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Hyrje nga shejhu i Ez‟herit 
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Në emër të Allahut, Bamirësit të përgjithshëm, Mëshiruesit! 

Zoti i Lartmadhëruar thotë: 

“…Kërkoni falje nga Zoti juaj, i Cili është Falës i madh, që Ai t‟ju 

dërgojë shi të bollshëm, t‟ju shtojë pasurinë dhe fëmijët tuaj dhe të bëjë 

për ju kopshte e lumenj!” (Nuh : 10-12)  

Zoti i Lartmadhëruar thotë: 

 “Xhinët dhe njerëzit i krijova vetëm për të më adhuruar.” (Edh-

Dharijat : 56)  
Po ashtu Zoti Lartmadhëruar thotë: 

“Lutmëni Mua, ju përgjigjem” (Gafir : 60) 

Nuk ka dyshim në atë se, istigfari, adhurimi dhe lutja janë mjete të 

njerëzve të mirë. 

Njerëzit e tillë e lavdërojnë Allahun, ndjenjat e tyre janë motivuese dhe 

ata në çdo kohë janë me Allahun. 

Kështu kanë qenë gjenerata jonë e parë e mirë. Zoti i Lartmadhëruar 

thotë: 

“Dhe qëndro me ata që i luten Zotit të vet në mëngjes dhe mbrëmje, 

duke dëshiruar Fytyrën (kënaqësinë) e Tij dhe mos i shmang sytë nga 

ata (tek të tjerët), duke dëshiruar stolitë e shkëlqimin e kësaj jete. Mos 

dëgjo atë, zemrën e të cilit ia kemi lënë mospërfillëse ndaj përmendjes 

Sonë, e që shkon pas dëshirave të veta, duke shkelur çdo kufi në 

veprimet e veta.” (El-Kehf : 28) 
“Ata ngrihen nga shtrati, i luten Zotit të tyre me frikë e shpresë dhe 

japin nga ajo që iu kemi dhënë Ne.” (Es-Sexhde : 16) 

 “Ata flinin pak natën, ndërsa në agim kërkonin falje (nga Allahu).” 

(Edh-Dharijat : 17, 18) 

 Në këtë mënyrë kanë arritur në gradën më të lartë, në të cilën nuk mund 

të arrihet në asnjë mënyrë përpos nëpërmjet kësaj rruge, pra rruga e cila 

është: rruga e angazhimit, sakrifikimit, thjesht ata janë ata të cilët e shesin 

veten dhe pasurinë e tyre në rrugën e Allahut, me fjalë tjera shpirtrat e tyre 

dhe pasuritë e tyre janë blerë prej Allahut duke ua siguruar atyre Xhenetin. 

Edhe pse ata e shpenzojnë jetën dhe pasurinë e tyre në rrugën e Allahut, 
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ndërsa në realitet shpenzojnë për të kënaqur vëllanë, fqinjin, 

bashkëkombasin, nevojtarin, të varfrin.  

Në të vërtetë ata shpenzojnë në rrugën e vendit islam dhe shoqërisë së 

besimtarëve. Për këtë arsye të parët tanë e kanë pasur parim, “që nga 

pasuria e tyre, ka detyrë të caktuar për lypësin dhe të paaftin.” (El-

Mearixh : 24, 25) 
Kanë qenë ashtu siç i ka cilësuar Allahu: 

“Me të vërtetë, janë të shpëtuar besimtarët, 

të cilët janë të përulur në namazin e tyre, 

të cilët shmangen nga fjalët e kota, 

të cilët japin zekatin, 

të cilët e ruajnë nderin e tyre (nga marrëdhëniet e jashtëligjshme), 

përveçse me gratë e tyre ose me ato që kanë në zotërim dhe, për 

këtë, nuk janë fajtorë, 

ndërsa ata që kërkojnë përtej kësaj, pikërisht ata janë shkelës (të 

kufijve), 

të cilët u përmbahen amaneteve dhe detyrimeve të marra 

dhe të cilët i kryejnë rregullisht faljet. 

Pikërisht ata do të jenë trashëgimtarët, 

që do ta trashëgojnë Firdeusin, ku do të qëndrojnë përjetësisht.” 

(El-Muëminun : 1-10) 

Ky mentalitet ka qenë te të parët tanë, Zoti i mëshiroftë, dhe për shkak të 

istigfarit, adhurimit dhe lutjeve, për shkak të çështjeve të cilat i kanë 

realizuar në shërbim të fesë së Allahut dhe të edukuarit me edukatën të cilën 

e ka paraparë Allahu i Lartmadhëruar kjo botë u është nënshtruar atyre, dhe 

jeta u është përulur. Janë ndier krenarë me islamin dhe islami është ngritur 

me to, andaj superfuqia aso kohe i takonte Allahut, të dërguarit të Tij dhe 

besimtarëve. 

Ishin adhurues gjatë natës, ndërsa kalorës gjatë ditës, ishin në sinqeritet 

ndaj Allahut dhe të dërguarit të Tij, andaj Allahu ua ka realizuar çka ju ka 

premtuar “…dhe nëse i ndihmoni Allahut, Ai ju ndihmon juve dhe ju 

forcon juve.” (Muhamed : 7)  
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Pastaj filloi mashtrimi ndaj kësaj bote dhe kalimi në jetë tepër luksoze. 

Depërtoi filozofia greke me idhujtarinë e vet, me materializmin e vet, me 

modernizimin dhe me kulturën e vet. 

Dhe nga: Besimi praktik pozitiv filloi paraqitja e një rryme, besimi 

teorik negativ, i cili me kalimin e kohës është rritur dhe është zhvilluar, 

kështu që armiqtë e islamit janë shtuar dhe janë shpërndarë, deri sa e 

realizuan qëllimin e tyre. Ashtu që në mesin e besimtarëve dominoi ana 

teorike negative ndaj anës praktike pozitive dhe besimi ishte vetëm besim 

formal dhe simbol prej simboleve e cila nuk reflekton, nuk sjell fryte dhe 

nuk paraqet pozitivitet. U paraqit çështja e formalizmit (ekspozimit) në fe, 

që do të thotë se filluan debate në çështje të besimit, në atë se cili besimtar 

shpërblehet dhe cili nuk shpërblehet. Filluan debate se cilët i urren Allahu 

dhe i dërguari i Tij, duke u arsyetuar në atë se Allahu dhe i dërguari i tij i 

urrejnë ata të cilët ekspozohen në fe. 
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Pa dyshim se Zoti i Lartmadhëruar nuk e ka lënë fenë islame në dorë të 

një grupi prej grupeve, kështu që një grup ka bërë thirrje që të bëhet kthimi 

me vepër e të lihet anash formalizmi. Në këtë fushë u paraqitën shumë 

kolosë, e njëri prej tyre është Imam Gazaliu (Zoti e mëshiroftë) i cili ka 

dashur: 

- ta riaktivizoj konceptin islam, 

- ta rikthej shpirtin të cilin e kishte varrosur ekspozimi, 

- të lulëzoj (ta njomë) atë e cila ishte vyshkur prej filozofisë idhujtare e 

materialiste të rrjedhur nga besimi grek.  

Ka dashur që njerëzit t’i kthej në: 

- istigfarë, adhurim dhe lutje,  

- të i orientoj në leximin e Kur’anit dhe të vepruarit me të, të edukuarit 

me edukatën e Kur’anit dhe që të jenë besimtarë të devotshëm. 

Programin të cilin e ka projektuar Gazaliu është projektim në 

përputhshmëri me realitetin dhe në realizimin e suksesit në bazë të 

rregullave bazë, e njëra prej tyre ishte: mosnënshtrimi ndaj kësaj bote. 

Në programin e tij shihen rrezet shpirtërore dhe orientim frymëzues nga 

Allahu për ata të cilët dëshirojnë të drejtohen në rrugën e drejtë.  

Libri i tij, (Zoti e shpërbleftë me të gjitha të mirat) me titull 

“Riaktivizimi i shkencave të fesë” është dritë dhe thirrje e fuqishme që t’i 
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kthehemi librit të Allahut dhe sunetit të dërguarit të Tij dhe kthimit në 

istigfarë, adhurim dhe lutje.  
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Ne, sot jetojmë sikurse në kohën në të cilën ka kaluar bota islame në 

kohën kur ka jetuar Imam Gazaliu. Në atë kohë bota islame ka qenë larg 

Kulturës islame, ashtu sikurse sot të gjitha vendet islame janë larg kulturës 

islame. 

Kultura perëndimore, posaçërisht ana e saj materialiste dhe kapitaliste, 

na mbulon në të gjitha poret e jetës dhe dëshiron të depërtoj në çdo pjesë të 

fesë islame. 

Besimi ynë ka filluar të zhvishet sikurse kur zhvishet pema nga gjethet e 

saj në sezonin vjeshtor, dhe orientimi ynë tek Allahu ka mbetur vetëm si 

formalitet prej formaliteteve dhe simbol prej simboleve, po ashtu edhe ky 

formalitet në mesin tonë është i rrallë dhe si rezultat i kësaj është pozita në 

të cilën gjendet bota islame si individualisht ashtu edhe si shoqëri. 
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Nëse dëshirojmë jetë krenarie dhe jetë të lumtur është e patjetërsueshme 

të kthehemi në istigfarë, adhurim dhe lutje. Çdo angazhim i muslimanit 

duhet rikthyer gjurmëve të parëve tanë, angazhim i cili regjistrohet në 

regjistrin e të mirave. Ai është një angazhim i cili prodhon dhe edukon 

besimtarë të sinqertë, të mençur dhe falënderues ndaj Allahut. 

Kjo është ajo që na bën të lumtur të ju paraqesim në këtë drejtim 

angazhimin e vëllait tonë profesor Ibrahim Muhamed el-Betaviju i cili 

është prijës i prijësve në thirrjen e rrugës së drejtë në kohën tonë. 
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Përfundim 

 

Ajetet fisnike të cilat i kemi paraqitur në këtë libër, padyshim, tregojnë 

qartazi se istigfari është shkaku i të mirave të kësaj bote dhe të botës tjetër. 

Ashtu siç është shkak për falje të gabimeve është edhe çelje e derës së 

furnizimit nga qielli dhe për shtimin e pasurisë dhe të fëmijëve dhe se atij i 

cili kërkon falje Allahu i sjell lumenj, bashqe dhe forcë. Në këtë kuptim 

është thënia e Zotit të Lartmadhëruar: 
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“Kërkoni falje te Zoti i juaj dhe kthehuni te Ai ju sjell nga qielli ujë 

të mjaftueshëm, dhe ju shton fuqi në fuqinë e juaj, dhe mos u miqësoni 

me kriminelët”. 

Kur’ani dhe suneti në mënyrë të përgjithshme tregojnë se istigfari, 

adhurimi dhe lutja sjellin fryte dhe lumturi në këtë botë dhe lumturi në botën 

tjetër. 

Istigfari, adhurimi dhe lutja të çlirojnë nga fatkeqësia e fatkeqësive dhe 

të qetësojnë nga pikëllimi i pikëllimeve dhe të qetëson nga hidhërimi i 

hidhërimeve: 

- Jaëkubit a.s. i është kthyer djali dhe është gëzuar, 

- Është liruar Jusufi nga burgu, 

- Nga barku i peshkut është shpëtuar Junusi, 

- ka qenë shkak i pranimit të pendimit të Ademit. 

Të gjitha këto kanë qenë si rezultat i istigfarit, lutjes dhe adhurimit. 

 

 Zoti i Lartmadhëruar thotë :  

“Zoti nuk i dënon ato përderisa ata kërkojnë falje.” (El-Enfal : 23) 

E vërteta është se istigfari, adhurimi dhe lutja reflekton edhe më shumë 

se kaq sepse me lejen e Zotit ia nënshtron dëshirës së njeriut botën dhe 

tokën, siç është rasti me mbretërinë e mbretëreshës së Sebeit para lëvizjes së 

këmbës, bile së bashku me fronin.  

 Istigfari e ngrit njeriun në gradën saqë Allahu i bëhet njeriut: 

- dëgjimi i tij, pra dëgjon me dëgjimin e Zotit,  

- shikim, i cili sheh me shikimin e Zotit,  

- dorë e Zotit me të cilin vepron,  

- nëse i kërkon diçka, Allahu i përgjigjet,  

- nëse i kërkon mbrojtje Allahut, e mbron. 

Pejgamberi s.a.v.s. e ka thënë të vërtetën kur na e ka treguar këtë.  

 

Dhe… po e përfundojmë këtë shkrim me thënien e pejgamberit 

s.a.v.s. të cilën e transmeton Buhariu: “Zoti ynë i Lartmadhëruar, në çdo 

natë prej netëve në pjesën e tretë të natës zbret dhe thotë:  

− Kush më lutet mua i përgjigjem,  

− kush kërkon diçka i jap dhe 

− kush kërkon falje e fali.”  

