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PARATHËNIE 
 

Të gjitha lavdërimet i takojnë All-llahut (subhanehu ue teala). 

Atë e falënderojmë, prej Tij jemi të varur dhe prej Tij falje 

kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje tek All-llahu (subhanehu ue 

teala), nga e keqja në veten tonë dhe nga veprat tona të 

këqija. Atë që e udhëzon All-llahu (subhanehu ue teala), nuk 

ka kush ta largojë nga kjo udhë dhe atë të cilin All-llahu 

(subhanehu ue teala) e lë të bredhë në errësirë, nuk ka kush 

ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk ka hyjni që meriton të 

adhurohet, përveç All-llahut (subhanehu ue teala), duke mos 

i përshkruar Atij shokë. Dëshmoj se Muhammedi (salAll-

llahu alejhi ue selem) është rob dhe i Dërguar i Tij. 

Fjala më e vërtetë është Fjala e All-llahut (subhanehu ue 

teala) dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i 

Muhammedit (salAll-llahu alejhi ue selem). Veprat më të 

shëmtuara janë risitë në fe dhe çdo gjë e re në fe është 

bidat. Çdo bidat të çon në devijim dhe çdo devijim të çon 

në Zjarr. 

Duke pasur parasysh rëndësinë e praktikimit të 

mësimeve islame, të cilave pas besimit, me vlerë dhe 

rëndësi u paraprinë namazi, na imponohet që të jemi të 

mobilizuar në sqarimin e këtyre mësimeve si nga këndi i 
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ndriçimit të vlerës së secilit prej tyre, ashtu edhe në 

shpjegimin praktik se si duhet të kryhet cilido. Edhe në 

trashëgiminë kulturore islame që të parët e kanë lënë pas 

vetes hasim në metodën e tyre, me ç‘rast vërejmë se 

mënyra e tyre e trajtimit të çështjeve ka qenë e atillë që 

ka filluar me potencimin e vlerës dhe rëndësisë së veprës 

së caktuar pastaj përmendja e dispozitave lidhur me të, e 

ndonjëherë ndoshta edhe kanë përmendur disa vërejtje 

rreth gabimeve. 

Namazi, padyshim është një prej veprimeve që më së 

tepërmi ka zënë vend në sqarimet e dijetarëve islamë, 

qofshin ato shpjegime verbale apo të shkruara. 

Fshehtësia e kësaj qëndron në atë se namazi është prej 

veprave me rëndësi kyçe në jetën e muslimanit. Edhe në 

gjuhën tonë janë dhënë dhe vazhdojnë të jepen 

shpjegime rreth namazit, madje edhe në formë të 

shkruar. Mirëpo, duke pasur parasysh nevojën e madhe 

të muslimanëve të këtij nënqielli që ta mësojnë namazin, 

shpresojmë se libri që e keni në dorë do të plotësojë një 

zbraztësi në këtë drejtim. 

Jam i vetëdijshëm se një punim i kësaj natyre nuk mund 

të arrijë që të përmbushë gjithë nevojën për një temë 

kaq të rëndësishme dhe kaq të shumanshme si është 

namazi, porse mënyra e përpilimit të këtij punimi, 
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paraqet dëshirën dhe gatishmërinë time që edhe unë të 

marrë pjesë në realizimin e këtij projekti me rëndësi për 

jetën e muslimanit. Punimin e përshkon gjuha e lehtë dhe 

e thjeshtë për t’u kuptuar, shpjegimet e shkurtëra që e 

kursejnë lexuesin nga lodhja dhe monotonia si dhe fotot 

që e lehtësojnë edhe më tepër kuptimin e materies së 

shpjeguar. 

Shpresoj se libri do të gjejë pranim të mirë tek lexuesit, 

do t’i përmbushë sadopak nevojat, e para së gjithash e 

lusim All-llahun e Lartëmadhërishëm, Bujar e Fisnik, që 

këtë vepër ta rendisë në regjistrin e veprave të mira të 

cilat do të më bëjnë dobi mua, lexuesit si dhe çdokujt që 

ka dhënë kontribut që ky libër të dalë në këtë formë. 

Paqja dhe mëshira e All-llahut qofshin mbi të Dërguarin e 

All-llahut, familjen, shokët e tij dhe mbi të gjithë të tjerët 

të cilët i pasojnë ata me të mira deri në Ditën e Gjykimit. 

 

Eroll Nesimi 
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ABDESTI 
Një prej kushteve të namazit është edhe abdesti, pa të 

cilin nuk ka namaz. Ka thënë Pejgamberi (salAll-llahu alejhi 

ue selem): “Nuk ia pranon All-llahu namazin atij, i cili e 

kryen nevojën (e madhe apo të vogël), derisa të 

pastrohet.”1  

Vlera e abdestit 
Ka thënë Pejgamberi (salAll-llahu alejhi ue selem): “A dëshironi 

t’u tregoj për një gjë që All-llahu t’ua shlyen gabimet 

tuaja dhe me çka i lartëson gradat tuaja?”. Thanë të 

pranishmit: “Gjithsesi, o i Dërguar i All-llahut.” Tha i 

Dërguari (salAll-llahu alejhi ue selem): “Marrja abdest në ditët 

e vështira (në ditët e ftohta apo abdesti i të sëmurit), si 

dhe shpeshtimi i shkuarjes në xhami dhe pritja e 

namazeve në xhami pas namazit që ke falur në xhami. Kjo 

është fortifikatë.  Kjo është fortifikatë…”2  

Poashtu transmetohet se Pejgamberi (salAll-llahu alejhi 

ue selem)ka thënë: ” Kur të merr abdest një rrob i All-

llahut apo një besimtarë dhe e lanë fytyrën e tij,të gjitha 

mëkatet e tij të cilat i ka bërë me sytë e tij (duke shikuar 

harame)do ti shlyhen nga pikat të cilat pikojnë nga fytyra 

                                                             
1
 Transmeton Buhariu dhe Muslimi. 

2
 Transmeton Muslimi. 
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e tij,dhe kur ti lajë duart e tij të gjitha mëkatet e tij të cilat 

i ka bërë me duart  e tij (duke prekur gjëra të ndaluara)do 

ti shlyhen nga pikat të cilat pikojnë nga duart e tij derisa 

të  pastrohet nga mëkatet.”3 

 

Mënyra e marrjes së abdestit 
Ka thënë All-llahu (xhele shanuhu): 

“O ju që keni besuar! Kur doni të 
kryeni faljen, lani fytyrat tuaja dhe 
duart tuaja deri në bërryla, kaloni 
duart e lagura mbi kokat tuaja, lani 
edhe këmbët deri në nyje (kyçe).” (El-
Maide, 6) 

Gjithashtu, transmetohet nga Hammani (radijAll-llahu anhu), 

se Othmani (radijAll-llahu anhu) ka kërkuar ujë për të marrë 

abdest dhe i ka larë duart tri herë, pastaj e ka shpërlarë 

gojën dhe hundën tri herë, pastaj e ka larë fytyrën tri 

herë, pastaj e ka larë dorën e djathtë deri në bërryl tri 

herë, pastaj e ka larë dorën e majtë njësoj si të djathtën, 

pastaj i ka dhënë mes´h (kalim me duar të lagura) kokës, 

pastaj e ka larë këmbën e djathtë deri te nyja e këmbës 

tri herë, pastaj e ka larë këmbën e majtë njësoj si të 

                                                             
3
 Transmeton Muslimi 
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djathtën, e pastaj ka thënë: “E kam parë Pejgamberin 

(salAll-llahu alejhi ue selem) duke marrë abdest ngjashëm me 

këtë abdest që mora unë.”4 Nga ky ajet dhe ky hadith 

mund të nxjerrim mënyrën emarrjes së abdestit: 

Pejgamberi (salAll-llahu alejhi ue selem) ka thënë: “ Me 

të vërtetë veprat shpërblehen sipas qëllimeve.”5 

 

 

                                                             
4
 Transmeton Buhariu dhe Muslimi. 

5
 Transmeton Buhariu 

Bën nijet me zemër dhe pastaj e përmend 

All-llahun (subhanehu ue teala) duke thënë 

‘Bismilahir-Rahmanir-Rahim’ (shih foton 

nr.1). 

foto nr. 1 

Lan duart tri herë me ujë të 

pastër deri në kyçe; së pari të 

djathtën e pastaj të majtën 

(shih foton nr.2). 

foto nr. 2 

file:///G:\250703\Hyrja\tema\abdes\002.jpg
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Merr ujë me dorën e djathtë 

dhe e shpëlan gojën tri herë. 

