazit, 

agjërimi në muajin e Ramazanit, e ai i cili qëllimisht nuk agjëron në muajin 

e  Ramazanit, duke mos ia mohuar obligueshërinë, nuk konsiderohet kafir, e 

në të njëjtin gjendje është edhe lënësi i namazit, përderisa nuk e mohon 

obligueshmërinë e tij. Argument për këtë merret edhe fakti se po të ishte 

                                                           
4
 Transmeton imam Buhariu ne Sahihun e tij, 1716. 

5
 El-Mugni, Abdullah bin Ahmed bin Muhamed ibën Kudameh el-Makdisi, 2/299. 

6
 Transmeton Imam Buhariu 25, Imam Muslimi 22.  



kafir, nuk do ta këshillonim të fal namaz por do ti bënim thirrje për të pranar 

islamin, pra, të hyj në islam e pastaj të fal namazin.
7
 

 

5. Arsyeja e ndëshkimit për besimtarin është që të përmirësohet, kurse me 

mbytjen e tij, i pamundësojmë fajlen e namazit. 

 

6. Sipas legjislacionit islam, në esencë mbytja e njeriut është e ndaluar, me 

përjashtim nëse kemi argument të prerë, ndërsa për lënësin e namazit 

argument i tillë nuk ekziston. 

 

7. Njeriu hyn në islam me pranimin e tij e nuk del prej saj përderisa nuk 

mohon atë.
8
 

 

8. Hadithi i Muhamedit a.s thotë: “Kush sheh ndonjë të keqe le ta 

menjanon me dorën e tij, e nëse nuk mundet, le ta mohon me gojën e tij, 

e nëse nuk mundet, atëherë le ta urren me zemrën e tij, padyshim kjo 

është grada me e ulët e besimit.”
9
 

 

E ska dyshim se lënia e namazit dhe ibadeteve, si agjërimi në muajn e ramazanit 

dhe dhënia e zekatit duhet të menjanohet me dorë, e siç dihet, menjanimi me dorë 

bëhet duke e ndëshkuar me Ta’zir (dënim i pa përcaktuar në legjislacion), e 

ndëshkimi me Ta’zir nuk lejohet të jetë më shumë se dhjetë shkopinj, e nëse fillon 

                                                           
7
 Sherh Mushkilil Athar, Ebu Xhafer Ahmed bin Muhamed bin Selame et-Tahavi, 8/206. 

8
 Sherh Mushkilil Athar, Ebu Xhafer Ahmed bin Muhamed bin Selame et-Tahavi, 8/206. 

9
 Sahih Muslim, 49.  



të fal namazin, lirohet, e nëse jo, ai prap duhet të ndëshkohët për mos faljen e 

namazit, meqë konsiderohet për mëkatar.
10

 

 

 

 

Mendimi i dytë: 

 

Sipas medh’hebit Maliki, Shafi dhe njëri nga transmetimet e imam Ahmedit, ibën 

Kudameh, ai i cili nuk fal namazin nga përtacia dhe moskujdesi e jo ngaqë e 

mohon se është obligim, duhet të ekzekutohet me dënim kapital (hadd) por se pas 

ekzekutimit të tij, dmth. pas vdekjes, ai merr dispozitën si të muslimanëve të tjerë. 

Sëkëndejmi, atij i lahet kufoma, i falet namazi i xhenazes, dhe varroset në varrezat 

muslimane. Ekzekutimi i tij kryhet pasi të kërkohet prej tij që të pendohet për këtë 

mëkat. Dijetarët e këtij mendimi mbështeten në disa argumente.
11

 

Agrumentet që flasin se lënësi i namazit nga përtacia dhe moskujdesi duhet të 

ekzekutohet me dënim kapital: 
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 Ibën Hazem, el-Muhala bil Athar, 11/379-380. 

11
Et-Telkin fil fikh el-Maliki, Kadi Ebu Muhamed Abdul-Vehab, 1/36. El-Bejan vel Tahsil, Ebu El-Velid Muhamed 

bin Ahmed bin Ruzhd, 1/475. Edh-Dhekhire, Ebu El-Abas Shihabudin bin Ahmed bin Idriz El-Kurafi, 2/482-483. 