 

Shkruar nga lapsi i ish rektorit të Univerzitetit të Ez-herit, Shejh Dr. 

Abdul Halim Mahmut. 
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Kapitulli i parë 
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Shenjat e rrugës së muslimanit të vërtetë dhe 

simbolet e të dashurve të Allahut 

Simbolet e rrugës sonë gjithmonë janë të llojit që, në çdo fjalë dhe në 

çdo vepër të na e sjellin dëshminë e njëshmërisë ndaj Allahut dhe dëshminë 

për pejgamberinë e Muhamedit s.a.v.s., që do të thotë se sjellë udhëzime nga 

kushtetuta islame (Kur’ani) të cilin e ka sqaruar pejgamberi i mbrojtur 

s.a.v.s. në sunetin e tij dhe e kanë bartur deri tek ne, shokët e tij, tabiinët, në 

mënyrë të sigurt deri më sot dhe deri sa ta takojmë Allahun dhe ne besojmë 

me bindje të thellë dhe argumente të forta. 

 Kjo do të thotë që islami të jetë në, veprat, fjalët dhe në besimin tonë, 

nëse jemi me të vërtetë muslimanë dhe mos ta marrin fenë islame me 

formën e ngritjes së fjalës së Allahut as për frikë varfërie, as për frikë 

nënçmimi, as për frikë për të humbur pozitë, autoritet, pasuri apo të mira të 

kësaj bote e as për dëshirë. 

 Ne ndjejmë kënaqësi me mërgimin e të dashurve për të shkuar në 

mërgim për të dashurin tonë të Lartmadhëruar dhe poashtu ndjejmë kënaqësi 

për çdo dhimbje në rrugëtimin drejt Tij dhe gjithmonë e japim besatimin 

për: 

1. E përkujtojmë Zotin e Lartmadhëruar, me çdo fjalë, me çdo vepër. I 

përmbahemi obligimeve dhe gjithmonë largohemi prej mëkateve dhe e 

madhërojmë sa herë që na shkon në mend dhe sa herë që përmenden 

kryelartët në tokë dhe sa herë që shejtani të na lajkatojë. 

2. Gjatë rrugëtimit në rrugën e Allahut, e harrojmë veten tonë, jetën 

tonë dhe shpirtin tonë. 

3. Kujdesemi për jetimët, të varfrit dhe i bëjmë që edhe ata të jenë 

bashkëpjesëmarrës në begatitë e Allahut. 

4. I kryejmë obligimet ndaj të gjitha pasurive tona, ndaj atyre të cilët 

nuk kanë pasuri, e përcaktoj limitin e sasisë së zekatit të pemëve, perimeve 

dhe të korrurave, që do të thotë zekatin e ushqimeve, të qirave të banesave, 

të inventarëve, të produkteve bujqësore, të tregtisë dhe të gjitha begative 

tjera me të cilat na ka begatuar Allahu neve dhe një të dhjetën e japim për 

jetimët, të varfrit. 

 Po ashtu edhe fitimin ditor, mujor, në ditën kur i marrim pagat, apo 

faturat e pagave, çdo musliman e nxisim që ta riaktivizojmë këtë shtyllë të 

rëndësishme të shtyllave të islamit, pra në dhënien e zekatit për të varfrit, e 

cila në të shumtën e vendeve të botës është shndërruar nga sendet në valuta 
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me vlerë. Është obligim dhënia e zekatit para se të përfundojë një vjetori, 

ose në momentin e pranimit të të hollave. 

 Pejgamberi s.a.v.s. është pyetur për përshpejtimin e zekatit para 

skadimit vjetor për bamirësi dhe dobi, dhe është përgjigjur pozitivisht për 

këtë. Zekati i të hyrave te shumica është ngatërruar me zekatin e 

grumbullimit të pasurisë, të cilën fukahatë e quajnë zekati i monedhave të 

arit dhe të argjendit. Përderisa, sa i përket naftës dhe xeheve (në 

terminologjinë e fikhut quhet thesar), në thesar zekati jepet 20%, pra nga të 

ardhurat e naftës dhe xeheve të cilin duhet ta japin shtetet prodhuese për 

shtetet tjera, për të zhvilluar shoqërinë e cila ka nevojë, pra të gjitha 

kategoritë për të cilat i ka paraparë Ligjvënësi. 

Duhet të jemi aktiv dhe të angazhohemi në devotshmërinë tonë, të i 

largojmë njerëzit nga idhujtaria e dashurisë së pasurisë dhe përulshmërisë 

ndaj koprracisë së tyre, e jo Allahut, sepse janë duke e penguar dhënien e 

zekatit, të pagave dhe të qirave me pretendimin se është zekat i monedhave 

sikurse të ishte e grumbulluar dhe nuk e japin pasurinë të cilën e kanë 

obligim prej Allahut, dhe ky është sekreti pse u humb vlera e pasurisë së 

tyre dhe padyshim se kjo është humbje e sigurt. 

5. Duhet të jemi aktiv dhe të angazhohemi në ngjalljen e zemrave tona, 

të vdekura, të cilat janë ngurtësuar nga koprracia e egoizmi, të cilat mbysin 

simbolet e Islamit dhe shkaktojnë padrejtësitë dhe mëkatet e mëdha. 

6. Nëse shpirtrat tanë jetojnë në errësirë, atëherë i ndriçojmë me agjërim, 

çdo të hëne dhe të enjte të javës, ose me agjërimin e ditëve të bardha, ashtu 

siç i pastrojmë edhe me sadaka të vazhdueshme, me përkujtim Allahun e 

Lartmadhëruar, me istigfar e cila ka qenë praktikë e sunetit të pejgamberit 

s.a.v.s. 

7. Shpirtrat tonë i gjallërojmë duke i ushqyer me lexim të Kur’anit 

fisnik, duke i analizuar ajetet e tij, duke vepruar me të në bazë të mundësive. 

I përgëzojmë të gjithë ata të cilët u përmbahen parimeve të tij, të gjithë ata të 

cilët veprojnë me të dhe të gjithë ata të cilët shndërriten me dritën e Tij. 

Kohët më të mira të leximit të Kur’anit janë natën dhe para agimit dhe para 

lindjes së diellit. Automatikisht e ushqejmë shpirtin me ushqimin dhe rrezet 

e Tij (me fjalën e Allahut). I përmbahemi dispozitave të Tij dhe i edukojmë 

fëmijët tanë dhe veten tonë me sunetin e pejgamberit s.a.v.s. 

8. Që nga fëmijëria fëmijët tanë i edukojmë me dashurinë ndaj Allahut, 

në dashuri për devotshmëri ndaj Tij, ndaj fjalës së Tij, dashurinë ndaj 

jetimëve, të dobëtëve, i trajtojmë me islam dhe me paraqitjen e islamit, në 

kryerjen e faljes së namazit dhe në kryerjen e çdo obligimi, në urrejtjen e 

mëkateve dhe largimin nga ata të cilat bëjnë mëkate. 
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9. E urdhërojmë veten për punë të mira dhe pastaj njerëzit. E ndalojmë 

veten nga e keqja dhe i këshillojmë të tjerët që të largohen nga e keqja. 

Besojmë se gjithmonë fitimi është te të devotshmit. Me pasurinë dhe 

krenarinë tonë në forcimin e kësaj shtylle të rëndësishme, 

profesionalizohemi dhe këtë e konsiderojmë gjysmën e islamit. 

10. I çrrënjosim zilitë dhe të këqijat e vetes sonë dhe kënaqemi duke i 

dashur të gjithë njerëzit, duke ua dashur të mirën atyre, duke anashkaluar 

urrejtjen edhe ndaj gjallesave, por edhe ndaj sendeve të ngurta. 

11. Shpejtojmë në përmirësimin e vetes sonë, në forcimin e 

besueshmërisë në mes vete, në rregullimin e raporteve në mes vete dhe në 

pajtueshmërinë në mes vete. 

12. Edhe nëse janë shkëputur lidhjet farefisnore, prapë i ndërlidhim. Nuk 

mund të bëhet lidhja me Allahun e Gjithëmëshirshëm përpos rrugës së 

lidhjeve farefisnore, duke pasur parasysh thënien e Zotit të Lartmadhëruar 

në hadithin Kudsij: “Unë jam i Gjithëmëshirshmi dhe lidhja farefisnore e 

ka prejardhjen prej emrit Tim. Kush i ndërlidhë lidhjet farefisnore ai i ka 

lidhur me Mua dhe kush i ka shkëputur lidhjet me ta, i ka shkëputur me 

Mua.” 
13. Secili nga ne, në namazin e tij vetmohet me Zotin. Çdo natë njeriu 

para se të bie në gjumë, kërkon llogari nga vetja e tij sepse vdekja mund ta 

befasojë, për këtë arsye i shpalosë të fshehtat dhe premton që padrejtësitë e 

bëra t’i kthej në drejtësi dhe ta përmirësojë veten ndaj Zotit dhe fesë së 

Allahut. 

14. Të ushqyerit me Hallall.  

“Thuaj: “Kush i ndaloi bukuritë dhe ushqimet e mira që All-llahu i 

krijoi për robërit e vet?” Thuaj: “Ato janë në këtë botë për ata që 

besuan, e në ditën e kijametit janë të posaçme për ta. Kështu ua sqaron 

argumentet një populli që kupton.” (El-Earaf : 32) 

Të jetuarit me hallall, as duke mos e tepruar, por as duke mos e lënë për 

së tepërmi mangët, por të jetuarit në përputhshmëri me ligjet e Allahut, për 

të cilat robi shpërblehet. 

 15. Bazë e suksesit është përqendrueshmëria, pa marrë parasysh në 

veprimet e çështjeve të kësaj bote ose të botës tjetër. Edhe angazhimi për 

këtë botë, por edhe për botën tjetër janë adhurim dhe kërkojnë përqendrim 

dhe përkushtim. 

Namaze të shumta dhe ndjenjë se Allahu përcjellë në çdo moment. 

Asnjëherë mos të largohet mendja nga kjo çështje. 

Lexim të vazhdueshëm të Kur’anit, duke i analizuar kuptimet e tij. 
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Të gjitha këto çështje të lartcekura janë ushqim i mendjes dhe i shpirtit 

dhe ndihmojnë mbjelljen e qetësisë për ndihmën dhe realizimin e dëshirave. 

 

“Ka shpëtuar ai që është pastruar. Që e përkujton emrin e Zotit të 

vet dhe falet.”  (El-„Ala : 14,15) 
 

“Vetëtima gati ua merr të pamurit dhe, sa herë që ajo u bën dritë 

atyre, ata ecin në të, e kur u errësohet mbesin aty. E sikur të donte All-

llahu, do t‟ua merrte të dëgjuarit (me krismën e bubullimës) dhe të 

pamurit (me shkëndijën e vetëtimës). Vërtet, All-llahu është i 

Plotfuqishëm për çdo gjë.” (El-Bekare : 20) 

  

“O ju që besuat, përkujtoni All-llahun sa më shpesh. Dhe 

madhërojeni Atë mëngjes e mbrëmje.” (El-Ehzab : 41, 42) 

 

16. Shejtani është i dobët dhe ai nuk mundet ta mbizotërojë besimtarin. 

Zoti e ka premtuar këtë realitet:  

“Ata që besuan luftojnë në rrugë të All-llahut, e ata që nuk besuan 

luftojnë në rrugë të djallëzuar. Luftoni pra miqtë e djallit, s‟ka dyshim 

se intriga e është e dobët.” (En-Nisa : 76). 

Sa të kemi mundësi gjatë natës falim namaz, lexojmë Kur’an, bëjmë 

lutje dhe kërkojmë falje në mënyrë sistematike sepse edhe nëse është e paktë 

e ruan lidhjen dhe dashurinë në mes të Zotit dhe robit të Tij. 

18. Çdo vepër e jona duhet të jetë e sinqertë, vetëm për Allahun dhe larg 

proklamimit dhe idhujtarisë dhe jo sa për sy e faqe.  

“Ajo që e keni pranë vetës është e përkohshme, e ajo që është te All-

llahu është e përjetshme. E Ne do t‟u japim atyre që ishin të durueshëm 

shpërblimin më të mirë të asaj që vepruan.” (En-Nahl : 96) 

“Vini re! Adhurim i sinqertë është vetëm ai për All-llahun! Ndërsa 

ata që në vend të tij adhurojnë miq të tjerë (duke thënë): Ne nuk i 

adhurojmë ata për tjetër, vetëm se që të na afrojnë sa më afër All-

llahut, s‟ka dyshim se All-llahu do të gjykojë mes tyre për atë që ata 

ishin në kundërshtim. E, është e vërtetë se All-llahu nuk udhëzon në 

rrugë të drejtë, atë që është gënjeshtar, jobesimtar.” (Ez-Zumer : 3) 

 

Kjo është një rezyme e disa objektivave të atyre që i drejtohen Qabesë, 

nga shërbyesit e rrugës së Allahut.  