E shpëlan hundën tri herë 

(është sunnet që të merret uji 

me dorën e djathtë dhe të 

shpëlahet goja dhe hunda po 

me atë ujë, duke e futur një 

pjesë në gojë dhe një pjesë në 

hundë), (shih foton nr.3). 

Pejgamberi (salAll-llahu alejhi 

ue selem) thotë: “ Kur të 

marrësh abdest shpërlaje 

gojën.“ 

 
Pastaj lan fytyrën tri herë, 

duke filluar për së gjati prej 

fillimit të flokëve deri tek arra 

e fytit, kurse për së gjeri prej 

veshit deri te veshi tjetër (shih 

foton nr. 4). 

All-llahu xh.sh thotë: “ Lani 

fytyrat tuaja.“ (El-Maide 6) 

 

foto nr. 4  

foto nr. 3 

file:///G:\250703\Hyrja\tema\abdes\004.jpg
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Pastaj lan dorën e djathtë dhe 

dorën e majtë duke filluar prej 

gishtave e deri te bërrylat (shih 

fotot nr.5) 

All-llahut xh.sh thotë: “ ..dhe 

duart tuaja deri në bërryl.“(El-

Maide 6) 

 

foto nr. 5 

Pastaj i jep mes’h kokës duke i 

vendosur duart në fillim të 

flokëve, duke e përfshirë pjesën e 

flokëve deri te qafa dhe duke i 

kthyer ato (duart) në fillim të 

flokëve (shih foton nr.6). 

All-llahu xh.sh thotë: “..kaloni 

duart e lagura mbi kokat 

tuaja.“(El-Maide 6) 

 

foto nr. 6 

file:///G:\250703\Hyrja\tema\abdes\006.jpg
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Prej sunnetit është që, pasi ta përfundosh abdestin, të 

thuash këtë dua: Transmetohet nga Omeri (radijAll-llahu 

anhu), se Pejgamberi (salAll-llahu alejhi ue selem) ka thënë: 

“Nuk ka asnjë njeri që merr abdest të plotë (duke i 

plotësuar të gjitha kushtet e abdestit) dhe thotë “Esh-

hedu en la Ilahe il-lAll-llahu vahdehu la sherike lehu, ve 

esh-hedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu” 

veçse i çelen atij tetë dyert e xhennetit dhe hyn në cilën 

prej tyre dëshiron.” (Muslimi) 

foto nr. 7 

Pastaj lan së pari këmbën e 

djathtë dhe pastaj të majtën deri 

te nyja e këmbës duke e përfshirë 

edhe atë (nyjen e këmbës), (shih 

foton nr.8). 

All-llahu xh.sh thotë: “..lani edhe 

këmbët deri në nyje.“ (El-Maide 

6) 

 

foto nr. 8 

Pastaj lan veshët duke e futur 

gishtin tregues në vesh, kurse me 

gishtin e madh lan veshin nga 

pjesa e prapme (shih foton nr.7). 

file:///G:\250703\Hyrja\tema\abdes\007.jpg
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Forma e namazit 
Insha Allah tani do ta sqarojmë formën e namazit me 

fotografi, namazin e sabahut do ta sqarojmë me 

argument, kështu që argumentet nuk kemi nevoj ti 

përsëritim në kohët tjera të namazeve. 

 

NAMAZI    I   SABAHUT 

 

Namazi i sabahut i ka katër rekate: dy sunet dhe dy farzë. 

Së pari bëjmë njet Njeti bëhet vetëm me zemër. 

 

Pasi plotëson kushtet e për-

mendura, bën nijetin me ze-

mër, siç e cekëm, pastaj: 

Së Pari: Ngre duart në lartësinë 

e supeve ose të veshëve dhe 

thua: All-llahu Ekber (All-llahu është më i 

Madhi) duke shikuar vendin ku do të besh sexhde (shih 

foton nr.1). 

foto nr. 1 
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Së Dyti: Vendos dorën e djathtë mbi dorën e majtë dhe i 

vendos kështu duart në gjoks,  

Për lidhjen e duarve ekzistojnë dy mundësi:  

1. Vendoset shuplaka e djathtë mbi shuplakën e majtë 

(shih foton nr.2) ose 

2. Kapet dora e majtë me dorën e djathtë (shih foton 

nr.3).                 

 

Së Treti: Pastaj thua këtë dua: “Subhaneke All-llahumme 

ve bihamdike ve tebarekesmuke ve teala xhedduke ve 

la ilahe gajruke” 

(I Lartësuar qofsh, o Zoti im, dhe për Ty është falënderimi, 

i Lartësuar qoftë Emri Yt dhe e Lartësuar qoftë 

foto nr. 2                                  foto nr. 3 
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Madhështia Jote, s’ka të adhuruar tjetër përveç Teje.) 

(Tirmidhiu, Ibn Maxhe)  

Së Katërti: Thua suren El-Fatiha 

E’udhu bil-lahi minesh-shejtanir-raxhim 

Bismil-lahir-Rahmanir-Rahim. 

El-hamdu lil-lahi rabbil alemin 

Er-rahmanir-rahim 

Maliki jeumid-din 

Ijjake na’budu ue ijjake nesta’in 

Ihdinas-siratal mustekim 

Siratal-ledhine en’amte alejhim 

Gajril magdubi alejhim ue led-dal-lin. (Amin) 

Pas leximit të sures El-Fatiha duhet thënë “Amin”, pa zë 

në namazet kur imami lexon pa zë dhe me zë në namazet 

kur imami lexon me zë.  
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Në vazhdim, thua:  Bismil-lahir-Rahmanir-Rahim 

Kul Huvall-llahu Ehad All-llahus-Samed lem jelid ue lem 

Juled ue lem Jekun Lehu Kufu-ven Ehad 

Vërejtje: Në namazet ku imami e lexon Fatihan pa zë, 

jemi të obliguar që edhe ne ta lexojmë atë, sepse 

Pejgamberi (salAll-llahu alejhi ue selem) ka thënë: “Nuk ka 

namaz kush nuk e lexon suren El-Fatiha”6, kurse në 

namazet ku imami e lexon Fatihan me zë nuk jemi të 

obliguar ta lexojmë, por jemi të obliguar ta dëgjojmë 

imamin duke lexuar. 

Së Pesti: Pastaj, duke thënë “All-llahu Ekber”, dhe njëko-

hësisht duke i ngritur duart në lartësinë e supeve ose të 

veshëve (shih foton nr.1), shkon (përkulesh) në ruku.  

Forma e rukusë: Rukuja është 

përkulja e njeriut duke e drejtuar 

shpinën dhe duke i kapur gjunjët 

me dy duart e tij, duke i patur 

gishtat e hapur dhe duke shikuar 

vendin e sexhdes (shih foton 

nr.4). 

                                                             
6
 Transmeton Buhariu dhe Muslimi. 

foto nr. 4 
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Në këtë gjendje thua: “Subhane Rabbijel ‘Adhim” (tri 

herë), (Qoftë i pastër nga të gjitha të metat Zoti i 

Madhëruar).7 

Dhe, po ashtu, jemi të obliguar që rukunë ta bëjmë me 

rehati, në mënyrë që t´u japim mundësi të gjitha pjesëve 

të trupit të pushojnë gjatë rukusë. 

