
 

01. Organizator: FAKULTETI I SHKENCAVE ISLAME 

02. Programi studimor: Shkencat Islame 

03. Emri i lëndës: Fikhul-ibadat I 

04. Kodi i lëndës: SI16O 

05. Niveli (cikli i parë, i dytë, i tretë) Cikli i parë 

06. Viti akademik / semestri: Viti i parë, semestri i dytë (veror) Kredi 6 

07. Bartës i lëndës: Assoc. Prof. Dr.sc Shaban Sulejmani 

08. Bashkëpunëtor: Dr. Taxhedin Bislimi 

09. Numri i studentëve:  
Minimumi 5, maksimumi për ligjërata 90, për ushtrime në grupe nga 22 

studentë. 

10. Semestri (statusi i lëndës): Semestri veror ( II ), (obligative) 

11. Kohë zgjatje e lëndës: I- semestër. 60 orë (për semestër), 3+3 

12. 
Kushti që duhej përmbushur për 

ndjekjen e lëndës mësimore  
Të ketë dëgjuar lëndën  Historija e së drejtës Islame (nënshkrim) 

13. Qëllimi i lëndës: 

Kjo lëndë i studion pesë shtyllat e fesë islame siç janë; Shehadeti, 

namazi, zeqati, ramazani dhe haxhi. 

Studentët në mënyrë praktike e mësojnë  realizimin e tyre dhe i zgjidh 

problemet që ndërlidhen në këte fush. 

14. Përmbajtja e lëndës:   

Ligjërata: Pastërtia, dispozitat e ujit të bunarëve, roli dhe rëndësia e 

pastërtisë në Islam, sendet që pastrojnë. Gusli. Abdesi, tejemumi, 

mes’hi mbi meste, menstruacionet (hajzi), nifasi dhe istihada. Namazi: 

Namazi i kërkuar, karakteristikat e adhurimit, urtësia e obligueshmërisë 

së namazit, dobitë e namazit, dispozita mbi atë që nuk e falë namazin, 

ezani dhe ikameti. Kushtet e namazit, farzet e namzit. Vaxhibet e 

namzit, sunetet dhe adabet e namazit, gjërat që e prishin namazin.  

Mekruhet e namazit, gjërat që nuk urrehen në namaz, gjërat që lejojnë 

ndërprerjen e namazit, namazi me xhemat, namazi kaza, sehvi sexhdeja 

dhe sexhdeja e leximit. Namazi i xhumasë, namazi i të sëmurit dhe 

udhëtarit, namazi i vitrit, namazi i bajrameve. Dispozita mbi të 

vdekurin dhe namazi i xhenazes, namazet nafile, namazi i teravive. 

Zekati. Përkufizimi i zekatit, urtësitë e zekatit, obligueshmëria e 

zekatit, kushtet e zekatit. Kushtet e vlefshmërisë së zekatit, koha e 

obligueshmërisë dhe e dhënies së zekatit, pasurive të cilave duhet t’ju 

jepet zekati. Ditribuimi i zekatit, kategorive që nuk u takon zekati, 

dispozita të ndryshme rreth zekatit. Sadekatul fitri, edukata në dhënien 

e zekatit dhe sadekaja vullnetare. Agjërimi. Argumentet mbi 

obligueshmërin e agjërimit, vlerat dhe dobitë e agjërimit, kushtet dhe 

ruknet (shtyllat) e agjërimit. Llojet e agjërimit, gjërat që e prishin 

agjërimin dhe gjërat që nuk e prishin agjërimin. Sunetet dhe adabet e 

agjërimit, mekruhet e agjërimit, gjërat aksidentale që lejojnë mos 

agjërimin, agjërimi kaza dhe agjërimi i kefaretit. Haxhi: Kushtet e 

haxhit, haxhi bedel, haxhi sarure, pengesat e haxhit, pengesat e haxhit, 

haxhi obligim urgjent apo me vonesë, mikatet, haxhi mufrid, haxhi 

kiran dhe haxhi teme’tu, farzet, vaxhibet dhe sunnetet e haxhit, vizita në 

Medine Munevvere. 
 

15. 
Metodat e mësimdhënies  

( mënyra e realizimit): 

Ligjërata, ushtrime, punim seminarike, punime individuale, lexim 

shtesë, pjesëmarrja aktive. 

