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Parathënia e Autorit 

 

 Me emrin e Allahut. Falënderimi i takon Allahut dhe dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të 

drejt përveç Allahut,Një dhe i pa shoq, dhe dëshmoj se Muhamedi është robi dhe i dërguari i 

Tij. 

Më pastaj: 

Në të vërtet atij që ia donë Allahu të mirën ia mëson (sqaron) atij fenë dhe është obligim për çdo 

kujdestar dhe përgjegjës, që pasardhësve të tyre  t’ua mëson obligimet që i kanë në atë moshë dhe 

t’ua mëson atyre fenë e tyre nëse posedon dituri për këtë e nese nuk posedon dituri të mjaftueshme 

atëherë t’i dërgon tek ata që mund t’ua mësojnë këtë. Të gjithë ju jeni bari, të gjithë jeni përgjegjës 

për kopenë tuaj. 

Imam Ibn Kajmi, Allahu teala e mëshiroftë, ka thënë: “Kush e neglizhon mësimin e fëmijës së tij dhe 

nuk ia mëson fenë e tij dhe e lë atë pa vlerë, veç se e ka lënë në përfundimin më të keq. Dhe 

shumicës së fëmijëve u vijnë problemet si pasojë e moskujdesit të prindërve të tyre dhe lënies së 

mësimit të obligimeve (farzeve)dhe suneteve të fesë.  Prindërit i braktisën fëmijët e tyre  kur ata 

ishin të vegjël ndërsa fëmijët nuk u sollën dobi as vetes e as prindërve kur u rritën.  Disa nga fëmijët i 

qortuan prindët e tyre duke thënë: “ O babai im, nuk më respektove në fëmijëri nuk të respektova 

në pleqëri, më braktise në fëmijëri të braktisa në pleqëri...”   

Nga kjo e kuptojmë rëndësinë e të mësuarit të fëmijëve deri në moshën madhore derisa t’ua 

kthejmë borxhin që e kemi ndaj tyre. 

Dhe këtë libër, të cilin e keni para duarsh e shkurtova shumë që të përshtatet për mësim më të lehtë 

të fëmijëve dhe të përgatiten ata për lexim të librave tjerë.  

Dhe me lejen e Allahut të plotësohet me pjesë tjera nga dituritë e fikhut, prej të cilave lus Allahun që 

të kemi dobi prej tyre dhe që t’i bën ato veç për hir të fytyrës së Allahut Fisnik.  

Paqja, mëshira dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të Dërguarin e Tij besnik, mbi familjen e tij, sahabet e 

tij, tabiinët dhe pasuesit e tyre në të mirë deri në ditën e Kijametit. 

 

Autori: Ebu EbduAllah Omer bin AbduRrahman bin Abdul Aziz Ebu Shadi) 
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Kryerja e nevojave filologjike dhe edukata 

gjatë hyrjes në banjë 

 

 

1- Gjatë hyrjes në banjë (vend për kryerjen 

e nevojave fiziologjike)nuk duhet që me 

vete të mbajmë gjëra në të cilat shkruan 

emri i Allahut (apo ajete kur’anore) 

2- Mbulohemi (që të sigurohemi se nuk na 

sheh askush), nuk flasim në banjë veçse 

kur kemi nevojë dhe nuk i përgjigjemi 

ezanit (nuk e përsërisim ezanin). 

3- Hyjmë me këmben e majtë dhe themi: 

 

Bismilah, Allahume inni eaudhu bike 

mine-l-hubuthi e-l-habaith 

 

(Me emrin e Allahut. Allahu ynë, unë 

kërkoj mbrojtje prej teje nga shajtanët 

dhe shejtanet) 
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Abdesi 

 

4- I pastrojmë mirë 

organet nga urina dhe 

jashtëqitja  me ujë me 

dorën e majtë. 

5- Nuk duhet të jemi në 

drejtim të kibles 

(Qabesë) e as të mos 

ia kthejmë shpinën 

asaj gjatë kryerjes së 

nevojave filologjike. 

 

 

6- I pastrojmë duart mirë me 

ujë dhe sapun pas kryerjes 

së nevojave fiziologjike. 

