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 ِبْسِم الّلِه الرَّْحمِن الرَّحيِم
 
 

Në emër të All-llahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirëplotit 

 

FJALA  HYRËSE 

 
Falënderimi i takon All-llahut xh.sh., i Cili e bëri namazin farz për robërit e Tij dhe i 
urdhëroi që ta falin dhe ta kryejnë në mënyrën më të mirë. Gjithashtu ka ndërlidhur 
shpëtimin e robit me frikë-respektin e treguar në namaz dhe e ka bërë ndarës mes 
kufrit dhe imanit dhe shkak për ta larguar atë nga e keqja dhe e fëlliqura. Namazi është 
mënyra më e përsosur e nderimit dhe respektimit që i bëhet All-llahut xh.sh. Ngritja e 
duarve, qëndrimi në këmbë, përkulja, rënia në sexhde dhe të ndenjurit ulur janë lëvizje 
trupore, me të cilat shfaqet respektimi ndaj All-llahut xh.sh., duke i shprehur madhëri e 
nderim, respekt e lavdërim, adhurim dhe lutje. Kjo është mënyra më e përshtatshme e 
edukimit shpirtëror dhe rruga më e mirë e afrimit tek All-llahu i Madhëruar. Adhurimin 
(ibadetin) në këtë mënyrë e kanë praktikuar të gjithë pejgamberët e All-llahut xh.sh., 
prej Ademit e deri te Muhammedi a.s., me disa ndryshime të vogla në mënyrën e 
kryerjes. Qëllimi i namazit është përkujtim dhe afrim ndaj All-llahut xh.sh. në mënyrë që 
shpirtërisht të ndiejmë kënaqësinë e Krijuesit. Namazi, si obligim i domosdoshëm, 
është shumë i dobishëm si për pastrim ashtu edhe për shëndet, për individin dhe për 
tërë bashkësinë. 

 َوْأُمْر َأْهَلَك ِبالصََّالِة َواْصَطِبْر َعَلْيَها َال َنْسَأُلَك ِرْزًقا َنْحُن َنْرُزُقَك َواْلَعاِقَبُة ِللتَّْقَوى
“Urdhëro familjen tënde të falë namaz, e edhe ti vetë zbatoje atë, ngase Ne nuk 
kërkojmë prej teje ndonjë furnizim (për ty as për familjen tënde), Ne të furnizojmë ty (dhe 
ata), ardhmëria e mirë është e atij që ruhet. “(Taha : 132). 
 
Muhammedi a.s  ka thënë: 
“Urdhëroni fëmijët tuaj të falin namaz qysh prej moshës shtatë vjeçare, e kur t’i mbushin 
dhjetë vjet, atëherë detyroni me butësi.” 
 
Muhammedi  a.s.  gjithashtu ka thënë: 
“Kurrë të mos e lësh ndonjë namaz me vetëdije, sepse ai që e lë namazin me vetëdije 
nuk do ta ketë mbrojtjen e  All-llahut xh.sh.”. 
 
Në këtë broshurë jemi munduar që vëllezërve e motrave muslimane t’u ofrojmë një  
pasqyrë të qartë e të hollësishme për mënyrën e kryerjes së kësaj detyre kaq të 
rëndësishme fetare. Së pari, do të mësojnë pjesën teorike lidhur me pastrimin, abdestin, 
guslin e më pas me namazin, kurse në pjesën e dytë, do të mësojnë në praktikë marrjen 
e abdestit në mënyrë të ilustruar, e pastaj edhe çdo namaz ditor, po ashtu në detaje dhe 
të ilustruar me fotografi për t’ua lehtësuar kryerjen e këtij borxhi ndaj All-llahut xh.sh. 
 
Lutja jonë e fundit është: 
   

“FALËNDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT - ZOTIT TË BOTËRAVE!” 
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ABDESTI 
 

1.  LEXOJMË: "BISMIL-LAHIRR- RRAHMANIRR- RRAHIM" 
 

2 . I lajmë duart deri përtej shuplakës, tri herë. 
 

 
 

3. I lajmë dhëmbët dhe shpërlajmë gojën e hundën, tri herë. 
Me dorën e djathtë shpërlajmë gojën e me të majtën hundën. 

 

 
 

4. E lajmë fytyrën, prej ku kanë dalë flokët e deri nën mjekër 
dhe prej veshit deri në vesh, tri herë. 

 

 
5. E lajmë së pari dorën e djathtë e mandej të majtën 

deri pas bërryli, tri herë. 
 

 
 

6. Me dorë të lagët e prekim pjesën e përparme 
të kokës (mes-h), një herë. 
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7. Me duar të lagëta i prekim veshët dhe qafën, një herë. Gishtin tregues e 
vëmë në vesh, gishtin e madh pas veshit, e me anën e jashtme të tyre e 

fërkojmë qafën. 
 

 
 

8. E lajmë së pari këmbën e djathtë, mandej të majtën deri përmbi nyje. 

 

 
Duke marrë abdest e lexojmë „kelimei shehadetin“. 

 
„Esh-hedu el-la ilahe il-lall-llah ve esh-hedu enne Muhammeden 

abduhu ve rasuluhu“. 
             
Mbas abdestit lexojmë duanë: 
 

Eudhu bil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim. 
 Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 

 
“El-hamdu lil-lahil-ledhi xhe’ale’l-mae adhben furaten bi rah-metihi ve lem 
jexh’alhu milhan uxhaben bidhunubi. Vel-hamdu lil-lahi’l-ledhi juvafi 
ni’amehu ve jukafi mezidehu ve’l-hamdu lil-lahil-ledhi et’amena ve sekana 
ve xhe’alena minel muslimin”. 

 

 

 

Admin
Note
Accepted set by Admin

Admin
Note
Accepted set by Admin

Admin
Note
Marked set by Admin

R. Neziri
Sound Attachment
Duaja e abdestit (Kliko 2 herë)

Rejhan Neziri
Sound Attachment
Shehadeti (Kliko 2 herë)
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EZANI: 
 
 

All-llahu ekberull-llahu ekber, 
All-llahu ekberull-llahu ekber. 
 
Esh’hedu el-la ilahe il-lall-llah, 
Esh’hedu el-la ilahe il-lall-llah. 
 
Esh’hedu enne Muhammeder-rasulull-llah, 
Esh’hedu enne Muhammeder-rasulull-llah. 
 
Haj-je ‘ales-salah,       
Haj-je ‘ales-salah. 
 
Haj-je ‘alel-felah, 
Haj-je ‘alel-felah. 
 
(Es-salatu hajrum-minen-neum 
 Es-salatu hajrum-minen-neum ) = vetëm në ezanin e sabahut. 
 
All-llahu ekberull-llahu ekber 
La ilahe il-lall-llah. 

 
 
 

Duaja e ezanit: 
 
“All-llahumme Rabbe hadhihid-da’vetit-tammeh ve’s-salatil kaimeh, 
ati Muhammedeni’l-vesilete ve’l-fadilete ve’d-deraxheter-rafii’ah 
veb’ath-hu mekamem-mahmudeni’l-ledhi ve’at-teh, inneke la 
tuhlifu’l-mii’ad”. 

 

 

 

 

Sound Attachment
Ezani (Kliko 2 herë)

Sound Attachment
Duaja e ezanit (Kliko 2 herë)
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IKAMETI: 
 

 
All-llahu ekberull-llahu ekber, 
All-llahu ekberull-llahu ekber. 
 
Esh’hedu el-la ilahe il-lall-llahu, 
Esh’hedu el-la ilahe il-lall-llah. 
 
Esh’hedu enne Muhammeder-rasulull-llahi, 
Esh’hedu enne Muhammeder-rasulull-llah. 
 
Haj-je ‘ales-salati, 
Haj-je ‘ales-salah. 
 
Haj-je ‘alel-felahi, 
Haj-je ‘alel-felah. 
 
Kad kametis-salatu, 
Kad kametis-salah. 
 
All-llahu ekberull-llahu ekber 
La ilahe il-lall-llah. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sound Attachment
Ikameti (Kliko 2 herë)
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NAMAZI I SABAHUT 
                                                                                                                  
 
 

Namazi i Sabahut ka 4 rekate:   2  SUNNET  +   2  FARZ 
 
 

2 Sunnet: 
 

Rekati i parë 
 

Bëjmë nijjetin:  
 

E’udhu bil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim 
Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 

 
“Vendosa në emër të All-llahut për të falë Sunnetin e Sabahut,  

u ktheva kah Kibla, All-llahu Ekber”. 
 

 Marrim tekbir, si në foto. 
 

TEKBIRI 
                     
I lidhim duart dhe lexojmë: “Subhanekell-llahumme ve bihamdike ve tebara kesmuke ve 
te’ala xhedduke ve la ilahe    gajruke.” 

Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim 
Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 

 
“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte alejhim, 
gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-daal-lin.  Amin.” 
 

“INNA A’ËTAJNAKE’L-KEVTHER. FE SAL-LI LI RABBIKE VE’NHAR. INNE SHANI’EKE HUVEL 
EBTER.” 

 

Sound Attachment
el-Fatihah (Kliko 2 herë)

Sound Attachment
el-Keuther (Kliko 2 herë)

Sound Attachment
Subhaneke (Kliko 2 herë)
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KIJAMI 

                          
Themi: “All-llahu ekber” dhe shkojmë në ruku, 
ku 3 herë themi: “Subhane Rabbije’l-‘adhim”. 

 
RUKUJA 

 
Pastaj ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semi’all-llahu limen hamideh, Rabbena  leke’l-hamd.” 
 