Ne i premtojmë Allahut se do t’i përmbahemi rrugës së Tij, derisa t’i 

realizojmë ato. Dhe bëhemi bashkëpjesëmarrës në zhvillimin e kësaj rruge 
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dhe të shpenzojmë sa të kemi mundësi në ftesë për në këtë rrugë, ta mbrojmë 

atë dhe ta përhapim në jetën tonë, të mirën, të shëndoshë, dhe ta forcojmë 

në shpirtrat e të cilëve janë verbëruar dhe tregohen të padëgjueshëm sepse i 

ka tërheqë epshi dhe materializmi i kësaj bote. 

Na udhëzoftë Allahu të gjithëve në rrugën e drejtë! 
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Kapitulli i dytë 
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Dy dëshmitë - janë çelës i xhenetit, ata janë mjeti 

dhe rruga jonë për te Allahu i Lartmadhëruar 

 

Dy dëshmitë janë:  

− Dëshmia e parë: Vetëm Allahu është Zot.  

− Dëshmia e dytë: Muhamedi është i dërguar i Allahut. 

Këto dëshmi janë hyrje në fenë islame. Ai i cili dëshiron të hyn në islam, 

hyn me këto dy dëshmi.  

Pa këto nuk ka Islam. Ai i cili dëshiron të del prej fesë islame, del prej 

fesë islame duke mos i deklaruar këto dy dëshmi.  

Kjo fe e pastër është e rrethuar me këto dy dëshmi dhe për këto dy 

dëshmi. 

Sa i përket dëshmisë së parë, me këtë deklarohet e vërteta e ekzistimit 

të Krijuesit të gjithësisë dhe se Allahu është një i vetmi, nuk ka ortak, nuk 

ka fëmijë dhe nuk ka të adhuruar pos Tij. Sexhde i bëhet vetëm Allahut, 

adhurimi i bëhet vetëm Allahut. Feja e vërtetë është vetëm feja e Tij.  

“Vetëm Allahut i takon adhurimi i vërtetë. Sa për ata që marrin 

mbrojtës të tjerë, përveç Tij, duke thënë: “Ne u lutemi atyre vetëm që 

të na afrojnë tek Allahu, Allahu me siguri që do t‟i gjykojë për 

mospajtimet që kanë pasur. Vërtetë, Allahu nuk e udhëzon atë që është 

gënjeshtar e mohues”. (Ez-Zumer 3) 

E gjithë feja është në maksimën: “Nuk ka Zot tjetër pos Allahut”. 

 

Sa i përket dëshmisë së dytë, është premtim për të plotësuar deklarimin 

e parë. Kjo nënkupton orientimin e drejtë për te Allahu, duke e pasuar të 

dërguarin e tij në të gjitha ato që thotë dhe vepron.  

E vërteta e Islamit është në atë që e vendos me fjalë dhe me vepra dhe 

anashkalimi i tij është pabesim. Kjo nga shkaku se anashkalohet dera e 

vetme e cila është në atë që e vendos me fjalë dhe me vepra, dhe 

anashkalimi i tij është pabesim. Kjo ngase anashkalohet dera e vetme e cila 

shpie tek Allahu dhe xheneti i Tij, 

“Kush kërkon tjetër fe përveç Islamit, nuk do t‟i pranohet, dhe ai në 

botën tjetër do të jetë i humbur”. (Ali Imran, 85) 

Çdo derë përpos derës së Allahut është prej dyerve të shejtanit e cila 

shpie në Xhehenem. 
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Dëshmia e parë është dëshmi për të premtuar shprehimisht se Nuk ka 

Zot pos Allahut, kjo është hyrje, sexhde (përulje) dhe besim. 

Dëshmia e dytë është dëshmi e premtimit të sinqertë për të vepruar dhe 

për t’i zbatuar dhe për të treguar gatishmëri para ftesës së njëshmërisë dhe 

se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Ky është mjeti dhe kjo është feja 

sepse kjo fe është islam dhe ligj. 

 

E para - është thelbi i fesë dhe vërtetësia, e kjo është sikurse shpirti i 

njeriut.  

E dyta - ekzistenca e fesë, në të qëndron kryerja e obligimeve. Kjo është 

sikurse trupi i njeriut. Emërues i përbashkët i dy dëshmive është besimi dhe 

veprimi, me fjalë tjera, fe dhe sheriat (ligj). E para nuk mund të qëndron pa 

të dytën dhe anasjelltas. Ai i cili beson në njërën dhe jo në tjetrën ai është 

pabesimtar. 

 

Sa i përket dëshmive, tek Allahu, njerëzit i takojnë njërës prej katër 

kategorive: 

1. Musliman.  

Është ai i cili kur ta dëshmojë dëshminë me fjalë e realizon në vepër. E, 

ai është i shpëtuar. 

 

2. Idhujtar. 

Është ai i cili njëherë i bie në sexhde Zotit, ndërsa herën tjetër i bie në 

sexhde epsheve. 

Idhujtaria: 

- ose mund të jetë idhujtari e besimit, si f.v. beson në absurditet, sikurse 

besimi se Zoti ka ortak, Zoti na ruajttë. Nëse personi i tillë vdes me këtë 

bindje, Allahu nuk e falë.  

- ose idhujtaria e veprave, që do të thotë se mëkaton mëkate të mëdha si 

f.v. prostitucioni, vrasja, lënia e farzeve. Nëse i bën me qëllim dhe 

vërtetohet qëllimi dhe këmbëngulësia për ato veprime, konsiderohet largim 

nga besimi në drejtim të pabesimit dhe dënohet me dënim të renegatit (me 

ekzekutim), ndërsa nëse idhujtaria e veprave është pa qëllim, me lëshim dhe 

pa dije, atëherë çështja është në dorë të Allahut. Nuk lejohet dënimi i tij 

përderisa nuk vërtetohet qëllimi i tij duke e pranuar vet ai, ose me dëshminë 

e të drejtëve. 

 

 

 



18 

 

3. Pabesimtar. 

Është ai i cili përgënjeshtron njërën prej dy dëshmive, ose të dy 

dëshmitë, me fjalë, me vepra, ose me të dyjat në të njëjtën kohë. Vendi i tij 

është xhehenemi, përgjithmonë do të qëndroj në të, sa vend i keq është ai. 

 

4. Hipokrit.  
Është kategoria më e keqe e të gjitha kategorive. Siç e ka përcaktuar 

Krijuesi në Kur’anin fisnik, cilësia e hipokritit është: 

“Kur takohen me besimtarët, ata thonë “Besojmë” – por, kur 

mbesin vetëm me djajtë e tyre, thonë: Në të vërtetë, ne jemi me ju; ne 

vetëm po talleshim.” (El-Bekare : 14) 

Dënimi i tyre është më i madh se dënimi i pabesimtarëve. 

 “Në të vërtetë, hipokritët përpiqen ta mashtrojnë Allahun, por Ai 

është që i mashtron ata. Kur ata ngrihen për namaz, ngrihen me 

përtesë, vetëm sa për t‟u dukur para botës dhe Allahun e përmendin 

fare pak.” (En-Nisa : 142) 

Kjo nga shkaku se kategoria e hipokritëve është kategori e cila i devijon 

të udhëzuarit. Kjo kategori e njerëzve për kategorinë e besimtarëve është më 

e rrezikshme se sa kategoria e pabesimtarëve. Hipokriti llogaritet në 

kategorinë e besimtarëve dhe ai nga brendia mund të shkaktoj dëme të 

mëdha si f.v.: sikurse sëmundja e kolerës e cila është e fshehtë dhe 

shpërndahet pa u vërejtur, ndërsa kështu nuk mund të veprojë dëmi i 

pabesimtarit, i cili e tregon haptazi rrezikun dhe sëmundjen ashtu që secili 

kujdeset dhe largohet prej tij, dhe prej asaj çka adhuron përpos Zotit. Për 

këtë arsye Zoti i Lartmadhëruar hipokritit ia ka paraparë dënimin më të 

madh se të pabesimtarit: 

“Pa dyshim që hipokritët do të jenë në thellësinë më të madhe të 

Xhehenemit dhe ti kurrsesi nuk do t‟u gjesh atyre ndihmës.” (En-Nisa : 

145) 

Te hipokriti, edhe besimi edhe pabesimi qëndrojnë së bashku. Në të 

është besimi dhe idhujtaria. Në të është adhurimi ndaj Allahut dhe adhurimi 

ndaj epsheve dhe shejtanit. Në të është edhe vepra e mirë edhe vepra 

shkatërruese. 

Kjo është çështja e cila sillet vërdallë kokave tona në këtë kohë, dhe kjo 

është çështja (hipokritët) për të cilën duhet të kujdesemi, Zoti i 

Lartmadhëruar ka thënë: 

“Askujt prej hipokritëve, kur të vdesin, mos ia fal xhenazen, as mos 

rri afër varrit të hipokritit.” (Et-Tevbe : 84) 
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Allahu xh.sh. e ka urdhëruar pejgamberin s.a.v.s. që t’i refuzoj ata që të 

qëndrojnë në radhët e luftëtarëve me besimtarë. Hipokriti është iluzionist, 

krijon iluzion. Iluzioni është sëmundje e keqe, për të cilën pejgamberi s.a.v.s 

është frikuar për pasuesit e tij. 

Pejgamberi s.a.v.s e ka sqaruar këtë dhe ka raportuar për shenjat para 

shokëve të tij eminent. 

Një nga shenjat është frika nga vdekja dhe dashuria për këtë botë, sepse 

këto dy çështje e luhatin burrërinë e cila është qëndresa e personalitetit për 

të cilën mbahet si në pabesim ashtu edhe në besim.  

Pra, ajo (burrëria) është baza shkëmbore e fortë në të cilën nguliten dy 

anët e parimeve. Dëshmia për njëshmërinë e Allahut dhe në dërgueshmërinë 

e Muhamedit a.s., esenca e saj është të vepruarit me kushtetutën islame 

(Kur’anin) e cila është kushtetutë e gjithësisë në përgjithësi dhe të vepruarit 

me sunetin e të dërguarit për islam, e cila është të vepruarit e sinqertë me 

sheriatë. Nuk ka asgjë pa vepruar me të pasi kështu refuzohet thënia: “Nuk 

ka Zot pos Allahut”, që do të thotë: ai i cili nuk e dëshmon me vepër 

sheriatin se Muhamedi është i dërguar i Allahut, për ta, ne i dëgjojmë fjalët 

e Zotit me të cilat na bëhet e ditur se njerëzit më të urryer tek Allahu janë 

ata të cilët veprojnë diçka tjetër e flasin për atë që nuk e veprojnë: “O 

besimtarë, përse e thoni atë që nuk e bëni? Është shumë e urryer për 

Allahun të thoni atë që nuk e bëni!” (Es-Saf : 2, 3) 

Nuk është vepra kufiri ku ndalen vepruesit, te muslimanët nuk ekziston 

zbrazëtira sepse vepra është adhurim dhe adhurimi është vepër. “Vallë, a 

nuk ta hapëm ty (Muhamed) kraharorin (për të pranuar besimin).” 

“Dhe kur të çlirohesh, përpiqu fort dhe vetëm ndaj Zotit tënd 

përkushtohu!”. (Inshirah : 7, 8) 

Vetëm vepra është çelës i dashurisë së Allahut ndaj robërve të tij: 

“Thuaju (o Muhamed): Nëse ju e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua, 

që Allahu t‟ju dojë.” (Ali Imran : 31) 

Vet pasimi i të dërguarit të Allahut në vetvete është dëshmia pozitive e 

besimtarit për Allahun dhe për të dërguarin e Tij.  

Kështu, Zoti kurrë nuk e kundërshton personin i cili është i përkushtuar 

në njëshmërinë e Tij. Të gjitha vlerat islame janë në të vepruarit me dy 

dëshmitë. Për këtë arsye, në këtë mënyrë kuptohet çelësi i xhenetit dhe rruga 

e të arriturit deri tek Allahu. 

Punët e këqija dhe të urryera shfaqen për shkak të largimit nga të 

vepruarit me dy dëshmitë. Për këtë arsye, të kundërshtuarit e tyre janë çelës 

i xhehenemit dhe rrugë e cila të dërgon deri tek shejtani. 
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Në islam nuk ka mesatare në mes të këtyre dy rrugëve, pos nëse njeriu e 

ka zgjedhur rrugën e hipokritëve, e cila është mënyra më e keqe për të 

përfunduar më së keqi... Zoti ju ruajt dhe ju mbrojttë o lexues, dhe ata të 

cilët ju dëgjojnë juve, nga ajo e cila ju shpie në hipokrizi për të dy botët! 

Për këtë arsye ne nuk themi se Islami është i ndërtuar në vetëm pesë 

shtyllat por ne e themi thënien e vërtetë: Islami është i ndërtuar në të 

vepruarit me Kur’an. 