7- Pasi t’i kryejmë nevojat 

fiziologjike dalim me 

këmben e djathtë dhe 

themi 

 

Gufranek 

Më fal ti (o Zot) 
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Muslimani obligohet që të merr abdes para 

namazit  sepse pa të nuk i pranohet namazi. 

1- Nëse donë muslimani të merr abdes 

detyrimisht duhet ta ketë Njetin 

(qëllimin) për ketë, dhe kjo duhet 

jetë ne zemër dhe nuk ka nevojë te 

thuhet me gjuhë. 

2- (Preferohet para abdesit) përdorimi i 

misfakut për pastrimin e gojës dhe 

dhëmbëve. 

3- Në fillim thotë: Bismilah. 

(Me emrin e Allahut) 
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4- Larja e e duarve gjer 

në nyje me fërkimin 

e gishtave (dhe mes 

tyre) 

 

5- Pastrimi i gojës tri 

herë,  duke e futur ujin 

në gojë me dorën e 

djathtë. 

 

 

6- Pastrimi i hundës tri 

herë me dorën e djathtë 

dhe nxjerrja e tij me 

dorë të majtë 
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7- Pastrimi i fytyrës tërësisht, 

dhe kufijtë e fytyrës (nga 

fillimi i flokëve në ballë e 

gjer nën mjekër dhe nga 

pjesa ku fillon veshi i majtë e 

deri tek fillimi i veshit të 

djathtë), tri herë. 

 

8- Larja e duarve gjer në 

brryl, së pari të djathtën 

pastaj të majtën, 

gjithashtu duke i fërkuar 

gishtërinjtë. 

 

 

9- Të dhënit mes’h (lagia) e 

kokës aq sa e kapin duart, 

duke filluar nga fillimi i 

kokës (pas ballit) gjer 

mbrapa pastaj kthehen 

prej aty ku kanë filluar. Një 

herë 

 

 



www.thirrjaislame.com                                                                PËR FËMIJËT MUSLIMAN  
 

DORACAK PËR FËMIJË 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- Pastrimi  i veshëve 

brenda dhe jashtë. Një 

herë 

 

 

11- Pastrimi i këmbëve deri në 

asht dhe pastrimi i 

gishtërinjve (dhe në mes tyre) 

duke filluar me të djathtën 

pastaj me të majtën. Tri herë 

 

12- Pas përfundimit të abdesit themi: 

Eshhedu enne la ilahe ila Allah, vahdehu la sherike lehu, eshhedu enne muhameden abduhu ve resuluhu. 

Allahume xhalni mine-t-teubine ve xhalni mine-l-mutehhirine 

 

Dëshmoj se s’ka Zot tjetër pos Allahut një dhe pa pasur shok, dhe dëshmoj se  Muhmmedi është rob dhe i 

dërguari i Allahut. Allahu ynë më bëj mua prej të penduarve dhe prej të pastruarve. 

Vërtet na ka  lajmëruar i Dërguari i Allahut, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, se kush e thotë këtë 

dua pas përfundimit të abdesit: “I hapen të tetë dyert e xhenntit, e ai hyn nga cila të donë, prej tyre!” 
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Prishja e abdesit 

 

1- Çdo gjë qe del nga dy vrimat (vrima anale dhe nga organi gjenital) si urina, jashtëqitja dhe 

gazrat. 

 

2- Humbja e mendjes së njeriut, qoftë ajo nga çmendja apo nga alivanosja. 

 

3- Gjumi i thellë, në të cilin humb vetëdija 

 

4- Ngrënia e mishit të devesë 
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 Kushtet e saktësisë së namazit  

 

 

1. Për femra, i gjithë trupi përpos fytyrës dhe duarve, për meshkuj prej krahëve gjer nën gjunjë. 

2. Për atë që ka mundësi dhe e dinë drejtimin e saj. 

Namazet e obliguara janë pesë dhe ato 

janë: 

 

1- Namazi i sabahut (El Fexhër)                                               

(dy rekate) 

2- Namazi i drekës (Edh Dhuher)                                          

(katër rekate) 