Themi: “All-llahu ekber” dhe shkojmë në sexhde, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-
a’la”  ( 2  herë bijmë në sexhde). 
 

SEXHDEJA 
 
 
Përsëri ngrihemi në rekatin e dytë duke thënë: “All-llahu ekber” .               

 
 
 

Rekati i dytë 
 
 

“Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim” 
 

“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte alejhim, 
gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-daal-lin. Amin.” 
 

“KUL HUVALL-LLAHU EHAD. ALL-LLAHUS-SAMED. LEM JELID VE LEM JULED. VE LEM JEKUL-
LEHU KUFUVEN EHAD.”  

Sound Attachment
Subhane... (Kliko 2 herë)

Sound Attachment
Semiallah... (Kliko 2 herë)

Sound Attachment
Subhane... (Kliko 2 herë)

Sound Attachment
Kul-huvallah (Kliko 2 herë)
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              KIJAMI       

Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
 

 
RUKUJA 

 
Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 
 

 
SEXHDEJA 

 

Pas kësaj ulemi në et-tehijjat.  
 

 
KA’DE-I AHIRE (Ulja e fundit) 

 
Lexojmë: 
 
•Ettehijjatu lil-lahi vessalavatu vettajjibatu, esselamu alejke ejjuhennebijju ve  rahmetull-
llahi ve berakatuhu, esselamu alejna ve ala ibadil-lahissalihin. Esh-hedu el-la ilahe il-
lallah ve esh-hedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. 

•All-llahumme sal-li ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, kema sal-lejte ‘ala 
Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime inneke hamidum-mexhid. 

Sound Attachment
Et-tehijjatu (Kliko 2 herë)

Sound Attachment
Sal-li ala... (Kliko 2 herë)
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•All-llahumme barik ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, kema barakte ‘ala 
Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime inneke hamidum-mexhid. 

•ll-llahumme Rabbena atina fiddunja haseneten ve fi’l-ahirati haseneten ve kina 
adhabennar. 

•All-llahumme Rabbenagfirlii ve li validejje ve lil mu'minine jeume jekumul hisab.  
Japim selam në të djathtë duke thënë: “Es-selamu alejkum ve rahmetull-llah” dhe në të 
njëjtën mënyrë edhe në anën e majtë.  
Pastaj themi: “All-llahumme entes-selamu ve minkes-selamu tebarakte ja dhe’l-xhelali 
ve’l-ikram”. Kështu mbaron namazi Sunnet i Sabahut. 
 
 

NAMAZI I SABAHUT 
 
 2  Farz:                         

Rekati i parë 
 

Bëjmë nijjetin: 
 

Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim 
Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 

 
“Vendosa në emër të All-llahut për të falë Farzin e Sabahut, u 

ktheva kah Kibla, All-llahu Ekber” 
                                                    

I lidhim duart dhe lexojmë:  
 

 Subhanekell-llahumme ve bi hamdike ve tebarakesmuke ve te’ala xhedduke  ve 
la ilahe gajruke. 

 
Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim 

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 
 

“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-daal-lin. Amin.” 

“ELEM TERA KEJFE FE’ALE RABBUKE BI AS’HABI’L-FIIL. ELEM JEXH’AL KEJDEHUM FII TADLIL. 
VE ERSELE ALEJHIM TAJRAN EBABIL. TERMIHIM BI HIXHARATIM-MIN SIXHXHIL. FE 
XHE’ALEHUM KE ASFIM-ME’KUL.” 

Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 
                    
Përsëri ngritemi në rekatin e dytë duke thënë: “All-llahu ekber” .               

 
 

Sound Attachment
Barik ala (Kliko 2 herë)

Sound Attachment
R. atina (Kliko 2 herë)

Sound Attachment
R. gfirli (Kliko 2 herë)

Sound Attachment
Selami (Kliko 2 herë)

Sound Attachment
A. entes-selamu (Kliko 2 herë)

Sound Attachment
Sureja el-Fiil (Kliko 2 herë)
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Rekati i dytë 
 

“Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 
 

“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-daal-lin. Amin.” 
 
“LI ILAFI KURAJSHIN. ILAFIHIM RIHLETESH-SHITAI VES-SAJF. FEL JA’BUDUU RABBE HADHEL 
BEJT. EL-LEDHI ET’AMEHUM MIN XHU’IN VE AMENEHUM MIN HAUF.” 
 
Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
 
Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 
 
Pas kësaj ulemi në et-tehijjat, ku lexojmë:  
  
•Ettehijjatu lil-lahi vessalavatu vettajjibatu, esselamu alejke ejjuhennebijju ve  rahmetull-
llahi ve berakatuhu, esselamu alejna ve ala ibadil-lahissalihin. Esh-hedu el-la ilahe il-
lallah ve esh-hedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. 

•All-llahumme sal-li ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, kema sal-lejte ‘ala 
Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime inneke hamidum-mexhid. 

•All-llahumme barik ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, kema barakte ‘ala 
Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime inneke hamidum-mexhid. 

•All-llahumme Rabbena atina fiddunja haseneten ve fi’l-ahirati haseneten ve kina 
adhabennar. 

•All-llahumme Rabbenagfirlii ve li validejje ve lil mu'minine jeume jekumul hisab.  
Japim selam në të djathtë duke thënë: “Es-selamu alejkum ve rahmetull-llah” dhe në të 
njëjtën mënyrë edhe në anën e majtë. 
Pastaj themi: “All-llahumme entes-selamu ve minkes-selamu tebarakte ja dhe’l-xhelali 
ve’l-ikram”. Kështu mbaron namazi Farz i Sabahut. 

 

 

 

 

 

 

 

Sound Attachment
Sureja Kurajsh (Kliko 2 herë)
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NAMAZI I DREKËS 
                                                                                   
Namazi i drekës  ka 10 rekate:  4 SUNNET,  
                                                               4 FARZ, DHE  
                                                               2 SUNNET 
 

4 Sunnet: 
 

Rekati i parë: 
 
 

Bëjmë nijjetin: 
 

Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim 
Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 

 

“Vendosa në emër të All-llahut për të falë Sunnetin e Drekës, u ktheva kah Kibla, 
All-llahu Ekber” 

 

“Subhanekell-llahumme ve bihamdike ve tebarakesmuke ve te’ala xhedduke ve la 
ilahe gajruke.” 

 

Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim 
Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 

 

“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-daal-lin. Amin.” 
 

“ERA EJTEL-LEDHI JUKEDH-DHIBU BI’D-DIN. FE DHALIKEL-LEDHI JEDU-UL JETIM. VE LA 
JEHUD-DU ALA TA’AMIL MISKIN. FE VEJLUN LI’L-MUSAL-LIN, EL-LEDHINE HUM AN SALATIHIM 
SAHUN. EL-LEDHINE HUM JURAUNE. VE JEMNE ‘UNE’L-MA’UN. 
 
Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
 
Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 
 
 

Përsëri ngritemi në rekatin e dytë duke thënë: “All-llahu ekber”.              
 

 
Rekati i dytë 

 
 

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 
       
“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-daal-lin. Amin.” 
 

Sound Attachment
Sureja el-Maun (Kliko 2 herë)
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“INNA A’ËTAJNAKE’L-KEVTHER. FE SAL-LI LI RABBIKE VE’NHAR. INNE SHANIEKE HUVEL 
EBTER.”  
 
Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
 
Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 
 

Pas kësaj ulemi në et-tehijjatin e parë, ku lexojmë:  
                                                                                        
•Ettehijjatu lil-lahi vessalavatu vettajjibatu, esselamu alejke ejjuhennebijju ve rahmetull-
llahi ve berakatuhu, esselamu alejna ve ala ibadil-lahissalihin. 
Esh-hedu el-la ilahe il-lallah ve esh-hedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. 

 
Ngritemi në rekatin e tretë duke thënë: “All-llahu ekber”.           
 
                                                                                                                 
 

Rekati i tretë 
 
 

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 
 
“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-daal-lin. Amin.” 

“KUL JAA EJ-JUHE’L-KAFIRUN. LA  A’BUDU MA TA’BUDUUN. VE LA ENTUM ABIDUUNE MA 
A’BUD. VE LA ENE ABIDUN MA ABETTUM. VE LA ENTUM ABIDUNE MA A’BUD. LEKUM DINUKUM 
VE LIJE DIN. 

Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
 
Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 
 
Përsëri ngritemi në rekatin e katërt duke thënë: “All-llahu ekber”.               
 

 
 
 
 
 

Sound Attachment
Sureja el-Kafirun (Kliko 2 herë)
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Rekati i katërt 
 

 
Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 

 

“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-daal-lin. Amin.” 
 
“IDHA XHAA’E NASRULL-LLAHI VEL FET’H. VE RA EJTE’N-NASE JED HULUNE FI DINIL-LAHI EF-
VAXHA. FE SEB-BIH BI HAMDI RAB-BIKE VESTAGFIRHU IN-NEHU KANE TEV-VABA.” 
 
Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
 
Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 
 
Pas kësaj ulemi në et-tehijjatin e fundit, ku lexojmë:  
•Ettehijjatu lil-lahi vessalavatu vettajjibatu, esselamu alejke ejjuhennebijju ve  rahmetull-
llahi ve berakatuhu, esselamu alejna ve ala ibadil-lahissalihin. Esh-hedu el-la ilahe il-
lallah ve esh-hedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. 

•All-llahumme sal-li ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, kema sal-lejte ‘ala 
Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime inneke hamidum-mexhid. 