“Kushdo që nuk gjykon sipas asaj që ka shpallur Allahu, ai është 

mohues i vërtetë”. (El-Maide : 44)  

Prioriteti islam është që të anashkalosh të keqen nga ata të cilët janë 

rreth jush dhe nga të gjithë njerëzit. Kështu ti pastrohesh nga e keqja. Dhe si 

i pastër kryej të gjitha obligimet tjera dhe më e rëndësishmja është urdhërimi 

për të mirë dhe të larguarit nga e keqja. Në rend të parë veten tuaj e pastaj 

njerëzit tjerë, kësisoj me shpejtësi arrin deri te Zoti i Lartmadhëruar. 

“O njeri, që përpiqesh shumë, mundin tënd do ta gjesh te Zoti yt”. 

(El-Inshikak : 6) 

Për të arritur deri te ky nivel duhet të veprojmë ashtu siç e ka përshkruar 

ibn Ataull-Llah el Iskendëriu me fjalën e urtë të tij: “Për të arritur deri tek 

Allahu duhet njohur Atë, përndryshe Zoti ynë ose parasheh diçka që të 

lidhesh me të ose ai ndërlidhet me diçka”. 

Në kuptim edhe më të qartë, dy dëshmitë (besimi dhe pasimi i të 

dërguarit) janë rruga e parë e jona për te Allahu, dhe me to shkohet edhe 

deri te rruga jonë e fundit për te Allahu. 

Dy dëshmitë janë çelësi i vetëm i xhenetit dhe në to është vendos feja e 

pastër në tërësi, përmbajtja në to me përpikëri është përmbajtja e fesë me 

përpikëri. 

Kështu pra, nëse i deklarojmë këto dy dëshmi dhe i përmbahemi atyre 

dy dëshmive pozitivisht, atëherë u jemi përmbajtur në tërësi fesë dhe do të 

ishim begatuar me qetësi dhe lumturi në dy botët, lumturi në këtë botë dhe 

lumturi në botën tjetër, ashtu që të gjithë ne të gjitha çështjet tona ndaj Zotit 

të Lartmadhëruar do t’i kishim të sinqerta. 

“Thuaj: Padyshim se namazi im, adhurim (kurbani) im, jeta ime 

dhe vdekja ime janë për Allahun, Zot i të gjithë botëve, Nuk i bëhet 

idhujtari Atij, dhe për këtë jam urdhëruar dhe unë jam i pari i 

muslimanëve”. (El-Enam : 122-123) 

Këto dy dëshmi janë realiteti i kësaj feje. Këto janë çelësi i vetëm për të 

arritur në shtëpinë e selamit të xhenetit, pra xhenetit të përgjithmonshëm. 
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Lutjet e trashëguara janë prej çelësave të pranimit 

të lutjes 

 

Prej çelësave të pranimit të duasë janë Emrat e bukur të Allahut. 

Është e pëlqyer të thuhen para lutjes dhe para përmendjes së dëshirave, 

posaçërisht mirë është të lexohen ajetet e lutjeve dhe të kërkimit të 

sigurimit. Zoti i Lartmadhëruar thotë:  

ا ٱْد َأ ْد َه آ ُقا ٱْد ُق ْد َه ٰـا ا َهلَه ُق اوَأ ًّۭي  ا َّل ا َه ْد ُق و۟ا اۖ  ا ٱلَّل ْد َه ٰـ َه ا ٱْد ُق و۟ا اوَأ ِل ا ٱلَّل َه ا ٱْد ُق و۟ا   ُق ِل
“Thuaj: Lutjuni Allahut ose lutjuni të Gjithmëshirshmit. Me cilin 

do emër që i luteni, Allahu i ka emrat më të bukur.” (El-Isra : 110) 

Po ashtu, Zoti i Lartmadhëruar ka thënë: 

ابِلهَه ا ا َهٱٱْد ُق هُق ا ٱْد َأ ْد َه آ ُقا ٱْد ُق ْد َه ٰـ ٱِللَّل ِل   َه
“Emrat më të bukur janë emrat e Allahut, lutjuni me ato (emra të 

bukur).” (El-Earaf : 180) 

Zoti i Lartmadhëruar thotë: 

“Lutmuni Mua, ju përgjigjem juve.” (Sebeë : 60) 

Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: “Pa dyshim se Allahu i ka 99 emra, 

njëqind pa një, kush i llogaritë ato (emra) do të hyn në xhenet. Vërtetë 

Ai është tek dhe e do tekun.”  

I llogaritë ato, e ka kuptimin, i ruan ato, i analizon kuptimet e tyre dhe 

vepron me to, duke i besuar, duke i kuptuar sekretet e tyre, dritën e tyre dhe 

edukohet me edukatën fisnike të tyre. 

Nuk përkufizohen emrat e bukur të Allahut në vetëm këtë shifër, pra në 

nëntëdhjetë e nëntë. Allahu i ka emrat e bukur në numër të pakufishëm, por 

këto nëntëdhjetë e nëntë atribute janë përmendur si specifik, posaçërisht 

nëse thuhen para fjetjes (gjumit) në vetmi duke i renditur dhe duke e 

përsëritur secilin emër disa herë, me këtë do të shohësh pozitivistet edhe në 

gjumë edhe në jetën e përditshme. Kjo është vërtetuar nga luftëtarët të cilët 

kanë qenë të devotshëm ndaj Allahut, të cilët janë shndritur dhe u janë çelur 

dyert e lehtësimit, të cilat nuk kanë mundur të hapen përpos prej 

Mbikëqyrësit fisnik, Zotit të Lartmadhëruar. 

I lexojmë me abdes, 

duke u kthyer në drejtim të kibles, 

duke e ndier pranimin e lutjes, 
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duke e mbështetur shpirtin para Zotit të Lartmadhëruar, 

duke qenë të bindur në madhështinë e Zotit të Lartmadhëruar, 

i Cili është Mbizotërues i yjeve, qiejve dhe tokës, dhe të gjitha krijesave 

kudo që janë dhe në të njëjtën kohë realizohet ngërthimi i kuptimit me emrin 

e Allahut. 

Kjo situatë duhet të ndërlidhet me namaz dhe lexim të Kur’anit. Shpirti 

ekziston atëherë kur e mendon dhe e kujton Allahun, e atëherë mendja jote 

është me Allahun. Nëse kujtimi është i drejtuar drejt krijesës, atëherë shpirti 

është me atë, pasi shpirti është me atë të cilin e kujton mendja. Këtu 

qëndron sekreti i thënies së pejgamberit s.a.v.s.: “Nuk ka asgjë prej 

namazit, vetëm nëse falja bëhet me mendje të shëndoshë. Ta dini se 

Allahu nuk i përgjigjet lutjes së zemrës së atij zemra e të cilit nuk 

ndërlidhet me Allahun.” Kështu është gjendja e të ndërlidhurve, të 

devotshmëve, të cilët arrijnë te Allahu i Lartmadhëruar. 

Leximi i emrave fisnik të Allahut të Lartmadhëruar fillon me: 

“Euudhu bil-lahi minesh-shejtaanirr-rraxhiim.  

Bismil-laahirr-rrahmaanirr-rrahiim.  

O Zoti im, unë po të drejtohem Ty me emrat e Tu të bukur. O Zoti 

im, i Cili je...” 
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Emrat e bukur të Allahut 

 

Emrat e bukur të Allahut, siç i ka transmetuar Tirmidhiu dhe Ibni 

Habani: 

1. ALLAH - Allahu 

2. ER-RRAHMAN - i Gjithëmëshirëshmi.  

3. ER-RRAHIM – Mëshirëploti.  

4. EL-MELIK – Sunduesi.  

5. EL-KUDDUS - i Pastri , i Shenjti, i Shndritshmi.  

6. ES-SELAM – Paqedhënësi.  

7. EL-MU’MIN – Siguruesi.  

8. EL-MUHEJMIN – Mbizotëruesi. 

9. EL-AZIZ – Fuqiploti. 

10. EL-XHEBBAR - i Gjithëfuqishmi. Mbizotëruesi ndaj çdo gjëje. 

11. EL-MUTEKEBBIR - i Madhërishmi.  

12. EL-KHALIK – Krijuesi. 

13. EL-BARIU – Filluesi. 

14. EL-MUSAVVIR – Formëdhënësi. 

15. EL-GAFFAR – Gjithëfalësi.  

16. EL-KAHHAR – Mposhtësi. 

17. EL-VEHHAB – Dhuruesi.  

18. ER-RREZAK – Furnizuesi.  

19. EL-FETTAH – Zgjidhjedhënësi.  

20. EL-’ALIM - i Gjithëdituri.  

21. EL-KABID – Shtrënguesi.  

22. EL-BASIT – Dhënësi.  

23. EL-HAFIDU – Përulësi.  

24. ER-RAFIU – Lartësuesi.  

25. EL-MUIZZU – Ngritësi 

26. EL-MUDHIL-L – Nënshtruesi.  

27. ES-SEMI’U – Dëgjuesi. 

28. EL-BESIR – Vështruesi. 

29. EL-HAKEM – Gjykuesi. 

30. EL-’ADL - i Drejti.  

31. EL-LETIF - i Buti.  

32. EL-KHABIR - i Gjithinformuari. 

33. EL-HALIM – Përdëllimtari.  
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34. EL-ADHIM – Madhështori. 

35. EL-GAFUR – Falësi.  

36. ESH-SHEKUR – Mirënjohësi.  

37. EL-ALIJJ - i Larti.  

38. EL-KEBIR - i Madhi.  

39. EL-HAFIDH – Ruajtësi.  

40. EL-MUKIT – Ushqyesi.  

41. EL-HASIB – Llogarimarrësi. 

42. EL-XHELIL – Fisniku. 

43. EL-KERIM – Bujari.  

44. ER-RREKIB – Vigjiluesi.  

45. EL-MUXHIB – Lutjepranuesi. 

46. EL-VASIU – Gjithëpërfshirësi.  

47. EL-HAKIIM - i Urti. 

48. EL-VEDUD - i Dashuri.  

49. EL-MEXHID - i Lavdishmi.  

50. EL-BAITH – Ringjallësi. 

51. ESH-SHEHID – Dëshmuesi.  

52. EL-HAKK - I Vërteti.  

53. EL-VEKIL – Përkujdesësi.  

54. EL-KAVIJJ - i Forti. 

55. EL-METIN - i Pathyeshmi. 

56. EL-VELIJJU – Mbrojtësi.  

57. EL-HAMID - i Falënderuari.  

58. EL-MUHSI – Gjithënjohësi.  

59. EL-MUBDI – Nismëtari.  

60. EL-MU’ID – Rikrijuesi.  

61. EL-MUHJI – Jetëdhënësi.  

62. EL-MUMIT – Jetëmarrësi.  

63. EL-HAJJ - i Gjalli.  

64. EL-KAJJUM - i Përjetshmi.  

65. EL-VAXHID – Kreatori 

66. EL-MAXHID - i Nderuari.  

67. EL-VAHID - i Vetmi.  

68. ES-SAMED - Strehimtari 

69. EL-KADIR - i Fuqishmi 

70. EL-MUKTEDIR - i Gjithëmundshmi.  

71. EL-MUKADDIM – Nismëtari. 

72. EL-MUEHHIR – Paslënësi.  
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73. EL-EVVELU - i Pari. 

74. EL-AKHIRU - i Fundit.  

75. EDH-DHAHIRU - i Dukshmi. 

76. EL-BATINU - i Padukshmi.  

77. EL-VALI– Udhëheqësi.  

78. EL-MUTEALI - i Gjithëlartësuari.  

79. EL-BERR – Mirëbërësi 

80. ET-TEVVAB – Pendimpranuesi 

81. EL-MUNTEKIM – Ndëshkuesi.  

82. EL-AFUVVU – Mëkatfalësi. 

83. ER-RREUF - i Dhembshuri.  

84. MALIKUL-MULK – Pushtetmbajtësi.  

85. DHUL-XHELALI VEL IKRAM - Atij i takon madhështia dhe nderi.  

86. EL-MUKSIT – Drejtësidhënësi. 

87. EL-XHAMIU – Tubuesi.  

88. EL-GANIJ - i Pasuri. 

89. EL-MUGNI – Pasuridhënësi.  

90. EL-MANI’U – Privuesi. 

91. ED-DARRU – Dëmsjellësi.  

92. EN-NAFI’U – Dobiprurësi.  

93. EN-NUR – Drita.  

94. EL-HADI – Udhëzuesi.  

95. EL-BEDIU – Shpikësi. 

96. EL-BAKI - i Përhershmi. 

97. EL-VARITH – Trashëguesi.  

98. ER-RESHID –Udhëzuesi. 

99. ES-SABUR – Durimtari. 

 

 

Kështu është plotësuar përkujtimi i emrave të bukur të Allahut, të cilat 

kanë ardhur në hadithin fisnik dhe mirë është që kësaj t’i shtohet edhe lutja 

në vijim. 
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Lutja Lavdfalënderuese ndaj Allahut 

 

“Është i pa të meta dhe i Veçantë, nuk i ngjanë asgjë, i Pastër dhe 

larg nga përngjasimet të cilat ia përshkruajnë Atij. 