3- Namazi i ikindisë (El Asër)                                                     

(katër rekate) 

4- Namazi i akshamit  (El Magrib)                                          

(tre rekate) 

5- Namazi i jacisë (El Ashe)                                                         

(katër rekate) 

 

1- Të diturit e hyrjes së kohës (së 

namazit) 

2- Pastërtia nga ndodhitë e vogla 

dhe te mëdha (abdesi) 

3- Pastërtia e rrobave të trupit 

dhe vendit (ku do te falesh) 

4- Mbulimi i avretit (pjesëve te 

turpshme)  

5- Drejtimi kah Kibla  
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Ezani 

 

 

 

 

 

 

Ezani është thirrja për namaz dhe lajmërimi për 

hyrjen e kohës së namazit. Përmbajtja e tij është: 

 

Allahu ekber,  Allahu ekber,  Allahu ekber,  Allahu 

ekber (Allahu është më i Madhi, Allahu është më i 

Madhi,  Allahu është më i Madhi,  Allahu është më i 

Madhi) 

Eshhedu enne la ilahe ila Allah, Eshhedu enne la ilahe 

ila Allah (Dëshmoj se s’ka Zot tjetër pos Allahut, 

dëshmoj se s’ka Zot tjetër pos Allahut) 

Eshhedu enne muhameden resulullah, Eshhedu enne 

muhameden resulullah (Dëshmoj se  Muhmmedi 

është i dërguari i Allahut, dëshmoj se  Muhmmedi 

është i dërguari i Allahut) 

Haja ala-s- Salah, Haja ala-s- Salah (Eja në namaz, eja 

në namaz) 

Haja ala-l- Feleh,  Haja ala-l- Feleh (Eja në shpëtim, 

eja në shpëtim) 

Allahu ekber, Allahu ekber, (Allahu është më i Madhi, 

Allahu është më i Madhi) 

La ilahe ila Allah (Nuk ka Zot tjetër pos Allahut) 
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Ikameti 

 

 

Kur e dëgjojmë ezanin e përsërisim bashkë me muezinin (thirrësin e ezanit) përveç tek fjala  

(Haja ala-s- Salah, haja ala-l- Feleh ) por themi: 

  La havle ve la kuvete ila bilah 

(Nuk ka lëvizje e as forcë vetëm se me lejen e Allahut) 

E pas ezanit dërgojmë salavat (pershendetje) mbi të Dërguarin e Allahut, salAllahu alejhi ve selam, me zë të ulët 

dhe e themi (duan): 

Allahume Rabi hedhihi-d-Daueti-t-Temeh, ëe-s-Salati-l-Kaimeh, Aati muhmeden el-Vesiileh ve el-Fadileh, ve 

ibhathhu mekamen mahmuden eledhi vaedeteh. 

(O All-llah, Zot i kësaj thirrjeje të plotë dhe namazit që do të fillojë, jepi Muhammedit ndërmjetësim dhe 

nderim. Ngrihe atë në një vend të lavdishëm të cilin ia ke premtuar) 

(Ikameti është thirrja dhe lajmërimi se namazi po fillon 

dhe në të thuhet) 

Allahu ekber,  Allahu ekber (Allahu është më i Madhi,  

Allahu është më i Madhi) 

Eshhedu enne la ilahe ila Allah (Dëshmoj se s’ka Zot tjetër 

pos Allahut) 

Eshhedu enne muhameden resulullah (Dëshmoj se  

Muhmedi është i dërguari I Allahut) 

Haja ala-s- Salah                                                                        

(Eja në namaz) 

Haja ala-l- Fele.                                                                             

(Eja në shpëtim) 

Kad kameti-s-Salah,  Kad kameti-s-Salah (Namazi po fillon, 

namazi po fillon) 

Allahu ekber,  Allahu ekber (Allahu është me i Madhi,  

Allahu është me i Madhi) 

La ilahe ila Allah                                                                                    

(Nuk ka zot tjetër pos Allahut) 
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Si të falemi? 
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1- Kur donë të falet 

muslimani : 

 Merr Abdes 

 Drejtohet kah Kibla 

 E fillon Namazin me 

njet (qëllim) që ta fal 

namazin e caktuar, 

njetin e bën me 

zemër dhe jo me 

shqiptim. 

