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UDHËZIME TË RËNDËSISHME 

Disa instruksione për përdorim sa më të efektshëm të këtij kursi: 

• Që ta përdorësh këtë kurs, duhet të jesh në gjendje ta lexosh tekstin arab të Kuranit. 

• Ky është një kurs tërësisht bashkëveprues, prandaj ushtro atë çfarë dëgjon/mëson. 

• S’ka gjë të keqe, nëse ti bën gabime. Askush nuk mëson pa bërë gabime. 

• Kush ushtron më shumë, do të mësojë më shumë, edhe nëse bën gabime. 

• Kujto rregullin e artë: 

 Dëgjoj, harroj. Shoh, mbaj në mend. Ushtroj, mësoj. Jap mësim, zotëroj.   

• Mbaj në mend 3 nivelet e të mësuarit: 

1. Të dëgjosh pa vëmendje – Dëgjon vetëm zhurma. 

2. Të dëgjosh pa i vënë veshin mirë ose me mëdyshje – Shejtani mund të të ngjallë dyshime  

për mundësinë tënde për të mësuar! 

3. Të dëgjosh në bashkëveprim; të dëgjosh me ZEMËR; t’u përgjigjesh pikave menjëherë. 

• Secili mësim pasohet nga gramatika. Përmbajta gramatikore nuk është e ndërlidhur 

drejtpërsëdrejti me mësimin kryesor, sepse kështu kursi do të ndërlikohej dhe do të kërkonte 

mësime të ndara gramatikore para se t’ia nisnim me mësimin e sureve. Seksioni gramatikor 

ndërton gramatikën tënde arabe paralelisht me fjalorin që ti mëson në mësimin kryesor. Pas disa 

mësimeve, ti do të jesh në gjendje t’i vëresh dobitë e mësimit të gramatikës krahas mësimit të 

sureve ose dhikreve.  

  

MOS HARRO T’I BËSH 7 DETYRAT E SHTËPISË NË VIJIM: 

 

Dy për lexim të Kuranit: 

1. Të recitosh Kuran nga mus’hafi (libri) të paktën PESË minuta. 

2. Të recitosh Kuran nga kujtesa gjatë ecjes, gjatë përgatitjes së ushqimit, etj., të paktën 

PESË minuta. 

 

Dy për studim: 

3. Ta studiosh këtë libër të paktën DHJETË minuta (për fillestarë). 

4. Të studiosh libërthin e fjalorit ose fletët për 30 sekonda, mundësisht para ose pas 

namazit, në çfarëdo intervali që të përshtatet. Zotoju Allahut se gjithmonë do ta mbash 

me vete libërthin e fjalorit, derisa ta përfundosh kursin. 
 

Dy për dëgjim dhe bisedë me të tjerët: 

5. Të dëgjosh një mp3 me këto recitime që kanë kuptimet e çdo fjale. Këtë mund ta bësh 

në makinën tënde ndërsa udhëton dhe në shtëpi ndërsa bën punët e shtëpisë. Ti po ashtu 

mund ta incizosh përmbajtjen e këtij kursi dhe ta dëgjosh vazhdimisht.  

6. Të flasësh me anëtarët e familjes sate, me shokët/shoqet, ose me kolegët të paktën një 

minutë për çdo ditë rreth mësimeve që ke mësuar. 
 

E fundit për përdorimin e saj: 

7. T’i recitosh 10 suret e fundit në mënyrë ciklike në namazet sunete dhe nafile gjatë ditës. 

Kjo është për ta parandaluar shprehinë e recitimit të sures së njëjtë në namazet e ditës. 
 

Rekomandohen edhe dy detyra shtëpie. Këto përfshijnë vetëm dua:  

(i) Për veten tënde  ِّْدن ِّ زِّ ْلًما يْ َرب  عِّ ; dhe  

(ii) Për shokët/shoqet e tua, “Allahu na ndihmoftë në të mësuarit e Kuranit!” 

 

Mënyra më e mirë e të mësuarit është ta mësosh dikë. Mënyra më e mirë për ta mësuar dikë është ta 

bësh atë një mësues. 
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AKADEMIA “UNDERSTAND AL-QUR'AN” 
www.understandquran.com 

 
 
OBJETIVAT E AKADEMISË: 

(1) T’i kthejë muslimanët te Kurani dhe të ndihmojë në edukimin e një gjenerate kuranore, që  

lexojnë Kuranin, e kuptojnë, e zbatojnë, dhe ua përçojnë të tjerëve. (2) Ta paraqesim Kuranin si 

librin më tërheqës, më të lehtë, më të thjeshtë, më të efektshëm, dhe më të rëndësishëm në jetët tona 

të përditshme, si edhe librin më të rëndësishëm për sukses në këtë botë dhe në botën tjetër. (3) Të 

japim dijen themelore rreth Hadithit, në mënyrë që të krijojmë dashuri dhe respekt për pejgamberin 

Muhamed  (4) T’ua mësojmë atyre si ta lexojnë Kuranin me texhvid dhe ta kuptojnë atë (5) Të 

prodhojmë materialin e kërkuar të kursit (libra, video, postera, karta fjalori, broshura, etj.) nën 

mbikëqyrjen e dijetarëve islamik dhe të përpilojmë një program mësimor që përmbush nevojat e 

shkollave dhe medreseve. (6) Të zhvillojmë kurse të shkurtra për njerëzit e zënë me punë dhe për 

biznesmenë. (7) Ta bëjmë të lehtë mësimin e Kuranit me anë të metodave dhe teknikave të lehta 

(moderne) shkencore të mësimit.  

Objektiva jonë nuk e ka si qëllim nxjerrjen e dijetarëve të Kuranit. Elhamdulilah, shumë 

institucione të tjera tashmë e bëjnë këtë punë. Misioni i akademisë është t’i bëjë muslimanët e 

rëndomtë dhe nxënësit (studentët) e shkollave ta kuptojnë mesazhin kryesor të Kuranit.  

PËRSE KY PUNIM? 

Shumica e muslimanëve joarabë nuk kuptojnë Kuranin. Në rrethanat aktuale, të mësuarit e Kuranit 

është e domosdoshme, meqë, nga një anë, ka një stuhi gjërash të turpshme dhe materializëm në TV, 

në shtyp, dhe në mediat sociale dhe, nga ana tjetër, ka sulme të pandërprera kundër Islamit, Kuranit 

dhe pejgamberit , me qëllim që ta dobësohet besimi që kemi në Kuran dhe në Islam. Prandaj, e 

shohim si të domosdoshme që gjeneratat e radhës ta kuptojnë Kuranin dhe mësimet islame për t’iu 

kundërvu sfidave dhe për t’i përçuar botës mesazhin e vërtetë të Allahut dhe, rrjedhimisht, për t’i 

bërë të suksesshme jetët e tyre në këtë botë dhe në botën tjetër.  

NJË HISTORI E SHKURTËR: 

Me mirësinë e Allahut, www.understandquran.com u vu në qarkullim në vitin 1998. Që atëherë 

vazhdimisht jemi munduar që të mësuarit e Kuranit ta bëjmë të thjeshtë, të lehtë dhe të efektshëm, 

duke zhvilluar kurse dhe materiale përkatëse. Kursi ynë i nivelit të parë rreth të kuptuarit të Kuranit 

(50% e fjalëve kuranore) është duke u mësuar në gati 25 vende dhe është përkthyer në 20 gjuhë 

ndërkombëtare. Krahas kësaj, ky kurs emetohet në pesë kanale televizive kombëtare dhe 

ndërkombëtare. Programi mësimor i Lexo Kuranin dhe Kupto Kuranin (Understand al-Qur’an) tash 

po zbatohet në më shumë se 2000 shkolla. Elhamdulilah!   

MESAZHI YNË 

I Dërguari i Allahut tha:   بَل ِّغُْوا َعن ِّْى َولَْو ٰايَة “Përcillni nga unë qoftë dhe një ajet.” Atëherë, eja dhe 

bashkohu me ne për ta përhapur këtë punë fisnike, kudo që të jesh; mundohu ta mësosh këtë kurs 

dhe ta bësh të njohur në xhamitë pranë teje, në shkolla, në medrese, dhe në qendra islame. Lidh 

fëmijët dhe të vjetrit me këtë kurs dhe ndërto një ekip të fortë për ta përmbushur këtë detyrë fisnike.  

Në fund, lusim Allahun të na i pranojë përpjekjet në shërbim të këtij Libri madhështor, të na ruajë 

nga bërja e kësaj pune sa për sy e faqe, të na shpëtojë nga gjynahet, dhe të na ruajë nga gabimet.  
 

ْيم، َوا حِّ اُب الرَّ ْيُع اْلعَلِّْيم،  َوتُْب َعلَْينَا اِّنََّك اَْنَت التَّوَّ نَّا اِّنََّك اَْنَت السَّمِّ ْيم َربَّنَا تَقَبَّْل مِّ حِّ  ۔ َوَجَزاُكُم هللاُ َخْيًرا ۔ْغفِّْر لَنَا، اِّنََّك اَْنَت اْلغَفُْوُر الرَّ
  

http://www.understandquran.com/
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PARATHËNIE  

Lavdi Allahut! Dhe siguria e lutjet e mira qofshin për të Dërguarin e Tij, Muhamedin. 

Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص tha: “Më i miri prej jush është ai, që vetë mëson Kuranin dhe ua mëson atë të 

tjerëve.” Me gjithë këtë këshillim nga ana e pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص, pothuajse 90% e muslimanëve joarabë 

sot nuk kuptojnë as edhe një faqe të Kuranit. Insha’Allah, ky kurs do t’u ndihmojë atyre për t’i 

mësuar recitimet e zakonshme që bëhen në namaz si edhe gjërat themelore të gramatikës arabe, e 

cila do të ndihmojë në masë të madhe në të kuptuarit e Kuranit.  

Një nga veçoritë më të dalluara të këtij kursi është se bazohet në recitimin e zakonshëm, jo në 

recitime që rrallëherë përdoren në jetën e përditshme. Është krejtësisht e natyrshme ta nisësh 

mësimin e arabishtes me të. Kjo mënyrë ka disa përparësi:  

• Çdo ditë, një musliman në namaz përsërit pothuajse 150 – 200 fjalë arabe ose rreth 50 fjali. 

Duke kuptuar këto fjali, ai/ajo do të jetë në gjendje të familjarizohet me strukturën e gjuhës 

arabe pa ndonjë mund të madh.  

• Ai/ajo do ta ketë një mundësi të shkëlqyer për të ushtruar përditë duke folur me Allahun!  

• Ai/ajo do t’i vërejë dobitë që nga mësimi i parë. 

• Ai/ajo do ta ndiejë menjëherë përmirësimin në namazin e tij/saj për sa i përket vëmendjes 

dhe përshpirtjes ndaj Allahut.  

Një tjetër aspekt i rëndësishëm i këtij kursi është mënyra e të mësuarit të gramatikës arabe. Meqë 

qëllimi i këtij kursi është t’u ndihmohet atyre ta kuptojnë Kuranin nëpërmjet përkthimit, i është 

kushtuar më shumë vëmendje ndërtimit të fjalëve nga rrënja (“tesrif”).  Një teknike e re dhe shumë 

e efektshme e BTF (Bashkëveprimit Tërësor Fizik) përdoret për mësimin e foljeve, emrave, dhe 

parafjalëve/pjesëzave/lidhëzave. Ju lutem që të kini parasysh se ky është një kurs elementar (hyrës); 

librat më të avancuara të gramatikës arabe, me siguri, do të mund t’i lexoni në fazat më 

mëvonshme.  

Nga fundi i këtij kursi, ju do të mësoni afërsisht 230 fjalë. 125 prej tyre përsëriten pothuajse 39,000 

herë, d.m.th. gati 50% e fjalëve kuranore. Kjo s’do të thotë se ti do të jesh në gjendje ta kuptosh 

50% të Kuranit, pasi ende do të kesh fjalë të reja në pothuajse çdo ajet. Sidoqoftë, të kuptuarit e 

Kuranit do të bëhet tejet i lehtë pas këtij kursi.  

Insha’Allah, ky kurs do t’ju duket i lehtë, interesant, dhe i efektshëm për sa i përket të mësuarit. 

Allahu i pranoftë këto përpjekje modeste tonat! Ne kërkojmë nga ju që t’ia ofroni këtë kurs 

xhamisë, shkollës, medresesë, shoqatës a familjes që ju dini, në mënyrë që në Umet të vendoset 

trendi i të kuptuarit të namazit dhe të Kuranit.  

Kini parasysh që kllapat “( )” në përkthim tregojnë fjalë të shtuara për të kuptuar më të mirë. 

Kllapat katrore “[ ]” në përkthim përdoren për fjalët që janë në arabisht, por nuk janë të përkthyera 

në shqip. Këto po ashtu përdoren për t’i treguar referimet në Kuran dhe Sunet.  

Allahu na i faltë gabimet! Ju lusim që, nëse hasni në ndonjë gabim, të na njoftoni në mënyrë që t’i 

eliminojmë në botimet e ardhshme.  

Abdulazeez Abdulraheem 

(info@understandquran.com) 

March, 2017 

 

  

mailto:info@understandquran.com
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OBJEKTIVAT E KËTIJ KURSI: 

 

➢ Të të bindë se Kurani është i lehtë për t’u kuptuar 

➢ Të të mësojë si t’ia nisësh ta kuptosh Kuranin – në mënyrën e lehtë, duke zbatuar metodën 

fjalë-për-fjalë dhe BTF.  

➢ Të të ndihmojë ta falësh namazin me Khushu, d.m.th. me përulësi (duke të t’i mësuar 7 

suret dhe dhikrin e namazit), në mënyrë që ndikimi i namazit të pasqyrohet në jetët tona të 

përditshme. 

➢ Të të mësojë si ta sjellësh Kuranin në jetën tënde. 

➢ Të ta forcojë besimin dhe veprat e mira (përfshirë dhe moralin e mirë). 

➢ Të t’i mësojë 100 fjali të arabishtes së folur (që përdoren në Kuran). 

 

Kurani është i lehtë për t’u kuptuar: 

 

Allahu thotë:  ِّْكر  Ne, vërtet, e bëmë Kuranin të lehtë për t’u kuptuar dhe për » َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرٰاَن لِّلذ ِّ

t’u kujtuar ». Të mendosh se Kurani është i vështirë është një mashtrim që vjen nga shejtani. A 

bën që ta mohojmë Kuranin e të themi se nuk është i lehtë? Mos e bëftë Zoti! 

Libri i Kurani quhet Mus’haf. Një Mus’haf (që zakonisht përdoret për mësimin përmendsh të 

Kuranit) ka 600 faqe. Secila faqe ka 15 rreshta dhe në secilin rresht ka afërsisht 9 fjalë. Kjo do 

të thotë se çdo faqe ka 135 fjalë. Më thjesht, nëse themi se ka 130 fjalë në secilën faqe (tërë 

Kurani (130x600), totali i bie t’i ketë rreth 78,000 fjalë. 

Nëse marrim vetëm fjalët e sureve që zakonisht recitohen në namaz, d.m.th.  ُالفَاتَِّحةِّ ُسْوَرة , plus 

gjashtë suret e fundit ( ، ُسوْ  ْخََلصِّ ، ُسْوَرةُ اْلفَلَقِّ، ُسْوَرةُ َرةُ االِّ ، ُسْوَرةُ النَّاسِّ ، ُسْوَرةُ اْلعَْصرِّ ُسْوَرةُ  النَّْصرِّ

نَ اْلَكافُِّروْ  ) dhe dhikrin e namazit (Duatë pas ezanit dhe abdesit, tesbihu i rukusë dhe i sexhdesë, i 

teshehudit, i salavateve dhe dy duatë e rëndësishme) dhe mësojmë disa rregulla të gramatikës arabe, 

atëherë, Insha’Allah, do të mësojmë 232 fjalë të rëndësishme, që përsëriten 41,000 herë në Kuran. 

Dhe kjo do të thotë më shumë se 50% e Kuranit. Çdo e dyta fjalë në Kuran është pjesë e dhikrit që 

thuhet në namaz. 

Pra, të gjitha këto janë pjesë të këtij kursi dhe, Insha’Allah, mund të mësohen në 20 orë. Tash ti po 

e di sa lehtë është ta kuptosh Kuranin! 

 

Metoda unike e këtij kursi: 

 

Ne nuk ia nisim me mësime të thata si  ٌٰهذَا بَْيٌت َكبِّْير.  Ne, pra, nuk do ta përsëritim ٰهذَا بَْيٌت َكبِّْير.  

Ndoshta ke një fqinj arab dhe fëmija i tij të vjen duke qarë; ti e qet në prehër dhe e merr me të mirë 

duke i thënë:  ٰهذَا بَْيٌت َكبِّْير. Kjo zor s’e ndodh! 

Mësimet tona nisin me el-Fatihah! Fol me Allahun 25 herë në ditë. Ushtro gjuhën arabe me 

Allahun! Çfarë nisme mahnitëse! Kjo po që është një goditje në shenjë!   

Për 5 namazet ne kalojmë gati një orë duke folur arabisht me Allahun! Pse të mos nisim nga këtu! 

Kjo është mënyra më e arsyeshme dhe është e zbatueshme nga çdo musliman e muslimane, qoftë i 

vjetër, qoftë i ri, madje dhe nga një fëmijë.  

 

ذ   تعو 

Pasi ta përfundosh këtë mësim (a & 
b), do t’i mësosh 12 fjalë të reja që 

përsëriten 7,248 herë në Kuran. 

Mësimi 

1a 
HYRJE & Te’ewwuz 
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Më poshtë, teksti në arabisht është dhënë në rreshtin e parë. Rreshti i dytë përmban përkthimin 

fjalë-për-fjalë, që pasohet nga shpjegimi i fjalëve në rreshtin e tretë. Së pari, lexo tërë tekstin në 

arabisht, pastaj lexo secilën fjalë së bashku me përkthimin e saj dhe në fund lexo përkthimin e tërë 

tekstit.   

Duhet lexuar يْ اَ  جِّ َن الشَّيْٰطنِّ الرَّ  ,para leximit të sures Fatihah ose të Kuranit. Së pari  مِّ عُْوذُ بِّاهللِّ مِّ

ta mësojmë përkthimin e saj:  

 
7 2,550 88                 2471 6 

َن  بِّاهللِّ  اَُعوذُ  يْ  الشَّْيٰطنِّ مِّ جِّ  .مِّ الرَّ
Kërkoj shpëtim me Allahun nga Shejtani , i refuzuar . 

Siguria së pari  ; 
‘Shtrëngohu  ;’ 

Mbrohu . 

نْ  هللا  بِـّ  nga:  مِّ

Më shumë se 3000 

herë në Kuran 

A mendon se Shejtani është afër mëshirës së 

Allahut? Ai është i refuzuar, i përjashtuar  
nga mëshira e Allahut. Kujto kontekstin që t’i 

mbash në mend kuptimet.  
me Allah 

  

➢ Allah është lart mbi qiejt, por është shumë afër nesh. Ai di edhe çfarë mendojmë. Recito atë 

më lart me bindjen se Allahu do t’i përgjigjet kërkesës.  

➢ Kush është Shejtani? Ai është armiku ynë më i madh e më i rrezikshëm. Ai ka një përvojë të 

madhe në devijimin e njerëzve që nga koha e Ademit . Ai madje e bëri edhe Ademin  të 

rrëshqasë në Xhenet. Asnjë prej nesh s’mund të jetë më i mençur se Ademi  në 

kundërshtimin që i bën Shejtanit. Shejtani i është zotuar Allahut se do të na sulmojë nga të 

gjitha anët.  

➢ Ne s’mundim ta shohim Shejtanin, as ta godasim, as ta vrasim, as ta bindim që të bëhet i mirë. 

Zgjidhja e vetme dhe më e efektshme është që të thuash  ِّأَُعْوذُ بِّاهلل.   

➢ Shejtani kundërshtoi Allahun dhe u përzu nga mëshira e Allahut. Ky Rraxhiim do që ne ta 

ndjekim dhe të bëhemi si ai. Ai do që të na marrë me vete në Zjarrin e Xhehenemit. Prandaj, 

ndiej pasigurinë e shkaktuar nga sulmet e Shejtanit dhe kërko nga Allahu si një lypsar që lyp 

ushqim. 

➢ Secili prej nesh ka një Shejtan me vete dhe ai gjithmonë është me ne në shtëpitë tona, në zyrat 

tona, në tregjet tona, kur jemi vetëm, me shokë a në telefonat tonë. Ne jemi në një gjendje lufte 

të vazhdueshme me të.  

➢ “Siguria së pari” është shprehia e një personi të suksesshëm në këtë luftë kundër Shejtanit. Kjo 

është shprehia e parë nga 12 shprehitë që do të mësojmë në suren el-Fatihah. 
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Hyrje: Surja el-Fatihah është surja e parë e plotë e Kuranit. Kjo sure është aq e rëndësishme sa 

Allahu kërkoi që ta recitojmë çdo ditë, në çdo namaz dhe në çdo rekat! 

39  57 115 

ْحٰمنِّ  للاِّ  بِّْسمِّ  ْيمِّ ٪﴿ الرَّ حِّ  ٪﴾1الرَّ
Me emrin  (e) Allahut, Mëshirëploti, Mëshiruesi.  

 Emri i Krijuesit tonë اِّْسم بِّ  

është ALLAH. 
Emrat e tjerë si 

Rrahiim, Rabb janë 

cilësi. 

Ky lloj fjalësh tregon intensitet. 
Shumë i etur  َن شٰ طْ ع  

Shumë i zemëruar  ٰن َغْضب  
Shumë i uritur  َان عَ وْ ج  

Shumë i mëshirshëm  َن مٰ حْ ر  

Ky lloj fjalësh tregon 

vazhdimësi.   
I bukur  َل يْ مِّ ج  

Bujar كَ رِّ يْ م
27 

Vazhdimisht i mëshirshëm 

يْ  حِّ مالرَّ  

me emër 

 

➢ Shprehia e dytë: Thuaj “Bismilah” para se të nisësh të bësh çfarëdo qoftë; kur të hash, kur të 

flesh, kur të lexosh, kur të shkruash, etj. Të jesh i bindur dhe të shpresosh se e-Rrahmaan është 

gjithmonë me ty. Ai do të të ndihmojë me siguri. 

➢ Sa më shumë që të reflektojmë për cilësitë e Allahut dhe të besojmë në to, aq më shumë do ta 

ndiejmë fuqinë dhe ndikimin e të thënët “Bismilah”. 

ْيم .do të thotë shumë i mëshirshëm َرْحٰمن ➢  do të thotë vazhdimisht i mëshirshëm. Allahu është َرحِّ

Rrahmaan e po ashtu edhe Rrahiim, domethënë Ai na bekon me një mëshirë të madhe e të 

vazhdueshme. 

➢ Mos harro Allahun në ngjarjet e gëzueshme. Mbaj mendim të mirë dhe shpreso te Allahu në 

kohë sprovash (vështirësish). Vetëm thuaj: Zoti im gjithmonë më ka dhënë të mira dhe 

sigurisht se ka diçka të mirë për mua në këtë sprovë. 

➢ Shprehia e tretë: Të kesh gjithmonë mendim pozitiv për Allahun, sepse Ai është الرحمن dhe 

 Ai kujdeset për ne dhe plotëson të gjitha nevojat tona me dashuri dhe butësi. Ai na krijoi .الرحیم

dhe na dha sy, vesh, tru, duar dhe këmbë. Ai na bekoi me prindër, familje, dhe miq. Ai bëri të 

gjitha rregullimet e nevojshme që ta kemi një jetë të rehatshme. 

➢ Ka shumë dobi nga mendimet pozitive për Allahun, ndër to: jeta e rehatshme, gëzimi, suksesi, 

shëndeti, qetësia, kënaqja, marrëdhëniet më të mira, etj. Kjo është me miliona herë më mirë 

sesa koncepti Perëndimor i thjesht vetëm të menduarit pozitiv. 
 43 149 199 73 

ِّ  اَْلَحْمدُ  ِّ  ِلِّ ْيَن ٪﴿2٪﴾   َرب   اْلٰعلَمِّ
nderimiëLavdia dhe fal unAllah rëp ëjan Zoti veëe bot 

   Dy kuptime të :َحْمد 

Lavdi dhe falënderim 

 Na mban & na للا لِّ 

rrit. 
Çdo qelizë nga 

miliarda qeliza. 

 botë َعالَم

يْ   botëve نَعالَمِّ

Imagjino miliarda njerëz, trilionë 

insekte, trilionë galaksi 

për Allah 

(janë) për Allah 

 

➢ Hamd do të thotë lavdërim: Lavdëro Allahun me zemrën tënde. O Allah! Ti je më i madhi, Ti 

je krijuesi më i mirë, Ti je më i mëshirshmi dhe më i miri, etj.  

➢ Kuptimi i dytë i Hamd është falënderimi: Falëndero Atë për të mirat që ke. Ai të dha siguri, 

ushqimin që han, dhe mundësinë për të falur namaz e për ta lutur Atë, etj. 

➢ Imagjino dhe ndiej madhështinë e Allahut. Ai është Zoti ynë. Ai kujdeset për të gjitha ato 

miliarda krijesa dhe rregullon furnizimin e tyre.  

Mësimi 

2a 
SURJA EL-FATIHA (1-3) 

 

Pasi ta përfundosh mësimin 2 (a & b), 
do t’i mësosh 27 fjalë të reja që 
përsëriten 8,638 herë në Kuran. 
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➢ Shprehia Nr. 4: Kërko dije të shumtë dhe reflekto për universin. Një studim serioz i shkencës, 

matematikës dhe historisë do të të bëjë të kuptosh sa i madh është Zoti ynë, Krijuesi dhe 

Mbajtësi i universit. Në këtë mënyrë, ti do ta lavdërosh Atë nga thellësia e zemrës. 

➢ Mendo: Sa herë jam ndikuar nga kjo botë dhe kam harruar të them  ِّ  Lavdia dhe“ اَ لْ حَ مْ دُ  ِلِّ

falënderimi janë për Allahun”?   

➢ Shprehia Nr. 5: Falëndero Allahun në çdo çast dhe në çfarëdo situate, qoftë duke ngrënë, 

qoftë duke pirë, qoftë duke udhëtuar, qoftë kur të biesh në shtrat, qoftë kur të zgjohesh ose kur 

të pranosh të mira në raste të ndryshme. 

 

ْحٰمنِّ  ْيمِّ  الرَّ حِّ  ٪﴾  3٪﴿   الرَّ
plotiëshirëM shirshmi)ëi M ëshiruesi (mëM 

 

➢ Rahmet do të thotë të kujdesesh për nevojat e dikujt me kujdes dhe me dashuri të madhe. Shih 

sesi Allahu vazhdimisht derdh mbi ne mëshirë! Merr vetëm një shembull: Për ta ndryshuar 

motin, Allahu e bën tokën të sillet përreth Diellit me një shpejtësi prej 20 kilometra në sekondë 

ndërsa ne nuk ndiejmë as lëkundjen më të vogël. Allahu kontrollon tërë këtë, përndryshe 

tërmetet do ta bënin tokën hi e pluhur. 

➢ Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص tha: “Nuk do të ketë mëshirë (nga Allahu) ndaj atij që nuk tregon mëshirë.” 

[Buhari].  Prandaj, ji i mëshirshëm ndaj të tjerëve në këtë ditë, në këtë kohë ose pas këtij çasti 

në të cilin dëgjove ose lexove këtë thënie. Sillu me ta me dashuri. Kjo është Shprehia Nr. 6. 
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 َْيمِّ ا جِّ َن الشَّْيٰطنِّ الرَّ ِّ مِّ ْيمِّ  ُعْوذُبِّاِل  حِّ حٰمنِّ الرَّ  بِّْسمِّ للاِّ الرَّ
3 405 92 

ْينِّ  يَْومِّ  ٰملِّكِّ   ٪﴾  4٪﴿  الد ِّ
Sundues (i) ditës  (së) Gjykimit. 

 sundues :ٰملِّك

) engjëll :َملَك
 (َمالَئَِّكة+ 

 mbret :َملِّك

 يَْوُم اْلُجُمعَة، يَْوُم اْلقِّيَاَمة 

 tëDit + أَيَّام 

Diin ka dy kuptime: 

1. Dita e Gjykimit, dita e 

rezultateve të të mirave tona;  
2.  Sistem i jetës (Islam) 

 
Në Ditën e Gjykimit, tërë autoriteti do t’i takojë vetëm Allahut. Askush tjetër s’do të ketë ndonjë 

formë pushteti. Vetëm Ai do t’i gjykojë njerëzit.  

➢ Në atë ditë, askush s’do të mund të ndërmjetësojë, përveç atij që lejon Allahu. 

➢ Dita e Gjykimit do të jetë një ditë e tmerrshme. Njeriu do të ikën nga vëllai i tij, nga nëna e tij, 

nga babai i tij, nga bashkëshortja e tij, dhe nga fëmija i tij. Secili do ta ketë vetëm brengën e 

shpëtimit të vetvetes. 

➢ Ndërsa lexojmë këtë ajet, ne duhet të presim mëshirë nga Allahu që të na shpërblejë për punët 

tona të mira. Njëherësh duhet t’i druhemi edhe ndëshkimit për gabimet tona. 

➢ Ai na bëri muslimanë pa na pyetur për këtë, thjesht nga mëshira e Tij. Tash që po e lusim për 

Xhenet, shpresojmë se do të na pranojë duatë. 

➢ Shprehia Nr. 7: Planifiko përditë që ta mbash Ahiretin përpara vetes. Kujto vdekjen, varrin, 

ringjalljen, dhe Ditën e Gjykimit. Fal namazin me kohë dhe mos humb leximin e Kuranit 

(tilaweh) dhe dhikrin. Ruaj shëndetin dhe sigurohu që të mos përdorësh sytë, veshët, gjuhën, 

duart dhe këmbët në gjëra të këqija. Shfrytëzo jetën tënde, rininë tënde, paratë e tua, dhe dijen 

tënde ashtu si duhet.   
 

24   1 

ْيُن ٪﴿  َواِّيَّاكَ  نَْعبُدُ  اِّيَّاكَ   ٪﴾  5نَْستَعِّ
m TyëVet ëadhurojm m Tyëdhe vet 

të kërkojmë 

ndihmë. 

بَادَة كَ  يَّااِّ  adhurim:عِّ

 adhurues:َعابِّد 

 i Adhuruar:َمْعبُوْ د 

 Për të adhuruar ose për كَ  اِّيَّا  وَ 

çdo gjë tjetër na duhet 

ndihma e Allahut. mëetv Ty dhe mëvet Ty 

 

➢ Allahu na krijoi që ta adhurojmë Atë. Ai tha: Unë nuk krijova xhinët dhe njerëzit veçse që të 

më adhurojnë (Surja el-Dharijaat, 56). 

➢ Adhurim (ibadet) nuk do të thotë vetëm të adhurosh; adhurim do të thotë edhe t’i dëgjosh 

urdhrat e Allahut, të mos e kundërshtosh, të falësh namaz, të agjërosh, të japësh selam, të bësh 

Haxh, t’i thërrasësh të tjerët në Islam, të kërkosh dije dhe fitim hallall, t’u shërbesh të tjerëve, 

etj. Të gjitha këto janë akte ibadeti.  

➢ Ndër këto namazi është një nga adhurimet më të rëndësishme. Kushdo që lë namazin 

qëllimisht, bën kufr (mohon besimin) dhe shkatërron një shtyllë të rëndësishme të Islamit.  

➢ Lutu: O Allah, më ndihmo të të adhuroj në mënyrën më të mirë, ashtu siç të kënaqë Ty! 

➢ Shprehia Nr. 8: Ne duhet të kemi një nijet adhurimi për çdo punë që bëjmë. Qetësia mendore 

dhe suksesi i njëmendtë mund të arrihet vetëm nëpërmjet adhurimit.  

Mësimi 

3a 
SURJA EL-FATIHAH (4-5) 

 

Pasi ta përfundosh mësimin 3 (a & b), 
do t’i mësosh 33 fjalë të reja që 

përsëriten 12,089 herë në Kuran. 
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نُ يْ عِّ تَ سْ نَ اكَ يَّ اِّ وَ  ➢ : Pa ndihmën e Allahut, ne s’mundim ta shuajmë as etjen. Atëherë, si ta adhurojmë 

Atë pa ndihmën e Tij? Prandaj, lexo këtë ajet me ndjenjën: O Allah, të lus të më ndihmosh në 

këtë namaz dhe çdo punë pas këtij namazi! Të lutem më ndihmo, kurdo që të gjendem në 

telashe! 

➢ Njerëzit urrejnë që t’u kërkosh ndihmë, kurse Allahu pëlqen që ta lusim vazhdimisht dhe për 

çdo gjë! Ai pëlqen të na pranojë duatë tona. Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص tha: Duaja është adhurim! 

➢ Shprehia Nr. 9: Kërko ndihmën e Allahut në çdo gjë. Si? Ashtu siç bënë Muhamedi ملسو هيلع هللا ىلص dhe 

pejgamberët e tjerë! Duatë e tyre përshkruhen në Kuran dhe në hadithe. Disa nga këto dua 

mësohen në kursin e radhës. 

 

Një sugjerim me rëndësi:  

Mundohu ta kujtosh këtë hadith kudsi sa herë që ta recitosh el-Fatihah. Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص tregoi se 

Allahu tha: Kam ndarë namazin mes Meje dhe robit Tim. Gjysma është për Mua dhe gjysma është 

për të, dhe Unë do t’i jap atë çfarë ai kërkon.  

• Kur robi thotë: ْيَن ٪﴿٪2﴾ۙ ِّ اْلٰعلَمِّ ِّ َرب  دَنِّْي َعْبدِّ يْ “ :Allahu thotë ,اَْلَحْمُد لِلِّ  që do të thotë: Robi Im ,”َحمِّ

më lavdëroi.  

• Kur ai thotë: ۙ﴾٪3﴿٪ ِّْيم حِّ ْحٰمنِّ الرَّ يْ “ :Allahu thotë ,الرَّ  që do të thotë: Robi Im më ,” أَ ثْٰنى َعلَيَّ َعْبدِّ

lartësoi. 

• Kur ai thotë: ؕ﴾٪4﴿٪ ِّْين ىْ “ :Allahu thotë ,ٰملِّكِّ يَْومِّ الد ِّ دَنِّ يْ  َعْبدِّ  që do të thotë: Robi Im më ,”َمجَّ

madhëroi.  