 

Së Gjashti: Duke thënë “SemiAll-llahu limen hamideh”, 

(All-llahu e dëgjon atë që e falënderon Atë)8, çohesh nga 

rukuja njëkohësisht duke i ngritur duart deri te supet, 

tamam sikur merr tekbir (shih foton nr.1), dhe thua: 

“Rabbena ue lekel hamd”, (Zoti ynë, Ty të takon 

falënderimi), apo thua: “Rabbena ve lekel hamd, 

hamden kethiren tajjiben mubareken fihi”, (Zoti ynë, Ty 

të takon falënderimi, falënderimi i shumtë, në të cilin 

është mirësia dhe bekimi).9 

Gjithashtu, je i obliguar që të mos ngutesh në këtë 

gjendje, por që të gjitha pjesët e trupit të pushojnë gjatë 

qëndrimit në këmbë. 

                                                             
7
 Transmeton Ebu Davudi, Ahmedi, Ibn Maxhe, Darekutniu, 

hadithi është sahih. 
8
 Transmeton Buhariu. 

9
 Transmeton Buhariu. 
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Së Shtati: Duke thënë: “All-llahu Ekber” shkon në sexhde 

duke i lëshuar së pari duart, e pastaj gjunjët. 

Duart ngriten në lartësinë e veshëve apo në lartësinë e 

kraharorit (shih fotot nr. 10-11). 

 

Në këtë gjendje thuhet këtë dua (lutjeve): “Subhane 

Rabbijel a’la” (tri herë), (I Madhërishëm qoftë Zoti im i 

Lartë)10 

Jemi të obliguar që sexhden ta bëjmë me shtatë pjesë të 

trupit, siç ka ardhur në hadithin ku Pejgamberi (salAll-llahu 

alejhi ue selem) thotë: “Jam urdhëruar të bëj sexhde me 

shtatë pjesë: të bëj sexhde me ball”, dhe tregoi me dorën 

e tij drejt hundës, “me dy duart, me dy gjunjtë, me pjesët 

                                                             
10

 Transmeton Buhariu dhe Muslimi. 

foto nr. 10  foto nr. 11 
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e këmbëve (d.m.th. gishtat e këmbëve) dhe jam 

urdhëruar që mos t’i mbledh (tërheq) rrobat dhe flokët.”11 

 

Së Teti: Pastaj, duke thënë: “All-llahu Ekber”, ulesh mbi 

këmbën e majtë, ndërsa gishtat e këmbës së djathtë janë 

kthyer në drejtim të Kiblës (shih foton nr.18). 

 

 

 

 

Në këtë gjendje, duke qëndruar ulur, thua: “Rabbi-gfir li, 

Rabbi-gfir li” (O Zoti im, më fal mua; O Zoti im, më fal 

mua)12 

Sexhden e dytë e bën njësoj si të parën dhe pas saj ulesh 

për të bërë uljen e pushimit. Pastaj çohesh duke i bërë 

duart grusht dhe duke u mbështetur me duar në tokë. 

                                                             
11

 Transmeton Buhariu dhe Muslimi. 
12

 Transmeton Ebu Davudi. 

foto nr. 18 
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Rekati i dytë FARZ 

 

Vendos dorën e djathtë mbi dorën 

e majtë dhe i vendos kështu duart 

në gjoks, në këtë gjendje thuhet:  

 

E’udhu bil-lahi minesh-shejtanir-raxhim, Bismil-lahir-

Rahmanir-Rahim. 

El-hamdu lil-lahi rabbil alemin, Er-rahmanir-rahim 

Maliki jeumid-din, Ijjake na’budu ue ijjake nesta’in 

Ihdinas-siratal mustekim, Siratal-ledhine en’amte 

alejhim 

Gajril magdubi alejhim ue led-dal-lin. (Amin) 

 

Bismil-lahir-Rahmanir-Rahim 

Inna Eatajnakel-keuther fe sal-li li Rabbike uenhar, inne 

shanieke hovel ebter 
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Pastaj, duke thënë “All-llahu 

Ekber”, dhe njëkohësisht duke i 

ngritur duart në lartësinë e supeve 

ose të veshëve (shih foton nr.1), 

shkon (përkulesh) në ruku. 

Duke ndejtur në ruku themi tri herë: “Subhane Rabbijel 

‘Adhim” 

Duke thënë “SemiAll-llahu limen hamideh” çohesh nga 

rukuja njëkohësisht duke i ngritur duart deri te supet, 

tamam sikur merr tekbir (shih foton nr.1), dhe thua: 

“Rabbena ue lekel hamd” 

Duke thënë: “All-llahu Ekber” 

shkon në sexhde duke i lëshuar së 

pari duart, e pastaj gjunjët. Në 

këtë gjendje thuhet: 

“SubhaneRabbijel a’la” (tri herë) 

Pastaj, duke thënë: “All-llahu 

Ekber”, ulesh mbi këmbën e 

majtë, ndërsa gishtat e këmbës së 

djathtë janë kthyer në drejtim të Kiblës.                               
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Në këtë gjendje, duke qëndruar ulur, thua: “Rabbi-gfir li, 

Rabbi-gfir li” prapë duke thenë: “All-llahu Ekber” biem 

në sexhde dhe themi  “Subhane Rabbijel a’la” (tri herë) 

Pataj duke thënë: “All-llahu 

Ekber”  ulesh në uljen e parë dhe 

thua këto dua duke e lëvizur 

gishtin tregues, ose duke e 

mbajtur të ngritur. 

Dhe duke e shikuar atë, thua (shih foton nr.19): 

“Et-tehijjatu lil-lahi ues-salavatu vet-tajjibatu, es-selamu 

alejke ejjuhen-nebijju ue rahmetull-llahi ue berekatuhu 

es-selamu alejna ue ala ibadil-lahis-salihin 

Eshhedu en la ilahe ila-ll-llah ue eshhedu enne 

Muhammeden abduhu ue resuluhu.” 

“All-llahumme sal-li ‘ala Muhammedin ue ala ali 

Muhammed, kema sal-lejte ‘ala Ibrahime ue ala ali 

Ibrahim, inneke hamidun mexhid; 

foto nr. 19 
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All-llahumme barik ‘ala Muhammedin ue ala ali 

Muhammed, kema barekte ‘ala Ibrahime ue ala ali 

Ibrahim, inneke hamidun mexhid”.  

Pastaj thua këtë dua:  

“All-llahumme Rabbena atina fid-dunja hasaneten ue fil-

ahireti hasaneten ue kina adhaben-nar. Rabbena-gfir li 

ue li validejje ue lil-mu’minine jeume jekumul-hisab”,  

Namazi përfundon me dhënien e selamit, duke e kthyer 

kokën së pari në të djathtë duke thënë: “Es-Selamu 

‘alejkum ue Rahmetullah”, ose thua “Es-Selamu 

‘alejkum ue Rahmetullahi ue Berekatuhu”, pastaj në të 

majtë duke thënë: “Es-Selamu ‘alejkum ue 

Rahmetullah.” 

 

Vërejtje: Dy rekatet sunet të namazit të sabahut falen 

njësoj sikurse farzi i sabahut. 
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NAMAZI    I   DREKËS 

– IKINDIS – JACISË 

 

 Namazi i drekës, ikindis dhe i jacisë falen njësoj që të 

gjitha i kan nga 4 rekate farz, pëveç sunetet dallojnë. 

-    Namazi i Drekës i ka 10 rekate. Katër sunet, katër farz, 

dy sunet. 

-    Namazi i Ikindisë i ka 8 rekate.Katër sunet, katër farz. 

-  Namazi i Jacicë i ka 6 rekate (Duke mos e llogaritur 

namazin e vitrit).  Katër farz dhe dy sunet  
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Rekati i parë FARZ 

Së pari bëjmë njet Njeti bëhet 

vetëm me zemër.                         