•All-llahumme barik ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, kema barakte ‘ala 
Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime inneke hamidum-mexhid. 

•All-llahumme Rabbena atina fiddunja haseneten ve fi’l-ahirati haseneten ve kina 
adhabennar. 

•All-llahumme Rabbenagfirlii ve li validejje ve lil mu'minine jeume jekumul hisab.  
Japim selam në të djathtë duke thënë: “Es-selamu alejkum ve rahmetull-llah” dhe në të 
njëjtën mënyrë edhe në anën e majtë.  
Pastaj themi: “All-llahumme entes-selamu ve minkes-selamu tebarakte ja dhe’l-xhelali 
ve’l-ikram”. Kështu mbaron namazi Sunnet i Drekës. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sound Attachment
Sureja en-Nasr (Kliko 2 herë)
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NAMAZI I DREKËS 
                                                                                                                        
 
4 Farz: 

Rekati i parë: 
 

Bëjmë nijjetin: 
 

Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim 
Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 

 
“Vendosa në emër të All-llahut për të falë Farzin e Drekës u ktheva kah Kibla                

All-llahu Ekber” 
                                        

 
“Subhanekell-llahumme ve bihamdike ve tebarakesmuke ve te’ala xhedduke ve la ilahe 

gajruke.” 
 
“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-daal-lin. Amin.” 
 
 

“TEB-BET JEDA EBI LEHEBIN VE TEBB. MA AGNA ANHU MALUHU VE MA KESEB. SEJASLA 
NARAN DHATE LEHEB. VEMRA’ETUHU HAM-MALETEL HATAB. FI XHIDIHA HABLUM MIM-MESED. 
 
                                                                                                                           
Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
 
Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 
 
Ngritemi në rekatin e dytë duke thënë:  “All-llahu ekber”.          
 

 
Rekati i dytë: 

 
 

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 
 
“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-dal-lin. Amin.” 
 

“KUL HUVALL-LLAHU EHAD. ALL-LLAHUS-SAMED. LEM JELID VE LEM JULED. VE LEM JEKUL-
LEHU KUFUVEN EHAD.” 

 

Sound Attachment
Sureja el-Mesed (Kliko 2 herë)
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Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
 
Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 

 
Pastaj ulemi në et-tehijjatin e parë, ku lexojmë: 
 
•Ettehijjatu lil-lahi vessalavatu vettajjibatu, esselamu alejke ejjuhennebijju ve rahmetull-
llahi ve berakatuhu, esselamu alejna ve ala ibadil-lahissalihin. 
Esh-hedu el-la ilahe il-lallah ve esh-hedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. 

 
Ngritemi në rekatin e tretë duke thënë: “All-llahu ekber”. 
 
 
 

Rekati i tretë: 
 
 

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 
 
“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-dal-lin. Amin.” 
 
(Mbas el-Hamit /Fatihasë/ nuk lexojmë sure në rekatin e tretë dhe të katërt te namazet 
farz, porse drejt shkojmë në ruku). 
 
Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
 
Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 
 
Ngritemi në rekatin e katërt  duke thënë: “All-llahu ekber”.              
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Rekati i katërt 
 

 
Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 

 
 

“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin.  Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-dal-lin. Amin.” 
 

(Nuk lexojmë sure) 
 
 
Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
 
Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 

 

Pas kësaj ulemi në et-tehijjatin e fundit, ku lexojmë:  
 

•Ettehijjatu lil-lahi vessalavatu vettajjibatu, esselamu alejke ejjuhennebijju ve  rahmetull-
llahi ve berakatuhu, esselamu alejna ve ala ibadil-lahissalihin. Esh-hedu el-la ilahe il-
lallah ve esh-hedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. 

•All-llahumme sal-li ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, kema sal-lejte ‘ala 
Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime inneke hamidum-mexhid. 

•All-llahumme barik ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, kema barakte ‘ala 
Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime inneke hamidum-mexhid. 

•All-llahumme Rabbena atina fiddunja haseneten ve fi’l-ahirati haseneten ve kina 
adhabennar. 

•All-llahumme Rabbenagfirlii ve li validejje ve lil mu'minine jeume jekumul hisab.  
Japim selam në të djathtë duke thënë: “Es-selamu alejkum ve rahmetull-llah” dhe në të 
njëjtën mënyrë edhe në anën e majtë.  
Pastaj themi: “All-llahumme entes-selamu ve minkes-selamu tebarakte ja dhe’l-xhelali 
ve’l-ikram”. Kështu mbaron namazi Farz i Drekës. 
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NAMAZI I DREKËS 
                                                                                                                        
 

2 Sunnet të mbramë: 
 

Rekati i parë: 
 
 

Bëjmë nijjetin: 
 

Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim 
Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 

 

“Vendosa në emër të All-llahut për të falë Sunnetin e mbramë të Drekës, u ktheva 
kah Kibla, All-llahu Ekber” 

 
“Subhanekell-llahumme ve bihamdike ve tebarakesmuke ve te’ala xhedduke ve la 

ilahe gajruke”. 
 

Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim 
Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 

 

“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-daal-lin. Amin.” 
 

“KUL E’UDHU BI RAB-BIL FELEK.  MIN SHER-RI MA HALEK. VE MIN SHER-RI GASIKIN IDHA 
VEKAB. VE MIN SHER-RI’N-NEF-FATHATI FI’L-‘UKAD. VE MIN SHER-RI HASIDIN IDHA HASED.” 

 
Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
 
Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 
 
Ngritemi në rekatin e dytë, duke thënë:  “All-llahu ekber”. 
 
 
 

Rekati i dytë 
 
 

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 
 

“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-daal-lin. Amin.” 
 
“KUL E’UDHU BI RAB-BI’N-NAS. MELIKIN-NAS, ILAHIN-NAS. MIN SHER-RIL VESVASIL HAN-NAS. 
EL-LEDHI JUVESVISU FI SUDURIN-NAS. MINEL XHIN-NETI VEN-NAS.” 
 

Sound Attachment
Sureja el-Felek (Kliko 2 herë)

Sound Attachment
Sureja en-Nas (Kliko 2 herë)
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Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
 
Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 
                                                                                                
Pas kësaj ulemi në et-tehijjat, ku lexojmë:  
•Ettehijjatu lil-lahi vessalavatu vettajjibatu, esselamu alejke ejjuhennebijju ve  rahmetull-
llahi ve berakatuhu, esselamu alejna ve ala ibadil-lahissalihin. Esh-hedu el-la ilahe il-
lallah ve esh-hedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. 

•All-llahumme sal-li ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, kema sal-lejte ‘ala 
Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime inneke hamidum-mexhid. 

•All-llahumme barik ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, kema barakte ‘ala 
Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime inneke hamidum-mexhid. 

•All-llahumme Rabbena atina fiddunja haseneten ve fi’l-ahirati haseneten ve kina 
adhabennar. 

•All-llahumme Rabbenagfirlii ve li validejje ve lil mu'minine jeume jekumul hisab. 
 Japim selam në të djathtë duke thënë: “Es-selamu alejkum ve rahmetull-llah” dhe në të 
njëjtën mënyrë edhe në anën e majtë. 

Pastaj themi: “All-llahumme entes-selamu ve minkes-selamu tebarakte ja dhe’l-xhelali 
ve’l-ikram”. Kështu mbaron namazi Sunnet i mbramë i Drekës. 
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NAMAZI I IKINDISË 
                              
                                                                          
Namazi i Ikindisë  ka 8 rekate:  4 SUNNET,  
                                                                4 FARZ  
 
4 Sunnet: 
 

Rekati i parë: 
 

Bëjmë nijjetin: 
 

Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim 
Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 

 

“Vendosa në emër të All-llahut për të falë Sunetin e Ikindisë, u ktheva kah Kibla, 
All-llahu Ekber” 

 

“Subhanekell-llahumme ve bihamdike ve tebarakesmuke ve te’ala xhedduke ve la 
ilahe gajruke.” 

 

Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim 
Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 

 

“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-daal-lin. Amin.” 

“ELEM TERA KEJFE FE’ALE RABBUKE BI AS’HABIL FIIL. ELEM JEXH’AL KEJDEHUM FI TADLIL. 
VE ERSELE ALEJHIM TAJRAN EBABIL. TERMIHIM BI HIXHARATIN MIN SIXHXHIL. FE 
XHE’ALEHUM KE ASFIM - MEKUL.” 

Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
 
Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 
 
Ngritemi në rekatin e dytë duke thënë: “All-llahu ekber”. 
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Rekati i dytë: 
 

 
Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 

 

“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-daal-lin. Amin.” 
 
“LI ILAFI KURAJSHIN. ILAFIHIM RIHLETESH-SHITAI VES-SAJF. FEL JA’BUDUU RABBE HADHE’L-
BEJT. EL-LEDHI ET’AMEHUM MIN XHU’IN VE AMENEHUM MIN HAUF.” 
 
Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
 
Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 
 
Pastaj ulemi në et-tehijjatin e parë, ku lexojmë: 
•Ettehijjatu lil-lahi vessalavatu vettajjibatu, esselamu alejke ejjuhennebijju ve  rahmetull-
llahi ve berakatuhu, esselamu alejna ve ala ibadil-lahissalihin. Esh-hedu el-la ilahe il-
lallah ve esh-hedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. 

 
  (Te sunnetët e ikindisë dhe te sunnetët e parë të jacisë mbas et-tehijjatit lexojmë edhe):  
 

•All-llahumme sal-li ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, kema sal-lejte ‘ala 
Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime inneke hamidum-mexhid. 