• Kur ai thotë: ؕ﴾٪5﴿٪ ْيُن  .Allahu thotë: Kjo është mes Meje me robit Tim ,اِّيَّاَك نَْعبُُد َواِّيَّاَك نَْستَعِّ

Çfarëdo që të kërkojë, Unë do t’i jap. 

• Kur ai thotë:  ْيَن آل ِّ ْم َواَل الضَّ ْم٪ا۟ل َغْيرِّ اْلَمْغُضْوبِّ َعَلْيهِّ ْيَن اَْنَعْمَت َعَلْيهِّ َراَط الَّذِّ ْيَم ٪﴿ 6٪ۙ﴾ صِّ َراَط اْلُمْستَقِّ َنا الص ِّ اِّْهدِّ

﴾ۧ٪7 ﴿٪, Allahu thotë: Kjo është për robin Tim. Çfarëdo që të kërkojë, do t’i jepet. [Muslim] 

  



 

  www.understandquran.com 15 

 
 

 ِّْيم جِّ َن الشَّْيٰطنِّ الرَّ ِّ مِّ ْيمِّ  اَُعْوذُبِّاِل  حِّ حٰمنِّ الرَّ  بِّْسمِّ للاِّ الرَّ
2 45 37 

نَا َراطَ  اْهدِّ ْيَم ٪﴿ الصِّ   ٪﴾  6اْلُمْستَقِّ
udhëzoNa  rrugën )në( .e drejtë 

 

➢ “Na udhëzo në rrugën e drejtë” do të thotë na trego rrugën e drejtë dhe na udhëzo për të në çdo 

aspekt të jetës sonë. 

➢ Të bëhesh musliman është hapi i parë i udhëzimit. Ne kemi nevojë për udhëzimin e Allahut në 

faljen e namazit, pas faljes së namazit, gjatë punës që kryejmë, në shtëpi, në zyre ose në klasa 

mësimi, ndërsa bashkëveprojmë me miq, në treg, gjatë cytjeve të Shejtanit, dhe gjatë përballjes 

me dikë. Pra, ne duhet ta kërkojmë vazhdimisht udhëzimin e Allahut.  

➢ Burim i Udhëzimit është Kurani dhe Suneti (thëniet dhe mësimet e pejgamberit Muhammedملسو هيلع هللا ىلص).  

Prandaj, ne duhet ta kuptojmë Kuranin e po ashtu dhe hadithet.   

➢ Ajetet e Kuranit që recitohen në namaz, janë një pjesë e udhëzimit nga Allahu. Ne duhet të 

mundohemi t’i kuptojmë ato. Nëse s’ua dimë kuptimin, duhet të mundohemi t’i kuptojmë. 

Nëse s’e bëjmë këtë, a thua jemi të sinqertë në kërkimin e udhëzimit në namazin tonë? Çdo 

namaz është një kujtim se të kuptuarit e Kuranit s’është vetëm një domosdoshmëri, por një 

çështje urgjente!  

➢ Allahu na ndihmon ta marrim udhëzimin nga Kurani, nga Hadithi, dhe nga shenja të ndryshme 

në univers, nëse vazhdojmë ta përtërijmë besimin tonë duke qenë të rregullt në faljen e 

namazit, në leximin e Kuranit, në studimin e Sires, në shoqërimin me njerëz të devotshëm, 

duke qëndruar larg shirkut, bidatit, dhe mendimeve e veprave të këqija.  

➢ Shprehia Nr. 10: Kërko udhëzimin e Allahut që ta njohësh dhe ta ndjekësh rrugën e duhur. 

 
 1080 5 216 

َراطَ  يْ  صِّ ْم٪لا  اَْنعَْمتَ  نَ الَّذِّ  َعلَْيهِّ
Rrugë(n) (e) të cilëve që Ti u dhurove mirësi atyre; 

َراَط اْلُمْستَقِّيْ   مَ الص ِّ
Rruga e drejtë 

يْ  نَ الَّذِّ : 1080 herë  
në Kuran   إِّْنعَامmirësi 

مْ  َعلَى    هِّ
bim taa 

 

➢ Allahu favorizoi pejgamberët, njerëzit e sinqertë, martirët dhe njerëzit e drejtë. Le të mësojmë 

çfarë ishte rruga e tyre, në mënyrë që ta themi këtë dua dhe ta kuptojmë. Le ta marrim 

shembullin e pejgamberit tonë Muhamed ملسو هيلع هللا ىلص. Ajo rrugë ngërthente katër detyrat në vijim:  

(1) Veprim. Veprimet e zemrës, si: besimi, sinqeriteti, dashuria për Allahun dhe frika vetëm 

nga Ai. Veprimet fizike, si: namazi, agjërimi, sadakaja, zekati, haxhi, qëndrimi dhe 

sjellja e mirë, etj.; 

(2) Da'wet ose të thirrurit e të tjerëve në Islam;  

(3) Tezkije, d.m.th. pastrimin e besimeve dhe veprimeve të njerëzve. Heqjen e gjërave të 

këqija dhe zbatimin e detyrueshëm të së mirës. Kurani është përplot me kësi shembujsh.  

(4) Zbatimin e Islamit në familje dhe në shoqëri, urdhërimin për mirë dhe ndalimin nga e 

keqja.  

➢ Nëse duam të jemi në mesin e të favorizuarve, atëherë duhet t’i bëjmë këto gjëra: të besojmë 

(Iman), të bëjmë punë të mira, të bëjmë da'wet, t’i heqim nga vetët tona së pari e më pas edhe 

nga miqtë gjërat e gabuara dhe të kultivojmë shprehi të mira, të urdhërojmë për mirë e të 

ndalojmë nga e keqja aq sa ka mundësi. 

Mësimi 

4a 
SURJA EL-FATIHA (6-7) 

 

Pasi ta përfundosh këtë mësim (a & 
b), do t’i mësosh 44 fjalë të reja që 
përsëriten 15,387 herë në Kuran. 
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➢ Shprehia Nr. 11: Gjithmonë ndiq shembujt e mirë. Lexo rreth tyre, vlerëso veprimet e tua 

duke pasur parasysh shembullin e tyre, planifiko të sillesh si ata dhe përpiqu ta zbatosh këtë.   
 

147 1  1687 14 

مْ  بِّ اْلَمْغُضوْ  َغْيرِّ  آل ِّْيَن ٪﴿ َوَل  َعلَْيهِّ  ٪﴾  7الضَّ

Jo 

 ëatyre q ët ën

rimin ën hidhërhoqët

) ndë(T 

bi m

t e ëvet

tyre 

he as d devijuan ëatyre q ët ën 

jo;  
tjetër. 

 Ai që i është bërë :َمْظلُْوم 

padrejtësi  

 Ai mbi të cilin :َمْغُضْوب 

ushtrohet hidhërimi 

مْ  َعلَى   Ai që devijon :َضال   َل  وَ  هِّ

نَ ، َضال ِّيْ نَ َضالُّوْ   është shumës. 
(shumësi bëhet duke shtuar ين ون , ) bim taa hed oj 

 

Grupi i parë (ata që tërhoqën hidhërimin): 

➢ Ata që dinë dhe nuk veprojnë, fitojnë hidhërimin e Allahut. Imagjino përfundimin e tmerrshëm 

që këta do të kenë në këtë botë dhe në Ahiret. Allahu na ruajt që të mos bëhemi si këta! 

➢ Shumica prej nesh duan të jetojnë si një hero a si një udhëheqës, kështu që i imitojnë ata në 

mënyrën e të folurit, në stilin e veshjes, madje dhe ecin sikurse ata. Ne duhet të sigurohemi 

nëse këta heronj a udhëheqës ndjekin mësimet e Kuranit dhe Hadithin. 

 

Grupi i dytë (ata që devijuan): 

➢ Ata që nuk dinë dhe/ose nuk duan të dinë. Ata veprojnë pa e ditur të vërtetën. Ata nuk çajnë 

kokën për qëllimin e krijimit të tyre dhe të jetës. Ata nuk mundohen e as nuk harxhojnë kohë 

në kërkim të dijes së vërtetë.  

➢ Të mos jemi ndër ata që humbin edhe pasi që Kurani është në mesin tonë. A jemi larg Kuranit 

vetëm ngaqë nuk njohim gjuhën arabe? Lut Allahun që të na japë sukses në mësimin dhe të 

kuptuarit e Kuranit. Planifiko për këtë dhe investo kohë në realizimin e kësaj. Që sot merr 

vendim se nuk do ta lësh të mësuarit e këtyre mësimeve të arabishtes kuranore.  

 

Shprehia Nr. 12: Rri larg “shembujve të këqij”. Allahu na ruajt që të mos ndjekim këta! 
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 أَْكبَرُ  اهلَلُ  أَْكبَرُ  اهلَلُ  أَْكبَرُ  اهلَلُ  أَْكبَرُ  اهلَلُ 
Allahu është më i madhi Allahu është më i madhi 

 39َكبِّيْر (i madh) 23أَْكَبر )më i madhi( 

 ْير  (më i vogli) أَْصغَر  (i vogël) َصغِّ

 63 َكثِّْير(shumë) 88أَْكثَر )së shumtimë ) 
➢ Allahu nuk bën të krahasohet më dikë (diçka), meqë Ai është Krijuesi dhe pjesa tjetër e 

ekzistencës janë krijesa të Tij! 

➢ Allahu është më i madhi për sa i përket fuqisë, madhështisë mbretërore, lavdisë, mirësisë dhe 

të gjitha cilësive të mira. 

➢ Sa më shumë ta kuptosh madhështinë e Allahut, aq më i thellë do të jetë falënderimi që del nga 

zemra. Ti do të thuash: O Allah, sa madhështor e i shkëlqyer që je! Ti do të kuptosh se Allahu 

është shumë më i madh sesa imagjinata jonë.  

➢ Në ezanin e namazit të sabahut, nëse dëgjoj thirrjen dhe vazhdoj të fle, kujt i bindem? Kë e 

pranoj si më të madhin? Allahun, apo dëshirat e mia? Në këtë listë, sigurisht, mund të 

përfshish edhe gjëra të tjera. 

➢ O Allah, më udhëzo që të të pranoj si më të madhin në jetën time! Me fjalë të tjera, më ndihmo 

të të bindem Ty në vend se t’u bindem dëshirave të mia, familjes sime, udhëheqësve të rremë, 

ose traditave. Krahas duasë, ne duhet ta analizojmë të kaluarën tonë dhe të bëjmë një plan për 

të ardhmen. 
 

1 571    

  (herë 2) للاُ  إِّلَّ  إِّٰلهَ  لَّ  أَنْ  أَْشَهدُ 

Dëshmoj se s’ka Zot përveç Allahut 

 jo, çfarë Zota :َما  
  ٰالَِّهة+ 

 

Fjala  .ka kuptime të ndryshme: (1) i adhuruar; (2) ai që plotëson nevojat; (3) ai të cilit i bindemi إِّٰلهَ  

Në të tria këto kuptime s’ka Zot tjetër përveç Allahut. 

Dëshmoj do të thotë: e folura ime dhe veprimet e mia, qoftë në shtëpi, qoftë jashtë saj, qoftë në 

zyre, qoftë në treg, tregon se unë: 

➢ E dua Allahun më shumë se këdo a çfarëdo tjetër. 

➢ Pranoj Allahun si Krijues, Sundues, Mbajtës e Kujdestar të tërë universit. Adhuroj vetëm Atë 

dhe i bindem vetëm Atij në të gjitha çështjet e jetës sime. Vetëm Atij i kërkoj ndihmë dhe 

vetëm në Të mbështetem. 

➢ Unë ndjek dhe zbatoj urdhrat e Tij në të gjitha çështjet e jetës sime, jo dëshirat e mia dhe 

drejtimet e të tjerëve. 

➢ Në Kuran, Allahu na urdhëroi të jemi dëshmitarë për njerëzit e tjerë, d.m.th t’u shpjegojmë 

atyre çka është Islami dhe kush është pejgamberi Muhamed ملسو هيلع هللا ىلص. Kjo detyrë është shumë e 

rëndësishme, prandaj dhe kujtohemi për të në çdo ezan dhe çdo ikamet. Megjithatë, ne nuk i 

kushtojmë kësaj vëmendjen e duhur. Ta lusim Allahun që të na japë sukses në të qenët 

dëshmitarë të vërtetë të Islamit, d.m.th. të jemi thirrës të mirë në Islamit. 

 
 

 359 4 332 

د ا أَنَّ  أَْشَهدُ  ُسوْ  ُمَحمَّ  (herë 2) للاِّ  لُ رَّ
Dëshmoj se Muhamedi  ملسو هيلع هللا ىلص është i Dërguari i Allahut. 

د ;se :أَنْ   لَرُسوْ   shumë i lavdëruar :ُمَحمَّ : i dërguar 

Mësimi 

5a EZAANI  
Pasi ta përfundosh këtë mësim (a & 
b), do t’i mësosh 57 fjalë të reja që 
përsëriten 19,471 herë në Kuran. 
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 të dërguar (96 herë në Kuran) :ُرُسل që :أَنَّ 
 

Dëshmoj do të thotë: e folura ime dhe veprimet e mia, qoftë në shtëpi, qoftë jashtë saj, qoftë në 

zyre, qoftë në treg, tregojnë se unë: 

➢ E dua Allahun dhe të Dërguarin e Tij ملسو هيلع هللا ىلص më shumë së këdo qoftë tjetër; 

➢ Unë pranoj dhe u bindem mësimeve të pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص pa u bërë vërejtje. Unë e konsideroj 

Kuranin dhe Sunetin si kriter vlerësues për të saktën dhe të gabuarën; 

➢ Mua nuk më duhet ndonjë provë për t’i ndjekur mësimet e pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص. Pëlqimet dhe 

mospëlqimet e mia orientohen nëpërmjet pëlqimeve dhe mospëlqimeve të pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص.  

 83   

لَٰوةِّ  َعلَى َحيَّ   (herë 2) اْلفَاَلحِّ  َعلَى َحيَّ  (herë 2) الصَّ
Eja në namaz eja në shpëtim 

 
➢ Formulimi është “Eja në namaz” e jo “Fal namazin, kudo që të jesh.” Pra, eja në xhami. 

Kurani kërkon prej nesh që ta falim namazin me imam dhe me muslimanët e tjerë (xhemat).  

➢ Nëse ne falim namazin, Allahu do të na japë të gjitha llojet e suksesit dhe mbarëvajtjes. Disa 

prej tyre janë:  

• Dobi për zemrën dhe mendjen: Namazi është një formë përfshirëse e dhikrit të Allahut. 

Zemrës dhe mendjes i jep qetësi. Reflektimi për Kuranin që lexohet në namaz, na e shton 

imanin, intelektin dhe urtësinë. Të menduarit rreth Ahiretit liron zemrat dhe mendjet tona 

nga brengat e kësaj bote.    

• Dobi fizike: Pastërti me anë të abdesit, ushtrime trupore nëpërmjet vajtje-ardhjes nga 

xhamia, përkulje (ruku), shtrirje (sexhde), ulje, etj.  

• Menaxhim i kohës: Rënia e hershme në shtrat për t’u zgjuar herët për namazin e sabahut 

dhe zhvillimi i shprehisë së përpikërisë duke marrë pjesë në çdo namaz. Planifikimi i 

detyrave ditore sipas kohëve të namazit.  

• Dobi shoqërore: Namazi na ndihmon të qëndrojmë së bashku si miq, fqinj, dhe të afërm. Për 

shembull, çdo ditë ti takohesh me fqinj dhe merr vesh gjendjen e tyre, në mënyrë që, nëse 

kanë ndonjë nevojë a dert, t’u ndihmosh. Kjo ndihmon në zhvillimin e një shoqërie të 

unifikuar e më të mirë. 

• Dobia më e madhe: Do të arrijmë sukses të përjetshëm në Ahiret, Insha’Allah. 

 

Një nga arsyet e kujtimit të këtij suksesi është se njeriu i shmanget ardhjes në namazin me xhemat 

nga frika se, nëse vjen në namaz, do të humbë fitimin e kësaj bote, që ndërlidhet me punën që e 

bën. Ai nganjëherë sillet si një i marrë që shikon në drejtimin e kundërt nga i duhuri.   
 

 للاُ .  إِّلَّ  إِّٰلهَ  َل  أَْكبَرُ  اهلَلُ  أَْكبَرُ  اهلَلُ 
Allahu është më i madhi. Allahu është më i 

madhi. 
S’ka të adhuruar me meritë, përveç 

Allahut 
 

 Thirrja përfundon me fjalët me të cilat edhe fillon. Mesazhi fillestar :  للاُ لَّ إِّ  إَٰلهَ  َل  ،رُ بَ كْ أَ  هللُ اَ  رُ بَ كْ أَ  هللُ اَ  ➢

ishte: Eja në namaz duke pasur në mendje madhështinë e Allahut.   
➢ Mesazhi në fund është: Nëse ti nuk vjen në namaz, do të jesh humbësi dhe prapëseprapë 

Allahu do të jetë ma i madhi dhe i vetmi i denjë për t’u adhuruar. Nëse ti vjen, do ta kënaqësh 

atë që është më i madhi dhe Zoti i vërtetë, duke arritur kështu suksesin e njëmendtë. 
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Në ezanin e namazit të sabahut, pas  َِّحىَّ َعلَى اْلفاََلح, ne themi dy herë fjalët në vijim:  

  3 

ٰلوةُ  َن النَّْومِّ  َخْير   اَلصَّ  .م ِّ
Namazi është më i mirë sesa gjumi 

 ( 501:ابوداؤد)

 

➢ Gjumi është i ngjashëm me vdekjen, kurse namazi është jetë e vërtetë! 

➢ Gjumi është thirrje që bëjmë vetë ne, kurse namazi është thirrje e Allahut. 

➢ Gjumi është rehati e trupit, kurse namazi është rehati e shpirtit. Kujto që fjetja në kohën e 

namazit të sabahut është e dëmshme për shëndetin. Shumica e sulmeve në zemër dhe në tru 

ndodhin në orët e agimit. Freskia e mëngjesit është ilaçi më i mirë për shëndetin e trupit.  

➢ Namazi na jep ndjesinë e lumturisë, të prehjes, qetëson nervat, dhe rehaton mendjen, trupin, 

dhe shpirtin. 

Ikameti: Kur xhemati të nisë namazin, fjalët e ezanit përsëriten. Pas َعلَى اْلفاََلحِّ   , përsëriten dy herë 

fjalët  ٰلو قَْد ةُ قَاَمتِّ الصَّ  (tashmë namazi po fillon). Ikameti është një thirrje për t’iu bashkëngjitur 

namazit për ata që gjenden në xhami dhe janë duke pritur nisjen e namazit.  

   
406   

ٰلوةُ قَاَمتِّ  قَدْ   اَلصَّ
Tashmë (me siguri) namazi po fillon 

 

 

Duaja për nisjen e abdesit është:  ِّللاِّ  بِّْسم .  
Duaja pas kryerjes së namazit është dhënë më poshtë: I Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص tha: “Kushdo prej 

jush që merr abdes si duhet dhe më pas pohon këtë, do t’i hapen tetë dyert e Xhenetit dhe ai do të 

mund të hyjë nga cilado derë që të dëshirojë.” (Tirmidhi) 

 

 للاُ  إِّلَّ  إِّٰلهَ  لَّ  أَنْ  أَْشَهدُ 

Dëshmoj se s’ka Zot Përveç Allahut 

يْد، ةادَ هَ شَ      jo, çfarë :َما  ,jo :َل   شَهِّ

➢ Shpjegimi për këtë është dhënë më herët në mësimin e ezanit. 

➢ Kujto vdekjen. Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص tha: “Ai fjalët e fundit të të cilit janë  َّللاُ َل إِّٰلهَ إِّل , do të hyjë në 

Xhenet. (Ebu Daud) “Nxitni njerëzit në pragun e vdekjes të thonë:  َُل إِّٰلهَ إِّلَّ للا”. (Muslim) 

➢ Një mjek që ka punuar në repartin e urgjencës në një vend arab tregoi se, gjatë shërbimit të tij, 

kishte parë disa raste të njerëzve në pragun e vdekjes, por vetëm një a dy prej tyre kishin qenë 

në gjendje të thoshin  َُل إِّٰلهَ إِّلَّ للا para se të vdisnin. 

➢ Allahu na ndihmoftë të themi  dhe ta (kujtojmë) bëjmë dhikrin e Tij më shpesh, në ‘‘للاُ َل إِّٰلهَ إِّلَّ ’’ 

mënyrë që të na mundësohet të themi ’’ َّللاُ َل إِّٰلهَ إِّل‘‘ në çastin e vdekjes. 

 

 

 
 

 40  

ْيكَ  َوْحدَه    لَه   َل َشرِّ

Mësimi 

6a 
EZANI I SABAHUT, IKAMETI,  

& PAS ABDESIT 

 

Pasi ta përfundosh këtë mësim (a & 
b), do t’i mësosh 63 fjalë të reja që 
përsëriten 23,267 herë në Kuran. 
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I vetmi (që) s’ka ortak për Të 
يْد د،أََحد، تَْوحِّ ك َواحِّ ْرك، ُمْشرِّ يَْك،شَُرَكاء، شِّ   شَرِّ

 

➢ Njësia e Allahut prapë përsëritet këtu, së bashku me refuzimin e çfarëdo ortakërie me Allahun.  

Ky theksim është me rëndësi, sepse Allah kurrë s’do t’i falë ata që bëjnë këtë ْرك  ,(shirk) شِّ

d.m.th. ata që i bëjnë ortakë Allahut.  

➢ Recito këtë duke çuar në mendje pasojat fatale të shirkut.  

د ا أَنَّ  َوأَْشَهدُ   لُه  َوَرُسوْ  َعْبدُه   ُمَحمَّ

Dhe dëshmoj se Muhamedi    ملسو هيلع هللا ىلص  (i Tij) robi dhe i Dërguari i Tij. 
ةادَ هَ شَ   : Dëshmim  ْأَنَّ ، أَن   

që 
shumë i lavdëruar 

 ه   َرسُْولُ  وَ  ه   َعبْدُ 

     
 

➢ Shpjegimi i kësaj pjese u bë në mësimin e ezanit. Këtu vetëm është shtuar fjala “rob”. Popujt e 

mëhershëm, siç janë të krishterët, ngritën pejgamberët e tyre (Isën ) në nivelin e Zotit duke 

i konsideruar si bij të Zotit. Allahu dhe i Dërguari i Tij, pejgamberi Muhamed ملسو هيلع هللا ىلص, duan që ne të 

jemi të sigurt nga shirku i këtillë. Prandaj dhe nga ne kërkohet t’i përsërisim këto fjalë në 

namazet tona.  

➢ Allahu na bëri ne dhe ne jemi për Të. Ai na posedon ne dhe çdo gjë tjetër. Ne jemi robër të 

Allahut dhe duhet të jetojmë si robër të vërtetë. Robi më i mirë i Allahut është pejgamberi 

Muhamed  ملسو هيلع هللا ىلص . Ai është shembull për ne, d.m.th. shembull siç duhet të jetë një rob.  
 

نَ  اْجعَْلنِّيْ  اَللُّٰهمَّ  ابِّيْ  مِّ نَ  َواْجعَْلنِّيْ  نَ التَّوَّ يْ  مِّ  نَ اْلُمتََطهِّ رِّ
O Allah! më bëj ndër  të 

penduarit dhe më bëj ndër ata që pastrohen 

 
اب  نِّي  اِّْجعَلْ  ابُوْ  تَوَّ ، نَ تَوَّ

ابِّيْ   نَ تَوَّ

 نِّيْ  اِّْجعَلْ  وَ 
ُروْ   ُمتََطهِّ ر  يْ ، نَ ُمتََطه ِّ رِّ  َن  ُمتََطهِّ 

bëj mua dhe bëj mua 
 

➢ Ne njerëzit bëjmë shumë gabime dhe i bëjmë vazhdimisht. Ne nuk bëjmë shumë gjëra që do të 

duhej t’i bënim dhe, edhe nëse i bëjmë, nuk i bëjmë si duhet. Për këtë shkak, ne duhet të 

pendohemi vazhdimisht. 

➢ Kushtet për pranimin e pendimit (teubes) janë: hiq dorë nga gjynahu, ndiej keqardhje që e ke 

bërë, vendos të mos e bësh kurrë më, dhe kthe gjërat që ke marrë padrejtësisht prej të tjerëve. 

➢ Pastërtia nënkupton pastrim të besimit, të mendimeve, të trupit, të teshave, dhe të vendeve. O 

Allah, na bëj të pastër në çdo aspekt! 
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Gjërat që duhet shqiptuar në ruku (ُرُكوع):  
41  107 

ْيمِّ  َربِّ يَ  نَ ُسْبَحا   اْلعَظِّ
I  patëmeta 

(është) 
Zoti im madhërishmiI  

 

 

Mundohu t’i imagjinosh dhe t’i ndiesh katër gjërat që përmenden këtu: 

➢ Zoti im s’ka kurrfarë të mete. Ai s’ka nevojë për ndonjë ortak a ndihmë. Ai s’është i padrejtë e 

as shtypës. Ai nuk krijoi kot asnjë gjë. Ai as nuk lodhet, as nuk kotet. Ai nuk është i dobët dhe 

nuk ia ka frikën askujt. Në ligjin e Tij s’ka defekte. Unë s’kam kurrfarë ankese për sprovat në 

jetën time.   

➢ Ai është Rab (Zot) që kujdeset për të gjithë ne dhe për gjithçka përreth nesh. Ai është 

Kujdestari, Mbajtësi dhe Furnizuesi i çdo gjëje për të cilën ne kemi nevojë. Çdo sekondë të 

jetëve tona, Ai kontrollon secilën nga 1 trilionë qelizat që kemi. Ai na furnizon pandërprerë me 

oksigjen. Ai drejton pa kurrfarë problemesh tërë sistemin tonë trupor: sistemin e furnizimit me 

gjak, sistemin tretës, etj.  

➢ Ti po i drejtohesh Atij duke i thënë “Zoti im!” Atëherë, nëse nëna jote thotë “Biri im është 

shumë i mirë” ose “Bija ime është shumë e mirë” në praninë tënde, çka tregon kjo? Kjo 

sigurisht se tregon dashuri! Atëherë, thuaje me dashuri, kur të bësh tesbih (ta madhërosh Atë) 

në ruku.  

➢ Ai është i madhërishëm ْيم  .Askush s’mund ta mbizotërojë ose t’i bëjë presion .َعظِّ
 

عَ  دَه    لَِّمنْ  للاُ  َسمِّ  َحمِّ
dëgjoi uAllah të qëa Lavdëroi Atë 

 
دَ  َمنْ  لِّ   ه   َحمِّ

për, që ai që lavdëroi Atë 
 

➢ Allahu dëgjon secilin. Këtu, kjo nënkupton se Allahu i përgjigjet atij që e lavdëron Atë dhe Ai 

i përgjigjet lutjeve të tij.  

➢ Allahu s’ka nevojë për lavdërimet që ia bëjmë. Ai s’ka kurrfarë dobie nga kjo. Ai s’humb 

asgjë, nëse ne nuk e lavdërojmë. Vetëm ne kemi dobi nga lavdërimi që ia bëjmë Atij. 
 

 اْلَحْمدُ  َولَكَ  َربَّنَا
O Zoti ynë! vetëm Ty  të takon lavdia 

 

➢ Ne mundim ta lavdërojmë dhe ta falënderojmë Allahun nga thellësia e zemrave tona, nëse 

kemi parasysh domethënien e َربَّنَا ndërsa e themi. Hamd  َدمْ ح  ka dy kuptime: lavdërim dhe 

falënderim. 

➢ Madhëro Allahu me gjithë zemër, me ndjenjat e falënderimit dhe të lavdërimit. 

➢ Thuaje me 3 ndjenja: Ti je Zoti; Zoti ynë; Hamdi të takon vetëm Ty. 

➢ Imagjino cilësitë e mira të Tij: O Allah, Ti je më i mëshirshmi, më i fuqishmi, Krijuesi më i 

mirë, Shpikësi më i mirë. Thuaje nga thellësia e zemrës. 

  

Mësimi 

7a 
DUATË NË RUKU & 

SEXHDE  

Pasi ta përfundosh këtë mësim (a & 
b), do t’i mësosh 80 fjalë të reja që 
përsëriten 26,082 herë në Kuran. 
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Edhe një dhikr i rukusë:  

 

Ndërsa ngrihej nga pozita e rukusë, i Dërguari i Allahut  ملسو هيلع هللا ىلص thoshte:  

دَه  " َع للاُ لَِّمْن َحمِّ ْن َشْيٍء بَعْ  ،َسمِّ ْئَت مِّ ْلَء َما شِّ ْلَء َما َبْينَُهَما َومِّ ْلَء األَْرضِّ َومِّ ْلَء السََّمَواتِّ َومِّ "دُ َربَّنَا َولََك اْلَحْمدُ مِّ . (Tirmidhi) 

Kuptimi i fjalëve të reja është dhënë më poshtë.  

 
1 310 461  266 

ْلَء السَّٰمٰوتِّ  ْلَء اأْلَْرضِّ  مِّ ْلَء   َومِّ َومِّ

 َما

 بَْينَُهَما،

Sa të mbushen qiejt dhe të mbushet toka dhe të 

mbushet 

çfarë ka  

mes tyre 

➢ Sado që ta lavdërojmë Allahun, kurrë s’do ta përmbushim të drejtën e Tij për t’u lavdëruar nga 

ne. 
  3 283 198 

ْلَء  ئْتَ  َما َومِّ ْن َشي شِّ  بَْعدُ، ٍء  مِّ
 ëDhe sa t

mbushet 

çfarë Ti do rej  gjëravep as këtyrep 

 
 

 

➢ Fjalët e këtij dhikri janë mahnitëse. Shiko jetën e të Dërguarit të Allahut ملسو هيلع هللا ىلص. Ai kaloi nëpër 

sprova e çrregullime të vazhdueshme. Ai, madje, nuk hëngri as dy vakte të rregullta ushqimi 

në jetën e tij. Përveç kësaj, ai u persekutua për gati 13 vjet dhe qyteti i tij, Medina, u sulmua 

nga ushtri për vite me radhë. Ki parasysh këtë dhe shiko fjalët e këtij dhikri, të cilat shprehin 

mirënjohje ndaj Allahut! Asnjë njeri s’mund të arrijë të shprehë qoftë dhe një pjesëz të kësaj 

çfarë pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص shprehu me këto fjalë. Veprimet e tij ملسو هيلع هللا ىلص, vërtet, qenë edhe më të larta sesa 

fjalët e tij.  

➢ Sipas hulumtuesve modernë, që të kesh një jetë të kënaqshme dhe të qetë, duhet të jesh 

mirënjohës. Një nga ekspertët modern të suksesit sugjeroi që, me qëllim që të zhvillosh 

ndjenjën e mirënjohjes, duhet ta imagjinosh trupin tënd të mbushet me lëngun e mirënjohjes 

çdo natë para se të flesh, sikur çdo pjesë e trupit tonë të pluskojë në mirënjohje.   

➢ Tash shiko fjalët e pejgamberit  ملسو هيلع هللا ىلص . Ai do që t’i mbushë qiejt dhe tokën dhe çdo gjë mes tyre me 

lavdërim e falënderim ndaj Allahut!   

➢ Pjesa e fundit e këtij dhikri është edhe më e mahnitshme! Pasi përmend qiejt dhe tokën, ai thotë 

se do të donte ta falënderonte dhe ta lavdëronte Allahun duke mbushur “çfarëdo qoftë që Ti do, 

O Allah!” Domethënë, O Allah, unë di vetëm për qiejt dhe tokën. Nëse ka diçka përtej kësaj që 

të kënaqë, do të doja që ta mbushja edhe atë me lavdërim dhe falënderim ndaj Teje! Allahu e di 

më së miri. 

➢ Pa dyshim, ekspertët dhe trajnuesit modernë të suksesit s’mundin ta mbërrijnë as një thërrmijë 

nga ajo çfarë na mësoi pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص lidhur me mirënjohjen.   

Dhikri i Sexhdes (َسْجدَة):  

 
 

 اأْلَْعٰلى  َربِّ يَ  ُسْبٰحنَ 
I patëmeta (është) Zoti im më i larti. 

 ( më i lartiاأْلَْعٰلى )، أَْعٰلى 9 ( lartَعلِّي  ) 11  
 

Pozita e sexhdes: Sexhdeja (të rënët me ballë përtokë) është shprehje e nënshtrimit të plotë ndaj 

Allahut. Mundohu t’i imagjinosh dhe t’i ndiesh katër gjërat e përmendura këtu. (1) Allahu s’ka 

asnjë të metë (2) Ai është Rab (Zot) (3) Ai është Zoti im (4) Ai është اأْلَْعٰلى, d.m.th. më i larti. Unë 
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jam në pozitën më të ulët në këtë tokë, ndërsa Zoti im është më i larti mbi Fronin e Tij. Kur jemi në 

sexhde, jemi më së afërti Allahut.  

 

Mesazhi i tesbihut (lartësimit nga të metat): Hulumtimet e vona tregojnë se, që të kemi një jetë 

të suksesshme dhe të lumtur, kemi nevojë për dy gjëra: qëndrimin pozitiv dhe mirënjohje. Ne 

mësuam për mirënjohjen. Çdo qëndrim në këmbë (kijam) në rekatin e namazit tonë nis me  ِّ  اَْلَحْمدُ ِلِّ
dhe përfundon me دُ مْ حَ الْ  كَ لَ ََ و . Tash ta shohim tesbihun: 

➢ Ne shprehim tesbih 9 herë në çdo rekat, që i bie më shumë se 200 herë për çdo ditë. Dhikri që 

recitohet më së shumti në namaz është  ِّ يْ ُسْبٰحَن َرب . Kujto që Allahu do që ne ta përsëritim këtë 

për një arsye të veçantë: të na mësojë mënyrën si të mendojmë dhe si ta jetojmë çdo ditë në 

mënyrën më të mirë.   

 ka shumë dimensione në trajnimin tonë. Më i rëndësishmi ndër ta është ai se Allahu ُسْبٰحَن َرب ِّيْ  ➢

nuk ka nevojë për ndonjë ortak. Po ashtu kjo nënkupton që urdhrat e Allahut - namazi, 

agjërimi, hixhabi, etj. - janë të gjitha me vend, meqë vetë Allahu s’ka kurrfarë të mete.  