Në këmbë ngrisim duart dhe themi: 

“All-llahu Ekber” 

Vendos dorën e djathtë mbi dorën 

e majtë dhe i vendos kështu duart 

në gjoks, në këtë gjendje thuhet:  

“Subhaneke All-llahumme ve bihamdike ve 

tebarekesmuke ve teala xhedduke ve la ilahe gajruke” 

E’udhu bil-lahi minesh-shejtanir-raxhim, Bismil-lahir-

Rahmanir-Rahim. 

El-hamdu lil-lahi rabbil alemin, Er-rahmanir-rahim 

Maliki jeumid-din, Ijjake na’budu ue ijjake nesta’in 

Ihdinas-siratal mustekim, Siratal-ledhine en’amte 

alejhim 

Gajril magdubi alejhim ue led-dal-lin. (Amin) 
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Bismil-lahir-Rahmanir-Rahim 

Kul Huvall-llahu Ehad All-llahus-Samed lem jelid ue lem 

Juled ue lem Jekun Lehu Kufu-ven Ehad 

   

Pastaj, duke thënë “All-llahu 

Ekber”, dhe njëkohësisht duke i 

ngritur duart në lartësinë e supeve 

ose të veshëve (shih foton 

nr.1),shkon (përkulesh) në ruku. 

Duke ndejtur në ruku themi tri herë: “Subhane Rabbijel 

‘Adhim” 

Duke thënë “SemiAll-llahu limen hamideh” çohesh nga 

rukuja njëkohësisht duke i ngritur duart deri te supet, 

tamam sikur merr tekbir (shih foton nr.1), dhe thua: 

“Rabbena ue lekel hamd” 

Duke thënë: “All-llahu Ekber” 

shkon në sexhde duke i lëshuar 

së pari duart,  e pastaj gjunjët. 

Në këtë gjendje thuhet: “SubhaneRabbijel a’la” (tri herë) 
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Pastaj, duke thënë: “All-llahu 

Ekber”,ulesh mbi këmbën e 

majtë, ndërsa gishtat e këmbës 

së djathtë janë kthyer në drejtim 

të Kiblës. Në këtë gjendje, duke qëndruar ulur, thua: 

“Rabbi-gfir li, Rabbi-gfir li” 

prapë duke thenë: “All-llahu Ekber” biem në sexhde dhe 

themi  “Subhane Rabbijel a’la” (tri herë) 

Pastaj çohesh duke i bërë duart grusht dhe duke u 

mbështetur me duar në tokë dhe njëkohësisht duke 

thënë “All-llahu Ekber”, ngritesh për ta fal rekatin e dytë 
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Rekati i dytë FARZ 

 

Vendos dorën e djathtë mbi dorën e 

majtë dhe i vendos kështu duart në 

gjoks, në këtë gjendje thuhet:  

 

E’udhu bil-lahi minesh-shejtanir-raxhim, Bismil-lahir-

Rahmanir-Rahim. 

El-hamdu lil-lahi rabbil alemin, Er-rahmanir-rahim 

Maliki jeumid-din, Ijjake na’budu ue ijjake nesta’in 

Ihdinas-siratal mustekim, Siratal-ledhine en’amte 

alejhim 

Gajril magdubi alejhim ue led-dal-lin. (Amin) 

 

Bismil-lahir-Rahmanir-Rahim 

Inna Eatajnakel-keuther fe sal-li li Rabbike uenhar, inne 

shanieke hovel ebter 
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Pastaj, duke thënë “All-llahu 

Ekber”, dhe njëkohësisht duke i 

ngritur duart në lartësinë e supeve 

ose të veshëve (shih foton nr.1), 

shkon (përkulesh) në ruku. 

Duke ndejtur në ruku themi tri herë: “Subhane Rabbijel 

‘Adhim” 

Duke thënë “SemiAll-llahu limen hamideh” çohesh nga 

rukuja njëkohësisht duke i ngritur duart deri te supet, 

tamam sikur merr tekbir (shih foton nr.1), dhe thua: 

“Rabbena ue lekel hamd” 

Duke thënë: “All-llahu Ekber” 

shkon në sexhde duke i lëshuar 

së pari duart, e pastaj gjunjët. Në 

këtë gjendje thuhet: “SubhaneRabbijel a’la” (tri herë) 

Pastaj, duke thënë: “All-llahu Ekber”, ulesh mbi këmbën 

e majtë, ndërsa gishtat e këmbës së djathtë janë kthyer 

në drejtim të Kiblës. Në këtë 

gjendje, duke qëndruar ulur, 
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thua: “Rabbi-gfir li, Rabbi-gfir li” 

prapë duke thenë: “All-llahu Ekber” biem në sexhde dhe 

themi  “Subhane Rabbijel a’la” (tri herë) 

Pataj duke thënë: “All-llahu Ekber”  ulesh në uljen e parë 

dhe thua këto dua duke e lëvizur gishtin tregues: 

“Et-tehijjatu lil-lahi ues-salavatu vet-tajjibatu, es-selamu 

alejke ejjuhen-nebijju ue rahmetull-llahi ue berekatuhu 

es-selamu alejna ue ala ibadil-lahis-salihin 

Eshhedu en la ilahe ila-ll-llah ue eshhedu enne 

Muhammeden abduhu ue resuluhu.” 

“All-llahumme sal-li ‘ala Muhammedin ue ala ali 

Muhammed, kema sal-lejte ‘ala Ibrahime ue ala ali 

Ibrahim, inneke hamidun mexhid; 

All-llahumme barik ‘ala Muhammedin ue ala ali 

Muhammed, kema barekte ‘ala Ibrahime ue ala ali 

Ibrahim, inneke hamidun mexhid”. 

Pastaj çohesh duke i bërë duart grusht dhe duke u 

mbështetur me duar në tokë dhe njëkohësisht duke 

thënë “All-llahu Ekber”, ngritesh për ta fal rekatin e tretë 
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Rekati i tretë FARZ 

 

Kur të ngritemi në këmbë ngrisim 

duart 

 

Vendos dorën e djathtë mbi dorën e majtë  

dhe i vendos kështu duart në gjoks, 

në këtë gjendje thuhet:  

 

E’udhu bil-lahi minesh-shejtanir-raxhim, Bismil-lahir-

Rahmanir-Rahim. 

El-hamdu lil-lahi rabbil alemin, Er-rahmanir-rahim 

Maliki jeumid-din, Ijjake na’budu ue ijjake nesta’in 

Ihdinas-siratal mustekim, Siratal-ledhine en’amte 

alejhim 

Gajril magdubi alejhim ue led-dal-lin. (Amin) 
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Pastaj, duke thënë “All-llahu 

Ekber”, dhe njëkohësisht duke i 

ngritur duart në lartësinë e supeve 

ose të veshëve (shih foton 

nr.1),shkon (përkulesh) në ruku. 

Duke ndejtur në ruku themi tri herë: “Subhane Rabbijel 

‘Adhim” 

Duke thënë “SemiAll-llahu limen hamideh” çohesh nga 

rukuja njëkohësisht duke i ngritur duart deri te supet, 

tamam sikur merr tekbir (shih foton nr.1), dhe thua: 

“Rabbena ue lekel hamd” 

Duke thënë: “All-llahu Ekber” 

shkon në sexhde duke i lëshuar 

së pari duart, e pastaj gjunjët. Në 

këtë gjendje thuhet: “SubhaneRabbijel a’la” (tri herë) 

Pastaj, duke thënë: “All-llahu 

Ekber”,ulesh mbi këmbën e 

majtë, ndërsa gishtat e këmbës 

së djathtë janë kthyer në drejtim të Kiblës.  
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Në këtë gjendje, duke qëndruar ulur, thua: “Rabbi-gfir li, 

Rabbi-gfir li” 

prapë duke thenë: “All-llahu Ekber” biem në sexhde dhe 

themi  “Subhane Rabbijel a’la” (tri herë) 

Pastaj çohesh duke i bërë duart grusht dhe duke u 

mbështetur me duar në tokë dhe njëkohësisht duke 

thënë “All-llahu Ekber”, ngritesh për ta fal rekatin e 

katërt. 
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Rekati i katërt FARZ 

 

Vendos dorën e djathtë mbi dorën 

e majtë dhe i vendos kështu duart 

në gjoks, në këtë gjendje thuhet:  

 

E’udhu bil-lahi minesh-shejtanir-raxhim, Bismil-lahir-

Rahmanir-Rahim. 