•All-llahumme barik ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, kema barakte ‘ala 
Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime inneke hamidum-mexhid. 

 
  Ngritemi në rekatin e tretë  duke thënë: “All-llahu ekber”.        

 
 

Rekati i tretë: 
 

“Subhanekell-llahumme ve bihamdike ve tebarakesmuke ve te’ala xhedduke ve la 
ilahe gajruke.” 

 

Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim 
Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 

 
“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-daal-lin. Amin.” 
 
“ERA EJTEL-LEDHI JUKEDH-DHIBU BID-DIN. FE DHALIKEL-LEDHI JEDU’UL JETIM. VE LA JEHUD-
DU ALA TA’AMIL MISKIN. FE VEJLUL-LIL MUSAL-LIN. EL-LEDHINE HUM AN SALATIHIM SAHUN. 
EL-LEDHINE HUM JURAA ’UUNE VE JEMNE ‘UNE’L-MAUN.” 
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Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
 
Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 
 
Ngritemi në rekatin e katërt duke thënë: “All-llahu ekber”. 

 
 
 
 

Rekati i katërt: 
 

 

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 
 

“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-daal-lin. Amin.” 
 
“INNA A’ËTAJNAKE’L-KEVTHER. FE SAL-LI LI RABBIKE VE’NHAR. INNE SHANI’EKE HUVEL 
EBTER.”  
 
Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
 
Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 
 
Pastaj ulemi në et-tehijjatin e fundit, ku lexojmë: 
 
•Ettehijjatu lil-lahi vessalavatu vettajjibatu, esselamu alejke ejjuhennebijju ve  rahmetull-
llahi ve berakatuhu, esselamu alejna ve ala ibadil-lahissalihin. Esh-hedu el-la ilahe il-
lallah ve esh-hedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. 

•All-llahumme sal-li ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, kema sal-lejte ‘ala 
Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime inneke hamidum-mexhid. 

•All-llahumme barik ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, kema barakte ‘ala 
Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime inneke hamidum-mexhid. 

•All-llahumme Rabbena atina fiddunja haseneten ve fi’l-ahirati haseneten ve kina 
adhabennar. 

All-llahumme Rabbenagfirlii ve li validejje ve lil mu'minine jeume jekumul hisab. 
Japim selam në të djathtë duke thënë: “Es-selamu alejkum ve rahmetull-llah” dhe në të 
njëjtën mënyrë edhe në anën e majtë. Pastaj themi: “All-llahumme entes-selamu ve 
minkes-selamu tebarakte ja dhe’l-xhelali ve’l-ikram”. Kështu mbaron namazi Sunnet i 
Ikindisë. 
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NAMAZI I IKINDISË 
 

 

4 Farz: 
Rekati i parë: 

 
Bëjmë nijjetin: 

 
Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim 

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 
 

“Vendosa në emër të All-llahut për të falë Farzin e Ikindisë, u ktheva kah, Kibla 
All-llahu Ekber” 

 

“Subhanekell-llahumme ve bihamdike ve tebarakesmuke ve te’ala xhedduke ve la 
ilahe gajruke.” 

 

Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim 
Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 

 

“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-daal-lin. Amin.” 
 
“KUL JAA EJ-JUHEL KAFIRUN. LA  A’ËBUDU MA TA’ËBUDUUN. VE LA ENTUM ABIDUNE MA 
A’ËBUD. VE LA ENE ABIDUM MA ABETTUM. VE LA ENTUM ‘ABIDUNE MA A’ËBUD. LEKUM 
DINUKUM VE LIJE DIN.” 
 
Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
 
Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 
 
Ngritemi në rekatin e dytë duke thënë: “All-llahu ekber”. 
 

 
 

Rekati i dytë: 
 
 

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 
 

“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-dal-lin. Amin.” 
       
“IDHA XHAA’E NASRULL-LLAHI VEL FET’H.  VE RA EJTEN-NASE JED HULUNE FI DINIL-LAHI EF 
VAXHA. FE SEB-BIH BI HAMDI RAB-BIKE VESTAGFIRH. IN-NEHU KANE TEV-VABA. 
 
Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
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 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
 
Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 

 

Pastaj ulemi në et-tehijjatin e parë, ku lexojmë: 

•Ettehijjatu lil-lahi vessalavatu vettajjibatu, esselamu alejke ejjuhennebijju ve  rahmetull-
llahi ve berakatuhu, esselamu alejna ve ala ibadil-lahissalihin. Esh-hedu el-la ilahe il-
lallah ve esh-hedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. 

 
Ngrihemi në rekatin e tretë duke thënë: “All-llahu ekber”. 
              
 

 
Rekati i tretë 

 
 

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 
 
“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-daal-lin. Amin.” 
 
 
Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
 
Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 
 
Ngritemi në rekatin e katërt duke thënë: “All-llahu ekber”. 
 

 
Rekati i katërt 

 
Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 

 

“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-daal-lin. Amin.” 
 
Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
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Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 
 
Pastaj ulemi në et-tehijjatin e fundit, ku lexojmë: 
              
•Ettehijjatu lil-lahi vessalavatu vettajjibatu, esselamu alejke ejjuhennebijju ve  rahmetull-
llahi ve berakatuhu, esselamu alejna ve ala ibadil-lahissalihin. Esh-hedu el-la ilahe il-
lallah ve esh-hedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. 

•All-llahumme sal-li ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, kema sal-lejte ‘ala 
Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime inneke hamidum-mexhid. 

•All-llahumme barik ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, kema barakte ‘ala 
Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime inneke hamidum-mexhid. 

•All-llahumme Rabbena atina fiddunja haseneten ve fi’l-ahirati haseneten ve kina 
adhabennar. 

•All-llahumme Rabbenagfirlii ve li validejje ve lil mu'minine jeume jekumul hisab. 
 Japim selam në të djathtë duke thënë: “Es-selamu alejkum ve rahmetull-llah” dhe në të 
njëjtën mënyrë edhe në anën e majtë.  

Pastaj themi: “All-llahumme entes-selamu ve minkes-selamu tebarakte ja dhe’l-xhelali 
ve’l-ikram”. Kështu mbaron namazi Farz i Ikindisë. 
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NAMAZI I AKSHAMIT                                                         
 
Namazi i Akshamit ka 5 rekate:  3 FARZ, 
                                                               2 SUNNET 
 
 

3 Farz: 
 

Rekati i parë: 
 

Bëjmë nijjetin: 
 

Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim 
Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 

 
“Vendosa në emër të All-llahut për të falë Farzin e Akshamit, u ktheva kah Kibla, All-llahu 

Ekber” 
 

“Subhanekell-llahumme ve bihamdike ve tebarakesmuke ve te’ala xhedduke ve la ilahe 
gajruke.” 

 
Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim 

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 
 

 

“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-daal-lin. Amin.” 
 

“TEB-BET JEDA EBI LEHEBIN VE TEBB. MA AGNA ANHU MALUHU VE MA KESEB. SEJASLA 
NARAN DHATE LEHEB. VEMRA’ETUHU HAM-MALETEL HATAB. FI XHIDIHA HABLUM MIM-MESED. 
 
Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
 
Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 

 

Ngritemi në rekatin e dytë duke thënë: “All-llahu ekber”. 
 

 
 

Rekati i dytë: 
 
 

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 
 

“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-dal-lin. Amin.” 
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 “KUL HUVALL-LLAHU EHAD. ALL-LLAHUS-SAMED. LEM JELID VE LEM JULED. VE LEM JEKUL-
LEHU KUFUVEN EHAD.” 

 
Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
 
Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 

 

Pastaj ulemi në et-tehijjatin e parë, ku lexojmë: 
 
•Ettehijjatu lil-lahi vessalavatu vettajjibatu, esselamu alejke ejjuhennebijju ve  rahmetull-
llahi ve berakatuhu, esselamu alejna ve ala ibadil-lahissalihin. Esh-hedu el-la ilahe il-
lallah ve esh-hedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. 

 
Ngritemi në rekatin e tretë duke thënë: “All-llahu ekber”. 
 
 

Rekati i tretë: 
 

 

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 
 

“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-dal-lin. Amin.” 
 

(Nuk lexojmë sure) 
 
 
 
Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
 
Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 
 
Pastaj ulemi në et-tehijjatin e fundit, ku lexojmë: 
 

•Ettehijjatu lil-lahi vessalavatu vettajjibatu, esselamu alejke ejjuhennebijju ve  rahmetull-
llahi ve berakatuhu, esselamu alejna ve ala ibadil-lahissalihin. Esh-hedu el-la ilahe il-
lallah ve esh-hedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. 

•All-llahumme sal-li ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, kema sal-lejte ‘ala 
Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime inneke hamidum-mexhid. 

•All-llahumme barik ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, kema barakte ‘ala 
Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime inneke hamidum-mexhid. 
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•All-llahumme Rabbena atina fiddunja haseneten ve fi’l-ahirati haseneten ve kina 
adhabennar. 

•All-llahumme Rabbenagfirlii ve li validejje ve lil mu'minine jeume jekumul hisab. 
 Japim selam në të djathtë duke thënë: “Es-selamu alejkum ve rahmetull-llah” dhe në të 
njëjtën mënyrë edhe në anën e majtë. 

 Pastaj themi: “All-llahumme entes-selamu ve minkes-selamu tebarakte ja dhe’l-xhelali 
ve’l-ikram”. Kështu mbaron namazi Farz i Akshamit. 

