
Gabimet: 

       Ata që pendohen 

       Dhe nuk do të jenë! 
  
  
  
 
  
  
  

Në emër të All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 
  

Përmbajtja 

(Titujt e ndryshuara  në përputhje me rrethanat) 

 NGA KUR'ANI / Hadithi GRAMATIKA FAQE 

 Udhëzime të rëndësishme  2 

 Hyrje në Akademinë  3 

 Parathënie  5 

1.  Hyrje në Kursin  ،ْهَُو، هُم... 7 

2.  Sura Al-Fatiha (ajetet  1 - 3)  ،هَُو مُْسلِم، هُمْ مُْسلِمُون... 10 

3.  Sura Al-Fatiha (ajetet 4 & 5) ،ُرَبُّهُم.. رَبُّه 15 

4.  Sura Al-Fatiha (ajetet 6 & 7) ،ُهَِي، رَبُّهَا.. ، كِتَابُهُ،..دِينُه... 19 

5.  Qëllimi i zbritjes së Kur'anit  َ24 ِل، مِْن، عَْن، مَع 

6.  Kur'ani është i lehtë  29 ِب، فِي، عَلَى، إِلَى 

7.  Si për ta mësuar atë?  َ34 هَٰذا، هٰؤالء، ذٰلَِك، أُوٰلِئك 

8.  Sura El-Asr  َ  40 عَلْنَافَعَلَ، فَعَلُوا، فَعَلَْت، فَعَلْتُمْ، فَعَلُْت، ف

9.  Sura An-Nasr  ُ45 يَفْعَلُ، يَفْعَلُونَ، تَفْعَلُ، تَفْعَلُونَ، أَفْعَلُ، نَفْعَل 

10.  Sura El-Ihlas 51 اِفْعَلْ، إَفْعَلُوا، الَ تَفْعَلْ، الَ تَفْعَلُوا 

11.  Sura Al-Felek 56 فَاِعل، مَفْعُول، فِعْل 

12.  Sura An-Nas  َ61 فَتََح،  َجعَل 

13.  Sura El-Kafirun  َ66 نََصَر، َخلََق، رَزََق، ذَكَر 

14.  Thirrje për namaz dhe abdest  َ73 عَبََد، دََخلَ، كَفَر 

15.  Fillimi i lutjes, Ruku, sexhde  َ82 َضَرَب، َظلَمَ، َصبَر، غَفَر 

16.  Teshehud   َ89 َسِمَع، عَلِمَ، عَِملَ، رَِحم 

Përhape            Kërko 
 

 
Planifiko       Vlerëso       
Evaluate 

Imag j ino  
Nd je jë 



17.  Lutja për Profetin (a.s)  َ95 وَعََد، وََجَد، وَلَد 

18.  Lutja para Selamit  َ102 قَالَ، قَام 

19.  Lutja pas Selamit  107 ََكنَ، تَاَب 

  
 

UDHËZIME TË RËNDËSISHME 

Ju lutemi vini re: 

 Ju duhet të jeni në gjendje për të lexuar tekstin arabisht të Kur'anit ,që te jeni në gjendje ta 

përdoreni këtë kurs. 

  Ky është një kurs tërësisht interaktiv ,prandaj praktikoni atë që ju dëgjoni / studim. 

  Nuk ka asnjë problem edhe në qoftë se keni kryer gabime. Askush nuk mëson pa  bërë gabime së 

pari.   Praktika do të ju përmirësoje. Mos harroni rregullin e  artë: 

Unë dëgjoj, unë harroj. Unë shoh, unë e kujtoj . Unë e përdori, unë mësoj. Ia mësoj, e zotëroj. 

 Janë 3 nivele e të mësuarit: 

o  Dëgjimi pa i kushtuar vëmendje. Ju dëgjoni vetëm zhurmë. 

o  Dëgjim të shkujdesur ose me dyshim.Shejtani mund të krijojne dyshime në lidhje me aftësinë 

tuaj për të mësuar! 

o Dëgjimi interaktiv; i dëgjuari  me zemër, duke  reaguar menjëherë në pikë. 

 Çdo mësim është ndjekur nga Gramatika. Përmbajtjet gramatikore nuk janë të lidhura drejtpërdrejt 

me mësimin kryesor, sepse kursi do të bëhet i komplikuar dhe mund të kërkojë mësimdhënie të 

veçantë Gramatikorë para se të fillojmë studimin e Surave.  Pjesët gramatikore do të ndërtojne 

gramatikën tuaj arabisht paralelisht me fjalorin që ju  do të mësoni në mësim kryesorë.  Pas disa 

mësimeve , ju do të jeni në gjendje për të parë të mirën e të mësuarit nga gramatika duke i  studiuar 

Suret . 

  

Mos harroni të bëni  7 detyrat e shtëpisë  e mëposhtme. Ata janë 

  

Dy për Tilavet: 

1. Së paku pesë minuta recitimi i Kur'anit nga Mushafi. 

2. Së paku pesë minuta recitim i Kur'anit nga kujtesa gjatë ecjes, gatimit etj. 

  

Dy për Studimin: 
3. Së paku dhjetë minuta duhet të studioni  këtë libër, për fillestar. 

4. 30 sekonda studim nga broshura e  fjalorit apo fletës, mundësisht para ose pas çdo namazi, ose në 

ndonjë interval tjetër të përshtatshëm. Dërgoni një premtim ndaj All-llahut që  gjithmonë do të 

mbani broshurë fjalorin me ju derisa do të  përfundoje  kursi. 

  

Dy për dëgjuar dhe duke folur  të tjerëve 

       5. Dëgjuar një file mp3 apo kasetë që përmban këto recitime me kuptime fjalë-për-fjalë.  Ju mund        

të dëgjoni atë në veturën tuaj, duke udhëtuar dhe në shtëpinë tuaj gjatë kryerjes punëve  të shtëpisë.  Ju 

mund të regjistroni edhe përmbajtjen e këtij kursi vetëm  edhe duke dëgjuar atë përsëri dhe përsëri.  

6. Duke folur anëtarëve tuaj të familjes, miqve apo kolegëve më së pakti një minutë për çdo ditë për 

mësimet që keni mësuar. 

  



 

 

 

 

 

 

 E fundit për të përdorur atë: 
7. Recitimi i  10 sureve të fundit në  rrotullim në Sunen dhe Nawafi në namazin e përditshëm .  Kjo 

është për të ndaluar përdorimin e recitimit të  sureve të njëjta përsëri dhe përsëri në namazin tuaj të 

përditshëm. 

  

Dy detyra plotësuese  janë rekomanduar gjithashtu.  Këto përfshijnë lutjet vetëm:  

1.Për veten رَب ِ زِدْنِي ِعلْمًا; dhe 

2.Për miqtë tuaj, "All-llahu të na ndihmojë  neve dhe atyre në mësimin e Kur'anit." 

  

Mënyra më e mirë për të mësuar është duke dhënë mësim, dhe mënyra më e mirë për të mësuar dikënd 

është për ta kthyer atë në mësues. 

 

PËR  TA KUPTUAR AL-KUR'AN AKADEMINË 
 

Një hyrje e shkurtër e akademisë është dhënë më poshtë.  

  

VIZIONI I AKADEMISË 

        Që  të sjellim Muslimanët  përsëri në Kur'an dhe për të ndihmuar në sjelljen e një gjeneraci 

Kur'anore e cila lexon Kur'anin, e kupton atë, praktikon atë, dhe përcjell atë tek të tjerët. Objektivi nuk 

është që të prodhojë dijetarët e Kur'anit. Elhamdulilah, shumë institucione tashmë janë  duke bërë këtë 

punë.  Objektivi i akademisë është që të bëjë te thjeshte muslimanëve  të kuptojnë mesazhin themelor të 

Kur'anit.  In Sha All-llah, Hadithet gjithashtu do të mësohen në këtë proces.  

        Ne bëjmë çdo përpjekje për të përdorur teknika të reja të mësimdhënies duke e bërë 

procesin e të mësuarit  të lehtë dhe të thjeshtë. 

        Të paraqesim Kur'anin si më interesante, libri më i rëndësishëm për  aktivitetet e çdo ditës 

si libri më i  rëndësishëm për suksesin në jetën e kësaj bote, si dhe Ahiretit. 

  

MISIONI I AKADEMISË 

       Ta mësojmë gjuhën arabe për ta  kuptuar Kur'anin në mënyrën e lehtë  sa të jetë e mundur. 

Tre qasje të ndryshme janë duke u zhvilluar për tri grupe të ndryshme: (1) fëmijë, (2) të rinjtë, 

dhe (3) popullsia e moshuar.  

        Prodhojmë mjetet dhe burimet për të krijuar një mjedis të mësuarit. 

  

ARSYETIMI PËR PUNËN 

        Pothuajse 90% e jo- arabe muslimanë   nuk e kuptojnë edhe një faqe të vetme të Kur'anit. 

Edhe në qoftë se ata e dinë disa fjalë të veçanta, ata nuk mund ti kuptojnë fjalitë.  Ai është libri 

më i lexuar gjerësisht në botë por ai  është  edhe një që është më pak i  kuptuar!   

     Është jashtëzakonisht e nevojshme dhe urgjente për të mësuar Kur'anin me kuptim te  

gjenerata e tanishme  për shkak te dy faktorëve: (1) sulmi i materializmit dhe rreziqet e mediave 

(2) sulmet mbi Islamit, Kur'anit, dhe Profetit (a.s). 



        Sapo mësojmë Kur'anin së bashku me Hadith dhe Sirrë, in Sha All-llah gjenerata e jone  do 

të jetë në gjendje për të (1) shmangë keqbërje, reformuar  jetën e tyre dhe inshAll-llah veprat e 

tyre të mira le të jetë një shembull pozitiv për të gjithë njerëzimin, dhe (2) jetë efektive në 

trajtimin e keqkuptimeve në lidhje me Islamin dhe ndjekja  udhëzimeve të  Kur'anit "të ftojë të 

gjithë në rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe predikim të bukur." 

  

 

PLANI I AKADEMISË 

Qëllimi ynë afatgjatë është që të arrijë në 1.3 miliardë muslimanë jo-arabë   dhe pastaj përmes tyre për 

të përcjellë mesazhin e Kur'anit në tërë njerëzimin. Plani aktual përfshin përkthimin e "kuptoni Kursin 

e Kur'anit" në dhjetë gjuhët më të rëndësishme të botës muslimane.   

  

 

ARSYETIMI PER PUNË 

Ka dy aspekte të rëndësishme për dhënien e çdo lloj të diturisë tek të tjerët, dmth, motivimi dhe 

metodologjia.  Ajetet Kur'anore, hadithe, tregime, shembuj dhe këshilla të tjera janë përdorur për të 

motivuar nxënësit.  Mesazhi i Kur'anit, së bashku me gramatikën e tij arabe janë mësuar në mënyrë 

efektive dhe inovative duke projektuar sllajde Power Point dhe lehtë për t'u përdorur tekste, libra 

pune,postera, lojra dhe karta fjalore.  Idetë e fundit për ndërveprim të njeriut të tilla si NLP janë të 

punësuar edhe në këtë qasje.  

 

DY  HAP QASJE  PËR TË KUPTUAR KUR'ANIN 

Ne propozojmë një qasje dy-hap për të kuptuar Kur'anin: 

        KURS-1: Ju do të mësoni rreth 125 fjalë të reja që ndodhin në Kur'an më shumë se 40.000 

herë. 

        KURS-2: Ju do të mësoni një shtesë 125 fjalë që ndodhin në Kur'an më shumë se 15.000 

herë. 

  

Çdo kurs mund të mësohet në 10 orë.  Prandaj, 70% e fjalëve  të Kur'anit mund të jenë të mësuar në 20 

orë të mësimit!  Pas kësaj, kuptimi i Kur'anit bëhet jashtëzakonisht i lehtë.  Në një linjë tipike e 

Kur'anit, ju mund të keni nevojë të dini vetëm dy ose tre fjalë të reja. 

  

Historiku  

Puna filloi në vitin 1990. Disa nga piketa janë përmendur më poshtë. 

1996 Publikimi i librit: Fjalor i Thjesht i Kur'anit (përkthyer nga gjuha urdu). 

1998 website www.understandquran.com ishte nisur. 

2000 Publikimi i broshurës: 80% e fjalëve Kur’anore 

         Publikimi i broshurës: Disa  Folje të  Zgjedhura që përdoren në Kur'an 

2004 Publikimi i librit: Kuptoje Kur'anin - Mënyra  e Lehtë (Niveli-I) 

2005 Mësimi i kursit-1 dhe natyrisht Kursi-2 filloi 

  

KËRKESË E PËRULUR 

Dërguari i All-llahut (xh.sh.) ka thënë: "Transmetoni prej meje, edhe nëse ajo është vetëm një ajet."  Ne 

kërkojmë nga ju që të jeni një pjesë e këtij misioni fisnik në çdo mënyrë të mundshme. Le të ndërtojmë 

një ekip të fortë për të kryer këtë detyrë fisnike.  

  

http://www.understandquran.com/


Ne lusim All-llahun që të pranojë përpjekjet tona të përulura dhe të na mbrojë nga të gjitha llojet e 

mëkateve, duke përfshirë hipokrizinë, krenarinë, dhe larg tregimin.  

 

  

 

 

PARATHËNIE 

 

 Gjithë Falënderimi i qoftë All-llahut, dhe paqja dhe bekimet qofshin mbi të Dërguarin e Tij, 

Muhammedin s.a.v.s. 

Profeti (a.s) ka thënë: "Më i miri prej jush është ai i cili mëson Kur'anin dhe ua mëson atë të tjerët."   

Në dritën e kësaj këshille nga Profeti (a.s), sot gjendja e muslimanëve jo-arab është se pothuajse 90% e 

tyre nuk e kuptojnë edhe një faqe të vetme të Kur'anit.  InshaAll-llah, ky kurs do t'i ndihmojë ata të 

mësojnë recitimet e  përbashkëta të namazit si dhe bazat e gramatikës arabe që do të jenë ndihmë e 

madhe në të kuptuarin e Kur'anit. 

Një nga karakteristikat më dalluese të këtij kursi është  ajo se është e bazuar në recitimet e zakonshme 

në vend të përzgjedhjeve që janë përdorur shumë rrallë në jetën e përditshme.  Por është e natyrshme 

për të filluar mësimin e arabishtes  me përdorimin e tyre. Ka disa përparësija në këtë qasje: 

        Një musliman përsërit  gati 150-200 fjalë arabe ose rreth 50 fjali të përditshme në namaz. 

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

pa ndonjë përpjekje të veçantë.   

        Ai/ajo do të ketë një shancë të artë për të praktikuar atë çdo ditë duke biseduar me All-

llahun! 

        Ai/ajo do të fillojë realizimin e përfitimeve nga mësimi i parë në veten.    Ai / ajo menjëherë 

mund të ndjeje  përmirësim në namazin e tij/saj në drejtim me vëmendje, përqendrim dhe 

bashkëngjitje me All-llahun. 

Një veçori e rëndësishme e këtij kursi është mënyra që është mësuar Gramatika arabe. Qëllimi i këtij 

kursi është të ndihmojë ata të kuptojnë Kur'anin nëpërmjet përkthimit, më shumë vëmendje i është 

dhënë në këtë kurs mbi "tasreef" (ndërtimi fjalë nga një rrënjë).  Një teknikë e re por e thjeshtë dhe  e 

fuqishme e TPI (Bashkëveprimi Total fizike) është futur për të mësuar format e ndryshme të foljeve, 

emrave dhe përemrave.  Ju lutem vini re se kjo është një kurs hyrës dhe ju me siguri mund të lexoni 

libra të  përparuara në gramatikë arabe në një fazë të mëvonshme. 

Deri në fund të këtij kursi, ju do të mësoni 125 fjalë që ndodhin në Kur'an më shumë se 40.000 herë 

(nga rreth 78.000 fjalë).  Me fjalë të tjera, ju do të dini se pothuajse 50% e fjalëve Kur'anore.  Kjo nuk 

do të thotë se ju do të jeni në gjendje për të kuptuar 50% të Kur'anit, sepse ju ende mund të keni fjalë të 

reja në pothuajse çdo ajet.  Megjithatë, të kuptuarit e Kur'anit do të bëhet jashtëzakonisht e lehtë, pasi 

këtë kursi.  

Dr. Abdulaziz ka mësuar këtë kurs në vendet e mëposhtme: 



        INDIA: Në qytetet e mëdha në Indi, duke përfshirë Hyderabad, Madras, Mumbai, 

Bangalore, Delhi, Pune, Aurangabad, Azamgarh, Baraily, Bidar, etj 

        Arabia Saudite: në Mekë Mukarramah (dy herë), Jeddah, Rijad, Dammam, Al-Khobar, 

Khafji, dhe Abhá. 

    Shtete të Gjirit Disa herë në Bahrein, Dubai, dhe Kuvajt. 

        Angli: Në Londër, Riding, Manchester, Birmingham dhe Edinburgh. 

       Afrikë Jugore: Në Durban, qyteti i Shejkh Ahmed Didat, dhe në Pretoria. 

  

Ajo gjithashtu është duke u mësuar në shumë vende të tjera nga njerëz të cilët kanë mësuar të njëjtën 

gjë vetë apo nga Dr. Abdulaziz Abdulrahim.  Këto vende përfshijnë SHBA Kanada, Britaninë e Madhe, 

Pakistanin, Saudinë, Bregu i Fildishtë, Malezinë, Indonezinë, Gjermaninë, Francen etj. 

  
Përkthime të kursit: Kursi ka qenë përkthyer në Urdu, Turqisht, Bengalisht, Frëngjisht, Spanjisht, 

Indonesian, Kineze, Boshnjake, Portugalisht, Hindu, Malayalam, Tamil,  dhe Telugu . 

Në televizionin: Kursi ka qenë  në TV Paqes Channel Global Network dhe ETV Ndërkombëtar kanal 

Urdu.Kanalet televizive lokale e Hyderabad siç Channel 4 dhe të tjerët gjithashtu kanë transmetuar këtë 

kurs në Ramazan. 

  

Në internet ( www.understandquran.com ): Mijëra marrësit email në SHBA, Kanada, Britania e 

Madhe, Turqia, Malezia, Indonezia, Bangladeshi, Afrika e Jugut, dhe qindra e vendeve të tjera kanë 

përfituar nga Course-1.Faqja e internetit është vizituar nga dhjetëra mijëra njerëz çdo muaj.  Faqa është 

radhitur në mesin e krye, më shpesh e parë, nga Google kur ju kërkoni duke përdorur fjalë të tilla si 

"Mësoni Kur'an", "kuptojnë Kur'anin," ose " arabisht kur'anor."  Njerëzit në vende të ndryshme të tilla 

si SHBA, Kanada, Britani e Madhe, etj kanë filluar  të propozojnë në mledhjet e tyre.  Ajo është 

konsideruar të jetë një nga faqet e internetit më të popullarizuara për mësimdhënie në kuptimin e 

Kur'anit, globalisht. 

  

InshaAll-llah, ju do të gjeni këtë kurs të lehtë, interesante, dhe efektive në drejtim të të mësuarit.  All-

llahu të pranojë përpjekjet tona të përulura.  Ne kërkojmë nga ju që të prezantoni këtë kurs në çdo 

xhami, shkollë, medresë, organizim, lokalitet, dhe familje në mënyrë që ju të dini që një trend është 

futur në këtë Ummet për të kuptuar namazin si dhe Kur'anin.   

Ju lutemi vini re se kllapa "( )" në përkthim do të shënojë fjalët e shtuar për të kuptuarit më të mirë.  

Kllapa katrore "[ ]" në përkthim janë përdorur për ato fjalë të cilat janë atje në arabisht, por nuk janë të 

përkthyera në gjuhën shqipe.  Ato janë përdorur edhe për të treguar referenca nga Kur'ani apo Hadithi.   

All-llahu falë gabimet tona.  Ju lutem na tregoni, nëse  gjeni ndonjë gabim, kështu që publikimet tona 

të ardhshme të jenë të lirë prej tyre. 

Abdulazeez Abdulraheem ( abdulazeez@understandquran.com ) 

24 nëntor 2010.  
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MËSIMI-1: HYRJE     (Pa mbarimit të këtij 

mësimi ju do të mësoni X fjalë të reja ,të cilat 

paraqiten XXXX herë në Kur'an) 

OBJEKTIVAT E KËTIJ KURSI 

        Për të  kuptuar  Kur'anin në  mënyrë të lehtë 

        Për ta fal namazin në mënyrë efektive dhe për të marrë efekte në jetën tonë 

        Për të ju inkurajojmë që të lexoni Kur'anin përsëri dhe përsëri me të kuptuarit 

        Për të ndihmuar të bashkëveprojmë me Kur'anin, dmth, sa për ta sjellë atë në jetën tonë 

        Për të krijuar një shpirt  ekipi për të punuar për të mirë. 

KUPTIMI  I KUR'ANIT DHE MËSIMI I GJUHËS ARABE: 

Ka tri karakteristika të veçanta të këtij kursi: 

 

1: Ne nisemi nga namazi, sepse kemi shpenzuar gati një orë në kryerjen e  5 namazeve 

2: Ne fokusohemi në dëgjim dhe lexim, sepse ne lexojmë dhe  dëgjojmë  Kur'anin përditë. 

3: Ne fokusohemi më shumë në fjalorin, sepse kjo është një qasje e natyrshme, mënyra mësimi një                                                     

fëmijë . 

  

GRAMATIKA: 

Në këtë mësim do të mësojmë 6 fjalë:  َهُمْ، أَنَْت، أَنْتُمْ، أَنَا، نَْحنُ  ،هُو  .  .Këto gjashtë fjalë pëmenden  1295 

herë në Kur'an! Mëso këto fjalë duke përdorur TPI (Bashkëveprimi Totali fizike), pra, duke përdorur të 

gjitha shqisat tuaja. Ju dëgjoni atë, ju shihni atë, mendoni mbi të, ju thoni, dhe tregoni. Sigurohuni që  

të mos leni pas dore atë dhe e bëni këtë praktikë me vëmendje të plotë dhe dashuri.  

 



1.Kur  thoni هو (Ai), tregoni me gisht tregues të dorës së djathtë drejt drejtën tuaj si kur ai person 

është i ulur në të drejtën tuaj. Kur  thoni هم (Ata), tregoni  të gjitha katër gishtat e dorës tuaj të 

djathtë në drejtim të drejtës tuaj. Në një klasë, si mësues dhe nxënës duhet të praktikoni këtë së 

bashku.    

  

2.Kur  thoni أنت (Ju), vene gishtin tregues të dorës tuaj të djathtë përpara, si kur  jeni treguar 

dikujt i cili është ulur para jush. Kur ju thoni تم  tregojni të gjitha katër gishtat në ,(gjithë ju) أن

pjesën e përparme. Në një klasë, mësimdhënësi duhet të tregoje gishtat e tij ndaj nxënësve dhe 

nxënësit duhet të tregojnë gishtat e tyre në drejtim të mësuesit. 

  

3.Kur ju thoni أنا (I), tregoni me gisht tregues të dorës suaj të djathtë drejt vetes. Kur ju thoni 

حن  .tregoni gjitha katër gishtat e dorës suaj të djathtë drejt vetes (Ne) ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Udhëzime për Praktikë: Për 3 herë të para, praktika këto 6 

forma me përkthim, pra, vetëm tregojnë dhe thonë هو ai, هم   ata, 

تم  ,ju  أنت حن  ,Unë  أنا ,ju të gjithë  أن  ne. Deri sa  ju do të ن

tregoni se çfarë do të thoni me dorën tuaj  nga ana juaj, ju nuk 

keni nevojë që të përktheni secilin prej tyre pas 3 cikleve. 

Vetëm thuaje  atë në gjuhën arabe, dmth تم ,أنت ,هم ,هو  ,أنا ,أن
حن  Kjo është dobi e menjëhershme e përdorimit të TPI,ndër .ن

shumë dobi të tjera 

Vazhdo hapat e mësipërme, pa përkthimin e këtyre fjalëve.   

Vetëm pesë minuta e praktikës tuaj duke përdorur TPI do të bëje 

të mësuarit e këtyre gjashtë fjalëve jashtëzakonisht të  lehtë!   
Në këtë pikë, mos u brengosni për të mësuar terminologjinë 

(personi i parë, njëjës, përemri etj.)  Përqëndroheni vetëm në 

këto gjashtë fjalë dhe kuptimet e tyre. 

Përemrat  vetorë / Personal Nr. Veta 

Ai هو 
481

 
Nj. 

(Njëjës) 
  

Vetë e tretë 
Ata هم 

444
 

Sh.    
(shumes) 

Ti 81 أنت
 

nj.. 
(Njëjës) 

  
Vetë e dytë Ju (të 

gjithë) 
تم  أن

135
 

sh. 
(shumes) 

Unë ا 68 أن
 

Nj 
(Njëjës) 

  
Vetë e  parë 

Ne حن 86 ن
 

dy (i 
dyfishtë) 

sh. 
(shumes) 

  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mësimi 1: Hyrje 
 

Py.1: Sa shumë fjalë dhe rrënjë janë aty në Kur'an?   

Përgj: 

  

Py.2: Cilat janë qëllimet e këtij kursi? 

Përgj: 

  

Py.3: Cilat janë përfitimet, që kemi fituar duke filluar këtë kurs me namaz? 

Përgj: 

  



  

  

Py.4: Në këtë kurs, është theksi më shumë në fjalorin se në Gramatikë! Pse? 

Përgj: 

  

  

  

Py.5: Në këtë kurs, është theksi mbi recitimin dhe dëgjimin ose mbi  shkruarjen dhe 

foljen e gjuhës arabe? Pse? 

Përgj:  

 

 

 

Pyetjet Gramatikore në lidhje me Mësimin 1 

Py.1: Plotësoni boshllëqet me أنَا، نَْحنُ هَُو، هُمْ، أَنَْت، أَنْتُم ،  së paku tre herë. 

  
  
  

Përkthim  Numri  عدد p 

    

  
Ai nj. واحد 

3 të  

ب      غائ

  
Ata sh. جمع 

    

  
Ti. nj. واحد 

2 të 

ضر      حا

  

Ju (të 
gjithë) 

sh. جمع 

    

  
Unë nj. واحد 

1 rë 

لم ك ت  م



    

  
Ne 

sh. جمع 

dy.نى ث  م

  

Py2: Ndani  fjalët arabe dhe shkruani  

kuptimet e tyre..       (ف = pra, و = dhe) 

  Py3: Përktheni fjalitë në 
arabisht. 

هو  هو + ف = ف
Kështu ai 

  
Kështu ata   

أنت    ف
  Dhe ju të 

gjithë 
  

   وهم
  

Prandaj ne   

ا أن    ف
  

Dhe ai   

حن    ون
  

Prandaj ju   

  

 

 

 

 

Sura FATIHA (Ajetet 1-3) 

Në rreshtin e parë të tabelës së mëposhtme, është dhënë teksti arabisht . Në radhën e dytë përmban 

fjalë-për-fjale të përkthimit. Kjo është  e pasuar nga spjegimi i fjalëve në rreshtin e tretë, dhe radhën e 

katërt ka përkthimi i thjeshtë i tekstit arab.  Lexoni tekstin e plotë arabisht sëpari, atëherë lexoni çdo 

fjalë së bashku me përkthimin e tij, dhe në fund të lexoni përkthimin  e tekstit  të plotë.   

Kurdo që ne të lexojmë Kur'anin, së pari  duhet të lexojmë më poshtë: 

 2702 88  

يَْطانِ  بِاللِ  أَعُوذُ   .الرَِّجيِم  مَِن الشَّ
Unë kërkoj 

strehim 
te All-llahu 

 
nga djalli mallkuar. 

Sigurim i  parë;  
'Shtrëngoj lart';  
Merr mbrojtje. 

 nga:  مِنْ  الل بِ 

Më shumë se 3000 herë 

në Kur'an 

A mendoni se djalli është afër mëshirës së 

All-llahut?  Ai është refuzuar; dëbuar; 
hedhur larg nga mëshira e All-llahut te All-

llah 
Përkthimi : Unë kerkoj mbrojtje (strehim) te All-llahu nga djalli i mallkuar. 

 

 

  




        Së pari ndjeni pasigurinë e shkaktuar nga sulmet e djallit. Ai vazhdimisht na pëshpërit dhe 

nxit për mosbindje ndaj All-llahut. 

        Ndjeni   lumturinë dhe keni  shpresë si  dhe frikë kur përmendet All-llahu. 

        All-llahu është i lartë deri në qiell, por Ai është shumë i afërt me ne. Ai e di edhe atë që ne 

mendojmë. 

        Ndjeni  prezencën e Shejtanit dhe të dy engjëjve që janë gjithmonë me ne. 

        Ne nuk mund të godisem djallin, as ta vrasim  atë, as mund ta  bindim atë për të bërë 

mirë.Ai gjithmonë do të përpiqet të na largoje nga All-llahu.  Zgjidhja e vetme është që të 

lexojmë më sipër. 

        Pse është përmendur Raxhim ? Kështu që ne gjithmonë  do të mbajmë statusin e tij  të 

gjallë në mendjen tonë.  Ky Raxhim dëshiron që ne të ndjekim atë dhe të bëhemi si ai. 

  
Tani le të fillojë el-Fatiha. 

39  57 281 

 ﴾٪1الرَِّحيِْم ﴿٪ نِ الرَّْحمٰ  اللِ  بِْسمِ 
Në emër (te) All-llahu, të Gjithmëshirshmit, Mëshirëploti.  

 Emri Krijuesit tonë اِْسم ِب  

është All-llahu. 
Emrat tjera të tilla si 

Rrahim, Rabb janë 

atribute. 

Fjalët e këtij  lloji tregojnë 

intensitetin . 

طشان  etje e jashtëzakonshme  ع

بان ض  jashtëzakonisht i zemëruar غ

 jashtëzakonisht i uritur جوعان

Intensivisht mëshirues رحمن 

Fjalët e kësaj lloji  tregojnë 

vazhdimësine. 

Bukur يل  جم

م  sjellshëm كري
يم رح  vazhdimisht i ال

Mëshirëplot 

Në Emër 

Përkthimi: Në emër të All-llahut të Gjithmëshirshmit, Mëshirëplotitt. 
 

        Emri i All-llahut është plot mëshira..Vetëm duke kujtuar atë, Ai na kujton ne.  Kur Ai  na 

kujton ne, ne nuk duhet të brengosemi për rezultatet aq kohë sa jemi duke bere  punën tonë.  

        Paramendoni mëshirat e  All-llahut, , bekimet, dashurinë dhe mirësinë ndaj juve. 

        Ndjeni mëshirën e vazhdueshme të All-llahut mbi ju,  edhe kur jeni duke fletur. 

         Ndjeheni  plotësisht të sigurt dhe me shpresë, kur  thoni Bismilah në fillim të çdo gjë, 

mendoni se intensivisht është  i Mëshirues dhe Mëshiruesi vazhdimisht është me ju. 
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﴾٪﴾ 2الْعٰلَِميَْن ﴿٪ رَب ِ  لِلِ  اَلَْحمْدُ   

Të gjitha lavdërimet dhe 

falënderimet 

të jenë për 

All-llahun 
 

Zoti i botërave 

 dy kuptime tëََمُْد  :ح
Të gjitha vlerëson dhe në sajë 

 Kujdeset për ne الل لِ 

dhe na ndihmon të 

rritemi.  
çdo qelizë e 

miliardë  të 

qelizave. 

م ين     botë       botërave          عال م   عال
Për All-llah 

të jenë për  
All-llahun 

 

Përkthimi: Të gjitha lavdërimet dhe falënderimet i takojnë All-llahut, Zotit të botrave. 

 

  
        Lëvdojeni me zemrën tuaj, se Ai është më i Madhi, Mëshiruesi, etj. 



        Falënderojmë Atë për bekimet. Mendoni për diçka.  Ai ju dha sigurinë, ushqimin që keni 

ngrënë, dhe shansin t'i luteni  Atij, etj. 
     Paramendoni dhe ndjeni Madhështinë e Tij. Ai është Rabb i botës  njerëzve, botës 

engjëjve, xhinëve, të galaktikave, dhe All-llahu e di se çfarë tjetër. 
        Vlerëso: sa herë unë kam qenë nën ndikimin e kësaj bote dhe kam harruar  të them: "Të 

gjitha lavdërimet i takojnë All-llahut"?  Sa herë mund ta kujtojmë Atë dhe të falënderojmë Atij? 
  

 ﴾٪﴾ 3﴿٪ الرَِّحيْمِ  الرَّْحمٰنِ 
Gjithmëshirshmi Mëshirëploti 

Përkthimi:   Gjithmëshirshmi,  Mëshirëploti

 

  

        Këto fjalë janë shpjeguar tashmë në Bismilah. 

        All-llahu është mëshirues intensivisht.Njëkohësisht, Mëshira e Tij është i vazhdueshme 

gjithashtu. 

        Ndjejeni Mëshirën e Tij mbi ju në aspektin e bekimeve të Tij të vazhdueshme edhe pasi 

disa prej nesh e kundërshtojmë Atë. 

        Jeni gjithmonë  të mëshirshëm ndër familjen tuaj, miqtë, fqinjtë dhe kolegët. Duhet të jeni  

sot dhe çdo ditë kur ta  dëgjoni ose lexoni  këtë ajet.  Profeti (a.s) ka thënë: "Ai që nuk ka 

treguar mëshirë për të tjerët nuk do ti tregohet mëshira  atij (nga All-llahu)." [Buhari]. 

 

 

 

  

 

  

 

 

GRAMATIKA: Në arabisht, një fjalë mund të jetë  një prej tre llojeve: 

سم.1 تاب :Emri (Ex :(Emër) ا لم :ose një atribut (Sh (مكة ,ك  (مؤمن ,مس
عل.2 تح :Tregon veprimin (Sh :(Folje) ف صروا ,ف  (ن

ي ,من ,ل ,ب :bashkohen me emra dhe / ose folje (Sh :(Shkronja) حرف.3  (إن ,ف
Do të marrim disa emra dhe do të mësojmë se si ta bëjmë shumësin e  tyre.  Çdo gjuhë ka rrugën e vet 

për ti bërë fjalët shumës.  Në anglisht, ne shtojmë "S" në fund ët emërit njëjës për ta bërë atë 

shumës.Në gjuhën arabe, një shumësi është formuar duke shtuar ون   ose ن  në fund të fjalës. Poashtu  ي

ka edhe rregulla të tjera  për të bërë fjalët shumës. Ato   do ti  mësojmë më vonë,  in Sha All-llah.   

Lejoni  të  ushtrojmë  fjalët në vijim  me zë, së paku tre herë :  

Shumës   Njejës   Shumës   Njejës 

رون ن ,َكف ري ر  َكف لمون   َكف ين ,مس لم   مس
(Muslim

) 
ين ,مشركون نون   مشرك  مشرك ين ,مؤم ن  مؤمن  مؤم
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قون ناف ين ,م ق ناف ق  م ناف حون   م صال ين , ح صال   ح صال  

Do të aplikojmë  këto rregulla ne ato  që kemi mësuar në mësimin  e fundit, dmth, هَُو، هُمْ، أَنَْت، أَنْتُمْ، أَنَا ،
 نَْحنُ 

 
Përemrat (me shembuj) 

 

Numër p 

Ai është  musliman. لم هو  Njëjës مس
Vetë e tretë 

Ata janë muslimanë. لمون هم  Shumës مس

Ti je   musliman. لم أنت  Njëjës Vetë e dytë مس
(mashkullor

e) Ju jeni muslimanë. تم لمون أن  Shumës مس

Unë jam  musliman. ا لم أن  Njëjës مس

Vetë e parë 
Ne jemi muslimanë. حن مونمس ن  ل

Dyfisht
ë; 

Shumës 
  

  

Për 3 herët e  para, praktikoni këto 6 forma me përkthim, pra, vetëm tregoni dhe thoni: لم هو  Ai është مس

musliman; لمون هم  Ata janë muslimanë, etj. Ju nuk keni nevojë për të përkthyer secilin  prej tyre pas 3 مس

cikleve të praktikës, sepse duart tuaja do të tregojnë atë që ju mendoni.  Vetëm thuani  لم هو  هم ,مس
لمون  ,dhe tregoni me gishta ,siç kemi shpjeguar më herët  etj. Ky është përfitimi i menjëhershëm  ,مس

ndër përfitimet  tjera,, në përdorimin e TPI.   