➢ Allahu ka lënë shumë gjëra për të na sprovuar, si: hunda, fytyra, trupi, familja, vendi dhe 

gjendja në të, etj. Këto sprova, po ashtu, janë me vend. Si robër të dëgjueshëm, ne duhet t’i 

kërkojmë ndihmë Allahut në përmbushjen e detyrave tona pa u ankuar. Ne duhet ta lusim 

Allahun: O Allah, të lus që të m’i zgjidhësh problemet dhe të ma ta përmirësosh gjendjen, në 

mënyrë që të arrij sukses në këtë botë dhe në Ahiret. 

➢ Ndërsa shprehim tesbihun, ne biem përmbys me fytyrë përtokë dhe themi me dashuri َرب ِّي. Kjo 

i bie sikur të thoshim: O Allah, unë jam plotësisht i kënaqur dhe s’kam kurrfarë ankesash! 

Nëse bëjmë tesbih me këtë ndjenjë dhe në këtë mënyrë, do ta zhvillojmë një qëndrim të fortë 

pozitiv. Të ashtuquajturit “ekspertë të suksesit” sot s’mundin të ofrojnë as 1% nga kjo. 

➢ Kujto që, çfarëdo që Allahu bën, është pa defekte. Gjendja në të cilën jemi vjen ose në shenjë 

sprove, ose për shkak të gjynaheve tona. Ne duhet ta lusim Allahun të na ndihmojë të sillemi 

siç është më së miri në çdo situatë ose ta ndryshojmë atë në mënyrën më të mirë. Ky është 

sekreti i suksesit.  

 

Që ta realizojmë këtë në jetët tona, duhet ta zbatojmë formulën në vijim:  

• Lutu: O Allah, më ndihmo ta pranoj çdo sprovë në jetën time dhe të mos kem ndonjë ankesë 

kundra Teje. Të mos them kurrë: Përse më ndodhi kjo?! 

• Vlerëso: Sa herë ankohem për ngjyrën e lëkurës, për hundën, për fytyrën, për trupin, për 

familjen, për motin, për vendin, për ambientin, etj.? 

• Planifiko: Do të mundohem që të mos e bëj këtë më! 

• Shpërndaj: Unë do t’ua kumtoj këtë të tjerëve.  
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6   46 

يَّاتُ  ِّ  اَلتَّحِّ لََواتُ  ِلِّ يِّ بَاتُ  َوالصَّ  َوالطَّ
Të gjitha llojet e 

adhurimit me gjuhë 
i takojnë 

Allahut 

dhe të gjitha llojet e 

adhurimit me trup 

dhe të gjitha llojet e 

adhurimit me harxhim të 

pasurisë 

يَّة ، تَ تَ  يَّات حِّ +حِّ
 

 للاِّ  لِّ 
 +َطي ِّبَات ، ي ِّبَة  طَ  +َصلََوات َصاَلة ، 

për Allah 

 

➢ Të gjitha llojet e adhurimit me gjuhë: Lutja, dhikri, leximi i Kuranit, daweti, fjalët e mira, 

predikimi, udhëzimi, sugjerimet, etj. 

➢ Të gjitha llojet e adhurimit me trup: Namazi, agjërimi, trajnimi, ndihma, edukimi, të 

gjitha për Allah. 

➢ Të gjitha llojet e adhurimit me harxhim të pasurisë: Haxhi, zekati, sadakaja, të gjitha për 

Allah.  
Në një rast, pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص tha se shtatëdhjetë mijë njerëz do të hyjnë në Xhenet pa dhënë llogari 

dhe pa u ndëshkuar. Pastaj përshkroi cilësitë e tyre, midis të cilave përmendi atë se ata do jenë të 

atillë që mbështeten në Zotin e tyre (Allahun). Me të dëgjuar këtë, 'Ukashah bin Mihsan (RA) u çua 

dhe kërkoi: "Lute Allahun të më bëj njërin prej tyre!'' Pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص tha: "Ti je njëri prej tyre.”' 

Pastaj u çua edhe një tjetër burrë dhe kërkoi të njëjtën gjë, por pejgamberi  ملسو هيلع هللا ىلص u përgjigj: "Të tejkaloi 

Ukasha." 
[Al-Bukhari and Muslim]  

 

➢ Hadithi në mëson se, në çastin që dëgjojmë për diçka të mirë, duhet ta lusim Allahun për të, 

përndryshe dikush tjetër mund ta shfrytëzojë rastin. Me çdo dua, ne duhet ta analizojmë të 

kaluarën tonë dhe ta planifikojmë të ardhmen.  

➢ Këtu përmenden tri akte të adhurimit. Lutu: O Allah, më ndihmo të marrë pjesë në të tria këto 

lloje të adhurimit! Pastaj bëj vlerësimin: Si po e përdor gjuhën, trurin, mendjen, dhe - çka është 

më e rëndësishme - ku po e harxhoj pasurinë? Bëj një plan për t’i bërë këto gjëra si duhet dhe 

shpërndaj idenë.  
 

42  75 114 3 

 َوبََرَكاتُه   للاِّ  َوَرْحَمتُ  النَّبِّيُّ  أَيَُّها َعلَْيكَ  اَلسَّاَلمُ 
Paqja 

qoftë mbi 

ty 
O pejgamber dhe mëshira e Allahut Dhe bekimet e Tij 

Përdorim i 

përgjithshëm: 

 السَّاَلُم َعلَْيُكمْ 

، +نَ ، نَبِّي ِّيْ +نَ نَبِّيُّوْ  

ْنبِّيَآءأَ 
+
 

pejgamberë 

 ه   بََرَكاتُ  وَ  اللا َرْحَمتُ  وَ 
dhe mëshirë Allah dhe bekimet Tij 

 
يْ  م َرحِّ : Vazhdimisht i 

mëshirshëm 
+ بََرَكات  ة ،بََركَ 

 
 

➢ Kush i bëri këto tri lloje të adhurimit (me gjuhë, me trup, dhe me harxhim) në mënyrën më të 

mirë? Natyrisht, pejgamberi Muhamed ملسو هيلع هللا ىلص. Ai po ashtu na mësoi çfarë janë këto dhe si t’i 

bëjmë. Andaj, ne lutemi për pejgamberin ملسو هيلع هللا ىلص me tri gjëra: 

ماَل سَ  ➢  : Për mbrojtjen e tij nga çfarëdo dëmi. 

 !Për bekime të Allahut ndaj tij. Allahu u kujdestë për ty me dashuri :َرْحَمة ➢

ةكَ رَ بَ  ➢  : Për shtim të të gjitha bekimeve, favoreve dhe mirësive ndaj tij. 

Këto tri gjëra janë të renditura tamam si duhet. Për shembull, nëse ti mbjell një farë luleje, duhet 

ta mbrosh (َساَلم) nga insektet, pastaj ta ujitësh ( ةمَ حْ رَ  ), dhe në fund ta plehërosh ( ةكَ رَ بَ  ). 

Mësimi 

8a TESHEHUDI 
Pasi ta përfundosh këtë mësim (a & 
b), do t’i mësosh 93 fjalë të reja që 
përsëriten 27,536 herë në Kuran. 
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➢ Pa mbrojtje, bekimet (َرْحَمة) dhe shtimi (بََرَكة) do të humbin! 

➢ Shpjegim i Esselemu Alejkum (me njëri-tjetrin): Kjo do të thotë: Allahu të ruajt nga çdo 

dëm. آل nënkupton të gjitha llojet e paqes dhe të sigurisë. Pra, Allahu ta ruajt fenë, imanin, 

shëndetin, pasurinë, biznesin, punën, etj. Allahu të ruajt nga mangësitë, defektet, dhe nga 

situatat e gjërat e padëshiruara!  

➢ Pas mbrojtjes, Allahu të bekoftë dhe t’i shtoftë bekimet! 

➢ Sa mënyrë e mirë kjo në krahasim me një ‘Tungjatjeta!’ të thjeshtë a një ‘Mirëdita!’ Për më 

shumë, ne shpërblehemi edhe ngaqë themi Esselamu Alejkum, edhe ngaqë praktikojmë një 

sunet. 
 

   125  

بَادِّ  َوَعٰلى َعلَْينَا اَلسَّاَلمُ  ْينَ  للاِّ  عِّ الِّحِّ  الصَّ
Paqja 

oftë mbi q

ne 
mbidhe  obërit e Allahutr ë drejtët (të mirët)t 

 
 Rob i Allahut : َعْبدُ للاِّ  َعٰلى  وَ  نَا  َعلَى  

بَادُ للاِّ   Robër të Allahut : عِّ
يْ نَ َصالُِّحوْ  َصالِّح   نَ ، َصالِّحِّ

mbi ne dhe mbi 

➢ Kush pranoi favore nga Allahu? (1) Pejgamberët; (2) Personat e vërtetë (Siddikiin); (3) 

Dëshmorët (Shuhada); dhe (4) të drejtët (Salihiin).   

➢   Lutja për paqe bëhet për pejgamberin ملسو هيلع هللا ىلص, pastaj për ne, dhe në fund për të drejtët. Për pejgamberët 

dhe për njerëzit e drejtë, Insha’Allah, duaja do të marrë përgjigje. Ne gjendemi mes këtyre dy 

grupeve dhe shpresojmë se edhe ne Allahu do të na dhurojë paqe (siguri).  

➢ Kujto që Allahu u dhuron mëshirë atyre që e fitojnë atë duke bërë punë të mira dhe duke u 

lutur për mëshirë, siç bënin njerëzit e drejtë.   

➢ Miliona njerëz lexojnë këtë dua për çdo ditë. Nëse duam të jemi pjesë e duave të tyre, duhet të 

mundohemi të jemi të drejtë. O Allah, na bëj të drejtë që të pranojmë dobitë e duave të tyre! 

➢ Bëj një plan për t’u bërë i drejtë dhe për të qenë në shoqërinë e të drejtëve.   

 للاُ  إِّلَّ  إِّٰلهَ  لَّ  أَنْ  أَْشَهدُ 
Dëshmoj se 

’ka të denjë për t’u s

adhuruar 
 përveç utAllah 

 

➢ Siç kemi përmendur më herët, një mjek që kishte shërbyer në repartin e urgjencës në një 

vend arab, tregoi se, gjatë shërbimit të tij, kishte parë disa njerëz të vdisnin, por vetëm pak 

prej tyre kishin qenë në gjendje të thoshin  َللاُ  إلَّ  َل إِّٰله  në pragun e vdekjes. Një bir i kërkonte 

babait të vet që po vdiste të thoshte  َللاُ  إلَّ  َل إِّٰله , por babai s’e bënte dot këtë. Biri vazhdoi t’i 

kërkonte babait që ta përsëriste në arabisht  َللاُ  لَّ إ َل إِّٰله , derisa babai i tij, i cili ishte një arab, iu 

përgjigj: “O bir, unë dua ta them, por s’po mund ta them.” Allahu e pastë falur atë dhe ne, 

dhe na dhëntë sukses që ta themi në prag të vdekjes!  

➢ Ne nuk e dimë se cili namaz do të jetë i fundit për ne. Të thënët e shehadetit në namaz mund 

të jetë deklarimi i fundit i këtyre fjalëve. Pra, recito ato nga thellësia e zemrës dhe me 

vëmendje të plotë, në mënyrë që të të mundësohet ta thuash edhe në çastet e vdekjes. 

Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص njoftoi se do të hyjë në Xhenet kushdo që si fjalë të fundit i ka  َللاُ  إلَّ  َل إِّٰله . 

➢ Sa e sa herë iu kemi bindur dëshirave të nefsit (egos)! Kur e kemi bërë këtë, ne, në fakt, e 

kemi marrë nefsin për zot ( َإِّٰله)! Sa e sa herë iu kemi bindur Shejtanit! T’i bindesh atij është 

njësoj si ta adhurosh. Përse e bëkemi këtë atëherë?! E bëjmë për shkak të shoqërisë së keqe 

dhe keqpërdorimit të pajisjeve (telefona mobil, laptop, internet, etj.), apo për shkak të 

përtacisë dhe plogështisë? T’i kërkojmë Allahut sukses në shfrytëzimin e kohës dhe të 

pajisjeve ashtu si duhet. 

د ا أَنَّ  َوأَْشَهدُ   .لُه  َوَرُسوْ  َعْبدُه   ُمَحمَّ
Dhe dëshmoj se ideMuham shtë rob i Tijë rguar i Tijëhe i Dd 
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➢ Shpjegimi për këtë më sipër është thënë dhënë në mësimin nr. 7, kur folëm për ezanin. Këtu të 

shtuara janë fjalët   َعْبدُه  َوَرُسْولُه    

➢ Allahu na bëri ne dhe ne jemi për Të. Ai na posedon ne dhe çdo gjë tjetër. Ne të gjithë jemi 

robër dhe duhet të jetojmë si të tillë. Robi më i mirë i Allahut është pejgamberi Muhamed 

 ,Atë e kemi shembull për atë se si duhet të jetë një rob i vërtetë. Ai është një shembull .ملسو هيلع هللا ىلص

sepse gjithashtu është edhe i Dërguar. 

➢ Allahu thotë:  َِّسط ا ل ِّتَُكْونُْوا ُشَهدَآَء َعلَى النَّاس ة  وَّ  Dhe kështu Ne ju bëmë një) َوَكٰذلَِّك َجعَْلٰنُكْم اُمَّ

popull mesatar, me qëllim që të jeni dëshmitarë për njerëzit (e tjerë). (el-Bekareh: 143) 

➢ Ne na është dhënë një përgjegjësi e madhe pas të Dërguarit të Allahut ملسو هيلع هللا ىلص për të qenë dëshmitarë 

për njerëzit, d.m.th. për t’u treguar atyre çka është Islami. Këtë detyrë na e kujton teshehudi 

për çdo namaz dhe po ashtu edhe të gjitha ezanet dhe ikametet.   
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Për t’u lutur për pejgamberin tamam si i ka hije, kujto sakrificat e tij në përhapjen e Islamit. Nëse 

ne jemi muslimanë edhe pas 1500 vjetëve pas kohës së tij dhe atë në një vend të largët nga Meka, 

kjo u realizua me bekimet e Allahut së pari e pastaj me sakrificën e tij.  

Ta marrim një shembull nga jeta e tij. Ndonëse ai ishte tejet i lodhur nga daweti që kishte bërë tërë 

ditën, vonë natën shkoi edhe tek një fis tjetër. Ti duhet të mendosh se mos të ka mbërritur Islami 

pikërisht nëpërmjet atij fisi. Kësodore ti duhet ta ndiesh ndikimin e çdo sakrifice në vetën tënde dhe 

në tërë jetën tënde.  

Çfarë mund të bësh tash për t’ia kthyer atij këto favore? Ta ftosh për darkë? T’i dërgosh një 

dhuratë? Asgjë! Ti vetëm mund të lutesh për të.  

Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص do ta pranojë patjetër shpërblimin nga Allahu, u lutëm ne për të a nuk u lutëm. Por, 

është një nder i madh për ty që të lutesh për të. Për më shumë, ne shpërblehemi, ngaqë lutemi për 

të. Secili që lutet për pejgamberin ملسو هيلع هللا ىلص, do të pranojë dhjetë shpërblime nga Allahu për këtë [Muslim]. 
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دٍ  َصلِّ   ُهمَّ اَلل َعٰلى َعٰلى  ُمَحمَّ دٍ  وَّ  ٰالِّ ُمَحمَّ
O Allah! dërgo paqe mbi Muhamedin dhe mbi Familjen e Muhamedit; 

 
َعٰلىَصلِّ   : Dërgo paqe 

 Lutu :َصلِّ  

دٍ  َعٰلى   Familjen, ndjekësit :ٰال َعٰلى  وَّ  ُمَحمَّ

 Familje mbi Muhamedin dhe mbi :أَْهل

 në të vërtetë, do të thotë: O Allah, mëshiroje, ji i mirë me të, nderoje dhe ngrija ,َصل ِّ َعلَى ➢

pozitën! 

➢ O Allah, pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص na ka bërë shumë të mira dhe ne s’kemi si t’ia kthejmë ato. Vetëm Ti  

mund ta shpërblesh më së miri.  

 ka dy kuptime: familje dhe ndjekës. Sipas kuptimit të dytë, kjo lutje është edhe për ne ٰال ➢

ndjekësit.   
 

    69 

يْ  َصلَّْيتَ  َكَما  يْ  َوَعٰلى مَ َعٰلى إِّْبَراهِّ  مَ ٰالِّ إِّْبَراهِّ
sikurse rgove paqeëd bi Ibrahiminm he mbid amiljen e Ibrahimitf 

َكَماَك،  : si 
 ti bëre :فَعَْلتَ 

  dërgove paqe :َصلَّْيتَ 
mbi Ibrahimin 

(paqja qoftë mbi të) 
 َعٰلى  وَ 

 
dhe mbi 

➢ O Allah, Ti i dhe Ibrahimit  aso pozite, që bëri që të gjithë muslimanët, të krishterët, dhe 

çifutët ta pranojnë si pejgamber. O Allah, jepi edhe Muhamedit ملسو هيلع هللا ىلص një pozitë të këtillë, në 

mënyrë që të gjithë njerëzit në këtë planet ta pranojnë si pejgamberin Tënd të fundit.  
 

 17 4 

يْ  إِّنَّكَ  يْ  د  َحمِّ جِّ  د .مَّ
Vërtet Ti je denjë për lavdërim i lavdiplotë 

 Lavdërim :َحْمد  كَ  إِّنَّ 

ْيد   I denjë për lavdërim :َحمِّ

 madhështi, shkëlqesi :َمْجد

يْ  دَمجِّ : madhështi mbretërore Vërtet, sigurisht Ti 

➢ O Allah, Ti na bëre një favor të pamasë! Ti na dërgove një pejgamber të shkëlqyer! Ti je aq i 

mirë dhe aq i mëshirshëm! Ti kujdesesh aq shumë për mirëqenien tonë! Ti, vërtet, je i denjë 

për lavdërim dhe plot madhështi e shkëlqesi!   

➢ O Allah, Ti ke një madhështi të shkëlqyer. Ti je burimi i çdo gjëje. Prandaj, vetëm Ti mund t’i 

japësh shpërblimin më të mirë pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص.   

Le ta studiojmë pjesën e dytë në të cilën ka vetëm dy fjalë të reja:  ْك   .بَاَرْكتَ  dhe بَارِّ

Mësimi 

9a 
          LUTJET PËR  

PEJGAMBERIN ملسو هيلع هللا ىلص 

Pasi ta përfundosh këtë mësim (a & 
b), do t’i mësosh 102 fjalë të reja që 

përsëriten 27,926 herë në Kuran. 
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كْ  اَللُّٰهمَّ  دٍ  بَارِّ َعٰلى َعٰلى  ُمَحمَّ دٍ  وَّ  ٰالِّ ُمَحمَّ
O Allah! dërgo bekime mbi Muhamedin dhe mbi familjen e Muhamedit; 

 

➢ Në pjesën e parë, përmendet َصل ِّ َعٰلى, që përfshin edhe بََرَكة. Mirëpo, në dua ne përsërisim 

kërkesën me fjalë të ndryshme, për ta shprehur afërsinë (besnikërinë) që kemi ndaj pejgamberit 

  .ملسو هيلع هللا ىلص

➢ Kuptimi i berakah është mirësi dhe bereqet, që përfshin po ashtu edhe vazhdimësinë dhe 

shtimin e përhershëm në këto mirësi.  
➢ Berakah në veprime nënkupton pranimin e tyre dhe marrjen e një shpërblimi të shkëlqyer për 

to. 

➢ Berakah në familje nënkupton shtimin e saj, mbarështim në të, zgjerimin e saj, dhe 

vazhdimësinë e saj nëpër gjenerata. 

➢ Lutja për berakah është për familjen e pejgamberit Muhamed  dhe për ndjekësit e tij.  Allahu  ملسو هيلع هللا ىلص

na bëftë ndjekës të vërtetë të pejgamberit Muhamed ملسو هيلع هللا ىلص!  
 

َعٰلى   بَاَرْكتَ  َكَما

يْ   مَ إِّْبَراهِّ

يْ  َوَعٰلى مَ ٰالِّ إِّْبَراهِّ  

sikurse rgove bekimeëd inmiIbrah mbi he mbid amiljen e Ibrahimitf 

يْ  إِّنَّكَ  يْ  د  َحمِّ جِّ  د  مَّ
rtet Ti jeëV rimër lavdëp ëdenj i lavdiplotë 

 
 

O Allah, Ti i dhe Ibrahimit  aso pozite, që bëri që të gjithë muslimanët, të krishterët, dhe çifutët 

ta pranojnë si pejgamber. O Allah, jepi edhe Muhamedit ملسو هيلع هللا ىلص një pozitë të këtillë, në mënyrë që të 

gjithë njerëzit në këtë planet ta pranojnë si pejgamberin Tënd të fundit.  

 

Ndërsa lutesh për pejgamberin ملسو هيلع هللا ىلص, kujto sakrificat e tij për ne. Kujto po ashtu që ai u dërgua si 

mësues i Kuranit.   

Lutu:  O Allah, më ndihmo të bëhem nxënës i tij! D.m.th. që ta mësoj rregullisht Kuranin dhe 

Hadithin.  

Vlerëso: Sa harxhoj kohë në këto dy gjëra? A them “Jam i zënë dhe s’kam kohë për këtë?” S’ke 

kohë të bëhesh nxënës i pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص! A e duam ne atë me të vërtetë?   

Planifiko: Cakto një kohë për ta mësuar Kuranin dhe Hadithin çdo ditë.  

Shpërndaj: Mundohu sa të kesh mundësi të shpërndash mësimet e Kuranit dhe Sunetit.  

Mundohu ta çosh ndër mend këshillën e pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص teksa lutesh për të. Për shembull, për sa i 

përket Kuranit, ai tha: Përcillni nga unë qoftë dhe një ajet (që e dini). 

➢ Si ta përcjellim, nëse nuk e kuptojmë? Prandaj, bëj një plan serioz për ta kuptuar tërë Kuranin, 

në mënyrë që të dish si t’u përgjigjesh pyetjeve të jomuslimanëve, t’i trajtosh keqkuptimet dhe 

t’i udhëzosh njerëzit drejt Islamit, Insha’Allah.  

➢ Imagjino të jesh i humbur në një shkretëtirë, ushqimi dhe furnizimet e tjera të të kenë mbaruar 

dhe ti të jesh në prag të vdekjes. Papritmas të vjen një njeri me ushqim dhe me pije. Ti han dhe 

kënaqesh me ushqimin, kthen energjinë dhe nis ta falënderosh. Ai tash kërkon prej teje që t’i 

ndihmosh t’u shpërndajë ushqim të tjerëve që janë “duke vdekur”, por ti vetëm qëndron aty 

dhe vazhdon të përsëritësh: “Allahu të mëshiroftë! Allahu të bekoftë!” A s’do të ishte ky një 

qëndrim i vrazhdë e mosmirënjohës? Pra, përfshij këtë shembull në marrëdhëniet e tua me 

pejgamberin ملسو هيلع هللا ىلص. Nëse ne vetëm lutemi për pejgamberin dhe nuk ua përcjellim mesazhin të 

tjerëve, a thua do të jetë i lumtur pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص me ne?  

➢ Bëj përpjekje ta shtosh dashurinë ndaj pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص duke lexuar për jetën e tij dhe duke 

ndjekur Sunetin e tij. 
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الدُّْنيَا  فِّى ٰاتِّنَا َربَّنَا    َحَسنَة   
Zoti ynë! a jepn ë këtë botën mira ët 

 
 نَا ٰاتِّ 

 
 mirë (mashkullore) :َحَسن

mirë (femërore)  : َحَسنَة jep ne 
 

 

Shumë dua (lutje) ia nisin me fjalën Rabbena (Zoti ynë!). 

Rab është ai, që kujdeset për ne duke na i përmbushur nevojat në çdo sekondë dhe duke na 

ndihmuar të zhvillohemi.   

 

“Të mira” në këtë botë përfshin këtë në vijim: 

➢ Domosdoshmëritë e jetës, si: shëndeti i mirë, familja e mbarështuar, fëmijët, shokët, respekti, 

nderi, pozita, vendi i punës, biznesi, etj. 

➢ Paqja, siguria, dhe rehatia në të cilën zbatojmë urdhrat e Allahut.  

➢ Gjëra nga të cilat do të kemi dobi në Ahiret, si: dija e dobishme, besimi i saktë (akida), veprat 

e mira, sinqeriteti, mirësjellja, edukimi i mirë, etj.  

➢ Asgjë nga kategoria e parë (shëndeti, familja, fëmijët, pasuria, etj.) s’është “e mirë”, nëse na e 

shkatërron Ahiretin.  

 

Le ta zbatojmë formulën që sjell këtë dua në jetët tona. Më herët, ne lutëm Allahun për të mira. 

Tash, t’i bëjmë tre hapat në vijim: 

➢ Vlerëso: A llogariten si َحَسَنة gjërat pas të cilave unë vrapoj në këtë jetë? Nëse kërkoj diçka 

në këtë jetë dhe nuk e marr, a jam i kënaqur me vendimin e Allahut?   

➢ Planifiko: Le të jetë përgatitja e një orari të aktiviteteve ditore gjëja e parë që ti bën në 

mëngjes, në mënyrë që t’i arrish të mirat (hasanatet).  

➢ Shpërndaj: Përço mesazhin e këtij ajeti te të tjerët.   

 
 115  

فِّى َرةِّ  وَّ خِّ  َحَسنَة   اْلٰ
ën eDh ,rfundimtar)ëndrimin pëAhiret (vendq mira  ët 

رة  َو + فِّي  ر  ,e fundit :ٰاخِّ   i fundit :ٰاخِّ
Në “të mirat” e Ahiretit përfshihen këto në vijim:  

➢ Kënaqësia e Allahut;  

➢ Xheneti;  

➢ Afërsia ndaj pejgamberit tonë të dashur, Muhamedit ملسو هيلع هللا ىلص 

➢ Afërsia ndaj pejgamberëve të tjerë, njerëzve të sinqertë, dëshmorëve, njerëzve të devotshëm; 

dhe 

➢ Të qenët në gjendje që ta shohësh Allahun është e mira më e madhe e Ahiretit.  

 

 

 

Mësimi 

10a DUATË PAS NAMAZIT 

Pasi ta përfundosh këtë mësim (a & 
b), do t’i mësosh 116 fjalë të reja që 

përsëriten 28,854 herë në Kuran. 
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قِّنَا  النَّارِّ  َعذَابَ  وَّ
(nga) mbroDhe na  shkimiënd (i) zjarri. 

 نَا  قِّ  وَ 
 

 Zjarr : َنار
 Zjarri (Xhehenemi) dhe mbro ne : النَّار

➢ Hyrja në Xhenet nuk garanton lirimin nga Xhehenemi. Dijetarët thonë se, nëse gjynahet e 

besimtarit peshojnë më rëndë se veprat e tija të mira, ai së pari do të dërgohet në Xhehenem, 

që t’i shlyejë gjynahet.   

➢ Mënyra më e lehtë për t’i shlyer gjynahet është të bësh istigfar (t’i kërkosh falje Allahut) sa më 

shumë që të kesh mundësi. Dhimbja, vuajtjet, dhe vështirësitë në jetën e besimtarit po ashtu 

shlyejnë gjynahet e tij.   

➢ Allahu na i faltë gjynahet dhe na dhëntë aftësi dhe vullnet për të bërë vepra të mira dhe na ruajt 

nga Zjarri!  
 

Një dua shumë e rëndësishme pas namazit  

 

Mu’adh bin Xhebel, Allahu qoftë i kënaqur me të, tregoi: I Dërguari i Allahut ملسو هيلع هللا ىلص më mori për dore 

dhe më tha, "O Mu’adh, pasha Allahun, të dua dhe të këshilloj që të mos e lësh pa e thënë këtë dua 

pas çdo namazi:  ْن ِّي بَادتِّك  اَللُّٰهمَّ أَعِّ َك َوُحْسنِّ عِّ َك َوُشْكرِّ ْكرِّ َعٰلى ذِّ . [Ebu Daud and en-Nesa'i] 

 
   1 13 

ن ِّيْ  اَللُّٰهمَّ    كَ  أَعِّ ْكرِّ كَ  َعٰلى ذِّ بَادَتَِّك  َوُشْكرِّ  َوُحْسنِّ عِّ
O Allah! ndihmo ëm kujtoj ët ët 

 ët ëhe td

nderojëfal 
adhuroj siç  ët ëhe td

miri ës ëm është 

ْن + نِّيْ   كَ  أَعِّ ْكرِّ   të të kujtojَعٰلى + ذِّ
كَ   dhe të tëَو+ُشْكرِّ

falënderoj 
بَادَتِّكَ   të të adhuroj nëُحْسنِّ عِّ

mënyrën më të mirë  
 

Së pari, mundohu ta kuptosh rëndësinë e duasë. Vërej theksin që pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص i bën kësaj duaje. 

Fillimisht ai mori për dore Mua’dhin (r) dhe i tha “Të dua”, duke vazhduar më tej me “të këshilloj.”   

 

Këtë dua mundim ta recitojmë me ndjenja të ndryshme. Për shembull:  

➢ O Allah, edhe pse kreva namazin, unë nuk e bëra në mënyrën më të mirë. Më ndihmo ta bëjë 

më mirë herën tjetër.  

➢ O Allah, më ndihmo të të falënderoj që ma dhe mundësinë të të adhuroj. 

➢ O Allah, më ndihmo të të kujtoj pas namazit, kur do të jem i zënë me punët e kësaj bote jashtë 

xhamisë.  

➢ Më ndihmo ta jetoj tërë jetën në mënyrë që të jetë përplot adhurim ndaj Teje.  

كَ تِّ ادَ بَ عِّ  نِّ سْ حُ  ➢ : Ne falim namaz, por e falim shumë shpejt, pa përqendrimin e duhur, pa ndjenja, e 

nganjëherë edhe me përtaci. O Allah, na ndihmo të të adhurojmë në mënyrën që të kënaqë Ty!  
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Hyrje: Kjo është një sure e shkurtër, por shumë e rëndësishme. Kur të vendosësh ta recitosh këtë 

sure në namaz, mos e bëj këtë vetëm ngaqë është sure e shkurtër; ki parasysh edhe rëndësinë e saj.  

• Emri i kësaj sureje është el-Ikhlaas (Kullimi). Kushdo që lexon këtë sure dhe e kupton duke 

besuar në atë çfarë thuhet në të, besimi i tij do të pastrohet dhe do të mbetet pa kurrfarë 

shirku (politeizëm) ose ide të gabuara.  

• Kjo sure është e barasvlershme me një të tretën e Kuranit.  

• Kjo sure i përgjigjet pyetjes më esenciale: Kë duhet ta adhurojmë dhe kush plotëson kushtet 

për të qenë Zot? 

• Ishte sunet (zakon) i pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص që ta recitonte këtë sure së bashku me dy suret e fundit 

të Kuranit një herë pas çdo namazi të obligueshëm (farz) dhe tri herë pas namazit të sabahut 

dhe të akshamit.  

 ِّْيم جِّ َن الشَّْيٰطنِّ الرَّ ِّ مِّ ْيمِّ بِّْسمِّ  اَُعْوذُبِّاِل  حِّ حٰمنِّ الرَّ  للاِّ الرَّ
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 ٪﴾  1اََحد  ٪﴿ للاُ  ُهوَ  قُلْ 
Thuaj Ai (është) Allahu një dhe i vetëm 

  :Ai është Allahuللاُ هَُو  
I vetëm  د  َواحِّ

  Një dhe i vetëmأََحد

530
332(Ai tha)قَاَل 

332(ëAta than)قَالُْوا
 (Thuaj)قُلْ 

➢ Allahu është i vetëm. T’i marrim katër aspekte të rëndësishme të njësisë së Tij me shembuj: 

1. Ai është unik në qenien e Tij. Ai s’ka as ortakë, as familje, as bir e as baba.  

2. Ai është unik në cilësitë e Tij. Askush s’ka dije për të padukshmen; askush s’mund të 

dëgjojë, të ndihmojë, dhe të shohë në mënyrën që sheh Allahu. 

3. Ai është unik në të drejtat e Tij. Për shembull, vetëm Ai ka të drejtë të adhurohet. 

4. Ai është unik në autoritetin e Tij. Për shembull, vetëm Ai ka të drejtë të caktojë diçka si 

të ligjshme a të paligjshme, të lejuar a të palejuar. 

 

Le të zbatojmë formulën e thjeshtë në vijim për ta sjellë këtë sure në jetët tona: 

➢ Dua/kërko: O Allah, më ndihmo të të adhuroj vetëm Ty! 

➢ Vlerëso: Sa herë më ka ndodhur t’i ndjek dëshirat e mia? Sipas Kuranit, të ndjekësh dëshirat 

personale do të thotë ta marrësh dëshirën për zot [45:23]. Sa e sa herë më ka ndodhur që t’u 

dorëzohem pëshpëritjeve të Shejtanit? Sipas Kuranit, të ndjekësh Shejtanin është sikurse ta 

adhurosh atë [23:60]. Përse i bindesh atij? Për shkak të shoqërisë së keqe, TV-së, internetit, 

apo thjesht për shkak të përtacisë?  

➢ Planifiko: Hiq gjërat e këqija, shokët/shoqet e këqija, dhe shprehitë e këqija dhe bëj një plan 

për t’i përdorur gjërat si duhet.  

➢ Shpërndaj: Kjo sure nis me “Kul.” Ne duhet ta shpërndajmë mesazhin e Islamit te të tjerët me 

urtësi dhe butësi, siç bëri pejgamberi Muhamed ملسو هيلع هللا ىلص. Përdor këtë sure për ta shpërndarë mesazhin 

e teuhidit dhe të sinqeritetit. 
 

 1 

َمدُ ٪﴿ اهلَلُ   ٪﴾  2الصَّ
Allah, i vetëmjaftueshëm. 

Ky është emri zanafillor i Allahut. Emrat e tjerë si 

e-Rrahiim tregojnë cilësi të Tij.  
َمدُ   Çdo gjë ka nevojë për Të, Ai është i :الصَّ

vetëmjaftueshëm. 