I pari pa fillim. 

Ekziston nga vetvetiu. 

I mirë me të mirat e Tij. 

Bamirës me bamirësinë e Tij. 

Kuptohet vetvetiu. 

Atributet e Tij janë të pakufishme. 

I pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. 

Nuk i përshkruhet se ka fëmijë. 

Nuk përfundon me ndryshimin e kohëve dhe vitet nuk kanë ndikim 

në Të. 

Të gjitha gjallesat i nënshtrohen Madhështisë së Tij, brenda 

shkronjës “k” dhe “n” të fjalës “kun” (bëhu). 

E përkujtojnë të sinqertit. 

Duke e shikuar Atë, qetësohen shikimet. 

Me njësimin e Tij, janë ngritur njësuesit, janë udhëzuar të 

devotshmit në rrugën e drejtë dhe të dashurve u janë lejuar begatitë e 

xheneteve dhe është bërë i ditur numri i frymëmarrjeve të krijesave të 

Tij, me diturinë e Tij të hershme pa fillim shihen këmbët e buburrecit 

edhe në thellësi të natës. 

E madhërojnë shpendët me fluturimet e tyre. 

E madhërojnë egërsirat në strofujt e tyre, të cilat janë të rrethuar 

nga veprat e robit të tij, fshehtazi dhe haptazi, të cilat janë si furnizim 

për besimtarin duke e mbështetur dhe duke e ndihmuar, të cilat 

qetësojnë zemrat e tronditura duke e kujtuar Atë dhe ajo mënyrë ua 

largon vështirësitë. 

Prej argumenteve të Tij është se qiejt dhe toka mbahen me urdhrin 

e Tij dhe Ai përfshinë diturinë për çdo gjë dhe i falë mëkatet e 

muslimanëve me urtësinë e Tij. 

Nuk ka asgjë të ngjashëm me Të dhe Ai sheh dhe Dëgjon. 

O Zoti ynë, të këqijat tona vlerësoj si të duash dhe sa të duash. 

Vërtet, Ti ke mundësi ta vlerësosh çdo send ashtu siç do Ti. 

Nuk ka mbrojtës më të mirë se ti. 

Nuk ka ndihmëtar më të mirë se Ti. 
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Zoti ynë, vetëm te Ti kërkojmë falje dhe kthimi është vetëm te Ti. 

Nuk ka forcë e cila mund të ndryshoj diçka përpos Zotit të Madh, të 

Lartë. 

Lavdërimet e pakufishme të takojnë vetëm Ty ashtu siç e ke 

Lavdëruar Madhërinë Tënde, o Zot i Lartmadhërishëm, dhe e ke 

ngritur Madhërinë Tënde me fuqinë Tënde. Allahu, me fuqinë e Tij 

vepron çka të dëshiron. Me fuqinë e Tij gjykon siç dëshiron. O Zot i 

Përgjithmonshëm, O Krijues i qiejve dhe i tokës. O më Fisniku i të 

gjithë fisnikëve.” 

 

Pas kësaj bëhet lutja për çështjet më të mira dhe çka dëshiron ose lutje të 

nevojshme dhe lutesh duke qenë me ballë në sexhde. Pastaj i këndon lutjet e 

ajeteve fisnike dhe lutjet tjera si f.v. “Mburoja e muslimanit”. 
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Kuptimi i disa emrave të bukur 

Err-Rrahman: Përfshinë mëshirën ndaj besimtarit dhe pabesimtarit 

duke i furnizuar me mjete në këtë botë. 

Err-Rrahiim: I mëshirshëm posaçërisht për besimtarët në botën tjetër, 

duke ua falur mëkatet. 

El Kuddus: I pa të meta, nga çdo e metë e cila është pjesë e krijesave 

dhe ngjarjeve, i pa vend dhe i pa kohë. Ai është Krijues i të gjitha krijesave, 

ashtu siç është Krijues i kohës dhe i vendit. 

El-Muëmin: E zbaton premtimin ndaj të dërguarve dhe robërve të Tij. I 

siguron ata nga frika. 

El-Aziiz: Triumfues dhe i pamposhtur. 

El-Bari: Krijues i krijesave pa mostër paraprake. 

El-Muiz: I ngrit dashamirët e Tij.  

El-Mudhil: I përul armiqtë e Tij. 

El-Hafiidh:  E mbron atë i cili i beson dhe atë që dëshiron Ai. 

El-Mukiit: I siguron furnizim çdo gjallese: “Nuk ka asnjë gjallesë në 

tokë e cila nuk e ka furnizimin prej Allahut.” 

El-Hasiib: Llogaritës në masë precize. 

El-Mexhid: Fisnik dhe Bujar. 

El-Metiin: I Fuqishëm. 

El-Velij: Përkujdeset për çdo çështje të krijesave të Tij. 

El-Hamiid: Askush nuk mund të i pengoj dhuntitë e Zotit. 

El-Kajjum: I qëndrueshëm, madhështorë në planifikimin e çështjeve të 

krijesave të Tij. 

El-Vali: Pronar i të gjitha pronave, i cili vepron i pavarur në çdo çështje. 

El-Berr: Bamirës. 

El-Muntekim: I dënon mëkatarët në këtë botë, e pastaj edhe në botën 

tjetër. 

El-Muksit: I drejtë në gjykimin e Tij. 

El-Bedië: Zbulues dhe krijues i gjësendeve pa mostër paraprake. 

El-Varith: I përhershëm pas zhdukjes së krijesave të Tij. 

Err-Rreshid: I jep çdo gjë krijesave të Tij dhe pastaj udhëzon. 
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1. Ajetet e lutjeve në Kur‟anin fisnik 

 

Rruga më e sigurt e pranimit të lutjes është ajo të cilën Zoti i 

Lartmadhëruar e ka premtuar që nga cilësia e Tij e parë e pafillim, të cilën 

na e ka mësuar Zoti i Lartmadhëruar që t’i lutemi, si f.v., lutjet të cilat ua ka 

mësuar pejgamberëve të tij dhe pastaj ua ka pranuar. Ato lutje të cilat janë 

në Kur’anin fisnik, i kemi tubuar, ashtu që lexuesi të ketë begati dhe të 

ndriçohet me rrezet e dritës të cilat e dërgojnë në rrugën në të cilën pranohet 

lutja nga Zoti i cili qëndron afër robit të Tij. 

Këto ajete fisnike është mirë t’i lexojmë një herë në ditë, po ashtu edhe 

pas namazit të nevojave, pas namazit të sabahut. Në leximin e këtyre ajeteve 

ka rreze drite dhe sekrete të cilat lutësit i sjellin qetësi prej Allahut dhe 

bindje se Zoti i Lartmadhëruar i përgjigjet në rast nevoje, me lejen e Allahut 

të Lartmadhëruar. Allahu është udhëzues dhe pranuesi më i mirë i lutjeve. 
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Në vijim e paraqesim tekstin: 

 

يمِلا اوٱلَّل ِل ٰـ ِل اوٱلَّل ْد َه مِلاوٱلَّل ِل  *بِل ْد
ا ي َه اوٱْدعَه ٱَه ِل ارَهبِّ اٱِللَّل ِل ا*وٱْد َه ْد ُق

يمِلا اوٱلَّل ِل ٰـ ِل ا*وٱلَّل ْد َه
ا ا َه ْدمِلاوٱ ِّ  ِل ا* َه ٱِلكِل

ا ي ُق تَهعِل انَه ْد و ِل َّل كَه ا َه بُق ُق انَهعْد ا*و ِل َّل كَه
ا يمَه تَهقِل اوٱْد ُق ْد وطَه لَه نَه اوٱصِّ ا*وهْد ِل

ٱَه اوٱلَّل ٱِّي َها ا َه مْد لَهيْدهِل ا َه لُق بِل اوٱْد َه ْد لِل يْد ا َه مْد لَهيْدهِل ا َه اوَأنْدعَه ْد َه اوٱَّل ِل  َه وطَه لَه    ِل
“Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!  

Falënderimi i takon vetëm Allahut, Zotit të botëve.  

Bamirësit të përgjithshëm, Mëshirëbërësit.  

Sunduesit në ditën e Gjykimit!  

Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm te Ti ndihmë kërkojmë.  

Udhëzona në rrugën e drejtë.  

Në rrugën e atyre, të cilët i begatove me të mira, e jo në të atyre që 

je i hidhëruar dhe që kanë humbur.”
1 

* 

 

 

ا ٱْد َه ِليمُقا لِليمُق ا ٱْدعَه اوَأن َه او ِلنَّلكَه تَه َه آاۖ  لَّل ْد اٱَه َه آاو ِلٱَّل ا َه ا َه لْدمَه اٱَه ا ِل بْد َه ٰـ َهكَه   ُق
“Lavdërimi të takon vetëm Ty. Ne nuk kemi dituri përveç asaj që na 

e ke mësuar Ti. Vërtet, Ti je i Ditur, i Urtë.”
2
 

* 

 

لِلي َها ا ٱْد َه ٰـهِل ا ِل َه اوَأ ُق وَه اوَأوْد ابِلٱٱلَّل ِل  وَأ ُق وُق
“Kërkoj mbrojtje tek Zoti, që unë të mos jem prej injorantëve.”

3
 

* 
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ا  ا َهو َه َه ا َه ْد لَهاٰـتِل ا ٱثَّل َه ۥا ِل َه لَه ُق اوَأهْد زُققْد ً   ا َه رْد وابَهلَهً وا َهو ِل اهَه ٰـ َه عَه ْد ا جْد رَهبِّ
لِلا ا َه ٱْديَه ْدمِلا ٱْد َهواِل مابِلٱٱلَّل ِل    ِل ْدهُق

“O Zoti im, bëje këtë qytet të sigurt, furnizoi banorët e tij me fryte,  

kush prej tyre beson në Zotin dhe në Ditën e gjykimit.”
4
 

* 

 

ا ِل َّل آا بَّل ْد بَّل َه ا َهقَه لِليمُقاۖ   رَه ا ٱْدعَه ييُق ا ٱ َّل ِل اوَأن َه   *  او ِلنَّلكَه

لَهيْد َه آا ا َه وَأرِلنَه ا َه َه  ِل َه َه ا َه ُق ْد ا َه اٱَّلكَه   ً لِل َه ا ُّم ْد   ً رِّ َّلتِل َه آاوُأ َّل ا َه ِل اوُق اٱَهكَه يْد ِل لِل َه لْد َه ا ُق ْد عَه بَّل َه ا َه جْد اۖ   رَه
يمُقا ا ٱلَّل ِل وبُق ا ٱتَّل َّل اوَأن َه  و ِلنَّلكَه

“O Zoti ynë, pranoje nga ne. Vërtet, Ti dëgjon dhe je i Ditur.  

O Zoti ynë, na bën neve musliman te Ti, edhe pasardhësit tanë bëji 

popull të dorëzuar dhe musliman vetëm te Ti. Na i mëso adhurimet 

tona dhe na falë neve. Vërtet, Ti je pranues i Pendimit dhe i 

Mëshirshëm.”
5
 

* 

 

ي َها ا ٱْدعَه ٰـلَه ِل اٱِللَهبِّ لَه ْد ُق  وَأ ْد
“U dorëzova te Zoti i gjithë botëve.”