Vazhdo hapat e mësipërme pa përkthim.   Vetëm pesë  minuta e praktikës tuaj duke përdorur TPI do të 

bëjë të mësuarit e këtyre gjashtë fjalive dhe shumë gjëra të tjera jashtëzakonisht të lehtë!   

Në këtë pikë, mos brengoseni  për të mësuar terminologjinë. Përqëndroheni vetëm në këto gjashtë fjali 

dhe kuptimet e tyre. 

  

Mësimi 2: Sura Al-Fatiha (1-3) 

Py.1: Përktheni  fjalët e mëposhtme: 

يَْطانِ  بِاللِ  أَعُوذُ   .الرَِّجيِم  مَِن الشَّ
    

﴾٪1الرَِّحيِْم ﴿٪ الرَّْحمٰنِ  اللِ  بِْسمِ   

    



﴾٪﴾ 2الْعٰلَمِيْنَ ﴿٪ رَب ِ  لِلِ  اَلَْحمْدُ  ﴾٪﴾ 3﴿٪الرَّحِيِْم  الرَّْحمٰنِ    
      

 

 

Py.2: Çfarë  duhet të  ndjejmë , deri sa recitojmë  "لل ا وذب  ?."اع

Përgj:  

Py.3: Jepni shembuj se si ju do të falënderoni  All-llahut (përveç duke thënë 

Elhamdulilah). 

Përgj:  

  

Py.4: Shpjegoni dallimin mes kuptimeve të  رحمن يم  dhe ال رح  ? ال

Përgj:  

  

Py.5: All-llahu është Zoti i botërave.  Përmend  tri botë të ndryshme. 

Përgj:  

 

 

 

 

Pyetjet Gramatikore në lidhje me Mësimin 2 

Py.1: Pas shembujve  të dhënë për لم س  plotësoni tabelën për 2 fjalë të ,م

tjera. 

 Numri pعدد مُْسلِم مُؤْمِنْ  َصالِحْ 



 
 واحد .nj هَُو مُْسلِم 

3të 

  غائب
 جمع .sh هُمْ مُْسلِمُون 

 
دواح .nj أَنَْت مُْسلِم   

2 të 

  حاضر
 جمع .sh أَنْتُمْ مُْسلِمُون 

 
 واحد .nj أَنَا مُْسلِم 

1 rë 

  متكلّم
 جمع .sh نَْحُن مُْسلِمُون 

 dy. مثنى 

  

                             

Py.2: Ndani  fjalët arabe dhe 

shkruani  kuptimet e tyre. (ف = 

pra, و = dhe) 

 Py.3: Përktheni fjalitë ne arabisht 

 Nga All-llahu اللِ +مَِن  =مَِن اللِ 

 Pra ata të 
gjithë janë 
muslimanë 

 
  هَُو رَب  

 Dhe ne jemi 
besimtarë  

  فَهَُو مُْومِن  
 Dhe unë marr 

strehim  
  فَاللُ 

 Ju të gjithë jeni 
njerëz të mirë  

ّٰهِ    فَلِل

 
Ai  i 
përshkruan  
All-llahut 
partnerë. 

 
  
  

  

 

 3.  Sura FATIHA (Ajetet 4-5) 

أعوذ بالل من الشيطان الرجيمبسم الل الرحمن الرحيم 
 393* 21 



يْنِ  يَْومِ  مٰلِكِ   ﴾٪﴾ 4﴿٪الد ِ
Sundues (I) ditës (së) Gjykimit. 

 Sundues : مٰلِك
 : melek مَلَك ( مَالَئَِكةsh) 

: Mbreti مَلِك 

يَْومُ الْقِيَامَةِ  ْومُ  الُْجمُعَةِ،يَ   
 është shumësi iيَْوم  أَيَّام  

Dini ka dy kuptime: 
1. Sistem I jetes;  

2.   Gjykim 

Përkthimi:Sunduesin e ditës së gjykimit 

  

        Ai është Sundues i çdo gjëje madje edhe sot, por Ai na ka dhënë disa autoritete në këtë 

botë. Në atë ditë, askush nuk do të ketë ndonjë pushtet.  

        Al-lllahu thotë në surën Abese 'se në atë ditë të gjithë do të ikin  larg vëllaut të tij, nënës e 

tij, babait të tij, nga gruaja e tij dhe djalit  të tij. Ajo do të jetë një ditë e tmerrshëme për 

zullumqarët. 

        Dita e Gjykimit është një nga ditët më të rëndësishme të jetës sonë. Për shembull, në 

fundin  e vitit  të një shkollë, dita e rezultateve është dita më e rëndësishme për një student.  

        Ai na bëri muslimanë pa na pyetur neve, vetëm nga mëshira e Tij. Tani ne kërkojmë që Ai 

të na japë Xhennet.  Prandaj, ne kemi shpresë të madhe që Ai do të bëje kështu.  Ne duhet të 

jemi te lumtur .kur dëgjojmë kështu vargje . 

       Në të njëjtën kohë, mëkatet tona duhet të na frikësojnë dhe të na shtyjnë që  ta ndryshojmë 

jetën tonë, që nga koha e atij namazi që e falëm më së pari. 
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 ﴾٪﴾ 5نَْستَعِيُْن ﴿٪  وَاِيَّاكَ  نَعْبُدُ  اِيَّاكَ 
Vetëm Ty ne adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë . 

 : adhurrimِعبَادَة كَ  إِيَّا
  :adhuruesiعَابِد

  :Ai që  adhurohetبُودمَعْ 

 Për të adhuruar apo  per كَ  اِيَّا وَ 

të bërë  çdo gjë, kemi 

nevojë për ndihmën e 

All-llahut. 
vetëm Ty dhe vetëm Ty 

Përkthimi:Vetem  Ty të adhërujomë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë   

  

        Kjo është deklarata e misionit të një muslimani! Qëllimi i jetës sonë është që të adhurojmë 

All-llahun.  Ai tha: Unë nuk i krijova xhinnët dhe njerëzit për tjetër pos që të më adhurojnë (51, 

56). 

        Çfarë është adhurimi? Namazi, agjërimi, bamirësia, haxhxhi, të ftojmë në Islam, duke  

dhënë këshilla të mira, të luftojmë për të shmangur atë që është e ndaluar në Islam, etj . Edhe 

studimi, fitimi,  shërbimi i të tjerëve , etj është gjithashtu adhurim nëse ne bëjmë atë për të 

kënaqur vetëm All-llahun.   

        Në adhurim, së pari vjen Namazi. Ai që braktis namazin shkatërron fenë e tij. 

        Ne jemi aq të pafuqishëm që pa ndihmën e All-llahut, ne nuk mund ta shuajmë etjen tonë, 

atëherë si mund ta adhurojmë Atë, pa ndihmën e Tij? 

        O All-llah!Unë kam nevojë për ndihmën Tënde për të adhuruar Ty në këtë namaz dhe në 

të gjitha ato gjëra të tilla si studime, punë, pazar, etj që unë do të bëj deri te namazi tjetër. 

        All-llahut luteni nga thellësia e zemrës tuaj: "O All-llah! Më ndihmo që  Ty të adhuroj  në 

mënyrë më të mirë. "  Kjo Du'a është përmendur në mësimin e fundit të këtij libri. 

GRAMATIKA: Në mësimet e fundit, kemi mësuar fjalët sepse ai, ata, ju, të gjithë ju, unë, dhe ne. Në 

këtë mësim, ne do të mësojmë fjalët : i tij, tyre, yt, jua,j, i im, dhe i jonë. Në fakt, ata nuk janë fjalët në 

gjuhën arabe, ata janë sufikse  të emrave, foljeve , apo parafjalëve.  Prandaj, ne mësojmë këto forma 



duke i  bashkëngjitur atyre me një emër رب (Zoti; Mbështetësi dhe Zoti, Ai që kujdeset për ne dhe na 

ndihmon të rritemi). 

Ju lutem vini re që këto fjalë paraqiten në Kur'an pothuajse 10.000 herë!  Ata janë jashtëzakonisht të 

rëndësishme.  Sigurohuni që ju të praktikoni ato tërësisht.Fjala رب paraqitet 970 herë në Kur'an. 

  

 /Përemrat vetor ...+  رَب  

 
Numër p 

Zoti i  tij   رَبُّهٗ رَب ِه i tij   ـهٗ   ـه Njëjës 
Vetë e 
tretë 

Zoti i  tyre  ْرَبُّهُمْ رَب ِِهم I  tyre ـهُمْ  ـِهم Shumës 

Zoti i yt  ُّكرَب    I yt كَ ــ Njëjës 
Vetë e 
dytë 

Zoti i juaj  َُكمْ بُّ ر I Juaj  ْـُكم Shumës 

Zoti i  im   ِ  Njëjës ــِي I im يرَب
Vetë e 
parë 

Zoti i  jonë  ُّنَارَب I jonë ــنَا Dyfishtë; 
Shumës 

  
Shënim:  Mësimet Gramatikore  nuk janë të lidhura direkt me Surën që ju studioni.  Ajo do të jetë 

shumë e komplikuar për të analizuar aspektet gramatikore të sures para se të mësoni rregullat 

gramatikore.  Ne jemi duke filluar me rregullat gramatikore të thjeshtë në çdo mësim paralelisht me 

fjalorin që kemi  mësuar nga surat.  Si  të jeni duke  vazhduar , ju do të jeni në gjendje për të parë 

zbatimin e këtyre rregullave gramatikore në tekstin arabisht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mësimi 3: Sura Al-Fatiha (4-5) 

 

Py.1: Përktheni fjalët e mëposhtme: 

 

يْنِ  يَْومِ  مٰلِكِ  ﴾٪﴾ 4﴿٪الد ِ  

   



﴾٪﴾ 5نَْستَعِيُْن ﴿٪  وَاِيَّاكَ  نَعْبُدُ  اِيَّاكَ   

    

  

Py.2: Si duhet të përgaditemi  për Ditën e Gjykimit? 

Përgj.: 

  

  

Py.3: Cili është kuptimi i "Din"? 

Përgj.: 

  

  

Py.4: Cili është qëllimi i jetës sonë? 

Përgj.: 

  

  

  

Py.5: Për çfarë do të kërkojmë ndihmë  nga All-llahu? 

Përgj.: 

Pyetjet Gramatikore  në lidhje me Mësimin 3 

Py.1: Pas shembujve të dhënë për رب , plotësoni tabelën për tri fjalë të tjera.  

 Numri v عدد رَب   كتاب دين آيات

 
 

 واحد .një ـهٗ  ، رَبُّهٗ  
3-të 

 بغائ



 
 

 جمع ..sh ـهُمْ ، رَبُّهُمْ  

 
 

َك،رَبُّكــ   një. واحد 
2 -të 

ضر  حا

 
 

 جمع .sh ـُكمْ،رَبُُّكمْ  

 
 

ِ ي   واحد .një ــِي،رَب
1-rë 

لم ك ت  م

 
 

 جمع .sh ــنَا،رَبُّنَا 

dy. نى ث  م

 

  

Py.2: Ndani fjalët arabe dhe 
shkruani  kuptimet e tyre 

 Py.3: Përktheni fjalët në 
arabisht        

 

   اِْسمُهٗ 
dhe Dini i  tyre  

 dhe Ai është Zoti   اللُ رَبُّنَا َورَبُُّكمْ 
ynë  

   يَْومهُمْ 
Ti je  Zoti  im  

 Zoti yt është   فََربُّكَ 
Mëshirues  

 مِْن رَّب ِِهمْ 

  Ne i kërkojmë 
ndihmë  

  

 

 
4.Sura FATIHA (Ajetet 6-7)  
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َراطَ  اهِْدنَا  ﴾٪﴾ 6الْمُْستَقِيْمَ ﴿٪ الِص 
Udhëzona në rrugën E drejtë 

After completing 4 lessons, 

you will learn 24 new words,which 

occur 9118 times in the Qur’an. 



 نَا اِهْدِ 
Rruga Drejt 

Udhëzon ne 

Përkthimi: Udhëzona  në rrugën e drejtë.. 

  

        Nëse qenia muslimane  është  e barabartë me të udhëzuarin , atëherë kjo duhet të jetë lutja 

për jo-muslimanët. Duke u bërë një musliman  është hapi i parë i drejtimin. Tani neve na duhet 

kjo  lutja  për të ndjekur Islamin në çdo hap të jetës sonë.  

        Burimi i Udhëzimit është Kur'ani dhe Sunneti (thëniet dhe mësimet e profetit Muhammed, 

paqja qoftë mbi të). Nëse ne nuk i studiojmë ato, atëherë  a jemi të sinqertë në lutjen  tonë?  Çdo 

Namaz është një kujtesë se të kuptuarit e Kur'anit nuk është vetëm një domosdoshmëri, por 

edhe një rast urgjent! Menjëherë pas Al-Fatihes , ju ose Imami do të recitoni diçka nga Kur'ani 

dhe kjo është një pjesë e udhëzimit nga Al-lllahu në atë kohë. 

        O All-llah!  Më udhëzo që ta  kryej namazin në mënyrë më të mirë.   

        O All-llah! Më udhëzo në çdo gjë që bëj në jetën time këtë vit, këtë muaj, këtë javë, dhe 

sot.   

        O All-llah! Më udhëzo në atë që bëj unë pas namazi kur të shkoj në shtëpi, zyrë, apo treg.  

  
 2181   

َ  الَِّذينَ  ِصَراط  عَلَيِْهم۟الْ٪ نْعَمْتَ أ
(në ) Rrugën (e) atyre Që (u) ke dhuruar mirësi mbi ata; 

َراَط الْمُْستَقِيم  الص ِ
Rruga e drejt 

  herë 1080 :الَِّذينَ 

në Kur'an 
  mirësiإِنْعَام

 هِمْ  عَلَى 

mbi ata 

Përkthimi:  Në rrugën  e atyre që u ke dhuruar mirësi. ( Kjo fjali يهم ل  perkthet si mbi ata ع
,dmth.mbi ata eshte kjo miresia e dhuruar. Nuk mund  të përkthehet fjalë për fjale(. 
        Kujt  ka dhënë All-llahu mirësinë? Profetëve, njerëzve  të sinqertë, dëshmorëve, dhe 

njerëzve të drejtë.  Pse?  Për shkak se ata  kanë pasuar rrugën e drejtë. 

        Cila ishte rruga e tyre? Ajo përbëhet  kryesisht  nga fushat e mëposhtme: 

(1)    Veprimet: Veprimet e zemrës të tilla si besimi, sinqeriteti, dashuria për Al-

lllahun dhe frika vetëm nga  Ai. Veprimet fizike të tilla si lutja, agjërimi, bamirësia, 

zeqati, haxhxhi etj.; 

(2)    Daveti ose ftuarja e tjerëve drejt Islamit; 

(3)    Tazkiah, dmth, pastrimi i shpirtrave të tyre, organeve , familjeve  dhe shoqërive  

nëpërmjet përpjekjeve individuale dhe kolektive të organizuara . 

(4)    Zbatimi i Islamit në shoqëri, urdhërimi i të  mirës dhe ndalimi i të keqes. 

        Nëse një person do të jetojë sot në  drejti , duke bërë të njëjtën punë që  e bëj unë pas këtij 

namazi, atëherë O All-llah! Më jep mua Tawfeeq të bëjë ashtu siç bën ai. 

        Vlerëso:  Në cilën  rrugë jemi duke ecur? 

        Planifikoni të ecni  në rrugë të drejtë në të gjitha fushat e mundshme të përmendura më                                      

lart. 
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َ  عَلَيِْهمْ  الْمَغُْضوِب  غَيْرِ  ٓا واَل ِ الضَّ  ﴾٪﴾ 7يَْن ﴿٪ل 

Jo 
e atyre që kane 

shaktuar  pezmin 
mbi ta dhe as 

(në) të atyre që janë të 

humbur 



nuk; 
tjetër se 

 Një që është i : مَْظلُوم

padrejtë apo i pikëlluari 
 Ai i cili ka : مَغُْضوب

shkaktuar pezmin 

 عَلَى 
 هِمْ 

َ  وَ   ai që shkon në humbje : َضال   ال
 .është shumësi َضالُّون، َضال ِين

(Ju bëni shumësin duke  

shtuar ين ,ون) 
mbi ata  dhe Jo 

Përkthimi: Jo në (rrugën) e atyre qe kanë shkaktuar pezmin (Tënd) mbi ata dhe as (në rrugën ) e 

atyre që janë të humbur. 

 

Grupi i parë (ata që e kane shaktuar pezmin): 

        Ata që dinë, por nuk veprojnë mbi të. Vetëm imagjinoni fundin e tyre të tmerrshëm në këtë 

botë dhe në botën tjetër.   

        Imagjinoni gjerrat e  liga të sotme, heronjtë, dhe udhëheqësit ,e sinqerisht kërkoni nga All-

llahu që të na ndihmojë të  mos jemi  si ata. 

Grupi i dytë (ata të cilit janë te humbur): 

        Imagjinoni popullin e sotme të humbur dhe përsëri sinqerisht lutemi që  të  na rruaje dhe 

udhezoje që të mos humbemi në këtë dynja  si ata . 

        Le të mos jemi në mesin e atyre që janë të humbur edhe pasi e kemi  Kur'anin me vete, 

sepse ne nuk e studiojmë atë , apo 'nuk kemi kohë "! 

        A jemi larg nga Kur'ani vetëm për shkak se ne nuk e dimë gjuhën arabe ? Hajde të 

vendosim sot se ne nuk do të largohemi  nga e të mësuarit e këto mësimeve  të Kur'anit arabisht.  

Luteni: O All-llah! Na ndihmo të ndjekim rrugën e drejtë në qoftë se ne e dimë atë, dhe na jep  njohuri 

në qoftë se ne nuk e dimë  atë. 

  

Mundohuni të mbani mend këtë hadith kudsi çdo herë kur do të recitoni  Fatihen.  Profeti (a.s) ka thënë 

se All-llahu xh.sh. ka thënë: Unë kam ndarë namazin mes Meje dhe robit Tim.  Gjysma është për Mua 

dhe gjysma për atë dhe unë  do t'i japë atij atë që ai kërkon.  

        Kur robi thotë:  َرَب ِ الْعَالَِمين ِ " :atëherë All-llahu thotë الَْحمُْد لِلَ حمدني عبدي  " që do të thotë: Robi 

im me ka lavdëruar, dhe 

        Kur ai thotë:  ِالرَّْحمِٰن الرَِّحيم atëherë All-llahu thotë: " اثني علي  عبدي  " që do të thotë: Robi im më 

ka lartësuar  dhe 

        Kur ai thotë:  ِين " :atëherë All-llahu thotë ,مَالِِك يَْومِ الد ِ مج دني عبدي  " që do të thotë: Robi im mëka 

madhëruar 

        Kur ai thotë:  ُإِيَّاكَ نَعْبُُد َوإِيَّاكَ نَْستَعِين atëherë All-llahu thotë: Kjo është ndërmjet Meje dhe robit 

Tim dhe çdo gjë që ai kërkon, unë do ti jap. Dhe 

        Kur ai thotë َراَط الْمُْستَقِيمَ   ال ِينَ . اهِْدنَا الص ِ ِصَراَط الَِّذيَن أَنْعَمَْت عَلَيِْهمْ غَيِْر الْمَغُْضوِب عَلَيِْهمْ واَل الضَّ  atëherë All-

llahu thotë: Kjo është për robin tim dhe ai do ta marrë atë që e  ka kërkuar 

 

[Sahih Muslim, transmetuar nga Ebu Hurejres, All-llahu qoftë i kënaqur me të].  
  

  

 

 

 

GRAMATIKA: Aplikoni rregullat që kemi mësuar në mësim  të mëparshëm për dy emrat , ن  dhe دي

تاب  .ك
  



 mënyrë e jetës Peremrat pronore   Numër p ...+ ن دِي …  libri+ كِتَاب 

Libri   tij  ٗ  Dini  tij كِتَابُه
  ٗ  Njëjës Vetë ـهٗ  ـه   i tij دِينُه

e 
tretë Libri tyre  ْكِتَابُهُم 

 

Dini  tyre  ْدِينُهُم i tyre ـهُمْ  ـِهم Shumës 

Libri  yt  َكِتَابُك Dini  yt  َدِينُك i yt  كَ ــ Njëjës Vetë 
e 

dytë Libri juaj  ْكِتَابُُكم Dini   juaj 
 Shumës ـُكمْ  I juaj   دِينُُكمْ  

Libri  im كِتَابِي Dini  im دِينِي i im ــِي Njëjës 
Vetë 

e 
parë Libri   

jonë كِتَابُنَا 
Dini   
jonë 

 
 ــنَا i jonë دِينُنَا

Dyfishtë
; 

Shumës 

  

Le të mësojmë format që i  përkasin gjinisë femërore:   

 

 ( paraqitet 66 herë në Kur'an )   Ajo:  َهِي    

   libri i sajكِتَابَُها ,    mënyra e  jetës sajدِينُهَا ,   Zoti i sajرَبُّهَا

  

  

Për të bërë gjininë femërore nga shumica e emrave, vetëm të shtoni ة në fund të fjalës . Rregulli për 

të bërë shumësin  e tyre është duke  shtuar ات në fund, pas heqjes ة, siç është treguar më poshtë. Ka 

rregulla të tjera, të cilat  do ti mesojmë  më vonë.   

  

Shumësi 
Femërorë 

 Njëjës 
Femërorë 

  
Njëjës 

Mashkullorë 
  

Shumësi 
Femërorë 

 Njëjës 
Femërorë 

  
Njëjës 

Mashkullorë 

 مُْسلِمْ   مُْسلِمَة مُْسلِمَات  ََكفِر  ََكفَِرة ََكفَِرات
 مُْؤمِن  مُْؤمِنَة مُْؤمِنَات  مُْشرِك  مُْشِركَة مُْشِرََكت
 َصالِح  َصالَِحة َصالَِحات  مُنَافِق  مُنَافِقَة مُنَافِقَات

 

 

 

 

 

 

 

Mësimi 4: Sura Al-Fatiha (6-7) 

 



Py1: Përktheni :  

 

َراطَ  اهِْدنَا ﴾٪﴾ 6الْمُْستَقِيْمَ ﴿٪ الِص   
   

 عَلَيِْهم۟الْ٪ أَنْعَمْتَ  الَِّذينَ  ِصَراطَ 
    

َ  عَلَيِْهمْ  الْمَغُْضوبِ  غَيْرِ  ٓال ِيَْن ﴿٪ واَل ﴾٪﴾ 3الضَّ  
     

  

Py.2: Kush mund të na japë Hidayah (udhëzimin e  fundit)? 

Përgj.: 

  

  

  

 Py.3: Cila kategori e njerëzve kanë qenë të  favorizuar nga All-llahu xh.sh? 

Përgj: 

  

  

  

 Py.4: Shpjegoni dallimin në mes ضوب غ م ين dhe ال ضال  .ال
Përgj: 

  

  

 

 Py.5: Kuptimi i  نَا  në   اهِْدنَا? 
Përgj: 

  

 

 

 

 
 

 

  



 

Pyetjet Gramatikore  në lidhje me Mësimin 4 

Py.1:  
b: Shkruani gjininë femërore e emrave të   
mëposhtme dhe shkruani shumësinë e 
tyre. 

  

a: Shtoni  "e saj" për emrat 
e mëposhtme siç tregohet 

në shembull. 

 مذكر مؤنث جمع

 

 Përemri Emri ھ +

 
 رَب   رَبُّها مُْسلِم   

 
 دِيْن    ََكفِر   

 
َ   مُْشرِك    اب  كِت  

 
 ايَات  عَابِد   

 
 اِْسم    َصالِح   

 
 ِصَراط    مُنَافِق   

  

  

Py.2: Ndaji  fjalët dhe shkruani  
kuptimet e tyre. 

 Py.3: Përktheni  fjalitë      në 
arabisht. 

   َضال  
Dinni i  jonë 
dhe libri jonë
 

 

   وَالَِّذيْنَ 
Zoti i  juaj dhe 
libri i  tij
 

 

   فَعَلَيِْهمْ 

Al-Kur'ani 
është libri  i 
jonë
 

 

   رَبُُّكمْ َو دِيْنُُكمْ 
Dinni i  tyre 
dhe libri i  tyre
 

 

   وَدِيْنُنَا
Zoti im dhe 
libri im
 

 
 



 

5. QËLLIMI I ZBRITJES 
 

أعوذ بالل من الشيطان الرجيمبسم الل الرحمن الرحيم 
142*    

ُ  كِتٰب    مُبَٰرك   اِلَيْكَ  اَنْزَلْنٰه

Ky është libri 
Ne ta  kemi  zbritur  

atë 
ty 

(O Muhamed s.a.v.s) ! 
I begatshëm( me plot 

bekime); 

Shumësi iكِتَاب 
është كُتُب. 

 Ne themi le  të مُبَارَكِعيد  ,  كَ  إِلَى هُ  أَنْزَلْنَا

jetë ky Bajram  i begatshëm 

për ty 
Ne e zbritëm atë. tek ty 

Përkthimi: (Ky është) libri(të cilin) ne e kemi zbritur(atë) ty ( o Muhammed a.s. ), i begatshëm. 

  

        All-llahu  ka  thënë  se ky është një libër i bekuar. Por arsyeja për zbritjen  e tij është shprehur 

në fjali te ardhshme.  Në qoftë se ne duam të fitojmë bekimet e këtij libri atëherë ne duhet të 

kryejmë ato gjëra për të cilat është i zbritur ai. 
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بَُّروْۤا  (صسورة )﴾٭ 22اُولُوا ااْلَلْبَاِب ﴿٭ وَلِيَتََذكَّرَ  ٰايٰتِه   ل ِيَدَّ

Kështu  që ata 
të mendojnë

(rreth) 
Ajeteve të Tij 

Dhe që  të marrin 
mësim 

ato të kuptuarit

(që kanë mend). 

بَُّروا لِ   أَلْبَاب أُوْلُوا،أُولِي يَتََذكَّر لِ  وَ  ه   آيَات يَدَّ

kështu 

që 

(për) 

ata 

mendojn

ë 

Shenjat, 

ajetet 
e tij dhe 

kësht

u

që 

ata marrin

mësim 
Ata që(ato të) Kuptuarit 

يَةآ menduar: تََدبُّر : shenjë; ajeti 
Shumësi iآيَةështëآيَات. 

 Intelekti : لُب   
Shumësi i  لُب  është أَلْبَاب. 

Përkthimi: Këshut që ata të mndojnë reth ajeteve të Tij, dhe që të marrin mësim ato të kuptuarit 

(ata që kanë mend). 

  

        Kur'ani është zbritur poshtë për:  

(1) të menduar; dhe (2) të marre  mësime prej tij. 

        Të menduarit reth ajeteve të tij. Ju nuk keni nevojë të mendoni gjatë leximit të një gazete.  

Eshtë e mjaftueshme  ta lexoni  një herë që ta kuptoni se çfarë do të  thote ajo fjali.  Por a  mund të 

lexoni një libër të shkencës, matematikës, apo ndonjë tjetër në të njëjtën mënyrë?  Jo. Duhet  të 

ndali dhe të mendoni  që  të  kuptoni.   

       Qër të mendojmë  se si është zbritur Kur'ani the reflekcionin e tij në jetën tonë , së pari duhet 

ta kuptojme atë! 

        Pranimi i këshillës  se Kur'anit do të thotë që të marrim mësim nga ai. Këtë  do ta bëni duke 

vepruar sipas urdhërave të tij dhe tc qëndroni larg nga ndalimet e tij.  

        Kur i  bëjmë këto dy hapa që i permendem më lart, pastaj me Dëshirën e All-llahut, ne mund 

të fitojmë të gjitha të mirat e kësaj bote dhe të botës tjetër përmes Kur'anit. 
  

 



 

Së pari do  të kuptojmë  marrëdhëniet tona me Kur'anin para se të mendojmë.  Ajo ka katër aspekte. 

1. Direkt  2. Personal 3. Planifikuar 4. Rëndësishme 

Kur'ani është Fjala e 

All-llahut.  Kurdo që 

dëgjon apo lexon  atë, 

mendo  se All-llahu 

më  thotë direkt 

mua..Ai më sheh se  si  

reagoj  ndaj fjalëve të 

Tij! 

Çdo ajet i Kur'anit 

është për mua.  Ai nuk 

thot ë se ky ajet është 

për kafir, mushrik, ose 

munafik. Unë duhet të 

shoh se çfarë është  në 

ato ajet për mua! Pse e 

ka dërguar All-llahu 

këtë për mua? 

Çdo kokërr është e 

paracaktuar dikujt për ta 

ngrënë!  Në të njëjtën 

mënyrë, çdo   ajet është 

i paracaktuar për dikënd  

që ta dëgjojë  ose 

lexojë.  Çdo gjë është 

një pjesë e fatit. Asgjë 

nuk është e rastit. 

Kur'ani është një kujtesë. A 

mund të jetë nje kujtesë e 

All-llahut e 

parëndësishme?  Unë duhet 

të pyes: O All-llah! Pse ke 

dhëne  që ta ndiej  ose 

lexoj këtë ajet  sot?   

  

  

Disa nga kushtet e nevojshme për të menduar  janë dhënë më poshtë. Duhet të: 

1. Koncentroheni 2. Të Kuptoni  3.Imagjinoni  4. Ndjeni  

Koncentrohu plotësisht 

edhe në qoftë se nuk je 

në gjendje të kuptojsh 

gjith ajetin.  Mundohu 

të kuptojsh çdo fjalë  

ne ajet që e merr vesht. 

Kërko falje prej All-

llahut, nëse  nuk mund 

kuptojsh atë. Freskoje 

angazhimin tënd për të 

mësuar Kur'anin.  

Përdore imagjinatën 

kudo që të jetë e 

mundur, sidomos kur 

dëgjon ajetet që kanë 

shenjat e All-llahut, 

krijimet, historin, 

Xhennet, Xhehennem 

etj. 

Përdori ndjenjat   e 

dashurisë, frikës, respektit, 

mirënjohjes, etj, kur  

dëgjon ajetet  e 

rëndësishme.  Për 

shembull,bëhu i  ngacmuar 

dhe shpresëdhënës, kur  

dëgjon ajete të  cilat  

përmendin  Xhennetin  dhe 

duhet te kesh frikë, kur 

dëgjon ajete të cilat e   

përmendin Xhehennemin. 

   

Për të marrë mësim, ose për të sjellë Kur'anin në jetën tonë,  duhet të: 

1. Kërkoni 2. Vlerësoni 3.Planoni 4.Përhapeni 

Çdo ajet i Kur'anit 

kërkon diçka nga ne.  

Për të kryer këtë, fillo  

duke lutur   All-lllahun   

të  të ndihmoje  të 

kuptojsh. 

Në dritën e asaj që ke 

kërkuar, vlerëso 

veprimet e ditës fundit 

ose javës së kaluar. Në 

qofte se je  duke bërë 

ate, falëndero All-

llahut, a nëse jo, kërko 

falje prej Tij. 

Plano  të bëjsh ato 

veprime ditën e 

ardhshme ose javën e 

ardhshme . 

Profeti (as) ka thënë: 

"Përhape prej meje, edhe 

në qoftë se ajo është një 

ajet!" Shpërndani  atë që 

keni mësuar në mënyrën 

më të mirë.  

  

Këto katër hapa janë treguar  në fillim të çdo mësimi në qosh të lartë  te anës djathtë në mënyrë 

që  të mos  i harroni.   "Imagjino" dhe "Ndjej" janë dhënë në mes për shkak të rëndësisë së tyre, 

duke  lexuar ose duke dëgjuar Kur'anin.  

  

Mundohuni të mbani mend më së paku  tre prej tyre: të  imagjinoni , të ndjeni, dhe kërkoni. In Sha All-

llah  do të mësoni më shumë se si të aplikoni këtë formulë në mësimet e mëposhtme. 

  

 

 



 

GRAMATIKA: Në arabisht, një fjalë mund të jetë një prej tre llojeve: 

سم.1 تاب :Emri (Sh  :(Emer) ا لم :ose një atribut (Sh (مكة ,ك  (مؤمن ,مس
عل.2 تح :Tregon veprimin (Sh :(Folje) ف صروا ,ف  (ن

ي ,من ,ل ,ب :bashkohen me emra dhe / ose folje (Sh :(Shkronjat) حرف.3  (إن ,ف
  

Në mësimet e mëparshme, kemi marre  disa  emëra dhe i kemi bëre  shumës Në këtë mësim do të 

mësojmë shkronjat: مع ,عن ,من ,ل .te parat  nga këto shkronja  (عن ,من ,ل) janë propozime. 

Mëso kuptimet , së bashku me shembujt e dhënë më poshtë.  Këta shembuj janë shumë të vleresueshme 

në përkujtimin e kuptimit te këtyre shkronjave.  Në shembujt e dhënë më poshtë, fjala إن paraqitet në 

Kur'an 1532 herë! 

  

Shkronja Shembull 

   ju Dinni i  juaj dhe mua Dinni i im  Për لَُكمْ دِينُُكمْ وَلَِي دِين për لَ، لِ 

يَْطان :Nga مِن   Kam marrë strehim në All-llahun nga djallia أَعُوذُ بِاللِ مَِن الشَّ

 عَن
Me       

            

    
 ُ   .All-llahu qoftë i kënaqur me të رَِضَي اللُ عَنه

 مَعَ 
Me       

            

            

  . 

ابِِرين  Në të vërtetë, All-llahu është me ata që janë إنَّ الل َ مََع الصَّ

të durueshëm. 

  
Vini re se këto shkronja  mund të kenë kuptime shumë të tjera , në varësi të kontekstit.   

Fjalët e tabelës së mëposhtme paraqiten  në Kur'an pothuajse 4960 ose 5000 herë .Përdorni TPI këtu 

dhe praktikën e tyre tërësisht.    

   meمَعَ  Mbi ..عَنْ   ngaمِنْ  përلَ 

 ٗ ُ مِ  për atë لَه ُ   Nga ai(prej tij) نْه ٗ  mbi atë عَنْه  مَعَه
me atë 

(m) 

 لَهُمْ 
për ata 

(m)  ْمِنْهُم 
Nga ata (prej 

tyre)  ْعَنْهُم 
mbi 

ata(m)  ْمَعَهُم me ata 

 me ty مَعَكَ  mbi ty عَنْكَ  .Nga ti (prej teje)  مِنْكَ  për ty لَكَ 

 لَُكمْ 
për ju 

të 
gjithë 

 مِنُْكمْ 
Nga  ju të gjithë 

(prej juve)  ْعَنُْكم 
mbi të 

gjithë ju  ْمَعَُكم 
me të 

gjithë ju 

 لِي
për 
mua مِنِ ي Nga ai(prej tij)  ي ِ  me mua مَعِي mbi mua عَن



 مِنَّا për ne لَنَا
Nga ata(m) (prej 

tyre) َّا  me ne مَعَنَا Mbi ne عَن

 لَهَا
për 
të(f) مِنْهَا  Nga ti (prej teje).  ْ  مَعَهَا mbi atë هَاعَن

me 
atë(f) 

Mësimi 5: Qëllimi i Zbritjes 

 

Py.1: Përktheni fjalët: 
  

ُ  كِتٰب    مُبَٰرك   اِلَيْكَ  اَنْزَلْنٰه
    

بَُّروْۤا ﴾٭22﴿٭اُولُوا ااْلَلْبَاِب  وَلِيَتََذكَّرَ  ٰايٰتِه ل ِيَدَّ  

    

  

Py.2: Shpjegoni تََدبُّر  me një shembull. 

Përgj.: 

  

  

  

  

  

Py.3: Shpjegoni kuptimin e تََذكُّر me një shembull. 

Përgj.: 

  

  

  

  

Py.4: Përshkruani katër marëdhënijet  e lidhjes tonë me Kur’anin. 

Përgj.: 

  

  

  

  

  

  

Py.5: Përshkruani katër kushtet e تََدبُّر dhe تََذكُّر. 
Përgj.: 
 



  

 

 

 
 

 

Pyetjet Gramatikore në lidhje me Mësimin 5 

 

Py.1: Pas shembujve  e dhënë për ل, plotësoni në vende  bosh me َمِنْ، عَنْ، مَع. 