Mevahibul Xhelil fi sherh Muhtesar Halil, Shemsudin Ebu Abdullah Muhamed bin Muhamed i njohur si El-Hatab, 

2/378. Hashijet Es-Savi ala sherh Sagir, Ahmed bin Muhamed Es-Savi, 1/239. Tenbih ala Mebadiu Et-Tevxhih, 

Ibrahim bin Abdussamed Et-Tenuhi, 1/375. El-Ishraf, Kadi Ebu Muhamed Abdul-Vehab, 1/352. Et-Tevdih, Halil 

bin Is’hak bin Musa, 1/438. El-Mukadimat el-Mumehidat, Ebu El-Velid Muhamed bin Ahmed bin Ruzhd, 1/142. El-

Um, Imam Shafiu, Muhamed bin Idris bin el-Abas bin Uthman, 1/292. Havi el-Kebir, Ebu el-Hasen Ali bin 

Muhamed bin Muhamed I njohur si Imam El-Maverdi, 2/525. Nihajetul Matleb fi Dirajetul Medh’heb, Abdul Melik 

bin Abdullah bin Jusuf El-Xhuvejni, 2/651. El-Mexhmu’sherh El-Muhedheb, Ebu Zekerija Muhjudin Jahja bin 

Sheref En-Nevevi, I njohur si Imam Neveviu, 3/16. Revdatul Talibin ve Umdetul Muftijin, Ebu Zekerija Muhjudin 

Jahja bin Sheref En-Nevevi, 2/146.  



1. Ajeti Kur’anor ku Allahu xh.sh thotë: “kur të kalojnë muajt e shenjtë, 

luftoni idhujtarët kudo që t’i gjeni, robëroni dhe ngujoni ata, e vinju 

pritë në çdo shteg. Në qoftë se pendohen, e falin namazin dhe e japin 

zeqatin, atëherë ua lëshoni rrugën, se vërtet Allahu falë është 

mëshirues.”
12

 

Nga ky ajet Kur’anor konstatojmë apo marrim për argument se Allahu xh.sh nuk e 

ndaloi luftën ndaj idhujtarëve vetëm me pranimin e islamit, por se ua bëri obligim 

edhe faljen e namazit dhe dhënien e zeqatit për të qenë ata të mbrojtur, dhe se 

mbrojtja e tyre është e ndërlidhur me tre gjëra (pranimin e islamit, faljen e namazit, 

dhënien e zeqatit). 

 

2. Hadithin të cilin e transmeton Abdullah ibën Omeri r.a. se Pejgamberi a.s 

ka thënë: “Jam urdhëruar që të luftojë njerëzit përderisa të dëshmojnë se 

nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi a.s është i dërgauri i tij, 

falin namazin dhe japin zeqatin e nëse i kryejnë këto obligime janë të 

mbrojtur nga unë, gjaku dhe pasuria e tyre dhe llogari dhënija është në 

dorën e Allahut fuqiplotë.”
13

 

Pjesa argumentuse e hadithit: Bazuar në këtë hadith, nuk mjafton mbrojtja e një 

muslimani vetëm me deklarimin e shehadetit, por se për këtë mbrojtje kërkohet 

edhe falja e namazit dhe dhënia e zeqatit. 

Argumentet që vërtetojnë se pas ekzekutimit ai person konsiderohet musliman: 

1. Hadithin të cilin e transmeton sahabiu Ubadeh bin Es-Samit i cili ka 

thënë: E kam ndëgjuar të dërguarin e Allahut xh.sh. duke thënë: “Pesë kohët 
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Sure Tevbe ajeti 5. 

13
 Transmeton Imam Buhari në sahihun e tij, 25/100. 



e namazit janë bërë obligim për çdo rob (njeri), e kush i fal të gjithë duke 

mos lënë asnjë nga pakujdesia, ka zotim nga Allahu xh.sh. për ta futur në 

xhenet, e kush nuk i fal me rregull ai premtim nuk vlen, nëse don Allahu 

xh.sh e dënon atë, e nëse don e falë.” 
14

 

Ky hadithë shërben si argument se personi që mbytet për lënien e namazit 

konsiderohet musliman, e nëse do të mbytej si kafir, atëherë nuk do të ngelte në 

dëshirën e Allahut se a do ta fal atë apo jo. 