6
 

* 

 

ا ٱ َّل رِلا وبَه ا َه ِل َه ا َه َه   ً لَه ِلا َه َه َه ا َه ِل ا ٱْد َهواِل   ً نْديَه ا َه َه َه بَّل َه آا َهو ِل َه ا ِل ا ٱ ُّم  رَه

“O Zoti ynë, na jep të mira në këtë botë dhe në botën tjetër dhe na 

ruaj nga dënimi i zjarrit.”
7
 

* 

 

لِل  َها لَه ا ٱْدقَه ْدمِلا ٱْد َه ٰـ ِل نَه ا َه لْد و َه َه ا َه نصُق اوَأ ْد َه وا َه َهبِّ ْد ًل  بْد لَهيْد َه ا َه ا َه بَّل َه آاوَأ ْدلِل ْد  رَه

“Zoti ynë, na dhuro neve durim na i forco këmbët tona dhe na 

ndihmo ndaj popullit pabesimtar.”
8
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* 

 

يُّم مُقا ا ٱْدقَه ا ٱْد َه ُّم او ِلٱَّل اهُق َه اٱَه آاو ِلٱَه ٰـ َه مٌۭة اۚ    ٱلَّل ُق ٱَه انَه ْد ا َه ۥا ِل َه ٌۭة  هُق اۚ   اٱَه ا َه ْأْداُق ُق ۥا َه ا ِل ا ٱ َّل َه ٰـ َهاٰـتِل اٱَّل ُق
ۦۗ    َه َه ا ِل ا ٱْد َأرْد ِلا نِل ِل ۥآاو ِلٱَّل ابِل  ِلوْد هُق ا ِل  َه يُق ىا َهشْد َه وا ٱَّل ِل ا َه َه اۚ   ا َه اوَه مْد اوَأ ْد ِل هِل ا َه ابَهيْد َه لَهمُق ا َهعْد

مْدا هُق لْد َه ۦآاو ِلٱَّل ابِل َه ا َه آ َهاۖ   اَه لْد ِل ِل ا ِل ا ِّ ْد ابِلشَه ْد ٍۢء  ييُق وَه ٱَه ا ُق ِل اۚ   ا َه ا ٱ َّل َه ٰـ َهاٰـتِل يُّم ُق لْد ِل ا ُق يَه ا َه ِل
ظُقهُق َه ۖ    َه ٱْد َأرْد َها ۥا ِل ْد هُق ٱَه ا َه ُأ ٱُق يمُقاۚ   ا َه ظِل ا ٱْدعَه لِل ُّم ا ٱْدعَه هُق َه ا َه  

“Allahu! Nuk ka zot tjetër pos Tij, të Gjallit, të Përgjithmonshmit, 

Mbajtësit të gjithçkaje! Atë nuk e kaplon as dremitja, as gjumi. Atij i 

takon gjithëçka në qiej e gjithçka në tokë. Kush mund të ndërhyj tek Ai 

për ndokënd pa lejen e Tij? Ai di çka ka ndodhur përpara dhe çka 

ndodhë pas tyre dhe ata nuk mund të përfshijnë asgjë nga dituria e Tij, 

përpos aq sa Ai dëshiron. Sundimi i Tij shtrihet mbi qiejt dhe tokën dhe 

Ai nuk e ka të vështirë t‟i ruaj ato. Ai është i Larti, Madhështori.”
9
  

* 

 

وَأطَهعْد َه  عْد َه ا َه يلُقاۖ    َه ِل صِل ا ٱْد َه و ِلٱَهيْدكَه بَّل َه ا َه ارَه ونَهكَه لَه ا ُق ْد  

“Dëgjuam dhe respektuam. Zoti ynë, kërkim falja të takon vetëm 

Ty, dhe kthimi është vetëm tek Ti Zoti ynë.”
10

 

* 

 

لَه ا ا َه تَه ُق لْد ًلوا َه َه ا َه َه لَهيْد َه او ِل ْد ا َه ٱَه ا َه ْد ِل ْد بَّل َه ا َه ْدنَه ۚاارَه يَه ْأ اوَأاْد ي َه اوَأ ْد نَه او ِلوانَّل ِل واِل ْد بَّل َه اٱَه ا ُقؤَه رَه
اٱَه َه ا لْد و ْد ِل ا َه َّل ا َه فُق و ْد ا َه اۖ  اٱَه َه ابِل ِل لْد َه ا َه اٱَه اطَه  َه َه ٱَه ا ُق َه ِّ بَّل َه ا َه لِل َه ۚاارَه ا ِل ا َهبْد وٱَّل ِل  َه

لَه اوٱْدقَه ْدمِلاوٱْد َه  ِللِل  َها نَه ا َه لْد ا َه ْدٱَه نَه ا َه نصُق ورْد َه ْد َه ۚااوَأن َه   َه
“Zoti ynë! Mos na ndëshko nëse harrojmë ose gabojmë. Zoti ynë! 

Mos na ngarko neve me barrë të rënda ashtu siç i ke ngarkuar ata të 

cilët ishin para nesh. Zoti ynë! Mos na ngarko me atë që nuk kemi forcë 

për të. Na falë! Na mëshiro neve! Ti je mbrojtësi ynë!  Na ndihmo ndaj 

popullit pabesimtar!”
11

 

* 
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ارَه ْد َه ًا نكَه اٱَه َه ا ِل اٱَّل ُق هَه ْد تَه َه ا َه اهَه َه ْد او ِلوْد ا ُقلُق بَه َه ابَهعْد َه بَّل َه اٱَه ا ُق ِل ْد هَّل بُقاۚ   رَه ا ٱْد َه اوَأن َه او ِلنَّلكَه  

“Zoti ynë! Mos i lako zemrat tona pasi që i ke udhëzuar në rrugë të 

drejtë dhe nga Ti na dhuro mëshirë. Vërtet, Ti je Bujar!”
12

 

* 

 

ا ِلي ِلا اٱَّل ارَه ْد َه اٱِليَه ْدمٍۢء  ا ٱ َّل اِل يُق اجَه  ِل بَّل َه آاو ِلنَّلكَه يعَه ٱَهاۚ   رَه ا ٱْد ِل لِلفُق اٱَه ا ُق ْد ا ٱلَّل َه او ِلوَّل  

“Zoti ynë, Vërtet, Ti je tubues i njerëzve, në ditën për të cilën nuk 

ka dyshim. Vërtet, Allahu nuk e thyen premtimin.”
13

 

* 

 

ا ٱ َّل رِلا وبَه نُق بَه َه ا َه ِل َه ا َه َه اٱَه َه اوُق لْد بَّل َه آاو ِلنَّل َه آا َهو َه َّل ا َهٱ ْد ِل  رَه

“Zoti ynë, vërtet Ne të kemi besuar Ty. Na i fal mëkatet tona dhe na 

ruaj nga dënimi i zjarrit.”
14

 

* 

 

ا  َّلبَهعَه ِلا ا َه َه ِل اٱِللَّل ِل هِل َه ا َهجْد لَه ْد ُق   وَأ ْد

“Veten ia dorëzova Allahut dhe kush më pason mua.”
15

 

* 

 

ا َه ا ا ِل َّل ا َهشَه آ ُقا َه ُقعِل ُّم لْدكَه ا ٱْد ُق ا َه ا َهشَه آ ُقا َه َه  ِلعُق لْدكَه ا ُقؤْد ِل ا ٱْد ُق لْدكِل ا ٱْد ُق ا َه ٰـلِلكَه مَّل ا ٱلَّلهُق  ُق ِل
ا َه ا َهشَه آ ُقا ٱُّم لُقاۖ    َهشَه آ ُقا َه ُق ِل يْد ا ٱْد َه كَه اۖ   ابِليَه ِل ا َه ِل لٌۭة  ا َه ْد ٍۢء  ا ُق ِّ لَه ٰـ ا َه  *او ِلنَّلكَه

ا ِل ا ٱَّليْد ِلا ا ٱ َّلهَه رَه ا ِل ا ٱ َّلهَه رِلا َه ُق ٱِل ُق ا ٱَّليْد َه اۖ    ُق ٱِل ُق لِلجُق ا َه ُق ْد يِّ ِل ا ٱْد َه ا ِل َه ا ٱْد َه َّل لِلجُق ا َه ُق ْد
ا ٱْد َه ِّا ا ِل َه يِّ َه ااۖ    ٱْد َه لِلا ِل َه بٍۢء  يْد ا َه ا َهشَه آ ُقابِل َه زُققُق ا َه َهلْد

“Thuaj: - O Zoti im, Sundimtar i sunduesve, i jep sundim cilit do Ti, 

ia merr sundimin cilit do Ti. E ngrit cilin do Ti, e zbret cilin do Ti. Në 

Ty është mirësia. Vërtet, Ti ke mundësi për çdo send. E mbulon natën 

në ditë dhe e mbulon ditën në natë. E nxjerr të gjallin nga i vdekuri dhe 

e nxjerr të vdekurin nga i gjalli dhe e furnizon cilin Do pa llogari.”
16
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* 

 

اطَهيِّبَه ًا رِّ َّلً   اوُق نكَه اٱِل ا ِل اٱَّل ُق اهَه ْد ا ٱ ُّم َه آ ِلاۖ   رَهبِّ ييُق ا َه ِل او ِلنَّلكَه  

“Zoti im, më dhuro pasardhës të mirë nga Ti. Vërtet, Ti i dëgjon 

lutjet.”
17

 

* 

 

ا ٱشَّل ٰـهِل ِل  َها يَه تُقبْد َه ا َه ا َهٱ ْد ا َه  َّلبَهعْد َه ا ٱلَّل ُق ٱَه بَّل َه آا َهو َه َّل ابِل َه آاوَأن َهٱْد َه  رَه

“Zoti ynë! Ne besuam në atë që ke zbritur dhe e pasuam të 

dërguarin dhe na regjistro me dëshmuesit.”
18

 

* 

 

لِل  َها لَه ا ٱْدقَه ْدمِلا ٱْد َه ٰـ ِل نَه ا َه لْد و َه َه ا َه نصُق اوَأ ْد َه لِلنَه ا َه َهبِّ ْد اوَأ ْد و َه َه ا ِل آ لَه و ِل ْد نُق بَه َه ا َه اٱَه َه اوُق لْد بَّل َه ا  ْد ِل  رَه
“Zoti ynë, na fal Neve mëkatet tona dhe tejkalimet tona në çështjet 

tona. Na forco këmbët tona dhe na ndihmo ndaj popullit pabesimtar.”
19

 

 

 

ا ٱْد َه ِلي ُقا مَه نِلعْد ا َه بُق َه ا ٱلَّل ُق   َه ْد

“Na mjafton Allahu dhe nuk ka mbrojtës më të mirë se Ai.”
20

 

* 

 

ا ٱ َّل رِلا وبَه ا َهقِل َه ا َه َه بْد َه ٰـ َهكَه ً   ا ُق وابَه ٰـيِل اهَه ٰـ َه لَهقْد َه بَّل َه ا َه ااَه  رَه

“Zoti ynë! Nuk e ke krijuar këtë kot. Lartmadhërimi të takon Ty. 

Na mbro nga dënimi i Zjarrit.
21

 

* 
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ا اوَأنصَه رٍۢء  ا ِل ْد ي َه ا َه َه اٱِللظَّل ٰـلِل ِل ۥاۖ  تَه ُق اوَأاْد َه ْد ا َهقَه ْد ا ٱ َّل رَه اِل ِل ا َه ا ُق ْد بَّل َه آاو ِلنَّلكَه  *رَه
نُق بَه َه ا اٱَه َه اوُق لْد بَّل َه ا َهٱ ْد ِل ا َه َأ  َه َّل ۚاارَه بِّ ُقمْد ابِللَه ا َهو ِل ُق و۟ا اوَأوْد ً   ا ُق َه ٱِلىاٱِل ْد  ِل  َه ٰـ ِل عْد َه ا ُق َه ٱِل بَّل َه آاو ِلنَّل َه ا َه ِل رَّل

ورِلا ا ٱْد َأبْدلَه يَه يِّ َأ  ِل َه ا َه َه َه َّل َه ا َه ا َه َّل ا َه لْد  * َه َه ِّ
اا يعَه ٱَه ا ٱْد ِل لِلفُق اٱَه ا ُق ْد ۗااو ِلنَّلكَه يَه ٰـ َه ِل ا ٱْدقِل مَه ٱَه ا ُق ْد ِلنَه ا َه ْد ا َه لِلكَه ارُق ُق لَه ٰـ بَّل َه ا َه َهو ِل َه ا َه ا َه َه  َّل َه ا َه رَه

“Zoti ynë, atë të cilin e shpie në zjarr, ai është i poshtëruar nga Ju, 

nuk ka shpëtim për kriminelët. 

Zoti ynë, vërtet ne dëgjuam një thirrës duke thirrur për të besuar 

në besim të Zotit tonë dhe ne besuam. 

Zoti ynë, falna gabimet tona, na i fshij mëkatet nga ne dhe bëna të 

vdesim me të mirët. 

Zoti ynë, na dhuro atë që na ke premtuar nëpërmjet të dërguarve 

Tu dhe mos na pikëllo në Ditën e gjykimit. Ti me të vërtetë nuk e thyen 

premtimin.”
22

 

* 

 

يًلو انَهصِل نكَه عَه اٱَّل َه ا ِل اٱَّل ُق ٱِليًّۭي  ا َه جْد ا َه نكَه عَه اٱَّل َه ا ِل اٱَّل ُق   َه جْد

“Na sjell nga ju ndihmëtarë dhe na sjell nga ju fitoren.”
23

 

* 

 

ا ٱشَّل ٰـهِل ِل  َها يَه تُقبْد َه ا َه بَّل َه آا َهو َه َّل ا َهٱ ْد  رَه
“Zoti ynë, ne të kemi besuar, na regjistro me dëshmitarët.”