  

 v عدد Numri ل من عن مع

 
 

  ٗ  واحد .sh لَه
3 të 
ب  غائ

 
 

 جمع .nj لَهُمْ  

 
 

 واحد .sh لَكَ  
2 të 
ضر  حا

 
 

 جمع .nj لَُكمْ  

 
 

 واحد .nj لِي 
1rë 

لمم ك  ت

 
 

 جم .sh لَنَا 

dy.نى ث  م

 
 

ث واحد لَهَا  ب .nj مؤن  غائ

  

Py.2: Ndani  fjalët arabe dhe 
shkruani kuptimet. 

 Py.3: Përktheni fjalitë në 
arabisht 

 All-llahu të jetë   اللُ مَعَنَا
i kënaqur me 
ty 

 
   فَلَهُمْ 

Emri yt  
   وَلَنَا

Dhe nga ti  



   فَِمنُْكمْ 
Dhe për ata  

 Al-Kur'ani   فَلَهَا
është me mua  

 

  

6.Kur'ani është  i lehtë për të  mësuar 

 

Ne kemi mësuar në mësim të fundit që All-llahu e ka zbritur  Kur'anin për të menduar thellë reth  

ajeteve të tij dhe për ti praktikuar në jetën tonë .  Ajetet e Kur'anit janë në gjuhën arabe dhe Kur'ani nuk 

mund të përkthehet.  Ne mund të marrim  vetëm mesazhin e Kur'anit në përkthim.  Që të mendojmë 

thellë mbi ajetet e Kur'anit se pari duhet të mësojme  arabisht.   

  

Kjo është një bekim i madh nga All-llahu që Ai e ka bërë Kur'anin të lehtë për ta kuptuar. Arabishtja e 

tij  është gjithashtu e lehtë si edhe  mësimi  i kuptimit  themelor . 

 

أعوذ بالل من الشيطان الرجيمبسم الل الرحمن الرحيم 
212  31  

رْنَا وَلَقَدْ : 1 كْرِ  الْقُْرٰانَ  يَسَّ  (17–القَمَر )لِلذ ِ
Dhe ne  të vërtetë

 
Ne e  kemi bërë të 

lehtë Kur'anin 
për ta kuptuar dhe  mbajtur në 

mend 

 e lehtë : يُْسر قَدْ  لَ  وَ 

 vështirë : عُْسر

رْنَا  ne kemi lehtësuar : يَسَّ

Kuptimi i 

Kur'anit është 

"një i cili  është 

recituar 

shpesh." 

كْر لِ   الِذ 

dhe 
në të 

vërtetë 
tashmë 

për të, 

për të 
Kuptoj dhe mbaj në mend 

لوة  قَْد قَامَِت الصَّ
Namazi tashmë. është i 

vedosur  

:ka dy kuptime ذِكْر

(1) për të kuptuar; dhe  
(2) për të mbajurt në mend 

Përkthimi: Dhe në  të vërtetë Ne e kemi  bërë të lehtë  Kur'anin   për ta  kuptuar dhe mbajtur  në mend. 

 

  

        Për të dhënë fetva në bazë të ajeteve, duhet të  studioni thellësisht me vite të  tëra...Megjithatë, 

Kur'ani është shumë i lehtë për ta kuptuar dhe për të marrë mësime nga ai. 

        Falënderoje All-llahun sinqerisht që e bëni të lehtë Kur'anin për ne ta  kuptojmë  dhe  të 

marrim  mësime nga ai.Faleminderit Atij  për planifikimet se si të mësojmë  Arabishten e Kur'anit  

sa më shpejt që të jetë e mundur. 

        Kurrë mos mendoni, të thoni  ose të pranoni  që Kur'ani është i rëndë për t'a kuptuar.A po doni  

të kundërshtoni  këtij  ajeti? (Të na  falë All-llahu.) 

        Kur'ani është i  lehtë për ta  mësuar, por  nuk është automatik. Ju duhet të shpenzoni  kohë dhe 

përpjekje për ta mësuar.  Profeti (s.a.v.s) tha se All-llahu vjen duke vrapuar drejt atij qe shkon  drejt 

All-llahut duke ecur.  Le të fillojmë të ecim së pari.   

        Kur'ani është i lehtë dhe efektiv për këshillimin e të tjerëve. Kuptojeni  atë mirë në mënyrë që 

do ta  mësoni stilin e tij, argumentet, tregimet, dhe argumentet e bazuara. 
  
Le të marrim  tani një hadith.  

284 817   



 (بخارى)وَعَلَّمَهٗ      تَعَلَّمَ   الْقُْرآنَ  مَّْن   َخيُْركُمْ  : 2
Më i  miri  prej juve  Është ai që mëson Kur'anin Dhe ia  mëson dikujt 

atë 

 :Pyetja e parë në varr كُمْ  َخيْرُ 
 مَْن رَبَُّك؟ 

Kush është Rabbi i yt? 

 mësuarتَعَلَّمَ 
 mësuarعَلَّمَ 

 هٗ  عَلَّمَ  وَ 

Mirë, mirë juve dhe mëson atë. 

Përkthimi: Më i miri prej juve  është ai qe  mëson Kur'anin dhe ia mëson dikujt  atë. 

  

        Kjo është guxim i madhë  për ne. 

        Profeti (a.s) i ka përmendur se pari  nxënësit dhe pastaj mësuesin. Ky është një nderim  i madh 

për çdo nxënës të Kur'anit. 

        Kjo gjithashtu do të thotë se personi më i mirë është ai që bën këto të dya së bashku . 

        Kjo gjithashtu do të thotë se mësimi i Librit All-llahut nuk ka fund! Prandaj, ne duhet të 

mësojme sa  më shumë  deri sa të vdesim. 

        All-llahu na shikon neve! Le te kemi qëllim menjëherë të fillojmë të veprojmë sipas këtij 

Hadithi.  Kurrë mos u ndali të mësoni.  Keni ndërmend të praktikoni  ato veprime  dhe mësoni  atë  

familjen dhe miqtë tuaj.  Bëni një plan për të mësuar dhe për të dhënë mësim në një nivel individual 

dhe kolektiv.  

        Profeti (a.s)   është dërguar  si mësues i Kur'anit. Ai e ka mësuar Kur'anin duke shpjeguar dhe 

duke praktikuar atë.  Për të mësuar në  mënyrë që kanë mësuar Ashabët (shokët e Pejgamberit a.s) , 

së pari  duhet të mësojmë të lexojmë arabisht dhe Texhvid.  Mos u  ndaleni atje, sepse mësimi i 

vërtetë i Kur'anit fillon pas saj, dmth, si  të kuptojmë  dhe praktikojmë atë. 

  

Le të marrim  një hadith tjetër: 

22            224   

َّمَا اْْلَعْمَالُ : 3  (بخارى)   بِالنِ يَّاِت   إِن

Vetëm veprat Me nijjet (janë të pranueshme). 

 vetëm:   إِنَّمَا

Shumësi iعَمَل (veprim) është أَعْمَال 
 نِيَّة                نِيَّات 

  nijet (nj) (sh) nijete 

Përkthimi: Vetëm veprat  me nijjet janë të pranueshme. 

  

        Në Ditën e Gjykimit, rasti i tre njerëzve  do të vendoset para. Midis tyre do të jetë një 

recitues i Kur'anit i cili ka recituar që të lavderohet.  Ai do të hidhet në zjarr për shkak se e ka 

pasur gabim qëllimin.  All-llahu nuk i pranon ato vepra të cilat janë bërë që  të shohin tjerit  së 

bashku me Të. 

        Le të mësojmë Kur'anin për të kënaqur vetëm All-llahun . Mësoni atë që ta kuptoni  dhe 

praktikoni. 

        Le të mësojmë atë për të mësuar të tjerët për hir të All-llahut, sepse një shumicë e madhe 

është larg nga Kur'ani. 

        Mësoni atë që të bashkoni bashkësine  në bazë të Kur'anit dhe Sunnetit (thëniet dhe mësimet 

e profetit Muhamed, paqja qoftë mbi të). 

Të tre fjalët e dhënë në tabelën e mëposhtme paraqiten  2306 herë në Kur'an. Mbani mend kuptimet e 

tyre duke përdorur  shembujt e mëposhtëm.  Eshtë më lehtë  të mbani në mend dhe të përkujtohuni dhe 



nëse i mbani në mend edhe shembujt e dhënë.   Shembujt janë shumë të dobishme, sidomos kur jeni 

ngatërruar dhe  filloni te  përzieni  kuptimet  e një  fjale me  fjalën tjetër  që kanë tingull të ngjajshëm 

(të tilla si ان dhe ان). 
 628    

 Nëse do All-llahu إنْ َشاءَ اللُ  nëse إنْ 

1532      

ابِرين në të vërtetë إنَّ   إِنَّ اللَ مََع الصَّ
llahu është me ata që janë -llA Në të vërtetë

të durueshëm 
146      

َّمَا اْْلَعْمَالُ بِالنِ يَّ  vetëm إنَّمَا  اتِ إِن
Vetëm veprat me nijet janë të 

pranueshme 

GRAMATIKA: Ne kemi mësuar tashmë atë në Arabisht, një fjalë mund të jetë një nga tre lloje: 

سم.1  (مُْسلِم، مُْؤمِن) ose një atribut (كِتَاب، مَكَّة) emri: Emri) ا
عل.2 ) Tregon veprimin :(Folje) ف افَتََح، نََصُرو ) 

ي ,من ,ل ,ب) bashkohet me emra dhe / ose folje :(Shkronjë) حرف.3  إن( ,ف

Në këtë mësim do të mësojmë katër shkronja më shumë: :  ِب، فِي، عَلَى، إِلَى Të gjitha këto janë 

parafjali.   Shembull fjalit  e dhëna më poshtë janë shumë të dobishme për të mbajtur në mend kuptimin 

e këtyre  shkronjave. Në shembujt më poshtë, fjala يل ب س  paraqitet në Kur'an 225 herë. 

  

Shkronja Shembull: 

  llahut-mër të Alle Në بِْسِم الل Në بِ 

 llahut-rrugën e All Në فِي َسبِيِل الل  Në فِي

المُ عَلَيُْكمْ   mbi عَلَى   ju mbi  tëqofPaqja السَّ

َّا إِلَيْهِ رَاِجعُون  te إِلَى  Në të vërtetë ne i takojmë  All-llahut dhe në إنَّا لِلِ َوإِن

të vërtetë  Atij do t'i kthehemi. 

  

Vini re se parafjalët e mësipërme mund të kenë kuptime  shumë të tjera  në varësi të kontekstit.   

  

Fjalët e tabelës së mëposhtme paraqiten  4327 herë  në Kur'an. Përdorni TPI këtu dhe praktikoni 

tërësisht.   

  

 për të, në drejtim :: إِلَى mbi: عَلَى në: فِي në :بِ 

të 

ِ  në të فِيهِ  në të بِه   ِ  mbi atë عَلَيْه  ndaj tij إِلَيْه

 إِلَيِْهمْ  mbi ta مْ عَلَيْهِ  në to فِيِهمْ  në to بِِهمْ 
ndaj 
atyre 



 ndaj teje إِلَيْكَ      mbi ju  عَلَيْكَ  në ty فِيكَ  në ty بِكَ 

 بُِكمْ 
në ju të 
gjithë  ْفِيُكم 

në ju të 
gjithë  ْعَلَيُْكم 

mbi ju të 
gjithë  ْإِلَيُْكم 

Ndaj   ju 
të gjithë 

 إِلَيَّ  mbi mua عَلَيَّ  në mua فِيَّ  në mua بِي
Ndaj 
meje 

 إِلَيْنَا mbi ne عَلَيْنَا në ne فِينَا në ne بِنَا
Ndaj 
neve 

 إِلَيْهَا mbi asaj عَلَيْهَا në të فِيهَا  në të بِهَا
Ndaj 
asaj 

 

 

 

 

 

 

 

Mësimi 6: Al-Kur'an është i lehtë për ta mësuar 

Py.1: Përktheni fjalët: 

رْنَا وَلَقَدْ  كْرِ  الْقُْرٰانَ  يَسَّ  لِلذ ِ
    

 

(بخارى)  وَعَلَّمَهٗ  تَعَلَّمَ الْقُْرآنَ    مَّْن   َخيُْركُمْ   

    

 

(بخارى)   بِالنِ يَّاِت   إِنَّمَا اْْلَعْمَالُ   

   

 
  

  

  

  

Py.2: Çfarë qëllimi duhet të ketë një njeri për ta mësuar Kur'anin? 

Përgj.: 

  

  

  



Py3: A është Kur'ani i rëndë  për ta mësuar? Na jep vërtetim. 

  

  

  

  

Py4: Çfarë  përpjekje mund të bëjmë për të mësuar Kur'anin? 

Përgj: 

  

  

  

  

Py5: Jepni mendime  dhe shembuj për  َّاِنْ،اِن  dhe َّمَا  .اِن
Përgj: 

 

 

 

 
 

  

 

Pyetjet Gramatikore  në lidhje me Mësimin 6 

Py1: Pas shembujve  të dhënë për   ب, plotësoni në  vende bosh me ،إ لَى َعلَى، ف ي . 

 

 p عدد Numri بِ  فِي عَلَى اِلَى

 

 واحد .nj بِه    
3 

te
 

ب   غائ

 جمع .sh بِِهمْ   

 

 واحد .nj بِكَ   
2 

te
 

ضر   حا

 جمع .sh بُِكمْ   

 

 واحد .nj بِي  
1 re 

لم ك ت   م

 جمع .sh بِنَا  

dy.نى ث  م



 

ث واحد بِهَا   ب .nj مؤن  غائ

  
  

Py2: ndani  fjalët arabe dhe 
shkruani kuptimet e tyre. 

 Py3: Përktheni fjalitë në  
arabisht. 

 Mbi atë dhe   وَفِيُْكمْ 
mbi mua  

  Sipas   فَعَلَيَّ 
Kur'anit  

 Paqja qoftë   وَاِلَيْكَ 
mbi ju të 
gjithë 

 

   فِْي كِتَابُِكمْ 
Në Kur'an  

 Mbi ju dhe   اَنْزَلْنَا عَلَيَْك 
mbi të  

  

 

 

7.SI T'A MËSOJMË ATË ? 

  

Mënyra më e mirë për të mësuar Kur'anin është që të ndiqni tre hapa të përmendura në këtë 

mësim.  Hapi i parë është që të lutemi  All-llahut për njohuri.  

   

 (سورة طه)﴾114ا ﴿ِعلْمً  زِدْنِىْ  رَب ِ 

O Zoti im! shtoma diturinë. 

 kujdeset për ne dhe na ndihmon të : : رب  

rriten 

 njohuri,dituri : ِعلْم نِىْ  زِدْ 
Rrite, shto mua 

Përkthimi: O Zoti im! Shtoma diturinë. 
  
        Këtë du'a  (lutje) All-llahu e ka mësuar ndaj  Profetit (a.s) e si do mos për të memorizuar dhe 

të mësuar  Kur'anin. Prandaj, kujdesuni që të  përdorëni  këtë dua sa më shpesh që mundeni.  

        Së bashku me du'a (lutje), ne duhet të kalojmë kohën tonë duke munduar ta  kuptojmë  

Kur'anin.Nëse një nxënës kërkon All-llahut t'i jep  sukses në çdo namaz por nuk shkon në shkollë 

ose hapen  ndonjë libër leximi,  a është ai i sinqertë?  Nëse ne vetëm lutemi për njohuri, por nuk 

bëjmë një përpjekje atëherë ne jemi duke luajtur me dua?  

        Pse kërkon njohuri? Për të praktikuar atë në një  nivel individul  dhe  kolektiv dhe për të përhapur 

atë. I lutem  All-llahut të na ndihmojë që  të mësojmë, kuptojmë , praktikojmë , dhe të përhapim fjalët e  

Kur'anit. 



        Si duhet të lutemi? Siç  një person i cili ka qenë  i uritur për dy apo tre ditë me radhë,  si një 

pacient me  zemrën e sëmurë të cilët të nesërmen do t'ja hapin zemrën që ta bëjnë operacion.  A  

do të  luse  All-llahun vetëm një herë?  A  do të kërkojë  diçka pa ndjenja?  

           I lutem All-llahut që të shuajë urinë tonë për dije dhe  të  na shputoje  nga sëmundja e 

injorancës. Libri më i rëndësishëm i njohurive është Kur'ani. Nëse ne nuk e dimë atë, ne do të 

jemi të humbur. 

  

Hapi i dytë është që të përdoreni  të gjitha burimet duke filluar me penë. (laps). 
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 (سورة العلق) ﴾٪4بِالْقَلَِم ﴿٪ عَلَّمَ  الَِّذىْ :    2

(Ai) që (e) mësoi Me penë 

 ai që :الَِّذْى 
 Ata që : الَِّذين

 mësoiتَعَلَّمَ 
   mësuarعَلَّمَ 

  قَلَمِ  بِ 

me penë 

Përkthimi: Ai që  e mësoi me penë. 

  

        Hapi i dytë është të përdorni penë. (laps) . Marreni  lapsin menjëherë! Ju keni shkruar 

miliona fjalë me dorën tuaj.  Tani përdorëni dorën tuaj për të mësuar  Arabishten Kur'anore  dhe e 

bëni atë shprehi..   

        Ku do të  shkruani ? Mbani një fletore. Shkruani atë që  mësoni.  Zhvilloni  një bibliotekë të 

vogël prej librave dhe fletoreve .  

        Nëse e bëni të shkruarjen si një shprehi  atëherë duhet të keni vëmendje për të dëgjuar dhe të 

kuptuar. 

        Bëni një kusht për veten sot që do të shpenzoni  më së paku 5-10 minuta për të shkruar 

kuptimet dhe format gramatikore e fjalëve të reja .A jo me përtesë, por me  plotë ndjenja  dhe 

sinqeritet. 

        Nëse ka ndonjë njohuri  se ky Ummeti ka mungesa, atëherë dituria është në Kur'an, te i cili 

fjala e parë e shpalljes  është, "Lexo!"رأ  , Bënje leximin si një shprehi apo zakon tuaj të veçantë .إق

lexoni të gjitha gjëra të tjera të mira  si historia, shkenca, matematika, letërsia, etj. 

Hapi i tretë është që të konkurroni dhe të përpiqeni:  

24 27   

 (2 :الْمُلْك) عَمَاًلط٪ اَْحَسنُ  اَيُُّكمْ :    3
Cili nga ju ( prej jush) është më i mirë në vepra? 

 

 أَكْبَر كَبِير i madh كُمْ  اَيُّ 
 أَعْمَال عَمَل 

të cilat i ju, juaj 
i vogël أَْصغَر َصغِير 
Mirë. أَْحَسن َحَسن 

Përkthimi: Cili prej jush është më i mirë në vepra? 

  

        Ky është hapi i tretë. All-llahu na krijoi  të shohim se kush është më i mirë, më i  mirë në 

lutje , më i mirë në shtëpi, më i mirë në zyrë.   Më i mirë  ne veprat individuale të tilla si namazi, 

agjërimi, dhe Dhikri. Më i mirë në veprat sociale të tilla si të ndihmoni të tjerëve , duke bërë 

Da'wa, urdhërimi për të mirë, dhe ndalimi i  të keqes. 

        All-llahu na shikon ne! Kush është më i mirë në të mësuarin e  Kur’anit  në këtë klasë? 

Vetëm për hir të All-llahut, mundohuni  të jeni më t ë mirë se të tjerët.  Konkurroni!   



        Shejtani digjet  nga inati. Pse? Sepse ju keni filluar  të mësoni  Kur'anin. Ai do të mundohet 

në çdo mënyrë tu ndaloje juve nga mësimi. Shejtani  është i gatshëm, engjëjt janë  gjithmone të 

gatshëm, me lapsat  e tyre  për të regjistruar veprat tuaja.  Ju ,a jeni gati? 

 

 

  
 

 

 

 

 (۱۱۱:سوره طهٰ )رَِب  زِدْنِْي ِعلْمًا

 (۱:العلق) اَلَِّذْي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ 

ً  اَيُُّكمْ     (۲:الملک) اَْحَسُن عَماَل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAMATIKA - Tre lloje të parafjalëve 

Ju keni mësuar disa parafjali  në dy mësimet e fundit.  Parafjalitë  e ndryshojnë kuptimin e tyre në 

varësi të kontekstit.  Nëse i mbani në mend këto lloje , do të dini se si ti  kuptoni. 

  

1. Në të njejtën mënyre gjërat janë të   shprehura   edhe në gjuhë të tjera duke përdorur 

parafjali të  ndryshme.  Për shembull:   

اپر ایمان الی ہالل ںمی ;Unë besova në All-llahun      آمَنُْت بِاللِ    (në urdu) 

Mbi 3 dënime në 3 gjuhë të ndryshme shprehin të njëjtin fakt, dmth, unë besova , por parafjalë 

në çdo gjuhë është e ndryshme në kuptimet themelore të saj (me të, në, dhe me radhë). 

  

2. Për të njëjtën gjuhë, një parafjalë mund të jetë ose mund të mos jetë e nevojshme në varësi të 

foljes duke e  përdorur.  Shembull: unë i thashë atij, unë i tregova  atij. 

Ndonjëherë, një parafjalë mund të jetë atje në gjuhën arabe, por nuk kërkohet në shqip (apo 

ndonjë tjetër) gjuhë. Për shembull: 

  

  

hyrja në fenë e All-llahut (ne kete fjali perkthehet)  ِيَْدُخلُونَ فِي دِيِن الل 
Më fal (ju nuk keni nevojë për të përkthyer për ل) اغْفِرْلِي 

 (۱۱۱:سوره طهٰ )رَِب  زِدْنِْي ِعلْمًا

 (۱:العلق) اَلَِّذْي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ 

َ  اَيُُّكمْ  ً ا  (۲:الملک) ْحَسُن عَماَل



  

Ndonjëherë, një parafjalë mund të mos jetë atje në arabisht, por kërkohet në shqip.  
Unë kërkoj faljen e All-llahut 

(Ju keni për të shtuar 'e' në shqip) 
ُر اللأَْستَغْفِ   

dhe ki mëshirë mbi mua 

(Ju keni për të shtuar 'mbi' në gjuhën shqipe) 
 وَارَْحمْنِي

  

3.Ndryshimi i parafjalëve  çon në ndryshimin  e  kuptimit.  Kjo është e vërtetë ndoshta për 

shumë gjuhë.  Për shembull, në shqip, ne kemi: të marrë, të merre  në, të marrë nga, zbres, të 

merrni në.  Njëjta gjë është e vërtetë për gjuhën arabe.  Do të marrë vetëm dy shembuj. 

  

Lutuni Zotit  juaj    (لِ + َصل ِ )َصِل  لَِربِ َك 

Sjell paqen mbi Muhammedin (a.s)   (عَلَى+ َصِل  )َصِل  عَلَى مَُحمَّد 

  

Përemrat dëftor: Do të mësojmë katër fjalë në gjuhën arabe që janë përdorur për të treguar personat, 

objektet, ose veprimet. Këto katër fjalë paraqiten 902 herë në Kur'an. Praktikoni  ato duke përdorur 

TPI siç është përshkruar në tabelë më poshtë. 

  

Udhëzime për praktikë:  

tregoni me një gisht për diçka pranë jush si një libër dhe thoni هٰذا . Tregoni me 

katër gishtat në të njëjtin drejtim dhe thoni  هُٰؤآلء.  

Tregoni një  gisht ndaj dikujt në një distancë dhe thoni   َذٰلك.  Drejtimi nuk 

duhet të jetë në të djathtë (për   ْهَُو، هُم) ,as për para (për  ْأَنَْت، أنْتُم) ,por në 

mes.Tregoni me  katër gishtat në të njëjtin drejtim dhe thoni أُوٰلِئك. 

 

Peremrat deftore 

ky  َٰذاه  

këta  ُٰؤآلءه  

Ai  َذٰلِك 

ata  ِئكَ ـٰـاُول 
  

 

 

 Mësimi 7: Si  të mësojmë? 

Py.1: Përktheni fjalët. 

﴾114ِعلْمًا ﴿ زِدْنِىْ  رَّب ِ  (114: طه)   

    

 

الْقَلَمِ بِ  عَلَّمَ  الَِّذىْ  (4: العلق)   

    

 

(2: الملك) عَمَاًلط٪ اَْحَسنُ  اَيُُّكمْ   



    

 

  

 

Py.2: Të cilin All-llahu e ka mësuar lutjen për shtimin e diturisë? 

Përgj.: 

  

  

  
  
Py.3: Çfarë përpjekjesh mund të bëni pasi  kërkoni prej  All-llahut diturinë? 

Përgj: 

  

  

  
  
Py.4: Ndryshimi i parafjalëve  ndryshon kuptimet e fjalës / foljes.  Jep një shembull. 

Përgj: 

  

  

  
  
Py.5: All-llahu dëshiron që  të konkurrojmë.  Shkruani  5  sfera  të rëndësishme të 

konkurrencës.  

Përgj:  
 
 
 
 
 

  

 

Pyetjet Gramatikore në lidhje me Mësimin 7 

Py.1:  

b. Pas shembujve të dhëna për هذا, shkruani 

fjali të thjeshta duke përdorur përemrat 
tjera. 

 
a. Shkruani kuptimin e 

përemrave të mëposhtme. 

 هُٰؤآلءِ   هَٰذا هَٰذا كِتَاب  
 ذٰلِكَ   هُٰؤآلءِ  



 هَٰذا  ذٰلِكَ  
 أُولـِٰئكَ   أُولـِٰئكَ  

               

  

Py.2: Ndani fjalët arabe dhe 
shkruani kuptimet e tyre. 

 Py3: Përktheni në arabisht. 

 Mësuar dhe   فَِمنْهُمْ 
mëson  

 Mësuar nga   َوإِلَيَّ 
lapsi.  

 Shtoma   وَفِيْهَا
diturinë   

 Prandaj ju të   وَمِنْكَ 
gjithë  

   وَعَلَيُْكمْ 
Dhe prej tyre  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Sura AL-ASR (Sura nr. 103) 

  

Hyrje: Kjo surë e vogël  i jepë njerëzimit  një formulë për të shmangur humbjen. Si të shpëtojmë veten 

duke bërë veprimet e duhura. 

يَْطان الرَِّجيْم ِ مَِن الشَّ ِ الرَّحمِٰن الرَِّحيْمأَعُوْذُ بِاللّٰ  بِْسِم اللّٰ

﴾٪﴾ 1وَالْعَْصِر ﴿٪  

Pasha Kohen 



 الْعَْصرِ  وَ 

Dy kuptimet e  َ(1) :و dhe;  (2) ) nga ( pasha,betim) koha 

  

     Shumë surë në Kur'an fillojnë me betim të ngjajshëm, të tilla si  ،مِْس، وَاللَّيِْل، وَالنَّْجِم وَالْفَْجِر، وَالشَّ
مَاءِ  وَالسَّ
     All-llahu ka marrë betimin nga koha. Koha është një dëshmitar me atë që është thënë pas këtij 

betimi.  
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 ﴾٪﴾ 2ُخْسٍر ﴿٪ لَفِْى  ااْلِنَْسانَ  اِنَّ 

Në të vërtetë Njeriu 
(Është) sigurisht 

në

 
Humbje 

 paraqitet në Kur'anإِنَّ 

1532 herë!

ابِِرين    لل َإِنَّ ا  مََع الصَّ  

إِنَْسان :  Njeriu 
نَْسان الِْ :   njeriu, njerëzimi 

 فِي لَ 
 me 

siguri 
Në 

Përkthimi: Në të vërtetë, njerëzimi është sigurisht në humbje. 

  
        Në këtë ajet, kemi gjetur një mënyrë për të treguar rëndësinë e subjektit, All-llahu filloi me 

tre forma të ndryshme të theksit: (1) Ai mori betimin; (2) إن duke përdorur dhe (3)duke përdorur 

 .ل
Eshtë  theksi i  katërti në formën e ال  Në një klasë prej 100 nxënësve, nëse dështojnë 95 në .إ

provim, do të themi, "Të gjithë  kanë kaluar me përjashtim të 95?" Jo. Ne themi, "Të gjithë kanë 

dështuar, përveç pesë", duke nënkuptuar se ajo që vjen pas "përveç" është një pakicë. Prandaj, 

shumica e njerëzimit është në humbje. 

     Shumë herë kemi dëgjuar këtë ajet, ne duhet të rrisim vëmendjen tonë dhe të mendojmë 

përsëri se çfarë bëjmë për të shmangur humbjen! 
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 َّ لِٰحتِ  وَعَِملُوا ٰامَنُْوا الَِّذينَ  ااِل  الصّٰ
Përveç Atyre qe besuan dhe bënë Vepra të mira 

َّ ا  للالَ إِلهَ إاِل
 الَِّذينَ ِصَراَط 

 أَنْعَمَْت عَلَيِْهمْ 
 إِيمَان

besimi 

ِ  َصالِح عَِملُوا وَ   ُحون، َصالِِحينَصال
 dhe ata bënë َصالَِحاتَصالَِحة 

Përkthimi: Përveç atyre që  besuan  dhe bënë vepra të mira  . 

  



        Le të mendojmë së pari gjatë dy gjëra të përmendura këtu: Besimi dhe veprat e mira 

        O All-llah!  Më jep besim të saktë, të plotë, dhe  të fortë.  

        Vlerëso: Unë kam besim, por çfarë është gjendja e besimit tim? Sa herë gjatë ditës nuk 

mendoj për All-llahun, botën tjetër, dy engjëjve, dhe djallin që me shoqëron  gjatë gjithë ditës?  



Sa i fortë është besimi im për fatin?  A Unë them: Pse  më ndodhi kjo  mua?  Apo mund ta marrë 

atë si një test nga All-llahu dhe të mundohem sa më  mirë  të kapërcej  atë. 

        Çfarë është gjendja e besimit tim në Librin e All-llahut? A kam  vetëm  besim apo 

interesohem  të zhvilloj  marrëdhënie me të duke studiuar dhe praktikuar atë.  

        Kur'ani merret me detajet e besimit tonë. Recitimi i Kur'anit me kuptimin dhe studimin e  

Hadithit  forcon dhe rrit besimin tonë.   

         Vetëm Imani (besimi) nuk është i  mjaftueshem  për  më shpëtuar mua humbja.Veprat e mira 

janë gjithashtu esenciale. Çfarë është cilësia e namazit  im, agjërimit , zekatit, sjelljes, moralit, 

marrëdhënies, etj?  
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بِْر  ﴿٪ وَتََواَصْوا بِالَْحِق  ۟ال٪ وَتََواَصْوا  ﴾٪3بِالصَّ
dhe këshillojne  njëri-

tjetrin Ne të vërteten, 
dhe këshillojne  njëri-

tjetrin në durim [i]. 

 تََواَصوْا وَ 
 vertete : َحق  

 َصبْر تََواَصوْا وَ 

dhe këshillojne njëri-tjetrin dhe 
këshillojne njëri-

tjetrin 
 Këmbëngulje, durim 

Përkthimi: Dhe këshillojne  njëri-tjetrin në të vërtetën dhe këshillojnë  njëri-tjetrin në durim. 

  

           Vetëm imani dhe veprat e mira nuk janë të mjaftueshme. Eshtë gjithashtu e nevojshme të 

këshillojmë  të tjerët në të vërtetën dhe në durim.   

        Ku do të gjeni  të vërtetën? Në Kur'an dhe në Sunnetin e Profetit a.s. Nëse ne nuk jemi në 

gjendje  të kuptojmë Kur'anin, atëherë si do të përhapim  të vërtetën  tjerëve? 

        Në shumë pjesë të Kur'anit, All-llahu shpjegon se si profetët dhe të dërguarit  kanë këshilluar 

njerëzit  në të vërtetën, drejtësinë dhe durimin. Mëso nga ata mënyrën për të bërë atë. 

        Në këtë ajet, All-llahu i adresohet popullit në formën e shumësit! Dmth. 'ata që bëjnë ...'. 

Kjo tregon se ne duhet të punojmë si një ekip dhe të këshillojmë njëri-tjetrin për të bindemi në 

All-llahun në çdo aspekt të jetës jonë.   

        Ju mund të filloni tani me zgjedhjen e një shoku  në këtë klasë dhe kërkoni prei tij që të jetë 

një partner i juaj në këshillimin njëri-tjetrin për të mësuar  dhe praktikuar Kur'anin  deri në fund. 

         Durimi (sabri) është tre llojesh: (1) Durimi për të bërë vepra të mira, duke përfshirë punën e 

davetit, (2) durimi për të qëndruar larg nga mëkatet, dhe (3) durimi duke u përballur me 

vështirësi, sëmundjeve, etj. 

        Kur themi birit apo bijës tonë  "të arsimohet," ne kemi një plan me detale  për arsimin e tij. 

A kemi ndonjë plan të ngjashëm për të këshilluar njerëzit në rrugën e drejtë? 

        Profeti (a.s) ka thënë: "Asnjë prej jush  nuk  do të besoje në të vërtetë  deri sa  nuk  dëshiron  

vëllaut  të  tij atë që dëshiron për vete."Të gjithë njerëzit janë vëllezërit dhe motrat tona nga 

Ademi dhe Hava, kështu që ne duhet të dëshirojmë për të gjithë njerëzimin të njëjtat gjëra që ne 

duam për veten tonë, duke shpërndajtur mesazhin e Islamit. Që  të përhapim mesazhin,  së pari 

duhet vetë ta njohim atë. 

 

 

 

 

 

GRAMATIKA: Në mësimet e mëparshme, kemi mësuar emrat dhe shkronjat. Duke filluar me këtë 

mësim, ne do të përqëndrohemi në foljet.   



  

Folja është një fjalë që tregon veprim. Për shembull تح صر ,(ai hapi) ف شرب ,(ai ndihmoi) ن  Ai pinë) ي

apo ai do të pije ), etj. 

  

Foljet  dhe emrat  në arabisht janë bërë në përgjithësi nga fjalet  rrënjë me tre  shkronja, për shembull 

ل ماضيفع ;etj. Foljet në gjuhën arabe, kanë  vetëm dy kohë , َضَربَ ,نََصرَ ,فَعَلَ   (Koha e kryer ) dhe عل ضارع ف  م
(Koha e pa kryer). Në këtë mësim ne do të studiojmë عل ضي ف  e cila do të thotë se  ,(kohën e kryer) ما

puna është e përfunduar. Do të mësojmë gjashtë format e عل ضي ف  .kohës  së kryer përmes TPI -  ما

Metodologjia është shpjeguar më poshtë: 

  

        Kur thoni فَعَل (Ai  bëri), tregoi ë me gisht tregues të dorës së djathtë drejt drejtën tuaj dhe 

imagjinoni  një person që ështe ulur në të drejtën tuaj.Mbani  gjoksin parakrah   në një pozicion 

horizontal.  Kur ju thoni  ُوافَعَل  (Ata e bënë), tregoni me katër gishtat e dorës tuaj të djathtë në të 

njëjtin drejtim. 

        Kur thoni  َفَعَلْت (Ti  bëre), tregoni me gisht tregues të dorës suaj të djathtë drejt përpara juve. 

Kur  thoni  ْفَعَلْتُم  (Ju të gjithë e bëtë), tregoni  katër gishtat e dorës tuaj të djathtë në të njëjtin 

drejtim. Në një klasë, mësimdhënësi duhet të tregojnë gishtat e tij ndaj nxënësve dhe nxënësit duhet 

të tregojnë gishtat e tyre në drejtim të mësuesit. 

        Kur  thoni  ُفَعَلْت (Unë bëra), tregoni me gisht tregues të dorës suaj të djathtë drejt vetes. Kur 

thoni فَعَلْنَا (Ne bëmë) tregoni  katër gishtat e dorës suaj të djathtë drejt vetes. 

  

Mos harroni, drejtimet e  anës djathtë përfaqësojnë gjininë mashkullore dhe e leni  dorën për gjininë 

femërore.  Sigurohuni që të mbani në parakrah në nivel horizontal për të gjitha drejtimet në فعل ماضي.   
  

Fjalët që tregojnë kohën e kryer janë paraqitur me shkronja të pjerrëta. Që kur 
puna ka  përfunduar, shkronjat  janë treguar me një anim. 

Në varësi të personit, (3 të, 2 të, 1 rë), numrit (njëjës ose shumës) ose gjinisë 
(mashkullore ose femërore), fjalët që mbarojnë në format përkatëse të 
ndryshimit të kohës së kryer.Ndryshimi tregon kush e ka bërë punën.  