 
 
 
 
 

 
NAMAZI I AKSHAMIT 

                                                                                                              
2 Sunnet:        
                 

Rekati i parë: 
 

Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim 
Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 

 
“Vendosa në emër të All-llahut për të falë Sunnetin e Akshamit, u ktheva kah 

Kibla, All-llahu Ekber” 
 

“Subhanekell-llahumme ve bihamdike ve tebarakesmuke ve te’ala xhedduke ve la 
ilahe gajruke.” 

 

Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim 
Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 

 

“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-daal-lin. Amin.” 
                                

“KUL E’UDHU BI RAB-BIL FELEK.  MIN SHER-RI MA HALEK. VE MIN SHER-RI GASIKIN IDHA 
VEKAB. VE MIN SHER-RI’N-NEF-FATHATI FIL UKAD. VE MIN SHER-RI HASIDIN IDHA HASED.” 

 
Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
 
Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 

 

Ngritemi në rekatin e dytë duke thënë: “All-llahu ekber”. 
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Rekati i dytë:  
 

 

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 
 

“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-daal-lin. Amin.” 
 
“KUL E’UDHU BI RAB-BI’N-NAS. MELIKIN-NAS. ILAHIN-NAS. MIN SHER-RIL VESVASIL HAN-NAS. 

EL-LEDHI JUVESVISU FI SUDURIN-NAS. MINEL XHIN-NETI VEN-NAS.” 
 
 
Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
 
Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 

 

Pastaj ulemi në et-tehijjat, ku lexojmë:  
 

•Ettehijjatu lil-lahi vessalavatu vettajjibatu, esselamu alejke ejjuhennebijju ve  rahmetull-
llahi ve berakatuhu, esselamu alejna ve ala ibadil-lahissalihin. Esh-hedu el-la ilahe il-
lallah ve esh-hedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. 

•All-llahumme sal-li ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, kema sal-lejte ‘ala 
Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime inneke hamidum-mexhid. 

•All-llahumme barik ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, kema barakte ‘ala 
Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime inneke hamidum-mexhid. 

•All-llahumme Rabbena atina fiddunja haseneten ve fi’l-ahirati haseneten ve kina 
adhabennar. 

•All-llahumme Rabbenagfirlii ve li validejje ve lil mu'minine jeume jekumul hisab. 
 Japim selam në të djathtë duke thënë: “Es-selamu alejkum ve rahmetull-llah” dhe në të 
njëjtën mënyrë edhe në anën e majtë. Pastaj themi: “All-llahumme entes-selamu ve 
minkes-selamu tebarakte ja dhe’l-xhelali ve’l-ikram”. Kështu mbaron namazi Sunnet i 
Akshamit. 
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NAMAZI I JACISË 
                                                                                                                        
Namazi i Jacisë  ka 13 rekate:  4 SUNNET,  
                                                              4 FARZ,  
                                                              2 SUNNET, DHE 
                                                              3 SALATI VITËR  
 

4 Sunet: 
Rekati i parë: 

 
Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim 

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 
 

“Vendosa në emër të All-llahut për të falë Sunnetin e Jacis, u ktheva kah Kibla, 
All-llahu Ekber” 

 

“Subhanekell-llahumme ve bihamdike ve tebarakesmuke ve te’ala xhedduke ve la 
ilahe gajruke.” 

 

Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim 
Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 

 

“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-daal-lin. Amin.” 
 

“KUL E’UDHU BI RAB-BIL FELEK.  MIN SHER-RI MA HALEK. VE MIN SHER-RI GASIKIN IDHA 
VEKAB. VE MIN SHER-RI’N-NEF-FATHATI FIL UKAD. VE MIN SHER-RI HASIDIN IDHA HASED.” 

 
 Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
 
Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 
 
Ngritemi në rekatin e dytë duke thënë: “All-llahu ekber” .              
 
 

Rekati i dytë 
 
 

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 
 

“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-dal-lin. Amin.” 
 
“KUL E’UDHU BI RAB-BI’N-NAS. MELIKIN-NAS. ILAHIN-NAS. MIN SHER-RIL VESVASIL HAN-NAS. 
EL-LEDHI JUVESVISU FI SUDURIN-NAS. MINEL XHIN-NETI  VEN-NAS.” 
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Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
 
Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 
 
Pastaj ulemi në et-tehijjatin e parë, ku lexojmë: 
•Ettehijjatu lil-lahi vessalavatu vettajjibatu, esselamu alejke ejjuhennebijju ve  rahmetull-
llahi ve berakatuhu, esselamu alejna ve ala ibadil-lahissalihin. Esh-hedu el-la ilahe il-
lallah ve esh-hedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. 

 
  (Mbas ettehijjatit lexojmë edhe salavatet): 
 

•All-llahumme sal-li ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, kema sal-lejte ‘ala 
Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime inneke hamidum-mexhid. 

•All-llahumme barik ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, kema barakte ‘ala 
Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime inneke hamidum-mexhid. 

 
 Ngritemi në rekatin e tretë duke thënë: “All-llahu ekber”. 
 
                  
                                                                                                

Rekati i tretë 
 
 
“Subhanekell-llahumme ve bihamdike ve tebarakesmuke ve te’ala xhedduke ve la 

ilahe gajruke.” 
 

Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim 
Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 

 

“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-dal-lin. Amin.” 
 
“ELEM TERA KEJFE FE’ALE RABBUKE BI AS’HABIL FIIL. ELEM JEXH’AL KEJDEHUM FI TADLIL. 
VE ERSELE ALEJHIM TAJRAN EBABIL. TERMIHIM BI HIXHARATIN MIN SIXHXHIL. FE 
XHE’ALEHUM KE ASFIM MEKUL.” 
 
Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
 
Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 
 
Ngritemi në rekatin e katërt duke thënë: “ All-llahu ekber”. 
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Rekati i katërt: 
 
 

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 
 

 

“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-dal-lin. Amin.” 
 
“LI ILAFI KURAJSHIN. ILAFIHIM RIHLETESH-SHITAI VES-SAJF. FEL JA’BUDUU RABBE HADHEL 
BEJT. EL-LEDHI ET AMEHUM MIN XHUIN VE AMENEHUM MIN HAUF.” 
 
Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
 
Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 
 
Pastaj ulemi në et-tehijjatin e fundit, ku lexojmë: 
 
•Ettehijjatu lil-lahi vessalavatu vettajjibatu, esselamu alejke ejjuhennebijju ve  rahmetull-
llahi ve berakatuhu, esselamu alejna ve ala ibadil-lahissalihin. Esh-hedu el-la ilahe il-
lallah ve esh-hedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. 

•All-llahumme sal-li ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, kema sal-lejte ‘ala 
Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime inneke hamidum-mexhid. 

•All-llahumme barik ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, kema barakte ‘ala 
Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime inneke hamidum-mexhid. 

•All-llahumme Rabbena atina fiddunja haseneten ve fi’l-ahirati haseneten ve kina 
adhabennar. 

•All-llahumme Rabbenagfirlii ve li validejje ve lil mu'minine jeume jekumul hisab. 
 Japim selam në të djathtë duke thënë: “Es-selamu alejkum ve rahmetull-llah” dhe në të 
njëjtën mënyrë edhe në anën e majtë.  

Pastaj themi: “All-llahumme entes-selamu ve minkes-selamu tebarakte ja dhe’l-xhelali 
ve’l-ikram”. Kështu mbaron namazi Sunnet i Jacisë. 
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NAMAZI I JACISË 
                                                                                                                        
4 Farz: 

Rekati i parë: 
 

Bëjmë nijjetin: 
 

Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim 
Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 

 

“Vendosa në emër të All-llahut për të falë Farzin e Jacisë, u ktheva kah Kibla, All-
llahu Ekber” 

 
“Subhanekell-llahumme ve bihamdike ve tebarakesmuke ve te’ala xhedduke ve la 

ilahe gajruke.” 
 
 

Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim 
Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 

 
 

“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-daal-lin. Amin.” 
                               
“ERA EJTEL-LEDHI JUKEDH-DHIBU BID-DIN. FE DHALIKEL-LEDHI JEDU’UL JETIM. VE LA JEHUD-
DU ALA TA’AMIL MISKIN. FE VEJLUL-LIL MUSAL-LIN. EL-LEDHINE HUM AN SALATIHIM SAHUN. 
EL-LEDHINE HUM JURAA`UNE VE JEMNE ‘UNEL MAUN.” 
 
Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
 
Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 
 
Ngritemi në rekatin e dytë duke thënë: “All-llahu ekber “. 
 
 
 

Rekati i dytë 
 

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 
 

 

“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-daal-lin. Amin.” 
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“INNA A’ËTAJNAKE’L-KEVTHER. FE SAL-LI LI RABBIKE VE’NHAR. INNE SHANI’EKE HUVEL 
EBTER.” 
 
Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
 
Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 
 
Pastaj ulemi në et-tehijjatin e parë, ku lexojmë: 
•Ettehijjatu lil-lahi vessalavatu vettajjibatu, esselamu alejke ejjuhennebijju ve  rahmetull-
llahi ve berakatuhu, esselamu alejna ve ala ibadil-lahissalihin. Esh-hedu el-la ilahe il-
lallah ve esh-hedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. 

 
 Ngritemi në rekatin e tretë duke thënë: “All-llahu ekber”. 
              
 

Rekati i tretë 
 

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 
 

“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-dal-lin. Amin.” 
 
Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
 
Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 
 
 Ngritemi në rekatin e katërt duke thënë: “All-llahu ekber”. 
 
 
 
 

Rekati i katërt 
 

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 
 

“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-dal-lin. Amin.” 
 
Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
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Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 
 
Pastaj ulemi në et-tehijjatin e fundit, ku lexojmë: 
•Ettehijjatu lil-lahi vessalavatu vettajjibatu, esselamu alejke ejjuhennebijju ve  rahmetull-
llahi ve berakatuhu, esselamu alejna ve ala ibadil-lahissalihin. Esh-hedu el-la ilahe il-
lallah ve esh-hedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. 

•All-llahumme sal-li ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, kema sal-lejte ‘ala 
Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime inneke hamidum-mexhid. 

•All-llahumme barik ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, kema barakte ‘ala 
Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime inneke hamidum-mexhid. 

•All-llahumme Rabbena atina fiddunja haseneten ve fi’l-ahirati haseneten ve kina 
adhabennar. 

•All-llahumme Rabbenagfirlii ve li validejje ve lil mu'minine jeume jekumul hisab. 
 Japim selam në të djathtë duke thënë: “Es-selamu alejkum ve rahmetull-llah” dhe në të 
njëjtën mënyrë edhe në anën e majtë. 

 Pastaj themi: “All-llahumme entes-selamu ve minkes-selamu tebarakte ja dhe’l-xhelali 
ve’l-ikram”. Kështu mbaron namazi Farz i Jacisë. 

 
 
 

NAMAZI I JACISË 
                                                                                                                   
2 Sunnet të mbramë: 
 

Rekati i parë: 
 

Bëjmë nijjetin: 
 

Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim 
Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 

 

“Vendosa në emër të All-llahut për të falë Sunnetin e mbramë të Jacisë, u ktheva 
kah Kibla, All-llahu Ekber” 

 
“Subhanekell-llahumme ve bihamdike ve tebarakesmuke ve te’ala xhedduke ve la 

ilahe gajruke.” 
 

Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim 
Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 

 

“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-daal-lin. Amin.” 
 
“KUL E’UDHU BI RAB-BIL FELEK. MIN SHER-RI MA HALEK. VE MIN SHER-RI GASIKIN IDHA 
VEKAB. VE MIN SHER-RI’N-NEF-FATHATI FIL UKAD. VE MIN SHER-RI HASIDIN IDHA HASED.” 
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Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
 
Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 
 
Ngritemi në rekatin e dytë duke thënë: “All-llahu ekber “. 
        

 
 

Rekati i dytë: 
 

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 
 

“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-daal-lin. Amin.” 
 
“KUL E’UDHU BI RAB-BI’N-NAS. MELIKIN-NAS. ILAHIN-NAS. MIN SHER-RIL VESVASIL HAN-NAS. 
EL-LEDHI JUVESVISU FI SUDURIN-NAS. MINEL XHIN-NETI  VEN-NAS.” 
 
Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
 
Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 
                                                                                                      
Pastaj ulemi në et-tehijjat, ku lexojmë: 
 
•Ettehijjatu lil-lahi vessalavatu vettajjibatu, esselamu alejke ejjuhennebijju ve  rahmetull-
llahi ve berakatuhu, esselamu alejna ve ala ibadil-lahissalihin. Esh-hedu el-la ilahe il-
lallah ve esh-hedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. 

•All-llahumme sal-li ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, kema sal-lejte ‘ala 
Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime inneke hamidum-mexhid. 

•All-llahumme barik ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, kema barakte ‘ala 
Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime inneke hamidum-mexhid. 

•All-llahumme Rabbena atina fiddunja haseneten ve fi’l-ahirati haseneten ve kina 
adhabennar. 

•All-llahumme Rabbenagfirlii ve li validejje ve lil mu'minine jeume jekumul hisab. 
 Japim selam në të djathtë duke thënë: “Es-selamu alejkum ve rahmetull-llah” dhe në të 
njëjtën mënyrë edhe në anën e majtë.  

Pastaj themi: “All-llahumme entes-selamu ve minkes-selamu tebarakte ja dhe’l-xhelali 
ve’l-ikram”. Kështu mbaron namazi Sunnet i mbramë i Jacisë. 
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NAMAZI I JACISË 
 

3 Salati vitër:                                                                                                                  
 

Namazi i Vitrit është vaxhib dhe ka 3 Rekate. Falet menjëherë pas namazit të jacisë: 
 

Rekati i parë: 
 

Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim 
Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 

 
“Vendosa në emër të All-llahut për të falë Namazin e Vitrit, u ktheva kah Kibla, All-llahu 

Ekber” 
 

“Subhanekell-llahumme ve bihamdike ve tebarakesmuke ve te’ala xhedduke ve la ilahe 
gajruke.” 

 
Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim 

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 
 

 

“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-daal-lin. Amin.” 
                            
“IDHA XHAA’E NASRULL-LLAHI VEL FET’H. VE RA EJTEN-NASE JED HULUNE FI DINIL-LAHI EF 
VAXHA. FE SEB-BIH BI HAMDI RAB-BIKE VESTAGFIR’H. IN-NEHU KANE TEV-VABA.” 
 
Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
 
Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 
 
Ngritemi në rekatin e dytë duke thënë: “All-llahu ekber”. 
 

 
 

Rekati i dytë: 
 

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 
 

“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-dal-lin. Amin.” 
 
“TEB-BET JEDA EBI LEHEBIN VE TEBB. MA AGNA ANHU MALUHU VE MA KESEB. SEJASLA 
NARAN DHATE LEHEB. VEMRA’ETUHU HAM-MALETEL HATAB. FI XHIDIHA HABLUM MIM-
MESED.” 
 
Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
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 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
 
Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 
 
Pastaj ulemi në et-tehijjatin e parë, ku lexojmë: 
•Ettehijjatu lil-lahi vessalavatu vettajjibatu, esselamu alejke ejjuhennebijju ve  rahmetull-
llahi ve berakatuhu, esselamu alejna ve ala ibadil-lahissalihin. Esh-hedu el-la ilahe il-
lallah ve esh-hedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. 

 
 Ngritemi në rekatin e tretë duke thënë: “All-llahu ekber”. 

 
 

Rekati i tretë: 
 

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 
 

“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin. Err-rrahmanirr-rrahim. Maliki jeumid-din. Ij-jake 
na’ëbudu ve ij-jake neste’in. Ihdinas-sirata’l-mustekim. Siratal-ledhine en’amte 
alejhim, gajri’l-magdubi ‘alejhim ve led-daal-lin. Amin.” 
 
“KUL HUVALL-LLAHU EHAD. ALL-LLAHUS-SAMED. LEM JELID VE LEM JULED. VE LEM JEKUL-
LEHU KUFUVEN EHAD.” 
 
(Marrim përsëri TEKBIR dhe lexojmë):                              

“ALL-LLAHUMME IN-NA NESTE’INUKE VE NESTAGFIRUKE VE NESTEHDIKE VE NU’MINU BIKE VE 
NETUBU ILEJKE VE NETEVEK-KELU ALEJKE VE NUTHNI ALEJKE’L-HAJRA KUL-LEHU 
NESHKURUKE VE LA NEKFURUKE VE NAHLE’U VE NETRUKU MEN JEFXHURUKE.  

ALL-LLAHUMME IJ-JAKE NA’BUDU VE LEKE NUSAL-LII VE NES-XHUDU VE ILEJKE NES’AA VE 
NAHFIDU NERXHUU RAHMETEKE VE NAH-SHA ADHABEKE, IN-NE ADHABEKE BIL-KUFFARI 
MULHIK.” 

(Kush s’i di këto dua, mund t’i lexojë): 

“All-llahumme Rabbena atina fid-dunja haseneten ve fil- ahirati haseneten ve kina 
adhabennar. 
All-llahumme Rabbenagfirli ve li validejje ve li’l-mu'minine jeume jekumul hisab.” 
 
Themi:  “All-llahu ekber”  dhe shkojmë në ruku, 
 ku 3 herë themi “Subhane rabbijel adhim”. 
 
Ngrihemi në këmbë duke thënë:  
“Semiall-llahu limen hamideh,  Rabbena leke’l-hamd.” 
 
Bijmë në sexhde duke thënë: “All-llahu ekber”, ku 3 herë themi  “Subhane Rabbije’l-a’la”  
(2  herë bijmë në sexhde). 
               

Sound Attachment
A. Neste'inuke (Kliko 2 herë)

Sound Attachment
A. Ijjake (Kliko 2 herë)
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  Pastaj ulemi në et-tehijjatin e fundit, ku lexojmë:                                                                                 
 
•Ettehijjatu lil-lahi vessalavatu vettajjibatu, esselamu alejke ejjuhennebijju ve  rahmetull-
llahi ve berakatuhu, esselamu alejna ve ala ibadil-lahissalihin. Esh-hedu el-la ilahe il-
lallah ve esh-hedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. 

•All-llahumme sal-li ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, kema sal-lejte ‘ala 
Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime inneke hamidum-mexhid. 

•All-llahumme barik ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, kema barakte ‘ala 
Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime inneke hamidum-mexhid. 

•All-llahumme Rabbena atina fiddunja haseneten ve fi’l-ahirati haseneten ve kina 
adhabennar. 

•All-llahumme Rabbenagfirlii ve li validejje ve lil mu'minine jeume jekumul hisab. 
 Japim selam në të djathtë duke thënë: “Es-selamu alejkum ve rahmetull-llah” dhe në të 
njëjtën mënyrë edhe në anën e majtë. 