 

2- Merr tekbirin fillestar:  

(Allahu ekber)  

Duke i ngritur duart dhe duke shikuar 

në vendin e sexhdes 
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3- I vendos duart mbi gjoks (dorën e 

djathtë mbi të majtën) dhe e lexon 

El Fetiha dhe çka dinë nga Kur’ani 

 

 

4- Merr tekbir para se të biesh në ruku, 

(Allahu Ekber) duke i ngritur duart deri 

te supet e krahëve, pastaj përkulesh 

për në ruku dhe e drejton 

shpinën(kurrizin) dhe kokën, dhe 

vendos duart  në gjunjë duke i ndarë 

gishtat në gjunjë, dhe thua (Subhane 

Rabije-l-Adhim), tri herë 
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5- Duke e ngritur kokën nga rukuja i 

ngrit edhe duart deri tek supet e 

krahëve duke thënë: Semia Allahu 

lemin hamiden. Pastaj (kur të 

drejtohesh) thua: Rabena ve leke-

l-Hamd. 

 

6- Merr tekbir që të biesh në sexhde duke 

thënë : Allahu ekber. Pastaj bie në 

sexhde duke vendosur duart para 

gjunjëve në tokë. 

Dhe të jetë sexhdeja në shtatë gjymtyrë 

 Balli dhe hunda 

 Shuplakat 

 Gjunjët 

 Dhe gishtat e këmbës 

 

Gishtat e drejtuar nga kibla thua : 

Subhane Rabi el-Ala 
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7- E ngritë kokën nga sexhedja duke marr 

tekbir (jo duke i ngritur duart si çdo tekbir 

tjetër) për uljen mes dy sexhdeve, duke e 

shtrirë këmbën e majtë dhe duke u ulur në 

të, dhe e lë të ngritur këmben e djathtë. 

I vendos duart mbi kofshët dhe thua: Rabi 

gfir li rabi gfir li. 

 

8- Merr tekbir për të rënë në 

sexhden e dytë dhe bën atë që e 

ke bërë në sexhden e parë. 
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9- E ngritë kokën duke thënë: Allahu ekber dhe ngritesh për rekatin e dytë dhe e lexon në të 

el Fatihan dhe çka ke memorizuar nga Kur’ani, dhe vepron njëjtë si ke vepruar në rakin e 

parë.  

Nëse është prej namazeve dy rekatëshe si namazi i sabahut, namazi i xhumasë,  namazi i 

dy bajrameve, ulesh pas ngritjes nga sexhdeja e dytë në këmbën e majtë të shtrirë dhe 

këmbën e djathtë të ngritur e vendos dorën e majtë mbi këmbën e majtë dhe dorën e 

djathtë mbi këmbën e djathtë dhe thua:  

(Et-Thijetu lilahi, ve-s-Salavatu ve-t-tajbatu, es-Selamu alejke ejuha-n-Nebiju ve rahmetu-llahi 

ve bereketuhu, es-Selam alejna ve ala abadi-lahi es-Salihin. Eshhedu enne la ilahe ila Allah 

Eshhedu enne muhameden abduhu ve resuluhu.) 

(Allahume Sali ala muhamedin ve ala eli muhamed, kma salejte ala ibrahime ve ala eli ibrahime, 

ineke hamidi mexhid, barik ala muhamedin ve ala eli muhamed kma berekte ala ibrahime ve ala 

eli ibrahime fi el-alemejn, ineke hamidi mexhid.)    
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10- Jep selam në 

krahun e djathtë 

(Es-Selam alejkum 

ve rahmetullah)  

 

Pastaj në të majtin 

thua  

(Es Selam alejkum ve 

rahmetullahi) 

 

11- Kurse nëse është namaz prej tri rekatësh si akshami apo katër rekatësh si dreka, 

ikindija dhe jacija e lexon Teshhudin që e përmendëm më lartë dhe salavatet mbi 

të Dërguarin, salAllahu alejhi ve selam, pastaj ngrihesh duke thënë tekbir për dy 

rekatet më tutje, i ngrit duart gjer tek supet e krahëve dhe thua: Allahu ekber. 