El-hamdu lil-lahi rabbil alemin, Er-rahmanir-rahim 

Maliki jeumid-din, Ijjake na’budu ue ijjake nesta’in 

Ihdinas-siratal mustekim, Siratal-ledhine en’amte 

alejhim 

Gajril magdubi alejhim ue led-dal-lin. (Amin) 

  

Pastaj, duke thënë “All-llahu 

Ekber”, dhe njëkohësisht duke i 

ngritur duart në lartësinë e 

supeve ose të veshëve (shih foton 

nr.1), shkon (përkulesh) në ruku. 
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Duke ndejtur në ruku themi tri herë: “Subhane Rabbijel 

‘Adhim” 

Duke thënë “SemiAll-llahu limen hamideh” çohesh nga 

rukuja njëkohësisht duke i ngritur duart deri te supet, 

tamam sikur merr tekbir (shih foton nr.1), dhe thua: 

“Rabbena ue lekel hamd” 

Duke thënë: “All-llahu Ekber” 

shkon në sexhde duke i lëshuar 

së pari duart, e pastaj gjunjët. Në 

këtë gjendje thuhet: 

“SubhaneRabbijel a’la” (tri herë) 

Pastaj, duke thënë: “All-llahu 

Ekber”, ulesh mbi këmbën e 

majtë, ndërsa gishtat e këmbës 

së djathtë janë kthyer në drejtim 

të Kiblës. Në këtë gjendje, duke qëndruar ulur, thua: 

“Rabbi-gfir li, Rabbi-gfir li” 
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prapë duke thenë: “All-llahu Ekber” biem në sexhde dhe 

themi  “Subhane Rabbijel a’la” 

(tri herë) Pataj duke thënë: “All-

llahu Ekber”  ulesh në uljen e 

dytë dhe prej sunetit është që të 

ulemi në këtë mënyrë. 

Duke qëndruar ulur thua këto dua duke e lëvizur gishtin 

tregues: 

“Et-tehijjatu lil-lahi ues-salavatu vet-tajjibatu, es-selamu 

alejke ejjuhen-nebijju ue rahmetull-llahi ue berekatuhu 

es-selamu alejna ue ala ibadil-lahis-salihin 

Eshhedu en la ilahe ila-ll-llah ue eshhedu enne 

Muhammeden abduhu ue resuluhu.” 

“All-llahumme sal-li ‘ala Muhammedin ue ala ali 

Muhammed, kema sal-lejte ‘ala Ibrahime ue ala ali 

Ibrahim, inneke hamidun mexhid; 
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All-llahumme barik ‘ala Muhammedin ue ala ali 

Muhammed, kema barekte ‘ala Ibrahime ue ala ali 

Ibrahim, inneke hamidun mexhid”.  

“All-llahumme Rabbena atina fid-dunja hasaneten ue fil-

ahireti hasaneten ue kina adhaben-nar. Rabbena-gfir li 

ue li validejje ue lil-mu’minine jeume jekumul-hisab” 

 

Namazi përfundon me dhënien e selamit, duke e kthyer 

kokën së pari në të djathtë duke thënë: “Es-Selamu 

‘alejkum ue Rahmetullah”, pastaj në të majtë duke 

thënë: “Es-Selamu ‘alejkum ue Rahmetullah.” 
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Sunetet e Drekës – Ikindisë dhe Jacisë 

 

Sunetet e drekës 

Katër rekatet e para sunet të Namazit të Drekës falen 

sikurse Namazi i Sabahut, i falim dy rekate pastaj japim 

selam, ngritemi dhe i falim edhe dy rekate.  

Gjithashtu edhe dy rekatet sunet pas namazit të Drekës 

falen si suneti i Namazit të Sabahut. 

 

Sunetet e Ikindis 

Katër rekatet sunet para Namazit të Ikindisë falen sikurse 

Namazi i Sabahut, i falim dy rekate pastaj japim selam, 

ngritemi dhe i falim edhe dy rekate. 

 

Suneti i Jacisë 

Dy rekatet sunet pas Namazit të Jacsë falen sikurse 

Namazi i Sabahut, i falim dy rekate pastaj japim selam. 
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NAMAZI    I   AKSHAMIT 
   

Namazi i Akshamit i ka 5 rekate.  Tri farzë dhe dy sunet. 

 

Së pari bëjmë njet Njeti bëhet vetëm me zemër. 

 

Rekati i parë FARZ 

Së pari bëjmë njet Njeti bëhet 

vetëm me zemër.                         

Në këmbë ngrisim duart dhe themi: 

“All-llahu Ekber” 

Vendos dorën e djathtë mbi dorën 

e majtë dhe i vendos kështu duart 

në gjoks, në këtë gjendje thuhet:  
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“Subhaneke All-llahumme ve bihamdike ve 

tebarekesmuke ve teala xhedduke ve la ilahe gajruke” 

E’udhu bil-lahi minesh-shejtanir-raxhim, Bismil-lahir-

Rahmanir-Rahim. 

El-hamdu lil-lahi rabbil alemin, Er-rahmanir-rahim 

Maliki jeumid-din, Ijjake na’budu ue ijjake nesta’in 

Ihdinas-siratal mustekim, Siratal-ledhine en’amte 

alejhim 

Gajril magdubi alejhim ue led-dal-lin. (Amin) 

Bismil-lahir-Rahmanir-Rahim 

Kul Huvall-llahu Ehad All-llahus-Samed lem jelid ue lem 

Juled ue lem Jekun Lehu Kufu-ven Ehad 

Pastaj, duke thënë “All-llahu 

Ekber”, dhe njëkohësisht duke i 

ngritur duart në lartësinë e supeve 

ose të veshëve (shih foton 

nr.1),shkon (përkulesh) në ruku. 

Duke ndejtur në ruku themi tri herë: “Subhane Rabbijel 

‘Adhim” 
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Duke thënë “SemiAll-llahu limen hamideh” çohesh nga 

rukuja njëkohësisht duke i ngritur duart deri te supet, 

tamam sikur merr tekbir (shih foton nr.1), dhe thua: 

“Rabbena ue lekel hamd” 

Duke thënë: “All-llahu Ekber” 

shkon në sexhde duke i lëshuar 

së pari duart,  e pastaj gjunjët. 

Në këtë gjendje thuhet: “SubhaneRabbijel a’la” (tri herë) 

Pastaj, duke thënë: “All-llahu 

Ekber”,ulesh mbi këmbën e 

majtë, ndërsa gishtat e këmbës 

së djathtë janë kthyer në drejtim 

të Kiblës. Në këtë gjendje, duke qëndruar ulur, thua: 

“Rabbi-gfir li, Rabbi-gfir li” 

prapë duke thenë: “All-llahu Ekber” biem në sexhde dhe 

themi  “Subhane Rabbijel a’la” (tri herë) 

Pastaj çohesh duke i bërë duart grusht dhe duke u 

mbështetur me duar në tokë dhe njëkohësisht duke 

thënë “All-llahu Ekber”, ngritesh për ta fal rekatin e dytë 
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Rekati i dytë FARZ 

 

Vendos dorën e djathtë mbi dorën e 

majtë dhe i vendos kështu duart në 

gjoks, në këtë gjendje thuhet:  

E’udhu bil-lahi minesh-shejtanir-raxhim, Bismil-lahir-

Rahmanir-Rahim. 