Mësimi 

11a Surja el-Ikhlaas 

 

Pasi ta përfundosh këtë mësim (a & 
b), do t’i mësosh 131 fjalë të reja që 

përsëriten 30,797 herë në Kuran. 
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➢ Allahu është es-Samed, d.m.th. Ai s’ka nevojë për ndonjë person ose çfarëdo qoftë tjetër. Ai as 

nuk fle, as nuk lodhet, e as nuk ka nevojë për ndonjë gjë.  

➢ Çdo gjë ka nevojë për Të. Kupto sesi miliarda krijesa, përfshirë këtu dhe qeniet njerëzore, janë 

të gjalla për shkak të mëshirës së Tij, mirësisë së Tij, dhe mbështetjes së vazhdueshme nga Ai. 

➢ Ne po ashtu mundim ta lusim Allahun: O Allah, vetëm Ti m’i ke plotësuar nevojat e mia në të 

kaluarën, pra të lus që të m’i plotësosh edhe në të ardhmen! O Allah, bëj që të jem i varur 

vetëm nga Ti dhe nga askush tjetër!   
1348  1 

 ٪﴾  3يُْولَْد ٪﴿ َولَمْ  لَْم يَلِّْد٪لا 
Ai as nuk ka lindur dikë e as nuk e ka lindur ndokush Atë, 

 nuk :لَمْ  يَلِّدْ  لَمْ 

 nuk do të, kurrë :106لَنْ 

 lind (diateza veprore) :يَلِّد 

لَد يُوْ  : lind (diateza pësore) Ai nuk ka lindur dikë 

 

➢ Ky ajet nënkupton se Allahu ka qenë gjithmonë dhe do të jetë gjithmonë. Mundohu të 

kthehesh mbrapa në kohë për mijëra, miliona, e miliarda vjet dhe mendo!! Ai ka qenë 

gjithmonë aty.  Bëj të njëjtën gjë për të ardhmen dhe mendo sesi Ai do të jetë gjithmonë aty. 

➢ Pse kemi fëmijë? Sepse, kur lodhemi ose ndihemi të vetmuar, ata na e përmirësojnë gjendjen 

shpirtërore. Kur të plakemi, ata kujdesen për ne. Pasi vdekjes sonë, ata vazhdojnë planet dhe 

ambiciet tona. Allahu s’ka këso dobësi dhe nevoja.   

➢ Ndërsa lexojmë këto ajete, ne duhet ta ndiejmë përgjegjësinë e bartjes së këtij mesazhi te mbi 

dy miliardë të krishterë, të cilët gabimisht besojnë se Jezusi  është biri i Allahut. 
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ا لَّه   َولَْم يَُكنْ   ٪﴾  4اََحد  ٪﴿ ُكفُو 
Dhe nuk është me Të 

i/e 

krahasueshme 
ndonjë. 

 për Të يَُكنْ  لَمْ  وَ 
 

barabartë 
 një (përdoret vetëm për Allahun) :أََحد
 ndonjë (përdoret në rast mohimi) dhe nuk është :أََحد

 

➢ Askush s’është i barabartë ose i krahasueshëm me Allahun në qenien e Tij, cilësitë e Tij, të 

drejtat e Tij, dhe fuqitë e Tij. 

➢ Mundohu ta imagjinosh gjerësinë e këtij universi, të gjerë me miliona vjet drite, dhe atë sesi 

asgjë nuk ekziston në të, përveç krijesave të Allahut.  

➢ Dua: O Allah, më ndihmo ta zhvilloj besimin se Ti mjafton për Mua në të gjitha çështjet e 

jetës!  

➢ Vlerëso: A kujtoj unë këtë fakt, kur ka të pranishëm njerëz të pushtetshëm? A pres unë dobi 

edhe nga dikush tjetër? A ia kam frikën ndokujt tjetër?  

➢ Planifiko: Reflekto për cilësitë e Allahut dhe për ajetet e Kuranit, në mënyrë që madhështia e 

Allahut t’i mbushë mendjet tona.  
 

Dobi mahnitëse të kësaj sureje:   
 

Një nga shokët e pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص recitonte suren el-Ikhlaas, të pasuar nga një sure tjetër, në çdo rekat 

të namazit. Kur pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص e pyeti për këtë, ai tha: “Më pëlqen ta bëj këtë.” Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص tha: 

“Dashuria jote për këtë sure ka bërë që të hysh në Xhenet.” (Buhari: 774) 

 

Si mund ta zhvillosh dashuri për këtë sure? Ja ku i ke disa këshilla për këtë.  

 

• Ne duhet ta falënderojmë Allahun nga thellësia e zemrës për atë se Ai na përcolli një 

mesazh të vërtetë e të pastër. Ne tash e dimë se kush është Krijuesi ynë dhe çfarë Ai do nga 

ne. Sikur të mos kisha pranuar këtë mesazh, do të ishim humbur në mendimet e veprimet e 

këqija. Pra, ne duhet ta recitojmë këtë sure.  
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• Nëse ti je një person i zakonshëm dhe ke ndonjë mik ose të afërm që është sportist i 

famshëm ose udhëheqës, a nuk ia përmend emrin me kënaqësi, kur ti u prezantohesh 

personave të panjohur? Le ta zgjerojmë më tej këtë argument. Allahu është Krijuesi ynë dhe 

Mbajtësi ynë. Ai na krijoi ne dhe krijoi tërë këtë botë të mrekullueshme për ne! Dashuria e 

Tij për ne është shumë më e madhe sesa ajo e një nëne për fëmijët e saj. Atëherë, përse ne të 

mos pëlqejmë ta përmendim emrin e Tij dhe ta lavdërojmë shpesh.  

• Allahu është i atillë që nuk krahasohet askush dhe asgjë me Të në krijimet e Tij, në urtësinë 

e Tij, në të qenët e tij Zot, në autoritetin e Tij, në dashurinë e Tij, etj., dhe, çka është më e 

rëndësishme, askush nuk mund të krahasohet me Të në faljen që Ai bën. Njerëzit nuk e 

duan dikë që vazhdon të rrëshqasë dhe rrëzohet, kurse Allahu pëlqen të falë. Njerëzit 

urrejnë t’u kërkosh gjëra, kurse Allahu pëlqen t’i kërkohen gjëra. Askush nuk është i mirë 

dhe i kujdesshëm si Allahu. Allahu ka 99 emra që përshkruajnë cilësitë e Tij. Askush s’ka 

qenë e as nuk do të jetë si Ai në këto cilësi.   

 

Ndjenjat e këtilla, Insha’Allah, do të na ndihmojnë në zhvillimin e dashurisë së Allahut dhe 

recitimin e kësaj sureje me dashuri.  
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Hyrje: Surja el-Felek dhe surja en-Nas, pra dy suret e fundit, na mësojnë lutje të shkëlqyeshme për 

mbrojtjen e vetvetes.    

• Është Sunet i pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص që të recitohen tri suret e fundit nga një herë pas çdo namazi dhe tri 

herë pas namazit të sabahut dhe të akshamit.   

• Është përcjellë nga Aisha (R) se pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص, para se të flinte, u frynte duarve, lexonte tri suret 

e fundit dhe më pas fërkonte trupin me to.  

[Bukhari and Muslim].  

  

Kush prej nesh dëshiron ta fitojë këtë mbrojtje? Secili, me siguri! Atëherë, duhet ta bëjmë shprehi 

t’i lexojmë rregullisht këto sure. Me anë të kësaj, ne fitojmë dy dobi: (i) Mbrohemi, dhe (ii) 

shpërblehemi për shkak të zbatimit të Sunetit.  

 ِّْيم جِّ َن الشَّْيٰطنِّ الرَّ ِّ مِّ ْيمِّ  اَُعْوذُبِّاِل  حِّ حٰمنِّ الرَّ  بِّْسمِّ للاِّ الرَّ
   1 

 ٪﴾  1اْلفَلَقِّ ٪﴿ بَِّربِّ   اَُعْوذُ  قُلْ 
Thuaj 

rkoj ëk

timëshp 
ine Zotm e agimit 

ِّ بِّ  +   ذُ بِّاللاِّ  ُعوْ اَ    agim : فَلَق َرب 
 

➢ Ne duhet vazhdimisht të kujtojmë se jemi të rrethuar nga sulme të liga natë e ditë, përfshirë 

viruse, zullumqarë, dhe njerëz xhelozë.  

➢ Ai është Zoti i agimit. Reflekto dhe studio Diellin, burimin e dritës, diametrin e tij prej 1.4 

milionë kilometra, largësinë e tij prej 150 milionë kilometra dhe atë sesi Allah sjell tokën në 

perimetrin e saj prej 40000 kilometra përreth Diellit për ta nxjerrë ditën, dhe pastaj kupto 

madhështinë e Allahut teksa lexon ajetin.  

➢ Allahu nxjerr ditën nga errësira e natës. Ngjashëm, Allahu mund ta largojë prej nesh errësirën 

e së keqes.   

➢ Surja ia nis me “Thuaj.” Ne duhet ta recitojmë këtë sure si edhe t’ua përcjellim të tjerëve me 

urtësi dhe mirësi, njësoj siç bëri dhe pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص. 
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نْ   ٪﴾  2َخلََق ٪﴿ َما َشرِّ   مِّ
nga  e keqja e asaj që Ai krijoi; 

  
çfarë; ajo që; jo 

يْ نُكَ   krijues :خَ الِّ ق ?Çfarë feje ke ti :َما دِّ

ر  شَ  ➢  ka dy kuptime: e keqe dhe vuajtje. Disa të këqija duken të jenë gjëra të mira, por fundi i 

tyre sjell vuajtje. Prandaj, edhe ato po ashtu janë të këqija.  

➢ Ne kërkojmë mbrojtjen e Allahut nga e keqja që krijoi Ai, d.m.th. nga e keqja e krijesave të 

Tija. Për shembull, Allahu krijoi qeniet njerëzore për ta adhuruar Atë, por disa prej tyre 

dëmtojnë të tjerët. Kërkojmë nga Allahu të na mbrojë nga e keqja e personave të këtillë!   

➢ Gjithashtu kërkojmë mbrojtjen e Allahut nga e keqja e të gjitha krijesave të gjalla dhe jo të 

gjalla.   

➢ Allahu është Krijuesi dhe pjesa tjetër e ekzistencës janë krijesa të Tij. Ne kërkojmë nga Ai të 

na ndihmojë kundra të keqes së krijesave të Tij, gjë që përfshin çdo gjë. Mirëpo, tri ajetet 

vijuese flasin për tri gjëra specifike. Një gjë që është e përbashkët për këto tria (nata, magjia, 

xhelozia) është se ne nuk dimë nëse këto të këqija punojnë në dëm tonin!   

Mësimi 

12a SURJA EL-FELEK 

 

Pasi ta përfundosh këtë mësim (a & 
b), do t’i mësosh 144 fjalë të reja që 

përsëriten 31,638 herë në Kuran. 



 

  www.understandquran.com 35 

 
 

 1 423 1 

ْن َشرِّ   قٍ    َومِّ  ٪﴾  3َوقََب ٪﴿ اِّذَا َغاسِّ
Dhe nga e keqja e errësirës kur intensifikohet, 

نْ  وَ   َشر ِّ  مِّ
 

ذْ اِّ  : kur 
 kur :اِّذَا

 bëhet më intensive :َوقَبَ 
 kur bëhet më intensive dhe nga e keqja :اِّذَا َوقَبَ 

 

➢ Pas çdo 12 orëve vjen nata. Koha e punës merr fund dhe njerëzit janë relativisht të lirë. Kjo 

është koha kur mendja njerëzore mund të prishet lehtë nga dreqi. Truri i zbrazët i njeriut, është 

punëtor i dreqit.   

➢ Shumica e së keqes, pandershmërive dhe akteve amorale ndodhin natën, si: programet e këqija 

televizive, ndejat djallëzore, filmat e këqij, dhe të tjera të këqija.  

➢ Është më lehtë për hajnat dhe armiqtë të sulmojnë natën. 
➢ Të rrish zgjuar deri natën vonë po ashtu është keq, sepse mund të të vështirësohet zgjimi për 

namazin e sabahut. Kjo gjithashtu është e dëmshme për shëndetin. Ti humb mundësinë e 

shkëlqyer për aktivitete të mëngjesit.  

 1 4 

ْن َشرِّ    ٪﴾  4فِّى اْلعُقَدِّ ٪﴿ النَّفّٰٰثتِّ  َومِّ
dhe nga e keqja (e atyre) që fryjnë në nyje,  

 
  ajo që fryn :نَفَّاثَة  

 + نَفّٰٰثت 
 nyjë :ُعْقَدةٌ ، ُعقَد+

 

➢ Magjia ose sihri është një sprovë e madhe nga Allahu. Nëse personi i ndikuar nga magjia nuk 

ka besim të madh në Allahun, ai mund të fillojë të bëjë shirk dhe të tjera akte joislamike për të 

bërë zgjidhje.  

➢ Në disa familje me raporte jo të mira, njerëzit kanë frikë t’i vizitojnë të afërmit. Kjo sure është 

ilaçi më i mirë për të gjitha problemet.  

➢ Mos harro goditjet e përditshme nga armiku që jeton me ne! Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص tha, "Kur ndonjëri 

prej jush fle, shejtani ia lidh tri nyje mbrapa në qafë dhe i bën yshtje për çdo nyjë (lidhje) duke 

i thënë: `Ti ke përpara një natë të gjatë, pra fli.' Nëse ai/jo zgjohet dhe kujton Allahun, i 

zgjidhet një nyjë. Nëse ai merr abdes, zgjidhet nyja e dytë. Dhe, nëse ai fal namaz, i zgjidhen 

të gjitha nyjat dhe ai nis mëngjesin në një gjendje të mirë shpirtërore; përndryshe ai zgjohet në 

gjendje të keqe shpirtërore dhe i plogësht.'' [el-Buhari, Muslim]   

➢ Nëse ti rri zgjuar deri natën vonë, i jep shejtanit një mundësi të madhe për të të përgjumur dhe 

për të ta humbur namazin e sabahut. 
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ْن َشرِّ   دٍ  َومِّ  ٪﴾  5َحَسدَ ٪﴿ اِّذَا َحاسِّ
dhe nga e keqja e ziliqarit kur ai zilis. 

 
ل  bërës :فَاعِّ

د   ai që zilis :َحاسِّ
 

 ai zilisi :َحَسدَ 

 kur ai zilis :اِّذَا َحَسدَ 
 

➢ Nëse ti pranon diçka të mirë, personi xheloz dëshiron që ti ta humbësh atë dhe ai ta ketë. Nëse 

nuk ndodh që ai ta ketë, atëherë së paku as ti të mos e kesh. Ai do të mundohet të ta prish 

reputacionin, punën, pronën dhe të të dëmtojë.    

➢ Lut Allahu që të mos kesh xhelozi ndaj ndokujt. Kjo është sikur t’i bësh vërejtje shpërndarjes 

që bën Allahu! Thuaj E’udhubil’lah dhe lutu që ai të ketë më shumë dhe lutu që të kesh edhe 

ti. Kështu edhe ti do ta kesh! Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص tha: "Ruhu nga zilia, sepse zilia konsumon punët e 

mira ashtu siç zjarri djeg drutë'' ose tha "barin.'' [Ebu Daud] 
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Kjo është surja e fundit e Kuranit. Hyrja për këtë sure është dhënë në mësimin para këtij.  

 َن ِّ مِّ ْيمِّ اَُعْوذُبِّاِل  جِّ ْيمِّ  الشَّْيٰطنِّ الرَّ حِّ حٰمنِّ الرَّ  بِّْسمِّ للاِّ الرَّ

 ٪﴾  1النَّاسِّ ٪﴿ بَِّربِّ   اَُعْوذُ  قُلْ 
huajT ërkoj shpëtimk ine Zotm njerëzimit e 

ْيمِّ هللِّ بِّا  اَُعْوذُ   جِّ َن الشَّْيٰطنِّ الرَّ ِّ  مِّ  بِّ + َرب 
 njeri :اِّْنَسان 

 njerëzim : نَاس
 

➢ Paramendo: Allahu është Rab i shtatë miliardë njerëzve që janë duke jetuar tani në planet, 

përveç atyre që kanë vdekur më herët dhe atyre që do të vijnë në të ardhmen.  

➢ Ai bën që të bjerë shi, të mbijnë të lashtat, Dielli dhe Toka të mbeten në orbitën e tyre, të 

ndryshojnë stinët, dhe për të gjitha gjërat e tjera për mbijetesën tonë.  

➢ Ai kujdeset për çdo qelizë dhe çdo atom të secilit prej nesh në çdo sekondë. Ai ka qenë Rab i 

përhershëm i secilit. Ndiej madhështinë e Tij ndërsa lexon këtë sure. 

➢ Allahu nis suren me “Thuaj.” Ne duhet ta recitojmë këtë sure e po ashtu t’ua përcjellim të 

tjerëve me urtësi dhe mirësi, ashtu siç bëri pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص. 
 

13 145 

 ٪﴾  3اِّلهِّ النَّاسِّ ٪﴿ ٪﴾  2َملِّكِّ النَّاسِّ ٪﴿
Mbreti i njerëzimit, zimitëadhuruari i njer i 

 

 dhe َملَك  Fjalët .(َمََلئَِّكة :shumësi) do të thotë engjëll َملَك nuk bën të ngatërrohen! Fjala َملِّك dhe َملَك ➢

  .përsëriten 88 herë në Kuran َمَلَئَِّكة

➢ Paramendo: Ai është Mbreti i vërtetë i shtatë miliardë njerëzve të gjallë sot. Ai posedon çdo 

gjë që kanë ata, përfshirë jetën dhe vdekjen e tyre. Ata mohojnë Atë ose e harrojnë, mirëpo i 

luten Atij, sidomos kur kanë vështirësi në jetë. 

➢ Lutu: O Allah, më ndihmo të të pranoj si Mbretin e vërtetë dhe të adhuruarin e vetëm në jetën 

time!  

➢ Vlerëso: Sa herë ka ndodhur që t’i ndjek dëshirat e mia? Sipas Kuranit, ndjekja e dëshirave 

personale nënkupton ta marrësh dëshirën për zot [45:23]. Sa e sa herë u jam bindur 

pëshpëritjeve të Shejtanit? Sipas Kuranit, të ndjekësh shejtanin është njësoj sikurse ta adhurosh 

[23:60]. Përse i bindem atij? Për shkak të shoqërisë së keqe, TV-së, internetit?  

➢ Planifiko:  Largo shoqërinë e keqe, shprehitë e këqija, dhe gjërat e këqija nga jeta jote. 

 
 1  

نْ  ٪لا  َشرِّ   مِّ  ٪﴾  4اْلَخنَّاسِّ ٪﴿ اْلَوْسَواسِّ
ga e keqjan (e) pëshpëritësit pëshpëritë ëcili zmbrapset pasi t i 

 
ai që vendos fshehurazi diçka në 

zemër 
 

➢ Pëshpëritja është sulmi i parë i Shejtanit. Nëse ai ka sukses, njeriu synon të bëjë gjëra të 

këqija. Shejtani më pas shtyn njeriun për ta bërë gjënë e ligë. Nëse kjo përsëritet, bëhet 

shprehi. Dhe shprehitë e këqija çojnë në një fund të keq.  

➢ Kurdo që tregohemi të pakujdesshëm, shejtani pëshpëritë. Kur ne kujtojmë Allahun, ai 

zmbrapset. Por, ai kurrë nuk heq dorë nga pëshpëritja.  

 

 

 
 

Mësimi 

13a SURJA EN-NAAS 

 

Pasi ta përfundosh këtë mësim (a & 
b), do t’i mësosh 156 fjalë të reja që 

përsëriten 32,111 herë në Kuran. 
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 1 44  

ىْ  سُ  الَّذِّ  ٪﴾  5النَّاسِّ ٪﴿ فِّْى ُصدُْورِّ  يَُوْسوِّ
cili i ritëshpëp gjokset ën zveënjer) e( 

Ai i cili ia mësoi 

përdorimin e 

lapsit 

 بِّاْلقَلَمِّ  َعلَّمَ ْي الَّذِّ 

سُ   ritjeëshpëp يَُوْسوِّ

  +ُصدُْور، َصْدر
 ritëshpëp ëi qa َوْسَواس 

 

➢ Shejtani përpiqet të pëshpëritë në gjoks, meqë gjoksi është zona e zemrës. Kjo është e 

ngjashme me hyrjen e një hajni nga vend i hapur përreth shtëpisë.  

➢ Nëse zemra është ‘e gjallë’ dhe ‘e shëndoshë’ me dhikrin e Allahut, atëherë sulmi pëshpëritës i 

Shejtanit dështon dhe ai zmbrapset i poshtëruar; nëse jo, personi bën gjynahun.  

➢ Allahu thotë për Kuranin:  ٓفَا دُْورِّ ء  ل َِّما فِّ َوشِّ ى الصُّ  , që do të thotë një ilaç për atë çfarë gjendet në 

gjokse [10:57]. Ka shumë sëmundje të zemrës, si: padituria, dyshimet, hipokrizia, dëshirat e 

liga, armiqësia, urrejtja, xhelozia, etj.   
 

32  

نَّةِّ  َن اْلجِّ  ٪﴾  6َوالنَّاسِّ ٪﴿ مِّ
ndër xhinët dhe njerëzit. 

 

➢ Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص tha se secili prej nesh ka një xhin shejtan, i cili është gjithmonë me ne. Ai 

përpiqet vazhdimisht duke na pëshpëritur për të na devijuar në çdo mundësi që i jepet.  

➢ Kush janë shejtanët ndër njerëz? Të gjithë ata njerëz që punojnë për shejtanin drejtpërsëdrejti 

ose tërthorazi, të cilët përpiqen për të na larguar nga Allahu. Këtu përfshihen shumica e 

mediave, televizionet, gazetat dhe revistat që fusin dyshime rreth Islamit ose thërrasin në 

materializëm dhe amoralitet. Krahas kësaj, ka burra e gra përreth nesh të cilët, nëpërmjet 

veshjes, të folurës dhe veprimeve që bëjnë shërbejnë si agjentë të shejtanit. A nuk është bota 

përplot me kësi njerëz! A po sheh tash sa e rëndësishme është kjo sure për sigurinë tonë! Në 

fakt, një hadith përmend madhështinë e dy sureve të fundit. 'Ukbeh bin 'Amir tha se i Dërguari 

i Allah ملسو هيلع هللا ىلص tha: 'O 'Ukbeh, a të mos t’i mësoj ty dy suret më të mira që mund të recitohen?' Dhe 

ai më mësoi:  ِّالنَّاس ِّ ، قُْل اَُعْوذُ بَِّرب  ِّ اْلفَلَقِّ   قُْل اَُعْوذُ بَِّرب 

➢ Planifiko: Mundohu t’u shmangesh të gjitha programeve të këqija, pajisjeve të dëmshme, dhe 

shokëve/shoqeve të padobishme dhe shfrytëzo kohën tënde për të bërë gjëra të mira. Përveç 

kërkimit të ndihmës nga Allahu, mundohuni si një ekip të formoni një shoqëri të pastër, pa 

gjërat e këqija.   

 

  



 

  www.understandquran.com 38 

 
 

Hyrje: Kjo sure e shkurtër u ofron njerëzimit formulën për shmangien nga humbja. Zgjidhja është 

të bësh dy gjëra për veten tënde: të besosh dhe të bësh vepra të mira; dhe dy gjëra për shoqërinë: ta 

këshilloni njëri-tjetrin për të vërtetën dhe për qëndresë.  

 ِّْيم جِّ َن الشَّْيٰطنِّ الرَّ ِّ مِّ ْيمِّ بِّْسمِّ للاِّ  اَُعْوذُبِّاِل  حِّ حٰمنِّ الرَّ  الرَّ
1 

 ٪﴾  1َواْلعَْصرِّ ٪﴿
Pasha kohën!, 

 

➢ Shkronja  َو do të thotë: (1) dhe; (2) pasha!; për! (betim).  

➢ Shumë sure në Kuran nisin me betime të ngjashme, si:   َِّواللَّْيل ، ، َوالشَّْمسِّ  .َواْلفَْجرِّ

➢ Allahu u betua në kohën. Koha është një dëshmitar për çfarë thuhet pas betimit.   

 
1534 65   

ْنَسانَ  اِّنَّ   ٪﴾  2ُخْسٍر ٪﴿ لَفِّْى  اْلِّ
Vërtet njerëzimi 

(është) sigurisht 

në 
humbje 

Shembulli më i mirë: 

ْين نَّ للاَ اِّ  بِّرِّ  َمَع الصّٰ
 njeri   :إِّْنَسان 

ْنَسان  njeriu, njerëzimi  :اْْلِّ

 فِّي لَ 
 

sigurisht në 

 

➢ Në këtë ajet shohim sesi, me qëllim që të tregojë rëndësinë e temës, Allahu e nis me tri forma 

të veçanta të theksimit: (1) Ai u betua; (2) përdori  َّإِّن; dhe (3) përdori  َل. 
➢ Ka dhe një formë tjetër të katërt të theksimit në formën  َّإِّل. Nëse në një klasë prej 100 

studentësh 95 prej tyre nuk kalojnë testin, a themi: “Të gjithë kaluan, përveç 95-ve?” Jo! 

Themi: “Të gjithë dështuan, përveç pesëve.” Prandaj, shumica e njerëzimit është në humbje.  

➢ Ky theksim i njëpasnjëshëm duhet ta shtojë vëmendjen tonë dhe të na shtyjë të mendojmë si t’i 

shmangemi humbjes! Kujto shembullin e Ukashes  dhe lut Allahun të na shpëtojë nga 

humbja.  
 

664  258   

يْ  اِّلَّ  لُوا ٰاَمنُْوا نَ الَّذِّ لِّٰحتِّ  َوَعمِّ  الصّٰ
rveçëp ëtyre qa besuan ënëhe bd mira ët ëunp 

 َل إِّٰلهَ إِّلَّ للاُ 
َراَط  ْينَ صِّ  الَّذِّ

ْم اَ   ْنعَْمَت َعلَْيهِّ
 َمان إِّيْ 

besim, iman 

لُوا وَ  الُِّحوْ   ص   َصالِّح  َعمِّ ،  +نََ

يْ   +نَصالِّحِّ

 +َصالَِّحات   َصالَِّحة 
dhe ata bënë 

 

➢ Duaja: O Allah, më dhuro besim të saktë, të plotë, dhe të qëndrueshëm!  

➢ Vlerëso: Si është besimi im në Allahun, në jetën e përtejme, në engjëjt, në Librin, në të 

Dërguarit, në paracaktimin, dhe në shejtanin që më shoqëron gjatë tërë ditës? A më shtyn 

besimi im të bëj punë të mira?  

➢ Si është gjendja e besimit tim në librin e Allahut? A kam unë vetëm besim, apo kujdesem që 

edhe të zhvilloj raporte me të duke e studiuar dhe duke e praktikuar? 

➢ Kurani flet për detajet e besimit tonë. Recitimi i Kuranit duke e kuptuar dhe studimi i Hadithit 

forcon dhe shton besimin tonë.  

Mësimi 

14a SURJA EL-ASR 
Pasi ta përfundosh këtë mësim (a & 
b), do t’i mësosh 174 fjalë të reja që 

përsëriten 36,556 herë në Kuran. 
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➢ Vetëm besimi nuk mjafton të më ruajë nga humbja; edhe veprat e mira janë të domosdoshme. 

Çfarë është kualiteti i namazit tim, i agjërimit, tim, i zekatit tim, i sjelljeve te mia, i 

bashkëveprimit tim me të tjerët, etj.?  
 

 247   

ْبرِّ  ٪﴿ َوتََواَصْوا بِّاْلَحقِّ  ٪لا  َوتََواَصْوا  ٪﴾3بِّالصَّ
dhe këshilluan njëri-

tjetrin për të vërtetën, 
dhe këshilluan njëri-

tjetrin për durim. 

 تََواَصْوا وَ 
 e vërteta : َحق  

 َصْبر  تََواَصْوا وَ 

dhe këshilluan njëri-tjetrin dhe 
këshilluan njëri-

tjetrin 
qëndresë,  durim 

 

➢ Veprat e mira përfshijnë çdo punë të mirë. Këtu përmenden dy vepra të mira veçanërisht: t’i 

këshillosh të tjerët për të vërtetën dhe për durim.   

➢ Ku gjen njeriu të vërtetën? Në Kuran dhe në Sunetin e pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص. Nëse nuk jemi në 

gjendje që ta kuptojmë Kuranin, si t’ua përçojmë të vërtetën të tjerëve! 

➢ Në shumë kaptina të Kuranit, Allahu përshkruan sesi pejgamberët dhe të Dërguarit këshilluan 

njerëzit për të vërtetën, për drejtësi dhe për durim. Mëso prej tyre mënyrën si ta bësh këtë. 

➢ Në këtë ajet, Allahu u drejtohet njerëzve në shumës, pra ‘ata që bëjnë ...’ Kjo tregon se ne 

duhet të punojmë si një ekip dhe ta këshillojmë njëri-tjetrin për t’iu bindur Allahut në çdo 

aspekt të jetëve tona.    

➢ Ti mund t’ia fillosh që tani duke zgjedhur një mik në këtë klasë për të qenë ortakë në 

këshillimin e ndërsjellë në mësimin e Kuranin dhe në zbatimin e tij, derisa ta përfundoni.  

➢ Durimi (Sabr) është tri llojesh: (1) Durimi për të bërë vepra të mira përfshin punën në dawet; 

(2) Durimi për të qëndruar larg gjynaheve; dhe (3) durimi përballë vështirësive, sëmundjeve, 

etj. 

➢ Kur u themi bijve dhe bijave tona të edukohen, ne kemi një plan të detajuar për edukimin e 

tyre. A kemi ne një kësi plani për këshillimin e njerëzve për rrugën e drejtë? 

 ose.  Ne duhet t’i bëjmë katër gjëra ashtu siç përmendet në sure, sepse mes : 280 أَ وْ  ;dhe :وَ  ➢

secilës vepër Allahu përdor shkronjën  َو (dhe). Pra, Ai nuk tha  ْأَو (ose).   
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Hyrje: Sipas Abdullah bin Abbas - Allahu qoftë i kënaqur me të - kjo sure është sureja e fundit e 

plotë e Kuranit që iu shpall pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص [Muslim, Nesai]. Pas kësaj sureje, qenë shpallur edhe 

disa ajete të tjera. 

Armiqtë e Islamit u mposhtën në Arabi dhe njerëzit po pranonin Islamin në grupe, meqë s’kishte 

më ndonjë që t’i frikësonte ose t’i ngatërronte për Islamin duke u thënë gjëra të rreme. Ata, pra, 

qenë të lirë ta pranonin atë.   

 ِّْيم جِّ َن الشَّْيٰطنِّ الرَّ ِّ مِّ ْيمِّ  اَُعْوذُبِّاِل  حِّ حٰمنِّ الرَّ  بِّْسمِّ للاِّ الرَّ
423 171   

 ٪﴾  1َواْلفَتُْح ٪﴿ نَْصُر للاِّ  َجآءَ  اِّذَا
Kur erdhi dihma e Allahutn he fitorjad 

 إِّذْ 
 urk إِّذَا،  239

 erdhi :َجاءَ 

 kur erdhi :اِّذَا َجاءَ 
 ndihmë :نَْصر

 اْلفَتْحُ  وَ 
dhe fitore; çelje 

 

➢ Gjërat realizohen vetëm me ndihmën e Allahut.  

➢ Fitorja këtu i referohet pushtimit të Mekës në vitin e 8-të të Hixhretit.  

➢ Lutu: O Allah, na ndihmo në çdo gjë që bëjmë! 

➢ Vlerëso: U deshën 23 vjet punë të vështirë dhe kushtim të plotë ndaj Allahut, pas çka erdhi 

ndihma e Allahut.   

➢ Planifiko: Çfarë mund të bëj sot, këtë javë, ose në këtë fazë të jetës? Personi duhet të bëjë një 

planifikim individual ose kolektiv, në mënyrë që edhe ne të tjerëve të na vijë ndihma e 

Allahut. Personi duhet t’i harxhojë paratë e tij, kohën e tij, burimet e tija, dhe aftësitë e tija për 

t’i shërbyer fesë Islame. Nëse ti je një student, bëj tërë atë që ke mundësi për të arritur në 

studime, që t’i shërbesh kështu Islamit në mënyrën më të mirë.  
 

 241    

ْينِّ للاِّ  يَْدُخلُْونَ  النَّاسَ  َوَراَْيتَ  ا ٪﴿ فِّْى دِّ  ٪﴾  2اَْفَواج 
he ti ped zitënjer ëuke hyrd në fenë (Dinin) 

e Allahut  
në turma, 

ْينِّ  فِّىْ  hyrje لدُُخوْ  njeri :اِّْنَسان  َراَْيتَ  وَ   turmë :فَْوج للاِّ  دِّ

dhe ti pe نَاس: njerëz  ْج ُخُرو dalje në fe Allah أَْفَواج: turma 

 

➢ ‘Njerëz’ këtu u referohet fiseve të ndryshme të Arabisë, të cilat pranuan Islamin pas pushtimit 

të Mekës. 
➢ Ka dy kuptime të fjalës Din: (1) Gjykim (2) Sistem i jetës. Këtu Din i referohet sistemit të 

jetës. Hyrja e njerëzve në Din do të thotë se njerëzit u bënë muslimanë.   

➢ Sipas ajetit të mësipërm, cili është rezultati i fitores dhe i ndihmës së Allahut? Udhëzimi i 

njerëzve dhe hyrja e tyre në fenë Islame. A po u ndihmojmë njerëzve ta kuptojnë Islamin  

ashtu që ta fitojnë më të mirën nga kjo botë dhe nga tjetra?    

