
thënë: “Allahu Ekber” dhe veproj në të, siç 
veprova në rekatin e parë.

Pasi bëj dy 
sexhdet e rekatit të 
dytë, qëndroj ulur 
në Teshehudin e 
parë për të thënë: 
“Ettehijjatu lil-
lahi uessalevatu 
u e t t a j j i b a t u , 
esselamu alejke 

ejjuhennebijju ue rahmetull-llahi ue 
berekatuhu. Esselamu alejna ue ala ibadil-
lahissalihin. Esh’hedu en la ilahe il-lall-llah 
ue esh’hedu enne Muhammeden abduhu ue 
resuluhu.”8

Nëqoftëse namazi përbëhet vetëm nga 
dy rekate, atëherë pasi të kem kënduar 
lutjen e Ettehijatit që u përmend më lart, 
këndoj salavatet: “All-llahumme sal-li ala 
Muhammedin ue ala ali Muhammedin 
kema sal-lejte ala Ibrahime ue ala ali 
ibrahime inneke hamidun mexhid. Ue barik 
ala Muhammedin ue ala ali Muhammedin 
kema barekte ala Ibrahime ue ala ali 
Ibrahime inneke hamidun mexhid.”9  
8-D.m.th: Qëndrueshmëria (përhershmëria) është vetëm 
për Allahun. Atij ia drejtojmë lutjet dhe fjalët më të mira. Të 
mirat e Allahut,  mëshira dhe begatitë e Tij qofshin për ty o 
Profet. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin për ne dhe për 
robërit e Tij të mirë. Dëshmoj dhe deklaroj se s’ka të adhuru-
ar tjetër me të drejtë përveç Allahut dhe dëshmoj e deklaroj 
se Muhamedi është rob dhe i Dërguari i Tij.
9- D.m.th: “O Zot! Mëshiroje dhe bekoje Muhamedin dhe 
familjen e tij, ashtu siç mëshirove dhe bekove Ibrahimin 
dhe familjen e tij! Vërtet Ti je i Falënderuar dhe i Lavdëruar. 
Gjithashtu begatoje Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu 
siç begatove Ibrahimin dhe familjen e tij! Vërtet Ti je i 

Pasi këndoj Ettehijatin, salavatet dhe lutjet jap 
selam duke e kthyer kokën fillimisht nga supi 
i djathtë dhe them: “Es-selamu alejkum ue 
rahmetull-llah”,10 pastaj e kthej kokën në drejtim 
të supit të majtë duke shprehur sërish të njëjtën 
lutje.

Pas dhënies së selamit bëjmë duanë: “All-
llahume entes-selam ue minkes-selam tebarekte 
ja dhel xhelali uel-ikram.”11

Tërësia e këtyre veprimeve, që nga tekbiri 
fillestar e deri në dhënien e selamit quhet namaz 
i plotë.

Në namazet që kanë katër rekate, pasi këndoj 
teshehudin, (i cili konsdierohet si teshehudi i parë) 
çohem menjëherë në këmbë duke ngritur duart 
dhe duke thënë: “Allahu Ekber”. Më pas plotësoj 
dy rekate të tjera dhe në fund pasi kam lexuar 
teshehudin e dytë, salavatet dhe duatë, jap selam. 
Ndërsa në namazin e akshamit që ka tre rekate, pasi 
ngrihem nga teshehudi i parë, fal vetëm një rekat 
dhe qëndroj ulur për të lexuar teshehudin e dytë, 
salavatet dhe duatë, pastaj jap selam.

Falënderuar dhe i Lavdëruar.”
10- D.m.th: “Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin për ju!” 
(lutje që u drejtohet melekëve)
11- D.m.th: “Zoti im! Ti je i Paqmi dhe nga Ti vjen paqja, i Begatë 
qofsh, o Zotërues i madhështisë dhe i bujarisë”.

F o r m a   e 
NAMAZIT
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Përpara se të fal namazin marr fillimisht 
abdes. Abdesi merret në këtë formë:

1) Them “Bismilah” dhe laj tre herë duart deri 
te kyçet.
2) Shpëlaj gojën, hundën dhe laj të gjithë 
fytyrën tre herë.
3) Laj duart të dyja bashkë me bërrylat.
4) Me duar të lagura fërkoj kokën dhe veshët.
5) Laj këmbët poshtë deri te nyjet.