 

I vendos pastaj ato (duart) në gjoks ashtu siç ke vepruar në rekatin e parë dhe të 

dytin, dhe e lexon el Fatihan (nuk ke nevojë të thuash pjesë tjera nga Kurani) dhe 

vazhdon e plotëson rekatin ashtu siç ke vepruar në rekatin e parë dhe të dytë 
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Dhikrri pas Namazit 

Estagfirullah (3 herë)”,                                                                                                    - Kërkoj falje nga All-llahu. 

All-llahume entes-selamu ue minkes-selamu tebarekte já dhel xhelali uel-ikram.- O Zoti im, Ti je shpëtimi dhe nga Ti 

vjen shpëtimi, i Lartë qofsh, o Zotërues i madhërisë dhe i nderit. 

La ilahe il-lAll-llahu uahdehu la sherike leh, lehul mulku ue lehul hamdu ue huve ‘ala kul-li shejin kadir. All-llahume la 

mani’a lima a’tajte ue la m’utije lima mena’te ue la jenfe’u dhel xheddi minkel xheddu.                                                                                       

- S’ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Një dhe i Pashoq. Atij i takon sundimi dhe lavdërimi dhe Ai është i Plotfuqishëm mbi 

çdo send. O Zoti im, nuk ka kush e ndalon atë që Ti e ke dhënë dhe s’ka kush e jep atë që Ti e ke ndaluar; (te Ti) nuk ka vlerë 

dobia e askujt, ngase çdo dobi vjen prej Teje. 

La ilahe il-lAll-llahu uahdehu la sherike leh, lehul mulku ue lehul hamdu ue huve ala kul-li shejin kadir, la haule ue la 

kuvete il-la bil-lah, la ilahe il-lAll-llahu ue la na’budu il-la ijjahu lehun-ni’metu ue lehul-fadlu ue lehuth-thenaul hasen. 

La ilahe il-lAll-llahu muhli-sine lehud-din ue leu kerihel-kafirun- S’ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Një dhe i Pashoq. 

Atij i takon sundimi dhe lavdërimi dhe Ai është i Plotfuqishëm mbi çdo send, S’ka ndryshim e as fuqi pa ndihmën e All-llahut; 

nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe nuk e adhurojmë askë tjetër përveç Tij, dhuntitë dhe mirësitë janë nga Ai dhe vetëm Atij i 

takon lavdërimi më i mirë. S’ka të adhuruar tjetër përveç All-llahut. Me sinqeritet Atij i besojmë dhe i nënshtrohemi, edhe pse 

këtë e urrejnë jobesimtarët (kafi-rët). 

SubhanAll-llah, uel-hamdulil-lah, uAll-llahu Ekber. (33 herë)La ilahe il-lAll-llahu uahdehu la sherike leh, lehul mulku 

ue lehul hamdu ue huve ala kul-li shejin kadir.- S’ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Një dhe i Pashoq, Atij i takon 

sundimi dhe lavdërimi dhe Ai është i Plotfuqishëm mbi çdo send.  

Kul huvAll-llahu ehad, All-llahullahus-sam-ed, lem jelid ue lem juled, ue lem jekun lehu kufuven ehad.Kul e’udhu bi 

Rabbil felek, min sherri ma halek, ue min sherri gasikin idha uekab, ue min sherrin-nef-fathati fil ukad, ue min sherr-

rri hasidin idha hased.Kul e’udhu bi Rabbin-nas, melikin-nas, ilahin- nas, minsherr-rril uesuasil-han-nas, eledhi 

juuesuisu fi sudurin-nas, minel xhin-neti uen-nas.                                 - Pas çdo namazi nga një herë, kurse pas namazit 

të sabahut dhe akshamit nga tri herë                       

- Pas çdo namazi nga një herë, kurse pas namazit të sabahut dhe akshamit nga tri herë.  