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
  

Mësimi 

15a SURJA EN-NASR 

 

Pasi ta përfundosh këtë mësim (a & 
b), do t’i mësosh 186 fjalë të reja që 

përsëriten 37,500 herë në Kuran. 
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 َواْستَْغفِّْرهُ٪نبي   َرب ِّكَ  بَِّحْمدِّ  فََسب ِّحْ 
soëlart ëherëta rimëe lavdm Zotin tënd  iA nga falje rkoëhe kd 

 i cili kujdeset për ne َحْمدِّ  بِّ  َسبِّ حْ  فَ 

dhe na ndihmon të 

zhvillohemi 

 هُ  اِّْستَْغفِّرْ  وَ 
atëherë; 

pra 
lartëso me lavdërim dhe kërko falje Atij 

 

 do të thotë të thuaj Subhanallah. Kjo nënkupton se Allahu s’ka ndonjë të metë, mangësi a َسب ِّحْ  ➢

defekt. Ai s’ka nevojë për ndihmën e ndokujt. Ai s’është i dobët dhe nuk mund t’i bëhet 

presion nga ndokush. Ai s’ka as bir, as baba. Ai është i vetëm për sa i përket qenies së Tij, 

cilësive të Tij, të drejtave të Tij dhe autoritetit të Tij. Referoju mësimit nr.7 për mesazhin e 

tesbihut.  

بَِّحْمد فََسب ِّح ➢  A mund ta lavdërosh ndokënd ndaj të cilit ke ankesa, sado të vogla që të jenë? Për 

këtë arsye shohim shpesh të përmenden fjalët Elhamdulilah pas Subhanallah. 

➢ O Allah, të lusim të na falësh për çfarëdo të mete në punët tona! 

➢ Tesbihu dhe Hamdi jonë janë me të meta. Për këtë shkak, ne duhet të kërkojmë vazhdimisht 

falje nga Ai. Kurdo që të na jepet rasti për të bërë një vepër të mirë, ne duhet të menjëherë të 

bëjmë Tesbih, Hamd, dhe të kërkojmë falje. 
 

اب ا ٪﴿ َكاَن  اِّنَّه    ٪﴾  3تَوَّ
rtet AiëV është pareshturs i ëFal 

: يْ  اِّنَّ ابِّرِّ نَ اِّنَّ للاَ َمَع الصَّ  
 ëme ata q ështëu Allah rtetëV

bëjnë durim 

: ishte ََكانpërdorimi i rregullt i  

 .këtu do të thotë: është َكانَ  

 u kthye :تَابَ 

  ai që kthehet :تَائِّب 

اب   ai që kthehet :تَوَّ

vazhdimisht   

اب  ابُْونتَوَّ ابِّْين+تَوَّ  +، تَوَّ
 

➢ Kjo është një shenjë e madhe e lehtësimit dhe një lajm i madh për gjynahqarët si ne. Ne kurrë 

s’bën ta humbim shpresën në mëshirën e Allahut. Pendohu sinqerisht, d.m.th. prano që ke bërë 

gjynah, ndiej keqardhje, dhe merr vendim të qëndrueshëm që të mos përsëritësh më kurrë 

gjynahun. Gjithmonë të besosh bindshëm se Allahu do ta pranojë pendimin tënd.  

➢ Shembull: Nëse unë jam tepër i uritur dhe nëse dikush më thotë se ushqen me qindra njerëz, a 

nuk do t’i kërkoja ushqim menjëherë! Ngjashëm me këtë, në këtë ajet Allahu flet për faljen e 

Tij të pamasë. Prandaj, personi duhet ta shfrytëzojë mundësinë pa vonuar dhe ta lusë Allahun 

që ta falë. Po ashtu, kurdo që të përmendet emri i Allahut ose veprimi i Tij, ne mundim të 

kërkojmë nga Allahu në mënyrën që na përshtatet.   
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Kur idhujtarët e Mekës panë se po vijnë duke u shtuar njerëzit që linin fenë e tyre dhe po e 

pranonin Islamin, ata dolën me një ofertë për kompromis. Ata i thanë pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص se do ta 

adhuronin vetëm Allahun për një vit, por vitin e radhës pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص do të duhej t’i adhuronte  

zotat e tyre së bashku me Allahun. Në përgjigje të kësaj oferte të idhujtarëve, Allahu shpalli këtë 

sure.  
 

Kjo sure përmban një mesazh shumë të rëndësishëm. Na tregon se s’mund të ketë kompromis në 

çështjet e fesë.    

• Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص recitonte këtë sure dhe suren el-Ikhlas në namazet sunet të sabahut dhe të 

akshamit. [Musned Ahmad, Tirmidhi, Nesai, dhe Ibn Maxheh]. 

• Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص këshilloi disa nga shokët e tij që ta recitonin para se të flinin: “Recitoni suren el-

Kafirun, se kjo është lirim nga shirku (vënia e ortakëve Allahut).” [Ebu Daud].  

 ِّْيم جِّ َن الشَّْيٰطنِّ الرَّ ِّ مِّ ْيمِّ  اَُعْوذُبِّاِل  حِّ حٰمنِّ الرَّ  بِّْسمِّ للاِّ الرَّ

اَيَُّها قُلْ   ٪﴾  1اْلٰكفُِّرْوَن ٪﴿ ٰي 
Thuaj, O !osbesimtarëm 

 
 Oأَيَُّها:يَا  يَُّها،أَ 153يَا، 361

Kjo përsëritet 511 herë në Kuran . 
يْ +نَكافُِّروْ ، َكافِّر  +ن، َكافِّرِّ

 

➢ Fjala يَا  përsëritet shpesh në Kuran. Për shembull يَا383 قَْوم  (O popull!).  

➢ Kafir është ai, që dëgjon mesazhin e Islamit dhe e kupton, por e refuzon. Thirrja e 

përgjithshme për muslimanët dhe jomuslimanët në Kuran është ايَُّها الن اس يَا  (O njerëz!).   

➢ Këtu, Allahu tregohet tejet i hidhëruar me ata që erdhën te pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص për ta thirrur në 

shirk. Ata qartazi refuzuan Islamin dhe për këtë arsye u quajtën kafira (mosbesimtarë). 

➢ Fjala “kafir” në vetvete nuk është përçmuese. Allahu u kërkoi muslimanëve që të bëjnë kufr në 

(ta refuzojnë) Tagutin (Shejtanin). Në këtë kuptim, çdo musliman duhet të jetë kafir (refuzues, 

mohues) i Tagutit. 

➢ Cili qe problemi i vërtetë i mosbesimtarëve? Ata refuzuan të vërtetën edhe pasi e njohën, për 

shkak të dëshirave të tyre, egos, pasurisë, pozitës shoqërore dhe traditave. 

➢ Dua: O Allah, mos më lër ta refuzoj të vërtetën për shkak të egos sime, dëshirave, ose pozitës 

shoqërore që kam!  

➢ Vlerëso: Sa herë kam refuzuar të vërtetën ose s’e kam pranuar menjëherë? 

➢ Planifiko pendimin. Planifiko që ta kuptosh madhështinë e Allahut dhe ta mësosh veten për ta 

ndjekur të vërtetën. 

➢ Shpërndaj: Bëj që njerëzit të vetëdijesohen lidhur me rrezikun e pasojave të ndjekjes së egos 

dhe të traditave.   
 

 ٪﴾  2تَْعبُدُْوَن ٪﴿ َما َل  اَْعبُدُ 
nuk adhuroj ëUn çfarë ju adhuroni 

نَ لُوْ عَ فْ تَ   kërkoj shpëtim : أَ ُعوذُ      ;dëshmoj : أَ ْشَهدُ   : ju bëni 
 

Ibadeti ka tri kuptime: (1) adhurim; (2) dëgjueshmëri; dhe (3) robëri. Në asnjë nga këto tria s’bën të 

ketë kompromis. Të gjitha këto duhet të jenë vetëm për Allahun.  

➢ Sot, disa jomuslimanë po përpiqen ta njollosin Islamin. Në këtë ambient, ti duhet ta ndjekësh 

Islamin pa kompleksin e inferioritetit. Ti duhet të jesh i qëndrueshëm në besimin tënd dhe ta 

falënderosh Allahun për Islamin duke vazhduar shpërndarjen e mesazhit të vërtetë të Islamit në 

Mësimi 

16a SURJA EL-KAFIRUN 
 

Pasi ta përfundosh këtë mësim (a & 
b), do t’i mësosh 194 fjalë të reja që 

përsëriten 38,531 herë në Kuran. 
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mënyrën më të mirë, sepse shumë njerëz e nuk njohin të vërtetën.  
 

 ٪﴾  3اَْعبُدُ ٪﴿ َما   ٰعبِّدُْونَ  اَْنتُمْ  َوَل  
(s’do të  he as jud

jeni) 
adhurues çfarë) të asaj( adhuroj ënu 

 اَْنتُمْ  َل   وَ 
ْينَ  +، َعابِّدُْونَ  َعابِّد     +، َعابِّدِّ

ْشَهدُ أَ  : dëshmoj 

ُعْوذُ أَ  : kërkoj shpëtim  dhe jo, as ju 
 

➢ Adhurimi i përzier me shirk, nuk është adhurim. Njerëzit e këtillë nuk janë adhurues të vërtetë 

të Allahut.  

➢ Nuk janë të barabarta të gjitha fetë. Allahu ka dërguar mesazhin tek të gjithë popujt, por ata e 

humbën origjinalin ose e braktisën. Ne duhet të mundohemi ta prezantojmë Islamin në 

mënyrën më të mirë dhe me urtësi.  
 

ا َعابِّد   اَنَا  َوَل    ٪﴾  4َعبَْدتُّْم ٪﴿ مَّ
 ëhe as und 

) jem ës’do t( 

 adhurues 
çfarë) i asaj( u adhuronij 

ل اَنَا  َل   و   bërës :فَاعِّ

 adhurues :َعابِّد 
 

 ju bëni :فَعَْلتُمْ 

 ju adhuroni hed o, asj unë :َعبَْدتُّمْ 
 

Kjo duket të jetë një përsëritje, por s’është. Ka mesazhe të ndryshme në dy ajetet.  

➢ Unë nuk adhuroj idhujt tuaj tash ( اَْعبُدُ َل  ) dhe as nuk do t’i adhuroj në të ardhmen (َوَل أَنَا َعابِّد). 

➢ Unë nuk adhuroj idhujt tuaj të tashëm ( ََما تَْعبُدُون) dhe as nuk do t’i adhuroj idhujt tuaj të kaluar 

 .(َما َعبَدْتُّمْ )

➢ Në çështjen e besimit s’bën të ketë kompromis. Dhe kjo s’është për shkak të arrogancës, por 

për shkak se ne ndjekim të vërtetën dhe i druhemi hidhërimit të Allahut.  
 

 ٪﴾5اَْعبُدُ ٪﴿ َما   ٰعبِّدُْونَ  اَْنتُمْ  َوَل  
(s’do të  he as jud

jeni) 
adhurues 

) të asaj(

çfarë 
adhuroj ënu 

 

➢ Prapë kjo duket të jetë një përsëritje, por në një kontekst tjetër. Mesazhi këtu është: Për shkak 

të këmbënguljes suaj në shirk, nuk pritet që ta adhuroni vetëm Allahun.  
 

يْ  لَُكمْ  ْينِّ ٪﴿ َولِّىَ  نُُكمْ دِّ  ٪﴾  6دِّ
ju keni fenë tuaj dhe unë kam fenë time. 

➢ Kjo s’do të thotë se të gjitha fetë janë të njëjta ose të barabarta. Kjo po ashtu nuk do të thotë se 

duhet ta ndalim shpërndarjen e mesazhit të Islamit. A ndaloi pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص së shpërndari 

Islamin pas shpalljes së këtyre ajeteve? Asnjëherë! Kjo deklaratë është një përgjigje në ofertën 

e tyre për kompromis.  

➢ Mosbesimtarët shkuan te pejgamberi si një ekip. Edhe ne duhet ta ndihmojmë njëri-tjetrin dhe 

të punojmë në një mënyrë të organizuar për t’ua prezantuar Islamin njerëzve në mënyrën më të 

mirë, me qëllim që të shpëtojnë nga zjarri i xhehenemit dhe të fitojnë më të mirën e kësaj bote 

dhe të botës tjetër.  
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ٰتب    ُمٰبَرك   اِّلَْيكَ  اَْنَزْلٰنهُ  كِّ
(është) Një 

libër 
Ne ta shpallëm 
(zbritëm) atë 

ty 
(O Muhammed!, ملسو هيلع هللا ىلص) 

plot me bekime; 

libra 
 ُكتُب+ 

 qoftë ky) عيد مبارك Ne themi كَ  إِّلَى هُ  اَْنَزْلنَا

bajram me bekime për ty!) Ne e zbritëm atë te ty 

 

➢ Kurani është libri i Allahut, që është zbritur nga qiejt nëpërmjet Xhibrailit (A).  

➢ Allahu deklaroi se ky është një libër i bekuar dhe arsyeja për zbritjen (shpalljen) e tij shprehet 

në vijim. Nëse duam t’i fitojmë bekimet e këtij libri, duhet t’i zbatojmë gjërat për të cilat ai u 

shpall. 

➢ Bekim do të thotë të marrësh mirësi, ta mbash atë dhe të të shtohet.  

➢ Kuran është i bekuar (Mubarak): Nata në të cilën u shpall, u bë më e mirë se 1000 net. Pra, 

imagjino sa madhështor është Kurani. Muaji në të cilin u shpall, u bë më i miri.  

➢ I Dërguari të cilit iu shpall, u bë i Dërguari kryesor. Qyteti në të cilin u shpall, u bë qytet i 

paqes (sigurisë). Ky libër ndryshoi historinë e botës. Sahabët që pranuan këtë libër, u bënë 

udhëheqësit e kësaj bote brenda 100 vjetëve. Për pothuajse 1000 vjet, d.m.th. për aq kohë sa 

muslimanët mishëruan Kuranin, patën udhëheqjen në të gjitha sferat e jetës. 

➢ Ne duhet të jemi tepër të lumtur dhe të themi: O Allah, të faleminderit shumë! Ti je aq i mirë 

dhe aq i kujdesshëm, sa na dërgove një libër përplot me bekime!  

➢ Përdorimi më i mirë i një bekimi është që të përfitosh nga ai. Prandaj, ne duhet ta recitojmë 

Kuranin, ta kuptojmë, të reflektojmë, ta mbajmë në mend, dhe ta shpërndajmë! 

➢ Libri është përplot me mirësi. Por, përse e zbriti Allahu? Kjo do të përmendet në pjesën e 

radhës. Me fjalë të tjera, nëse duam të marrim bekime, duhet t’i bëjmë këto dy gjëra. 
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ا يَدَّبَُّرْو  يَتَذَكَّرَ  ٰاٰيتِّه   ل ِّ  َولِّ
اُولُوا اْلَْلبَابِّ  

 )سورة ص(٭﴾29٭﴿

Që ata të 
reflektojnë 

 (për) ajetet e tij 
dhe që të marrin 

këshillë   
ata që arsyetojnë. 

ا لِّ  بَُّرْوْۤ  اَْلبَاب اُولِّي لُوا،واُ  يَتَذَكَّرَ  لِّ  وَ  ه   آيَات يَدَّ
në 

mënyrë 

që  

të 

reflektoj

në 

vargje të tij  dhe që 
ata marrin 

këshillë 
ata që  arsye 

  +اَْلبَاب arsye: لُب    +يَات اٰ  varg; henjës :يَةاٰ  reflektim: تََدبُّر 
 

➢ Kurani qe zbritur (shpallur) për: (1) reflektim; dhe (2) marrjen e mësimit prej tij. 

➢ Reflektim do të thotë të mendosh thellë. Ti s’ke nevojë të reflektosh ndërsa lexon një gazetë; 

mjafton ta lexosh një herë për të kuptuar mesazhin. Por, a mund ta lexosh në këtë mënyrë një 

libër shkencor, të matematikës a të ekonomisë? Assesi! Ti duhet të ndalesh dhe të mendosh 

ose të reflektosh.    

➢ Nëse kuptojmë madhështinë e Librit, do të jemi më të motivuar për të reflektuar për të. Ky 

libër u dërgua nga Krijuesi i këtij universi, i Cili ka qenë gjithmonë dhe do të jetë gjithmonë. 

Mësimi 

17a QËLLIMI I SHPALLJES 
Pasi ta përfundosh këtë mësim (a & 
b), do të mësosh 208 fjalë të reja që 

përsëritën 39,571 herë në Kuran. 
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Ky univers i Tij është aq i madh, sa për të dalë vetëm jashtë galaksionit tonë do të na duheshin 

100,000 vjet udhëtim me shpejtësinë e dritës (300,000 kilometra/sec). Dhe Allahu e zbriti 

Kuranin nga mbi shtatë qiejt.   

➢ Që të reflektosh për Kuranin, së pari duhet ta kuptosh! 

➢ Këshillimi nënkupton të marrësh mësime, t’ia vësh veshin këshillave dhe t’i zbatosh në jetë. 

Për shembull, nëse i thua një studenti, “Përgatitu për test, përndryshe do të ngelësh në 

provim.” Nëse ai përgatitet për testin, ai do ta ketë zbatuar në praktikë këshillën tënde.  

➢ Ti mund ta bësh këtë duke punuar sipas urdhrave të tij dhe duke qëndruar larg ndalimeve të tij.  

➢ Kur t’i zbatojmë këto dy gjëra, atëherë, me lejen e Allahut, ne do t’i fitojmë të gjitha bekimet e 

kësaj bote dhe të botës tjetër nëpërmjet Kuranit.  
 

Raportet tona me Kuranin:   

 

1. Drejtpërdrejt: Kurani është fjalë e Allahut. Kurdo që e dëgjoj ose e recitoj, duhet të ndiej se 

Allahu po më drejtohet drejtpërsëdrejti. Ai më sheh si reagoj unë në fjalët e Tij! 

2. Personale: Çdo ajet i Kuranit është për mua. Le të mos themi për një ajet se është vetëm për 

mosbesimtarë, për idhujtarë a për hipokritë. Mua më duhet të shoh çfarë ka në të për mua! Përse 

Allahu po më drejtohet me këtë? 

3. E Planifikuar: Çdo thërrmijë është caktuar për dikë që ta hajë! Në mënyrën e njëjtë, secili ajet 

(varg) është caktuar për dikë që ta dëgjojë ose ta recitojë. Nëse e dëgjova suren Kaaf në 

namazin e sabahut sot, atëherë kjo ka të bëjë me atë çfarë bëj sot.  

4. E rëndësishme: Kurani është kujtim. A mund të jetë i parëndësishëm kujtimi i Allahut? Unë 

duhet të pyes veten: O Allah, përse më bëre ta dëgjoj ose recitoj këtë ajet sot?  

Ka një metodë të thjeshtë reflektimi (tedebbur) për njeriun e thjeshtë. Ka shumë aspekte të 

tedebbur, por ne do të flasim vetëm për gjërat themelore. 

• Studio: Studio ajetet vazhdimisht me kuptimet që i kanë. Bëj një studim të shkurtër ose tefsir, 

nëse e ke në dispozicion.  

• Paramendo: Përdor imagjinatën për ta paramenduar atë çfarë thuhet. Për shembull, kur Allahu 

flet për qiejt dhe tokën, mundohu ta paramendosh tërë këtë.  

• Ndiej: Recito me ndjenja. Për shembull, recito me shpresë ajetin për Xhenetin dhe me frikë 

ajetin për Xhehenemin.  

Tedhekkur  تَذَكُّر: Kjo do të thotë të marrësh mësime ose këshilla. Kjo në vijim paraqet një metodë 

të thjeshtë për ta bërë këtë. 

• Kërko (lutu): Nxjerr një dua nga pasazhi që ke mësuar dhe kërko nga Allahu që të të 

ndihmojë ta zbatosh atë çfarë po kërkon. Për shembull, për ajetin e këtij mësimi: O Allah, 

më ndihmo të bëj tedebbur! Dhe vetëm duaja nuk mjafton. Ti duhet ta vlerësosh angazhimin 

tënd dhe të planifikosh. Në të kundërt, do të jesh si një nxënës që lut Allahun në sabah, në 

drekë, ne ikindi, etj., për t’i ndihmuar që ta kalojë testin, por as nuk shkon në shkollë, as nuk 

mëson nga ndonjë libër.  

• Vlerëso: Çfarë ke bërë ti deri tani për sa i përket angazhimit lidhur me duanë? Për shembull, 

sa kohë kam investuar ditën e fundit në tedebbur? Nëse ke bërë këtë, elhamdulilah; nëse jo, 

estagfirullah. 

• Planifiko: Cili është plani lidhur me angazhimin lidhur me duanë? Për shembull, sa kohë do 

t’i kushtosh tedebbur-it për çdo ditë? 

Për sa i përket planit, duhet të jemi të kujdesshëm dhe ta verifikojmë një gjë: Kur kemi të bëjmë me 

grup ose çështje fikhu ose çfarëdo ideje tjetër të re, ju lusim që ta verifikoni çështjen te dijetarët 

para se t’ua përcillni të tjerëve ose ta zbatoni vetë.  
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Për njerëzit e zakonshëm siç jemi ne ka shumë fusha ku ne mundim të angazhohemi, si: raportet me 

Allahun, dëgjueshmëria ndaj pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص, planifikimi për jetën tjetër, lloje të ndryshme të 

adhurimit, mirësjellja, daweti, urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja, shpirti i 

bashkëpunimit, etj. 

 

Përcjellja (tebligh): Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص tha, 
  201  

 ٰايَة    َولَوْ   َعن ِّيْ  بَل ِّغُْوا
Përcill  nga unë qoftë dhe një ajet. 

Kjo do të thotë se, çfarëdo që lexojmë nga Kurani dhe Hadithi, duhet t’ua përcjellim të tjerëve. 

Mundohu t’ua përcjellësh të tjerëve mesazhin e bukur të Islamit në mënyrën më të mirë të 

mundshme.   

Ne duhet të investojmë në kohën tonë, me paratë tona, dhe në aftësitë e kësaj detyre që t’u 

ndihmojmë atyre që angazhohen në fushën e dawetit. 

Logoja e shfaqur këtu është vendosur në fillim të secilit mësim për të t’i kujtuar gjërat themelore të 

reflektimit, këshillimit dhe përcjelljes. 

Ne mund ta përdorim këtë logo për të bërë tedebbur dhe tedhekkur të çdo ajeti ose dhikri: ta 

studiosh, të reflektosh për të dhe ta ndiesh.  

➢ Kërko nga Allahu sipas temës së ajetit 

➢ Vlerëso të kaluarën tënde në dritën e kësaj duaje 

➢ Planifiko për ditët në vijim 

➢ Shpërndaj mesazhin, në mënyrë që të mundim ta përmbushim përgjegjësinë që kemi dhe të 

shpërblehemi.  

 

Bazuar në ajetet si ky, dijetarët përpiluan listën në vijim të të drejtave të Kuranit: Beso në të, lexoje, 

kuptoje, reflekto për ajetet e tij, zbato mësimet e tij, përcille, etj.  

 

After study: Pas mësimit 

Propagate: Shpërndaj 

Plan: Planifiko 

Evaluate: Vlerëso 

Ask: Lutu  
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Në mësimin e fundit, mësuam se Allahu e zbriti Kuranin për të reflektuar dhe për të punuar sipas 

tij. Të reflektohet për ajetet e tij nënkupton ajetet në arabisht, meqë Kurani s’mund të përkthehet.  

Dikush mund të thotë se ky është një besim i verbër. Nuk është! Për shembull, merr një strofë nga 

poezia më mirë në gjuhën tënde dhe përpiqu ta përkthesh në anglisht. S’do të mund ta bësh këtë! 

Hijeshia, fuqia, thellësia, përzgjedhja e fjalëve që përsëriten … të gjitha këto do të humbin! Nëse 

një punim njerëzor s’mund të përkthehet, si mund të përkthehet “punimi” i Allahut!  

Kjo do të thotë se, edhe nëse ke lexuar 100 përkthime të Kuranit fisnik, ti, në fakt, nuk e ke lexuar 

fare! Vetëm Kurani në arabisht është Kuran! Të lutemi që të mos keqkuptosh këtë sikur ne duam t’i 

mohojmë shpërblimet (10 sevape për çdo shkronjë të lexuar) ose ta ulim vlerën e përkthimeve, 

duke qenë se ne mësojmë arabishten vetëm nëpërmjet përkthimit. Ideja këtu është: Përkthimi 

s’është qëllimi ynë përfundimtar. 

Kurani në arabisht ka një “voltazh shpirtëror” që depërton thellë në zemër, për shkak se është libri i 

Allahut. Ka shumë ndikime shpirtërore të ajeteve të Kuranit. Ti merr 10 sevape për leximin e 

secilës shkronjë të Kuranit në arabisht. 

Ajetet e Kuranit janë në arabisht dhe Kurani s’mund të përkthehet. Nga përkthimi ne mundim të 

marrim vetëm mesazhin e Kuranit. Që të refletkojmë për ajetet në arabisht, duhet të mësojmë 

arabisht.  

 

Është një mirësi e madhe nga Allahu që e bëri Kuranin të lehtë për t’u kuptuar. Edhe arabishtja e tij 

është e lehtë për t’u mësuar për sa i përket të kuptuarit elementar.  

 ِّْيم جِّ َن الشَّْيٰطنِّ الرَّ ِّ مِّ ْيمِّ  اَُعْوذُبِّاِل  حِّ حٰمنِّ الرَّ  بِّْسمِّ للاِّ الرَّ
406  70  

ْكرِّ  اْلقُْرٰانَ  يَسَّْرنَا َولَقَدْ   (17:)القََمر  لِّلذ ِّ

Dhe vërtet 
Ne e bëmë të 

lehtë 
Kuranin 

për ta kuptuar dhe për ta 
kujtuar  

 lehtë :يُْسر قَدْ  لَ  وَ 

 vështirë :ُعْسر

 ne e bëmë të :يَسَّْرنَا

lehtë 

Domethënia e 

Kuranit është: 

“ai që lexohet 

shpesh.” 

 الذِّ ْكر لِّ 

dhe vërtet tashmë për, që të kuptuar & kujtuar 

ٰلوة  قَْد قَاَمتِّ الصَّ
namazi tashmë po fillon  

ْكر  :ka dy kuptime ذِّ
 (1) të mësosh përmendsh; dhe  
(2) të kuptosh dhe të marrësh 

mësim  

➢ Fjala Kuran do të thotë ai që lexohet shpesh. Edhe emri i tij është një mrekulli në vetvete. 

Madje edhe sipas jomuslimanëve Kurani është “libri më i lexuar ndonjëherë.” [Encyclopedia 

Britannica].  

➢ Kurani është i lehtë për t’u mësuar, për t’u zbatuar, dhe për t’i këshilluar të tjerët me të. 

Kuptoje mirë që ta mësosh stilin e tij, argumentet e tij, tregimet e tij, provat e tij. 

➢ Kurrë as mos mendo, as mos të të shkojë mendja e as mos prano që Kurani është i vështirë për 

t’u kuptuar. A do që ta kundërshtosh këtë ajet! (Allahu na faltë!) 

➢ Kurani është i lehtë për t’u mësuar, por kjo nuk ndodh automatikisht. Ti duhet të harxhosh 

kohë dhe të japësh mund për ta mësuar. Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص tha se Allahu “vrapon” drejt atij që ecën 

kah Ai. Nis të ecësh së pari dhe do të mahnitesh me rezultatet.  

➢ Kurani është i lehtë për t’u kuptuar dhe për të marrë mësime prej tij. Është fare lehtë të 

shohësh si do Allahu që ti të besosh dhe të punosh.  

Mësimi 

18a 
KU’RANI ËSHTË I 

LEHTË PËR MËSIM 

Pas përfundimit të këtij mësimi (a & 
b), do t’i mësosh 222 fjalë të reja që 

përsëriten 40,469 herë në Kuran. 
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➢ Të lusim që të mos e përziesh këtë me fikh ose çështje juridike. Për këso gjëra duhet t’u 

drejtohemi dijetarëve.  
 

Le ta marrim një hadith tani.  

ْن   َخْيُرُكمْ   )بخارى(  َوَعلََّمه   تَعَلََّم   اْلقُْرٰاَن    مَّ
Më i miri prej jush (është ai) i cili mëson Kuranin  dhe ua mëson atë të 

tjerëve. 

 ُكمْ  َخْيرُ 
Pyetja e parë në varr:   َمْن

 َربَُّك؟ 
Kush (cili) është Zoti yt? 

  të mësosh vetë :تَعَلََّم 

َعلَّمَ :  ta mësosh dikë 

 ه   َعلَّمَ  وَ 

mirë, më i 

miri 
juaj, jush dhe 

ua 

mëson të 

tjerëve  

atë 

 

➢ Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص së pari përmend nxënësin, pastaj mësuesin. Ky është një nder i madh për çdo 

nxënës të Kuranit. Kjo po ashtu do të thotë se të mësuarit e Librit të Allahut është i pafund! 

Prandaj, ne duhet të vazhdojmë të mësojmë, derisa të vdesim. 

➢ Kjo po ashtu nënkupton se personi më i mirë është ai, që edhe mëson vetë, edhe i mëson të 

tjerët.   

➢ Çfarëdo që mësuam deri tani, është mjaft e lehtë për t’u mësuar. A mund t’i shkruash së paku 

dy emra të personave që do t’i mësosh? 

➢ Në këto çaste, në tokë mund të jenë duke ndodhur me miliona orë mësimi dhe orët më të mirat 

te Allahu janë ato ku mësohet Kurani.  

➢ Deri tani, ti mund të kesh kaluar nëpër mijëra orë mësimi, por kjo orë mësimi ose një orë 

mësimi e ngjashme kuranore është më e vlefshmja te Allahu, meqë po mësohet Kurani.   

➢ Ta mësosh Kuranin s’do të thotë vetëm të mësosh që ta lexosh atë; kjo po ashtu do të thotë ta 

kuptosh, të reflektosh për të, ta zbatosh, etj.  

➢ Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص u dërgua si mësues i Kuranit. Ai ua mësoi Kuranin të tjerëve duke ua shpjeguar 

dhe duke e zbatuar vetë në praktikë. Për ta mësuar mënyrën e mësimit të sahabëve (shokëve të 

pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص), së pari ne duhet të mësojmë si t’i lexojmë shkronjat dhe fjalët arabe së bashku 

me texhwid. Mos u ndal këtu, sepse të mësuarit e vërtetë të Kuranit nis pas kësaj, d.m.th. ajo 

se si duhet kuptuar dhe si duhet zbatuar atë.   

 

Le ta marrim edhe një hadith.  
41            145   

 )بخارى( بِّالنِّ يَّاتِّ   إِّنََّما اأْلَْعَمالُ 

Vërtet veprat  (varen vetëm) nga nijetet. 

 vetëm :إِّنََّما

 +أَْعَمال، َعَمل

 +نِّيَّة                نِّيَّات 
nijet                 nijete 

 

➢ Në Ditën e Gjykimit, qysh në fillim do të vendoset për rastin e tri kategorive të njerëzve.  

Midis këtyre do të jetë një recitues i Kuranit, i cili e lexonte për dukje. Ai do të hidhet në 

Xhehenem, për shkak të nijetit të keq që ka pasur. Allahu nuk i pranon veprat që bëhen për t’u 

dukur edhe te të tjerë veç Tij.  

➢ Ta mësojmë Kuranin vetëm për ta kënaqur Atë. Mëso ta kuptosh dhe të punosh me të.  

➢ Le ta mësojmë Kuranin që t’ua mësojmë atë të tjerëve për Allahun, sepse shumica dërrmuese 

janë larg Kuranit. Ndoshta 90% e muslimanëve joarabë sot nuk e kuptojnë Kuranin. Nëse ua 

mësojmë atyre Kuranin, ata do të jënë në gjendje t’ua përcjellin të tjerëve.  

Tri fjalët e dhëna në tabelën e mëposhtme përsëriten 2370 herë në Kuran. Kujto domethënien e tyre 

duke përdorur shembujt vijues. Është më lehtë t’i mbash në mend dhe t’i kujtosh domethëniet, nëse 
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i kujton edhe shembujt. Shembujt janë mjaft të dobishëm, sidomos kur ngatërrohesh dhe nis ta 

përziesh domethënien e një fjale me të nje fjale tjetër që tingëllon njësoj (si p.sh.  ِّنْ إ  dhe  ِّنَّ إ ). 

 

 

 

 
691    

 Nëse do Allahu َشاَء للاُ 56ْن إِّ  nëse نْ إِّ 
1534    

بِّرِّ  vërtet نَّ إِّ   u është me ata që durojnëAllah Vërtet نَ يْ إِّنَّ للاَ َمَع الصّٰ

145    

  nijetet (qëllimet) gan vetëm) varen(Veprat إِّنََّما اأْلَْعَماُل بِّالنِّ يَّاتِّ  vetëm نََّماإِّ 

 

  



 

  www.understandquran.com 50 

 
 

Mënyra më e mirë për ta mësuar Kuranin është t’i ndjekësh tre hapat e përmendur në këtë mësim.   

1. Kërko dije nga Allahu 

 ِّ ْدنِّىْ  َرب  ا زِّ ْلم   ( َٰ ه َٰ )سورة ط ﴾ 114﴿ عِّ

O Zoti im! më shto dije. 

 Kujdeset për ne & na ndihmon të:رب  

zhvillohemi 

دْ   نِّىْ  زِّ
ْلم   dije :عِّ

shtim mua 

 

➢ Allahu ia mësoi këtë dua pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص enkas për ta mësuar Kuranin dhe për ta mbajtur në 

mend. Prandaj, edhe ne duhet ta lusim Allahun me këtë dua vazhdimisht dhe sinqerisht.  

➢ Këshillë praktike për mësimin e kësaj duaje: ti mund ta lidhësh këtë dua me fjalën “ilm” 

në Ajetul-Kursi dhe, pasi ta thuash Ajetul-Kursin ose pas dhikrit, thuaj: ر ََ ِّ الْ عِّ  نِّىْ دْ زِّ  ب  م   

➢ Së bashku me duanë, ne duhet të bëjmë një plan dhe ta kalojmë një interval kohor për çdo ditë 

në përpjekje për ta kuptuar Kuranin. Nëse një nxënës lut Allahun për sukses në çdo namaz, por 

nuk shkon në shkollë e as nuk mëson nga ndonjë libër, a thua do ta kalojë testin? Nëse ne 

vetëm lutemi, por nuk japim mundin, atëherë bëjmë lojë me dua.  