16. ECTS kredi për lëndën: 6 

17. Gjithsej orë për lëndën:  6 ECTS x 30 orë = 180 orë 

18. Fondi i kohës në dispozicion: 3+3 



19 

Ndarja e kohës që është në 

dispozicion: 

45 + 45 + 30 + 60 = 180  orë 

19.1 Format e aktiviteteve mësimdhënëse:  

19. 1. 1 LMT - Ligjërata, mësim teorik  ( 3 x 15 orë ) 45 orë 

19. 1. 2 U - Ushtrime ( 3 x 15 orë ) 45 orë 

19. 2.  Format e aktiviteteve mësimdhënëse:  

19. 2. 1 PDDP- Projekte, detyra, detyra të 

pavarura. 

30 orë 

19. 2. 2 MSH - Mësim shtëpie. 60 orë 
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Literatura: 

20. 1 Literatura e domosdoshme 

Autor Titulli Botues Viti 

20. 1. 1 Grup autorësh Pes shtyllat e islamit Shkup 2012 

20. 1. 2 Grup autorësh Multeka-l-ebhur Shkup 2020 

 Jusuf Zimeri Fikhu islam,  

 

Shkup  2012 

20.2 Literatura sekondare       

 Autor Titulli Botues Viti 

20. 2. 1 Fehmi Raqipi Fikhul hanefi  Bujanoc 2015 

20. 2. 2 Grup autorësh Ilmihal i zgjeruar Tiranë, Prishtinë, 

Shkup 

2018 

20. 2. 3 Vehbe Zuhajli El-fikhul islami ve 

edil-letuhu, 1-2 

Damask 1409h – 1989m 
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Mënyra e notimit: 

21. 1 Notimi: 70 + 10 + 20 = 100 pikë 

21. 2 Teste       70 pikë 

21. 3 Punim seminari / projekt ( prezantim, me gojë / verbalisht) 10 pikë 

21. 4 Aktivitet dhe  pjesëmarrje në projekte 20 pikë 

22. 

Kriteret e vlerësimit  (notimi) 

22. 1.  Nota: prej 50 pikë 5 (pesë) (F) 

22. 2.   prej 51 deri 60 pikë 6 (gjashtë) (E) 

22. 3.   prej 61 deri 70 pikë 7 (shtatë) (D) 

22. 4.   prej 71 deri 80  pikë 8 (tetë) (C) 

22. 5.   prej 81 deri 90  pikë 9 (nëntë) (B) 

22. 6.   prej 91 deri 100  pikë 10 (dhjetë) (A) 

23 

Kusht për marrjen e nënshkrimit për dhënien e 

provimit përfundimtar: 

Studenti fiton të drejtën marrjes së nënshkrimit 

nëse 25% ka marrë pjesë në ligjërata dhe 

ushtrime. Mund të kalojë provimin përmes 

kolokuiumeve dhe pikave të fituara nga seminari, 

pa pasur nevojë provimin përfundimtar. 

24 Gjuha në të cilën zhvillohet mësimi Shqip, maqedonisht.  

25 Metoda e vlerësimit të kualitetit të mësimit: Evaliumi përmes anketës nga ana e studentëve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIKHUL-IBADAT I 
 

PËRMBAJTJA PROGRAMORE DHE REALIZIMI KOHORË LIGJERATA – USHTRIME  
 

SEMESTRI II 
 

Java 
LIGJËRATA TEORIKE USHTRIME 

Orë Tema e ligjëratës Orë Tema 

I 3 

Pastërtia, dispozitat e ujit të bunarëve, roli 

dhe rëndësia e pastërtisë në Islam, sendet që 

pastrojnë. Gusli.  

3 

Pastërtia, dispozitat e ujit të bunarëve, roli dhe 

rëndësia e pastërtisë në Islam, sendet që 

pastrojnë. Gusli.  