All-llahu La Ilahe il-la huvel-Hajjul-Kajju-mu, la te`hudhuhu sinetun ue la nevmun, lehu ma fis-semauati ue ma fil-erdi, 

men dhel-ledhi jeshfe’u ‘indehu il-la bi idhnihi, ja’lemu ma bejne ejdíhim ue ma halfehum ue la juhítune bi shej`in min 

‘ilmihi il-la bima sháe vesi’a Kursijjuhus-semavati uel-erda, ue la jeúduhú hifdhuhuma ue huuel-’Alijjul-’Adh-ím.(Pas 

çdo namazi farz) 

- All-llahu është Një, s`ka Zot tjetër përveç Atij, Ai është Mbikëqyrës i përhershëm dhe i përjetshëm. Ai nuk kotet, e as nuk e 

zë gjumi, gjithë ç’ka në qiej dhe në tokë është vetëm e Tij. Kush mund të ndërmjetësojë tek Ai, vetëm se me lejen e Tij? Ai di 

të tashmen që është pranë tyre dhe të ardhmen. Nga ajo që Ai di, të tjerët dinë vetëm aq sa Ai ka dëshiruar. Kursija e Tij 

përfshin qiejt dhe tokën, kurse kujdesi i Tij ndaj të dyjave nuk i vjen rëndë, Ai është më i Larti, më i Madhi.[6] 

La Ilahe il-lAll-llahu uahdehu la sherike leh, lehul mulku ue lehul hamdu juhjí ue jumitu ue huve alá kul-li shej`in 

kadir.(Dhjetë herë pas namazit të sabahut dhe akshamit) 

- S’ka të adhuruar tjetër përveç All-llahut, Një dhe i Pashoq, Atij i takon sundimi dhe lavdërimi, Ai jep jetë dhe vdekje dhe Ai 

është i Plotfuqishëm mbi çdo send.[7] 

. 

- O Zoti im, të lutem më jep dituri të dobishme dhe furnizim të mirë dhe të lutem të m’i pranosh veprat.[8] 

 

http://profetiislam.com/islam/index.php?option=com_content&view=article&id=231:mburoja-e-muslimanit&catid=2:thenie-profetike&Itemid=3#_ftn6
http://profetiislam.com/islam/index.php?option=com_content&view=article&id=231:mburoja-e-muslimanit&catid=2:thenie-profetike&Itemid=3#_ftn7
http://profetiislam.com/islam/index.php?option=com_content&view=article&id=231:mburoja-e-muslimanit&catid=2:thenie-profetike&Itemid=3#_ftn8
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Prishja e namazit 

 

 

 

 

 

 

 

 

All-llahu La Ilahe il-la huvel-Hajjul-Kajju-mu, la te`hudhuhu 

sinetun ue la nevmun, lehu ma fis-semauati ue ma fil-erdi, men 

dhel-ledhi jeshfe’u ‘indehu il-la bi idhnihi, ja’lemu ma bejne 

ejdíhim ue ma halfehum ue la juhítune bi shej`in min ‘ilmihi il-la 

bima sháe vesi’a Kursijjuhus-semavati uel-erda, ue la jeúduhú 

hifdhuhuma ue huuel-’Alijjul-’Adh-ím.(Pas çdo namazi farz)- All-

llahu është Një, s`ka Zot tjetër përveç Atij, Ai është Mbikëqyrës i 

përhershëm dhe i përjetshëm. Ai nuk kotet, e as nuk e zë gjumi, 

gjithë ç’ka në qiej dhe në tokë është vetëm e Tij. Kush mund të 

ndërmjetësojë tek Ai, vetëm se me lejen e Tij? Ai di të tashmen që 

është pranë tyre dhe të ardhmen. Nga ajo që Ai di, të tjerët dinë 

vetëm aq sa Ai ka dëshi-ruar. Kursija e Tij përfshin qiejt dhe tokën, 

kurse kujdesi i Tij ndaj të dyjave nuk i vjen rëndë, Ai është më i Larti, 

më i Madhi. 