 Pastaj themi: “All-llahumme entes-selamu ve minkes-selamu tebarakte ja dhe’l-xhelali 
ve’l-ikram”. Kështu mbaron namazi i Vitrit. 
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ZIKRET QË LEXOHEN PAS SECILIT NAMAZIT 
 
 
Themi: “’ALA  RASULINA  SALAVAT” dhe lexohet: 
  
“All-llahumme sal-li ala sej-jidina Muhammedin ve ala ali sej-jidina Muhammed, 
salaten tunxhina biha min xhemi’il ehvali vel-afat, ve takdi lena biha xhemi’al-
haxhat, ve tutah-hiruna biha min xhemi’is-sejjiat, ve terfeuna biha ‘indeke 
a’lederaxhat, ve tubel-liguna biha aksal-gajat min xhemi’il-hajrati fil-hajati ve 
ba’del-memat”. 
 
“SUBHANALL-LLAHI VEL HAMDU LIL-LAHI VE LA ILAHE IL-LALL-LLAHU VALL-LLAHU 
EKBER. VE LA HAULE VE LA KUV-VETE  IL-LA BIL-LAHIL ALIJ-JIL ADHIM.” 
 
(Këndohet Ajetu’l-Kursijja):  
 
“All-llahu laa ilahe il-la huve’l-hajjul-kajjum. La te`hudhuhu sinetun ve la neum. 
Lehu ma fis-semavati ve ma fi’l-erd. Men dhel-ledhi jeshfe’u ‘indehu il-la bi idhnih. 
Ja`lemu ma bejne ejdiihim ve ma halfehum, ve la juhitune bi shej’im min `ilmihi il-
la bima shaa’e. Vesi’a kursij-juhus-semavati ve’l-erd, ve la je’uuduhu hifdhuhuma 
ve huve’l-`alijju’l-`adhim.”  
 
VE HUVEL ALIJ-JUL ADHIMU DHUL XHELALI VEL XHEMALI  ‘SUBHANALL-LLAH ‘  
(33 herë themi ‘Subhanall-llah’). 
 
SUBHANEL BAKI DAIMENIL ‘HAMDULIL-LAH’ 
 (33 herë themi ‘El-hamdu lil-lah’). 
 
RAB-BIL ‘ALEMINE TE’ALA SHANUHU “ALL-LLAHU EKBER” 
 (33 herë themi ‘All-llahu ekber’). 
 
LA ILAHE IL-LALL–LLAHU VAHDEHU LA SHERIKE LEH. LEHUL MULKU  VE LEHUL HAMDU 
VE HUVE ALA KUL-LI SHEJ’IN KADIR: 
 
(Lexojmë duanë e namazit): 
 

AMIN! 
 

Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim 
Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 

EL-HAMDU LIL-LAHI RABBI’L-ALEMIN. VES-SALATU VES- SELAMU ALA HAJRI HALKIHI 
MUHAMMEDIN VE ALA ALIHI VE SAHBIHI EXHME’IN. ALL-LLAHUMME RABBENA TEKABBEL 
MIN-NA HADHIHIS-SALATE KEMA TEKABBELTE MIN ‘IBADIKES-SALIHIN. ALL-LLAHUM-ME 
RABBENA ATINA FI’D-DUNJA HASENETEN VE FI’L-AHIRATI HASENETEN VE KINA 
ADHABENNAR. RABBENAGFIRLENA VE LI VALIDINA VE LI USTADHINA VE LI MESHAJIHINA 
VE LI XHEMI’IL-MU’MININE VE’L-MUMINATI VE’L-MUSLIMINE VE’L-MUSLIMATI EL AHJA’I 
MINHUM VE’L-EMVATI BI RAHMETIKE JA ERHAMER-RAHIMIN. SUBHANE RABBIKE RABBI’L-
IZZETI AMMA JESIFUN VE SELAMUN ‘ALE’L-MURSELIN VE’L-HAMDU LIL-LAHI RABBI’L-
ALEMIN EL-FATIHAH.   

Lexohet surja  Fatihah – Elhamdu lil-lahi... 

Sound Attachment
(Kliko 2 herë)

Sound Attachment
(Kliko 2 herë)

Sound Attachment
(Kliko 2 herë)

Sound Attachment
(Kliko 2 herë)

Sound Attachment
(Kliko 2 herë)

Sound Attachment
(Kliko 2 herë)

Sound Attachment
(Kliko 2 herë)
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Kjo ashere (dua) lexohet pas namazit të Sabahut: 

 
„LA JESTEVI AS’HABUN-NARI VE AS’HABUL XHENNEH, AS’HABUL XHENNETI HUMUL 
FAIZUN. LEU ENZELNA HADHEL-KUR’ANE ALA XHEBELIN LERA’EJTEHU HASHI’AM 
MUTESAD-DIAM MIN HASHJETIL-LAH, VE TILKEL EMTHALU NADRIBUHA LINNASI LE’AL-
LEHUM JETEFEK-KERUN. HUVALL-LLAHUL-LEDHI LA ILAHE IL-LA HUVE ALIMUL GAJBI 
VESH-SHEHADETI HUVER RAHMANUR RAHIM. HUVALL-LLAHUL-LEDHI LA ILAHE IL-LA 
HUVEL MELIKUL KUD-DUSUS SELAMUL MU’MINUL MUHEJMINUL AZIZUL XHEBBARUL 
MUTEKEBBIR, SUB’HANALL-LLAHI AM-MA JUSHRIKUN. HUVALL-LLAHUL HALIKUL 
BARI’UL MUSAV-VIRU LEHUL ESMA’UL HUSNA, JUSEB-BIHU LEHU MA FIS-SEMAVATI VEL 
ERD, VE HUVEL AZIZUL HAKIM.“  
 
     (Sureja el-Hashr, 20-24). 
 

 
 

Kjo ashere (dua) lexohet pas namazit të Jacisë: 
 
„AMENER-RASULU BIMA UNZILE ILEJHI MIR-RABBIHI VEL MU’MINUN. KUL-LUN AMENE 
BIL-LAHI VE MELAIKETIHI VE KUTUBIHI VE RUSULIH. LA NUFER-RIKU BEJNE EHADIM-
MIR-RUSULIH. VE KALU SEMI’NA VE ETA’NA GUFRANEKE RABBENA VE ILEJKEL MESIR. 
LA JUKEL-LIFULL-LLAHU NEFSEN IL-LA VUS’AHA, LEHA MA KESEBET VE ALEJHA 
MEKTESEBET. RABBENA LA TU’AHIDHNA IN NESINA EU AHTA’NA, RABBENA VE LA 
TAHMIL ALEJNA ISRAN KEMA HAMELTEHU ALEL-LEDHINE MIN KABLINA, RABBENA VE 
LA TUHAM-MILNA MA LA TAKATE LENA BIH, VA’FU AN-NA, VAGFIR LENA, VERHAMNA, 
ENTE MEULANA FENSURNA ALEL-KAUMIL KAFIRIN”. 
 

(Sureja: el-Bekara,  285-286). 
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NAMAZI I XHUMASË 
 
 
Namazi i Xhumasë  ka 10 rekate: 4 Sunnet, 
                                                        2 Farz,  
                                                        4 Sunnet. 
 

 
 
4 Sunnet: 
 

Rekati i parë: 
 

Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim 
Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 

 
“Vendosa në emër të All-llahut për të falë Sunnetin e Xhumasë, u ktheva kah Kibla, All-

llahu Ekber” 
 

• Subhaneke 
• Eudhubil-lahi, Bismil-lahi, 
• Fatiha (Elhami), dhe  
• një sure. 

Rekati i dytë 
 

• Bismil-lahi 
• Fatiha (Elhami), dhe  
• një sure 
• Ettehijjatu. 

 

Rekati i tretë 
 

• Bismil-lahi, 
• Fatiha (Elhami), dhe  
• një sure. 

 

 
Rekati i katërt: 

 
• Bismil-lahi 
• Fatiha (Elhami), dhe  
• një sure 
• Ettehijjatu, Sal-li..., Barik..., Rabbena, Rabbenagfirli... 

 
(Imami lexon hutben në minber e pastaj me xhemat falen): 
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2 Farz: 
 

Rekati i parë: 
 

Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim 
Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 

 
“Vendosa në emër të All-llahut për të falë Farzin e Xhumasë, iu lidha Imamit, u ktheva 

kah Kibla, All-llahu Ekber” 
 

• Subhaneke 
     (Imami lexon):  
• Eudhubil-lahi 
• Bismil-lahi, 
• Fatiha (Elhami) dhe 
• një sure. 

 
Rekati i dytë 

 
• Bismil-lahi 
• Fatiha (Elhami), dhe 
• një sure 
• Ettehijjatu, Sal-li..., Barik..., Rabbena, Rabbenagfirli... 

 
 
 
 
 
4 Sunnet të mbramë: 
 

Rekati i parë: 
 

Eudhubil-lahi minesh-shejtanirr-rraxhim 
Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim 

 
“Vendosa në emër të All-llahut për të falë Sunetin e mbramë të Xhumas u ktheva kah 

Kiblja, All-llahu Ekber” 
 
• Subhaneke 
• E’udhubil-lahi 
• Bismil-lahi 
• Fatiha (Elhami) dhe 
• një sure. 

Rekati i dytë: 
 

• Bismil-lahi 
• Fatiha (Elhami), dhe 
• një sure 
• Ettehijjatu. 
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Rekati i tretë: 
 

• Bismil-lahi 
• Fatiha (Elhami) dhe  
• një sure. 

 

Rekati i katërt: 
 

• Bismil-lahi 
• Fatiha (Elhami) dhe  
• një sure, 
• Ettehijjatu, Sal-li..., Barik..., Rabbena, Rabbenagfirli... 

 
 

 
Duaja e cila lexohet pas namazit të Xhumasë: 

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

Bismil-lahir-rahmanir-rahim. 
 