 

2. Po ashtu nga Ubadeh bin Es-Samit r.a. se ka thënë se ky ka dëgjuar 

Muhamedin a.s. duke thënë: “Kush dëshom se ska Zot tjetër pos Allahut 

xh.sh. dhe se Atij nuk i bëhet shok, dhe se Muhamedi a.s. është rob dhe i 

dërguar i Tij dhe se Isa a.s. është rob i tij dhe premtimi që ju dha Merjemit 

a.s. (bëhu dhe u bë)  dhe se xheneti është i vërtetë dhe se xhehenemi është i 

vërtetë, Allahu xh.sh. do ta fut në xhenet pavarësisht nga veprat e bëra.”
15

 

Ky hadith argumenton se njeriu edhe pse ekzekutohet për lënien e namazit, ai prap 

konsiderohet musliman, sepse në këtë hadith lënësin e namazit nuk e përmend si 

pengesë për mosfutjen në xhenet. 

 

3. Koncenzusi praktik i muslimanëve. Lidhur me këtë  Imam Ibën Kudameh 

ka thënë: “Ne nuk dimë për mos ujdi të dijetarëve islam gjatë gjithë 

kohërave se si shkak i mosfaljes të namazit, dikujt iu ka ndaluar larja e 

xhenazes, falja, varrimi tek varrezat muslimane, dhe nga pasuria e mbetur e 

tij të mos mjet marrë nga trashëgimtarët, sepse nëse do të ekzekutohet si 

kafir atëherë nuk do të pasonin të gjitha këto rituale fetare për të.”
16
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 Transmeton Imam Maliku në librin e tij Muvata, 98. 
15

 Transmeton imam Buhariu në sahihun e tij, numri I hadithit 2637. Transmeton imam muslim në sahihun e tij, 28. 

16
El-Mugni, Abdullah bin Ahmed bin Muhamed ibën Kudameh el-Makdisi,  2/300-301. 



 

Mendimi i tretë: 

  

Person i cili nuk e fal namazin nga përtacia dhe moskujdesi, konsiderohet kafir, 

ekzekutohet si kafir pasi që të thirret nga ana e prijësit islam ose zëvendësit të tij që 

të fal atë dhe të pendohet. Këtij mendimi i përkasin medh’hebi Hanbeli, Imam Ibën 

Habib i medh’hebit Maliki, Abdullah bin Mubarek, Is’hak bin Rahavije, Esh-

Shabij, El-Evzai, dhe disa dijetar të medh’hebit Shafi.
17

  Duhet përmendur se 

dijetarët e medh’hebit Hanbeli rreth kësaj çështje janë të ndarë në dy grupe dhe se 

mospajtimi i tyre në këtë çështje është shumë i thellë: Grupi i parë thonë se lënësi i 

namazit vritet por nuk konsiderohet kafir, dhe grupi i dytë thonë se lënësi i 

namazit vritet si kafir. Mendimi i grupit të dytë konsiderohet si më i sakti në këtë 

medh’heb dhe këtë e mbështesin në disa argumente, po përmendim disa prej tyre: 

 

1. Fjalët e Allahut xh.sh: “Luftoni idhujtarët kudo që t’i gjeni, robëroni dhe 

ngujoni ata, e vinju pritë në çdo shteg. Në qoftë se pendohen, e falin 

namazin dhe e japin zeqatin, atëherë ua lëshoni rrugën, se vërtet Allahu 

falë është mëshirues.”
18
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El-Muhtesar el-Hiraki, Omer bin el-Husejn el-Hirakij,34. El-Muharer, Ebu el-Berekat Abduselam bin Abdullah 

bin Muhamed ibën Tejmija el-Harani, 1/32-33. Esh-Sherh el-Kebir ala Metni el-Mukni, Abdurrahman bin Muhamed 

bin Ahmed bin Kudameh el-Makdisi, 1/384. El- Mubdi fi sherh el-Mukni, 1/271. El- Insaf, Ali bin Sulejman El-

Merdavi, 1/404. Hashijet er-Revdal Murbi sherh Zad El-Mustekni, Abdurrahman bin Muhamed en-Nexhdi, 1/423. 

El-Furu, Muhamed bin Muflih, 1/294. Keshafu el-Kena’a ala Meten el-Ikna’a, Mensur bin Junus el-Buhuti, 1/229. 

El-Mugni, Abdullah bin Ahmed bin Muhamed ibën Kudameh el-Makdisi, 2/300. Fetava El-Kubra, Tekijudin Ebu 

el-Abas Ahmed bin Abdulhalim bin Abduselam, I njohur si Shejhul Islam Ibën Tejmije, 2/18. 