La Ilahe il-lAll-llahu uahdehu la sherike leh, lehul mulku ue lehul 

hamdu juhjí ue jumitu ue huve alá kul-li shej`in kadir.   (Dhjetë 

herë pas namazit të sabahut dhe akshamit)                                                                                                                                                         

- S’ka të adhuruar tjetër përveç All-llahut, Një dhe i Pashoq, Atij i 

takon sundimi dhe lavdërimi, Ai jep jetë dhe vdekje dhe Ai është i 

Plotfuqishëm mbi çdo send. 

All-llahume inni eseluke ‘ilmen nafi’an ue rizkan tajjiben ue 

‘amelen mutekabbelen.                                                                                          

- O Zoti im, të lutem më jep dituri të dobishme dhe furnizim të mirë 

dhe të lutem të m’i pranosh veprat. 

 

 

1- Të ngrënit dhe të pirit pa përjashtim 

2- Të folurit pa përjashtim 

3- Lërja e ndonjë shtylle apo kushti të namazit pa përjashtim 

dhe pa arsye. 

4- Te qeshurit me zë në namaz. 
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Namazi i Bajramit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namazi i Bajramit  përbëhet prej dy rekateve, me tekbirin 

fillestar shtatë herë pastaj lexohet el Fatiha (dhe e plotëson 

rekatin si namazet e tjera) pastaj në rekatin e dytë merr tekbir 

pesë herë pas ngritjes nga sexhdeja d.m.th.  pas plotësimit të 

plot të rekatit të parë ngihesh dhe i merr pesë tekbire para 

leximit të el Fatihas. 

 (Namazi i Bajramit nuk ka ndryshim prej namazeve të tjera pos 

tekbireve) 
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Namazi i xhenazes 

 

 

Gjykimi saj: Fard Kifeje. Obligim kolektiv.(Nëse e kryen një grup prej 

muslimanëve bie obligimi prej të tjerëve). 

1- Vendoset  xhenazja (i vdekuri) në anën e Kibles, ashtu që koka e xhenazes të 

jetë në të djathtën e Kibles  dhe këmbët nga e majta e Kibles. 

2- Qëndron imami para kokës së xhenazes nëse ajo (xhenazja ) është mashkull, 

ndërsa  qëndron përpara mesit të saj nëse është femër dhe muslimanët 

qëndrojnë në saf pas tij 

3- Dhe merren katër tekbire 

4- Lexohet pas tekbirit të parë el Fatiha. 

5- Dhe merret tekbiri i dytë dhe pas tij dërgojmë salavate mbi të Derguarin, 

salAllahu alejhi ve selam, të cilat thuhen pas teshehudit në namaze të  tjera. 

6- Merr tegbirin e tretë dhe e thua duanë e xhenazes: 

Allahume gfir lehu ve irhamhu, ve afihi ve afu anhu (Allahu ynë fale atë dhe 

mëshiroje atë, fale dhe letësoja atij) dhe çdo dua tjetër që i bën dobi 

xhenazes nëse donë Allahu . 

7- Pas tekbirit të katërt thuhet: Allahume gfir lihajiha ve mejtina, ve shahidna, 

ve gaibine, ve sagirine, ve kebirinave dhekerina, ve untha, Allahume 

Allahume men ehjejtu fe-ehjihi ala-l-islam, e men teufejtuhu mina fetevefehu 

ala-l-iman, Allahume la tehvimna exhrehu ve la tudilluna badehu) 
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Namazi i xhumasë 

 
 

 

 

Gjykimi për të: 

Obligim për çdo mashkull që ka arritur moshën e pjekurisë, i lirë , vendas dhe 

nuk është obligim për fëmijët , gratë, robërit dhe për udhëtarët është 

zëvendësim i namazit të drekës. 

 

Si  e falim atë: 

 

Ky namaz përbëhet nga dy rekate(falet njëjtë si namazi i sabahut) e paraprinë 

hutbeja e mbajtur nga imami dhe është obligim të dëgjuarit pa folur. 
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Falënderimi i takon Allahut që na mundësoi realizimin e këtij libri  

për fëmijët tanë,  

Lus Allahun që të kemi dobi. Mos na harroni në duatë tuaja. 

 

Përktheu: 

Ummu Muxhahid 

Për webfaqën: www.thirrjaislame.com 

 

 

http://www.thirrjaislame.com/