“El-hamdu lil-lahi rabbi’l-‘alemin, ve’s-salatu ve’s-selamu ala hajri halkihi Muhammedin ve 
‘ala alihi ve sahbihi exhme’in. All-llahumme inna nes’eluke minen-ni’meti temameha ve 
mine’l-‘ismeti devameha ve miner-rahmeti shumuleha ve mine’l-‘afijeti husuleha ve 
mine’l-‘ajshi ergadehu ve mine’l- ‘umri es’adehu ve mine’l-ihsani etemmehu ve mine’l-
in’ami e’ammehu ve mine’l-fadli a’ëdhebehu ve mine’l-lutfi enfe’uhu. All-llahumme kun 
lena ve la tekun alejna. 
 
All-llahummehtim bis-se’adeti axhalena ve hakkik biz-zijadeti amalena va’krun bi’l-afijeti 
guduvvena ve asalena vexh’al ila rahmetike masirana ve me’alena ve subbe sixhale 
afvike ala dhunubina ve munne alejna bi islahi ujubina vexh’alit-takva zadena ve fi dinike 
ixhtihadena ve alejke tevekkulena va’timadena ve thebbitna ala nehxhi’l-istikameti ve 
e’idna fid-dunja min muxhibatin-nedameti jeume’l-kijameti ve haffif ‘anna thikalel evzari 
verzukna ‘ishete’l-ebrari ekfina vasrif anna sherra’l-eshrari ve a’tik rikabena ve rikabe 
abaina ve ummehatina ve’ailetina minen-nari bi rahmetike jaa Azizu, ja Gaffaru, ja 
Kerimu, ja Settaru, ja Halimu, ja Xhebbaru, bi rahmetike je Erhamer-rahimin. 
 
Rabbenagfir lena ve li ihvanine’l-ledhine sebekuna bi’l-imani ve la texh’al fi kulubina gil-
len lil-ledhine amenu, Rabbena inneke Ra’ufur Rahim. Rabbena atina fid-dunja 
haseneten ve fi’l-ahirati haseneten ve kina adhabennar. Rab-bixh’alni mukime’s-salati ve 
min dhurrijjetii. Rabbena ve tekabbe’l- du’a. Rabbenagfirli ve li validejje ve lil mu’minine 
jeume jekumul hisab.   (El-fatihah). 
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NAMAZI I TERAVISË 
 
Namazi i teravisë është sunnet i fortë dhe falet vetëm gjatë muajit të Ramazanit në 
kohën e jacisë. 
 
Në fillim falen sunnetët e parë të jacisë, pastaj falet farzi i jacisë, pastaj falet sunneti i 
mbramë i jacisë dhe më pas bëhet nijjeti për namazin e teravisë i cili ka 20 rekatë. 

 
“Eudhu bil-lahi minesh-shejtanir-raxhim, 

Bismil-lahir-rahmanir-rahim. 
 

Vendosa në emër të All-llahut ta fali namazin e teravisë, u ktheva kah Kibla, “All-llahu 
ekber”. 

 
Rekati i parë 

 
- Subhaneke 
- Eudhu bil-lahi, Bismil-lahi 
- Fatiha (Elhami), dhe 
- Një sure. 

Rekati i dytë 
 

- Bismil-lahi 
- Fatiha (Elhami), dhe 
- Një sure. 
      Në uljen e parë lexohet “et-tehijjatu dhe salavatet”. 
 

Rekati i tretë 
 

- Subhaneke 
- Eudhu bil-lahi, Bismil-lahi, 
- Fatiha (Elhami), dhe 
- Një sure. 

Rekati i katërt 
 

- Bismil-lahi 
- Fatiha (Elhami), dhe 
- Një sure. 

 
Në uljen e fundit lexohet “et-tehijjatu, salavatet, rabbenatë” dhe japim selam. Kështu i 
falim 20 rekatë duke i ndajtur nga 4. Sa herë që fillojmë t’i falim nga katër nuk bëjmë 
nijjet të ri në krye të çdo katër rekati, porse vetëm marrim tekbir dhe lidhemi e vazhdojmë 
të falemi sikur në katër rekatët e parë. 
 
Në fund të 20 rekatëve e lexojmë duanë e teravisë: 

 
 

Duaja e cila lexohet pas namazit të Teravisë: 
 
 

“Eudhu bil-lahi minesh-shejtanir-raxhim, 
Bismil-lahir-rahmanir-rahim. 
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El-hamdu lil-lahi rabbil alemin, ves-salatu ves-selamu ala hajri halkihi Muhammedin ve 
ala alihi ve sahbihi exhme’in. 
 
All-llahumme Rabbena tekabbel minna salatet-teravihi bi hurmeti shehri Ramadane ve bi 
hurmeti nebijjina Muhammedin fi ahiri’z-zemani ve bi hurmeti’t-Tevrati ve’z- Zeburi ve’l-
Inxhili ve’l-Furkani fihil beraketu ve’l-gufranu ve’n-nexhatu mine’n-nirani ve mine’l-
xhehimi lebbanun ve katranun ve mine’l-adhabi elvanun. Ja Hannanu, ja Mennanu, ja 
Dejjanu, ja Subhanu, ja Sultanu! Merhaben bike ja shehra Ramadan. All-llahumme 
Rabenna tekabbel minna et-teraviha ved-du’ae  fexh’alhuma  makbuleten ve la 
terudduhuma alejna me’an-nuksani bi rahmetike ja erhamer-rahimin.   (El-fatihah). 
 
Pastaj ngrihemi ta falim namazin e vitrit, të cilin e falim njësoj sikurse në namazin e 
jacisë dhe vazhdojmë me tesbihët dhe duanë e përgjithshme të namazit. 

 

 

 

NAMAZI I BAJRAMIT 
 
 
Ne muslimanët kemi dy festa të mëdha në vit: Bajramin e Ramazanit (Bajramin e Madh) 
dhe Bajramin e Kurbanit (Bajramin e Vogël). Të dy bajramet falen njësoj përveç nijjetit 
me ç’rast e dallojmë cilin bajram e falim, të Madhin ose të Voglin. Namazi i Bajramit falet 
vetëm në xhami me xhemat dhe nuk mund të falet vetëm. Në fillim falet namazi i sabahut 
në kohën e vet, kurse 45 minuta pas lindjes së diellit falet namazi i Bajramit. Ai falet 
kështu: 
 
“Eudhu bil-lahi minesh-shejtanir-raxhim, Bismil-lahir-rahmanir-rahim. Vendosa në emër 
të All-llahut ta fali namazin e Bajramit të Madh (ose të Vogël), u ktheva kah Kibla, iu lidha 
imamit: “All-llahu ekber”: 

 
Rekati i parë: 

- Subhaneke 
- (I ngrejmë duart te veshët dhe marrim tekbir duke thënë “All-llahu ekber” dhe i 

lëshojmë duart teposhtë pa i lidhur. Kështu veprojmë tri herë dhe përsëri i lidhim 
duart. Tani e tutje lexon vetëm imami) 

- Fatiha (Elhami), dhe 
- Një sure. 

Rekati i dytë: 
- Bismil-lahi 
- Fatiha (Elhami), dhe 
- Një sure 
- (I ngrejmë duart te veshët dhe marrim tekbir duke thënë “All-llahu ekber” dhe i 

lëshojmë duart teposhtë pa i lidhur. Kështu veprojmë tri herë sikur në rekatin e parë dhe 
për së katërti imami thotë “All-llahu ekber” dhe shkojmë në ruku, në sexhde dhe ulemi në 
et-tehijjat ku e lexojmë “et-tehijjatu, salavatet, rabbenatë dhe jepet selam).  
 
Mbas namazit imami e lexon hutben, e bën duanë dhe muslimanët fillojnë ta përgëzojnë 
njëri-tjetrin... 
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NAMAZI I XHENAZES (KUFOMËS) 

 
Namazi i xhenazes falet në këtë mënyrë:  
 

- e bëjmë nijjet: ‘Vendosa ta fali namazin e xhenazes së këtij burri (gruaje apo 
fëmije), u ktheva kah Kibla, imamit iu lidha, All-llahu ekber’, marrim tekbir sikur 
në namazin e rregullt dhe i lidhim duart duke ndejtur në këmbë. 

 
- lexojmë: “Subhanekell-llahumme ve bihamdike ve tebarakesmuke ve te’ala 

xhedduke ve xhel-le thena’uke ve la ilahe gajruke”, përsëri marrim tekbirin e dytë 
duke mos i ngritur duart por vetëm duke thënë “All-llahu ekber”. 

 
- lexojmë: “All-llahumme sal-li ‘ala...” dhe “All-llahumme barik ‘ala...”, marrim 

tekbirin e tretë, dhe 
 
- lexojmë duanë e xhenazes: «All-llahumme-gfir lihaj-jina ve mej-jitina, ve 

shahidina, ve gaibina, ve sagirina ve kebirina, ve dhekerina ve unthana. All-
llahumme men ahjejtehu fe-ehjihi alel-Islam, ve men teveffejtehu min-na 
feteveffehu alel-iman. All-llahumme la tahrimna exhrehu ve la tefti ba'dehu ». 
Ata që nuk e dinë këtë dua lexojnë: “All-llahumme inna neste’inuke...” dhe “All-
llahumme ijjake na’budu...”, ose: “Rabbena atina...” dhe “Rabbenagfirli...”. 

- marrim tekbirin e katërt dhe japim selam. 
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