Nëse ju jeni duke qëndruar në mes të rrugës, ju mund të shihni pasmen  e një 
veture , një kamion ose një xhipi që është zhdukur.  Diçka që ka marrë fund  
ose ka shkuar, përfaqëson kohen e kryer .  Një vështrim në  të pasmen  është 
e mjaftueshme për ju për të treguar se cili lloj i vetures ka kaluar.  Në vend të 
tërheqim  të gjitha këto, ne tregojm ë një aeroplan  që  del jashtë, ndërsa ju 
jeni duke qëndruar në mes të pistës. Duke shiquar shkronjat e fundit (ose fjalit 
me të cilat mbaronjnë)   mund të thuani se kush e ka   bërë punën, ti , ai , ose 

unë. Këto fjalë që mbarojnë janë: ( وا،َت،تُمْ،ُت،نَاـ، ). 

Koha e kryerفِْعل َماِضي p 

Ai  bëri. 
  

3 
te

  
3

te 
Ata bënë.  

Ti  bëre. 
  

2 
te

  
2

te Ju të gjithë  
bëtë. 

 

Unë bëra. 
  

1 
re

  
1

re 
Ne bëmë. َفَعْلَنا 

 

Është jashtëzakonisht e rëndësishme që  të mësoni këto forma tërësisht, sepse forma të tilla 

paraqiten në Kur'an rreth 9000 herë, pra,  mesatarisht  çdo fjalë 10-të në Kur'an është e bazuar 

në këtë formë.Kaloni  s ë paku  5-10 minuta në memorizimin e këto formave.   
 



Provoni të kuptoni  konceptin e mësipërme me një shembull  tjetër: 

  

  

Paramendoni që  dikush ka mbjellë një pemë mango disa vite më parë.  Pema është tani  e lartë  dhe 

jep fruta.  Personi i cili e bëri veprimin (mbjelli pemën)  qëndron  nën hijen e saj. Kur  shikojmë në 

këtë skenë, më së pari do të shohim gjënë  e vogël  dmth pemën (si rezultat i veprimit të tij )عل  dhe ف

pastaj  do të shohim gjënë  më të vogël , përkatësisht personin i cili e bëri këtë veprim (  ُ  تُ تُمْ   َت ْوا   ــــَ  ـ
 e ndjekur nga pjesa që tregon kush e bëri(فَعَل) Në kohën e kryer, veprimi është pjesa e parë e foljes   .(نَا

veprimin (  ُ نَا تُ تُمْ   َت ْوا   ــــَ  ـ ). 

  

Shtimi i   ْقَد  jep theksim më tej në kohën e kryer v 

Ai tani bëri (atë).  ََقْدَفَعل 
Vetë e tretë 

Ata të gjithë tani e bënë 
(atë). 

 َقْدَفَعُلوا

Ti  tani e bëre (atë).  َقْدَفَعْلَت 
Vetë e dytë 

Ju të gjithë tani e bëtë 
(atë). 

 َقْدَفَعْلُتمْ 

Unë tani  e bëra  (atë).  َقْدَفَعْلُت Vete e parë 



Ne tani  e bëmë (atë). َقْدَفَعْلَنا 

 
Mësimi 8: Sura El-Asr 

Py1: Përktheni fjalët:   
 

﴾٪﴾ 1وَالْعَْصِر ﴿٪ ﴾٪﴾ 2لَفِْى ُخْسٍر ﴿٪ ااْلِنَْسانَ  اِنَّ    

    

لِٰحتِ  وَعَِملُوا ٰامَنُْوا الَِّذيْنَ  ااِلَّ   الصّٰ
     

۟ال٪ وَتََواَصْوا ِ بِْر ﴿٪ وَتََواَصْوا بِالَْحق  ﴾٪﴾ 3بِالصَّ  
    

  
Py.2: Përse All-llahu të marrë një betim "nga koha"? 

Përjg: 
  

  

  

  

  

Py.3: Cilat janë kushtet për një, të ketë sukses? 

Përgj:  

  

  

  

  

Py.4: Ku e keni gjetur të vërtetën? 

Përgj: 

  

  

  

Py.5: Sa lloje të sabrit janë atje? 

Përgj: 

  

 



 

  
 

 

 

  

 

Pyetjet Gramatkore në lidhje me Mësimin 8 

Py1: Shkruani tre herë formën e gjashtë e  َفََعل në kohën e kryer dhe shkruani 
kuptimet e tyre: 

  

Përkthim يفعل ماض فعل ماضي فعل ماضي  Numri عدد p 

  
      nj. واحد 

Vetë e 
tretë 

  
      sh. جمع 

  
      nj. واحد 

Vetë e 
dytë 

  
      sh. جمع 

  
      nj. واحد 

Vete e 
parë 

  
      sh. جمع dyنى ث  م

  

  

  

Py.2: Ndani  fjalët arabe dhe 
shkruani kuptimet e tyre.

 

 Py3: Përktheni fjalitë në 
arabisht.

 

  Unë e bëra   مَْن فَعَلَ هَذا
këtë  

   وَفَعَلْتَ 
Në humbje  

 Besuan dhe   مِْن رَب ِكَ 
bënë vepra të 

mira  
 



 Feja jote dhe   فِْي دِيْنِِهمْ 
feja ime  

 Emri im dhe   اِٰٰل رَب ِكَ 
emri yt  

  

 

 9.Sura AN-NASR (Sura nr .110) 

Hyrje: Sipas Abdullah bin Abbasit, All-llahu qoftë i kënaqur me të, kjo sure është e fundit e shpallur 

kompletisht në Kur'an Profetit (a.s) [Muslimi, Nasai].Pas kësaj sure, disa ajete  tjera të sureve janë 

shpallur.  Armiqtë e Islamit të mundur në Arabi dhe njerëzit kanë pranuar Islamin në grupe, sepse 

askush nuk kishte mundësi që të trembë ata ose ti ngatërroje  duke u  thënë  rrena  kundër Islamit.  Ata 

kishin  lirinë për ta pranuar atë.   

يَْطان الرَِّجيْم ِ مَِن الشَّ ِ الرَّحمِٰن الرَِّحيْمأَعُوْذُ بِاللّٰ  بِْسِم اللّٰ
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 ﴾٪﴾ 1وَالْفَتُْح ﴿٪ نَْصُر اللِ  َجٓاءَ  اِذَا

Kur Vjen ndihma e All-
llahut Dhe Fitorja 

إِذَا، إِذْ   : Kur 
 erdhi : َجاءَ 

 kur (ai) vjen : اِذَا َجاءَ 
 të ndihmojë : نَْصر

 الْفَتْحُ  وَ 
dhe fitorja; Hapja 

Përkthimi: Kur vjen  ndihma e All-llahut dhe fitorja. 

  

        Fjala إذ  paraqitet 239 herë dhe إذا praqitet  454 herë në Kur'an. Të dy prej tyre do të thonë 

"kur". 

        Ndihma  e All-llahut nënkupton dominimin e së vërtetës mbi çdo gjë tjetër. Këtu kuptimi i 

 nënkupton që ne vetëm  mund të mundohemi  dhe rezultatet vijnë  vetëm me  ndihmen e نَصُرهللا

All-llahut. Prandaj ne duhet të kërkojmë ndihmën e Tij në jetën tonë të përditshme.  

        Fitorja këtu i referohet pushtimit të Mekës në 10 -in vitë të hixhres. Kur besimtarët 

sakrifikojnë gjithçka në rrugën e All-llahut, All-llahu me siguri e dërgon ndihmën e Tij. 

        Luteni: O All-llah! Na dhuro neve  shumë  ndihmë  dhe fitore nga Ti. 

        Vlerëso: Ajo ka marr 23 vjet punë të rëndësishme  dhe devotshmëri të plotë  ndaj All-llahut, 

pasi që All-llahu e dha fitoren. Çfarë kemi bërë për Islamin? 

         Plani: Çfarë mund të bëj sot, këtë javë, ose në këtë fazë të jetës time? Një, duhet të bëjmë 

plan individual  dhe  kolektiv në mënyrë që të marrim  ndihmë dhe fitore nga All-llahu.  Një 

duhet të shpenzoje paratë e tij, kohën , burimet  dhe aftësitë e tij për të shërbyer fesë Islame. Nëse 

je student, atë herë  bëre  shkëlqimin më  të  mirë në studimet  dhe kështu i  shërben  fesë Islame  

në mënyrë më të mirë. 
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 ﴾٪﴾ 2اَفَْواًجا ﴿٪ فِْى دِيِْن اللِ  يَْدُخلُْونَ  النَّاَس  َورَاَيْتَ 
Dhe ti sheh Njerëzit Duke hyrë (në) Fenë e All-llahut Në grupe 

 turmës :فَوْج اللِ  دِيْنِ  فِىْ  hyrje دُُخول njeri : إِنَْسان رَأَيْت وَ 

dhe ju pa نَاس: njerëzit ُخُروج dalje në Feja 
All-

llah 
 turmat : أَفَْواج



Përkthimi: Dhe ti i shihi njerëzit duke  hyrë në fenë e All-llahut në grupe( trumës). 

        Këtu 'njerëzit' referohen  fiset  e ndryshme të Arabisë që hynë në Islam pas çlirimit të 

Mekkës. 
        Janë dy kuptime të Dinit: (1) Aktgjykimi (2) Sistemi i jetës. Këtu  ai referohet në sistemin 

e jetës.  Në këtë ajet, kjo do të thotë se ata njerëz janë bërë muslimanë.  

        Sipas ajetit e mësepërm, çfarë është rezultat i fitores dhe ndihmës nga All-llahu? Njerëzit 

marrin  udhëzime dhe hynë  në Islam. A kemi kërkuar   fitore në këtë qëllim? A  ndihmojmë të 

tjerëve që   të kuptojnë Islamin dhe të ndjekin atë?   

  
  

 

   

 فََسب ِحْ 
 وَاْستَغْفِرْهؕيبنُ٪ رَب ِكَ  بَِحمْدِ 

Dhe madhëroje me falënderime Zotin tënd 
dhe kërko falje nga Ai 

 prej Tij 
 Kush kujdeset për ne َحمْدِ  بِ  َسبِ حْ  َف 

dhe na ndihmon të 

rritemi 

 هُ  اِْستَغْفِرْ  وَ 

pastaj madhëroj me falënderim dhe kërkoni falje nga Ai 

Përkthimi:Dhe  madhëroje me falënderime Zotin tënd dhe kërko falje  nga Ai (prej Tij). 

  

         َب ِحس  do të  thote: SubhanAll-llah. Dmth.  se All-llahu është i lirë nga çdo defekt, mungesë, 

apo nga paplotësia. Ai nuk ka nevojë për ndihmën e askujt.  Ai nuk është i dobët dhe ai nuk 

është nën presionin e askujt.  Ai nuk ka bir apo baba.  Ai është i vetëm në subjektin e Tij, 

atributeve të Tij, të drejtave të Tij dhe kompetencave të Tij. 

        Duke thënë SubhanAll-llah, ne pranojmë diturinë e Tij të pafundëshme dhe shumë të 

përsosur . Provimi i kësaj jete që e  kalojmë  është i përsosur.  Ne nuk duhet të ankohemi  për 

çdo gjë që është  pjesë e fatit tonë (Kadr).  Nëse  ankohenimi , atëherë jemi duke shkuar kundër 

Subhanall-llah.  Në vend të kësaj, ne duhet të lusim  All-llahun që  ti bëje  analizat dhe gjykimet 

e jetës sonë të përditshme të lehtë për ne.  

        Si mund të  lavdërojmë dikënd  ndaj të cilit kemi  ankesë, sado e vogël që të jetë? Për këtë 

arsye  ne shpesh  përmendim Elhamdulillah pas tespihut. 

        Madhërimi dhe lavdërimi i  jonë   janë gjithmonë me gabime  dhe mungesa. Prandaj, duhet 

vazhdimisht të kërkojmë falje prej Tij.  Çdo herë kur duam të fillojmë ndonjë punë të mirë,  

duhet ta madhërojmë, lavdërojmë dhe të kërkojmë falje nga All-llahu s.w.t. 
   

 ٗ َّه  ﴾٪﴾ 3تَوَّابًا ﴿٪ ََكنَ  اِن
Në të vërtetë, Ai është Që falë shumë 

ابِرين إِنَّ :   إِنَّ   اللَ مََع الصَّ
ë të vërtetën llahu është me ata -All 

që janë të durueshëm 

 po ishte. Kuptimi i rregulltََكنَ .
Vetëm për All-llahun, do të thotë është, 

 ََكنَ 

 të kthehet:    تَابَ 

 ai që kthehet:   تَائِب

 ai që kthehet shpesh:  تَوَّاب

 ابُون، تَوَّابِينتَوَّ تَوَّاب

Përkthimi: Në të vërtetë Ai  është(Ai)  që falë shumë. 

  

        Kjo është një shenjë shumë e madhe dhe lajm i mirë për mëkatarët si ne. Kurrë nuk duhet 

të humbim shpresën në mëshirën e All-llahut.   Pendohuni sinqerisht, dmth, të pranojmë se jemi  



të mëkatuar, të ndjehemi keq, dhe të kemi  qëllim të fortë që asnjëherë të mos përsërisem 

mëkatin.  Gjithmonë keni  besim të fortë se All-llahu do të pranojë pendimin tuaj. 

        Shembull: Nëse unë jam shumë i uritur dhe nëse dikush më tregon se ai ushqen qindra 

njerëz,  a nuk do të kërkoj unë menjëherë atë për ushqim. Gjithashtu, në këtë ajet, All-ahu flet 

për faljen e tij të madhe. Pra, duhet menjëherë të përdorim mundësinë dhe të kërkojmë falje nga 

All-llahu xh.sh. 
  

 

 

 

 GRAMATIKA:  

 

Praktikoni format duke përdorur TPI. Në mësimin e fundit, kemi mësuar kohën e kryer (فعل ماضي) e cila 

përfaqëson veprimin i cili është mbaruar. Tani do  të mësojmë kohën e pakryer (فعل مضارع). Ajo përfshin 

dy periudha kohore,të tashmen dhe të ardhmen duke përfshirë dhe të vazhdueshmen. Ajo përfaqëson 

veprimin i cili nuk është bërë ende, por është duke u bërë ose do të bëhet.   

Praktikoni  فعل مضارع me format e përdorura në TPI. 

1. Mbani dorën tuaj në nivelin e syve në krahasim me nivelin e gjoksit.  Në فعل ماضي, puna ka 

përfunduar dhe për këtë arsye niveli dora është poshtë. Në فعل مضارع, puna do të fillojë apo është 

në vazhdim e sipër dhe për këtë arsye niveli dora është  lartë. 

2. Praktikoni në tenzim  të lartë për فعل مضارع në krahasim me një tenzim më të ulët për فعل ماضي.  
Çfarë është bërë është e kaluara, e shkuar. Pra, zëri është i ulët për فعل ماضي. 

Fjalët janë shkronjat kursive në kohëne kryer  (فعل ماضي) dhe janë të drejta në kohën e pakryer ( فعل
 Kjo  është për të treguar se puna është e plotë për kohën kryer  dhe për këtë arsye fjalët janë.(مضارع

'zbutur'.Fjalët në kohën e pakryer janë treguar drejtë, sepse puna është ende në vazhdim ose do të fillojë 

së shpejti. 

 Në rastin e formave ضي لما ع  skajet  janë  ,ف

ndryshuar. Për forma ضارع لم ع  ndryshimi ndodh në ,ف

fillim.Për të kujtuar këtë, përdorëni mënyren e 
mëposhtme.  

Nëse  jeni duke qëndruar në mes të rrugës, ju mund të 
shihni vetëm  fundin e përparshëm e  një xhipi, veture, 
kamioni i cili vjen drejt jush.  Diçka që po vjen 

përfaqëson ضارع لم ع  Një vështrim në fundin e.ف

përparshëm është e mjaftueshme që të tregoni  se cili 
lloj i automjetit po vjen. Në vend të vizatojmë 
automjete të ndryshme, ne  do të tregojmë një ulje 
aeroplani, deri sa  jeni duke qëndruar në mes të 
pistës.Atëherë do të shihni vetëm kokën e aeroplanit 
që është duke ardhur.   Duke shiquar  shkronjat  
fillestare, ju mund të thoni se kush   është duke  bërë 
apo do të bëjë punën, ju, ai, ose unë.Shkronjat  

filluese janë : ( َيَتَأَن) 

 Koha e pa kryer Pفِعْل مَُضارِع 

Ai  bën. 
(do të bëje)  ُ  يَفْعَل

  
3 të 

Ata  bëjnë. 
(do të bëjnë) يَفْعَلُون 

Ti bën (do të bëjsh)  ُ  تَفْعَل
  

2 të 
Ju të gjithë bëni. 

(do të bëni). تَفْعَلُون 
Unë bëj. 

(do të bëj)  ُ  أَفْعَل

  
1 rë 

Ne bëjmë. 
(do të bëjmë)  ُ  نَفْعَل



 

Shtimi i  do ta bëjë atë negativ..  َس : Shumë shpejt 
(Nuk ka kohë për të thënë س وف) 

 Shpejt P : س وف

Ai nuk bën.  ُ ُ  .Shumë shpejt ai do të bëjë الَيَفْعَل ُ  .Së shpejti ai do të bëjë َسيَفْعَل   َسْوفَيَفْعَل
3 

të Ata nuk bëjnë. الَيَفْعَلُون 
Shumë shpejt ata do të 

bëjnë. 
 َسيَفْعَلُون

Së shpejti ata do të 
bëjnë. 

 َسْوفَيَفْعَلُون

Ju nuk bëni ...  ُ  الَتَفْعَل
Shumë shpejt ti do të 

bëjsh. 
 ُ ُ  .Së shpejti ti do të bëjsh َستَفْعَل    َسْوفَتَفْعَل

2 

të 
Ju të gjithë nuk 

bëni 
 لُونالَتَفْعَ 

Shumë shpejt të gjithë ju 
do të bëni. 

 َستَفْعَلُون
Së shpejti të gjithë ju do 

të bëni. 
 َسْوفَتَفْعَلُون

Unë nuk bëj  ُ  الَأَفْعَل
Shumë shpejt unë do të 

bëj. 
 ُ  َسأَفْعَل

Së shpejti unë do të 
bëj. 

 ُ    َسْوفَأَفْعَل
1 

rë Ne nuk bëjmë.  ُ  الَنَفْعَل
Shumë shpejt ne do të 

bëjmë. 
 ُ  َسنَفْعَل

Së shpejti ne do të 
bëjmë. 

 ُ  َسْوفَنَفْعَل

  

  

  

 
Një Tip i dytë për të kujtuar kohën e pakryer (Mbjellja një pemë). 

Paramendoni shoku i juaj Yasiri është ulur në të drejtën tuaj dhe mbjell një  pemë e cila është rasë  e 

vogël.  Yasiri duket shumë ei math pranë pemësë së  vogël dhe për këtë arsye ju shihni atë të parë.  



Mos harroni të  َي e يَاِسر. Kjo  َي korrespondon me shkronjën e parë të  ُيَفْعَل.Kur  shumë Yasir-a punojnë, 

ne do të dëgjojmë tingujt ون, që korrespondojnë me përfundimin në يَفْعَلُوْن! 

Gjithashtu, imagjinoni zotëriun  Tawfeek para jush,  që mbjell  një fidan.  Tawfeeq do të duket shumë i 

math në frontin e bimës së  vogël dhe për këtë arsye ju shihni atë të parë. The  َت i تَْوفِيق korrespondojnë 

me  َت e  َت ُ فْعَل . Kur punojnë shumë Tawfeek-a ne përsëri do të dëgjojmë  tingujt ون, që korrespondojnë me 

përfundimin në تَفْعَلُْون! 
Ne kemi ا ا nga أ .për I أن  أَفْعَلُ  të أ korrespondojnë me أن
The ن i  ُنَْحن korrespondojnë me ن e  ُ  (نحن) Kur ne .نَفْعَلُون dhe jo  .نَفْعَلُ  Mos harroni se fjala është .  .نَفْعَل
punojmë, ne duhet të bëjmë atë në heshtje!Mos bëni ndonjë tinguj )نو)! 

Shënim: Me pak fjalë, në kohën e kryer , ndryshohen  mbaresat e fjaleve ( وْا َت تُمْ ُت نَاـَــ   ) ndërsa në 

kohën e pakryer, ndryshohen fillimet  ( ََي  َت  أَ  ن). 

Rreth 8000 fjalë te Kur'anit janë në kohën e pakryer, dmth, pothuajse çdo fjalë 10-të e Kur'anit! 

Mëso ato tërësisht.  Kaloni  së paku  5-10 minuta në memorizimin e këto formave.   

Mësimi 9: Sura An-Nasr 

Py.1: Përktheni fjalët: 
  

﴾٪﴾ 1وَالْفَتُْح ﴿٪ نَْصُر اللِ  َجٓاءَ  اِذَا  
     

﴾٪﴾ 2اَفَْواًجا ﴿٪ فِْى دِيِْن اللِ  يَْدُخلُْونَ  النَّاَس  َورَاَيْتَ   

     

 وَاْستَغْفِرْهؕيبنُ٪ رَب ِكَ  بَِحمْدِ  فََسب ِحْ 
    

َّهٗ  ﴾٪﴾ 3ََكنَ تَوَّابًا ﴿٪ اِن  

  
  
  
Py.2: Kur ështe  shpallur kjo surë ? 

Përgj.: 

  

  

Py.3: Shpjegoni dallimin në mes حيبست dhe دمح? 



Përgj.: 

  

  

  

Py.4: Çfarë nënkuptohet me ndihmën dhe fitoren e All-llahu-t  në këtë surë? 

Përgj.: 

  

  

  

Py.5: Çfarë mësimesh  kemi marrë nga sura  An-Nasr? 

Përgj.: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Pyetjet Gramtikore në lidhje me Mësimin 9 

Py.1: Shkruani tri herë formën e gjashtë e  َفْعَلُ ي  kohës pakryer  dhe shkruani 

kuptimet : 

  

Përkthim عدد فعل مضارع فعل مضارع فعل مضارعNumri  P 

    nj. واحد 
3 të 

 غائب

    sh. جمع 

    nj. واحد 
2 të 

 حاضر

    sh. جمع 

    nj. واحد 
1 rë 

 متلك م



    
sh. جمع 

dy.نى ث  م
  

  

Py.2: ndani  fjalët arabe dhe 
shkruani   kuptimet e tyre. 

 Py.3: Përktheni fjalitë  në 
arabisht. 

   مَْن يَفْعَلُ ذلِكَ 
Ai e bëri dhe 

unë bëra  
 ُ    انَّ اللَ يَفْعَل

Ata bënë dhe 

ti bëre  
يْنِ     اِلَى يَْومِ الد ِ

Ai bëri dhe 
unë  bëra  

  Dhe ne  bëjmë   مََع كِتَابِهَا
   وَعَلَى  اللِ 

Unë e bëj këtë  
 
www.understandquran.com 
 

 

10.Sura Ihlas (Sura nr. 112) 

 

Hyrje: Kjo është një surë e vogël, por shumë të rëndësishme. Kur e recitoni   këtë sure në namaz, mos 

bëni këtë vetëm për shkak se ajo është një sure e vogël, por mbani në mend rëndësinë e saj . 

        Kjo është e barabartë me një të tretën e Kur'anit. 

        Ajo  i përgjigjet pyetjes më themelore, dmth cilin  duhet ta adhurojmë dhe kush është i 

kualifikuar  për të qënë Perëndia. 

        Kjo ishte Sunneti i  Pejgamberit (a.s)  të recitojë këtë surë së bashku me dy sure të fundit të 

Kur'anit  nje herë pas çdo (Farz) namazi  dhe tri herë pas namazit të sabahut dhe akshamit. 

 َّمَِن الش ِ ِ الرَّحمِٰن الرَِّحيْميَْطان الرَِّجيْمأَعُوْذُ بِاللّٰ  بِْسِم اللّٰ
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 ﴾٪﴾ 1اََحد  ﴿٪ اللُ  هُوَ  قُلْ 
Thuaj: Ai (Është) All-llahu Një 

Paraqitet  në Kur'an 100 

herë 
 Ai është All-llahuللهَُو ا

Një وَاِحد 
 Një dhe vetëmأََحد

Përkthimi: Thuaj, Ai është  All-llahu,  Një. 

  



        All-llahu është i vetëm. Le të marrim  katër aspekte të rëndësishme të Njëshmërisë së Tij me 

shembuj: 

1. Ai është i vetëm në subjektin e Tij. Ai nuk ka partnerë apo të afërmit, asnjë djalë apo 

baba.  

2. Ai është i vetëm në atributet e Tij. Askush nuk ka njohuri për të fshehtën, askush nuk 

mund të dëgjoje , të ndihmojë, ose të shohë në mënyrë siç  All-llahu . 

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

4. Ai është i vetëm në kompetencat e Tij. Për shembull, vetëm Ai ka të drejtë të deklarojë 

diçka të ligjshme ose të paligjshme, e lejueshme apo e palejueshme.  Në qoftë se ne jetojmë 

në një mjedis jo-muslimanë, ne duhet të shpjegojmë këtë urtësi dhe dashuri  të tjerëve që 

nuk dinë. 

        Du'a / Luteni: O All-llah!Më ndihmo të  adhuroj vetëm Ty. 

        Vlerëso: Sa herë kam ndjekur dëshirat e mia? Sipas Kur'anit,  ai që shkon pas dëshirës  së vetë 

është për ta bërë atë Zot [45:23]. Sa herë dorëzohem përshpëritjeve të djallit? Sipas 

Kur'anit,shkuarja  pas Shejtanit është si adhurimi i tij [23:60].  Pse ta dëgjoj unë   atë?  Për shkak të 

kompanisë keqe, TV, internet?  

        Planifiko që të heqish gjërat e këqija nga jeta e jote  që  mund të adhurojsh  vetëm All-llahun. 

  Për të përhapur fjalën e All-llahut, ky ajet fillon me "Kul".  Ne duhet të përhapim mesazhin e 

Islamit tek të tjerët me urtësi dhe mirësi, në mënyrë që e  bëri Profeti Muhammed (a.s) . Përdorëni 

këtë surë për të përhapur mesazhin e Tevhidit dhe Ihlasit (sinqeritetit). 
  

  

 ُ مَُد ﴿٪ الَل  ﴾٪﴾ 2الصَّ
All-llahu, Vetëmjaftueshmi. 

Ky është emri i All-llahut. Emrat tjera janë të gjitha 

atributet si Ar-Rrahim dhe Al-Kerim. 
مَدُ   Gjithkush ka nevojë për atë, Ai nuk ka nevojë :الصَّ

për askend. 

Përkthimi: All-llahu, i Vetë-mjaftueshmi 

  
        Lexoni këtë ajet duke pasur parasysh faktin se të gjidhve u duhet Ai ,dhe Ai nuk ka nevojë për 

askënd. Të kuptoni  se ka miliarda e krijesave duke përfshirë qeniet njerëzore që janë të gjallë për 

shkak të mëshirës së Tij, mirësisë dhe mbështetjes së vazhdueshme.   

        Ne gjithashtu mund të lutemi All-llahut: O All-llah! Vetëm Ti i ke plotësuar nevojat e mia në 

të kaluarën, të lutem  vazhdo duke i plotësuar  edhe në të ardhmen gjithashtu!  O All-llah! Më bën  

të varur  vetëm nga Ti dhe jo ndaj dikënd tjetër. 
  

             347 347  

﴾٪﴾ 3يُْولَْد ﴿٪ وَلَمْ  لَمْ يَلِْد۟ال٪  
Ai nuk ka lindur askënd dhe as nuk është i lindur 

 nuk ka : لَمْ  يَلِدْ  لَمْ 

 nuk do të : لَنْ 

 lind (zëri aktiv) : يَلِد

 Është lindur (zëri pasiv) Ai nuk Lind : يُولَد

Përkthimi: Ai nuk ka lindur askënd dhe as nuk është i lindur. 

  
       Deri sa lexoni  këtë ajet,  duhet të ndjeni detyrim   të përcjellni  këtë mesazh në mbi dy 

miliardë të krishterëve të cilët gabimisht besojnë se Isa (a.s) është djali  i All-llahut. 



        Pse  kemi fëmijë ? Sepse kur  jemi të lodhur ose  të vetmuar, ata na mbushin me gëzim. Kur të 

plakemi, ata  do të kujdesen për ne. Kur të vdesim, ata do të vazhdojnë planet dhe ambicionet tona.  

All-llahu është i lirë nga të gjitha dobësitë dhe nevojat  e tilla.   

        Provoni të kthehi mbrapa mijëra, miliona, miliarda vjet dhe mendoni! Dhe Ai  gjithmonë ka 

qenë aty.  Mendoni kështu në të ardhmen, dhe Ai do të jetë  aty gjithmonë . 
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﴾٪﴾ 4اََحد  ﴿٪ كُفًُوا لَّه وَلَمْ يَُكنْ   
Dhe  nuk  është Atij i barabartë Askush. 

 ,për Të يَُكن لَمْ  وَ 

Atij 
i krahasueshëm 

 një (përdoret vetëm për All-llahun) : أََحد
 askush (përdoret negativisht, si këtu) dhe nuk Është : أََحد

Përkthimi: Dhe  nuk  është Atij  i barabartë askush. 
  
        Askush nuk është i barabartë ose i krahasueshëm All-llahut në Entitetin e Tij, atributet e Tij, të 

drejtat e tij, si dhe kompetencave të Tij. Mundohuni të imagjinoni pafundësinë e këtij universi.  

Biliona dhe miliarda vite-dritë e gjerë!  Dhe askush nuk është atje, përveç All-llahut, Krijuesit të 

vetëm. 

        Du'a: O All-llah! Më ndihmo të zhvilloj besimin e  fortë se Ti je  i mjaftueshëm për mua në të 

gjitha çështjet e jetës. 

        Vlerëso: A mbani mend këtë  pamje kur  jeni  në praninë e njerëzve të fuqishëm?Kujt i frikohem 

unë ? A pres përfitime nga dikush tjetër, përveç All-llahut?  
  
Lexoni me dashuri: Një nga shokët e Profetit (a.s) e ka recituar surën el-Ihlas në çdo rekat të çdo 

namazi. Kur  e pyeti Profeti (a.s) për këtë, ai tha: "Unë e dua shumë  këtë surë  ."  I dërguari  (s.a.v.s)  i 

ka thënë: "Dashuria e jote për këtë sure do të dërgoje në  Xhenet." 

 Si mund të zhvilloni dashurinë ndaj  kësaj sure?  Këtu është një këshill.  Nëse je një njeri i thjeshtë dhe 

ke një të afërm ose mik shumë të ngushtë i cili është një sportist i shquar apo udhëheqës,a  nuk 

dëshiron ta përmendish emrin e tij kur e prezenton veten njerëzve  të rinj? Do ta zgjasim këtë 

argument.  All-llahu është Krijuesi i jonë dhe Mbështetësi jonë.  Ai na ka krijuar ne  dhe këtë botë të 

tërë të mrekullueshme për ne!  Dashuria e tij për ne është 70 herë më e madhe  se ajo e dashurisë e 

nënës për fëmijët e saj! Atëherë pse nuk duhet të kemi dashuri për të përmendur emrin e Tij dhe për të 

lëvduar atë shpesh?  Thuaj: All-llahu im është i tillë që nuk ka asnjë në krahasim me Atë në 

krijimtarinë e Tij, në urtësinë e Tij, në Zotërimin e Tij, në fuqinë e Tij, në dashurinë e Tij, etj.  

Ndjenjat e tilla  in Sha All-llah do  t'ju ndihmojnë në zhvillimin e dashurisë  së All-llahut dhe të 

recitoni këtë sure me dashuri.   

 

GRAMATIKA: Në këtë mësim do të mësojmë dy rregullat e reja të gramatikës, in Sha All-llah. 

  

1.     Rregullat për të bërë format e domosdoshme dhe penguese e një folje. 

  

        Kur  thoni  ِ ْ ا فْعَل , tregoni me gisht tregues të dorës 

suaj të djathtë drejt  në një para jush dhe lëvizni 
dorën tuaj poshtë nga një pozicion i ngritur si kur jeni 
duke i dhënë një urdhër për dikënd  para jush.Kur  

thoni اِفْعَلُوا, përsëriteni të njëjtën gjë me katër gishta. 

 Imperativi أَمْر Mohueseنَهْي 

 

 
Mos e 
bën! 

 اِفْعَلْ  !bëne الَ تَفْعَلْ 



        Kur  thoni  َ ْ ال تَفْعَل , tregoni me gishtin tregues e 

dorës tuaj të djathtë dhe  lëvizeni  dorën nga e majta 
në të djathtë si kur jeni duke kërkuar dikënd që të 

mos bëjë diçka.Kur ju thoni  َ تَفْعَلُواال , përsëriteni  të 

njëjtën gjë me katër gishta. 

Mos e 
bëni! (Ju 
të gjithë) 

 الَ تَفْعَلُوا
bëni! 
(Ju të 

gjithë) 
 اِفْعَلُوا

 

  

2.  Kur përemrat janë bashkangjitur të foljeve, ata bëhen 'kundrinore'.  Shih shembullin më poshtë 

me një folje,  ََخلَق   (Ai krijoi).Merrni shënim të veçantë të formës َخلَقَنِي (Ai krijoi), ku ي  është ن

përdorur në vend të ي .Folja (Pjesa e parë), mund të jetë ndonjë nga format e kohës pakryer e 

domosdoshme, negative, apo të tjera.  

  

 Ai (All-llahu) krijoi Përemrat vetorë No. Person...  +  َخلَقَ 

Ai  krijoi atë.  َٗخلَقَـه Ai  ٗـه nj. 

  
3 të 

Ai krijoi ata.  َْخلَقَـهُم Ata  ْـهُم sh. 

Ai krijoi ty.  َكَ ــَخلَق Ti  كَ ــ nj. 

  
2 të 

Ai  krijoi gjithë 
ju.  َْخلَقَـُكم Ju (të gjithë)  ْـُكم sh. 

Ai  krijoi mua.  َخلَقَنِي Unë  نِي nj. 

  
1 rë 

Ai  krijoi ne. َخلَقَــنَا Ne ــنَا dy, 
sh. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Mësimi 10: Sura El-Ihlas 

Py.1: Përktheni fjalët: 

  

﴾٪﴾ 1اََحد  ﴿٪ اللُ  هُوَ  قُلْ   
    



 ُ مَُد ﴿٪ الَل ﴾٪﴾ 2الصَّ  

  

﴾٪﴾ 3مْ يُْولَْد ﴿٪وَلَ  لَمْ يَلِْد۟ال٪  

  

﴾٪﴾ 4اََحد  ﴿٪ كُفًُوا لَّه وَلَمْ يَُكنْ   

    

  
Py.2: Shkruani disa fjali në lidhje me cilësitë e  sures el-Ihlas? 

Përgj: 

  

  

  

Py.3: Shkruani pesë gjërat e përmendura  për All-llahun në këtë surë ? 

Përgj: 

  

  

  

Py.4: Si mund të zhvilloni  dashurinë ndaj kësaj sureje? 

Përgj: 

  

  

  

Py.5: Tregoni historinë e shokut të  Profetit  (a.s) që e ka dashur  këtë surë? 

Përgj: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyetjet Gramtikore  në lidhje me Mësimin 10 



 

Py.1: Duke përdorur të gjitha përemrat mbusheni në boshllëqet si është 
bërë në rradhë të parë 

Përkthim  َعدد ضمائر َخلَقNumri  P 

Ai e krijoi atë  ٗـهٗ   ـه   َخلَقَـه nj. واحد 
3rd 

  غائب
 جمع .sh ـهُمْ  ـِهم 

 
 واحد .nj ــكَ  

2nd 

  حاضر
 جمع .sh ـُكمْ  

 
 واحد .nj نِي 

1st 

  متلك م
نى.dyf جمع .sh ــنَا  ث  م

         (B) Shkruani dy herë فعل امر dhe یہفعل ن  dhe shkruani  kuptimet e tyre. 

 Përkthim امر ونهي امر ونهي امر ونهي

 ْ     الَ تَفْعَل

    اِفْعَلُوا

    الَ تَفْعَلُوا

    اِفْعَلْ 

  

Py.2: Ndani fjalët arabe dhe 
shkruani kuptimet e tyre. 

 Py.3 Përktheni fjalitë në arabisht. 