➢ Disa njerëz thonë se s’ke nevojë të mësosh më shumë; vetëm duhet ta zbatosh në praktikë atë 

që tashmë e di. Kjo thënie s’është me vend. Duaja e vetme që na mësoi Allahu për shtim është 

ajo për shtimin e dijes! Dija e shumtë do të na japë besim më të fortë dhe më pas do të jetë më 

lehtë t’i bindesh Allahut. Kjo gjithashtu do të na ndihmojë ta shpërndajmë dijen në mënyrë më 

të mirë.  

➢ Si duhet të lutesh? Ti duhet të lutesh si një person që ka qëndruar i uritur për dy a tri ditë ose si 

një pacient i cili do t’i nënshtrohet një operacioni në zemër ditën e nesërme. A ta kërkojë dijen 

ai vetëm njëherë? A të kërkojë pa ndjenja? Lut Allahun vazhdimisht që të na ndihmojë ta 

kuptojmë çdo faqe të librit më të rëndësishëm të dijes.  

 

2. Përdor të gjitha mjetet, duke nisur nga lapsi 

304    

ىْ   )سورة العلق(    ٪﴾4٪﴿  بِّاْلقَلَمِّ  َعلَّمَ  اَلَّذِّ

Ai i cili e mësoi                 (të punojë ) me laps. 

ْي   ai i cili :الَّذِّ

ْينَ   :الَّذِّ ata të cilët 

 mësoi vetë :تَعَلََّم 

:َعلَّمَ   mësoi dikë 

 قَلَمالْ  بِّ 

me laps 

 

➢ Kur Allahu tregon se mësoi njeriun si ta përdorë lapsin, kap lapsin menjëherë! Ti ke shkruar 

miliona fjalë me dorën tënde. Përdor dorën tënde për ta mësuar edhe arabishten e Kuranit dhe 

bëje shprehi.  

➢ Ku do të shkruash? Mbaj një fletore. Mbaj shënime të gjërave që i mëson. Bëj një librari të 

vogël me libra dhe fletore shënimesh.  

➢ Sipas studiuesve modernë, të shkruarit ndihmon të mësuarit më të efektshëm të gjërave. Ti së 

pari duhet të lexosh ose t’i dëgjosh gjërat, të mendosh rreth tyre, dhe më pas t’i përdorësh sytë 

dhe gishtërinjtë për të shkruar ndërsa mban të qetë tërë trupin duke u përqendruar në kryerjen e 

detyrës.     

➢ Zotohu që sot se do t’i kursesh së paku 5 minuta për t’i shkruar domethëniet dhe format 

gramatikore të fjalëve të reja. Mos përto ta bësh këtë; bëje me pasion, me devotshmëri, dhe me 

sinqeritet. 

Mësimi 

19a SI TA MËSOSH? 
Pasi ta përfundosh këtë mësim (a & 
b), do t’i mësosh 232 fjalë të reja që 

përsëriten 41,111 herë në Kuran. 
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➢ Nëse ka ndonjë dije që i mungon këtij umeti, kjo është dija e Kuranit, fjala e parë e shpalljes së 

parë të së cilës është “Lexo!”  ِّْقَرأْ ا . Bëji shprehi leximin dhe të shkruarit, sidomos kur ke të bësh 

me mësimin e Kuranit.  

 

3. Bëj garë dhe mundohu të arrish sukses 

59 36   

٪ط اَْحَسنُ  اَيُُّكمْ   (2)اْلُمْلك:  َعَمال 
Cili prej jush është më i miri në veprime 

 أَْكبَر َكبِّْير  I madh ُكمْ  اَيُّ 
 +َعَمل، أَْعَمال

kush, cili jush, ju 
I vogël  ْير  أَْصغَر َصغِّ
I mirë  أَْحَسن  َحَسن 

 

➢ Allahu nuk na krijoi vetëm sa për të parë kush është musliman e kush jo; ai deshi të shihet se 

kush është më i miri në punën individuale, d.m.th. më i miri në faljen e namazit, më i miri në 

familje (shtëpi), më i miri në zyre, më i miri në ndihmesën ndaj të tjerëve, më i miri në dawet, 

më i miri në urdhërimin për të mirë dhe ndalimin e së keqes, etj.  

➢ Ti ke nisur ta mësosh Kuranin. Allahu është duke na shikuar tani për të parë se kush është më i 

miri në mësimin e Kuranit në këtë orë mësimi. Vetëm për Allahun mundohu të jesh më i mirë 

se të tjerët. Allahu do të të shpërblejë sipas mundit që ke dhënë. Bëj atë çfarë ke mundësi të 

bësh dhe garo.  

➢ Shejtani është duke u djegur nga zemërimi. Përse? Sepse ti po merr hapin e parë në mësimin e 

Kuranit. Ai do të bëjë krejt çfarë ka mundësi për të të ndalur. Shejtani ka shumë përvojë në 

këtë, por ti gëzon mbështetjen nga Allahu.  

➢ Shejtani është i gatshëm, por edhe engjëjt janë të gatshëm dhe lapsat e tyre janë gati t’i 

shkruajnë veprat e tua. Pra, ti a je gati? 
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T’i marrim 5 ajetet e para të sures el-Bekare. 

Në ajetet vijuese, fjalët e nënvizuara janë fjalët që mësuam në këtë kurs. 

 

 5-1سورة البقرة: 

ٰتبُ  ٰذلِّكَ  ٪﴾ 1٪﴿ م ٓ الٓ   اْلكِّ
  َل 

 ٭صلى٪ج  َرْيبَ 
 ٪﴾  2ْلُمتَّقِّْيَن ٪﴿ل ِّ  ىُهد   ٪ج  فِّْيهِّ 

Elif Laam Miim Ky është libri s’ka dyshim në të 
një 

udhëzim 
për të devotshmit 

 

ْينَ  نُْونَ  الَّذِّ ٰلوةَ  يُقِّْيُمْونَ وَ  اْلغَْيبِّ بِّ  يُْؤمِّ اوَ  الصَّ مَّ  ُهمْ َرَزْقنٰ  مِّ

ata të cilët besojnë në 
të 

padukshmen 
dhe vendosin 

faljen e 

namazit 
dhe nga ajo 

me çfarë 
ne i kemi 

furnizuar 
ata 

 
 

يُْنفِّقُْوَن  

﴿٪3 ﴾٪ 
ْينَ  نُْونَ  َوالَّذِّ لَ  َمآبِّ  يُْؤمِّ  َوَمآ اِّلَْيكَ  اُْنزِّ

harxhojnë. Dhe ata të cilët besojnë në  atë çfarë t’u zbrit ty 
dhe në atë 

çfarë 
 

لَ  نْ  اُْنزِّ َرةِّ  قَْبلَِّك٪ج  مِّ خِّ  ٪﴾  4يُْوقِّنُْوَن ٪﴿ ُهمْ  َوبِّاْلٰ
u zbrit para teje dhe në jetën e përtejme ata besojnë bindshëm. 

 

ئِّكَ 
نْ  ُهد ى َعٰلى  اُوٰلٓ ْم٪ق  م ِّ ب ِّهِّ  رَّ

Këta  janë në udhëzim nga Zoti i tyre 
 

ئِّكَ 
 ٪﴾ 5اْلُمْفلُِّحْوَن ٪﴿ ُهمُ  َواُوٰلٓ

dhe këta (janë)  ata të suksesshmit. 
 

 

 

 255آية الكرسي: 
 

 

 اْلقَيُّْوُم٪جا  اَْلَحىُّ   ُهَو٪ج اِّلَّ  اِّلهَ  َل   اهلَلُ 

Allahu s’ka Zot përveç Tij të Përjetshmit 
Mbajtësit (të  

çdo gjëje që 

ekziston) 
 

نَة   ه  تَاُْخذُ  َل  َل  سِّ  نَْوم   وَّ
Atë nuk e zë  kotja e as gjumi 

 اْلَْرضِّ  فِّى َوَما السَّٰمٰوتِّ  فِّى َما لَه  
Atij i përket çfarë ka në qiej dhe çfarë ka në tokë   

 
 

 

ىْ ذَا  َمنْ  ْندَه    يَْشفَعُ  الَّذِّ  ه  اِّْذنِّ بِّ  اِّلَّ  عِّ
Kush (është) ai i cili ndërmjetëson tek Ai përveç me lejen e Tij? 

 

Mësimi 

20a ÇKA MËSUAM? 

Pasi ta përfundosh këtë mësim (a & 
b), do t’i mësosh 232 fjalë të reja që 

përsëritën 41,111 herë në Kuran. 
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يْ  َما يَْعلَمُ  مْ بَْيَن اَْيدِّ  ج ُهْم٪َخْلفَ  َوَما هِّ

Ai di çfarë 
ka mes duarve të tyre (d.m.th 

gjendjen e tyre të tanishme) 
dhe atë çfarë vjen pas tyre 

 

ْيُطْونَ  َوَل  ه    َشْىءٍ بِّ  يُحِّ ْلمِّ ْن عِّ  َما َشآَء٪ج بِّ  اِّلَّ  م ِّ
Dhe ata kurrë s’do të përshijnë diçka nga dija e Tij përveç çfarë/sa do Ai 

 

عَ  يُّ  َوسِّ  اْلَْرَض٪ج وَ  السَّٰمٰوتِّ  هُ ُكْرسِّ
përfshin Stoli i tij qiejt dhe tokën 

 

ْفُظُهَما٪ج  ه  يَئُْودُ  َوَل  ْيمُ  اْلعَلِّىُّ  َوُهوَ  حِّ  ﴾۲۵۵﴿ اْلعَظِّ

dhe Atë nuk e lodh 
ruajtja dhe mbajtja e tyre 

(qiejve dhe tokës)  
dhe ai është më i Larti i Madhërishmi 
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Gramatikë 
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GRAMATIKË: 

Në këtë mësim, do t’i mësojmë 6 fjalë:  ُهَُو، هُْم، أَْنَت، أَنَا، أَْنتُْم، نَْحن. Këto gjashtë fjalë përsëriten 1295 herë 

në Kuran! Mëso këto fjalë duke përdorur BTF (Bashkëveprimin Tërësor Fizik), d.m.th. duke përdorur 

të gjitha shqisat e tua. Ti e dëgjon, e sheh, mendon për të, e thua, dhe e tregon. Sigurohu që të mos e 

lësh pas dore dhe bëj këtë ushtrim me vëmendje dhe kushtim të plotë.  

1. Kur ti thua   َهُو (ai), drejto gishtin tregues të dorës së djathtë nga e djathta jote, sikur të ishte 

dikush i ulur në të djathtën tënde. Kur ti thua  ْهُم (ata), drejto të katër gishtërinjtë e dorës së 

djathtë nga e djathta jote. Në një orë mësimi, mësuesi dhe nxënësi duhet ta ushtrojnë këtë së 

bashku.  
 

2. Kur ti thua  َأَْنت (ti), drejto përpara vetes gishtin tregues të dorës së djathtë, sikur dikush të 

ishte i ulur përpara teje. Kur ti thua أَنَا (unë), drejto nga vetvetja gishtin tregues të dorës së 

djathtë.  

3. Kur ti thua   ْأَْنتُم (të gjithë ju), drejto përpara të katër gishtërinjtë. Kur ti thua  ُنَْحن (ne), drejto 

nga vetvetja të katër gishtërinjtë e dorës së djathtë.  

Udhëzime për ushtrim: Tri herët e para ushtro këto 6 forma së bashku me përkthimin, d.m.th. 

vetëm trego dhe thuaj  َهُو  ai,  ْهُم ata,   َأَْنت ti,    ْأَْنتُم ju,  أَنَا unë,   ُنَْحن ne. Meqë ti do të tregosh çfarë 

mendon me anë të dorës, s’ke nevojë ta përkthesh secilën prej tyre pas tri cikleve. Vetëm thuaje 

në arabisht, d.m.th.  ُهَُو، هُْم، أَْنَت، أَنَا، أَْنتُْم، نَْحن. Kjo, mes tjerash, është dobia e menjëhershme e 

metodës BTF.  

Vazhdo me hapat e mësipërm pa i përkthyer këto fjalë. Vetëm 5 minuta të ushtrimit me 

metodën  BFT do ta bëjnë tepër të lehtë mësimin e këtyre fjalëve!  

Në këtë fazë, mos u mundo së tepërmi ta mësosh terminologjinë (veta e parë, njëjësi, përemri, 

etj.). Vetëm përqendrohu në këto gjashtë fjalë dhe domethëniet e tyre.  

Ai, ata… Arabishtja e folur 

Ai  831 ُهوَ  481
 ُهَو ُمْسلِّم  ُهَو؟ َمْن  

 ُهْم ُمْسلُِّمون  ُهْم؟ َمْن   Ata ُهمْ  444
  أَْنَت؟ َمْن   Ti أَْنتَ   81   

 أَنَا ُمْسلِّم    Unë أَنَا 68
135
أَْنتُمْ  

 
Ju    أَْنتُْم؟ َمْن  

نَْحنُ  86
 

Ne    نَْحُن ُمْسلُِّمون 

Është interesante sesi fjalët e zakonshme në arabisht bashkohen me të tjerat. Për shembull,  َو dhe  َف: 

prandaj.  

Le t’i marrim dy fjalët e para nga tabela më sipër. Në këtë rast:  

 prandaj ata :فَُهمْ  dhe ata :َوهُمْ   prandaj ai :فَُهوَ  dhe ai :َوهُوَ 

Në mënyrë të ngjashme, ti mund t’i bësh bashkë  َو dhe  َف me fjalë të tjera po ashtu.  

 

 

 

نَْحنُ  أَنَا، أَْنتُْم، أَْنَت، هُْم، هَُو،  
Pasi ta përfundosh këtë mësim (a & 
b), do t’i mësosh 12 fjalë të reja që 

përsëriten 7,248 herë në Kuran. 
 

Mësimi 

1b 
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GRAMATIKË:  Në arabisht, një fjalë mund të jetë tre llojesh. E para është اِّْسم 

تَاب   :Emër (Sh :(Emër) اِّْسم .1 ، ُمْسلُِّمونَ م  ُمْسل :ose një cilësi (Sh (كِّ ) 

Shenjat e emrave: Emrat fillojnë me  ْاَلـ ose përfundojnë me  ـُوَن، ـِّْيَن، ـَات ، ، ـٍـ، ــ    .etj  ــ 

Emri i pashquar dhe emri i shquar: Kur emri i referohet një personi ose një gjëje të caktuar, 

atëherë para emrit shtohet   ْاَل . 

Muslimani  ُاْلُمْسلِّم Një musliman 
 ُمْسلِّمٌ  42

Besimtari  ُن نٌ  Një besimtar اْلُمْؤمِّ  230 ُمْؤمِّ

I devotshmi  ُاْلَصالِّح Një i devotshëm  ٌ136 َصالِّح 

Mosbesimtari  ُاْلَكافِّر Një mosbesimtar 
 َكافٌِّر    134

Idhujtari  ُك كٌ  Një idhujtar اْلُمْشرِّ  ُمْشرِّ
49 

 

Bërja e shumësit: Le t’i marrim disa emra dhe të mësojmë si t’i bëjmë në shumës. Çdo gjuhë ka 

mënyrën e vet të bërjes së shumësit. Në arabisht, një shumës formohet duke shtuar ون ose ين në 

fund të fjalës. Ka edhe rregulla të tjera për bërjen e shumësit, të cilat do t’i mësojmë më vonë, 

InshaAllah.   

Le ta ushtrojmë (përsërisim) këtë në vijim së paku tri herë: 

 

Shumës  Njëjës 

يْ ُمْسلُِّموْ    ُمْسلِّم  ن ن، ُمْسلِّمِّ

نُ  نِّ وْ ُمْؤمِّ ن  ن يْ ن، ُمْؤمِّ   ُمْؤمِّ

  َصالِّح  نيْ ن، َصالِّحِّ وْ َصالِّحُ 

 َكافِّر     ْين ن،  َكافِّرِّ وْ َكافِّرُ 

كُ  كِّ وْ ُمْشرِّ ك  ن يْ ن، ُمْشرِّ   ُمْشرِّ
 

  

 ...هَُو ُمْسلِّم، ُهْم ُمْسلُِّمون
Mësimi 

2b 

Pasi ta përfundosh këtë mësim (a & 
b), do t’i mësosh 27 fjalë të reja që 

përsëriten 8,638 herë në Kuran. 
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Le t’i ushtrojmë këto rregulla në atë që mësuam në mësimin e fundit, d.m.th. ،نَْحنُ  أَنَا، أَْنتُْم، أَْنَت، هُْم، هَُو . 

 

Përemrat (me shembuj) 
 

Arabishte e folur 
 

 نَعَْم، ُهَو ُمْسلِّم  4 َهْل ُهَو ُمْسلِّم؟  Ai është një musliman.  93 ُهَو ُمْسلِّم 

 نَعَْم، ُهْم ُمْسلُِّمون  َهْل ُهْم ُمْسلُِّمون؟   .Ata janë muslimanë ُهْم ُمْسلُِّمون 

  ُمْسلِّم؟ َهْل أَْنَت   .Ti je një musliman أَْنَت ُمْسلِّم

 نَعَْم، أَنَا ُمْسلِّم    .Unë jam një musliman أَنَا ُمْسلِّم

  َهْل أَْنتُْم ُمْسلُِّمون؟   .Ju jeni muslimanë أَْنتُْم ُمْسلُِّمون 

نَْحُن  

 ُمْسلُِّمون
Ne jemi muslimanë. 

 نَعَْم، نَْحُن ُمْسلُِّمون   

 

Tri herët e para përsërit secilën fjali në tabelë së bashku me përkthimin e saj, d.m.th. trego dhe thuaj 

 Ata janë muslimanë; etj. Për tri ciklet e radhës vetëm هُْم ُمْسلُِّمون ;Ai është një musliman هَُو ُمْسلِّم

përsërit fjalinë në arabisht duke përdorur BFT, d.m.th. vetëm thuaj ،هَُو ُمْسلِّم، هُْم ُمْسلُِّمون etj.   

Vazhdo me hapat e mësipërm pa përkthimin. Vetëm 5 minuta të ushtrimit me metodën  BFT do ta 

bëjnë tepër të lehtë mësimin e këtyre fjalëve! 
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GRAMATIKË: Në mësimin e fundit, ti mësove fjalët për ai, ata, ti, ju (të gjithë), unë, dhe ne.  Në 

këtë mësim, do t’i mësojmë fjalët për tij, tyre, yt, juaj, ime, dhe ynë.  Në arabisht këto s’janë fjalë të 

pavarura; këto u shtohen mbrapa emrave, foljeve, dhe parafjalëve/pjesëzave. Prandaj, ne i mësojmë 

këto forma duke ia bashkëngjitur një emri   َرب (Zot; Mbajtësi dhe Furnizuesi; Ai që kujdeset për ne 

dhe na ndihmon të zhvillohemi). Ta kesh parasysh që këto bashkëngjitje përsëriten në Kuran 

pothuajse 8,000 herë, d.m.th. gati një herë në çdo rresht! Pra, këto janë tejet të rëndësishme. 

Sigurohu që t’i ushtrosh mirë duke përdorur BFT. 

 

 

*Ne tashmë kemi trajtuar fjalën  َب  ر  (199 herë) në Mësimin Nr. 2a, kështu që fjalët e mbetura përsëriten 772 herë. 

Kushtoji vëmendje të veçantë َك، ـِّْي، ُكْم، نَا (yt, im, juaj, ynë).   

Në po ashtu mund të kemi:  ْي نُكَ دِّ : Feja jote;  ْْينِّي   .Feja ime :دِّ

Tash le ta ushtrojmë arabishten e folur. (2154 َما: çfarë) 

ْينَُك؟   ْساَلمُ  َما دِّ ْينَِّي اْْلِّ  دِّ
 

  

 

Tij, tyre, yt, …  
، …+ )َرب *773 ـه 

 (…ـُهْم،

Arabishtja e folur 

؟  Zoti i tij   َربُّه    i tij ـه    َربُّهُ للاُ  َمْن َربُّه 

 َربُُّهُم للاُ  َمْن َربُُّهْم؟ Zoti i tyre َربُُّهْم    i tyre ـُهْم 

  َمْن َربَُّك؟ Zoti yt َربُّكَ   yt ــكَ 

 َرب َِّي للاُ   Zoti im َرب ِّي   im ــِّي

  َمْن َربُُّكْم؟ Zoti juaj َربُُّكمْ   juaj ـُكمْ 

 َربُّنَا للاُ   Zoti ynë َربُّنَا   ynë ـنَا

Mësimi 

3b ...َربُُّهْم ،  َربُّه 
Pasi ta përfundosh këtë mësim (a & 
b), do t’i mësosh 33 fjalë të reja që 
përsëriten 12,089 herë në Kuran. 
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GRAMATIKË:    

T’i mësojmë fjalët arabe për “ajo” dhe “saj”.   
 

 drejto nga e majta gishtin tregues të dorës së majtë, sikur ,(saj) َها ose (ajo) هِّيَ  ajo. Kur ti thua :هِّيَ 64

të kishe një zonjë në të majtë.  

 

Për të bërë gjininë femërore të shumicës së emrave vetëm shto ة në fund. Për shembull:  

  

Arabishte e folur  
Femërore njëjës  

Mashkullore 

njëjës  

َي ُمْسلَِّمة  هِّ

نَة َي ُمْؤمِّ  هِّ

َي َصالَِّحة  هِّ

  ُمْسلِّم ُهَو  

ن  ُهَو ُمْؤمِّ

 ُهَو َصالِّح

 ُمْسلِّم  ُمْسلَِّمة 

  نَة ن  ُمْؤمِّ  ُمْؤمِّ

  َصالَِّحة  َصالِّح 
ةَصابِّرَ      َصابِّر 
َرة   ر  َشاكِّ  َشاكِّ

   .saj. (kjo fjalë vjen në fund gjithmonë) :َها

Këshillë praktike për kujtim: Pasi çdo emri të një Sahabiu (shoqëruesi të pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص), ne 

përdorim   َُي هللاُ َعْنه  Ngjashëm, për një grua të këtij grupi, ne .(Allah qoftë i kënaqur me të) َرضِّ

përdorim  َي َعْنَها هللاُ  َرضِّ . 

 

Për shembull, َي هللاُ َعْنَها اَبُوبَْكر َي هللاُ َعْنهُ، َعائَِّشة َرضِّ َرضِّ . 
 

Arabishte e folur  Forma femërore  

 َربَُّها هللا

يْ  ْسََلمدِّ  نَُها اْْلِّ

تَابَُها اْلقُْرٰان  كِّ

  َربَُّها؟َمْن  

يْ  نَُها؟َما دِّ  

تَابَُها؟  َما كِّ

 Zoti i saj  َربَُّها 
  Mënyrë e saj e 

jetesës (fe)  ْي نَُها دِّ  

  Libri i saj تَابَُها  كِّ
 

Femërore shumës: Rregulli i bërjes së këtij shumësi është zëvendësimi i ة me ات në fund. Ka edhe 

rregulla të tjera që do t’i mësosh më vonë.   

 

Femërore shumës  Femërore njëjës 

 ُمْسلَِّمة  ُمْسلَِّمات

نَات نَة  ُمْؤمِّ  ُمْؤمِّ

 َصالَِّحة  َصالَِّحات
 

 

 

Mësimi 

4b  ،َي  ـَها، ُمْسلَِّمة، ُمْسلَِّماتهِّ

Pasi ta përfundosh këtë mësim (a & 
b), do t’i mësosh 44 fjalë të reja që 
përsëriten 15,387 herë në Kuran. 
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GRAMATIKË:  Në arabisht një fjalë mund të jetë tri llojesh: 

تَاب، َمكَّة :.Emër (p.sh :(Emër) اْسم .1 ن :.ose një cilësi (p.sh (كِّ  (ُمْسلِّم، ُمْؤمِّ

افَتََح، نََصُروْ  :.Tregon veprimin (p.sh :(Folje) فِّْعل .2 ) 

ْن، َعْن،  :.I bashkon emrat dhe/ose foljet (p.sh :(pjesëz/parafjalë/lidhëz) َحْرف .3 َل، مِّ

  (َمَع، إِّنَّ 
 

Në mësimet e kaluara, ne morëm disa emra dhe i bëmë në shumës. Në këtë mësim, ne do t’i 

mësojmë shkronjat: ( ْْن، َعن  Këto tria janë parafjalë / pjesëza. Mëso domethëniet së bashku me .(َل، مِّ

shembujt e dhënë më poshtë. Këta shembuj janë shumë të efektshëm për kujtimin 

e domethënieve të këtyre shkronjave. Në shembujt më poshtë.   

 

ْينُُكمْ  ُكمْ لَ  për َل: ْينِّ  ىَ لِّ وَ  دِّ  دِّ
Për ju feja juaj dhe për mua, feja ime 

ْن:   ngaمِّ
ِّ  اَُعْوذُ  نَ  بِّاِل  يْ  الشَّْيٰطنِّ  مِّ جِّ  مِّ الرَّ

Kërkoj shpëtim 
me 

Allahun nga shejtani, i refuzuari. 

َعْن: 
me/nga/për  

يَ   هُ َعنْ  للاُ  َرضِّ
Allahu (qoftë) i kënaqur me të 

 

 

1361
ِّ(  për َل:        )اَْلَحْمدُ ِلِّ

 Arabishte e folur 
 

Kurani është për secilin. Le të fillojmë 

duke pyetur: A është për të?   

 

؟   për të لَه    نَعَْم، ٰهذَا لَه   أَٰهذَا لَه 

 نَعَْم، ٰهذَا لَُهمْ  أَٰهذَا لَُهْم؟   për ta لَُهمْ 

  أَٰهذَا لََك؟   për ty لَكَ 

 نَعَْم، ٰهذَا لِّيْ    për mua لِّيْ 

  أَٰهذَا لَُكْم؟    për ju لَُكمْ 

 نَعَْم، ٰهذَا لَنَا    për ne لَنَا
 

  

 744*
ْن:         nga...  مِّ

Mësimi 

5b  ْْن، َعن ، مِّ  لِّ
Pasi ta përfundosh këtë mësim (a & 
b), do t’i mësosh 57 fjalë të reja që 
përsëriten 19,471 herë në Kuran. 

 



 

  www.understandquran.com 61 

Ne tashmë trajtuam fjalën  ْن  në (herë 2471) مِّ
Mësimin Nr.1a, prandaj fjalët e mbetura përsëriten 

744 herë. 

ْنهُ    nga ai مِّ
  

ْنُهمْ      nga ata مِّ

ْنكَ      nga ti مِّ

نِّ       nga unë يْ مِّ

ْنُكمْ      nga ju مِّ

نَّا     nga ne مِّ
 

 

416
  nga/për/me َعْن:     

 me të / lidhur me të َعْنهُ 

 me ta / lidhur me ta َعْنُهمْ 

 me ty / lidhur me ty َعْنَك 

 me mua / lidhur me mua يْ َعنِّ  

 me ju / lidhur me ju َعْنُكمْ 

 me ne / lidhur me ne َعنَّا

 

Para kësaj, ne mësuam   َربُّه: Zoti i tij; َربَُّها: Zoti i saj. Ngjashëm,  

 për të (femërore) :لََها  ;për të :لَه  

ْنهُ  ْنَها   ;nga ai :مِّ  nga ajo :مِّ

 me të (femërore) :َعْنَها   ;me të : َعْنهُ 
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GRAMATIKË: Në këtë mësim, do t’i mësojmë edhe katër shkronja: ،بِّ، فِّيْ ، َعٰلى.  Këto tri parafjalë 

përsëriten 3617 herë në Kuran së bashku me 7 përemra. Shembujt e fjalive të dhëna më poshtë, janë 

shumë të efektshëm për kujtimin e këtyre shkronjave. Në shembujt më poshtë përdor BFT dhe 

ushtroji të gjithë.   

 

 للاِّ  ْسمِّ بِّ   me بِّ:
Me emrin e Allahut 

 në :يْ فِّ 
 للاِّ  لِّ َسبِّيْ 176  يْ فِّ 

Në rrugën e Allahut 

 mbi َعٰلى:
 ُكمْ َعلَيْ  مُ لسَّاَل اَ 

Paqja (qoftë) mbi ju 

 

Fjala  ْل َسبِّي  .përsëritet në Kuran 176 herë (rruga) ُسبُل،+

 

 

   meبِّ:     510

 me të بِّه  

مْ   me ata بِّهِّ

 me ty بِّكَ 

 me mua بِّيْ 

  me ju بُِّكمْ 

 me ne بِّنَا

 

  

Mësimi 

6b  ِّىَعلٰ  ،يْ فِّ ، ب 
Pasi ta përfundosh këtë mësim (a & 
b), do t’i mësosh 63 fjalë të reja që 
përsëriten 23,267 herë në Kuran. 
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 në: يْ فِّ         1684

 
 

Përgjigju në pyetjet në vijim duke pasur 

parasysh që Allahu ka lënë diçka të mirë në 

të gjithë ne. 

 

؟ َهْل فِّيْ   në të هِّ فِّيْ   هِّ َخْير  نَعَْم، فِّيْ  هِّ َخْير 

مْ فِّيْ  ْم َهْل فِّيْ   në ata هِّ ؟ هِّ ْم َخْير  نَعَْم، فِّيْ  َخْير   هِّ

؟ َهْل فِّيْ   në ty كَ فِّيْ    َك َخْير 

 نَعَْم، فِّيَّ َخْير     në mua يَّ فِّ 

؟   َهْل فِّيْ    në ju ُكمْ فِّيْ    ُكْم َخْير 

 نَا َخْير  نَعَْم، فِّيْ    në ne نَا فِّيْ 
 

 

 

 mbiَعٰلى:      *1207
Ne trajtuam fjalën  َمْ هِّ يْ لَ ع  (216 herë) në Mësimin Nr. 4a, 

prandaj fjalët e mbetura përsëriten 1207 herë. 
  

    mbi të َعلَْيهِّ 

مْ      mbi ta َعلَْيهِّ

    mbi ty َعلَْيكَ 

    mbi mua َعلَيَّ 

     mbi ju َعلَْيُكمْ 

    mbi ne َعلَْينَا
 

Ne mësuam   َربُّه: Zoti i tij; َربَُّها: Zoti i saj. Ngjashëm,  

 me të (femërore) :بَِّها   ;me të :بِّه  

هِّ فِّيْ  : në të;     َْهافِّي : në të (femërore) 

 mbi të (femërore) :َعلَْيَها   ;mbi të :َعلَْيهِّ 
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GRAMATIKË: Në këtë mësim, do t’i mësojmë edhe katër fjalë:   َْند   Këto tri parafjalë إِّٰلى، َمَع، عِّ

përsëriten 1096 herë në Kuran së bashku me 7 përemra. Shembujt e fjalive të dhënë më poshtë, janë 

shumë të efektshëm përkujtimin e domethënieve të këtyre fjalëve. Në shembujt më poshtë. 

 

 et إِّٰلى:
ِّ  اِّنَّا عُوْ  اِّلَْيهِّ  َوإِّنَّا ِلِّ  ،نَ َراجِّ

"Vërtet ne i përkasim 

Allahut dhe vërtet ne te Ai do të 

kthehemi." 

 me  َمَع:
يْ  َمعَ  للاَ  اِّنَّ  ابِّرِّ  نَ الصَّ

Vërtet Allahu (është) me durimtarët. 

ْندَ:  te عِّ
ٍ  َكمْ  َ ْندَ  يِرِّ  ؟كَ عِّ
Sa rijalë ke / te ti? 

 

 

ْندَ:        197  te   Arabishte e folur عِّ

ْندَه   ْندَه  قَلَم؟   te ai; pranë tij; ai ka عِّ ْندَه  قَلَم  َهْل عِّ  نَعَْم عِّ

ْندَُهمْ  ْندَُهْم قَلَم؟   te ata; pranë tyre; ata kanë عِّ ْندَُهْم قَلَم   َهْل عِّ  نَعَْم عِّ

ْندَكَ  ْندََك قَلَم؟   te ti; pranë teje; ti ke عِّ   َهْل عِّ

يْ  ْندِّ يْ    te unë; pranë meje; unë kam عِّ ْندِّ  قَلَم  نَعَْم عِّ

ْندَُكْم   ْندَُكْم قَلَم؟   te ju; pranë jush; ju keni عِّ   َهْل عِّ

ْندَنَا  ْندَ نَعَْم    te ne; pranë nesh; ne kemi عِّ  نَا قَلَم عِّ
 
  

Mësimi 

7b  َْندَ  ،إِّٰلى، َمع  عِّ
Pasi ta përfundosh këtë mësim (a & 
b), do t’i mësosh 80 fjalë të reja që 
përsëriten 26,082 herë në Kuran. 
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736     
  t një gjëjedrej, et:  إِّٰلى 

 te ai / drejt tij إِّلَْيهِّ 

مْ   te ata / drejt tyre إِّلَْيهِّ

 te ti / drejt teje إِّلَْيكَ 

 te unë / drejt meje إِّلَيَّ 

 te ju / drejt jush إِّلَْيُكمْ 

 te ne / drejt nesh إِّلَْينَا

 

   meَمَع:      163

    me të َمعَه  

    me ata َمعَُهمْ 

    me ty َمعَكَ 

    me mua َمعِّي

     me ju َمعَُكمْ 

    me ne َمعَنَا
 

 

Ne mësuam   َربُّه: Zoti i tij; َربَُّها: Zoti i saj. Ngjashëm,  

 te ajo (femërore) :إِّلَْيَها   ;te ai :إِّلَْيهِّ 

 mbi të (femërore) :َعلَْيَها  ;mbi të :َعلَْيهِّ 

ْندَه   ْندََها   ;pranë tij :عِّ  pranë saj :عِّ
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GRAMATIKË – Disa gjëra lidhur me parafjalët: 

Ti ke mësuar disa parafjalë në dy mësimet e fundit. Parafjalëve u ndryshon kuptimi sipas kontekstit 

në të cilin përdoren. Nëse ti mban në mend këshillat në vijim, do të dish t’i kuptosh.  

1. Në gjuhë të ndryshme e njëjta gjë shprehet me parafjalë të ndryshme. Për shembull:   

     ;Besoj në Allah     ;ٰاَمْنُت بِّ اهللِّ 

Dy fjalitë e mësipërme në dy gjuhë të ndryshme shprehin faktin e njëjtë (d.m.th. unë besoj), 

por parafjala në secilën gjuhë përdoret ndryshe (“bi/me” në arabisht, “në” në shqip). 