El-hamdu lil-lahi rabbil alemin, Er-rahmanir-rahim 

Maliki jeumid-din, Ijjake na’budu ue ijjake nesta’in 

Ihdinas-siratal mustekim, Siratal-ledhine en’amte 

alejhim 

Gajril magdubi alejhim ue led-dal-lin. (Amin) 

 

Bismil-lahir-Rahmanir-Rahim 

Inna Eatajnakel-keuther fe sal-li li Rabbike uenhar, inne 

shanieke hovel ebter 
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Pastaj, duke thënë “All-llahu 

Ekber”, dhe njëkohësisht duke i 

ngritur duart në lartësinë e supeve 

ose të veshëve (shih foton nr.1), 

shkon (përkulesh) në ruku. 

Duke ndejtur në ruku themi tri herë: “Subhane Rabbijel 

‘Adhim” 

Duke thënë “SemiAll-llahu limen hamideh” çohesh nga 

rukuja njëkohësisht duke i ngritur duart deri te supet, 

tamam sikur merr tekbir (shih foton nr.1), dhe thua: 

“Rabbena ue lekel hamd” 

Duke thënë: “All-llahu Ekber” 

shkon në sexhde duke i lëshuar 

së pari duart, e pastaj gjunjët. Në 

këtë gjendje thuhet: “SubhaneRabbijel a’la” (tri herë) 

Pastaj, duke thënë: “All-llahu Ekber”, ulesh mbi këmbën 

e majtë, ndërsa gishtat e këmbës së djathtë janë kthyer 

në drejtim të Kiblës. Në këtë 

gjendje, duke qëndruar ulur, 
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thua: “Rabbi-gfir li, Rabbi-gfir li” 

prapë duke thenë: “All-llahu Ekber” biem në sexhde dhe 

themi  “Subhane Rabbijel a’la” (tri herë) 

Pataj duke thënë: “All-llahu Ekber”  ulesh në uljen e parë 

dhe thua këto dua duke e lëvizur gishtin tregues: 

“Et-tehijjatu lil-lahi ues-salavatu vet-tajjibatu, es-selamu 

alejke ejjuhen-nebijju ue rahmetull-llahi ue berekatuhu 

es-selamu alejna ue ala ibadil-lahis-salihin 

Eshhedu en la ilahe ila-ll-llah ue eshhedu enne 

Muhammeden abduhu ue resuluhu.” 

“All-llahumme sal-li ‘ala Muhammedin ue ala ali 

Muhammed, kema sal-lejte ‘ala Ibrahime ue ala ali 

Ibrahim, inneke hamidun mexhid; 

All-llahumme barik ‘ala Muhammedin ue ala ali 

Muhammed, kema barekte ‘ala Ibrahime ue ala ali 

Ibrahim, inneke hamidun mexhid”. 

Pastaj çohesh duke i bërë duart grusht dhe duke u 

mbështetur me duar në tokë dhe njëkohësisht duke 

thënë “All-llahu Ekber”, ngritesh për ta fal rekatin e tretë 
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Rekati i tretë FARZ 

 

Kur të ngritemi në këmbë ngrisim 

duart 

 

Vendos dorën e djathtë mbi dorën e majtë  

dhe i vendos kështu duart në gjoks, 

në këtë gjendje thuhet:  

 

E’udhu bil-lahi minesh-shejtanir-raxhim, Bismil-lahir-

Rahmanir-Rahim. 

El-hamdu lil-lahi rabbil alemin, Er-rahmanir-rahim 

Maliki jeumid-din, Ijjake na’budu ue ijjake nesta’in 

Ihdinas-siratal mustekim, Siratal-ledhine en’amte 

alejhim 

Gajril magdubi alejhim ue led-dal-lin. (Amin) 
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Pastaj, duke thënë “All-llahu 

Ekber”, dhe njëkohësisht duke i 

ngritur duart në lartësinë e supeve 

ose të veshëve (shih foton 

nr.1),shkon (përkulesh) në ruku. 

Duke ndejtur në ruku themi tri herë: “Subhane Rabbijel 

‘Adhim” 

Duke thënë “SemiAll-llahu limen hamideh” çohesh nga 

rukuja njëkohësisht duke i ngritur duart deri te supet, 

tamam sikur merr tekbir (shih foton nr.1), dhe thua: 

“Rabbena ue lekel hamd” 

Duke thënë: “All-llahu Ekber” 

shkon në sexhde duke i lëshuar 

së pari duart, e pastaj gjunjët. Në 

këtë gjendje thuhet: “SubhaneRabbijel a’la” (tri herë) 

Pastaj, duke thënë: “All-llahu 

Ekber”,ulesh mbi këmbën e 

majtë, ndërsa gishtat e këmbës 

së djathtë janë kthyer në drejtim të Kiblës.  
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Në këtë gjendje, duke qëndruar ulur, thua: “Rabbi-gfir li, 

Rabbi-gfir li” 

prapë duke thenë: “All-llahu Ekber” biem në sexhde dhe 

themi  “Subhane Rabbijel a’la” (tri herë) 

Pataj duke thënë: “All-llahu 

Ekber”  ulesh në uljen e fundit 

dhe prej sunetit është që të 

ulemi në këtë mënyrë. 

Duke qëndruar ulur thua këto dua, duke e lëvizur gishtin 

tregues: 

“Et-tehijjatu lil-lahi ues-salavatu vet-tajjibatu, es-selamu 

alejke ejjuhen-nebijju ue rahmetull-llahi ue berekatuhu 

es-selamu alejna ue ala ibadil-lahis-salihin 

Eshhedu en la ilahe ila-ll-llah ue eshhedu enne 

Muhammeden abduhu ue resuluhu.” 
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“All-llahumme sal-li ‘ala Muhammedin ue ala ali 

Muhammed, kema sal-lejte ‘ala Ibrahime ue ala ali 

Ibrahim, inneke hamidun mexhid; 

All-llahumme barik ‘ala Muhammedin ue ala ali 

Muhammed, kema barekte ‘ala Ibrahime ue ala ali 

Ibrahim, inneke hamidun mexhid”.  

“All-llahumme Rabbena atina fid-dunja hasaneten ue fil-

ahireti hasaneten ue kina adhaben-nar. Rabbena-gfir li 

ue li validejje ue lil-mu’minine jeume jekumul-hisab” 

 

Namazi përfundon me dhënien e selamit, duke e kthyer 

kokën së pari në të djathtë duke thënë: “Es-Selamu 

‘alejkum ue Rahmetullah”, pastaj në të majtë duke 

thënë: “Es-Selamu ‘alejkum ue Rahmetullah.” 

 

Sunetet e Akshamit 

Dy rekatet sunet pas Namazit të Akshamit falen 

sikurse Namazi i Sabahut, i falim dy rekate pastaj 

japim selam. 
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Tabela e Rekateve 

Rekate  

Namazi 

Sunnet Farz Sunnet Vitri 

Sabahu 2 2   

Dreka 4 4 2  

Ikindia (4) 4   

Akshami  3 2  

Jacia  4 2 1  ose  

3 
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Namazi I Vitrit 
 

Mënyra e faljes së namazit të vitrit 

Këtu do ta sqarojmë mënyrë e faljes së namazit të vitrit 

tri rekate me foto. 

Së pari bëjmë njet Njeti bëhet vetëm me zemër. 

 

Rekati i parë 

 

Në këmbë ngrisim duart dhe themi: 

“All-llahu Ekber” 

Vendos dorën e djathtë mbi dorën e majtë  

dhe i vendos kështu duart në gjoks, 

në këtë gjendje thuhet:  
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“Subhaneke All-llahumme ve bihamdike ve 

tebarekesmuke ve teala xhedduke ve la ilahe gajruke” 

E’udhu bil-lahi minesh-shejtanir-raxhim, Bismil-lahir-

Rahmanir-Rahim. 