   فََخلَقَ 
Ai më krijoi mua 

 

تَفْعَلْ هَذاالَ     
Ai nuk do të bëjë 

 

 ُ  Dhe ne nuk do të   فَعَلَه
bëjmë 

 

 Prandaj mos e   وَافْعَلُوا الَْخيْرَ 
bëni këtë 

 

 ُ  Ai që te ka   وَمَا فَعَلْتُه
krijuar 

 

 



11.Sura FELEK (Sura nr.113) 

  

Hyrje: Sura Felek  dhe Nas janë dy suret e fundit dhe janë lutje të mrekullueshme për të mbrojtur nga 

të gjitha të keqet. 

        Ajo është Sunnet i Profetit (a.s) i cili i ka  recituar  tre suret e fundit pas çdo namazi një herë 

,dhe tri herë pas namazit të Sabahut dhe Akshamit. 

        Aisha (r.a) ka treguar se Muhammedi s.a.v.s.  para gjumit,  ka fryrë  në duart e tij, recitonte  tre 

suret e fundit  dhe pastaj kalonte  duart mbi trupin e tij [Buhariu dhe Muslimi]. 

Kush prej nesh dëshiron të marrë mbrojtje? Gjithkush! Ne duhet ta bëjmë shprehi recitimin e këto 

sureve rregullisht. Duke bërë kështu kemi marrë dy përfitime: marrim  mbrojtje, dhe e marrim  

shpërblimin për të ndjekur Sunnetin. 

 أعوذ بالل من الشيطان الرجيمبسم الل الرحمن الرحيم 
    

 ﴾٪﴾ 1الْفَلَِق ﴿٪ بَِرِب   اَعُْوذُ  قُلْ 
Thuaj: kërkoj mbrojtje Te Zoti I  agimit 

 agim : فَلَق رَب ِ +  ِب   للِ أَعُوذُ بِا 

Përkthimi: Thuaj,kërkoj mbrojtje te Zoti i agimit. 
  

        Një duhet të mbani mend, se ne vazhdimisht është i rrethuar nga sulmet e të keqes  ditën dhe 

natën, nën kuptojme edhe  viruset, ato që mendojnë  keq dhe njerëzit xheloz. 

        Imagjinoni: Ai është Rabbi i  e agimit. Mendoni dhe studioni  rrethet e  Diellit, burimin  e 

dritës së diellit, largësinë  e tij nga toka, orbitën e Tokës, etj. dhe pastaj  kuptoni madhësinë e All-

llahut, duke recituar këtë surë.  

        Kuptoni  dy gjëra të përmendura këtu, deri sa recitoni atë: se All-llahu është Rabb (i cili 

kujdeset për gjithçka dhe ndihmon atë të rritet), dhe se Ai sjell ditë nga errësira e natës. Errësira 

mund të krahasohet me të keqen dhe agimi të nën kuptoje shpëtimin.  

        All-llahu e fillon surën me fjalën "Thuaj". Ne duhet të recitojmë këtë surë, si dhe të 

përcjellëim  atë tek të tjerët me urtësi dhe mirësi, në të njëjtën mënyrë si e bëri Profeti (a.s) . 
  

 12 1266  

 ﴾٪﴾ 2َخلََق ﴿٪ مَا َشِر   مِن
Nga (e) keqja (e) asaj që Ai e  ka krijuar; 

  ajo خالقKrijuesi: 

Përkthimi: Nga e keqja e asaj që Ai e ka krijuar; 

        شر  ka dy kuptime: të keqen dhe vuajtjet. Disa gjëra të keqe duken sikur janë  të mira , por 

fundi i tyre është vuajtje. Prandaj  edhe ato janë  të keqe. 

        Ne kërkojmë mbrojtje All-llahut nga çdo e keqe  që Ai ka krijuar, pra, nga e keqja e krijimeve 

të Tij.Për shembull, All-llahu krijoi qeniet njerëzore për ta adhuruar Atë, por disa prej tyre  

lëndojnë  të tjerët. Ne lusim All-llahun që të na mbrojë nga e keqja e këtyre personave.  

        Gjithashtu ne kërkojmë mbrojtje All-llahut nga e keqja e të gjitha krijesave të gjalla dhe jo të 

gjalla. 

        All-llahu është Krijuesi dhe çdo gjë është krijimi i Tij.Ne kërkojmë ndihmën e Tij nga e keqja 

e krijimeve të Tij të cilat përfshijnë çdo gjë.  Megjithatë, tre ajetet e ardhëshme  flasin  për tri 

këqijat specifike.  Një gjë që është e zakonshme në këto tri (nata magjike, xhelozia)! Ne nuk 

kuptojmë nëse këto këqijat janë duke punuar kundër nesh!   



  

 
    

 ﴾٪﴾ 3وَقََب ﴿٪ إِذَا غَاِسقٍ    وَمِْن َشِر  
Dhe nga e keqja (e) erësirës kur shtrihet ajo 

 َشر   مِنْ  وَ 
  

ajo u bë e forte : وَقَبَ 

 ajo u bë e fortë dhe Nga i keq : اِذَا وَقَبَ 

Përkthimi: Dhe nga e keqja e errësirës, kur shtrihet ajo. 
  

        Pas çdo 12 orë vjen nata. Koha e punes është e përfunduar dhe njerëzit janë relativisht të lirë.  Kjo 

është koha kur mendja e njeriut mund lehtë të korruptohet  nga djalli.  Truri bosh i një njeriu  është një 

punëtori e djallit.  

      Shumica e veprave të liga, të pahijshme dhe të pamoralshme  ndodhin gjatë natës, të tilla si 

programet televizive të këqija, zbavitëse, filma, dhe këqija të tjera. 

        Është e lehtë për hajdutët dhe armiqë të sulmojnë  gjatë natës. 

         Qëndrimi i zgjuar vonë është gjithashtu i keq, sepse atëherë njeriut i vjen rënd të zgjohet për të fal 

namazin e  sabahut.Kjo është jashtëzakonisht e dëmshme për shëndetin tonë.  Ju humbni mundësin e  

shkëlqyer e  punës së mëngjesit. 
  

   

 ﴾٪﴾ 4فِى الْعُقَِد ﴿٪ النَّفّٰثٰتِ  وَمِْن َشِر  
Dhe nga (e) keqja 

 
(E) atyre që fryjnë në nyje,  

 
ثَةانَفَّ   : ai që fryn (FG) 

shumësi i ثَةانَفَّ    është   َّاتثَ انَف  
 nyjë : عُقَْدة

Përkthimi: Dhe nga e keqja e  atyre që fryjnë në nyje. 
  
        Në disa familje, ku marrëdhëniet nuk janë të mira, njerëzit janë të frikësuar  të vizitojnë të 

afërmit. Ata kanë frikë nga të këqijat magjike ose të tjera prej tyre.  Kjo surë është shërim më i mirë 

për të gjitha problemet. 

        Magjija ose sihri është një provë e madhe nga All-llahu. Nëse ata nuk kanë besim të fortë në 

All-llahun, ata mund të fillojnë kryerjen e shirkut dhe të bëjnë  praktikat pa-Islame  për të gjetur 

zgjidhje.  

        Mos harroni hedhjen e përditshme  nga armiku i cili jeton me ne! Profeti (a.s) ka thënë: "Kur 

fle ndonjëri prej jush , shejtani lidh tre nyje në pjesën e prapme të qafës së tij. Ai reciton këtë magji 

në çdo nyjë: `Ju jeni duke flet kështu një natë të gjatë,  '. Nëse ai zgjohet  dhe kujton All-llahun, 

njëra nyjë zgjidhet. Nëse ai merr abdest , e dyta  nyjë zgjidhet , dhe nëse e kryen namazin, (të 

gjitha) nyjet janë të zgjidhura  dhe njeriu  fillon mëngjesin  me  lumturi . Ndryshe, njeriu zgjohet 

me keqësi dhe tërë ditën është i ngadalshëm " ' [El-Buhari dhe Muslimi].   

        Në qoftë se  qëndroni zgjuar  vonë, ju jepni një shans e  madhe  Shejtanit të ju përgjumoje dhe 

të mos zgjohuni ta faleni namazin e Sabahut. 
  

    

 ﴾٪﴾ 5َحَسَد ﴿٪ اِذَا َحاِسدٍ  وَمِْن َشِر  
Dhe nga e keqja (e) smirëkeqit kur sipas smirës vepron. 

 ai zili : َحَسدَ   bërës : فَاِعل 



 kur sipas smirës vepron : اِذَا َحَسدَ   ai që smirës vepron : َحاِسد

Përkthimi:. Dhe nga e keqja e  smirëkeqit kur sipas smirës vepron.” 

  
        Një person xheloz  do të përpiqet të shkatërrojë reputacionin tuaj, punën, pronën, ose të ju 

lëndoje. 

        Lutuni  All-llahu-t  që  ne kurrë mos  jemi xheloz ndaj  askujt dhe që  Ai  të na mbroje nga ata 

që janë xheloz ndaj neve. Profeti (a.s) ka thënë: "Ruhuni nga zilia, sepse zilia konsumon 

(shkatërron) virtytet ashtu si që zjarri e  djeg drurin,'' ose  tha" barin .'' [Ebu Davudi]. 

GRAMATIKA: Do të  mësojmë  të bëjmë 3 forma të foljeve: اعل عول ,ف ف عل ,م  ف
  

Ka qenë një kohë kur muslimanët kanë dhënë botes njohuri, artin, 
tehnologjinë,etj. Tani po ndodh e kundërta, sepse ne e kemi lënë Kur'anin.  

Mbani në mend "të dhënë". 

Kur ju thoni فَاِعل (Bërës), tregoni   me dorën e  djathtë, si kur  jeni duke dhënë, 

dmth, duke bërë diçka të mirë. Dhënia e një monedhë  dikujt është   bamirësi! 

Kur ju thoni مَفْعُول (Ai që është i prekur), tregoni  atë me dorën tënde të djathtë 

si kur jeni duke marrë diçka.Merre një monedhë në dorë! 

Duke thënë  ِعْلف  (Të bëjë), lëvizni dorën tuaj të djathtë duke e bërë një grusht 

ngritur lartë si në qoftë se ju jeni treguar fuqinë e veprimit. 

emri pjesore pasiv, dhe me gojë; 
aktive 

Bërës. فَاِعل 
Ai që është 

prekur. مَفْعُول 
Për të bërë, 
akt (të bërë) فِعْل 

 .sh فَاِعلُون، فَاِعلِين

sh. مَفْعُولُون، مَفْعُولِين 
  
Shpenzoni 5-10 minuta dhe  sigurohi që e  keni mësuar  përmendësh në plotësi فَعَل    ََ duke  përdorur TPI 

tërësisht. Gati 19.000 fjalë (rreth 25%) e Kur'anit paraqiten në këto modele, dmth, mesatarisht çdo fjalë 

e katërt e Kur'anit ka një prej këtyre modeleve!  

  

Tabela mund të mësohet në mënyrë efikase në 4 hapa. (1) Mësuesi dhe nxënësit përsërisin çdo fjalë me 

kuptime të saj; (2) Mësuesi thotë fjalë arabisht dhe studentët japin kuptime, (3) Mësuesi thotë fjalë 

arabisht dhe studentët jane duke  përsëritur  në gjuhën arabe; (4) Mësuesi dhe nxënësit thonë  fjalët 

arabe së bashku. Në secilin prej këtyre hapave, TPI duhet të përdoret për të mësuarit efektiv. 

   Format e ndryshme të kësaj folje paraqiten  në Kur'an 105 herë  (ف)فَعَلَ 

 اِفْعَلْ  ،يَفْعَلُ  ،َفَعلَ 

 فِعْل مَاِضي فِعْل مَُضارِع

Ai  bën. 
 (do të bëje) 

 َفَعلَ  .Ai bëri يَفْعَلُ 

 رأمْ  نَهْي
Ata bëjnë. 

(do të bëjnë) 
 يَفْعَلُونَ 

Ata të 
gjithë 
bënë. 

 َفَعُلوا

Mos e 
bën! 

 الَ تَفْعَلْ 
Bëje! 

 
 اِفْعَلْ 

 Ti bën (do të 
bëjsh) 

 َفَعْلَت  .Ti bëre تَفْعَلُ 

Mos e 
bëni!  

 الَ تَفْعَلُوا
Bëni! 
(Ju të 

gjithë) 

 اِفْعَلُوا
Ju të gjithë bëni. 

(do të bëni). 
 عَلُونَ تَفْ 

Ju të 
gjithë 
bëtë. 

 َفَعْلُتمْ 

Bërës :  فَاِعل Unë bëj. 

(do të bëj) 
 َفَعْلُت  .Unë bëra أَفْعَلُ 

ai që është i prekur:  مَفْعُول Ne bëjmë.(do të 
bëjmë) 

 َفَعْلَنا .Ne bëmë نَفْعَلُ 



  :për të bërë, veprimi فِعْل
Ajo bën. 

(do të bëje 
 َفعََلْت  .Ajo  bëri تَفْعَل

 
 
 
Mësimi 11: Sura El-Felek 

Py.1: Përktheni  fjalët : 
 

﴾٪﴾ 1الْفَلَِق ﴿٪ بَِرِب   اَعُْوذُ  قُلْ   

    

﴾٪﴾ 2َخلََق ﴿٪ مَا مِن َشِر    

   

﴾٪﴾ 3وَقََب ﴿٪ إِذَا غَاِسقٍ  وَمِن َشِر    

    

﴾٪﴾ 4فِى الْعُقَِد ﴿٪ النَّفّٰثٰتِ  وَمِن َشِر    

   

اِسدٍ حَ  وَمِن َشِر   ﴾٪﴾ 5اِذَا َحَسَد ﴿٪   

   

  
Py.2: Cilat sura  i  ka  recituar Profeti (a.s)  pas çdo namazi të detyrueshëm? 

Përgj.: 

  

  

Py.3: Cilat  sura i ka  recituar Pejgamberi ynë(a.s)  para se të shkojnë për të fjetur? 

Përgj.: 

  

  

Py.4: Kush fryn mbi nyje në kokat tona natën ? 

Përgj.: 

  



  

Py.5: Shpjegoni kuptimin e "سد  ".ح
Përgj.: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pyetjet Gramatikore  në lidhje me Mësimin 11 

Py.1: (a) Përktheni fjalë e dhënë më poshtë në Arabisht.  
مضارع فعل  Përkthim فعل ماضي Përkthim عددNumri P 

 Ai bën 

(do të bëje) 
 Ai  bëni nj. 3 واحد të 

ب  .Ata  bëjnë  غائ
(do të bëjnë) 

 Ata bënë shl. جمع 

 Ti bën (do Të 
bëjsh) 

 Ti  bëre. nj. واحد 
2 të 

ضر  حا
 Ju të gjithë 

bëni. 
(do të bëni) 

 
Ju të gjithë  

bëtë sh. جمع 

 Unë bëj. 
(do të bëj). 

 Unë  bëra nj. 1 واحد rë 

لكم ت  .Ne bëjmë  م
(do të bëjmë). 

 Ne bëmë sh. جمع dy.نى ث  م
 Ajo bën. 

(do të bëje). 
 Ajo  bëri مؤنث واحد nj. غائب 

        (B) Shkruani forma të ndryshme të foljes : 

Dreq. Format Imper:  ََفَعل،  َ  ، عَلُ فْ ي
 ْ عَلْ اِف  

Përkthim فِعْل مَُضارِع Përkthim فِعْل مَاِضي 
Ai bën / do 

të bëjë 
عَلُ فْ يَ   Ai bëri  ََفَعل 

Përkthim نَهْي Përkthim أمْر     

        

        

: Bërës 

: Njeriu  në të cilin  është bërë 

: Për të bërë 

    

    



     
  

Py.2:Ndani  fjalët  

 dhe shkruani kuptimet e tyre. 

 Py.3: Përktheni  

fjalitë në arabisht. 

  Unë nuk e kam bërë   وَمَا فَعَلُْوهُ 

 اَل يَفْعَلُْون
 

 
Prandaj unë nuk do të 

bëj 
 

  Ju nuk do të bëni   مَا فَعَلْتُمْ 

  Ne nuk bëjmë   فَافْعَلُْوا

 ُ   Ju të gjithë nuk bëni   وَاْستَغْفِرْه

  

 

 

12.Sura AN-NAS (Sura nr 114) 

  

Kjo është Sura e fundit e Kur'anit.  Parathënija  e kësaj  sure është dhënë në mësimin e fundit 

.  

 بسم الل الرحمن الرحيمأعوذ بالل من الشيطان الرجيم
    

 ﴾٪﴾ 1النَّاِس ﴿٪ بَِرِب   اَعُْوذُ  قُلْ 
Thuaj kërkoj mbrojtje Te  Zoti (i) I njerëzve   

يَْطا  ِ مَِن الشَّ  رَب ِ + ِب  ن الرَِّجيْمأَعُوْذُ  بِاللّٰ
 njeri :اِنَْسان

 njerëzimi : نَاس

Përkthimi: Thuaj, "Unë kërkoj mbrojtje te  Zoti i njerëzve." 

  
      Së pari duhet të kuptojmë se ne jemi nën sulme të vazhdueshme nga djalli i cili është 

gjithmonë me ne. 

        Imagjinoni: All-llahu është Rabb nga shtatë miliardë njerëz që jetojnë tani në planet, përveç 

atyre që kanë vdekur para dhe ata që do të vijnë në të ardhmen. 

        Ai është ai që shkakton  të bjerë shiu , sjell të lashtat, mban diellin dhe tokën në orbitat e tyre 

përkatëse, ndryshon stinët dhe të gjitha gjërat tjera për jetesën tonë. 

        Ai kujdeset për çdo qelizë dhe çdo atom i secilit prej nesh në çdo moment..Ai është gjithmonë  

Rabbi i  të gjithëve. Ndjeje  madhështinë e Tij duke recituar këtë surë. 

        All-llahu e fillon me ajetin "Thuaj".Ne duhet të recitojmë  këtë surë, si dhe të shpërndajmë atë 

tek të tjerët me urtësi dhe mirësi, në të njëjtën mënyrë si Profeti (a.s) . 
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 ﴾٪﴾ 3هلِاِ النَّاِس ﴿٪ ﴾٪﴾ 2مَلِِك النَّاِس ﴿٪
Sunduesin e njerëzve, Të adhuruarin e njerëzve 

Përkthimi: Sunduesin e njerëzve, të Adhuruarin e njerëzve. 



  

        مَلَك dhe مَلِك nuk duhet të jenë të përziera! Fjala مَلَك thotë engjëll (shumës: مَالَئَِكة).Fjalët مَلَك dhe 

الَئَِكةمَ   paraqiten  në Kur'an 88 herë. 

        Imagjinoni: Ai është Mbreti i vërtetë i shtatë miliard njerëz të gjallë .Ai zotëron gjithçka që 

ata kanë, duke përfshirë edhe jetën dhe vdekjen e tyre. Megjithatë sa mohojnë apo harrojnë atë, ato 

e thërrasin All-llahun  kur i humbin shpresat dhe  gjatë  kohëve të rënda dhe  vështira . 

       Luteni: O All-llah!Më ndihmo të të   pranojmë si Mbretin e  vërtetë dhe Perëndinë e  vetëm në 

jetën tonë të përditshme. 

        Vlerësoni : Nëse unë nuk i bindem  ligjeve të Tij, atëherë unë nuk do të marrë atë si Mbret në 

veprimet e mia! 

        Vlerëso: Nëse unë nuk i bindem  Atij, atëherë unë nuk e kam pranuar atë si Perëndi 

nëkuptimin e plotë. Sa herë i kam ndjekur dëshirat e mia? Sipas Kur'anit, ai që shkon pas  dëshirës 

së vet është për ta bërë atë zot [45:23].  Sa herë unë dëgjoj përshpëritjet e djallit?  Sipas Kur'anit, ai 

që shkon pas  Shejtanit është si adhurimi i tij [23:60].  Pse nuk kam dëgjuar për atë?  Për shkak të 

kompanisë keqe, TV, internetit? 

  

  

  

  

  
  

   

 ﴾٪﴾ 4الَْخنَّاِس ﴿٪ الَْوْسَواِس۟ال٪ مِن َشِر  
Nga (e ) keqja E cytësit që fshihet 

 ai që vë diçka fshehurazi në 

zemër Ai që tërhiqet pas përshpëritjes. 

Përkthimi: Nga e  keqja  e  cytësit,  që fshihet. 

  

        Ndjeni prezencën e Shejtanit , armikut tonë  më të keq ,dhe të dy engjëjve  që janë gjithmonë 

me ne. 

        Kuptoni  armiqësinë  dhe sulmet e djallit dhe sinqerisht kërkoni nga  All-llahu mbrojtjen e Tij. 

       Duhet të dimë  rëndësinë dhe madhështinë e All-llahut (dhikr përkujtimi), sepse ajo mban 

Shejtanin  larg prej nesh. 
  

  22  

 ﴾٪﴾ 5النَّاِس ﴿٪ فِي ُصُدورِ  يَُوْسوُِس  الَِّذي
I cili pëshpërit në krahrorët (e) njerëzimit 

ai i cili 
 الَِّذيعَلَّمَبِالْقَلَم

 gjoks : َصْدر pëshpërit يَُوْسوُِس 

 zemrat : ُصُدور
 Ai që pëshpërit وَْسَواس 

Përkthimi: I cili  pëshpërit në krahrorët / zemrat e njerëzimit . 

  

       Pë rshpëritja është për të vënë diçka të fshehtë në zemër. 

        Shejtani përpiqet të pëshpërit në gjoks se  gjoksi  është   rruga e hyrjes në 'zemër'.Kjo është e 

ngjashme me një hajdut  që hyn nëpër hapësirë të hapur rreth një shtëpije.   



        Nëse zemra është ' e gjallë' dhe  e 'shëndoshë'  dhe rrahë me përmendjen- dhikrin  e All-llahut, 

atëherë  pëshpëritjet  e djallit prishen-dështojnë dhe ai  tërhiqet pa fat. Nëse jo, personi bie në 

mëkat. 

        All-llahu thotë për Kur'anin: فاء ش ما  ي ل صدور ف  Ajo.(shërimi për atë që është në zemrat) ال

shëron sëmundjet e injorancës, dyshimet , hipokrizinë, dhe dëshirat e liga.   
  

71*  

 ﴾٪﴾ 6وَالنَّاِس ﴿٪ مَِن الِْجنَّةِ 
Nga  xhinnët dhe njerëzit . " 

Përkthimi: Nga  xhinnët dhe njerëzit ". 

              Fjala e fundit e Kur'anit është (e keqja ) e njerëzve,   na njofton  për të mbajtur Shoqëri Të 

Mirë! 

        Profeti (a.s) ka thënë se çdo njëri prej nesh ka një xhinn djalli gjithmonë me atë / ato. Ai 

vazhdimisht mundohet të na  mashtrojë  në çdo rast të mundshëm.   

        Kush janë djallët nga njerëzit?Të gjithë ata njerëz që punojnë për Shejtanin drejtpërdrejt ose 

tërthorazi, i cili është  larg nga All-llahu.  Ato përfshijnë mediat tona, televizion, gazeta dhe revista 

që janë  në artikujt  dhe programet e të këqija .  Edhe ata burra dhe gra rreth nesh të cilit përmes 

veshjet e tyre, flasjes , dhe veprimet e tyre  punojnë si agjentet e  Shejtanit. A nuk është bota  e 

plotë me  njerëz të tillë?  A  shihni se sa e rëndësishme është kjo surë për sigurinë tonë! 

        Kërkojmë mbrojtje nga  All-llahu prej këtyre qenieve të liga. 

        Plani: Përpiquni të heqni  të gjitha programet e këqija, vegëlat , miqtë dhe  shfrytëzoni  kohën 

tuaj për të bërë gjëra të mira.Përveç kësaj për të kërkuar ndihmën e All-llahut, të përpiqemi si ekip 

për të krijuar një atmosferë të pastër të lirë nga gjërat e këqija.   
  

GRAMATIKA: Praktikoni  format  e ndryshme të  َفَتَح dhe  ََجَعل. Përpiqeni për të mësuar ato tërësisht.  

Praktikoni duke  përdorur TPI në 4 hapa siç shpjegohet në mësimin e fundit. 

  

   Format e ndryshme të kësaj folje paraqiten  në Kur'an 29 herë (   ف)فَتََح  

اِفْتَحْ ،يَفْتَحُ ،فَتَحَ   

 فِعْلمَاِضي فِعْلمَُضارِع
Ai  

do të hapë 
تَحُ يَفْ   Ai hapi  ََفَتح 

   Ata أمْر نَهْي
do të hapin 

 َفَتُحوا Ata hapën يَفْتَُحونَ 

Mos  hap!  ْالَتَفْتَح Hape!  ْاِفْتَح Ti   
do të hapish 

 َفَتْحَت  Ti hape تَفْتَحُ 

Mos  
hapëni!(ju 
të gjithë) 

 !Hapeni الَتَفْتَُحوا
(Ju të 

gjithë) 

  Ju të gjithë اِفْتَُحوا
do të hapni 

  Ju të gjithë تَفْتَُحونَ 
hapët 

 َفَتْحُتمْ 

 َفَتْحُت  Unë  hapa أَفْتَحُ  Hapësi: Unë do të hap فَاتِح

 :një i cili është i hapur مَفْتُوح
Ne  

do të hapim 
فْتَحُ نَ   Ne hapëm َفَتْحَنا 

  Për të hapur Ajo :فَتْح
do të hapë 

فْتَحُ تَ   Ajo hapi  َْت َفَتح  

   Format e ndryshme të kësaj folje paraqiten në Kur'an 346 herë  (ف)َجعَلَ 

 فِعْلمَاِضي فِعْلمَُضارِع اِجْعَلْ ،جَعَلَ،يَجْعَلُ 



Ai bën 

do të bëjë  
 َجَعلَ  Ai bëri يَْجعَلُ 

 أَمْر نَهْي
Ata bëjnë 

do të bëjnë  
 َجَعُلوا Ata bënë يَْجعَلُونَ 

Mos bën!  َلْ الَتَْجع Bën!  ْاِْجعَل Ti  bën              

do të bëjsh  
 َجَعْلَت  Ti bëre تَْجعَلُ 

Mos  
bëni! 

 Bëni! (Ju الَتَْجعَلُوا
të 

gjithë) 

  Ju të gjithë اِْجعَلُوا
bëni 

do të bëni 

 Ju të gjithë تَْجعَلُونَ 
 bëtë 

 َجَعْلُتمْ 

 Bërësi Unë bëj : َجاِعل

do të bëj  
 َجَعْلُت  Unë bëra أَْجعَلُ 

 ajo që është bërë Ne bëjmë :مَْجعُول

do të bëjmë  
 َجَعْلَنا Ne bëmë ْجعَلُ نَ 

 Për të bërë Ajo bën :َجعْل

do të bëjë 
 َجَعَلْت  Ajo  bëri تَْجعَلُ 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mësimi 12: Sura An-Nas 

Py.1: Përktheni fjalitë : 
  

﴾٪﴾ 1اِس ﴿٪بَِربِ النَّ  قُلْ اَعُْوذُ  ﴾٪﴾ 2مَلِِك النَّاِس ﴿٪  ﴾٪﴾ 3هلِاِ النَّاِس ﴿٪   
    

﴾٪﴾ 4الَْخنَّاِس ﴿٪ الَْوْسَواِس۟ال٪ مِن َشِر    
   

﴾٪﴾ 5النَّاِس ﴿٪ فِي ُصُدورِ  يَُوْسوُِس  الَِّذي  
    

﴾٪﴾ 6وَالنَّاِس ﴿٪ مَِن الِْجنَّةِ   



  

  

Py.2: Jepni kuptimin e "رب" me shembuj? 

Përgj.: 

  

  

  

Py.3: Shpjegoni   شر termin? 

Përgj: 

  

  

  

Py.4: Kur djalli  na  pëshpëritë? 

Përgj: 

  

  

  

Py.5: Si na  pëshpërsin  njerëzit e keq? 

Përgj: 

  

 

 

 

Pyetjet Gramatikore  në lidhje me Mësimin 12 

Py.1: Shkruani forma të ndryshme të foljeve të mëposhtme. 
 

Dreq. Format imper.  ََفتَح ، 
اِفْتَحْ  ، يَفْتَحُ   

Përkthim فِعْل مَُضارِع Përkthim فِعْل مَاِضي 

Ai do të hape  ُيَفْتَح Ai hapi  ََفَتح 
Përkthim نَهْي Përkthim أمْر     

        

        

Hapësi     

 I cili  është hapur 

 
    



Për të hapur 

 
    

  

Dreq. Format imper.  ،  َجعَلَ 
اِْجعَلْ  ،  يَْجعَلُ   

Përkthim فِعْل مَُضارِع Përkthim فِعْل مَاِضي 
Ai bën / do të 

bëjë 
 َجَعلَ  Ai bëri يَْجعَلُ 

Përkthim نَهْي Përkthim أمْر     

        

        

 

    

    

    

  

Py.2: Ndani  fjalët  dhe shkruani  
kuptimet e tyre.

 
Py.3: Përktheni fjalitë në arabisht. 

  Ne e bëmë  atë   َجعَلْنَاكُمْ 

  kështu ne  bëmë ato   َجعَلْنَا

 ُ   Ai  bën të gjithë ju   وَاْجعَلْه

  Ju bëni atë   تَفْتَُحْونَ 

  يَفْتَحُ 

 Ne hapëm  

 

13.Sura KAFIRUN (Sura nr. 109) 

  

Kur  panë politeistët e Mekkës  se më shumë njerëz kanë lënë fenë e tyre dhe konvertojnë në Islam, ata 

erdhën me një ofertë të kompromisit.  Ata i thanë Profetit (a.s) se ata do të adhurojnë vetëm All-llahun 

për një vit, por që në vitin e ardhshëm Profeti (a.s) duhet të adhuroje  zotërat e tyre  së bashku me All-

llahun.  Si  përgjigje, All-llahu s.w.t e shpalli këtë surë.  

  

Sura  përmban një mesazh shumë të rëndësishëm.  Ajo na tregon se nuk mund të ketë kompromis në 

çështjet e besimit.   

        Profeti (paqja qoftë mbi të)  ka recituar   këtë  surë dhe suren El-Ihlas në  Sunnetin  e   namazit 

të Sabahit dhe  Akshamit [Musnedin e Ahmedit, Tirmidhi, Nasai, dhe Ibën Maxhe]. 

        Profeti (a.s) i këshilloi disa prej shokëve të tij që të recitojnë atë para se të flejnë. Recitoni 

surën el-Kafirun sepse ajo është një pastrim nga shirku (shoqërimi shok All-llahut) "(Ebu Davudi)  

  

يَْطان الرَِّجيْم ِ مَِن الشَّ ِ الرَّحمِٰن الرَِّحيْمأَعُوْذُ بِاللّٰ  بِْسِم اللّٰ
   



 ﴾٪﴾ 1الْٰكفُِروْنَ ﴿٪ ٰۤياَيُّهَا قُلْ 
Thuaj: O Jobesimtarë! 

 O: يُّهَا،   يَا أَيُّهَا أ،  يَا 

Këto paraqiten  në Kur'an 511 herë. 

  Njëjës :ََكفِر
  shumës :ََكفُِرون، ََكفِِرين

Përkthimi: Thuaj: "O  jobesimtarë! 

  

        Çdo jo-musliman nuk është kafir! Vetëm ai që refuzon mesazhin pas marrjes dhe të kuptuarit e 

tij.  Kur'ani i ka drejtuar jo-muslimanët si َها الّناس  .(!O ju njerëz) ياايُّ

        Kur ishit të vegjël dhe në qoftë se babai juaj  zemërohet në një nga vëllezërit e tu apo motrat, a 

nuk  përkujtohen   vëllezërit dhe motrat të bëhen të kujdeshëm? Këtu, All-llahu është shumë i 

zemëruar me jobesimtarët që erdhën tek Profeti (a.s). Ata jo vetëm që nuk besuan, por  e ftuan edhe 

Profetin (a.s) në shirk. Mesazhi i Tij  "O jobesomtarë !" duhet të  na lajmërojë që të mos  

kundërshtojmë  All-llahun dhe të mos bëjmë asgjë që ka ndonjë ngjajshmëri me jobesimtarët. 

        Cili ishte problemi i vërtetë me jobesimtarët?Ata kundërshtuan të vërtetën edhe pas njohjes së 

saj për shkak të dëshirave të tyre, egos, pasurisë, statusit, dhe traditave. 

        Lutja: O All-llah!Mos lejo të  refuzoj të vërtetën për shkak të egos sime, dëshirave , ose statusit. 

        Vlerëso: Sa herë e kam refuzuar të vërtetën ose nuk nuk e kam pranuar menjëherë? 

        Planifikoni të pendoheni.Planifikoni të kuptoni  madhësinë e All-llahut dhe të jeni të trajnuar për 

të ndjekur vetë  të vërtetën.  

        Përhapëni: Krijoni  vetëdijesi  në mesin e njerëzve në lidhje me pasojat e rrezikshme të 

ndjekjes së egos  dhe traditave. 
  

   

 ﴾٪﴾ 2تَعْبُُدوْنَ ﴿٪ مَا اَلۤ اَعْبُدُ 
Unë nuk adhuroj Atë (që) ju adhuroni 

 ju të gjithë bëni : تَفْعَلُون  Unë strehë : أَعُوذُ      ;Unë dëshmoj : أَْشهَدُ 

Përkthimi: Unë nuk adhuroj atë që ju adhuroni. 

  

 

        Njëkohësisht ibadeti ka tre kuptime: (1) adhurim; (2) bindje; dhe (3) skllavëri. Nuk ka 

kompromis në ndonjë nga këta të tre.  Të gjitha këto janë për All-llahun.  

        Sot, disa jo-Muslimanët janë duke u përpjekur për të diskredituar  Islamin. Në këtë rrethim, ju 

duhet të ndiqni Islamin pa ndonjë kompleks inferioriteti.  Ju duhet të jeni  të patundur në besimin 

tuaj dhe  të falënderoni  All-llahut për Islamin.   

        Shikoni ata që janë kundër Islamit si një person që është i verbër dhe duke marrë helm. 
  

    

 ﴾٪﴾ 3اَعْبُُد ﴿٪ مَۤا عٰبُِدوْنَ  واََلۤ اَنْتُمْ 
Dhe as ju nuk jeni adhurues (Të)  Atij  që Unë e  adhuroj 

ۤ  وَ   Njëjës : عَابِد اَنْتُمْ  اَل

ينَ عَابُِدونَ، عَابِدِ   : Shumës  
 

 Unë dëshmoj : أَْشهَدُ 

  Unë strehë dhe nuk Ty : أَعُوذُ 

Përkthimi: Dhe as ju  nuk jeni adhurues Të Atij që unë e adhuroj . 

  



        Mos të jetë nën keqkuptimit se ata janë adhuruesit e All-llahut.Një adhurim i  përzier me shirk 

nuk është i pranueshëm te All-llahu.   

        Të gjitha fetë nuk janë të barabarta.Ne duhet të përpiqemi për të paraqitur Islamin në mënyrën 

më të mirë dhe të  mençur.  
  

    

 ﴾٪﴾ 4عَبَْدتُّمْ ﴿٪ مَّا عَابِد   واََلۤ اَنَا
Dhe  as unë nuk  Jam  adhurues I atyre  që ju adhuruat 

ۤ  و  bërës : فَاِعل اَنَا اَل

 adhurues : عَابِد

çka 

  ju të gjithë bëtë : فَعَلْتُمْ 
 ju të gjithë adhuruat dhe nuk Unë : عَبَْدتُّمْ 

Përkthimi:  Dhe as  unë nuk jam  adhurues i atyre  që ju adhuruat. 

  

Kjo duket se është një përsëritje, por  nuk është.  Ka mesazhe të ndryshme në dy ajete.  

        As unë nuk adhuroj ata tani (ال أعبد), as do ti adhuroj  ata në të ardhmen (وال أنا عابد). 

        As unë nuk adhuroj idhujt tuaj të tanishme (ما تعبدون), as do ti adhuroj idhujt e kaluara (ما عبدّتم) 

        Nuk ka kompromis në çështjen e besimit. Kjo nuk është për shkak të arrogancës, por sepse ne 

kemi frikë nga zemërimi i All-llahut. 