 

2. Nganjëherë një parafjalë mund të jetë e nevojshme në arabisht, por jo dhe në shqip (ose në 

një gjuhë tjetër). Për shembull: 

 

Entering the religion of Allah (këtu s’ke nevojë 

ta përkthesh  ’në, sepse ‘entering/hyrja / يْ فِّ  

nënkupton ‘futje’). 
ْينِّ للاِّ   يَْدُخلُْوَن فِّْي دِّ

Falmë (këtu s’ke nevojë ta përkthesh  ِّل që ta 

shprehësh me dy fjalë: Më fal)  ْاِّْغفِّْرلِّي 

3. Nganjëherë një parafjalë mund të mos jetë e nevojshme në arabisht, por të jetë e nevojshme 

në shqip. Sa për ilustrim po i marrim dy shembuj të këtij rasti në shqip, ndonëse edhe 

shqipja është gjuhë e eptueshme dhe ka raste ku parafjalët s’janë të nevojshme.  

 

Kërkoj falje nga Allahu  
(në shqip duhet ta shtosh ‘nga’)  َأَْستَْغفُِّر للا 

Më mëshiro  
(në shqip kjo mund të shprehet me trajtën 

përemërore ‘më’, ndonëse mund të 

shprehet edhe me një fjalë, si në arabisht: 

‘Mëshiromë’) 

  َواْرَحْمنِّيْ 

4. Ndryshimi i parafjalës bën që të ndryshojnë kuptimet. Kjo mund të vlejë edhe në gjuhë të 

tjera. T’i marrim dy shembuj. 

Drejto lutjen te Zoti yt )  َصلِّ  لَِّربِّ َك   )َصل ِّ + لِّ

Lutu për Muhamedin (ملسو هيلع هللا ىلص) 
د  )َصلِّ  +   َصلِّ  َعٰلى ُمَحمَّ

 َعلَى( 

5. Kur një parafjalë pasohet nga një emër, emrit i jepet kesra e dyfishtë. Për shembull:   يْ فِّ 

تَاٍب، إِّٰلى  بَْيتٍ كِّ  

Nëse emri është i shquar (d.m.th. ka  ْال në të), atëherë do të ketë vetëm një kesra në të. Për 

shembull:  
َن الشَّْيٰطنِّ  يفِّ  ِّ ، مِّ ، بِّاهللِّ ، ِلِّ تَابِّ، إِّلَى اْلبَْيتِّ اْلكِّ  

Me përparimin e studimit tënd të Kuranit, ti do të mësohesh me përdorimin e parafjalëve, 

inShaAllah.  

 

Mësimi 

8b ُؤَلٓءِّ ٰهذَا
 ، ٰذلَِّك، اُوٰلٓئِّكَ ، ٰه 

Pasi ta përfundosh këtë mësim (a & 
b), do t’i mësosh 93 fjalë të reja që 
përsëriten 27,536 herë në Kuran. 
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Përemrat dëftorë: Le t’i mësojmë edhe katër fjalë në arabisht, të cilat përdoren për të treguar 

persona, objekte, ose veprime. Këto katër fjalë përsëriten 953 herë në Kuran. Ushtroji duke 

përdorur BTF si në vijim. 

• Drejto gishtin nga ndokush që ke pranë dhe thuaj  َاٰهذ . Drejto gishtërinjtë në të njëjtin drejtim 

dhe thuaj ٰهُؤآلء.  

• Drejto gishtin nga ndokush në largësi dhe thuaj  َٰذلك. Drejtimi nuk duhet të jetë as në të 

djathtë (për  ْهَُو، هُم) e as përpara (për  ْأَْنَت، أْنتُم), por duhet të jetë në mes. Drejto katër gishtërinj 

në drejtimin e njëjtë dhe thuaj أُوٰلئِّك. 

 

  (Përemrat dëftorë)  *** (Arabishte e folur)  *** 

 أَٰهذَا ُمْسلِّم؟   Ky ٰهذَا   225   

 أَٰهُؤآلءِّ ُمْسلُِّموَن؟ 

 ُمْسلِّم؟ أَٰذلَِّك 

 أَأُؤٓلئَِّك ُمْسلُِّموَن؟ 

 ٰهذَا ُمْسلِّم   نَعَْم،

 ٰهُؤآلءِّ ُمْسلُِّمونَ  نَعَْم،

 ٰذلَِّك ُمْسلِّم  نَعَْم،

 أُؤٓلئَِّك ُمْسلُِّمونَ  نَعَْم،

ُؤَلٓءِّ   46
  Këta ٰه 

  Ai ٰذلِّكَ  478

  Ata اُوٰلٓئِّكَ  204
 

Shënim: Femërorja e ٰهذَا është   ه  :.p.sh 43 تِّْلكَ  është ٰذلِّكَ  dhe femërorja e 47 ٰهذِّ

اَسة   ه  ُكرَّ  .Kjo është një fletore :ٰهذِّ

  .Ajo është një shkollë :تِّْلَك َمْدَرَسة  
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GRAMATIKË: Në mësimet e kaluara mësuam rreth emrave dhe shkronjave. Prej këtu, do të 
përqendrohemi në foljen.    

 

Folja është një fjalë që tregon veprim. Për shembull,  َفَتَح (ai hapi),  َنََصر (ai ndihmoi),  ُيَشَرب (ai është 

duke pirë ose do të pijë), etj.  
 

Foljet dhe emrat në arabisht në përgjithësi janë të formuar nga tri shkronja të quajtura rrënjë të 

fjalëve. Për shembull,  ََضَربَ  ،نََصرَ  ،فَعَل، , etj. Në gjuhën arabe ka tri kohë;  فعل ماٍض (koha e kryer),  فعل

 kohën e) فعل ماٍض  Në këtë mësim do ta trajtojmë .(urdhërorja) فِّْعل أَْمر dhe ,(koha e pakryer) مضارع

kryer), pra rastin kur veprimi është i kryer. T’i mësojmë gjashtë format e  فعل ماٍض me anë të BTF. 

Metoda shpjegohet më poshtë: 

 

• Kur thua  َفَعَل (ai bëri), drejto gishtin tregues të dorës së djathtë nga e djathta jote dhe imagjino 

një person të ulur në të djathtën tënde. Mbaj parakrahun horizontalisht në nivelin e gjoksit. Kur 

thua  ْافَعَلُو  (ata bënë), drejto katër gishtërinjtë e dorës së djathtë në drejtimin e njëjtë.   

• Kur thua  َفَعَْلت (ti bëre), drejto përpara vetes gishtin tregues të dorës së djathtë. Kur thua  َُفعَْلت  

(unë bëra), drejto nga vetvetja gishtin tregues të dorës së djathtë. Në një orë mësimi, mësuesi 

duhet ta drejtojë gishtin nga nxënësit dhe nxënësit duhet t’i drejtojnë gishtërinjtë e tyre nga 

mësuesi.  

• Kur thua  ْفَعَْلتُم (ju bëtë), drejto përpara vetes katër gishtërinjtë e dorës së djathtë. Kur thua َفَعْلنَا 

(ne bëmë), drejto nga vetvetja katër gishtërinjtë e dorës së djathtë.  

Mbaj në mend: Dora e djathtë përfaqëson gjininë mashkullore, ndërsa dora e majtë gjininë 

femërore. Sigurohu që parakrahun ta mbash horizontalisht në të gjitha drejtimet në  فعل ماٍض. 

 

 26     ( ع  ل  ف  ) فِّْعل َماض  
  Arabishte e folur  

 Secili ka bërë punë të mira, prandaj përgjigju në 

vijim duke përdorur “po.” 

 نَعَْم، فَعَلَ  َهْل فَعََل؟   .Ai bëri فَعَلَ 

 ا نَعَْم، فَعَلُوْ  َهْل فَعَلُوا؟   .Ata bënë افَعَلُوْ 

  َهْل فَعَْلَت؟   .Ti bëre فَعَْلتَ 

 نَعَْم، فَعَْلتُ    .Unë bëra فَعَْلتُ 

  َهْل فَعَْلتُْم؟   .Ju bëtë فَعَْلتُمْ 

 نَعَْم، فَعَْلنَا    .Ne bëmë فَعَْلنَا
 

  

Mësimi 

9b 
 َجعَلَ  فَتََح، فَعََل،: ماضي فعل

 تُ تُْم   َت ْوا   ـــــَ  ـُ 

 نَا   

 

Pasi ta përfundosh këtë mësim (a & 
b), do të t’i mësosh 102 fjalë të reja që 

përsëriten 27,926 herë në Kuran. 
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Në varësi nga veta (3-të, 2-të, 1-rë) ose numri (njëjës a shumës), ndryshojnë edhe mbaresat e 

fjalëve të kohës së kryer. Ndryshimi tregon se kush e ka kryer veprimin.  

Nëse ti je duke qëndruar në mes të një rruge, mund ta shohësh anën e prapme të një veture, të një 

kamioni ose të një xhipi që shkoi. Nganjëherë diçka që është ngritur ose ka shkuar përfaqëson të 

kaluarën. Një shikim anash të mjafton për të treguar se çfarë lloji i makinës ka shkuar. Në vend që 

t’i vizatojmë të gjitha këto, në tregojmë një aeroplan teksa ngrihet nga toka ndërsa ti gjendesh në 

mes të pistës. Duke shikuar mbaresat e fjalëve, ti mund të tregosh kush ka kryer veprimin; ti, ai, 

apo unë. Këto mbaresa janë: (ـ، وا، َت، ُت، تُْم، نَا)  

Disa pika që duhet mbajtur në mend:  

 .تُْم تُمْ  dhe َت تَ   Ti lehtë mund t’i vëresh raportet mes :أَْنَت فَعَْلَت – أْنتُْم فَعَْلتُم •

  . ن Të dyja fjalët kanë shkronjën :نَْحنُ  ، فَعَْلنَا •

Le ta marrim një folje tjetër  َفَتَح: Ai hapi.  

 

 8     (ف    ت   ح  )  فِّْعل َماض  
 Arabishte e folur: Ti ke hapur libra më parë, 

prandaj përgjigju në këtë në vijim me ‘po.’  

 نَعَْم، فَتَحَ  َهْل فَتََح؟   .Ai hapi فَتَحَ 

 نَعَْم، فَتَُحوا  َهْل فَتَُحوا؟   .Ata hapën فَتَُحوا 

  َهْل فَتَْحَت؟   .Ti hape فَتَْحتَ 

 فَتَْحتُ نَعَْم،    .Unë hapa فَتَْحتُ 

  َهْل فَتَْحتُْم؟   .Ju hapët فَتَْحتُمْ 

 نَعَْم، فَتَْحنَا    .Ne hapëm فَتَْحنَا
 

Fjala  ََجعَل është e ngjashme me  َفَعَل dhe  َفَتَح. Sigurohu që ta ushtrosh kohën e kaluar të saj për detyrë 

shtëpie.  

 233(  ج  ع   ل  ) فِّْعل َماض  
  

  

  Ai bëri َجعَلَ 

  

  Ata bënë اَجعَلُوْ 

  Ti bëre َجعَْلتَ 

  Unë bëra َجعَْلتُ 

  Ju bëtë َجعَْلتُمْ 

    Ne bëmë َجعَْلنَا
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  Arabishte e folur  10    )ن ص ر(  فِّْعل َماض  

 نَعَْم، نََصَر َزْيد ا  َهْل نََصَر َزْيد ا؟*  Ai ndihmoi نََصرَ 

 ا َزْيد ا نَعَْم، نََصُروْ  ا َزْيد ا؟ َهْل نََصُروْ  Ata ndihmuan نََصُروا

  َهْل نََصْرَت َزْيد ا؟  Ti ndihmove نََصْرتَ 

 نَعَْم، نََصْرُت َزْيد ا   Unë ndihmova نََصْرتُ 

     َهْل نََصْرتُْم َزْيد ا؟  Ju ndihmuat نََصْرتُمْ 

 نَعَْم، نََصْرنَا َزْيد ا   Ne ndihmuam نََصْرنَا

 

* Nëse   َزْيد është kryefjalë, do të jetë   َزْيد; nëse është kundrinë, do të jetë َزْيد ا. 

 A i ndihmoi (ai) نََصَر َزْيد ا؟  َهلْ 

Zejdit?  

 

Ta bëjmë një folje tjetër të ngjashme me  ََنَصر. Pasi ta kesh mësuar tabelën, ushtro fjalitë në 

arabisht duke pasur parasysh që vetëm Allahu është Krijuesi. Po ashtu vërej sesi  ماضيفعل  mohohet 

me َما.  Shënim: 283َشْيء: gjë; shumësi i saj është أَْشيَاء. Ne kemi mësuar këtë fjalë në namaz pas 

pozitës së rukusë.  

 

 150   )خ ل ق( فِّْعل َماض  
 

 Arabishte e folur 
 

 َما َخلََق َشْيئ ا َشْيئ ا؟*َهْل َخلََق   Ai krijoi َخلَقَ 

 ا َشْيئ اَما َخلَقُوْ  ا َشْيئ ا؟ َهْل َخلَقُوْ   Ata krijuan اَخلَقُوْ 

  َهْل َخلَْقَت َشْيئ ا؟   Ti krijove َخلَْقتَ 

 َما َخلَْقُت َشْيئ ا   Unë krijova َخلَْقتُ 

  َهْل َخلَْقتُْم َشْيئ ا؟   Ju krijuat َخلَْقتُمْ 

 َما َخلَْقنَا َشْيئ ا   Ne krijuam َخلَْقنَا
 

* Nëse   َشْيء është kryefjala, do të jetë   َشْيء; nëse është kundrinë, do të jetë َشْيئ ا. 

  ?A krijoi (ai) ndonjë gjë َهْل َخلََق َشْيئ ا؟ 
 

Si në format  َنََصر dhe të shkruara më sipër, ti mund të bësh forma të ndryshme të  َخَلقَ   .َعبَدَ  dhe  ذََكرَ 

Këtë e ke për detyrë shtëpie! 

 

   7   )ذ ك ر(  فِّْعل َماض  

Mësimi 

10b َعبَدَ  ذََكَر، َخلََق، نََصَر،: ماضي فعل 

Pasi ta përfundosh këtë mësim (a & 
b), do t’i mësosh 116 fjalë të reja  që 

përsëriten 28,854 herë në Kuran. 
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    Ai kujtoi ذََكرَ 

    Ata kujtuan اذََكُروْ 

    Ti kujtove ذََكْرتَ 

    Unë kujtova ذََكْرتُ 

    Ju kujtuat ذََكْرتُمْ 

    Ne kujtuam ذََكْرنَا
 

 5  )ع ب د(  فِّْعل َماض  
  

  

    Ai adhuroi َعبَدَ  

    Ata adhuruan ا  وْ َعبَدُ 

    Ti adhurove َعبَْدتَّ 

     Unë adhurova َعبَْدتُّ 

    Ju adhuruat َعبَْدتُّمْ 

    Ne adhuruam َعبَْدنَا 
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 22   )ف ت ح ( فِّْعل َماض  
  Arabishte e folur  

 Përgjigju në pyetjet vijuese duke pasur 

parasysh që ti s’ke goditur ndokënd. 

 * َما َضَرَب َزْيد ا َهْل َضَرَب َزْيد ا؟   .Ai goditi َضَربَ 
 َما َضَربُْوا َزْيد ا  َهْل َضَربُْوا َزْيد ا؟   .Ata goditën َضَربُوا
  َهْل َضَرْبَت َزْيد ا؟   .Ti godite َضَرْبتَ 

 َما َضَرْبُت َزْيد ا    .Unë godita َضَرْبتُ 

  َهْل َضَرْبتُْم َزْيد ا؟   .Ju goditët َضَرْبتُمْ 

 َما َضَرْبنَا َزْيد ا    .Ne goditëm َضَرْبنَا
 

Për të mohuar në  فِّْعل َماٍض përdor  َما.  Pra,  َما  َضَربَ  َزْيد ا : Ai nuk goditi Zejdin.   

Me fjalë të tjera,  َماٍض mohohet me  َما. Për shembull,  

 ۔َما َضَرَب، َما َضَرُبوا ، َما َضَرْبَت ، َما َضَرْبُت، َما َضَرْبتُْم، َما َضَرْبَنا 

 30(   س م ع) فِّْعل َماض  

 

 

 
 Arabishte e folur  

 Përgjigju në pyetjet vijuese duke pasur 

parasysh që ke dëgjuar Kuran 

عَ  َع اْلقُرٰانَ َهْل   .Ai dëgjoi َسمِّ َع اْلقُرٰانَ ، نَعَمْ  * ؟ َسمِّ  َسمِّ

عُ   ا اْلقُرٰانَ عُوَسمِّ ، نَعَمْ  ؟ ا اْلقُرٰانَ عُوَسمِّ َهْل   .Ata dëgjuan اوْ َسمِّ

ْعتَ  ْعَت اْلقُرٰاَن؟  .Ti dëgjove َسمِّ   َهْل َسمِّ

ْعتُ  ْعُت اْلقُرٰانَ نَعَْم،     .Unë dëgjova َسمِّ  َسمِّ

ْعتُمْ  ْعتُُم اْلقُرٰانَ َهْل   .Ju dëgjuat َسمِّ   ؟ َسمِّ

ْعنَا ْعنَا اْلقُرٰانَ ، نَعَمْ    .Ne dëgjuam َسمِّ  َسمِّ

 

* Nëse  اْلقُْرٰان është kryefjala, do të jetë  ُاْلقُْرٰان; nëse është kundrinë, do të jetë  َاْلقُْرٰان. 

 

َع َهْل    ?A dëgjoi (ai) Kuranin ؟ اْلقُرٰانَ َسمِّ
  

Mësimi 

11b 
َع، َضَرَب،: ماضي فعل َم، َسمِّ  َعلِّ

لَ   َعمِّ

Pasi ta përfundosh këtë mësim (a & 
b), do t’i mësosh 131 fjalë të reja që 

përsëriten 30,797 herë në Kuran. 
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Si në format  َع لَ  dhe َعلِّمَ  të shkruara më sipër, ti mund të bësh forma të ndryshme të َسمِّ  Këtë e ke .َعمِّ

për detyrë shtëpie! 

 

 35(    ع ل م) فِّْعل َماض  
  

  

    .Ai diti َعلِّمَ 

    .Ata ditën َعلُِّمْوا

    .Ti dite َعلِّْمتَ 

    .Unë dita َعلِّْمتُ 

    .Ju ditët َعلِّْمتُْم  

    .Ne ditëm َعلِّْمنَا
 

 99   )ع م ل( فِّْعل َماض  
  

  

لَ      .Ai bëri َعمِّ

لُْوا     .Ata bënë َعمِّ

ْلتَ      .Ti bëre َعمِّ

ْلتُ      .Unë bëra َعمِّ

ْلتُْم       .Ju bëtë َعمِّ

ْلنَا     .Ne bëmë َعمِّ
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GRAMATIKË: Në tri mësimet e fundit, mësuam  فعل ماٍض (kohën e kryer), që tregon veprimin e 

kryer. Tash ta mësojmë فعل مضارع (kohën e pakryer). Kjo përfshin edhe kohën e tashme, edhe 

kohën e ardhme. Kjo tregon për veprimin që ende s’është kryer; ai ose është duke u bërë, ose do të 

bëhet.   

Përafërsisht 8500 fjalë të Kuranit janë në kohën e pakryer, d.m.th. një në çdo rresht kuranor! 

Mësoji të gjitha.   

Ushtro format e فعل مضارع duke përdorur BFT ashtu siç ushtrove  فعل ماٍض, përveç këtyre gjërave në 

vijim: 

 

1. Mbaj dorën në nivelin e syve, jo në nivelin e gjoksit. Në  فعل ماٍض, veprimi është kryer, prandaj 

niveli i dorës është ulur. Në فعل مضارع, veprimi do të fillojë ose është duke ndodhur, prandaj 

niveli i dorës është i lartë.  

 

2. Ushtro me ton më të lartë për  مضارعفعل  sesa për  فعل ماٍض. Ajo çfarë është bërë në të kaluarën, 

ka shkuar, pra për  فعل ماٍض zëri është më i ulët. 

 

ع فِّْعل َماض     Arabishte e folur   54  ( ف ع ل) فِّْعل ُمَضارِّ

 نَعَْم، يَْفعَلُ  َهْل يَْفعَُل؟   .Ai bën / do të bëjë يَْفعَلُ  فَعَلَ 

 َن   وْ نَعَْم، يَْفعَلُ  َن؟ َهْل يَْفعَلُوْ   .Ata bëjnë / do të bëjnë يَْفعَلُْونَ  افَعَلُوْ 

  َهْل تَْفعَُل؟   .Ti bën / do të bësh تَْفعَلُ  فَعَْلتَ 

 نَعَْم، أَْفعَلُ    .Unë bëj / do të bëj أَْفعَلُ  فَعَْلتُ 

  َن؟ وْ َهْل تَْفعَلُ   Ju bëni / do të bëni تَْفعَلُْونَ  فَعَْلتُمْ 

 نَعَْم، نَْفعَلُ    .Ne bëjmë / do të bëjmë نَْفعَلُ  فَعَْلنَا
 

 

Në rastin e formave   فعل ماض, mbaresat ndryshonin. Për format  مضارعفعل  ndryshimi ndodh në fillim 

të fjalës. Për ta mbajtur në mend këtë përdor metodën në vijim.  

 

Nëse ti je duke qëndruar në mes të rrugës, do të mund ta shohësh vetëm anën e përparme të veturës, 

të kamionit ose të xhipit që është duke ardhur në drejtim tëndin. فعل مضارع tregon për diçka që është 

duke ardhur. Një shikim në fundin e përparmë mjafton për të treguar çfarë lloji i makinës është 

duke ardhur. Në vend që të vizatojmë makina të ndryshme, ne tregojnë një aeroplan teksa ateron 

ndërsa ti gjendesh në mes të pistës. Duke shikuar shkronjat në fillim të fjalës, ti mund të tregosh 

kush është duke bërë veprimin ose kush do ta bëjë; ti, ai, apo unë. Këto shkronja janë: ( ََي  َت  أَ  ن). 

  

Mësimi 

12b  ُفعل مضارع: يَْفعَُل، يَْجعَُل، يَْفتَح 

         يَ 

     أَ      تَ 

نَ        

Pasi ta përfundosh këtë mësim (a & 
b), do t’i mësosh 144 fjalë të reja që 

përsëriten 31,638 herë në Kuran. 
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Një tjetër këshillë praktike për ta kujtuar kohën e pakryer:  

• Imagjino mikun tënd Jasirin të ulur në të djathtën tënde teksa mbjell një bimë të vogël. 

Jasiri duket shumë i madh pranë asaj bime, prandaj dhe e sheh më së pari. Kujto  َي të ر  .يَاسِّ

Kjo  َي përkon me shkronjën e parë të  ُيَْفعَل. Kur veprojnë shumë Jasirë, dëgjojmë tingullin ون, 

që përkon me fundin e يَْفَعلُون! 

• Njësoj imagjino z. Teufikun përpara vetes teksa mbjell një fidan. Teufiku do të dukej shumë 

i madh përpara kësaj bime, prandaj dhe e sheh më së pari.  َت në تَوفِّيق përkon me  َت në  ُتَْفعَل. 

Kur veprojnë shumë Teufikë, dëgjojmë prapë tingullin ون, që përkon me fundin e تَْفعَلُون! 

• Ne kemi أنَا për Unë.  َأ në أَنَا përkon me  َأ në  ُأَْفعَل.    

 ,veprojmë (َنْحنُ ) Kur ne .نَْفَعلُون dhe jo نَْفعَلُ  Kujto që fjala është .نَْفعَلُ  në نَ  përkon me نَْحنُ  në نَ  •

duhet të veprojmë në heshtje! Mos lësho ndonjë tingull (ون)!  

• Shkurt, në kohën e kryer ndryshojnë mbaresat ( وا َت تُْم ُت نَاـَــ   ), kurse në kohën e pakryer 

ndryshojnë fillesat ( ََي  َت  أَ  ن).    

 

ع َماض   فِّْعل  2(    ف ت ح) فِّْعل ُمَضارِّ
  Arabishte e folur  

Përgjigju në pyetjet vijuese duke pasur 

parasysh që ti po hap një libër ose do të 

.rëlib ësh njëhap 

 نَعَْم، يَْفتَحُ  َهْل يَْفتَُح؟   Ai hap / do ta hapë يَْفتَحُ  فَتَحَ 

 نَ نَعَْم، يَْفتَُحوْ  َن؟ يَْفتَُحوْ َهْل   Ata hapin / do ta hapin يَْفتَُحْونَ  ا وْ فَتَحُ 

  َهْل تَْفتَُح؟   Ti hap / do ta hapësh تَْفتَحُ  فَتَْحتَ 

 نَعَْم، أَْفتَُح      Unë hap / do ta hap أَْفتَحُ  فَتَْحتُ 

  َهْل تَْفتَُحْوَن؟   Ju hapni / do ta hapni تَْفتَُحْونَ  فَتَْحتُمْ 

 نَعَْم، نَْفتَحُ    Ne hapim / do ta hapim نَْفتَحُ  فَتَْحنَا

Mu si format  َفَتَح të shkruara më lart, ti mund të bësh forma të ndryshme të  ََجعَل. Këtë e ke për 

detyrë shtëpie! 

ع فِّْعل َماٍض   83  )ج  ع  ل( فِّْعل ُمَضارِّ

 Ai bën/ do të bëjë يَْجعَلُ  َجعَلَ 

 Ata bëjnë/ do të bëjnë يَْجعَلُْونَ  اَجعَلُوْ 

 Ti bën/ do të bësh تَْجعَلُ  َجعَْلتَ 

 Unë bëj/ do të bëj أَْجعَلُ  َجعَْلتُ 

 Ju bëni/ do të bëni تَْجعَلُْونَ  َجعَْلتُمْ 

 Ne bëjmë / do të bëjmë نَْجعَلُ  َجعَْلنَا
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ع فِّْعل َماٍض    Arabishte e folur   28  )ن ص ر ( فِّْعل ُمَضارِّ
 

 نََصرَ 
 يَْنُصرُ 

Ai ndihmon/ do të 

ndihmojë 

يَْنُصُر  َهْل  

 *؟ َزْيًدا
 يَْنُصُر َزْيًدا نَعَْم، 

 انََصُروْ 
 يَْنُصُرْونَ 

Ata ndihmojnë/ do të 

ndihmojnë 

ْنُصُرْوَن  َهْل يَ  

 ؟ َزْيًدا

ْنُصُرْوَن  نَعَْم، يَ 

 َزْيًدا

 نََصْرتَ 
 تَْنُصرُ 

Ti ndihmon/ do të 

ndihmosh 

تَْنُصُر  َهْل  

 َزْيًدا؟ 

 

 أَْنُصرُ  نََصْرتُ 
Unë ndihmoj/ do të 

ndihmoj 
 أَْنُصُر َزْيًدا نَعَْم،   

 نََصْرتُمْ 
 تَْنُصُرْونَ 

Ju ndihmoni / do të 

ndihmoni 

تَْنُصُرْوَن  َهْل  

 ؟ َزْيًدا

 

 نَْنُصرُ  نََصْرنَا
Ne ndihmojmë/ do të 

ndihmojmë 
 نَْنُصُر َزْيًدا نَعَْم،   

 

* Nëse   َزْيد është kryefjala, do të jetë   َزْيد; nëse është kundrinë, do të jetë َزْيد ا. 

    A i ndihmon (ai) َزْيد ا؟*يَْنُصُر َهْل 

Zejdit?  
 

 

ع فِّْعل َماٍض    Arabishte e folur   23  )خ  ل ق( فِّْعل ُمَضارِّ
 

 َخلَقَ 
 يَْخلُقُ 

Ai krijon/ do të krijojë 
يَْخلُُق  َهْل  

 *؟ َشْيئًا
 اَل يَْخلُُق َشْيئًا 

 اَخلَقُوْ 
 يَْخلُقُْونَ 

Ata krijojnë/ do të krijojnë 
ْخلُقُْوَن  َهْل يَ  

 ؟ َشْيئًا

 اَل يَْخلُقُْوَن َشْيئًا 

 َخلَْقتَ 
 تَْخلُقُ 

Ti krijon/ do të krijosh 
تَْخلُُق  َهْل  

 َشْيئًا؟ 

 

 اَل أَْخلُُق َشْيئًا    Unë krijoj/ do të krijoj أَْخلُقُ  َخلَْقتُ 

 َخلَْقتُمْ 
 تَْخلُقُْونَ 

Ju krijoni/ do të krijoni 
تَْخلُقُْوَن  َهْل  

 ؟ َشْيئًا

 

 اَل نَْخلُُق َشْيئًا    Ne krijojmë/ do të krijojmë نَْخلُقُ  َخلَْقنَا
 

 

 

Mësimi 

13b 
 يَْذُكُر، يَْخلُُق، يَْنُصُر،: مضارع فعل

 يَْعبُدُ 

Pasi ta përfundosh këtë mësim (a & 
b), do t’i mësosh 156 fjalë të reja që 

përsëriten 32,111 herë në Kuran. 
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Kur dëshiron të mohosh, mund të përdorësh  َل ose  َما, si më poshtë:  

 

 نَْخلُقُ ، َل تَْخلُقُْونَ ، َل أَْخلُقُ ، َل تَْخلُقُ ، َل يَْخلُقُْونَ ، َل يَْخلُقُ َل 
 نَْخلُقُ ، َما تَْخلُقُْونَ ، َما أَْخلُقُ ، َما تَْخلُقُ ، َما يَْخلُقُْونَ ، َما يَْخلُقُ َما 

 

* Nëse   َشْيء është kryefjala, do të jetë   َشْيء; kur është kundrinë, do të jetë َشْيئ ا. 

َشْيئ ا؟ يَْخلُُق  َهْل   A krijon (ai) ndonjë gjë?  

 
 

Mu si në format  َنََصر dhe َخلَق të shkruara më lart, ti mund të bësh forma të ndryshme të  َذََكر dhe 

 !Këtë e ke për detyrë shtëpie .َعبَدَ 

 

ع فِّْعل َماٍض   17  )ذ  ك  ر( فِّْعل ُمَضارِّ

 Ai kujton/ do të kujtojë يَْذُكرُ  ذََكرَ 

 Ata kujtojnë/ do të kujtojnë يَْذُكُرْونَ  اذََكُروْ 

 Ti kujton/ do të kujtosh تَْذُكرُ  ذََكْرتَ 

 Unë kujtoj/ do të kujtoj أَْذُكرُ  ذََكْرتُ 

 Ju kujtoni/ do të kujtoni تَْذُكُرْونَ  ذََكْرتُمْ 

 Ne kujtojmë/ do të kujtojmë نَْذُكرُ  ذََكْرنَا

 
فِّْعل  

 َماض  
ع  80  )ع  ب د( فِّْعل ُمَضارِّ

  Ai adhuron/ do të adhurojë يَْعبُدُ  َعبَدَ  

 يَْعبُدُْونَ  ا  وْ َعبَدُ 
Ata adhurojnë/ do të 

adhurojnë  

 Ti adhuron/ do të adhurosh تَْعبُدُ  َعبَْدتَّ 

  Unë adhuroj/ do të adhuroj أَْعبُدُ   َعبَْدتُّ 

 Ju adhuroni/ do të adhuroni تَْعبُدُْونَ  َعبَْدتُّمْ 

 نَْعبُدُ  َعبَْدنَا 
Ne adhurojmë/ do të 

adhurojmë  
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ع فِّْعل َماٍض     13   )ف ع ل( فِّْعل ُمَضارِّ
 

بُ  َضَربَ       .Ai godet/ do të godasë يَْضرِّ

بُْونَ  اوْ َضَربُ       .Ata godasin/ do të godasin يَْضرِّ

بُ  َضَرْبتَ       .Ti godet/ do të godasësh تَْضرِّ

بُ  َضَرْبتُ       .Unë godas/ do të godas أَْضرِّ

بُْونَ  َضَرْبتُمْ      .Ju goditni/ do të goditni تَْضرِّ

بُ  َضَرْبنَا  نَْضرِّ
Ne godasim/ do të 

godasim.  
   

 

ع فِّْعل َماٍض    Arabishte e folur   39   )س م ع ( فِّْعل ُمَضارِّ
 

عَ   اْلقُرٰانَ  يَْسَمعُ  *يَْسَمُع؟ َماذَا    .Ai dëgjon/ do të dëgjojë يَْسَمعُ  َسمِّ

عُوْ   يَْسَمعُْونَ  اَسمِّ
Ata dëgjojnë/ do të 

dëgjojnë.  
 يَْسَمعُْوَن اْلقُرٰانَ  يَْسَمعُْوَن؟ َماذَا  

ْعتَ   َسمِّ
 تَْسَمعُ 

Ti dëgjon/ do të dëgjosh.  
تَْسَمُع؟َماذَا  

  

 

ْعتُ   اْلقُرٰانَ  أَْسَمعُ    .Unë dëgjoj/ do të dëgjoj أَْسَمُع  َسمِّ

ْعتُمْ    تَْسَمعُْوَن؟ َماذَا   .Ju dëgjoni/ do të dëgjoni تَْسَمعُْونَ  َسمِّ

ْعنَا  نَْسَمعُ  َسمِّ
Ne dëgjojmë/ do të 

dëgjojmë.  
 اْلقُرٰانَ  نَْسَمعُ   

 
* Nëse dëshiron të pyesësh lidhur me veprimin, duhet ta përdorësh   .(çfarë, çka)  َماذَا

  ?Çfarë dëgjon ai يَْسَمُع؟َماذَا 

  

Mësimi 

14b ُب،: مضارع فعل  يَْعلَُم، يَْسَمُع، يَْضرِّ

 يَْعَملُ 
 

Pas ta përfundosh këtë mësim (a & b), 
do t’i mësosh 174 fjalë të reja që 
përsëriten 36,556 herë në Kuran. 
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Mu si në format  َع لَ  dhe َعلِّمَ  të shkruara më lart, ti mund të bësh forma të ndryshme të َسمِّ  Këtë e  .َعمِّ

ke për detyrë shtëpie! 