24
 

* 

 

زِل ِلي َها ا ٱلَّلاٰـ لُق يْد ااَه وَأن َه زُق ْد َه ا َه   َه رْد

“Na furnizo, Ti je furnizuesi më i mirë.”
25

 

* 
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لِل  َها ا ٱْد َه ٰـ ِل ا ِل َه اٱَه َه ا َه َهلْد َه ْد َه اٱَه َه ُق نَه َّل لْد ا َه ْد ِل و ِلواٱَّلمْد بَّل َه ا َهلَه ْد َه آاوَأن ُق َه َه ا َه  رَه

“Zoti ynë, i kemi bërë vetes padrejtësi, nëse nuk na falë dhe nuk na 

mëshiron, do të jemi prej të humburve.”
26

 

* 

 

ي َها ا ٱْدقَه ْدمِلا ٱظَّل ٰـلِل ِل يَه لْد َه ا َه عَه بَّل َه اٱَه ا َه ْد  رَه
“Zoti ynë, mos na bën neve me popullin mizor.”

27
 

* 

 

ي َها ا ٱْد َه ٰـتِل ِل لُق يْد ااَه وَأن َه ا َه ا َه ْد ِل َه ابِلٱٱْد َه ِّ بَهيْد َه ابَهيْد َه َه ا َه بَّل َه ا  ْدتَه ْد  رَه

“Zoti ynë, na bën që në mes nesh dhe popullit tonë të fitoj e drejta. 

Ti je çlirimtari më i mirë.”
28

 

* 

 

ي َها لِل ِل وا َه َه َه َّل َه ا ُق ْد ًل  بْد لَهيْد َه ا َه ا َه بَّل َه آاوَأ ْدلِل ْد  رَه
“Zoti ynë, na pajis neve me durim dhe na bën që të vdesim 

muslimanë.”
29

 

* 

 

ؤْد ِل ِلي َها ا ٱْد ُق اوَأ َّلٱُق وَأنَه ۠ا ا َه او ِلٱَهيْدكَه ا ُقبْد ُق بْد َه ٰـ َهكَه   ُق

“Lartmadhërimi të takon Ty,  jam kthyer te Ti, dhe unë jam 

muslimani i parë.”
30

 

* 

 

تِلكَها لْد َه ا ِل ارَه ْد َه اِل وَأٱْد ٱِل َأاِل ا َه اٱِل ا َه لْد ا  ْد ِل ي َهاۖ   رَهبِّ ا ٱلَّلاٰـ ِل ِل مُق اوَأرْد َه وَأن َه ا َه  

“Zoti im, më fal mua dhe vëllanë tim dhe na merr në mëshirën 

Tënde. 

Ti je më i mëshirshmi i të gjithë mëshiruesve.”
31

 

* 
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اٱَه َه ا َه رْد َه ْد َه  لْد ٱِليُّم َه ا َهٱ ْد ِل ا َه لِل  َهاۖ   وَأن َه ا ٱْد َه ٰـ ِل لُق يْد ااَه وَأن َه   *    ا َه
نَه آاو ِلٱَهيْدكَها او ِلنَّل اهُق ْد لَه ِل ا َه ِل ا ٱْد َهواِل   ً نْديَه ا َه َه َه هِلا ٱ ُّم اٱَه َه ا ِل اهَه ٰـ ِل تُق ْد   َه  ْد

“Ti je mbrojtësi ynë, na fal neve, na mëshiro neve, Ti je Falësi më i 

mirë. 

Na cakto mirësi në këtë botë dhe në botën tjetër, ne jemi udhëzuar 

te Ti.”
32

 

* 

 

ا ي َه اٱِّلْدقَه ْدمِلا ٱظَّل ٰـلِل ِل   ً لْد َه ا ِلتْد َه عَه بَّل َه اٱَه ا َه ْد لْد َه ارَه ا َه َه َّل لَه ا ٱلَّل ِل  * َه

اا لِل  َه ا ٱْدقَه ْدمِلا ٱْد َه ٰـ ِل ا ِل َه تِلكَه نَه ِّ َه ابِللَه ْد َه  َه
“Zotit i jemi mbështetur. Zoti ynë, mos na sprovo me sprovën e 

popullit kriminel. 

Me mëshirën Tënde na shpëto nga populli pabesimtar.”
33

 

* 

 

لْدمٌۭة ا ۦا ِل اٱِل ابِل ِل ا َه اٱَهيْد َه اوَأ ْد َألَهكَه اوَأوْد ابِلكَه اوَأ ُق وُق او ِلنِّ آ اۖ   رَهبِّ اٱِل ا َه َهلْد َه ْد ِل آ لْد و ِلٱَّل ا َه ْد ِل ا َه
لِل  َها ا ٱْد َه ٰـ ِل  وَأ ُق ا ِّ َه

“Zoti im, vërtet unë kërkoj mbrojtje që të parashtroj pyetje për të 

cilat nuk kam njohuri. 

Nëse nuk më fal dhe nuk më mëshiron, do të jem prej të 

humburve.”
34

 

* 

 

ا ٱْد َأ َه ٱِل يِلا تَه ِل ا ِل ا َه ْأْد ِل  ِل لَّل ْد ا َه َه لْدكِل ا ٱْد ُق تَه ِل ا ِل َه ا َهو َهيْد ا َه ْد اۚ   رَهبِّ ا ٱ َّل َه ٰـ َهاٰـتِل لَه ا َه طِل
لَه ِلا نْديَه ا َه ٱْد َهواِل ۦا ِل ا ٱ ُّم ٱِل ِّ ا َه اوَأن َه ي َهاۖ    َه ٱْد َأرْد ِل قْد ِل ابِلٱٱصَّل ٰـلِل ِل وَأٱْد ِل لِلً   ا َه ا َه َه َّل ِل ا ُق ْد  

“Zoti im, më ke dhënë udhëheqje, më ke mësuar t‟i sqaroj çështjet. 

Krijues i qiejve dhe tokës. Ti je ndihmëtari im në këtë botë dhe në 

botën tjetër. Më bën që të vdes musliman, dhe më bashko me të 

mirët.”
35
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* 

 

رِّ َّلتِل  لَه ٰـ ِلا َه ِل اوُق ا ٱصَّل يمَه قِل لْد ِل ا ُق عَه ا جْد اٱُق َه آ ِلاۚ   رَهبِّ بَّل ْد بَّل َه ا َه َهقَه  *ارَه

ا ا ٱْد ِل َه بُق ا َهقُق مُق مَه ا َه ْد ؤْد ِل ِلي َه ٱِللْد ُق ا َه ىَّل ٱِل َه ٱِل َهاٰـ اٱِل ا َه لْد بَّل َه ا  ْد ِل رَه
“Zoti im, më bën falës të namazit, e edhe pasardhësit e mi.  Zoti im, 

pranoj lutjet.  

Zoti im, më fal mua, prindërit e mi dhe besimtarët në ditën e 

dhënies së llogarisë.”
36

 

* 

 

ا نكَه عَه اٱِّ ا ِل اٱَّل ُق ا َه جْد قٍۢء  ا ِل ْد لَهجَه لِلجْد ِل ا ُق ْد وَأاْد ا َه قٍۢء  ا ِل ْد اَه َه لْد ِل ا ُق ْد اِل اوَأٱْد  َه ُق ارَّلبِّ
وا يًل  ٰـً   انَّلصِل لْديَه   ا* ُق

ا ٱْدبَه ٰـيِل ُقا هَه َه زَه ا َه اجَه آ َها ٱْد َه ُّم هُق ً   اۚ    َه ُق ْد ازَه ا َه وَه ا ٱْدبَه ٰـيِل َه  *او ِلوَّل

ؤْد ِل ِلي َها اٱِّلْد ُق رَه ْد َه ٌۭة  ا َه ا ِل َه آ ٌۭة  ا َه اهُق َه لْد َهووِل ا ٱْدقُق ا ِل َه نُق َه ِّٱُق واۙ    َه او ِلٱَّل ااَه َه ًر  ي َه ا ٱظَّل ٰـلِل ِل ٱَه ا َه ِل  ُق ا َه
“Dhe thuaj: - Zoti im, më shpjer në vend të mirë dhe më dërgo në 

vend të mirë dhe nga Ti më sjell forcë triumfuese. 

Dhe thuaj: - Erdhi e vërteta dhe u zhduk e pavërteta. Pa dyshim se e 

pavërteta është e destinuar për zhdukje. 

Ne e kemi zbritur Kur‟anin, i cili është shërim dhe mëshirë për 

besimtarët, ndërsa kriminelëve u shtohet vetëm humbja.”
37

  

* 

 

و   ً لِلنَه ارَه َه اوَأ ْد اٱَه َه ا ِل ْد يِّئْد هَه ا َه   ً ارَه ْد َه نكَه بَّل َه آا َهو ِل َه ا ِل اٱَّل ُق  رَه

“Zoti ynë, nga Ti na jep mëshirë dhe na përgatit për çështjet tona 

udhëzim.”
38

 

* 

* 
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لِل َّل آا ۥازَه َه هُق بْد َه ا َه بِّكَه ارَه ارَه ْد َه ِل لُق اا*وِل ْد
يًّۭي  ا وآً ااَه ِل ۥانِل َه بَّل ُق ارَه ىٰـ انَه ٱَه اا*و ِلوْد

يًّۭي  ا قِل ا َه ارَهبِّ ابِل ُق َه آئِلكَه اوَأ ُق   ٱَهمْد ًب  ا َه يْد ا َه وْأْداُق ا ٱلَّل تَهعَه َه ا ِل ِّ ا َه  ْد مُق ظْد ا ٱْدعَه هَه َه او ِلنِّ ا َه ارَهبِّ  َه ٱَه
 “Kur iu lut Zotit të tij me një lutje të fshehtë.  

Iu lut: - O Zoti im, pa dyshim se eshtrat më janë dobësuar, nga 

pleqëria më janë zbardhur në tërësi flokët në kokën time dhe asnjëherë 

nuk ka ndodhur që lutja ime te Ti të refuzohet.” 
39

 

* 

 

ا صآ  ا* آهيعآ

ا لِلىآ اٱِل ِل ْد لَه ٰـ َه وَأ ِلمِلا ٱصَّل نِل ا َه بُق ْد ا َهٱ ْد او ِلٱَّل آاوَأنَه ۠ا اٱَه آاو ِلٱَه ٰـ َه اوَأنَه ا ٱلَّل ُق  ا*و ِلنَّل ِل آ
ا عَه ٰـ ابِل َه ا َه ْد انَه ْد ٍۢء  ا ُق ُّم يهَه اٱِلتُق ْد َهىٰـ اوُأاْد ِل ا َهو ِليَه ٌۭةاوَأ َه ٱُق ا ٱ َّل  َه َه اا*و ِلوَّل

اا ىٰـ ا َهتَهلْدٱَه ىٰـ ُق اهَه َه ابِلهَه ا َه  َّلبَهيَه ا َه ْدهَه ا َه اٱَّل ا ُقؤْد ِل ُق نَّلكَه  َه َه ا َهصُق َّل
“Kaf, ha, ja, ajn, sad.”  

“Vërtet, Unë jam Allahu, Nuk ka zot tjetër pos Meje. Më adhuro 

mua, fale namazin në përkujtim Timin. Ora (Kijameti) do të vijë 

patjetër, por Unë e mbaj sekret (kur do të ndodhë) për t‟u shpërblyer 

secili për çka ka vepruar. Andaj, mos lejo atë që nuk beson në atë (ditën 

e kijametit) dhe i cili pason dëshirat e veta, e që të të nxjerr nga e drejta 

dhe do t‟ishe i humbur.”
40
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رِلىا اٱِل ا َه ْد لَهحْد ا  ْد  ا*رَهبِّ
لِلىا اوَأ ْد اٱِل آ لْد  * َه َه ِّ

ا ِّ اٱِّ َه نِل ا   ً قْد َه ا ُق لُق ْد اا* َه  ْد
ٱِل ا ا َه ْد هُق و۟ا قَه  َه ْد

“Zoti im, zgjeroma kraharorin, lehtësoma çështjen. Hiqe nga gjuha 

ime nyjën që të kuptohet fjala ime.”
41

 

* 

 

يُّم مِلا ا ٱْدقَه اٱِللْد َه ِّ ا ٱْد ُقجُق هُق ا ُقلْدً    ۖ َه َه َه ِل ا َه َه َه ا َه ْد ااَه بَه ا َه َه ْد  

“Fytyrat do t‟i përulen të Gjallit, të Përgjithmonshmit. Kush bën 

padrejtësi, gjithsesi do të jetë i humbur.”
42

 

* 

 

لْدً    نِل ا ِل ازِلٱْد  رَّلبِّ
“Zoti im, më shto dituri.”

43
 

* 

 

ي َها ا ٱظَّل ٰـلِل ِل ا ِل َه او ِلنِّ ا ُق  ُق بْد َه ٰـ َهكَه ا ُق او ِلٱَّل آاوَأن َه  ٱَّل آاو ِلٱَه ٰـ َه
“Nuk ka zot tjetër pos Teje, vërtet unë isha prej të padrejtëve.”