18
 Sure Tevbe ajeti 5. 



Në këtë ajet Allahu xh.sh. lejon vrasjen e atyre që nuk besuan dhe ata që nuk e 

falin namazin dhe që nuk e japin zeqatin, e kush e len namazin me qëllim ai duhet 

të mbytet sepse ka shkelur kushtin për të qenë i mbrojtur. 

 

      2. Ka thënë Muhamedi a.s: “Kush e le namazin me qëllim, shlyhet detyrimi 

ndaj tij (për të qenë i mbojtur)”.
19

 

 

Nga ky hadith nënkuptojmë se personi që e lenë namazin me qëllim, mbytet dhe 

nuk është i mbojtur gjaku i tij. 

 

3. Po ashtu hadithi i Muhamedit a.s: “Mes robit dhe mes Kufrit (mohimit të 

fesë) është lënia e namazit.”
20

  

 

4. Po ashtu hadithin që e transmeton  Xhabiri r.a. se ky ka dëgjuar 

Muhamedin a.s. se ka thënë: “Mes njeriu dhe shirkut është lënia e 

namazit.”
21

 

 

Sipas këtyre haditheve, lënësi i namazit vritet pasiqë konsiderohet pabesimtar. 

 

5. Hadithi i Muhamedit a.s. ku thotë: “Gjëja e parë që do të humbet nga feja 

është besueshmeria (emaneti) dhe gjëja e fundit që do të humbet është 

namazi.” e Imam Ahmedi ka thënë: “E çdo gjëje që i humbet edhe fundi i 

saj, ajo më nuk egziston.”
22
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 Nilu-l- Evtar, Imam Muhamed esh-Shevkani, 1/361. 

20
 Transmeton Imam Muslim në sahihun e tij, 204. 

21
 Transmeton Imam Muslim në sahihun e tij, 82. 

22
El-Mugni, Abdullah bin Ahmed bin Muhamed ibën Kudameh el-Makdisi,  2/300. 



 

6. Thënia e Aliu r.a. ku ka thënë: “Kush nuk fal namaz është kafir.” 

 

7. Thënia e Omerit r.a. ku ka thënë: “Nuk ka hise në islam ai i cili nuk e fal 

namazin.” 

 

8. Dijetarët e ketij mendimi kanë bërë analogji (Kijas) mes namazit dhe 

shehadetit edhe atë në dy forma:  

E para: Namazi është kusht esencial i islamit, poashtu edhe shehadeti është 

kusht esencial që nuk pranon zëvendësim (çdo njeri duhet ta kryen vetë këtë 

obligim) e kush e len namazin vritet si kafir ashtu sikurse kur e lenë 

shehadetin.  

E dyta: Se namazi është shkak për të hyrë në islam ashtu siç është edhe 

shehadeti.
23
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El-Mugni, Abdullah bin Ahmed bin Muhamed ibën Kudameh el-Makdisi,  2/302. 



PËRFUNDIME DHE KONKLUZIONE : 

 

1. Dijetarët e fikhut islam janë të një mendimi se fëmiu i mitur, i sëmuri 

mental, femra gjatë ciklit mujor dhe lehonis nuk e kanë obligim faljen e 

namazit dhe se për këtë lënie nuk konsiderohen mëkatarë. 

 

2. Dijetarët e katër shkollave juridike (Hanefi, Maliki, Shafij, Hanbeli) janë të 

një mendimi se lënësi i namazit, nga mohimi i obligushmërisë, konsiderohet 

kafir dhe se kërkohet prej tij të pendohet. Në rast se nuk pranon të pendohet, 

vritet si kafir. 

 

3. Dijetarët islam të katër shkollave juridike nuk janë të një mendimi 

për  personin që e len namazin nga përtacia dhe moskujdesi.  

 

4. Dijetarët islam janë ndarë në tre mendime rreth dispozitës së lëniësit të 

namazit. 

 

5. Në medh’hebin Hanefi lënësi i namazit konsiderohet për mëkatar, ai 

burgoset deri sa të pendohet dhe të fillon me faljen e namazit. 

 

6. Sipas medh’hebit Maliki dhe Shafij personi që e len namazit vritet por, pas 

ekzekutimit konsiderohet musliman. 

 

7. Sipas medh’hebit Hanbeli personi i cili nuk fal namaz, vritet si kafir, nuk 

lejohet pastrami, falja e xhenazes dhe varrosja në varrezat e muslimanëv 
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