  

َ  مَۤا عٰبُِدوْنَ  واََلۤ اَنْتُمْ   ﴾٪5عْبُُد ﴿٪ا
Dhe as ju Nuk jeni adhuruesit Të Atij që Unë e adhuroj 

Përkthimi:  Dhe as ju nuk   jeni adhuruesit  Të Atij që unë e adhuroj. 

  

        Kjo përsëri duket si një përsëritje, por ajo ka  një kontekst të ndryshëm. Mesazhi këtu është: 

Për shkak të arrogancës tuaj, prej juve  nuk pritet që do të adhuroni vetëm All-llahun.  
  

 ﴾٪﴾ 6دِيِْن ﴿٪ وَلِيَ  دِينُُكمْ  لَُكمْ 
Për ju feja juaj dhe për mua Feja ime. " 

Përkthimi: Për ju feja juaj dhe për mua feja ime . 

        Kjo nuk do të thotë se të gjitha fetë janë të barabarta apo të njëjta. Kjo gjithashtu nuk do të 

thotë se  duhet të ndalemi  të përhapim   mesazhin e Islamit. A e ndaloji profeti Muhammed (a.s)  

përhapjen e Islamit pas kësaj shpallje? Kurrë!  Kjo deklaratë është në përgjigje të ofertës së tyre të 

kompromisit.  

        A me të vërtetë e vlerësojmë Islamin ? A kemi  shpenzuar kohë dhe përpjekje për të praktikuar 

atë dhe për të shpëndajtur atë tek të tjerët?  
  

GRAMATIKA: Praktikoni  21 forma të   َذَكَرَ ,َخلَقَ  , نََصر  , Dhe  َرَزَق 
Vini re se këto folje janë Lloji (بَابنََصرَ ) ن. Mos kini frikë nga këto klasifikime.  Ka dallime 

jashtëzakonisht të vogla në këto klasa.  Dallimi këtu është se në vend të ،يَنَْصُرونَ  ,ينَْصُر .në kohën e 

pakryer  kemi ،َيَنُْصُر، يَنُْصُرون. këtu kemi , tingull 'u'  në ص   në vend të tingullit 'a' .Vini re ndryshime të 

ngjashme të vogla poashtu edhe në format imperative .   



Foljet e  Arabishtes  janë kryesisht të tipit  َنََصر. 
   Format e ndryshme të kësaj folje paraqiten  në Kur'an 92 herë (ن( نََصرَ 

 ْ  ُصرُ،اُنُْصرْ نََصرَ،يَن

 فِعْلمَاِضي فِعْلمَُضارِع

Ai ndihmon 

do të ndihmojë 
 َنَصرَ  Ai ndihmoi يَنُْصرُ 

 أمْر نَهْي
Ato ndihmojnë 

do të ndihmojnë  
 Ata يَنُْصُرونَ 

ndihmuan 
 َنَصُروا

Mos 
ndihmo! 

 Ti ndihmon اُنُْصرْ  !Ndihmo الَتَنُْصر

do të ndihmojsh  
       Ti تَنُْصرُ 

ndihmove 
 َنَصْرَت 

Mos 
ndihmon

i! 

Ndihmon الَتَنُْصُروا
i! 

(Ju të 

gjithë) 

  Ju të gjithë اُنُْصُروا
ndihmoni  

do të ndihmoni  

 تَنُْصُرونَ 
Ju të gjithë 
ndihmuat 

 َنَصْرُتمْ 

 Ndihmuesi Unë ndihmoj :نَاِصر
do të ndihmoj 

 Unë أَنُْصرُ 
ndihmova 

 َنَصْرُت 

 Ai i cili është i  ndihmuar Ne  ndihmojmë :رمَنُْصو

do të ndihmojmë 
 Ne نَنُْصرُ 

ndihmuam 
 َنَصْرَنا

 Ndihmë, për të ndihmuar Ajo ndihmon:  نَْصر

do të ndihmojë 
 َنَصَرْت  Ajo ndihmoi تَنُْصرُ 

  

  Format e ndryshme të kësaj folje paraqiten në Kur'an 248 (ن( َخلَقَ 

 لََق،يَْخلُُق،اُْخلُقْ خَ 

 فِعْلمَاِضي فِعْلمَُضارِع

Ai krijon 

do të krijojë 
 َخَلقَ  Ai krijoi يَْخلُقُ 

 أمْر نَهْي
Ato krijojnë 

do të krijojnë 
 Ata يَْخلُقُونَ 

krijuan 
 َخَلُقوا

Mos 
krijo! 

 اُْخلُقْ  !Krijo اَلتَْخلُقْ 
Ti krijon 

do të krijojsh  
 َخَلْقَت  Ti krijove تَْخلُقُ 

Mos 
krijoni! 

 اَلتَْخلُقُوا
Krijoni! 

(Ju të 
gjithë) 

 اُْخلُقُوا
Ju të gjithë  krijoni 

do të krijoni 
 تَْخلُقُونَ 

Ju të 
gjithë 
krijuat 

 َخَلْقُتمْ 

 Krijuesi Unë krijova :َخالِق

do të krijoj  
 Unë أَْخلُقُ 

krijova 
 َخَلْقُت 

  Ai i cili është krijuar Ne krijojmë :مَْخلُوق

do të krijojmë 
  Ne نَْخلُقُ 

krijuam 
 َخَلْقَنا

 Krijimi, për të krijuar Ajo krijon :َخلْق

do të krijojë 
 َخَلَقْت  Ajo krijoi تَْخلُقُ 

  

 

  

   Format e ndryshme të kësaj folje paraqiten  në Kur'an 122 herë (ن( رزق

 رَزََق،يَْرزُُق،اُرْزُقْ 
 فِعْلمَاِضي فِعْلمَُضارِع

Ai furnizon 

do të furnizojë 
 Ai يَْرزُقُ 

furnizoi 
 َرَزَق 

 Ata furnizojnë أمْر نَهْي

do të furnizojnë 
 Ata يَْرزُقُونَ 

furnizuan 
 َرَزُقوا

Mos 
furnizo! 

 Ti furnizon do të اُرْزُقْ  !Furnizo الَتَْرزُقْ 
furnizojsh 

 Ti تَْرزُقُ 
furnizove 

 َرَزْقَت 



Mos 
furnizoni! 

(Ju të 
gjithë) 

 الَتَْرزُقُوا
Furnizoni! 

(Ju të 
gjithë) 

 اُرْزُقُوا
Ju (të gjithë) 

furnizoni 
do të furnizoni 

 تَْرزُقُونَ 
Ju (të 

gjithë) 
furnizuat 

 َرَزْقُتمْ 

 Furnizuesi Unë furnizoj :رَازِق
do të furnizoj 

 Unë أَرْزُقُ 
furnizova 

َزْقُت رَ   

 Ai që është furnizuar Ne furnizojmë :مَْرزُوق

do të furnizojmë 
 Ne نَْرزُقُ 

furnizuam 
 َرَزْقَنا

 Për të furnizuar, furnizimi Ajo furnizon :رِزْق

do të furnizojë 
 Ajo تَْرزُقُ 

furnizoi 
 َرَزَقْت 

  

   Format e ndryshme të kësaj folje paraqiten në Kur'an 163 herë (ن( ذكر

 ذَكََر،يَْذكُُر،اُذْكُرْ 
 فِعْلمَاِضي فِعْلمَُضارِع

Ai përmend  
do të përmendë 

 َذكرَ  Ai përmendi يَْذكُرُ 

 Ata  përmendin أمْر نَهْي

do të përmendin 
 Ata يَْذكُُرونَ 

përmendën 
 َذَكُروا

Mos  
përmend! 

 اُذْكُرْ  !Përmend الَتَْذكُرْ 
Ti  përmend 

do të 
përmendish 

 َذَكْرَت  Ti  përmende تَْذكُرُ 

Mos  
përmendni! 

(Ju të gjithë) 
 الَتَْذكُُروا

Përmendni! 
(Ju të 

gjithë) 
 اُذْكُُروا

Ju (të gjithë)  
përmendni 

do të përmendni 
 Ju (të gjithë) تَْذكُُرونَ 

përmendët 
 َذَكْرُتمْ 

 A që përmendë Une përmendi :ذَاكِر
do të përmendi 

 Unë أَذْكُرُ 
përmenda 

 َذَكْرُت 
 Ai që përmendet Ne përmendim :مَْذكُور

do të 
përmendim 

 Ne نَْذكُرُ 
përmendëm 

 َذَكْرَنا

 Për të përmendur, përmendje Ajo përmend :ذِكْر

do të përmendë 
 Ajo تَْذكُرُ 

përmendi 
 َذَكَرْت 

  
 

 

 

 

 

 

Mësimi 13: Sura El-Kafirun 

Py.1: Përktheni fjalët: 

﴾٪﴾ 1الْٰكفُِروْنَ ﴿٪ ٰۤياَيُّهَا قُلْ   
   



﴾٪﴾ 2تَعْبُُدوْنَ ﴿٪ مَا اَلۤ اَعْبُدُ   
   

بُِدوْنَ عٰ  واََلۤ اَنْتُمْ  ﴾٪﴾ 3اَعْبُُد ﴿٪ مَۤا   
    

﴾٪﴾ 4عَبَْدتُّمْ ﴿٪ مَّا عَابِد   واََلۤ اَنَا  
    

﴾٪5اَعْبُُد ﴿٪ مَۤا عٰبُِدوْنَ  واََلۤ اَنْتُمْ   
    

﴾٪﴾ 6دِيِْن ﴿٪ وَلِيَ  دِينُُكمْ  لَُكمْ   
    

  

Py.2: A është çdo jo-Musliman një jobesimtar?  Kush janë jobesimtarët? 

Përgj.: 

  

  

Py.3: A mendoni se ولي دين مكم دينكل  do të thotë se ne duhet të ndalojmë përhapjen e 

Islamit? 

Përgj: 

  

  

Py.4: Në cilat namaze  Profeti (s.a.v.s.) ka recituar këtë surë? 

Përgj: 

  

Py.5: Cilat janë përfitimet e recituarit të kësaj sure  në kohën e natës?  

Përgj: 
 

Pyetjet Gramatikore në lidhje me Mësimin 13 

  
Py.1: Shkruani forma të ndryshme të foljeve të mëposhtme. 

 نََصر
92
 :Për të ndihmuar نَصر (ن( 

Dreq. Format Imper Përkthim فِعْل مَُضارِع Përkthim فِعْل مَاِضي 



اُنُْصرْْ،ُصرنْ يَ ،َنَصرَ       

Përkthim نَهْي Përkthim أمْر     

        

        

 

    

    

    

  

)Folje që paraqitet 248 herë në Kur’an لق   Për të krijuar (ن)    خ

Dreq. Format Imper ، لُقُ خْ يَ ،َخلَقَ  
 اُْخلُقْ 

Përkthim فِعْل مَُضارِع Përkthim فِعْل مَاِضي 

    

Përkthim نَهْي Përkthim أمْر     

        

        

 

    

    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Folje që paraqitet 163 herë në Kur’anذكر (ن(  ذكر Për të kujtuar 

Dreq. Format Imper  ،رَ كَ ذَ  
كُرْ اُذْ ،كُرُ ذْ يَ   

Përkthim فِعْل مَُضارِع Përkthim فِعْل مَاِضي 

    



Përkthim نَهْي Përkthim أمْر     

        

        

 

    

    

    

 رزق
1
 Të përkujtohuni : Fjala që paraqitet 122 herë në Kur’an       (ن(

 

Dreq. Format Imper  ،زُقُ رْ يَ ،رَزَقَ  
زُقْ اُرْ   

Përkthim فِعْل مَُضارِع Përkthim فِعْل مَاِضي 

    

Përkthim نَهْي Përkthim أمْر     

        

        

 

    

    

    

  

Py.2: Ndani  fjalët arabe dhe shkruani 

kuptimet e tyre.
 

Py.3: Përktheni fjalitë  në arabisht. 

  Ti  më  ndihmove   َخلَقَُكمْ َو رَزَقَُكمْ 

  Unë të  ndihmova   وَلَقَْد نََصَر كُمُ اللُ 

  Ai më përkujtohet   مَْن يَنُْصُرنِيْ 

  Unë përkujtoj atë   فَاذْكُُروْنِيْ 

  Ata na ndihmuan   اَذْكُُركُمْ 

  

 

 

 

14.Ezani dhe abdesti ( lutjet) 
  



Do të fillojmë së pari me  EZANIN: 

                    23  

 .أَكْبَرُ أَكْبَُراَللهُ اَللهُ  أَكْبَرُ أَكْبَُراَللهُ اَللهُ 
All-llahu është më i Madhi All-llahu është më i Madhi 

  

           All-llahu është më i Madhi në pushtet, madhëri, lavdëri mirësi, dhe të gjitha atributet tjera të 

mira. 

                 Luteni: O All-llah! Më udhëzo që të jem i kënaqur me Ty  si më të Madhin në jetën time. 

Me fjalë të tjera, më ndihmo të ndëgjoj Ty në  vend të dëgjoj dëshirat e  mia, familjen, udhëheqësit 

që rrejnë, apo traditat.  

            Në kohën  e namazit të Sabahut, nëse unë dëgjoj thirrjen dhe ende jam duke  fletur, cilin e 

ndëgjoj unë  dhe kujt i bindem? Cilin e kam  pranuar si më të Madhin?  All-llahun apo dëshirën 

time ?  Ju mund të kontrolloni shumë gjëra të tjera.  
  

 576    

َّ  أَنْ  أَْشهَدُ  ٰ  ال َ إِلـ َّاللُ  ـه  (times 2)إاِل
Unë dëshmoj se Nuk  ka Zot tjetër përveç All-llahut 

 ُ  bëj : أَفْعَل

 Unë adhuroj : أَعْبُدُ 
 

 asnjë :مَا

 nuk do :لَنْ ;nuk :لَمْ 
shumësi i   ِ لـٰـها  është   آلِهَة 

َّ الَِّذيَن ٰامَنُوا   إاِل
الَِحاتوَعَِملُ  وا الصَّ  

Përkthimi: Unë dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç All-llahut. 
  

Fjala ه  ka kuptime të ndryshme: (1) Ai i cili adhurohet, (2) Ai i cili plotëson nevojat tona, (3) Ai إل

ndaj të  cilit jam i ndëgjueshëm.Nuk ka Zot tjetër përveç All-llahut në të gjitha tre kuptime. 

 Bisedimet e mia dhe veprat  e mia, në shtëpi ose jashtë, në zyrë apo në treg, tregojnë se: 

           Dua All-llahun më  se shumti. 

           Pranonoj  All-llahun si Krijuesin  tim, Pronarin , Mbështetësin,Udhëheqësin  dhe Sunduesin 

e të gjithë universit. 

           Unë adhuroj  dhe dëgjoj vetëm All-llahun  në të gjitha çështjet e jetës sime dhe nuk dëgjoj  

dëshirat e mia apo të tjerët drejtime. 

            E kërkojmë  ndihmë vetë nga Ai dhe besojmë vetëm Atë. 
  

 363  236* 

 َ  (times 2)رَُّسواُلللِ  مَُحمًَّدا أَنَّ  ْشهَدُ أ
Unë dëshmoj se Muhammedi (a.s) është i Dërguari i All-llahut. 

 
 ;se : أَنْ 

 që : أَنَّ 

 ai i cili është :مَُحمًَّدا

lavdëruar shumë 

 i dërguari :رَُسول

 të dërguarit (96 herë në Kur'an) :  رُُسل

Përkthimi: Unë dëshmoj se Muhammedi (as) është i Dërguari i All-llahut. 
  

 Bisedimet e mia dhe veprimet e mia, në shtëpi ose jashtë, në zyrë apo në treg, tregojnë se: 

           Unë e dua All-llahun dhe të dërguarin e Tij (as) më  së shumti ; 

           Unë i pranoj dhe dëgjoj  mësimet e Profetit (as) pa hezitim; 

           Unë e pranoj Kur'anin dhe Sunnetin si kriter ndërmjet  të drejtës dhe të gabuarës; 

           Unë nuk kam nevojë për ndonjë dëshmi tjetër për të ndjekur mësimet e profetit (as) dhe 



           Pëlqimi  dhe jo- pëlqimi  i jem  është i  udhëzuar nga preferencat e pëlqimi t apo jo-pëlqimit të 

Profetit s.a.v.s. 
 83   

لَوٰ  َحيَّعَلَى  (herë 2)الْفاَلَحِ  َحيَّعَلَى (herë 2)ةِ الصَّ
Ejani  

َ
Në namaz . 

Ejani në 

َ
shpëtimَ

 فاَلح عَلَى َحيَّ   عَلَى َحيَّ 

 Eja tek Eja Tek,në 
Përkthimi: Ejani në namaz. Përkthimi: Ejani në shpëtim. 

  

           Fjalët janë  "Ejani në namaz" dhe jo "Ofroni  namazin kudo që jeni", dmth, të vini në 

Xhami. Kur'ani na kërkon të kryejmë   namazin duke u lutur me Imamin dhe muslimanët   tjerë në 

Xhemat. 

           Nëse e  vendosim namazin, atëherë All-llahu do të na japë të gjitha llojet e suksesit dhe 

prosperitetit.Namazi  është një formë e  plotë për të kujtuar All-llahun.   

           Kjo do të sigurojë paqe në shpirtin dhe zemrën tënde. 

           Namazi  gjithashtu jep disa përfitime të trupit  posaçërisht nëse  zgjohemi herët në kohën e 

duhur. 

           Në aspektin e përfitimeve sociale, namazi  na ndihmon të  na forcoje rrjethin tonë shoqëror  

me  miqtë, fqintë, dhe të afërmit. 

           Më e rëndësishmja, do të arrijmë suksesin e përjetshëm  në ahiret in Sha All-llah,. 

  

Një nga arsyet për këtë kujtesë e suksesit është se një person i cili nuk vjen  në namaz, për shkak se   

mendon se  do t'i  humbë fitimet e kësaj bote që lidhen me punën, nëse  vjen në namaz.  Ai nganjëherë 

sillet si një person budalla, që ëkërkon  një drejtim  të kundërt me atë të vërtetin.   
  

ٰ الَإِل .أَكْبَرُ أَكْبَُراَللهُ اَللهُ  َّاللُ ــ  .هَِإال
All-llahu është më i Madhi.   All-llahu është më i 

Madhi. 
(Nuk ka) ka zot tjetër përveç 

All-llahut 
  

           Ezani përfundon me fjalët nga  fillimi. 

           Mesazhi i  fillimit ishte: Eja drejt në namaz duke e përkujuar  Madhësinë e  All-llahut. 

           Mesazhi në fund është: Nëse ju nuk vini  në namaz, ju keni vetëm humbje .All-llahu përherë 

do të jetë  më i Madhi dhei vetmi të cilit i takon  adhurimi.  Nëse vini në namaz, atëherë  do të 

lutemni Atij që është më i M adhi dhe Perëndia e  vërtetë, duke arritur sukse të vërteta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lutja para abdestit  (fillimi i abdestit):  ِاللِ بِْسم  

  

Lutja pas përfundimit abdesttit:  
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َّإِل ٰ أَْشهَُدأَناْل َّاللُ ــ ٗ  الََشِريكَ  وَْحَدهٗ  هَِإال  لَه
Unë dëshmoj se (nuk) ka Zot 

tjetër përveç All-llahutَ
I vetmi  َnuk ka shok Aiَ

ك رْ شِ  دوَاِحد ، أََحد ، تَوِْحيْ    : t'i pëshkruash partnerë All-

llahut: مُْشرِك ai që bën ِشرْك 
për të, për 

atë 

Përkthimi: Unë dëshmoj se (nuk) ka Zot tjetër përveç All-llahut.Ai është i vetmi, nuk ka shok 

  

        Njëshmëria e All-llahut është përsëritur këtu së bashku me refuzimin e çdo partneritet me 

All-llahun.Ky theksim është i rëndësishëm sepse All-llahu nuk do t'ua falë atyre që bëjnë شرك  

(Shirk), dmth, i shoqërojntë shok All-llahut. 

        Lexoni këtë duke mbajtur parasysh pasojat e rrezikshme të Shirkut. 
  

   126*  

ٗ  عَبُْدهٗ  مَُحمًَّدا أَنَّ  وَأَْشهَدُ   َورَُسولُه
Unë dëshmoj që Muhammedi (a.s) (Është) robi i Tij Dhe i Dërguari i Tij. 

Përkujtoni  këta shembuj: 

َّ الل : أَنْ  َّ إلهَ إال  أَْشهَُد أَنْ ال
 أَْشهَُد أَنَّ مَُحمًَّدا رَُّسولُ الل : أَنَّ 

 rob i All-llahut:  عَبُْد الل

 هٗ  رَُسولُ  وَ 

dhe Lajmëtar E tij 

Përkthimi: Unë dëshmoj se Muhammedi (as) (është) robi i  Tij dhe i Dërguari  Tij. 

  

        Fjala "rob" është shtuar këtu. Njerëzia  e mëparshme siç janë Krishterët e  kishin ngritur 

Profetin e tyre (Isa a.s) në nivelin e Perëndisë duke bërë atë birë të  All-llahut.  All-llahu dhe i 

dërguari i Tij, Profeti Muhammedi s.a.v.s.  duan që  ne të jemi  të sigurt nga  Shirku i tillë.  Prandaj 

nga na  kërkohet   të përsërisim  këto fjalë në lutjet tona. 

        All-llahu na kakrijuar dhe ne jemi këtu për të adhuruar Atë. Ai  na Zotëron ne dhe çdo gjë 

tjetër.  Ne të gjithë jemi robër të All-llahut dhe duhet të jetojmë si një rob  i vërtetë.  Robi i  mirë i 

All-llahut është Profeti Muhammed (s.a.v.s.).  Ai është një model për ne,  se si një rob i vërtetë 

duhet të jetoje në këtë dynja.  
  

 الْمُتََطِه ِرينَ  مِنَ  وَاْجعَلْنِي التَّوَّابِينَ  مِنَ  اْجعَلْنِي اَلل هُمَّ 
O All-llah! 

Më bën 
mua 

Nga 
ata që 

pendohen 
dhe më bën 

mua
nga 

Ata që e pastrojnë 
veten 

 مُتََطِه ِريَن مُتََطه ُِرون   مُتََطِه ر نِي اِْجعَلْ  وَ  تَوَّابُون، تَوَّابِين تَوَّاب  نِي اِْجعَلْ  
bën mua dhe bën mua 



Përkthimi: O All-llah!Më bën mua prej atyre që pendohen dhe më bën  prej atyre që e pastrojnë 

veten e tyre. 

  

        Ne njerëzit bëjmë gabime të cilat i përsërisim. Ne nuk  bëjmë shumë gjëra që  duhet të bëjmë  

dhe në qoftë se ne i  bëjmë ato,  nuk i  bëjmë ashtu  siç duhet.  Prandaj  duhet të pendohemi dhe 

kërkojmë falje nga All-llahu çdo herë . 

        O All-llah! Bëne të  pastër  besimin tonë, mendimet, trupin , rrobat , dhe vendet.  

  

  

GRAMATIKA: Praktikoni  mëposhtë 21 format e فر بد dhe ,دخل ,ك  .duke përdorur  TPI.ع

فر     Format e ndryshme të kësaj folje paraqiten 461 herë në Kur'an (ن( ك

 كَفََر،يَْكفُُر،اُكْفُرْ 

 اِضيفِعْلمَ  فِعْلمَُضارِع

Ai mohon 

do të mohojë 
 َكَفرَ  Ai mohoi يَْكفُرُ 

 أمْر نَهْي
Ata mohojnë 

do të mohojnë 
 يَْكفُُرونَ 

Ata 
mohuan 

 َكَفُروا

Mos 
moho! 

 اُكْفُرْ  !Moho الَتَْكفُر
Ti  mohon 

do të mohojsh 
 تَْكفُرُ 

Ti 
mohove 

 َكَفْرَت 

Mos 
mohoni! 

 الَتَْكفُُروا
Mohoni! 

(Ju të 
gjithë 

 اُكْفُُروا
Ju( të gjithë)  

mohoni 

do të mohoni 
 تَْكفُُرونَ 

Ju (të 
gjithë) 

mohuat 
 َكَفْرُتمْ 

 Ai që mohon Unë  mohoj :ََكفِر

do të mohoj 
 أَكْفُرُ 

Unë 

mohova 
 َكَفْرُت 

 Ai i cili është i mohuar Ne mohojmë :مَْكفُور

do të mohojmë 
 نَْكفُرُ 

Ne 
mohuam 

 َناَكَفرْ 

 Mohuesi , për të mohuar Ajo mohon: كُفْر

do të mohojë 
 تَْكفُرُ 

Ajo 
mohoi 

 َكَفَرْت 

 

 

   Format e ndryshme të kësaj folje paraqiten në Kur'an 78 herë (ن( دخل

 دََخلَ،يَْدُخلُ،اُدُْخلْ 

 فِعْلمَاِضي فِعْلمَُضارِع

Ai hyn 

do të hyje 
 َدَخلَ  Ai hyri يَْدُخلُ 

 أمْر نَهْي
Ata hyjnë 

do të hyjnë 
 َدَخُلوا Ata hynë يَْدُخلُونَ 

Mos hyn!  ْالَتَْدُخل Hyr!  ْاُدُْخل 
Ti hyr 

do të hyrish 
 َدَخْلَت  Ti  hyre تَْدُخلُ 

Mos hyni! 

(Ju të 
gjithë) 

 الَتَْدُخلُوا
Hyni! (Ju të 
gjithë)           

 اُدُْخلُوا
Ju të gjithë 

hyni 

do të hyni 
 تَْدُخلُونَ 

Ju të gjithë 
hyrët 

 َدَخْلُتمْ 

 Ai i cili hyri Unë hyra:  دَاِخل
do të hyjë 

 َدَخْلت Unë hyra أَدُْخلُ 

 Ai te i cili hyrët Ne hyjmë: مَْدُخول 

do të hyjmë 
 َدَخْلَنا Ne  hyrëm نَْدُخلُ 

 Për të hyrë, hyrja Ajo hyn : دُُخْول

do të hyje 
 دََخلَتْ  Ajo hyri تَْدُخلُ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بد  ع
143
 Format e ndryshme të kësaj folje paraqiten  në Kur'an 143 herë )ن)   

 عَبََد،يَعْبُُد،اُعْبُدْ 

 فِعْلمَاِضي فِعْلمَُضارِع

Ai adhuron 

do të adhurojë 
 َعبَدَ  Ai adhuroi يَعْبُدُ 

 أمْر نَهْي
Ata adhurojnë 

do të adhurojnë 
 عْبُُدونَ يَ 

Ata 
adhuruan 

 َعبَُدوا

Mos 
Adhuro! 

 اُعْبُدْ  !Adhuro الَتَعْبُدْ 
Ti adhuron 

do të adhurojsh 
 َعبَْدتَّ  Tiadhurove تَعْبُدُ 

Mos 
Adhuroni! Ju 

të gjithë 

 الَتَعْبُُدوا
Adhuroni! 

(Ju të 
gjithë) 

 اُعْبُُدوا
Ju( të gjithë) e 

adhuroni  

do të adhuroni 
 بُُدونَ تَعْ 

Ju (të 
gjithë)  

adhuruat 
مْ   َعبَْدتُّ

 Ai i cili adhuron Unë adhuroj :عَابِد

do të adhuroj 
 أَعْبُدُ 

Unë 
adhurova 

 َعبَْدتُّ 

 Ai që adhurohet Ne adhurojmë :مَعْبُود

do të adhurojmë 
 نَعْبُدُ 

Ne 
adhuruam 

 َعبَْدَنا

 Adhurimi, për të adhuruar Ajo adhuron :ِعبَادَة

do të adhurojë 
 عَبََدتْ  Ajo adhuroi تَعْبُدُ 

  

 
1 
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Mësimi 14:  Ezani dhe  abdesti (lutjet) 

Py.1: Përktheni fjalët e mëposhtme: 

أَكْبَرُ أَكْبَُراَللهُ اَللهُ أَكْبَرُ أَكْبَُراَللهُ اَللهُ 

  

َ أَْشهَدُ  َّ نْ أ َّ هَ ـٰـإِلال  اللُ إاِل

      

 رَُّسواُلللِ مَُحمًَّداأَنَّ أَْشهَدُ 

    

لَوٰ َحيَّعَلَى الْفاَلَحِ َحيَّعَلَىةِ الصَّ

      

َّاللُ ـٰـالَإِلأَكْبَرُ أَكْبَُراَللهُ اَللهُ   ) هَِإال

  
  

Lutja pas përfundimit të abdestit 

َّ أَنْ أَْشهَدُ  َّ ـٰـهَ إِلال  اللُ إاِل



      

،لَهالََشِريكَ ،وَْحَده

   

،َورَُسولُه،عَبُْدهمَُحمًَّداأَنَّ وَأَْشهَدُ 

     

مِنَالْمُتََطِه ِرينَ وَاْجعَلْنِيمِنَالتَّوَّابِينَ اْجعَلْنِياَلل هُمَّ 

     

 Py.2: Si mund të sjellim الل اكبر në jetën tonë? 

Përgj.: 

  

 

  

Py.3: Cili është kuptimi i shehadetit ? 

Përgj: 

  

  

  

Py.4: Cilat janë përfitimet e namazit në këtë botë dhe në botën tjetër? 

 Përgj: 

  



  

Py.5: Çfarë është shpërblimi nëse recitojmë lutjen pas abdestit? 

Përgj: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyetjet Gramatikore në lidhje me mësimn 14 

  
Py.1: Shkruani forma të ndryshme të foljeve të mëposhtme.  

فر 461 ك
فر                      paraqitet në Kur’an    461 herë   (ن(   Të mohosh :ك

Dreq. Format Imper  ،َكَفرَ  
فُرْ اُكْ  ،فُرُ كْ يَ   

Përkthim فِعْل مَُضارِع Përkthim فِعْل مَاِضي 

 
 

 
 

Përkthim نَهْي Përkthim أمْر  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

  

 دخل
78
 Për të hyrë :دخل   Kjo fjali paraqitet në  Kur’an 78 herë (ن( 

Dreq. Format Imper ،  َدَخلَ  
ُخلْ اُدْ ، ُخلُ دْ يَ   

Përkthim فِعْل مَُضارِع Përkthim فِعْل مَاِضي 

 
 

 
 

Përkthim  ْينَه  Përkthim أمْر  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

بد  ع
143
بد Kjo fjali përmendet në Kur’an 143 herë (ن(   për të adhuruar :ع

Dreq. Format Imper ، َعبَد
بُدْ اُعْ  ،بُدُ عْ يَ   

Përkthim فِعْل مَُضارِع Përkthim فِعْل مَاِضي 

 
 

 
 

Përkthim نَهْي Përkthim أمْر  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



  

  

  

Py.2: Ndani  fjalët arabe dhe 
shkruani kuptimet e tyre. 

 Py.3: Përktheni fjalitë  në 
arabisht. 

 Ne adhurojmë   فَاعْبُُدوْهُ 
Ty  

 

 Ti hyre dhe unë   فَاعْبُْدهُ 
hyra 

 

   واََلتَْكفُُروْا
Unë adhurova  

dhe nuk 
mohova 

 

 Ai mohoi dhe   وَقَْد كَفَْرتُمْ 
nuk adhuroi 

 

  .Unë hyra   وَمَْن كَفَرَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 15.FILLIMI, LUTJET E SEXHDES DHE RUKU-SË 

  

Në fillim do të studiojmë lutjen e namazit: 

  
41*     

اْسمُكَ وَتَبَارَكَ كَ َوبَِحمْدِ اللّٰهُمَّ  ُسبَْحانَكَ 
Ti je i lavdishëm O All-llah! 

dhe me falënderim 
ndaj teje 

dhe i bekuar është Emri Yt 

الل ُسبَْحانَ   : All-llahu është i  

përlëvduar

كَ ُسبَْحانَ   : Ti je i  Madhëruar 

 

رَكَ ابَ  َحمِْد كَ  بِ  وَ   : Ai  i bekuar 
 Ai është i bekuar : تَبَارَكَ 

 Emri : اِْسم

dhe me Lavdërimi Yt 

Përkthimi: Ti je i i Lavdishëm  O All-llah, dhe me falënderim ndaj teje  dhe i bekuar është emri 

yt; 

  

        Kuptimet aktuale të  َكَ ُسبَْحان  janë:  Ti je i  pastër. Ti je i  lirë nga çdo defekt, mungesë, ose faji. 



         ََك الل هُمَّ ُسبَْحان do të thotë: O All-llah! Ti  nuk ke nevojë për ndonjë partner, Ti  nuk je i dobët, Ti 

nuk ke frikë askënd, Ti nuk  lodhesh, Ti  nuk je  tiran, Ti  nuk ke nevojë për ndihmën e askujt.   

         ََك الل هُمَّ ُسبَْحان  gjithashtu do të thotë:   Çfarëdo testi i jetës që Ti më ke dhënë mua është 

krejtësisht e mirë.Unë nuk kam ndonjë ankesë kundër Teje.  Nëse e forcojmër këtë ndjenjë, atëherë 

ne do të kemi qëndrim të fortë pozitiv.  

        َحمْد: lavdërimi i All-llahut dhe  falënderimi ndaj Atij, është një nga shtyllat kryesore të 

Islamit.Deri sa nuk   bëni tesbih  të vërtetë, ju nuk mund të lavdëroni  All-llahun me të vërtetë.  

Nëse  mendoni se All-llahu është i dobët, ose Ai nuk u  ka dhënë të mjaftë atëherë si mund të  

lavdëroni  Atë me të vërtetë. 

        َحمْد i  vërtetë është baza e mirënjohjes që është një  aspekt tjetër  i rëndësishëm i jetës së 

sukseshme. 

         َاْسمُكَ  تَبَارَك : Në qoftë se ju jeni  duke përsëritur "punën e mirë", puna nuk do të përmirësohet. 

Por nëse ju filloni punën në emër të All-llahut, Ai jep ndihmën e Tij dhe bekimin.   

        Në ahiret, do të kenë mbarësi vetëm ata njerëz të cilët e kanë përmendur emrin e Tij. 
  

17    

كَ وَتَعَالَىٰ  َ ـٰـواَلَإِلَجدُّ غَيُْركَ ه
Dhe e  lartë është Madhëria Jote; dhe (nuk) ka Zot tjetër pos Teje 

Përkthimi: Dhe e  lartë është Madhëria Jote  dhe  nuk ka Zot tjetër pos Teje. 

  

        Madhëria Jote është më e lartë. Çdokush në këtë botë, megjithë se ai është i fuqishëm, çfarëdo 

që ai është, sundimtari më i fuqishëm dhe mbreti i kësaj bote, nuk është asgjë përpara Teje, O All-

llah!  

        Përsëritja e  njëshmërisë së Tij dhe mohimi i  çdo partneriteti  është shumë e rëndësishme.All-

llahu nuk do të  falë Shirkun. Mbani pasojat e rrezikshme të Shirkut në mend deri sa lexoni atë. 

 

 

 

 

 

 

  

Gjëra që shprehen në  përkulje (وع  :(رك
  213 

ِ يَ ُسبَْحانَ  الْعَِظيمرَب

I lavduruar është Zoti im I Madhi 

Përkthimi:I lavdëruar është Zoti im i Madhi. 

  

Mundohuni të imagjinoni dhe të ndjeni  katër gjëra të përmendura këtu: 

        All-llahu është Subhan (-i pastër nga çdo gabimi. -lexo shpjegimin e dhënë më herët për 

Subhaneke). 

        Ai është Rabb, dmth, i cili kujdeset për të gjithë ne dhe çdo gjë rreth nesh.Ai është , 

Mbështetësi, dhe na jep çdo gjë për të cilën   kemi nevojë.  Ai është Ai që kontrollon çdo  qelizë 

nga miliarda qeliza çdo sekondë të jetës sonë. 



         Drejtoheni  All-llahut duke thënë: Rabb i im. Nëse nëna juaj thotë: "djali im është shumë i 

mirë" ose "Vajza ime është shumë e mirë" e drejtë përpara jush, çfarë ju  tregon ajo?  Kjo tregon 

dashurinë e tyre !  Thuaj atë me dashuri kur bëni tesbih në Ruku.  

        Ai është i Mrekullueshëm. َعْظم   Fjala në arabisht do të thotë koc. Ajo përfaqëson forcën.  َعِظيم 

do të thotë atë që është e madhe dhe e fortë. Ne themi ashtu, deri sa përkulemi  poshtë  të 

nënshtruar Madhësi së së Tij dhe Forcës. 