El-hamdu lil-lahi rabbil alemin, Er-rahmanir-rahim 

Maliki jeumid-din, Ijjake na’budu ue ijjake nesta’in 

Ihdinas-siratal mustekim, Siratal-ledhine en’amte 

alejhim 

Gajril magdubi alejhim ue led-dal-lin. (Amin) 

Bismil-lahir-Rahmanir-Rahim 

Kul Huvall-llahu Ehad All-llahus-Samed lem jelid ue lem 

Juled ue lem Jekun Lehu Kufu-ven Ehad 

  

Pastaj, duke thënë “All-llahu Ekber”,  

dhe njëkohësisht duke i ngritur duart 

në lartësinë e supeve ose të veshëve 

(shih foton nr.1),shkon (përkulesh) 

në ruku. 
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Duke ndejtur në ruku themi tri herë: “Subhane Rabbijel 

‘Adhim” 

Duke thënë “SemiAll-llahu limen hamideh” çohesh nga 

rukuja njëkohësisht duke i ngritur duart deri te supet, 

tamam sikur merr tekbir (shih foton nr.1), dhe thua: 

“Rabbena ue lekel hamd” 

Duke thënë: “All-llahu Ekber” 

shkon në sexhde duke i lëshuar së 

pari duart, e pastaj gjunjët. Në 

këtë gjendje thuhet: 

“SubhaneRabbijel a’la” (tri herë) 

Pastaj, duke thënë: “All-llahu Ekber”, ulesh mbi këmbën 

e majtë, ndërsa gishtat e këmbës 

së djathtë janë kthyer në drejtim 

të Kiblës. Në këtë gjendje, duke 

qëndruar ulur, thua: “Rabbi-gfir li, Rabbi-gfir li” prapë 

duke thenë: “All-llahu Ekber” biem në sexhde dhe themi  

“Subhane Rabbijel a’la” (tri herë) 

Pastaj çohesh duke i bërë duart grusht dhe duke u 

mbështetur me duar në tokë dhe njëkohësisht duke 

thënë “All-llahu Ekber”, ngritesh për ta fal rekatin e dytë 



51 
 

Rekati i dytë 

 

Vendos dorën e djathtë mbi dorën e 

majtë dhe i vendos kështu duart në 

gjoks, në këtë gjendje thuhet:  

E’udhu bil-lahi minesh-shejtanir-raxhim, 

Bismil-lahir-Rahmanir-Rahim. 

 

El-hamdu lil-lahi rabbil alemin, Er-rahmanir-rahim 

Maliki jeumid-din, Ijjake na’budu ue ijjake nesta’in 

Ihdinas-siratal mustekim, Siratal-ledhine en’amte 

alejhim 

Gajril magdubi alejhim ue led-dal-lin. (Amin) 

 

Bismil-lahir-Rahmanir-Rahim 

Inna Eatajnakel-keuther fe sal-li li Rabbike uenhar, inne 

shanieke hovel ebter 
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Pastaj, duke thënë “All-llahu Ekber”,  

dhe njëkohësisht duke i ngritur 

duart në lartësinë e supeve ose të 

veshëve (shih foton nr.1), shkon 

(përkulesh) në ruku. 

Duke ndejtur në ruku themi tri herë: “Subhane Rabbijel 

‘Adhim” 

Duke thënë “SemiAll-llahu limen hamideh” çohesh nga 

rukuja njëkohësisht duke i ngritur duart deri te supet, 

tamam sikur merr tekbir (shih foton nr.1), dhe thua: 

“Rabbena ue lekel hamd” 

Duke thënë: “All-llahu Ekber” 

shkon në sexhde duke i lëshuar së 

pari duart, e pastaj gjunjët. Në këtë gjendje thuhet: 

“SubhaneRabbijel a’la” (tri herë) 

Pastaj, duke thënë: “All-llahu 

Ekber”,ulesh mbi këmbën e 

majtë, ndërsa gishtat e këmbës së 

djathtë janë kthyer në drejtim të Kiblës. Në këtë gjendje, 

duke qëndruar ulur, thua: “Rabbi-gfir li, Rabbi-gfir li” 
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prapë duke thenë: “All-llahu Ekber” biem në sexhde dhe 

themi  “Subhane Rabbijel a’la” (tri herë) 

Pastaj çohesh duke i bërë duart grusht dhe duke u 

mbështetur me duar në tokë dhe njëkohësisht duke 

thënë “All-llahu Ekber”, ngritesh për ta fal rekatin e 

tretë. 
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Rekati i Tretë 

 

Vendos dorën e djathtë mbi dorën e 

majtë dhe i vendos kështu duart në 

gjoks, në këtë gjendje thuhet:  

 

E’udhu bil-lahi minesh-shejtanir-raxhim, Bismil-lahir-

Rahmanir-Rahim. 

El-hamdu lil-lahi rabbil alemin, Er-rahmanir-rahim 

Maliki jeumid-din, Ijjake na’budu ue ijjake nesta’in 

Ihdinas-siratal mustekim, Siratal-ledhine en’amte 

alejhim, Gajril magdubi alejhim ue led-dal-lin. (Amin) 

 

Bismil-lahir-Rahmanir-Rahim. 

“Uel Asr In-nel insane lefi Husër il-lel-ledhine Amenu ue 

Amilus-salihati ue tevasav bil Hakki ue tevasav Bis-

sabri” 

 Pastaj ngrit duart (njësoj sikurse kur të bën dua) për ta 

bër duan e kunutit e cila është: 
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 “All-llahum-mehdini fi men hedejt ue Afini fi men afejt 

ue tevel-leni fi men tevel-lejt ue barik li fi ma a’ëtajt ue 

kini sherre ma kadajt fe ineke takdi ue la jukda alejk ue 

innehu la jedhil-lu men valejte ue la jeiz-zu men adejt 

tebarekte Rabbena ue tealejt” 

 

Pastaj, duke thënë “All-llahu Ekber”,  

dhe njëkohësisht duke i ngritur duart 

në lartësinë e supeve ose të veshëve  

(shih foton nr.1), shkon (përkulesh) në ruku. 

Duke ndejtur në ruku themi tri herë: “Subhane Rabbijel 

‘Adhim” 

Duke thënë “SemiAll-llahu limen hamideh” çohesh nga 

rukuja njëkohësisht duke i ngritur duart deri te supet, 

tamam sikur merr tekbir (shih foton nr.1), dhe thua: 

“Rabbena ue lekel hamd” 

Duke thënë: “All-llahu Ekber” 

shkon në sexhde duke i lëshuar 

së pari duart, e pastaj gjunjët. 

Në këtë gjendje thuhet: “SubhaneRabbijel a’la” (tri herë) 
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Pastaj, duke thënë: “All-llahu 

Ekber”, ulesh mbi këmbën e 

majtë, ndërsa gishtat e këmbës 

së djathtë janë kthyer në drejtim 

të Kiblës. Në këtë gjendje, duke qëndruar ulur, thua: 

“Rabbi-gfir li, Rabbi-gfir li” prapë duke thenë: “All-llahu 

Ekber” biem në sexhde dhe themi  “Subhane Rabbijel 

a’la” (tri herë) 

Pataj duke thënë: “All-llahu Ekber”  ulesh në uljen e dytë 

dhe thua këto dua duke e lëvizur gishtin tregues: 

“Et-tehijjatu lil-lahi ues-salavatu vet-tajjibatu, es-selamu 

alejke ejjuhen-nebijju ue rahmetull-llahi ue berekatuhu 

es-selamu alejna ue ala ibadil-lahis-salihin 

Eshhedu en la ilahe ila-ll-llah ue eshhedu enne 

Muhammeden abduhu ue resuluhu.” 

“Et-tehijjatu lil-lahi ues-salavatu vet-tajjibatu, es-selamu 

alejke ejjuhen-nebijju ue rahmetull-llahi ue berekatuhu 

es-selamu alejna ue ala ibadil-lahis-salihin 
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Eshhedu en la ilahe ila-ll-llah ue eshhedu enne 

Muhammeden abduhu ue resuluhu.” 

“All-llahumme sal-li ‘ala Muhammedin ue ala ali 

Muhammed, kema sal-lejte ‘ala Ibrahime ue ala ali 

Ibrahim, inneke hamidun mexhid; 

All-llahumme barik ‘ala Muhammedin ue ala ali 

Muhammed, kema barekte ‘ala Ibrahime ue ala ali 

Ibrahim, inneke hamidun mexhid”.  