Drejtohem nga kibla (Meka), ngre duart 
afër supeve ose afër veshëve me pëllëmbat 
të hapura mirë dhe them: “Allahu Ekber”. 

Shikimin e mbaj 
poshtë, aty ku bie 
në sexhde.

Më pas, i 
lidh duart duke 
vendosur të djathtën 
mbi të majtën dhe 
këndoj duanë e 
hyrjes në namaz: 

“Subhanekell-llahumme ue bihamdike, ue 
tebarekesmuke, ue teala xhedduke, ue la 
ilahe gajruke.”1

Më pas them: “Eudhu bil-lahi minesh 
shejtani rraxhim. Bismil-lahirr-rrahmanirr-

1- D.m.th: “I pastër dhe larg të metave je Ti o Zoti im. 
Falënderimi të takon Ty. I bekuar është emri Yt, e lartësuar 
është Madhëria Jote. Nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet 
përveç Teje.”

rrahim”2 Menjëherë 
pas kësaj këndoj të plotë 
suren el-Fatiha dhe në 
përfundim të saj them: 
“Amin!”3 Pas Fatihasë 
këndoj ndonjë sure tjetër 
nga Kurani ose disa ajete 
kuranore. 

Më pas, ngre duart 
duke thënë: “Allahu 
Ekber” dhe bie në ruku.

Pasi bie në ruku 
vendos mirë pëllëmbat 
me gishtat e hapura 
mbi gjunjë dhe them 
tre herë, ose më shumë: 
“Subhane Rabbijel-
Adhiim.”4 Në ruku 
shpina mbahet drejtë 
duke shikuar poshtë 
pingul, kurse gishtat e 
duarve pasi pëllëmbat 
vendosen te gjunjët 
mbahen të hapura.

Më pas, ngrihem nga 
rukuja duke ngritur sërish 
duart dhe duke thënë: 

“Semiall-llahu limen hamideh, rabbena ue lekel 
hamd”5

2- D.m.th: “I kërkoj mbështetje Allahut të më ruaj nga shejtani i 
mallkuar. Me emrin e Zotit, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!”
3- D.m.th: “O Zot! Pranoje lutjen!”
4- D.m.th: “I përkryer është Zoti im Madhështor”.
5- D.m.th: “Allahu e dëgjon atë që e lavdëron. Zoti ynë, Ty të përket 
lavdërimi.”

Pasi të kem qëndruar në pozicion të lirë, bie 
në sexhde duke thënë: “Allahu Ekber”

Në sexhde vendos 
në tokë ballin dhe 
hundën, duart, 
gjunjët dhe gishtat 
e këmbëve dhe 
aty them tre herë: 
“Subhane rabbijel 
a’la”6

Më pas, ngrihem 
nga sexhdja duke 
thënë: “Allahu 
Ekber” dhe qëndroj 
në pozicionin ulur. 
Në këtë pozicion 
them dy herë : 
“Rabbigfirli”7  Ky 
qëndrim bëhet duke 
u ulur mbi këmbën 
e majtë të shtrirë. 
Kurse këmbën e 

djathtë e mban ngritur të mbështetur mbi 
gishtat e drejtuar nga Kibla. Ndërsa duart 
vendosen mbi kofshë ose afër gjunjëve. Pas 
kësaj bie sërish në sexhde si herën e parë duke 
thënë: “Allahu Ekber”. Pasi bie në sexhde 
them tre herë ose më shumë: “Subhane 
Rabbijel Aëla”. 

Të gjitha këto lëvizje quhen rekat. D.m.th, 
pas ngritjes nga sexhdja e dytë kemi plotësuar 
një rekat. 

Më pas, ngrihem në rekatin e dytë duke 
6- D.m.th: “I përkryer është Zoti im, Ai është më i Larti.”
7- D.m.th: “Zoti im! Më fal mua.”

Me emrin e Zotit,
të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!