  
   

َحِمَدهٗ  لِمَنْ َسِمعَاللُ 

All-llahu e  dëgjoji atë që E lavdëroi 

 
 هٗ  َحمدَ  مَنْ  لِ 

për të, për të ai i cili lavdëroi Ai 

Përkthimi: All-llahu e dëgjoi  atë që e lavdëroi Atë 

  

        All-llahu dëgjon të gjithë. Këtu do të thotë që All-llahu i jep vëmendje të veçantë për atë që e 

lavdëron Atë.   

        All-llahu nuk ka nevojë për lavdërimin e Tij nga ne .Atij nuk i sjell aspak  përfitim nga lëvdata. .  

Ai nuk humb asgjë nëse ne nuk e lavdërojmë Atë.  Vetëm ne do të përfitojmë duke e lavdëruar All-

llahun s.w.t. 

  

الَْحمْدُ وَلَكَ رَبَّنَا

Zoti ynë! dhe për Ty Qoftë gjithë falënderimi 
Përkthimi: Zoti ynë! Dhe për ty qoftë gjithë falënderimi.  

  

        Hamd ka dy kuptime: lavdërimin  dhe falënderimin e Zotit. 

        Imagjinoni dhe ndjeni  cilësitë e Tij më të mira: O All-llah! Ti je  më i Mëshirshëm, Më i 

Fuqishëm, Krijuesi më i mirë, etj., dhe pastaj lavdëroni  Atë nga thellësia e zemrës tuaj. 

        Imagjinoni dhe ndjeni  të mirat e Tij mbi ju  që të falënderoni Atë  me të vërtetë. 

  

 

 

 

Gjëra që shprehen në  sexhde (َسْجَدة):  ََسَجد Folja paraqitet 49 herë në Kur'an me forma të ndryshme. 
  

   

ِ يَ ُسبَْحانَ  اْْلَعْلَىٰ رَب

I lavdëruau 

është 
Zoti im I Larti 

  

 (i madh) اْْلكْبَر  (e madhe) أكْبَر (e madhe) كَبِير
  (vogël) اْْلْصغَر (të vogla) أَْصغَر  (të vogla)    َصغِير

 (më të lartë) اْْلَعْلَى  (lartë) أَعْلَى (lartë) عَلِي  

Përkthimi: I lavdëruar është Zoti im i Larti. 

  



Sexhde (sexhde) është shprehje e nënshtrimit të plotë ndaj All-lahut.  Mundohuni të imagjinoni dhe të 

ndjeni  katër gjëra të përmendura këtu.  Ato janë të njëjta si ato që thoni në Ruku përveç لى  .(Lartë) اْلع

Unë jam në pozitën më të ulët në këtë tokë dhe Rabb ime është më i Lartë në fronin e Tij.  

  
Sillni tesbih në jetën tuaj: 
Luteni :O All-llah! Më ndihmo që të pranojë çdo test në jeten time dhe të mos kem asnjë ankesë 

kundër Teje.  Kurrë nuk duhet të themi: Pse  më ndodhi kjo mua? 

Vlerëso: Sa herë jeni ankuar për  për ngjyrën e likurës , hundën, fytyrën, , familjen, kohën, etj. 

Plani: Çfarëdo  All-llahu bën ajo është perfekt. Situata neë të cilen jemi ne është si një test dhe / ose 

për shkak të gabimeve tona.  Ne duhet të lutemi All-llahut që të na ndihmojë të bëjmë më të mirën në 

çfarëdo situate që  jemi ne  ose ta ndryshojë  atë  në  mënyrë  më të mirë. 

Propagoni: Përhapjeni  mesazhin dhe  ndihmoni  njerëzit që  të  lavdërojnë gjithmonë All-llahun s.w.t. 

dhe ta falenderojnë Atë. 
  
  
GRAMATIKA: Praktikoni   21 forma  të mëposhtme të foljeve  

   Format e ndryshme të kësaj folje ndodhin në Kur'an 58 herë (ض( َضَربَ 

 اِْضِربْ ،رِبُ ضْ ،يَ َضَربَ 

 فِعْلمَاِضي فِعْلمَُضارِع

Ai godit 
do të goditë 

 َضَربَ  Ai goditi يَْضِربُ 

 أمْر نَهْي
Ata goditin 
do të goditin 

 َضَرُبْوا Ata goditën يَْضِربُْونَ 

Mos 
godit! 

 Ti godit اِْضرِبْ  !Godit اَلتَْضِربْ 
do të goditësh. 

 Ti godite تَْضِربُ 
 

 َضَرْبَت 

Mos 
goditni!  

(Ju të 
gjithë) 

  !Goditni اَلتَْضِربُْوا
(Ju të 
gjithë) 

 ِ ْضرِبُْواا  Ju (të gjithë ) 
goditni 

do të goditni 

 Ju (të تَْضِربُْونَ 
gjithë) e 
goditët 

 َضَرْبُتمْ 

 ai që godit :َضارِب

 ai i cili është goditur :مَْضُروب

 për të goditur, të goditur :َضْرب

Unë godisë. 
do të goditi 

 َضَرْبُت  Unë godita أَْضرِبُ 

Ne goditim 
do të goditim 

 َضَرْبَنا Ne goditëm نَْضِربُ 

Ajo godit 
do të goditë 

 َضَرَبْت  Ajo goditi تَْضِربُ 

  
 

 

 

 

 

لم    Format e ndryshme të kësaj folje paraqiten  në Kur'an 266 herë (ض( ظ

 اِْظلِمْ ،ْظلِمُ يَ ،َظَلمَ 

 فِعْلمَاِضي فِعْلمَُضارِع

Ai gabon 
do të gabojë 

 َظَلمَ  Ai gaboi يَْظلِم

 أمْر نَهْي
Ata gabojnë 

do të gabojnë 
 َظَلُمْوا Ata gabuan يَْظلِمُْونَ 

Mos gabo!  ْاَلتَظلِم Gabo !  ْاِْظلِم Ti gabon 
Do të  gabojsh 

 َظَلْمَت  Ti gabove تَْظلِمُ 

Mos gaboni ! 
(Ju të gjithë) 

 Gaboni! (Ju اَلتَظلِمُْوا
të gjithë) 

 Ju(të gjithë)gaboni اِْظلِمُْوا
Do të gaboni. 

 Ju (të gjithë) تَْظلِمُْونَ 
gabuat 

 َلْمُتمْ ظَ 



 Keqbërës :َظالِم

 ai ndaj të cilit është bërë gabimi :مَْظلُوم

 gabim :ُظلم

Unë gaboj. 
do të gaboj. 

 َظَلْمُت  .Unë gabova أَْظلِمُ 

Ne gabojmë 
do të gabojmë 

 َظَلْمَنا .Ne gabuam نَْظلِمُ 

Ajo gabon. 
do të  gabojë. 

 َظَلَمْت  .Ajo gaboi تَْظلِمُ 

صب     Format e ndryshme të kësaj folje paraqiten në Kur'an 53 herë (ض( ر

 اِْصبِرْ ،ْصبِرُ ،يَ َصبَرَ 

 فِعْلماِضي فِعْلمَُضارِع

Ai duron. 
do të durojë 

 َصبَرَ  .Ai duroi يَْصبِرُ 

 أمر نَهْي
Ata durojnë 

Do të durojnë. 
 َصبَُرْوا Ataduruan يَْصبُِروْنَ 

Mos 
duro! 

 Ti duron do të اِْصبِرْ  !Duro ْصبِرْ اَلتَ 
durojsh. 

 َصبَْرَت  .Ti durove تَْصبِرُ 

Mos 
duroni! 

 !Duroni اَلتَْصبُِروْا
(Ju të 

gjithë) 

 Ju (të gjithë) اِْصبُِروْا
duroni 

do të duroni 

 Ju (të تَْصبُِروْنَ 
gjithë)   
duruat. 

 َصبَْرُتمْ 

 ai që bën durim :َصابِر

--- 

 Durimi :رَصبْ 

 

Unë duroj 
do të duroj. 

 أَْصبِرُ 
Unë 

durova.. 
 َصبَْرُت 

Ne durojmë. 
do të durojmë. 

 نَْصبِرُ 
Ne 

duruam. 
 َصبَْرَنا

Ajo duron do 
të durojë. 

 َصبََرْت  .Ajo duroi تَْصبِرُ 

  

   Format e ndryshme të kësaj folje paraqiten në Kur'an 95 herë (ض( غَفَرَ 

 اِغْفِرْ ،غْفِرُ ،يَ غَفَرَ 

 فِعْلماِضي فِعْلمَُضارِع

Ai fal. 
do të falë. 

 َغَفرَ  .Ai fali يَغْفِرُ 

 أمْر نَهْي
Ata falin. 
Do të falin. 

 يَغْفُِروْنَ 
Ata 
falën. 

 َغَفُرْوا

Mos fal!  ْاَلتَغْفِر Fal!  ْاِغْفِر Ti falë. 
do të falë. 

 تَغْفِرُ 
Ti fale 

 
 َغَفْرَت 

Mos falni! 
(Ju të 

gjithë) 

  !Falni اَلتَغْفُِروْا
(Ju të 

gjithë) 

   Ju (të gjithë) اِغْفُِروْا
falni  

do të falni. 
 تَغْفُِروْنَ 

Ju (të 
gjithë) 

falët. 
 َغَفْرُتمْ 

 Ai që falë:غَافِر

 ai kujt është falur :مَغْفُور

 për të falë, falja:مَغْفَِرة

 

Unë fali. 
do të fali. 

 أَغْفِرُ 
Unë 
fala.. 

 َغَفْرُت 

Ne falim. 
do të falim. 

 نَغْفِرُ 
Ne 
falëm 

 َغَفْرَنا

Ajo fal. 
do të falë. 

 َغَفَرْت  .Ajo fali تَغْفِرُ 

Folja e cila nuk ka efekt nuk egziston, eshte 

pasive (مفعول. 

 



 
  

 

Mësimi 15:  Fillimi, Ruku, dhe  sexhde - lutjet 

Py.1: Përktheni  fjaët e mëposhtme: 

******************** Fillimi******************** 

اْسمُكَ وَتَبَارَكَ َوبَِحمِْدكَ هُمَّ اللّٰ  ُسبَْحانَكَ 
     

كَ وَتَعَالَى غَيُْركَ واَلَإِلـٰـهَ َجدُّ
    

  
  

*****    *****    *****    Ruku *****    *****    *****     

ِ يَ ُسبَْحانَ  الْعَِظيمرَب
   

  

   *****    *****    *****    Sexhde   *****    *****    *****  

ِ يَ ُسبَْحانَ  اْْلَعْلَىٰ رَب
   

  

Py.2: Cili është kuptimi i "emri i All-llahut është i bekuar"? 

Përgj.: 

 ُسبَْحانََك اللّٰهُمَّ َوبَِحمِْدَك وَتَبَارََك اْسمُكَ 

َك واَلَ هلِاَ غَيُْركَ   وَتَعَالَٰى َجدُّ
ِ َي الْعَِظيْم  ِمَع اللُ لِمَْن َحِمَدهسَ  ُسبَْحانَ رَب

ِ َي ااْلَعْلَىٰ   رَبَّنَا وَلََك الَْحمْدُ   ُسبَْحانَ رَب



  

Py.3: Sa gjëra mund të themi për All-llahun gjatë Ruku-së? 

Përgj: 

  

Py.4: Sa gjëra mund të themi për All-llahun gjatë Sexhde-së? 

Përgj: 

  

Py.5: Cilat janë kuptimet e بحان س ? 

Përgj: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pyetjet Gramatikore në lidhje me Mësimin  15 

  
Py.1: Shkruani forma të ndryshme të foljeve të mëposhtme. 

 ضرب
58
ضرب (ض(  : Ai që godit ثال ضرب  E kam shembull :م

Dreq Format Imper ، َضرَبَ 
اِْضرِبْْْ،رِبُ ضْ يَ   

Përkthim فِعْل مَُضارِع Përkthim فِعْل مَاِضي 

 
 

 
 

Përkthim نَهْي Përkthim أمْر  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

لم  ظ
266
لم                             (ض(    Ai që gabon :ظ

Dreq Format Imper ْ،ْظلِمُ يَ ، َظَلمَ 
 اِْظلِمْْ

Përkthim فِعْل مَُضارِع Përkthim فِعْل مَاِضي 

 
 

 
 

Përkthim نَهْي Përkthim أمْر  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

  
 

بر  ص
53
بر (ض(  ص : Ai që  duron  

Dreq Format Imper اِْصبِرْْْ،ْصبِرُ يَ ، َصبَرَ   
Përkthim فِعْل مَُضارِع Përkthim فِعْل مَاِضي 

    

Përkthim نَهْي Përkthim أمْر     

        

        

 

    

    

    

فر   غ
95
فر (ض)   Ai që falë :غ

Dreq Format Imper اِغْفِرْْْغْفُِر،يَ ، َغَفرَ       

Përkthim نَهْي Përkthim أمْر     

        

        

 

    

    

    

  

Py2:Ndani fjalët arabe dhe 
shkruani kuptimet e tyre. 

 Py3: Përktheni  

 fjalitë  në arabisht. 

   فَاْضرِبُْوا
Mos gaboni! 

 

   َصبَْرتُمْ 
Ai mundi, 
prandaj ai 

gaboi 

 

   فَغَفَْرنَا
Duroni (ju të 

gjithë)! 
 



   وَمَاَظلَمْنَاهُمْ 
Ata gabuan 

 

مُْونَاوَمَاَظلَ     
Duro! 

 
 

 

 

 16. TESHEH-HUD 

  
  

   46 

ِ اَلتَِّحيَّاتُ  لََواتُ لِل يِ بَاتُ وَالصَّ  وَالطَّ
Krejt adhurimet 

me gjuhë 

Janë  për All-

llahun( i 

takojnë All-

llahut) 

dhe krejt adhurimet 

me trupin(falje) 
dhe krejt adhurimet duke 

shpenzuar pasurinë 

يَّةتَحِ  (njejes) 

 (shumes) تَِحيَّات

للا ِل   (njejes)َصٰلوةِ  
 (shumes)َصلََوات

(njejes)َطي ِبَة

 për All-llah (shumes)َطي ِبَات

Përkthimi: Krejt adhurimet me gjuhë janë për All-llahun, dhe krejt adhurimet me  trupin, dhe  

krejt adhurimet duke shpenzuar pasurinë.

Një tjetër përkthim: Nderi,Lavdëria dhe Zotëria i takojnë All-llahut,dhe Atij duhet Ti falemi 

dhe për Atë duhet të bëjmë  veprimet e mira. 
 

 

Pasi Profeti (a.s) ka thënë se shtatëdhjetë mijë njerëz do të hyjnë në Xhennet pa  mos marrur llogari  

apo vuajtje.  Ai pastaj i  përshkroi atributet e tyre.  Ndër  gjër ave të tjera ai poashtu tha edhe  se ata do 

të  vazhdojnë të mbajnë besimin në Zotin e tyre (All-llahun s.w.t.).  Duke  dëgjuar këtë 'Ukashah bin 

Mihsan (r.a) u ngrit dhe kërkoi: "Luti  All-llahut për të bërë mua një prej tyre''. Profeti (a.s) ka thënë, 

"Ti je një prej tyre.'' Pastaj një tjetër burrë u ngrit dhe pyeti të njëjtën gjë. Profeti (a.s) u përgjigj: "' të 

ka kapërcyer Ukashah ."  [El-Buhari dhe Muslimi].  
  

        Hadithi na mëson që në  moment kur   dëgjojmë  ndonjë të mirë, kërkoni All-llahun për atë, ose 

tjetër kush   do të rrëmbeje  atë shans. 

        Luteni: O All-llah! Më ndihmo të marrë pjesë në të gjitha këto tri adhurime, të përmendura më 

lart. 

        Vlerëso: Sa jam unë duke përdorur gjuhën time, trupin tim, intelektin tim, dhe më e 

rëndësishmja, ku e  shpenzoj pasurinë time? 

  
42  75             

الَمُ  ُّهَاالنَّبِيُّ عَلَيْكَ اَلسَّ ٗ َورَْحمَتُاللِ أَي وَبََرََكتُه
Paqe 

Qoftë mbi 

ty 
O lajmëtar, 

dhe Mëshira e All-

llahut 
dhe begatitë e Tij 

Përdorimi i   ،للا رَْحمَتُ  َو  اَنْبِيَۤاءنَبِيُّون، نَبِي ِين  هٗ  بََرََكتُ  وَ  



Përgjithshëm

اَلمُ عَلَيُْكمْ  :  السَّ
Profet dhe mëshirë All-llah dhe begati E tij 

 
 Vazhdimisht : رَِحيم

Mëshirëplotit 
Shumësi iبََركَة  është  بََرََكت 

Përkthimi: Paqja qoftë mbi ty o lajmëtar dhe M ëshira e All-llahut dhe begatitë e  Tij. 

  

Kush i  kryen tre  adhurime (me  gjuhën trupin, dhe shpenzimet)  në mënyrë më të mirë?  Sigurisht, 

Profeti Muhammedi (a.s).  Ai na mësoi secilat janë atadhe se si ti bëjmë ato.  Prandaj,  jemi duke u 

lutur për tre gjëra, paqjen, mëshirën dhe bekimin e  All-llahut.  

 

 

  
42    140* 

الَمُ  الِِحينَ ِعبَادِاللِ ىٰ وَعَلَ عَلَيْنَااَلسَّ الصَّ
Paqe 

Qofttë mbi 

ne 
dhe 

skllevërit (robërit) e   
 All-llahut 

Ato të mirë (të drejtë) 

 
 rob i All-llahut : عَبُْد الل عَلَىٰ  وَ  نَا عَلَى 

 Skllevërit e All-llahut : ِعبَادُ الل
 َصالُِحون، َصالِِحينَصالِح 

mbi na dhe mbi 

Përkthimi: Paqja qoftë mbi ne dhe mbi të gjitha robërit e drejtë të All-llahut. 

        Të cilët kanë marrë të mirat e All-llahut? (1) Profetët; (2) njerëzite sinqertë (Sidikin); (3) 

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

        Lutja për paqe është për Profetin (a.s), pastaj për ne, dhe pastaj për ato  që janë të drejtë. Për 

Profetet  dhe njerëzit e   drejtë, in Sha All-llah,  lutja do të përgjigjet.  Ne jemi në mes të dy grupeve 

në namaz, dhe  shpresojmë se All-llahu do të  japë paqe edhe  për ne gjithashtu.  

        Mos harroni, All-llahu jep mëshirën e Tij mbi ata që e fitojnë atë, duke vepruar me të mira dhe 

duke lypur mëshirë, sic bëjnë  njerëzit e  drejtë. 

  

َّإِلأَنْ أَْشهَدُ  َ ـٰـال َّ ه اللُ إاِل
Unë dëshmoj se (Nuk ka) ka Zot përveç All-llahut 

Përkthimi: Unë dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç All-llahut. 

  

ٗ عَبُْدهٗ مَُحمًَّدا أَنَّ  وَأَْشهَدُ  َورَُسولُه
dhe dëshmoj që Muhammedi është rob i Tij Dhe i Dërguari i Tij 

Përkthimi: Dhe unë dëshmoj se Muhammedi (paqja qoftë mbi të) është rob i Tij dhe i Dërguari i Tij. 

  

        Shpjegimi i më sipërm  është dhënë  në mësimin  e 14 të Ezanit. 

        All-llahu na krijoi dhe ne jemi për Të.Ai na  zotëron ne  dhe çdo gjë tjetër.  Ne të gjithë 

jemi robër të All-llahut dhe duhet të jetojmë si një rob  vërtetë.  Robi më i mirë i All-llahut 

është Profeti Muhammedi  (a.s).  Ai është një model për ne, si një rob i vërtetë duhet të jetë. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAMATIKA: Praktikoni   21 format e mëposhtme   َعَِملَ  , عَلِمَ  ,َسِمع, dhe  َرَِحم duke përdorur TPI. 
  

  Format e ndryshme të kësaj folje paraqiten  në Kur'an 100 herë (س(  َسِمعَ 

 مَعْلماِضي مَعْلمَُضارِع اِْسمَعْ ،ْسمَعُ ،يَ َسِمعَ 

Ai dëgjon 

do të dëgjojë 
 َسِمعَ  Ai dëgjoi يَْسمَعُ 

 أمْر نَهْي
Ata dëgjojnë 

do të dëgjojnë 
 يَْسمَعُْونَ 

Ata 
dëgjuan 

 َسِمُعْوا

Mos 
dëgjo! 

 Ti dëgjon اِْسمَعْ  !Dëgjo اَلتَْسمَعْ 

do të dëgjojsh 
 تَْسمَعُ 

Ti 
dëgjove 

 َسِمْعَت 

Mos 
dëgjoni!   

(Ju të 
gjithë) 

 !Dëgjoni اَلتَْسمَعُْوا
(Ju të 

gjithë) 

 Ju (të gjithë )e اِْسمَعُْوا
dëgjon. 
do të dëgjoni 

 تَْسمَعُْونَ 
Ju (të) 
gjithë  
dëgjuat 

 َسِمْعُتمْ 

 Ai që dëgjon :َسامَع

 ai i cili është dëgjuar :مَْسمُوع

 Për të dëgjuar :عَسمْ 

Unë dëgjoj 
do të dëgjoj 

 أَْسمَعُ 
Unë 
dëgjova. 

 َسِمْعُت 

Ne dëgjojmë 

do të dëgjojmë 
 نَْسمَعُ 

Ne 
dëgjuam. 

 َسِمْعَنا

Ajo dëgjon. 
do të dëgjojë 

 تَْسمَعُ 
Ajo 
dëgjoi. 

 َسِمَعْت 

  

  Kur'an لم    Format e ndryshme të kësaj folje paraqiten 518 herë në (س) ع

 اِعْلَمْ ،يَعْلَمُ ،َعِلمَ 

 مَعْلماِضي مَعْلمَُضارِع

Ai e di 
do të dinë 

 َعِلمَ  Ai diti يَعْلَمُ 

 أمْر نَهْي
Ata e dinë 

Do të dinë 
 يَعْلَمُونَ 

Ata e 
ditën 

 َعِلُموا

Mos di.  ْالَتَعْلَم Di!  ْاِعْلَم Ti e di 
Do të dishë 

 َعِلْمَت  .Ti  dite تَعْلَمُ 

Mos dini. 
(Ju të gjithë) 

 َ  !Dini تَعْلَمُواال
(Ju të 

gjithë) 

  Ju (të gjithë) اِعْلَمُوا
dini 

Do të dini 

 Ju (të تَعْلَمُونَ 
gjithë)   
ditët 

 َعِلْمُتمْ 

 Ai që e di, dijetar :عَالِم

 ajo që është e njohur :مَعْلُوم

 Për të ditur, njohuri :ِعلْم

Unë di 
Do të di 

 َعِلْمُت  Unë  dita أَعْلَمُ 

Ne dimë 

Do të dimë 
 َعِلْمَنا Ne  ditëm نَعْلَمُ 

Ajo di. 
do të dinë 

 َعِلَمْت  Ajo diti تَعْلَمُ 



  

   Format e ndryshme të kësaj folje paraqiten në Kur'an 318 herë (س) عمل

 يَعَْملُ،اِعمَلْ ،َعِملَ 

 لماِضيعف فعلمَُضارِع

Ai vepron. 
do të veprojë 

 َعِملَ  Ai veproi يَعَْملُ 

 أمْر نَهْي
Ata veprojnë 

Do të veporojnë 
 يَعْمَلُونَ 

Ata 
vepruan 

 َعِمُلوا

Mos 
vepro! 

 Ti vepron do të اِعْمَلْ  !Vepro الَتَعَْملْ 
veprojsh 

 َعِمْلَت  Ti veprove تَعَْملُ 

Mos veproni  
(Ju të gjithë) 

  !Veproni الَتَعْمَلُوا
(Ju të gjithë) 

 Ju( të gjithë) مَلُوااِعْ 
veproni do të 

veproni 

 Ju (të تَعْمَلُونَ 
gjithë) 

vepruat 

 َعِمْلُتمْ 

 punëtor, punëtor :عَامِل

Një mbi të cilin është punuar: مَعْمُول 
 Për të vepruar, për të bërë, të: عَمَل

punojnë 

Unë veproj do 

të veproj 
 Unë أَعْمَلُ 

veprova 
 َعِمْلُت 

Ne veprojmë do 
të veprojmë 

 Ne نَعَْملُ 
vepruam 

 َعِمْلَنا

Ajo vepron do 
të veprojë 

 َعِمَلْت  Ajo veproi تَعَْملُ 

  

   Format e ndryshme të kësaj folje paraqiten në Kur'an 148 herë (س) رحم

 يَْرَحمُ،اِرَْحمْ ،َرِحمَ 

 لماِضيعف فعلمَُضارِع

Ai mëshiron 

Do të mëshirojë 
 َرِحمَ  Ai mëshiroi يَْرَحمُ 

 أمْر نَهْي
Ata mëshirojnë 

Do të mëshirojnë 
 يَْرَحمُونَ 

Ata 
mëshiruan 

 َرِحُموا

Mos 
mëshiro! 

 Ti mëshiron اِرَْحمْ  !Mëshiro الَتَْرَحمْ 

Do të mëshirojsh 
 Ti تَْرَحمُ 

mëshirove 
 َرِحْمَت 

Mos 
mëshironi! 

 الَتَْرَحمُوا
Mëshironi! 

 Ju (të gjithë) اِرَْحمُوا
mëshironi Do të 

mëshironi 

 Ju (të تَْرَحمُونَ 
gjithë) 

mëshiruat 

 َرِحْمُتمْ 

 ai që tregon mëshirë :رَاِحم

 Ai i cili ka marrë mëshirë :مَْرُحوم

 për të treguar, mëshirë :رَْحمَة

Unë mëshiroj 
do të mëshiroj 

 Unë أَرَْحمُ 
mëshirova 

 َرِحْمُت 

Ne mëshirojmë 

Do të  
mëshirojmë. 

 Ne نَْرَحمُ 
mëshiruam 

 َرِحْمَنا

Ajo mëshiron. 
Do të mëshirojë. 

 تَْرَحمُ 
Ajo 

mëshiroi 
 َرِحَمْت 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mësimi 16: Tesheh-hud 

Py.1: Përktheni fjalët e mëposhtme: 
 

لََواتُ لِلِ اَلتَِّحيَّاتُ  يِ بَاتُ وَالصَّ وَالطَّ
    

الَمُ  وَبََرََكتُه،َورَْحمَتُاللِ أَيُّهَاالنَّبِيُّ عَلَيْكَ اَلسَّ
     

الَمُ  الِِحينَ ِعبَادِاللِ وَعَلَىٰ عَلَيْنَااَلسَّ الصَّ
     

َّإِلأَنْ أَْشهَدُ  َ ـٰـال َّاللُ ه إاِل
    

،َورَُسولُه،هعَبْدُ مَُحمًَّدا وَأَْشهَُدأَنَّ 

    

  
Py.2: Çfarë mësojmë nga çështja e Ukashës(r.a)? 

Përgj.: 

  

  

Py.3: Sa të  mira për Profetin (a.s) janë  kërkuar nga All-llahu? 

Përgj.: 

  

  

Py.4: Cili është kuptimi i: Dëshmoj se Muhammedi (as) është i Dërguari i Tij? 



Përgj.: 

  

  

Py.5: Cili është mesazhi i fjalëve هدبع dhe هلوسر? 

Përgj.: 

  

 

 

 

 

 

Pyetjet Gramatikore  në lidhje me Mësimin16 

  
Py.1: Shkruani forma të ndryshme të foljeve të mëposhtme.   

 َسِمعَ 
100
 për të dëgjuar :َسمع       (س( 

Dreq Format Imper  َْسمَعُ يَ ، َسِمع،ْ
 اِسْمَعْْ

Përkthim فِعْل مَُضارِع Përkthim فِعْل مَاِضي 

    

Përkthim نَهْي Përkthim أمْر     

        

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    

    

    

  

 عَلِمَ 
518
لم                             (س(   të dini :ع

Dreq Format Imper  ََعِلم  ،
 يَعْلَمُ،اِعْلَمْ 

Përkthim فِعْل مَُضارِع Përkthim فِعْل مَاِضي 

    

Përkthim نَهْي Përkthim أمْر     



        

        

 

    

    

    

  
  
 

  
  
  

 عَِملَ 
318
 Ai ka punuar :عمل                             (س( 

Dreq Format Imper  ََعِمل  ،

اِعمَلْ ،يَعْمَلُ   

Përkthim فِعْل مَُضارِع Përkthim فِعْل مَاِضي 

    

Përkthim نَهْي Përkthim أمْر     

        

        

 

    

    

    

 رَِحمَ  
148
 që të ketë mëshirë :رحم                             (س( 

  

Dreq Format Imper  ََرِحم  ،
 يَْرَحمُ،اِرَْحمْ 

Përkthim فِعْل مَُضارِع Përkthim فِعْل مَاِضي 
    

Përkthim  ْينَه  Përkthim أمْر     

        

        



 

    

    

    

 

Py.2: Ndani  fjalët arabe dhe shkruani 

kuptimet e tyre. 

 Py.3:Përktheni  fjalët  në arabisht. 

 Unë dëgjova, prandaj e   َسِمعْتُمْ 

dija 

 

 َستَعْلَمُْونَ 
  Unë dija, prandaj 

veprova 

 

  Kështu ju  të gjithë   يَعْلَمُهُمْ 

dëgjoni! 

 

 Tani  ju të gjithë   يَْسمَعُْونَُكمْ 

veproni! 

 

  !Mëshironi ju të gjithë   تَْسمَعُْونَهُمْ 

  

  
  

17. LUTJA PËR PROFETIN (a.s) 
  
Mos harroni sakrificat e Profetit tonë (a.s) për përhapjen e mesazhit të Islamit.  Në qoftë se edhe  1400  

vjet pas kohës së tij  ne jemi muslimanë një një vend larg nga Mekka, atëherë kjo është për shkak të 

bekimit të All-llahut dhe  për shkak të sakrificave të Muhammedit s.a.v.s.  
  
Le të marrim  një incident nga jeta e tij.  Edhe se ka qenë  jashtëzakonisht i lodhur pas Dav-es që ka 

bërë tërë ditën,  ai shkoi te  një fis vonë në mbrëmje.  Unë duhet të mendoj se ndoshta Islami më mëson 

mua diçka me anën e të atij fisi.  Përgjatë vijave të ngjashme, unë mund të ndjej  efektin e çdo sakrificë 

për mua dhe jetën time.  
  
Çfarë mund të bëj unë tani në zëvendësim të  këto të mirave? Ta ftoj  atë në darkë?  Ti dërgoj atij  një 

dhuratë ?  . Asgjë......  Unë vetëm mund të lutem për të.  
  
Profeti (a.s) do të marre  shpërblime nga All-llahu gjithsesi, nëse unë lutem për atë apo jo.  Kjo është në 

fakt një nder i madh për mua që të lutem për të.  Në fakt, ne kemi marrë shpërblime në lutje për atë!  

Kushdo që lutet për Profetin (a.s) në këmbim do të marrë  dhjetë shpërblime nga All-llahu s.w.t. 

[Muslimi]. 
  

 َ  ٰالِمَُحمَّدٍ  وَّعَلَىٰ  عَلَٰى  مَُحمَّدٍ  َصِل   هُمَّ للّٰ ا
O  

All-llah! 
Dërgo 

paqen(bekim) 
mbi 

Muhammedin 
dhe mbi familjen  e Muhammedit; 

 

 dërgo : َصِل  عَلَى

paqen(bekimin) 
 lutemi :َصِل  

 Familja, ndjekësit : ٰال عَلَىٰ  وَّ  مَُحمَّدٍ  عَلَىٰ 

 familja mbi Muhamedi dhe mbi : أَهْل

Përkthimi: O All-llah!Dërgo  paqen mbi Muhammedin dhe mbi familjen e Muhammedit, a.s. 



  

        َصل ِ عَلَى fakt do të thotë: O All-llah!  Tregoje  mëshirën Tënde ndaj tij, bëhu  shumë i 

këndshëm nad tij , ngreje  emrin e tij, dhe ngreje  pozitën e tij. 

        O All-llah! Profeti (a.s) ka bërë shumë  të mira për ne.  Ne nuk kemi asgjë për ti  paguar atij 

përsëri.  Vetëm Ti  mund ti japish  atij shpërblimet më të mira .  

        ال ka dy kuptime: familja dhe pasuesit. Nëse e marrim kuptimin e dytë, atëherë kjo është  

poashtu lutje për ne, pasuesit.   

  
59     70                26 

 ٰاِل إِبَْراهِيمَ  وَعَلَىٰ  عَلَٰى إِبَْراهِيمَ  َصلَّيْتَ  كَمَا 

Sikur që 
Ke dërguar 

paqe(bekim) 
Mbi Ibrahimin dhe mbi Familjen  e Ibrahimit 

مَاكَ، كَ   : si 

 ju bëri :فَعَلْتَ 
 dërgove : َصلَّيَْت 

paqe(bekim) 

Mbi  Ibrahimin 

(paqja qoftë mbi të) 

 عَلَىٰ  وَ 
 

dhe mbi 

Përkthimi: Sikur ke  dërguar mbi Ibrahimin   dhe mbi familjen e Ibrahimit. 

  

        O All-llah! Ti i dhae Ibrahimit (a.s) një pozicion të tillë dhe udhëheqje  që të gjithë 

muslimanët, të krishterët, hebrenjtë e  pranojnë atë si profet. O All-llah! Dërgo Profetit  Muhammed 

s.a.v.s gjithashtu një status të tillë që të gjithë njerëzit në këtë planet të pranojnë atë si Profetin Tënd 

të fundit.  

  

  

  
 17  

 .مَِّجيد   َحِميد   إِنَّكَ 
 Ti je në të vërtetë,  i lavdëruar lavdiplotës 

lavdërimi : َحمْدُ  كَ  إِنَّ 

 vetvetiu i lavdëruari :َحِميد  

 Lavdi bukuri, madhështi : مَْجد

 i plotë i Lavdisë : مَِجيد
me të vërtetë, me 

siguri 
Ti 

Përkthimi: Në të vërtetë, Ti je i lavdëruar, i lartësuar. 

  
        O All-llah! Ti ke  bërë një nder të madh për ne.  Ke dërguar një Profet të shkëlqyer për ne.  Ti 

je   shumë i  Këndëshëm dhe shumë  Mëshirues.  Ti ke  kujdes aq shumë për mirëqenien tonë.  Ti je 

me të vërtetë i meritueshëm  për lavdërim dhe plot lavdi.    
  
Deri sa lutja  për Profetin (a.s), kujton  sakrificën  e tij për ne.  Mos harroni gjithashtu se ai u dërgua si 

mësues i Kur'anit.   
Luteni: O All-llah! Më ndihmo të bëhem  studenti i tij, dmth,  të studioj Kur'anin dhe Hadithin 

rregullisht.  
Vlerëso: Sa kohë kam shpenzuar duke mësuar këto dy gjëra? Them se "unë jam i zënë dhe nuk kam 

kohë për të?"  Nuk kam kohë për t'u bërë student i Profetit, paqja qoftë mbi të?  A me të vërtetë e duam 

atë?   
Plani: Caktoe një kohë të përditshme  për të mësuar Kur’anin dhe hadithin. 



Propago: Mundohu më së shumti që të përhapish  mësimet e Kur'anit dhe Sunnetit. 
  
Le të studiojmë pjesën e dytë, në të cilën vetëm dy fjalë janë të reja:  َْباِرك  dhe  َباَرْكَت.. 

 ٰاِل مَُحمَّدٍ  وَّعَلَىٰ  عَلَٰى  مَُحمَّدٍ  بَارِكْ  هُمَّ اَللّٰ 
O All-llah! Dërgo begati mbi Muhammedin dhe mbi Familjen e Muhammedit; 

Përkthimi: O All-llah! Dërgo begati mbi Muhammedin dhe mbi familjen e Muhammedit (a.s) 
  
        Në pjesën e parë صّل على është përmendur që përfshin بََرَكة gjithashtu. Megjithatë, në lutjet, ne 
përsërisim kërkesën me  fjalë të ndryshme për të shprehur lidhjen tonë me Profetin (a.s). 