“All-llahumme Rabbena atina fid-dunja hasaneten ue fil-

ahireti hasaneten ue kina adhaben-nar. Rabbena-gfir li 

ue li validejje ue lil-mu’minine jeume jekumul-hisab” 

 

Namazi përfundon me dhënien e selamit, duke e kthyer 

kokën së pari në të djathtë duke thënë: “Es-Selamu 

‘alejkum ue Rahmetullah”, pastaj në të majtë duke 

thënë: “Es-Selamu ‘alejkum ue Rahmetullah.” 
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Mënyrat e faljes së namazit të vitrit  

 

Namazi i vitrit një rekat 

   Argument për faljen e namazit të vitrit një rekat është 

hadithi të cilin e transmeton Muslimi, ku i Dërguari 

salallahu alejhi ue selem ka thënë: "Vitri është një rekat 

nga fundi i natës." (Muslimi 752) 

   Po ashtu transmeton Buhariu dhe Muslimi, se 

Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: "Namazi i 

natës është dy nga dy (rekate). E, nëse frikësohet 

ndokush prej jush se mos po hyn sabahu, le të falë një 

rekat vitër." (Buhariu 911, Muslimi 749) 

 

Namazi i vitrit prej tre rekatesh, ka dy mënyra 

1. Përfundohet namazi i vitrit (tre rekate) me vetëm një 

ulje (të fundit) 

Argument për këtë është hadithi të cilin e transmeton 

Aishja, Allahu qoftë i kënaqur me të, e cila thotë: "E ka 

falur Pejgamberi salallahu alejhi ue selem vitrin dhe nuk 

ka dhënë selam në rekatin e dytë." Dhe në një thënie 



59 
 

tjetër: "I ka falur tre rekate vitër dhe nuk është ulur deri 

në uljen e fundit." (Nesaiu 3/234 me sened hasen dhe 

Bejhakiu 3/31me sened sahih) 

2. Mënyra e dytë është të falësh dy rekate dhe të japësh 

selam, pastaj të falësh vetëm edhe një rekat. 

   Argument për këtë është hadithi të cilin e transmeton 

Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ai i falte dy 

rekate dhe jepte selam, pastaj falte vetëm edhe një 

rekat. Ai ka thënë: "Kështu ka vepruar Pejgamberi 

salallahu alejhi ue selem." (Ibn Habbani 2435; ka thënë 

Ibn Haxheri në El-Fet'h, 2/482, senedi i tij është i fortë.) 

 

Namazi i vitrit pesë ose shtatë rekate 

 

   Nëse e fal vitrin pesë ose shtatë rekate, atëherë duhet 

që të falen të gjitha së bashku pa ndërprerë dhe nuk 

ulesh deri në uljen e fundit (d.m.th. në rekatin e pestë 

nëse e fal pesë rekate vitrin, apo në rekatin e shtatë nëse 

e fal shtatë rekate). 

   Argument për këtë është thënia e Aishes, Allahu qoftë i 

kënaqur me të, e cila thotë: "I ka falur Pejgamberi 
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salallahu alejhi ue selem trembëdhjetë rekate namaz të 

natës, pesë prej tyre i ka falur namaz vitër. Nuk është 

ulur në asnjërin rekat, përveç në të fundit." (Muslimi 737) 

   Transmetohet nga Umu Selemi, Allahu qoftë i kënaqur 

me të, se Pejgamberi salallahu alejhi ue selem e ka falur 

vitrin pesë dhe shtatë rekate dhe nuk i ka ndarë rekatet 

me selam apo bisedë. (Ahmedi 6/290, Nesaiu 1714. Ka 

thënë Neveviu se senedi i tij është i mirë dhe shejh Albani 

e ka bërë sahih.) 

Namazi i vitrit nëntë rekate 

   Nëse e fal vitrin nëntë rekate, atëherë këto rekate 

duhet të falen të gjitha së bashku pa ndërprerë, mirëpo 

duhet të ulesh në uljen e parë në rekatin e tetë, pastaj të 

ngrihesh (pa dhënë selam) për të falur rekatin e nëntë 

dhe pastaj të japësh selam. Transmetohet nga Aishja, 

Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi salallahu 

alejhi ue selem ka falur nëntë rekate dhe nuk është ulur 

në asnjërin, përveç në rekatin e tetë. E përkujtonte 

Allahun, e falënderonte dhe e luste Atë, pastaj ngrihej 

dhe nuk jepte selam. Ngrihej dhe falte rekatin e nëntë, 

pastaj ulej, e përkujtonte Allahun, e falënderonte dhe e 

luste Atë dhe jepte selam me zë të lartë, saqë e dëgjonim 

edhe ne." (Muslimi 746) 
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Forma e namazit të gruas është njëlloj 

sikurse namazi i mashkullit 

Forma e namazit të gruas është njëlloj sikurse namazi i 

mashkullit në çdo veprim, sin ë Kijam (qëndrim në këmb), 

ashtu edhe në sexhde, ruku, ulje etj.  

Argumentet për këtë janë: 

1. Pejgmaberi (SalAllahu alejhi ue selem) ka thënë: 

"Faluni ashtu siç më keni parë duke u falur" 13 ky urdhër i 

pejgamberit (SalAllahu alejhi ue selem) është i 

përgjithshëm dhe nuk bën dallim në mes të mashkullit 

dhe femrës. 

 Shejh Albani ka thënë: Mënyrën e faljes së namazit që e 

sqaruam më lart, janë të barabart meshkujt dhe femrat, 

dhe nuk ka ardh asnjë argument nga sunneti që e dallon 

gruan nga meshkujt, përkundrazi hadithi ku Pejgamberi 

(SalAllahu alejhi ue selem) thotë: "Faluni ashtu siç më 

keni parë duke u falur" i përfshinë meshkujt dhe femrat”  

14  

                                                             
13

 Transmeton Buhariu 
14

 Sifetu Slatin-nebij f:189 
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Disa dijetar kan thënë se gruaja nuk duhet të ulet ashtu 

siç ulen meshkujt, dhe jan argumentuar me hadithe të 

dobëta (Daif). 

 Prej këtyre haditheve të dobëta është hadithi që e 

transmeton Abdullah ibn Omeri se Pejgamberi (SalAllahu 

alejhi ue selem) ka thënë:  

"Kur të ulet gruaja në namaz duhet që ti bashkoj dy 

kofshet e saja (mos ti zgjëroj kembët), dhe kur të bën 

sexhde ta mbështet barkun e saj për kofshe (këmbës), 

ashtu që të jet më e mbuluar, sepse Allahu (Subhanehu 

ue Teala) e shikon ate dhe it hot melaikeve: O melaiket e 

Mija, bëhuni dëshmitarë se Une ja kam fal mëkatet e 

saj"15  

 Ky hadith është Daif (i dobët) sepse ky hadith 

transmetohet nga Ebi Mutië El-Belhi. 

Ibn Haxheri ka thënë:  

Ka thënë ibn Muine në lidhje me këtë hadith: "Ky hadith 

nuk miret si argument" 

Buhariu ka thënë: "Ky hadith është Daif (i dobët)" 

                                                             
15

 Sunen El Bejhekij El-Kubra 2/222 
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Gjithashtu edhe Nesaiu ka thënë: "Ky hadith është Daif (i 

dobët)" 16   

 Ibn Atijj ka thënë: "Ebu Mutië El-Belhi (transmetuesi i 

hadithit) është i dobët në hadithet e tij"17  

 Dhe shum hadithe të tjera të dobëta me të cilat jan 

argumentuar këta dijetar. 

Kurse Buhariu ka thënë: "Ummu Derda kur është ulur në 

namaz është ulur sikurse meshkujt, dhe Ummu Darda ka 

qen Fakihe (Dijetare në fikh)" 
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16

 Lisanul Mizan 2/334 
17

 El Kamil fi Duafa Er-rixhal 2/214 
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