ع فِّْعل َماٍض   362   )ع  ل م( فِّْعل ُمَضارِّ

  Ai di/ do të dijë يَْعلَمُ  َعلِّمَ 

  .Ata dinë/ do të dinë يَْعلَُمْونَ  َعلُِّمْوا

  .Ti di/ do të dish تَْعلَمُ  َعلِّْمتَ 

  .Unë di/ do të dijë أَْعلَمُ  َعلِّْمتُ 

 .Ju dini / do të dini تَْعلَُمْوَن  َعلِّْمتُْم  

  .Ne dimë/ do të dimë نَْعلَمُ  َعلِّْمنَا

 

ع فِّْعل َماض    166  )ع  م   ل( فِّْعل ُمَضارِّ

لَ    .Ai bën/ do të bëjë يَْعَملُ  َعمِّ

لُْوا   .Ata bëjnë/ do të bëjnë يَْعَملُْونَ  َعمِّ

ْلتَ    .Ti bën/ do të bëjnë تَْعَمُل   َعمِّ

ْلتُ    .Ju bëni/ do të bëni أَْعَملُ  َعمِّ

ْلتُْم     .Unë bëj/ do të bëj تَْعَملُْونَ  َعمِّ

ْلنَا   .Ne bëjmë/ do të bëjmë نَْعَمل َعمِّ
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GRAMATIKË:  Në këtë mësim, do të mësojmë t’i bëjmë format urdhërore dhe ndaluese të një 

folje. 
 

• Kur thua  ْاِّْفعَل, drejto gishtin tregues të dorës së djathtë nga ndokush përpara teje dhe lësho dorën 

nga pozita e lartësuar sikur je duke i dhënë urdhër dikujt para teje. Kur thua اِّْفَعلُوا, përsërit të 

njëjtën gjë me katër gishtërinjtë.  

• Kur thua  ْاَل تَْفعَل, drejto gishtin tregues të dorës së djathtë dhe lëviz dorën nga e majta në të 

djathtë sikur po i kërkon dikujt të mos bëjë diçka. Kur thua اَل تَْفعَلُوا, përsërit të njëjtën gjë me 

katër gishtërinjtë. 

 Kurrë :لَنْ   ;Shumë shpejt :سَ   ;Së shpejti :َسْوفَ  •

 

ع فِّْعل َماض    فِّْعل ُمَضارِّ
 ( 3فعل أَْمر،  فعل نَْهي  ) 

 فاعل  ، مفعول ، مصدر
 Arabishte e folur  

 َسْوَف أَْفعَلُ  اِّْفعَْل! !Bëj اِّْفعَلْ   يَْفعَلُ  فَعَلَ 

 َسْوَف نَْفعَلُ  اِّْفعَلُْوا  !Bëni ااِّْفعَلُوْ   يَْفعَلُْونَ  اوْ فَعَلُ 

   !Mos bëj اَل تَْفعَلْ   تَْفعَلُ  فَعَْلتَ 

   !Mos bëni اوْ اَل تَْفعَلُ   أَْفعَلُ  فَعَْلتُ 

  تَْفعَلُْونَ  فَعَْلتُمْ 
 

  

    نَْفعَلُ  فَعَْلنَا

  

ع  فِّْعل َماض    فِّْعل ُمَضارِّ
 ( 2)فعل أَْمر،  فعل نَْهي،  

 فاعل  ، مفعول ، مصدر
 Arabishte e folur  

 َسْوَف أَْفتَحُ  اِّْفتَْح! !Hap اِّْفتَحْ   يَْفتَحُ  فَتَحَ 

 َسْوَف نَْفتَحُ  اِّْفتَُحوا!  !Hapni اوْ اِّْفتَحُ   يَْفتَُحْونَ  ا فَتَُحوْ 

   !Mos hap اَل تَْفتَحْ   تَْفتَحُ  فَتَْحتَ 

   !Mos hapni اوْ اَل تَْفتَحُ   أَْفتَحُ  فَتَْحتُ 

  تَْفتَُحْونَ  فَتَْحتُمْ 
 

  

    نَْفتَحُ  فَتَْحنَا
 

 

  
 

 
 

 

Mu si në format  َفَتَح të shkruara më lart, mund të bësh forma të ndryshme të  ََجعَل Këtë e ke për 

detyrë shtëpie! 

 

 

 

 

Mësimi 

15b  :اِّْجعَلْ  اِّْفتَْح، اِّْفعَْل،فعل أمر و نهي 

Pasi ta përfundosh këtë mësim (a & 
b), do t’i mësosh 186 fjalë të reja që 

përsëriten 37,500 herë në Kuran. 
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ع  فِّْعل َماض    فِّْعل ُمَضارِّ
 (22)فعل أَْمر،  فعل نَْهي،  

 مصدرفاعل  ، مفعول ، 

 !Bëj اِّْجعَلْ   يَْجعَلُ  َجعَلَ 

  !Bëni اوْ اِّْجعَلُ   يَْجعَلُْونَ  اَجعَلُوْ 

 !Mos bëj اَل تَْجعَلْ    تَْجعَلُ  َجعَْلتَ 

 !Mos bëni اوْ اَل تَْجعَلُ   أَْجعَلُ  َجعَْلتُ 

  تَْجعَلُْونَ  َجعَْلتُمْ 
 

  نَْجعَلُ  َجعَْلنَا
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

  



 

  www.understandquran.com 82 

 

 

Këto katër folje )نََصَر، ذََكَر، َعبََد، َخلََق(   janë si të modelit نََصَر يَْنُصُر 

 

ع  فِّْعل َماض    فِّْعل ُمَضارِّ
 ( 7)فعل أَْمر،  فعل نَْهي،  

 فاعل  ، مفعول ، مصدر
 Arabishte e folur  

 نََصرَ 
 يَْنُصرُ 

 
 اُْنُصْر َزْيًدا! !Ndihmo اُْنُصرْ 

َسوَف أَْنُصُر  42

 َزْيًدا

 انََصُروْ 
 يَْنُصُرْونَ 

 
 !Ndihmoni اُْنُصُرْوا

ا اُْنُصُروْ 

 َزْيًدا!
 َسوَف نَْنُصُر َزْيًدا

   !Mos ndihmo اَل تَْنُصرْ   تَْنُصرُ  نََصْرتَ 

 أَْنُصرُ  نََصْرتُ 
 ااَل تَْنُصُروْ  

Mos 

ndihmoni! 
  

  تَْنُصُرْونَ  نََصْرتُمْ 
 

  

    نَْنُصرُ  نََصْرنَا

 

 

ع  َماض  فِّْعل   فِّْعل ُمَضارِّ
 (48)فعل أَْمر،  فعل نَْهي،  

 فاعل  ، مفعول ، مصدر
 Arabishte e folur  

 يَْذُكرُ  ذََكرَ 
 

ْحٰمنَ اُْذُكرِّ  !Kujto اُْذُكرْ   !الرَّ
َسْوَف أَْذُكُر 

ْحٰمنَ   الرَّ

 يَْذُكُرْونَ  اذََكُروْ 
 

 !Kujtoni ا اُْذُكُروْ 
اُْذُكُروا 

ْحٰمنَ   !الرَّ

َسْوَف نَْذُكُر 

ْحٰمنَ   الرَّ

   !Mos kujto اَل تَْذُكرْ   تَْذُكرُ  ذََكْرتَ 

   !Mos kujtoni ااَل تَْذُكُروْ   أَْذُكرُ  ذََكْرتُ 

  تَْذُكُرْونَ  ذََكْرتُمْ 
 

  

    نَْذُكرُ  ذََكْرنَا

 

  

Mësimi 

16b 
 اُْعبُدْ، اُْذُكْر، اُْنُصْر،فعل أمر و نهى: 

 اُْخلُقْ 
 

Pasi ta përfundosh këtë mësim (a & 
b), do t’i mësosh 194 fjalë të reja që 

përsëriten 38,531 herë në Kuran. 
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Mu si në format  َنََصر dhe َخلَق të shkruara më lart, mund të bësh forma të ndryshme të  ََعبَد dhe 

 !Këtë e ke për detyrë shtëpie  .َخلَقَ 
 

ع  فِّْعل َماض    فِّْعل ُمَضارِّ
 ( 37)فعل أَْمر،  فعل نَْهي،  

 فاعل  ، مفعول ، مصدر

 !Adhuro اُْعبُدْ   يَْعبُدُ  َعبَدَ  

 !Adhuroni اُْعبُُدْوا  يَْعبُدُْونَ  ا  َعبَدُوْ 

 !Mos adhuro اَل تَْعبُدْ   تَْعبُدُ  َعبَْدتَّ 

 أَْعبُدُ   َعبَْدتُّ 
اَل  

 اتَْعبُُدوْ 
Mos adhuroni! 

  تَْعبُدُْونَ  َعبَْدتُّمْ 
 

  نَْعبُدُ  َعبَْدنَا 

 

ع  فِّْعل َماض    فِّْعل ُمَضارِّ
 فعل أَْمر،  فعل نَْهي،  

 فاعل  ، مفعول ، مصدر

 !Krijo اُْخلُقْ   يَْخلُقُ  َخلَقَ 

 !Krijoni ااُْخلُقُوْ   يَْخلُقُْونَ  اَخلَقُوْ 

 !Mos krijo اَل تَْخلُقْ   تَْخلُقُ  َخلَْقتَ 

 !Mos krijoni ااَل تَْخلُقُوْ   أَْخلُقُ  َخلَْقتُ 

  تَْخلُقُْونَ  َخلَْقتُمْ 
 

  نَْخلُقُ  َخلَْقنَا
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Folja në vijim është e modelit بُ     َضَرَب يَْضرِّ

 

ع  فِّْعل َماض    فِّْعل ُمَضارِّ
 ( 12)فعل أَْمر،  فعل نَْهي،  

 فاعل  ، مفعول ، مصدر
 Arabishte e folur  

بُ  َضَربَ  بْ   يَْضرِّ بِّ اْلُكَرة! !Godit اِّْضرِّ ُب اْلُكَرة اِّْضرِّ  َسْوَف أَْضرِّ

بُْونَ  اَضَربُوْ   يَْضرِّ
بُوْ     !Goditni ااِّْضرِّ

 
بُوا اْلُكَرة!  اِّْضرِّ

ُب  َسْوَف نَْضرِّ

 اْلُكَرة

بُ  َضَرْبتَ  بْ   تَْضرِّ    !Mos godit اَل تَْضرِّ

بُ  َضَرْبتُ  بُوْ   أَْضرِّ     !Mos goditni ااَل تَْضرِّ

بُْونَ  َضَرْبتُمْ    تَْضرِّ
 

  

بُ  َضَرْبنَا     نَْضرِّ

Këto tri folje  ( َل َع، َعلَِّم ، َعمِّ ( َسمِّ janë të modelit  َُع يَْسَمع  َسمِّ

 

ع فِّْعل  فِّْعل َماض    ُمَضارِّ
 ( 7)فعل أَْمر،  فعل نَْهي،  

 فاعل  ، مفعول ، مصدر
 Arabishte e folur  

عَ   يَْسَمعُ  َسمِّ
 اِّْسَمعْ  

Dëgjo! !اِّْسَمعِّ اْلقُْرٰاَن 
َسْوَف أَْسَمُع 

 اْلقُْرٰانَ 

عُوْ   يَْسَمعُْونَ  اَسمِّ
 !Dëgjoni ااِّْسَمعُوْ  

 
اِّْسَمعُوا 

 اْلقُْرٰاَن!

نَْسَمُع َسْوَف 

 اْلقُْرٰانَ 

ْعتَ     !Mos dëgjo اَل تَْسَمعْ   تَْسَمعُ  َسمِّ

ْعتُ     !Mos dëgjoni ااَل تَْسَمعُوْ   أَْسَمُع  َسمِّ

ْعتُمْ    تَْسَمعُْونَ  َسمِّ
 

  

ْعنَا     نَْسَمعُ  َسمِّ

 

  

Mësimi 

17b 
ْب،فعل أمر و نهى:   اِّْعلَْم، اِّْسَمْع، اِّْضرِّ

 اِّْعَملْ 
 

Pasi ta përfundosh këtë mësim (a & 
b), do t’i mësosh 208 fjalë të reja  që 

përsëriten 39,571 herë në Kuran. 
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Mu si në format   َع َسمِّ të shkruara më lart, mund të bësh forma të ndryshme të لَ  dhe َعلِّمَ    Këtë e ke .َعمِّ

për detyrë shtëpie! 

 

ع  فِّْعل َماض    فِّْعل ُمَضارِّ
 ( 31)فعل أَْمر،  فعل نَْهي،  

 فاعل  ، مفعول ، مصدر

 !Di اِّْعلَمْ   يَْعلَمُ  َعلِّمَ 

 !Dini ااِّْعلَُموْ   يَْعلَُمْونَ  َعلُِّمْوا

 !Mos di اَل تَْعلَمْ    تَْعلَمُ  َعلِّْمتَ 

 !Mos dini ااَل تَْعلَُموْ   أَْعلَمُ  َعلِّْمتُ 

  تَْعلَُمْوَن  َعلِّْمتُْم  
 

  نَْعلَمُ  َعلِّْمنَا
 

 

ع  فِّْعل َماض    فِّْعل ُمَضارِّ
 ( 11)فعل أَْمر،  فعل نَْهي،  

 فاعل  ، مفعول ، مصدر

لَ   !Bëj اِّْعَملْ   يَْعَملُ  َعمِّ

لُْوا   !Bëni ااِّْعَملُوْ   يَْعَملُْونَ  َعمِّ

ْلتَ   !Mos bëj اَل تَْعَملْ    تَْعَمُل   َعمِّ

ْلتُ   !Mos bëni ااَل تَْعَملُوْ   أَْعَملُ  َعمِّ

ْلتُْم     تَْعَملُْونَ  َعمِّ
 

ْلنَا   نَْعَمل َعمِّ
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GRAMATIKË: Të mësojmë t’i bëjmë 3 format:  فَاعل، مفعُوْ ل، فِّ عل 

Njëherë e një kohë, muslimanët i jepnin botës dije, art, teknologji. Tash po ndodh e kundërta, meqë 

kemi lënë Kuranin. Kujto “të japësh.” 

Kur thua ل  bëj me dorën e djathtë sikur po jep, d.m.th. po jep diçka mirë. Jepi një ,(bërësi) َفاعِّ

monedhë dikujt si sadaka! 

Kur thua َمْفعُول (ai që i nënshtrohet veprimit), bëj me dorën e djathtë sikur po pranon diçka. Prano 

një monedhë në pëllëmbën tënde! 

Ndërsa thua فِّْعل (të bësh), lëviz dorën e djathtë duke ngritur grushtin lart sikur po tregon fuqinë e 

veprimit.  

Shumësi i  لاعِّ َف  është لُون لِّيْ  ose َفاعِّ نفَاعِّ . 

Shumësi i  ْلَمْفعُو  është َمْفعُولُون ose  ْنلِّيْ َمْفعُو .  

Numri i shkruar pranë ل ل tregon përsëritjen e fjalëve فَاعِّ فِّْعل َمْفعُول، ،فَاعِّ  (d.m.th. 3 format) në Kuran.  

 

 

فِّْعل  

 َماض  

فِّْعل 

ع   ُمَضارِّ

 فعل أَْمر،  فعل نَْهي،  
 فاعل  ، مفعول ، مصدر

 Arabishte e folur  

 يَْفعَلُ  فَعَلَ 
 !Bëj اِّْفعَلْ  

Të gjithë ne bëjmë ndonjë punë të mirë, 

 الحمد هلل

    !Bëni ااِّْفعَلُوْ   يَْفعَلُْونَ  افَعَلُوْ 

   !Mos bëj اَل تَْفعَلْ   تَْفعَلُ  فَعَْلتَ 

   !Mos bëni ااَل تَْفعَلُوْ   أَْفعَلُ  فَعَْلتُ 

  تَْفعَلُْونَ  فَعَْلتُمْ 
ل  17  فَاعِّ

 لَمْفعُوْ 
 فِّْعل

Bërësi 

Ai që i 

nënshtrohet 

veprimit  
Bërje, të 

bësh 

؟ ل  ل  نَعَْم، أََنا  َهْل أَْنَت فَاعِّ  فَاعِّ

 فَعَْلنَا
 نَْفعَلُ 

 
لُوْ   َن؟َهْل أَْنتُْم فَاعِّ

نَعَْم، َنْحُن 

لُوْ   نَ فَاعِّ

 

 

 

فِّْعل  

 َماض  

فِّْعل 

ع   ُمَضارِّ

 فعل أَْمر،  فعل نَْهي،  
 فاعل  ، مفعول ، مصدر

 Arabishte e folur  

 .Hap! Ti duhet të kesh hapur një derë اِّْفتَحْ   يَْفتَحُ  فَتَحَ 

   !Hapni ااِّْفتَُحوْ   يَْفتَُحْونَ  ا فَتَُحوْ 

   !Mos hap اَل تَْفتَحْ   تَْفتَحُ  فَتَْحتَ 

   !Mos hapni ااَل تَْفتَُحوْ   أَْفتَحُ  فَتَْحتُ 

 تِّح فَا 13  تَْفتَُحْونَ  فَتَْحتُمْ 

 حَمْفتُوْ 

 فَْتح

Hapësi 
Ajo që është 

e hapur  
Hapje, të 

hapësh 

 حنَعَْم، أََنا فَاتِّ  ؟فَاتِّحَهْل أَْنَت 

 نَْفتَحُ  فَتَْحنَا
دُ َمْفتُوح؟  دُ َمْفتُوح َهلِّ اْلَمْسجِّ  نَعَْم،اَْلَمْسجِّ

 

 

Mësimi 

18b 
ل، َمْفعُول، فِّعل:   …َجعَلَ  ،فَعََل، فَتَحَ فَاعِّ
 

Pasi ta përfundosh këtë mësim (a & 
b), do t’i mësosh 222 fjalë të reja që 

përsëriten 40,469 herë në Kuran. 
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فِّْعل  

 َماض  

فِّْعل 

ع   ُمَضارِّ

 فعل أَْمر،  فعل نَْهي،  
 فاعل  ، مفعول ، مصدر

 Arabishte e folur  

 !Bëj! Ti mund të kesh bërë diçka të mirë اِّْجعَلْ   يَْجعَلُ  َجعَلَ 

    !Bëni اِّْجعَلُوا  يَْجعَلُْونَ  َجعَلُوا

   !Mos bëj اَل تَْجعَلْ    تَْجعَلُ  َجعَْلتَ 

   !Mos bëni اَل تَْجعَلُوا  أَْجعَلُ  َجعَْلتُ 

ل6  تَْجعَلُْونَ  َجعَْلتُمْ   َجاعِّ
 َمْجعُول
 َجْعل

Bërës 
Ajo që është 

e bërë 
Bërje, të bësh 

لَهْل أَْنَت  لنَعَْم، أََنا  ؟َجاعِّ  َجاعِّ

 نَْجعَلُ  َجعَْلنَا
لُوْ   لُْوننَعَْم، َنْحُن  َن؟َهْل أَْنتُْم َجاعِّ  َجاعِّ

 

فِّْعل  

 َماض  

فِّْعل 

ع   ُمَضارِّ

 فعل أَْمر،  فعل نَْهي،  
 فاعل  ، مفعول ، مصدر

 Arabishte e folur  

 نََصرَ 
 يَْنُصرُ 

 
 !Ndihmo اُْنُصرْ 

Ndihmuesi i vërtetë është Allahu. Ai është 

ر  Të gjithëve na ndihmon Allahu. Ne .نَاصِّ

jemi مَ نْ صُ وْ رُ وْ ن. 

  !Ndihmoni اُْنُصُرْوا  يَْنُصُرْونَ  انََصُروْ 

   !Mos ndihmo اَل تَْنُصرْ   تَْنُصرُ  نََصْرتَ 

 أَْنُصرُ  نََصْرتُ 
اَل  

 اتَْنُصُروْ 
Mos 

ndihmoni! 
  

ر  35  تَْنُصُرْونَ  نََصْرتُمْ   َناصِّ
 رَمْنُصوْ 
 َنْصر

Ndihmues 
Ai që 

ndihmohet 
Ndihmë, të 

ndihmosh 

رَهْل ُهَو  رٍ نَعَْم،  ؟َناصِّ  ُهَو َناصِّ

 نََصْرنَا
 نَْنُصرُ 

 رَمْنُصوْ نَعَْم، أََنا  ر؟َمْنُصوْ َهْل أَْنَت  

 

Duke ndjekur stilin e njëjtë, mund të bësh forma për َخلَق dhe  َذََكر. Këtë e ke për detyrë shtëpie! 

 

فِّْعل  

 َماض  

فِّْعل 

ع   ُمَضارِّ

 فعل أَْمر،  فعل نَْهي،  
 فاعل  ، مفعول ، مصدر

 !Krijo اُْخلُقْ   يَْخلُقُ  َخلَقَ 

 !Krijoni ااُْخلُقُوْ   يَْخلُقُْونَ  اَخلَقُوْ 

 !Mos krijo اَل تَْخلُقْ   تَْخلُقُ  َخلَْقتَ 

 !Mos krijoni ااَل تَْخلُقُوْ   أَْخلُقُ  َخلَْقتُ 

 َخالِّق64  تَْخلُقُْونَ  َخلَْقتُمْ 
 قَمْخلُوْ 
 َخْلق

Krijues 
Ai që është i 

krijuar 

Krijim, të 

krijosh 
 َخلَْقنَا

 نَْخلُقُ 

 

 



 

  www.understandquran.com 88 

 

 

 

فِّْعل  

 َماض  

فِّْعل 

ع   ُمَضارِّ

 فعل أَْمر،  فعل نَْهي،  
 فاعل  ، مفعول ، مصدر

 !Kujto اُْذُكرْ   يَْذُكرُ  ذََكرَ 

 !Kujtoni ا اُْذُكُروْ   يَْذُكُرْونَ  اذََكُروْ 

 !Mos kujto اَل تَْذُكرْ   تَْذُكرُ  ذََكْرتَ 

 !Mos kujtoni ااَل تَْذُكُروْ   أَْذُكرُ  ذََكْرتُ 

ر 79  تَْذُكُرْونَ  ذََكْرتُمْ   ذَاكِّ
 رَمْذُكوْ 
ْكر  ذِّ

Kujtues 

Ai që 

kujtohet 

Kujtim, të 

kujtosh 

 ذََكْرنَا
 نَْذُكرُ 
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فِّْعل  

 َماض  

فِّْعل 

ع   ُمَضارِّ

 فعل أَْمر،  فعل نَْهي،  
 فاعل  ، مفعول ، مصدر

 Arabishte e folur  

 .Adhuro! Ne jemi adhurues të Allahut اُْعبُدْ   يَْعبُدُ  َعبَدَ  

   !Adhuroni اُْعبُُدْوا  يَْعبُدُْونَ  ا  َعبَدُوْ 

   !Mos adhuro اَل تَْعبُدْ   تَْعبُدُ  َعبَْدتَّ 

 أَْعبُدُ   َعبَْدتُّ 
 اَل تَْعبُُدوا 

Mos 

adhuroni! 
  

 َعابِّد   20  تَْعبُدُْونَ  َعبَْدتُّمْ 

 َمْعبُود

بَادَة  عِّ

Ai që adhuron 

Ai që adhurohet 

Adhurim, të 

adhurosh 

 نَعَْم أََنا َعابِّد َعابِّد؟َهْل أَْنَت 

 نَْعبُدُ  َعبَْدنَا 
 

 ننَعَْم َنْحُن َعابِّدُوْ  ن؟ َهْل أَْنتُْم َعابِّدُوْ 
 

ع  فِّْعل َماض    فِّْعل ُمَضارِّ
 فعل أَْمر،  فعل نَْهي،  

 فاعل  ، مفعول ، مصدر 

 
 Arabishte e folur  

بُ  َضَربَ  بْ   يَْضرِّ   ?Godit! A po godet ti ndokënd اِّْضرِّ

بُْونَ  اَضَربُوْ  بُوْ   يَْضرِّ     !Goditni ااِّْضرِّ

بُ  َضَرْبتَ  بْ   تَْضرِّ    !Mos godit اَل تَْضرِّ

بُ  َضَرْبتُ   أَْضرِّ
اَل  

بُوْ   اتَْضرِّ
Mos goditni!  

  

بُْونَ  َضَرْبتُمْ  ب  3  تَْضرِّ  َضارِّ
 بَمْضُروْ 
 َضْرب

Ai që godet 
Ai që goditet 

Goditje, të 

godasësh 

بَهْل ُهَو   بنَعَْم، ُهَو َضارِّ  ؟َضارِّ

بُ  َضَرْبنَا  نَْضرِّ
بُوْ   بُوْ  ؟نَهْل ُهْم َضارِّ  ننَعَْم، ُهْم َضارِّ

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

فِّْعل  

 َماض  

فِّْعل 

ع   ُمَضارِّ

 فعل أَْمر،  فعل نَْهي،  
 فاعل  ، مفعول ، مصدر

 Arabishte e folur  

عَ   يَْسَمعُ  َسمِّ
 !Dëgjo اِّْسَمعْ  

A po dëgjoni? Apo keni mendjen 

tjetërkund? 

عُوْ     !Dëgjoni ااِّْسَمعُوْ   يَْسَمعُْونَ  اَسمِّ

ْعتَ     !Mos dëgjo اَل تَْسَمعْ   تَْسَمعُ  َسمِّ

ْعتُ     !Mos dëgjoni ااَل تَْسَمعُوْ   أَْسَمُع  َسمِّ

ْعتُمْ  ع 22  تَْسَمعُْونَ  َسمِّ  َسامِّ
 عَمْسُموْ 
 َسْمع

Ai që dëgjon 
Ai që 

dëgjohet  

Dëgjim, të 

dëgjosh 

ع؟ ع َهْل أَْنَت َسامِّ  نَعَْم، أََنا َسامِّ

ْعنَا  َسمِّ
 نَْسَمعُ 

عُوْ   عُْوننَعَْم، َنْحُن  ؟نَهْل أَْنتُْم َسامِّ  َسامِّ

 

Mu si format َع لَ  dhe َعلِّمَ  të shkruara më lart, mund të bësh forma të ndryshme të َسمِّ  Këtë e ke për .َعمِّ

detyrë shtëpie! 

Mësimi 

19b 
ل، َمْفعُول، فِّعل:   َضَرَب، َعبَدَ،فَاعِّ

عَ   …َسمِّ
 

Pasi ta përfundosh këtë mësim (a & 
b), do t’i mësosh 232 fjalë të reja që 

përsëriten 41,111 herë në Kuran. 
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فِّْعل  

 َماض  

فِّْعل 

ع   ُمَضارِّ

 فعل أَْمر،  فعل نَْهي،  
 فاعل  ، مفعول ، مصدر

 !Di اِّْعلَمْ   يَْعلَمُ  َعلِّمَ 

 !Dini ااِّْعلَُموْ   يَْعلَُمْونَ  َعلُِّمْوا

 !Mos di اَل تَْعلَمْ    تَْعلَمُ  َعلِّْمتَ 

 !Mos dini ااَل تَْعلَُموْ   أَْعلَمُ  َعلِّْمتُ 

 َعالِّم 134  تَْعلَُمْوَن  َعلِّْمتُْم  
 م َمْعلُوْ 
ْلم  عِّ

Ai që di, dijetar 
Ajo që dihet 
Dije, të dish نَْعلَمُ  َعلِّْمنَا 

 
 

فِّْعل  

 َماض  

فِّْعل 

ع   ُمَضارِّ

 فعل أَْمر،  فعل نَْهي،  
 فاعل  ، مفعول ، مصدر

لَ   !Bëj اِّْعَملْ   يَْعَملُ  َعمِّ

لُْوا   !Bëni اِّْعَملُوا   يَْعَملُْونَ  َعمِّ

ْلتَ   !Mos bëj اَل تَْعَملْ    تَْعَمُل   َعمِّ

ْلتُ    Mos bëni اَل تَْعَملُوا   أَْعَملُ  َعمِّ

ْلتُْم   ل 42  تَْعَملُْونَ  َعمِّ  َعامِّ
 ل َمْعُموْ 
 َعَمل

Punuesi  
Ai që punohet 

Punë, veprim, të 
bësh ْلنَا  نَْعَمل َعمِّ

 

Format femërore 

 

Meqë gjinia femërore përdoret rrallë në Kuran, do të mësojmë vetëm një formë (vetën e 3-të) për 

gjininë femërore duke përdorur BTF. Ne përdorim dorën e djathtë për gjininë mashkullore dhe 

dorën e majtë për gjininë femërore në BTF. 
  
 

َي فَعَلَتْ   –ُهَو فَعََل   َي تَْفعَلُ  –ُهَو يَْفعَُل   (ajo bëri) هِّ  (ajo bën) هِّ

Të marrim më shumë folje. 

َي فَتََحتْ   –ُهَو فَتََح  َي تَْفتَحُ   –ُهَو يَْفتَحُ   (ajo hapi) هِّ  (ajo hap) هِّ

َي نََصَرتْ   –ُهَو نََصَر  َي تَْنُصرُ  –ُهَو يَْنُصُر   (ajo ndihmoi) هِّ  (ajo ndihmon) هِّ

َي   –ُهَو َضَرَب  هِّ

 َضَربَتْ 
(ajo goditi) 

ُب   َي    –ُهَو يَْضرِّ هِّ

بُ   تَْضرِّ
(ajo godet) 

َع  عَتْ  –ُهَو َسمِّ َي َسمِّ َي تَْسَمعُ   –ُهَو يَْسَمُع   (ajo dëgjoi) هِّ  (ajo dëgjon) هِّ
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Formula të shkurtra për kujtimin e formave foljore:  

Ti ke mësuar 7 forma për فعل ماضي dhe 7 forma për فعل مضارع dhe katër për أمر ونهي. Nëse marrim  

 ; فعل ماضي çelësin për të gjitha format :فَعَلَ  •

 ; مضارع  çelësin për të gjitha format :يَْفعَلُ  •

 ;فعل أمر çelësin për të gjitha format :اِّْفعَلْ  •

dhe ua shtojmë tre emrat ل  na del një tabelë e shkurtër për të gjitha format ,  فِّْعل،  َمْفعُول،  فَاعِّ

themelore që bëhen nga  َفَعَل.   

 

  keyفعل أمر  keyفعل مضارع  keyفعل ماضي
  )اَْل  اسم

ــُ(  ــَـــِـّ ـٍـــ   ـــ 

  )اَْل  اسم

ــُ(  ــَـــِـّ ـٍـــ   ـــ 

  )اَْل  اسم

ــُ(  ــَـــِـّ ـٍـــ   ـــ 

ل  اِّْفعَلْ  يَْفعَلُ  فَعََل    فِّْعل  ل َمْفعُوْ  فَاعِّ

Ai bëri 
Ai bën 

Do të bëjë 
Bëj! Bërës 

Ai që i 

nënshtrohet 

veprimit 

Të bësh, 

veprim 

      

 فَتْح  ح وْ َمْفتُ  فَاتِّح  اِّْفتَحْ  يَْفتَحُ  فَتََح  

Ai hapi 
Ai hap 

Do të hapë 
Hap! Hapës Ajo që hapet 

Hapje 

Të hapësh 
      

ر  اُْنُصرْ  يَْنُصرُ  نََصرَ   نَْصر  ر وْ َمْنصُ  نَاصِّ

Ai ndihmoi  
Ai ndihmon 

Do të ndihmojë 
Ndihmo! Ndihmues 

Ai që 

ndihmohet 

Ndihmë, të 

ndihmosh 
      

بُ  َضَربَ  بْ  يَْضرِّ ب اِّْضرِّ  َضْرب  ب وْ َمْضرُ  َضارِّ

Ai goditi. 
Ai godet 

Do të godasë 
Godit! Ai që godet Ai që goditet 

Goditje, të 

godasësh 
      

عَ  ع  اِّْسَمعْ  يَْسَمعُ  َسمِّ  َسْمع  ع وْ َمْسمُ  َسامِّ

Ai dëgjoi 
Ai dëgjon 

Do të dëgjojë 
Dëgjo! Ai që dëgjon 

Ai që 

dëgjohet 
Të dëgjosh 

 

  

Mësimi 

20b 
Zgjedhimi i shkurtër  (صرف صغير)  

Pasi ta përfundosh këtë mësim (a & 
b), do t’i mësosh 232 fjalë të reja që 

përsëriten 41,111 herë në Kuran. 
 



 

  www.understandquran.com 92 

 Arabishte e folur  
Në arabisht, përemrat si “atë,” “ata,” etj. shumë shpesh i gjejmë të bashkëngjitur në folje.  Po 

marrim një folje  َنََصر për të treguar si përdoret kjo në Kuran.  

 فعل ماضى 

 ۔نَعَْم َنَصْرُت َزْيد ا   َهْل َنَصْرَت َزْيد ا؟ 

 ۔نَعَْم َنَصْرَنا َزْيد ا   َهْل َنَصْرتُْم َزْيد ا؟ 

Tash përdor “   ه ” në vend të َزْيد ا. Edhe pse “   ه ”  është e bashkëngjitur për foljen, bëj një pauzë 

ndërsa ushtron fjalitë vijuese para saj.  

  ) ؟ )َنَصْرتَـ  ـه  (  َهْل َنَصْرتَه   نَعَْم َنَصْرتُه  )َنَصْرتُـ  ـه 

؟ )َنَصْرتُُموْ َهْل َنَصْرتُُموْ  (   ه  (  ه   نَعَْم َنَصْرَناه  )َنَصْرَنا  ه 
 

Shënim: نََصْرتُُمْوه lexohet në vend të   ُنََصْرتُ ْمه për ta lehtësuar shqiptimin.  

 

مضارع فعل   

 ۔نَعَْم أَْنُصُر َزْيد ا   َهْل تَْنُصُر َزْيد ا؟ 

 ۔نَعَْم َنْنُصُر َزْيد ا   َن َزْيد ا؟ َهْل تَْنُصُروْ 

 

Tash përdor “   ه ” në vend të َزْيد ا. Edhe pse “   ه ” është e bashkëngjitur për foljen, bëj një pauzë 

ndërsa ushtron fjalitë vijuese para saj.  

 

  ) ؟ )تَْنُصُر   ـه  (  َهْل تَْنُصُره   نَعَْم أَْنُصُره  )أَْنُصُر  ـه 

(  َهْل تَْنُصُروْ  ؟ )تَْنُصُروَنـ  ه  (  َنه   نَعَْم َنْنُصُره  )َنْنُصُر  ه 

 
 

 

 

 