        Kuptimi i bereqet eshte bekimi,begatija  dhe mëshira. Ajo gjithashtu përfshin vazhdimësinë e 

tyre  për të rritur në këto mëshira  përgjithmonë.  
        Bereqet në veprime  nënkupton  pranimin e tyre dhe marrjen e shpërblimeve  të shkëlqyera për 

ta. 

        Bereqet në familje nënkuptojë rritjen e saj, prosperitetin , zgjerimin , dhe vazhdimësinë mbi 

brezat. 

 Lutja për bereqet është për familjen e Profetit Muhamed (a.s) dhe për pasuesit e tij .All-llahu  

le të na bëje  pasuesit e vërtetë të Profetit Muhammed (a.s).  

 

 

 

 
  

ِل إِبَْراهِيمَ ٰا وَعَلَٰى   عَلَٰى  إِبَْراهِيمَ  بَارَكْتَ  كَمَا  
sikur Ke dërguar begati Mbi  Ibrahimit dhe mbi familjen e Ibrahimit 

Përkthimi: Sikur   ke dërguar begati mbi Ibrahimin  dhe mbi  familjen  e Ibrahimit (a.s). 

  

 مَِّجيد   َحِميد   إِنَّكَ 
Në të vërtetë, Ti je i  lavdërueshem lavdiplotë 

Përkthimi: Në të vërtetë, Ti je i  lavdërueshëm , lavdiplotë. 

  

Mundohuni të kujtoni këshillat e Profetit (a.s), deri sa jeni  duke u lutur për të.  Për shembull, në lidhje 

me Kur'anin, ai tha: „Transmetoni prej meje, edhe në qoftë se ajo është një ajet (që ju e dini)“. 
  
     Si mund të përcjellim  nëse ne nuk e kuptojmë atë? Prandaj, bëni një plan serioz për të kuptuar 

Kur'anin plotësisht. 

     Paramendoni se ju jeni të humbur në një shkretëtirë. Ushqimi juaj dhe furnizimet janë mbaruar dhe 

ju jeni duke u mbyllur në vdekje.  Papritmas një njeri vjen tek ju me ushqim dhe pije.  Ju i gëzoheni  

ushqimit, të ju ktheje  energjinë tuaj mbrapa dhe  fillojni  duke e falënderuar atë.  Ai ju pyet  ti  

ndihmoni atij  që të   shpërndaje  ushqimit të tjerëve  "njerëzve që  vdesin."  ti  vetëm  qëndro aty 

dhe vazhdo të përsërisish, "All-llahu të ketë mëshirë për ty, All-llahu të bekoftë."  A nuk do të jetë 

një qëndrim shumë i pasjellshëm  mosfalënderues?  Zgjate  këtë shembull në  marrëdhëniet  tona 

me Profetin (a.s).  Nëse ne vetëm lutemi  për Profetin dhe nuk përcjellim  mesazhin tek të tjerët, a 

do të jetë Profeti (a.s)  i kënaqur me ne? 

   Ne duhet të bëjmë maksimumin tonë për të kuptuar Kur'anin tërësisht në mënyrë që  mund të 

përgjigjemi pyetjeve  të jo-muslimanëvetë , keqkuptimet ti  udhëzojmë në adresën e  njerëzve të 



udhëzues drejt Islamit, inshAll-llah. Ne duhet të kujtojmë shembullin e Pejgamberit (s.a.w.s) kur 

njëri prej fqinjëve të tij, një zonjë jo-muslimane, ka  hedhur mbeturina në atë çdo ditë që ti bëje keq. 

Një ditë, kur Profeti (s.a.w.s) doli nga shtëpija e tij dhe pa se zonja nuk ishte atje ai u brengos dhe 

shkoi në shtëpinë e saj për të pyetur për shëndetin e saj, nga frika se ajo nuk ndjehet mirë. Duke  

parë këtë, zonja pranoi Islamin menjëherë. Imagjinoni shpërblimet në qoftë se  përballemi  me një 

skenar të ngjashëm dhe nëse reagimi ynë është me qetësi dhe dinjitet dhe e  sjellë dikë afër pranimit 

Islamit! 

    Bëni  përpjekje për të rritur dashurinë tuaj ndaj Profetit (a.s) duke lexuar për jetën e tij dhe duke 

ndjekur Sunetin e tij. 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAMATIKA: Nga ky mësim e tutje, ne do të mësojmë raste të veçanta të foljeve tre-palëshe. Foljet 

trifaqësh janë ato që kanë tre shkronja në rrënjët e tyre.  Ne fillim me ato folje  te të cilat  i parë i tri 

shkronjave rrënjë është një shkronje e dobët. 

Shkronjat e dobëta janë ا ,ي ,و.  Ata janë quajtur të dobëta ose të sëmura sepse tingulli i këtyre 

shkronjave i ngjajnë rënkimit të të sëmurit., uuu, eee, aaa!  Një shkronjë  e dobët "lodhet" shpejt  

kështu që nuk  mbijeton në të gjitha format e foljes (në kohën e kryer .pakryer, , në formën imperative, 

etj).  Ajo shkronjë  ose zhduket ose dërgon një tjetër shkronjë të dobët në vendin e vet!  Gjë e mirë 

është se tre shkronjat e dobëta mbështesin njëra -tjetrën (veprojnë në grup), zavendësojnë njëra tjetrën 

dhe ashtu e plotësojnë dobësië e tyre.  

Le të praktikojmë këto 21 forma të foljeve  َوََجدَ  ,وَعَد , dhe  َوَلَد. 
 

 

   Format e ndryshme të kësaj folje paraqiten  në Kur'an 124 herë (ض)   وعد

 ِعدْ ، يَعِدُ ،  َوَعدَ 
 ل ماِضيعف ارِعفعل مُضَ 

Ai premton. 
do të premtojë. 

 يَعِدُ 
Ai 
premtoi. 

 َوَعدَ 

 أمْر نَهْي
Ata premtojnë. 
do të premtojnë.. 

 يَعُِدوْنَ 
Ata 
premtuan. 

 َوَعُدْوا

Mos  
premto! 

 Ti  premton دْ عِ  !Premto دْ عِ الَ تَ 

do të premtojsh. 
 Ti تَعِدُ 

premtove. 
 َوَعْدتَّ 

Mos  
premtoni ! 

(Ju të 
gjithë) 

 !Premtoni اَل تَعُِدوْا

(Ju të 
gjithë) 

  Ju të gjithë ِعُدوْا

premtoni  
do të premtoni. 

 Ju të تَعُِدوْنَ 

gjithë e 
premtuat. 

مْ   َوَعْدتُّ

 .Ai që premton Unë premtoj :وَاِعد 
do të premtoj 

 Unë أَِعدُ 
premtova. 

 َوَعْدتُّ 



 Gjë e cila është premtuar :مَْوعُود 

 Premtimi, të premtoj :وَعْد 

Ne premtojmë. 
Do të premtojmë. 

 Ne نَعِدُ 
premtuam. 

 َوَعْدَنا

Ajo premton. 
Do të premtojë. 

 Ajo تَعِدُ 
premtoi. 

 َوَعَدْت 

   Format e ndryshme të kësaj folje ndodhin në Kur'an 107 herë (ض) وجد

 دْ جِ ،دُ يَجِ ،َوَجدَ 

 لماِضيعف فعلمَُضارِع

Ai gjen. 
do të gjeje. 

 َوَجدَ  .Ai gjeti يَِجدُ 

 أمْر نَهْي
Ata gjejnë. 

do të gjejnë. 
 َوَجُدْوا .Ata gjetën يَِجُدوْنَ 

Mos gjej!  َدْ جِ الَت Gjej!  ِدْ ج Ti  gjen . 
do të gjejsh. 

 َوَجْدتَّ  .Ti gjete تَِجدُ 

Mos gjeni! 
(Ju të gjithë) 

 !Gjeni اَلتَِجُدوْا
(Ju të 

gjithë) 

  Ju të gjithë ِجُدوْا
gjeni. 

do të gjeni. 

 تَِجُدوْنَ 
Ata gjetën. 

 مْ َوَجْدتُّ 

 ai që gjen :اِجدوَ 

 ai i cili është gjetur :وُْجودمَ 

 Për të gjetur :دوجُ وُ 

Unë gjeta. 
do të gjej. 

 َوَجْدتُّ  .Unë gjeta أَِجدُ 

Ne gjetëm. 
do të gjejmë. 

 َوَجْدَنا .Ne gjetëm نَِجدُ 

Ajo gjen. 
do të gjeje. 

 َوَجَدْت  .Ajo gjeti تَِجدُ 

  

د    Format e ndryshme të kësaj folje ndodhin në Kur'an 54 herë (ض) ول

ِ ،يَلِدُ ،َوَلدَ  دْ ل لماِضيعف فعلمَُضارِع   

Ai lind. 
do lindë. 

 َوَلدَ  .Ai lindi يَلِدُ 

 .Ata lindin أمْر نَهْي
Do lindin. 

 َوَلُدْوا . Ata lindën يَلُِدوْنَ 

Mos lind!  َدْ لِ الَت  Lind!  ِ دْ ل  Ti  lindën  
do lindish. 

 َوَلْدتَّ  . Ti  linde تَلِدُ 
Mos lindni! 

(Ju të gjithë) 
 Lindni! (Ju اَلتَلُِدوْا

të gjithë) 
  Ju lindni لُِدوْا

do lindni. 
 Ju të gjithë تَلُِدوْنَ 

lindët 
مْ َوَلْدتُّ   

Ai që jep lindje, babai!     َالِدو:  

Ai që është i lindur, i mitur:  َودلُ وْ م  

Të lindësh: واِلَدَة 

Unë lindi. 
  do të lindi. 

 َوَلْدتُّ  .Unë  linda أَلِدُ 
Ne lindim 

do të lindim. 
 َوَلْدَنا .Ne lindëm نَلِدُ 

Ajo lind. 
do lindë. 

 َوَلَدْت  .Ajo lindi تَلِدُ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mësimi 17: Lutja për Profetin (a.s) 

Py.1: Përkthrni fjalët e mëpostme:  
 

هُمَّ اَللّٰ   مَُحمَّدٍ  وَّعَلَىٰا ٰلِ  عَلَٰى  مَُحمَّدٍ  َصِل   
     

 إِبَْراهِيمَ  وَعَلَٰى ا ٰلِ  عَلَٰى إِبَْراهِيمَ  َصلَّيْتَ  كَمَا
     

 مَِّجيد   َحِميد   إِنَّكَ 
   

 بَارَكْتَ  --- بَارِكْ 
 ---  

  



Py.2: Me qëllim  që të recitojmë lutjen për Profetin a.s në mënyrë efektive, çfarë mund 

të mbajmë mend? 

Përgj.: 

  

  

  

Py.3: Si e nderoi All-llahu s.w.t. Ibrahimin  a.s.? 

Përgj.: 

  

  

  

Py.4: Cili është kuptimi i َصل ِ عَلَى dhe  بَارِك عَلَى ? 

Përgj.: 

  

  

  

Py.5: Çfarë ndjenjë duhet të kemi kur themi se All-llahu është Hamiid dhe 

Mexhid në fund të kësaj lutjeje? 

Përgj.: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Pyetjet Gramatikore në lidhje me mësimn 17  

  
Py.1: Shkruani forma të ndryshme të foljeve të mëposhtme.   

 َوَعد
107
 :Ai premtoi َوَعد                            (و( 

Dreq Format Imper  ََوَعد  ،
ِعدْ ،يَعِدُ   

Përkthim فِعْل مَُضارِع Përkthim فِعْل مَاِضي 
    

Përkthim نَهْي Përkthim أمْر     

        

        

     



    

    

 وجد
107
 Ai gjeti :وجد                             (و( 

Dreq Format Imper  ََوَجد ،
دْْجِْ،يَِجدُ   

Përkthim فِعْل مَُضارِع Përkthim فِعْل مَاِضي 

    

Përkthim نَهْي Përkthim أمْر     

        

        

 

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 وَلَدَ 
54
 Ai lindi وَلَدَ                              (و( 

Dreq Format Imper  َيَلِدُ ، َوَلد، ِ دْ ل  
Përkthim فِعْل مَُضارِع Përkthim فِعْل مَاِضي 

    

Përkthim نَهْي Përkthim أمْر     

        

        



 

    

    

    

  

Py.2:Ndani  fjalët arabe dhe 
shkruani  kuptimet e tyre. 

 Py.3: Përktheni fjalitë   në 
arabisht. 

  .Unë e gjeta atë   وَعََدكُمُ اللُ 

  Ai më gjeti mua   وَعَْدتَّهُ 

  Ai do të gjeje  ju   وَعََدكَ 

  Ata i  premtuan atij   لَمْ يَلِدْ 

 Ju të gjithë do t'i   وَعَْدتُُّكمْ 
gjeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18.PËRFUNDIMI  I LUTJES 

  

 Lutja e mëposhtme është mësuar nga Profeti (a.s)  ndaj Ebu Bekrit (r.a), i cili ishte njeriu më i mirë i 

këtij ummeti.  Shikoni mesazhin, peshoni  atë, dhe mendoni  se si duhet të jenë ndjenjat tona duhet  kur 

e recitojmë  këtë lutje. Ju lutemi ikini parasysh se lutjet  tjera mund të recitohen  para selamit në  fund.  

  

Mesazhi i namazit është që të kërkoni falje prej All-llahut në fund të çdo namazi, dhe të keni  qëllim 

për të qenë në rrugën e drejtë. Planoni të jetoni prej  "namazi deri në  namaz ," dmth, planoni  të jeni në 

bindje të  All-llahut ndërmjet namazeve. 
  

   293* 74 



ِ يهُمَّ اَللّٰ  ُظلْمًاكَثِيًرانَفِْسيَظلَمْتُ إِن
O All-llah 

Unë me të 

vërtetë, 
kam gabuar Ndaj vetes me gabime të mëdha 

Përkthimi: O All-llah! Në të vërtetë, unë kam gabuar ndaj  vetes me gabimet të mëdha. 

  

        O All-llah unë kam bërë  vetes padrejtësi. Askush nuk është përgjegjës për mëkatet e mia.   

        Nuk ka asnjë padrejtësi apo pasaktesi në  urdhërimet e tua. Ata janë perfekte.  

        Unë Të kam kunërshtuar, edhe se më ke dhënë  të gjitha të mirat dhe bujaritë nga Ti. Më vjen 

jashtëzakonisht keq. 

 

  
  37*  

 َ نُوبَ يَغْفِرُ وَّال َّ الذُّ أَنْتَ إاِل
dhe askush nuk mund të falë mëkatet përveç Teje 

َ  وَ   ذُنُوبذَنْب   يَغْفِرُ  ال
shumësi thyer 

 
Dhe 

nuk / 

Asnjë 
fal, do të falë 

Përkthimi: dhe askush nuk mund të falë mëkatet përveç Teje; 

  

        Askush nuk mund të më ndihmojë.Askush nuk mund t'i falë mëkatet e mia, përveç Teje. 

  

وَارَْحمْنِيمَغْفَِرةًمِ نْعِنِْدكَ لِيفَاغْفِرْ 
Pra, falë [Për] mua Me  falje nga  Ti dhe më mëshiro 

ً  لِيْ  اغْفِرْ  َف   نِيْ  اِرَْحمْ  َو  مِ ْن ِعنِْدك مَغْفَِرة
Pra, 

atëherë 
Fal! për mua falje nga afër Teje dhe Ki mëshirë (në) mua 

Përkthimi: Pra, më fal (mëkatet e mia)me  falje nga Ti edhe më mëshiro mua. 



        Fjala [për] është mbajtur në kllapa katrore për të treguar se nuk është përkthyer në 

shqip.Përseritëni  tre këshilla e parafjaleve  që keni mësuar në  Mësimin nr. 7. 

        The فر  .fjalë do të thotë për të mbuluar , për të fshehur mëkatet غ

        Unë kam nevojë për mëshirën tënde  që  të ndjeki  rrugën e drejtë në këtë botë. 

        Unë kam nevojë për mëshirën Tënde në Ditën e Gjykimit  të  më mundësojsh  që të hyjë në 

Xhenet.Pasi i  të mbulove r mëkatet e mia, unë ende nuk kam asgjë për të hyrë në Xhennet.  

Unë kam nevojë për mëshirë Tënde  ose do të jem  në humbje të madhe.  

  
  91  

.الرَِّحيمُ الْغَفُورُ أَنْتَ إِنَّكَ 
(Ti) me të 

vërtetë, 
Ti(i vetëm) (je) Falësi Mëshirëploti. 

مُ الرَِّحي,Në të vërtetë : اِْستِغْفَار  كَ  إِنَّ   



Në të 

vërtetë,

Sigurisht 

Ty 

Sigurisht 

 fal :غَفُورُ 

Vazhdimisht Mëshirëplotit 

Përkthimi: Me të  vërtet vetëm Ti je Falësi, Mëshirëploti. 

  

        "Ti" është përsëritur dy herë. Në fakt, ky stil i gjuhës arabe është përdorur për të treguar 

theksin.  Merrni një pauzë pas " Ti me të vërtetë," dhe pastaj thoni : "Ti  vetëm" dhe  mund të 

ndjeni atë!    

        Pas të gjitha mosbindjve  dhe mëkateve, Ti nuk më dënon menjëherë.Ti  je me të vërtetë shumë  

Falësi ,dhe Mëshiruesi. 
  
GRAMATIKA: 
  

 me të; pranë tij ِعنَْدهٗ 
Në këtë mësim nuk është një  َِعنْد fjalë. Mbani mend fjalinë e 

mëposhtme për të kujtuar kuptimin e saj: 
 ,Sa rijalë me ju :كَمْ  رِيَال  ِعنَْدكَ 

dmth, Sa rijalë keni? 
(Askujt  nuk i pëlqen që të ju jape  përgjigje për këtë!) 

  
 .ndodh në Kur'an 197 herë ِعنْدَ 

Praktikoni  këto fjalë duke përdorur TPI 

 me ta; pranë tyre ِعنَْدهُمْ 

  me ty; pranë teje ِعنَْدكَ 

 ِعنَْدكُمْ 
me (të gjithë) ju, pranë  

juve  (të gjithë)  

 me mua; pranë meje ِعنِْدي

 me ne; pranë nesh ِعنَْدنَا

 me atë; pranë saj ِعنَْدهَا

  
Në foljet, kemi  mësuar ata që kanë shkronja të dobëta në rrënjët e tyre.   Do të përkujtohemi se një 

shkronjë e dobët 'lodhet' shpejt kështu që nuk mbijeton  në të gjitha format e foljes (të  kohës së kryer, 

pakryer, në imperativ, etj).  Ajo ose zhduket ose dërgon një  shkronjë tjetër  të dobët në vendin e vet!   

Gjë e mirë është se tre shkronjat e dobëta mbështesin njëra -tjetrën (veprojnë në grup), zavendësojnë 

njëra tjetrën dhe ashtu e plotësojnë dobësitë e tyre.  

  

Në këtë mësim, ne do të mësojnë forma të ndryshme të لاق dhe ماق.  Shkronjat  rrënjë e لاق  janë  )و ق 

.tëbod e  ëjnorkhs ëjn ëthsë و ajnërr  ëjnorkhs atyd e ,tetsar ajyd ët ëN  .)ق و م) ënaj  ام    ل( ët ota ehd  ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال    Format e ndryshme të kësaj folje paraqiten në Kur'an 1719 herë (ن) ق

 لْ قُ ،لُ يَقُو،الَ قَ 

 لماِضيعف فعلمَُضارِع

Ai thotë  
do të thotë. 

 لَ َقا . Ai tha لُ يَقُو

 أمْر نَهْي
Ata thonë . 
do të thonë. 

 والُ َقا Ata thanë ونَ لُ يَقُو

Mos thuaj!  ُلْ الَتق Thuaj:  ُلْ ق Ti  thua. 
do të thuash. 

 َت لْ ق .Ti the لُ تَقُو



Mos thoni! 
(Ju të gjithë) 

 :Thoni والُ الَتَقُو
(Ju të 

gjithë) 

 Ju të والُ قُو
gjithëthoni. 
do të thoni. 

  Ju të gjithë ونَ لُ تَقُو
thatë. 

 مْ تُ لْ ق

 Ai që thotë, Gjuha :قَائِل

Ajo që është thënë: مَقُول 
 :për të thënë, duke thënë: قَْول

Unë them. 
do të them. 

 ُت لْ ق .Unë  thashë لُ أَقُو

Ne themi. 
do të themi. 

 اْلنَ ق .Ne thamë لُ نَقُو

Ajo thotë  
do të thotë. 

 ْت لَ َقا Ajo tha لُ تَقُو

  

ام    Format e ndryshme të kësaj folje paraqiten në Kur'an 55 herë (ن) ق

 مْ قُ مُ،يَقُو،امَ قَ 

 لماِضيعف فعلمَُضارِع

Ai qëndron. 
do të 

qëndrojë. 
 مَ َقا .Ai qëndroi مُ يَقُو

 أمْر نَهْي

Ata 
qëndrojnë. 

do të 
qëndrojnë. 

 ونَ مُ يَقُو
Ata 

qëndruan. 
 وامُ َقا

Mos 
qëndro! 

 مْ الَتقُ 
Qëndro! 

 .Ti qëndron مْ قُ 
do të 

qëndrojsh. 

 مُ تَقُو
Ti qëndrove 

 َت مْ قُ 

Mos qëndrni!  
(Ju të gjithë) 

 !Qëndroni وامُ الَتَقُو
(Ju të 

gjithë) 

 Ju të gjithë وامُ قُو
qëndroni. 

do të 

qëndroni. 

 ونَ مُ تَقُو
Ju të gjithë e 

qëndruat. 

 ُتمْ مْ ق

 : ai i cili qëndronمقَائِ 

--- 

 të qëndrojnë lart, në këmbë :قِيَام

Ju të gjithë e 
qëndruat. 

 Unë مُ أَقُو
qëndrova. 

 ُت مْ ق

Ne 
qëndrojmë 

do të 
qëndrojmë. 

 مُ نَقُو
Ne 

qëndruam. 

 اْمنَ ق

Ajo qëndron. 
do të 

qëndrojë. 

 مُ تَقُو
Ajo qëndroi. 

 ْت مَ َقا

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mësimi 18: Përfundimi i lutjes 

Py.1: Pë rktheni fjalët e mëposhtme: 

 

ُظلْمًاكَثِيًرانَفِْسيَظلَمْتُ إِنِ يهُمَّ اَللّٰ 

Folja e cila nuk ka efekt ,nuk egziston dhe eshte 

pasive مفعول 

 



     

نُوبَ وَّالَيَغْفِرُ  َّ الذُّ أَنْتَ إاِل
    

وَارَْحمْنِيمَغْفَِرةًمِ نْعِنِْدكَ فِرْلِيفَاغْ 
   

ََّكأَنْتَ  الرَِّحيمُ الْغَفُورُ إِن
   

  
  
Py.2: Kush e mësoi këtë lutje dhe kujt? 

Përgj.: 

  

  

  

Py.3: Cili është kuptimi i فرة غ  ?م

Përgj.: 

  

  

  

Py.4: Cili është kuptimi i 'kam gabuar ndaj vetes'? 

Përgj.: 

  

  

Py.5: Përkujto dy kërkesat dhe dy atributet e All-llahut në këtë dua.. 

Përgj.: 
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Py.1: Shkruani forma të ndryshme të foljeve të mëposhtme.  لَ قَا  
1719

               (ن( 

لَ قَا : Ai tha se 

Dreq Format Imper  َالَ ق ،
لْ قُ لُ،يَقُو  

 

 

 

 

Përkthim نَهْي Përkthim أمْر  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 قَامَ 
55
 Ai Qëndroi :قَامَ                              (ن( 

Dreq Format Imper  َمْ قُ ،مُ يَقُو، امَ ق   
 

 
 

Përkthim نَهْي Përkthim أمْر  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Py.2:Ndani  fjalët arabe dhe 
shkruani  kuptimet e tyre. 

 Py.3: Përktheni fjalitë  në arabisht. 

 ُ   Prandaj unë  ju them   فَقَالَ لَه

 Dhe ju do të thoni për   وَقُلْتُمْ لِيْ 
mua 

 

 Dhe ju të gjithë thoni   فَيَقُْولُْونَ لَُكمْ 
atyre 

 

 ْ ْ قُل َت لَه  
  Ju të gjithë qëndroni  

dhe thoni 
 



 Ata qëndruan  dhe   قُلُْت لَكَ 
thanë: 

 

19.  Lutjet pas namazit 

 

  

Shumë lutje (dua) fillojnë me fjalën Rabbena (O Rabb i ynë!).  Rabb është ai që kujdeset për  ne, çdo 

qelizë tonë, plotëson të gjitha nevojat tona çdo moment, dhe na ndihmon të rritemi.  

  
    115           31 

نْيَاٰاتِنَارَبَّنَۤا ً فِيالدُّ َحَسنَة
Zoti ynë! Na jep (neve) në (këtë ) botë Të mira 

 
 نَا ٰاتِ 

 
 mirë (mashkullore) : َحَسن

 : Mirë (femërore)َحَسنَة Jep Na-neve 

Përkthimi: Zoti ynë!Na jep neve  në këtë botë atë që është e mirë. 

 "Mirë" në këtë botë përfshinë: 

        Nevojat e jetës si shëndetësia , familja e sukseshëm, fëmijët, miqtë, respekti, nderi, pasura, 

puna, biznesi, etj. 

        Paqja, siguria dhe qetësia në të cilën ne mund të ndjekim urdhërimet e All-llahut. 

        Gjëra të cilat do të jenë ndihmë për ne në Ahiret siç dituria e dobishme, besimi i saktë (Akida), 

vepra të mira, sinqeriteti, sjellje të mira, edukimi i mirë etj. 

        Asgjë nuk është e "mirë" nga kategoria e parë (, shëndeti, familja, fëmijët, pasuria, etj) në qoftë 

se ajo shkatërron sotmen dhe të ardhmen tonë. 

Vlerëso: A janë gjërat që i kam  në jetën e kësaj bote të llogaritura me  حَسَنَة?Nëse unë kërkoj 

ndonjë gjë të kësaj bote dhe nuk e fitoj  atë, a  jam i kënaqur me vendimin e All-llahut?   

Propagoni: Shpërdanje mesazhin e këtij  ajeti   të tjerëve.Shpjegoni kuptimin e حَسَنَة në to. 

  
 115 31 

ً ااْلِٰخَرةِ وَّفِي َحَسنَة
dhe në Botën e ardhme , (çdo të) mirë 

 فِي+ َو 
 fundit (femërore); ِخر،  ٰا:  

Fundit (mashkullore)  ِٰاِخَرة 
 

Përkthim: Dhe në botën e ardhme (Ahiret) çdo të  mirë. 

"Mirë" në Ahiret përfshin në vijim:  

        Kënaqësinë e All-llahut; 

        Xhennetin; 

        Afërsia dhe shoqëria  me Profetin tonë të dashur, Muhammedin (a.s) 

        Afërsia me profetët  tjerë,  njerëzit të sinqertë dhe besimtarët. 

        Të jesh në gjendje për të parë All-llahu është Hasanah'më i madhi 'e jetës së ardhme. 
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dhe mbrone (ne) nga dënimi (I) Zjarrit. 

 نَا قِ  وَ 
 

 Zjarri : نَار
 zjarr (i xhehennemit) dhe mbroj na : النَّار

Përkthimi: Dhe mbrona ne  ngaj dënimi i Zjarrit. 

  

        Hyrja në Xhennet nuk garantonë gjithmonë  lirinë nga Zjarri i Xhehenemit. Dijetarët thonë 

se në qoftë se mëkatet e një besimtari janë më të rë ndësishme se veprat e tij të mira, ai do të 

dërgohet në zjarr së pari që të pastrohet nga të gjitha mëkatet e tij.   

        Mënyra më e lehtë për të fshirë mëkatet është duke bërë Istighfar (kërkimi  falje nga Alla-

llahu), sa më shumë të jetë e mundur. Dhimbjet, vuajtjet dhe vështirësitë në jetën e një besimtari 

i  heq mëkatet e tij.   

        All-llahu i faltë  mëkatet tona dhe  na dhashtë mundësinë dhe dëshirë  për të bërë vepra të 

mira dhe na ruajt  nga Zjarri. 

  

Një Du'a Shumë e rëndësishme (Lutja) pas Namazit  

Muadh bin Xhebel, All-llahu qoftë i kënaqur me të ,transmeton: "I Dërguari i All-llahut (paqja qoftë 

mbi të) e mbajti dorën time dhe tha: "O Muadh, pasha All-llahun, unë të  dua dhe të këshilloj të mos 

humbasish  lutjen  pas çdo namazi duke thënë كتدابع نسحو ,كركشو كركذ ىلع ينعأ مهللا [Ebu 

Davudi dhe Nesaiu]. 

  
   63  

 وَُحْسِن ِعبَادَتَِك  وَُشْكرِكَ  عَلَٰى ذِكْرِكَ  أَِعن ِي هُمَّ اَللّٰ 

O  
All-llah! 

- Më 

ndihmo. 
për të kujtuar Ty 

Dhe për të 

lëvduar Ty 

Dhe për të adhuruar Ty 

në mënyrën më të mirë 

të mundshme 

 në përkujtimin Tëndë Dhe falënderoj Ty adhurimi më i mirë نِي+ أَِعْن  

Përkthimi: O All-llah, më ndihmo që të kujtoj Ty dhe  të lavdëroj  Ty dhe të adhuroj, Ty në 

mënyrën më të mirë të mundshme. 
  
 Së pari realizoni  rëndësinë e Du'a-së.  Shikoni theksin e  dhënë nga Profeti (a.s) në këtë dua. Ai së pari 

e mbajti dorën e Mua'dhit (r.a) dhe pastaj tha: Të dua e pastaj i tha: Unë të këshilloj.  Ne mund të 

lexojmë këtë dua me ndjenja të ndryshme. Për shembull:  

        O All-llah! Edhe se sa e  përfundova  këtë namaz, unë nuk mund ta  ofroj atë në mënyrë 

shumë të mirë.  Më ndihmo për ta kryer atë më mirë herën tjetër.  

        O All-llah! Më ndihmo të Të  falë nderoj që më dhe mundësinë që të adhuroj Ty. 

        O All-llah! Më ndihmo të Të  kujtohem pas namazit, kur unë do të jem  i zënë me punët e 

dynjasë jashtë xhamisë.  M ë ndihmo mua që të falënderoj Ty , kur  të marrë marrëdhëniet  dhe 

përfitime të ndryshme në punët e mia të kësaj bote .  

        Më ndihmo të jetoj tërë jetën time në ashtu  mënyrë  që të bëhet e plotë me adhurimin 

Tënd. 

  

  
 

 

 



 

 

 

 

 

GRAMATIKA: Ne jemi duke vazhduar praktikën e foljeve që kanë shkronja  të dobëta në rrënjë. Le 

të praktikojmë  21 format e foljeve  َكن dhe اب  Në këto folje, shkronja e dytë rrënjë është një folje .ت

e dobët.   
  

  Format e ndryshme të kësaj folje paraqiten në Kur'an1361 herë (ن) َكن

 كُنْ .يَُكونُ ، ََكنَ 
 ل ماِضيعف فعل مَُضارِع

Ai është  
do të jetë 

 ََكنَ  Ai ishte يَُكونُ 

 أمْر نَهْي
Ata janë  
do të jenë 

 ََكُنوا Ata ishin يَُكونُونَ 

Mos u 
bë! 

  Ti je كُنْ  !Bëhu الَ تُكنْ 
do të jesh 

 Ti  ishe تَُكونُ 
 

 ُكْنَت 

Mos u 
bëni! 

(Të gjithë 
ju) 

  !Bëhuni الَ تَُكونُوا
(Të 

gjithë 
ju) 

 Ju të gjithë كُونُوا
jeni  
do të jeni 

 تَُكونُونَ 
Ju të gjithë 
ishit 

 ُكْنُتمْ 

 :ai që bëhetََكئِن

--- 
 të jeshْونكَ 

Unë jam  
do të jem 

 ُكْنُت  Unë isha أَكُونُ 

Ne jemi   
do të jemi 

ا Ne ishim نَُكونُ   ُكنَّ

Ajo është  
do të jetë 

 ََكَنْت  Ajo ishte تَُكونُ 
  

  
  

اب    Format e ndryshme të kësaj folje paraqiten në Kur'an 73 herë (ن) ت

 بْ تُ .بُ يَتُو، ابَ تَ 
 ل ماِضيعف َضارِعفعل مُ 

Ai pendohet 

do të pendohet. 
 بُ يَتُو

Ai u 
pendua 

 بَ َتا

 أمْر نَهْي

Ata pendohen.  
Do të 
pendohen. 

 ونَ بُ يَتُو
Ata u 
penduan 

 وابُ َتا

Mos u 
Pendo! 

 ُ  بْ الَ تَت
Pendohuni! 

  .Ti pendohesh بْ تُ 
do të 
pendohesh 

 Ti u بُ تَتُو
pendove 

 َت بْ تُ 

Mos 
Pendohuni! 

(Ju të gjithë) 

 !Pendohuni وابُ الَ تَتُو
(Ju të gjithë) 

 Ju të gjithë وابُ تُو
pendoheni.  
do të pendoheni 

 Ju të gjithë ونَ بُ تَتُو
u penduat 

 

 مْ تُ بْ تُ 

 : ai që pendohetتَائِب

--- 

 
 

Unë pendohem.  

do të 
pendohem. 

 Unë u بُ أَتُو

pendova 

 ُت بْ تُ 

Ne pendohemi.  
do të 
pendohemi 

 Ne u بُ نَتُو
penduam 

 ابْنَ تُ 

Folja e cila nuk ka efekt ,nuk egziston dhe eshte 

pasive مفعول 

 

Folja e cila nuk ka efekt ,nuk egziston dhe eshte 

pasive مفعول 

 



 të pendohen, pendimتَْوبَة

 

Ajo pendohet  

Do të pendohet. 
 Ajo u بُ تَتُو

pendua 
 ْت بَ َتا

  

 

 

 

Mësimi 19: Lutjet pas namazit 

Py.1: Përktheni fjalët e mëposhtme : 

نْيَاٰاتِنَارَبَّنَۤا ً فِيالدُّ َحَسنَة
    

ً وَّفِيااْلِٰخَرةِ  َحَسنَة
  

﴾201النَّارِ ﴿ عََذابَ  وَّقِنَا  

   

  
Një lutje. 

َ يأَِعن ِ هُمَّ اَللّٰ  وَُحْسِن ِعبَادَتِكَ وَُشْكرِكَ ِذكْرِكَ ىٰ عَل
 
 

    

 

Py.2: Cilat janë حَسَنَات  të kësaj bote? 

Përgj.: 

  

Py.3: Cilat janë حَسَنَات të Ahiretit (botën tjetër?) 

Përgj.: 

  

Py.4: Sa shumë gjëra jemi duke kërkuar nga All-llahu në këtë lutje? 

Përgj.: 



Py.5: Kush  e mësoi lutjen (اللهم  أعني علي ذكرك) dhe kujt? 

Përgj.: 

 

 

 

 

Pyetjet Gramatikore në lidhje me mësimin 19  

Py.1: Shkruani forma të ndryshme të foljeve të mëposhtme.   

 َكن
1361
                              َكن: Ai ishte 

Dreq Format Imper  َََكن ،
 يَُكونُ،كُنْ 

Përkthim فِعْل مَُضارِع Përkthim فِعْل مَاِضي 

    

Përkthim نَهْي Përkthim أمْر     

        

        

 

    

    

    

اب   ت
72
اب                             (ن(   Ai u pendua :ت

Dreq Format Imper  َابَ ت ،
بْ تُ ُب،يَتُو  

Përkthim فِعْل مَُضارِع Përkthim فِعْل مَاِضي 

    

Përkthim نَهْي Përkthim أمْر     

        

        

 

    

    

    
  



Py.2: Ndani  fjalët arabe dhe 
shkruani  kuptimet e tyre. 

 Py.3: Përktheni fjalitë në   
arabisht. 

  Dhe mos u bë   اِغْفِْر يَا غَفُْورُ 

ااَلَِّذيَْن تَابُوْ     Së shpejti ai do të 
jetë 

 

  Kështu ai u bë   وَمَاََكنُْوا

 Pendohuni të   فَيَُكْونُ 
gjithë ju 

 

  Ata që pendohen   َوكُْونُْوا

  

  