II 3 
Abdesi, tejemumi, mes’hi mbi meste, 

menstruacionet (hajzi), nifasi dhe istihada  
3 

Abdesi, tejemumi, mes’hi mbi meste, 

menstruacionet (hajzi), nifasi dhe istihada  

III 3 

Namazi: Namazi i kërkuar, karakteristikat e 

adhurimit, urtësia e obligueshmërisë së 

namazit, dobitë e namazit, dispozita mbi atë që 

nuk e falë namazin, ezani dhe ikameti 

3 

Namazi: Namazi i kërkuar, karakteristikat e 

adhurimit, urtësia e obligueshmërisë së namazit, 

dobitë e namazit, dispozita mbi atë që nuk e falë 

namazin, ezani dhe ikameti 

IV 3 Kushtet e namazit, farzet e namzit 3 Kushtet e namazit, farzet e namzit 

V 3 
Vaxhibet e namzit, sunetet dhe adabet e 

namazit, gjërat që  e prishin namazin  
3 

Vaxhibet e namzit, sunetet dhe adabet e 

namazit, gjërat që  e prishin namazin  

VI 3 

Mekruhet e namazit, gjërat që nuk urrehen në 

namaz, gjërat që lejojnë ndërprerjen e namazit, 

namazi me xhemat, namazi kaza, sehvi 

sexhdeja dhe sexhdeja e leximit 

3 

Mekruhet e namazit, gjërat që nuk urrehen në 

namaz, gjërat që lejojnë ndërprerjen e namazit, 

namazi me xhemat, namazi kaza, sehvi sexhdeja 

dhe sexhdeja e leximit 

VII 3 
Namazi i xhumasë, namazi i të sëmurit dhe 

udhëtarit, namazi i vitrit, namazi i bajrameve  
3 

Namazi i xhumasë, namazi i të sëmurit dhe 

udhëtarit, namazi i vitrit, namazi i bajrameve  

VIII 3 
Dispozita mbi të vdekurin dhe namazi i 

xhenazes, namazet nafile, namazi i teravive 
3 Kolokuiumi I 

IХ 3 
Zekati. Përkufizimi i zekatit, urtësitë e zekatit, 

obligueshmëria e zekatit, kushtet e zekatit 
3 

Zekati. Përkufizimi i zekatit, urtësitë e zekatit, 

obligueshmëria e zekatit, kushtet e zekatit 

Х 3 

Kushtet e vlefshmërisë së zekatit, koha e 

obligueshmërisë dhe e dhënies së zekatit, 

pasurive të cilave duhet t’ju jepet zekati  

3 

Kushtet e vlefshmërisë së zekatit, koha e 

obligueshmërisë dhe e dhënies së zekatit, 

pasurive të cilave duhet t’ju jepet zekati  

ХI 3 

Ditribuimi i zekatit, kategorive që nuk u takon 

zekati, dispozita të ndryshme rreth zekatit. 

Sadekatul fitri, edukata në dhënien e zekatit 

dhe sadekaja vullnetare  

3 

Ditribuimi i zekatit, kategorive që nuk u takon 

zekati, dispozita të ndryshme rreth zekatit. 

Sadekatul fitri, edukata në dhënien e zekatit dhe 

sadekaja vullnetare  

ХII 3 

Agjërimi. Argumentet mbi obligueshmërin e 

agjërimit, vlerat dhe dobitë e agjërimit, kushtet 

dhe ruknet (shtyllat) e agjërimit 

3 

Agjërimi. Argumentet mbi obligueshmërin e 

agjërimit, vlerat dhe dobitë e agjërimit, kushtet 

dhe ruknet (shtyllat) e agjërimit 

ХIII 3 
Llojet e agjërimit, gjërat që e prishin agjërimin 

dhe gjërat që nuk e prishin agjërimin 
3 

Llojet e agjërimit, gjërat që e prishin agjërimin 

dhe gjërat që nuk e prishin agjërimin 

ХIV 3 

Sunetet dhe adabet e agjërimit, mekruhet e 

agjërimit, gjërat aksidentale që lejojnë mos 

agjërimin, agjërimi kaza dhe agjërimi i kefaretit  
3 

Sunetet dhe adabet e agjërimit, mekruhet e 

agjërimit, gjërat aksidentale që lejojnë mos 

agjërimin, agjërimi kaza dhe agjërimi i kefaretit  

ХV 3 

Haxhi: Kushtet e haxhit, haxhi bedel, haxhi 

sarure, pengesat e haxhit, pengesat e haxhit, 

haxhi obligim urgjent apo me vonesë, mikatet, 

haxhi mufrid, haxhi kiran dhe haxhi teme’tu, 

farzet, vaxhibet dhe sunnetet e haxhit, vizita në 

Medine Munevvere  

3 

Haxhi: Kushtet e haxhit, haxhi bedel, haxhi 

sarure, pengesat e haxhit, pengesat e haxhit, 

haxhi obligim urgjent apo me vonesë, mikatet, 

haxhi mufrid, haxhi kiran dhe haxhi teme’tu, 

farzet, vaxhibet dhe sunnetet e haxhit, vizita në 

Medine Munevvere  

XVI   3 Kolokuiumi II 

XVII   
 Nxjerja e notës përfundimtare 

XVIII   

XIX   
4 Provimi përfundimtar 

XX   

 45  52  
 