44
 

* 

 

رِل ِلي َها ا ٱْد َهاٰـ لُق يْد ااَه وَأن َه وا َه ًٱ  نِل ا َهلْد رْد اٱَه ا َه َه  رَهبِّ
“Zoti im, mos më lë të vetmuar dhe Ju jeni trashëgimtari më i 

mirë.”
45

 

* 
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ٱِلي َها ا ٱْد ُق  ِل لُق يْد ااَه وَأن َه ً   ا َه بَه رَه ًٱ  ا ُّم اوَأن ِلٱْد ِل ا ُق  َه  رَّلبِّ

“Zoti im, më zbrit në vend të bekuar, Ju jeni përcaktuesi më i mirë 

(për përcaktimin e atij vendi).” 
46

 

* 

 

بُق وِلا نِل ابِل َه ا َه َّل لْد ا نصُق  رَهبِّ
“Zoti im, më ndihmo ndaj asaj për çka më përgënjeshtrojnë.”

47
 

* 

 

او ِل َّل ا ُقلِل َه ِّ ا َه ا ُق  َه ُق وَها   *رَّلبِّ
ي َها لْد ِل ا ِل ا ٱْدقَه ْدمِلا ٱظَّل ٰـلِل ِل عَه ا َه َه ا َه ْد  رَهبِّ

“Thuaj: - O Zoti im, sikur të më tregoje dënimin që u ke premtuar 

atyre. Zoti im, mos më lër mua me popullin kriminel.”
48

 

* 

 

ا ي ِل يَه ٰـيِل ا ٱشَّل اهَه َه َهاٰـتِل ا ِل ْد ابِلكَه اوَأ ُق وُق  *رَّلبِّ

اا لُق وِل لُق اوَأوا َه ْد ارَهبِّ ابِلكَه وَأ ُق وُق  َه
“Zoti im, kërkoj mbrojtje nga nxitjet e shejtanëve dhe tek Ti 

mbështetem o Zoti im, që të mos i kem pranë meje.”
49

 

* 

 

ا ي َه ا ٱلَّلاٰـ ِل ِل لُق يْد ااَه وَأن َه اٱَه َه ا َه رْد َه ْد َه ا َه لْد بَّل َه آا َهو َه َّل ا َهٱ ْد ِل  رَه
“Zoti ynë, ne të kemi besuar Ty, na fal neve, na mëshiro, Ti je 

mëshiruesi më i mirë.”
50

 

* 

 

ي َها ا ٱلَّلاٰـ ِل ِل لُق يْد ااَه وَأن َه ا َه مْد ا َه رْد َه لْد ا  ْد ِل  رَّلبِّ
“Zoti im, më fal, më mëshiro, Ti je mëshiruesi më i mirë.”

51
 

* 
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هَه َّلمَها اجَه وبَه ا َه َّل ا َه َه لِل ْد بَّل َه ا  ْد وً  اۖ   رَه لَه ا َه وبَههَه ا َه وَه ا َه َه  *او ِلوَّل

قَه ً   اا وا َه ُق لًّۭي  تَهقَه ا ُق ْد و ِلنَّلهَه ا َه آ َهتْد
“Zoti ynë, largoje dënimin e xhehenemit nga ne sepse vërtetë dënimi 

i tij është i dhimbshëm.  

Ai (xhehenemi) vërtetë është vendqëndrim i keq.”
52

 

* 

 

او ِل َه ً   ي َه تَّلقِل لْد َه اٱِللْد ُق عَه ا َه جْد يُق ٍۢء  اوَأ ْد رِّ َّل ٰـتِل َه ا ُقلَّل َه جِل َه ا َهوُق اوَأزْد َهاٰـ اٱَه َه ا ِل ْد بَّل َه اهَه ْد  رَه

“Zoti ynë, na dhuro prej bashkëshorteve tona dhe pasardhësve tonë 

aso të cilët na i qetësojnë zemrat dhe na bën shembull për të 

devotshmit.” 
53

 

* 

 

ا ي َه قْد ِل ابِلٱٱصَّل ٰـلِل ِل وَأٱْد ِل ً   ا َه اٱِل ا ُق ْد اهَه ْد  *رَهبِّ
ا لِل  َه ا ِل ا ٱْد َهواِل قٍۢء  ا ِل ْد عَه اٱِّ اٱِل َه وَه  * َه جْد

يمِلا ا ٱ َّلعِل رَه َه ِلاجَه َّل ِل لْد ِل ا ِل ا َه عَه  * َه جْد
ا ا ٱلَّل آٱِّي َه ا ِل َه ۥا َه وَه او ِلنَّل ُق اٱِل َأبِل آ لْد  * َه  ْد ِل

ا ثُق وَه عَه ا ُقبْد مَه نِل ا َه ْد ٱَه ا ُق ْد ِل  * َه
ا ٱَه ابَه ُق وَه ا َه ا َه ٱٌۭة  يُق اٱَه ا َه  َه مَه  * َه ْد

ا لِليمٍۢء  ا َه لْد ٍۢء  ابِلقَه اوَأ َه ا ٱلَّل َه  *و ِلٱَّل ا َه ْد

“Zoti im, më dhuro urtësi dhe më bën prej të mirëve. Më bën të jem 

i përkujtuar për të mirë nga gjeneratat e ardhshme. Më bën prej 

trashëgimtarëve të të mirave të xhenetit. Fale prindin tim, vërtet ai 

ishte prej të humburve. Mos më pikëllo në ditën e gjykimit. Në atë ditë 

kur nuk bën dobi as pasuria dhe as fëmijët, përpos ai i cili arrin te 

Allahu me zemër të shëndoshë.”
54
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* 

 

ا َه ٰـلِلً   ا اوَأ ْد َه َه وَأوْد ا َه ىَّل ٱِل َه ا َهاٰـ لَه ٰـ ا َه َه لَه َّل ا َه اوَأنْدعَه ْد َه ا ٱَّلتِل آ تَهكَه انِلعْد َه لَه اوَأ ْد ُق اوَأوْد زِل ْد ِل آ اوَأ ْد رَهبِّ
ا ي َه ا ٱصَّل ٰـلِل ِل كَه بَه ٱِل ا ِل ا ِل تِلكَه لْد ِل ابِللَه ْد َه اِل وَأٱْد ا َه ىٰـ ُق   َهلْدضَه

“Zoti im, më bën që të të falënderoj për të mirat që m‟i ke dhuruar 

mua dhe prindërve të mi dhe më bën që të veproj vepra të mira me të 

cilat je i kënaqur Ti dhe më shpie në mëshirën Tënde me robërit e Tu 

bamirës.”
55

 

* 

 

ۥآ اٱَه ُق لَه اٱِل ا َه َه َه لْد انَه ْد ِل ا َهٱ ْد ِل او ِلنِّ ا َهلَه ْد ُق يمُقا ۚرَهبِّ ا ٱلَّل ِل ا ٱْد َه ُق رُق ۥاهُق َه او ِلنَّل ُق  

“Zoti im, unë i kam bërë padrejtësi vetes sime, më fal mua, dhe Ne e 

falëm atë. Vërtet, Ai është Falës dhe i Mëshirshëm.”
56

 

* 

 

بِلي ِلا وآ َها ٱ َّل اوَأوا َههْد ِل َه ِل ا َه َه بِّ آ ارَه   َه َه ٰـ

“Ndoshta Zoti im më udhëzon në rrugën e drejtë dhe të 

qëndrueshme.”
57

 

* 

 

ي َها لِل ِل واٱِّلْد ُق ْد يًل  ا َههِل اوَأ ُق وَه ا َهلَه ْد لَه َّل ا َه ابِل َه آاوَأنْدعَه ْد َه  رَهبِّ

“Zoti im, të mirat e mia që m‟i ke dhuruar, unë nuk do të bëhem 

ndihmues i të këqijve.”
58

 

* 

 

ي َها ا ٱْدقَه ْدمِلا ٱظَّل ٰـلِل ِل انَه ِّ ِل ا ِل َه  رَهبِّ
“Zoti im, më shpëto mua nga populli kriminel.”

59
 

* 
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يلٌۭة ا ا َهقِل لٍۢء  يْد ااَه ا ِل ْد او ِلٱَه َّل او ِلنِّ اٱِل َه آاوَأن َهٱْد َه  رَهبِّ
“Zoti im, çka do që cakton për mua, unë jam i varfër dhe kam 

nevojë për çdo gjë.”
60

 

* 

 ۤحۤمۤعۤسۤق
“Ha, mim, ajn, sin, Kaf.” (7 herë) 

* 

 

لَه ا ٱْدقَه ْدمِلا ٱْد ُق ْد ِل ِل  َها نِل ا َه لْد ا نصُق  رَهبِّ
“Zoti im, më ndihmo mua ndaj popullit shkatërrimtar.”

61
 

* 

 

ا  *  آ

ا ٱْد َه ِليمِلاا لْد َهووِل  َه ٱْدقُق
“Ja, sinë. Pasha Kur‟anin e mençur.”

62
 

* 

 

ي َها ا ٱصَّل ٰـلِل ِل اٱِل ا ِل َه اهَه ْد  رَهبِّ
“Zoti im, më dhuro mua fëmijë prej të mirëve.”

63
 

* 
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ا وبَه ا َه َه مْد ا َه ِلهِل بِليلَهكَه ا َه ا َه  َّلبَهعُق و۟ا ا َه بُق و۟ا اٱِللَّل ِل  َه لْد لْدً   ا َهٱ ْد ِل ا َه ِل   ً ارَّل ْد َه ا َه ْد ٍۢء  ا ُق َّل عْد َه بَّل َه ا َه ِل رَه
يمِلا  * ٱْد َه ِل

ا مْد هِل وَأزْد َهاٰـجِل ا َه مْد ا َهوبَه آئِلهِل ا ِل ْد لَه َه ا َه َه ا َه مْد ا ٱَّلتِل ا َه َه  َّلهُق وٍۢء ا َه ْد اجَه َّل ٰـ ِل مْد لْدهُق اِل وَأٱْد بَّل َه ا َه رَه
ا ا ٱْد َه ِليمُق ا ٱْدعَه ِل  ُق اوَأن َه ۚااو ِلنَّلكَه مْد رِّ َّل ٰـتِلهِل  * َهوُق

اا يمُق ظِل ا ٱْدعَه زُق ا ٱْد َه ْد اهُق َه ٱِلكَه ۥۚاا َهوَهاٰـ تَه ُق ارَه ِل ْد ا َهقَه ْد ئِل ٍۢء  ا َه ْد َه يِّ َأ تِل ا ٱ َّل ۚاا َه َه ا َه ِل يِّ َأ تِل ا ٱ َّل مُق  َه ِلهِل
“Zoti ynë, ke përfshirë çdo gjë me mëshirën Tënde dhe e ke diturinë 

të pakufishme, fali ata të cilët janë mbështetur dhe mbështeten në 

rrugën Tënde. Mbroj ata nga dënimi i xhehenemit. Zoti ynë, vendosi 

ata në xhenetet e Adnit të cilat ua ke premtuar dhe të gjithë ata të cilët 

janë bamirës prej prindërve të tyre, bashkëshorteve të tyre, 

pasardhësve të tyre. Vërtet, Ti je i Fuqishëm, i Urtë. Largoi të këqijat 

nga ata. Atyre të cilëve ua largon të këqijat, Ti veç i ke mëshiruar 

(tashmë). Ky është shpërblim i madh.”
64

 

* 

 

  مآا

“Ha, mim” (7 herë) 

* 

 

او ِلٱَه ا ٱلَّل ِلا لِلىآ اوَأ ْد وُأ َه ِّ ُق بَه ٱِلا ۚ َه ابِلٱٱْدعِل يلٌۭة  ابَهصِل ا ٱلَّل َه او ِلوَّل  

“Dhe çështjen time e mbështes në Allahun. Vërtet, Allahu i sheh 

robërit.”
65

 

* 

 

ؤْد ِل ُق وَها او ِلنَّل ا ُق وبَه ا َه َّل ا ٱْدعَه َه فْد بَّل َه ا  ْدشِل  رَّل
“Zoti ynë, na kurse neve nga dënimi, vërtet ne jemi besimtarë.”

66
 

* 

 



47 

 

ا َه ٰـلِلً   ا اوَأ ْد َه َه وَأوْد ا َه ىَّل ٱِل َه ا َهاٰـ لَه ٰـ ا َه َه لَه َّل ا َه اوَأنْدعَه ْد َه ا ٱَّلتِل آ تَهكَه انِلعْد َه لَه اوَأ ْد ُق اوَأوْد زِل ْد ِل آ اوَأ ْد رَهبِّ
رِّ َّلتِل آا اٱِل ا ِل اوُق لِل ْد وَأ ْد ا َه ىٰـ ُق ي َها ۖ َهلْدضَه لِل ِل ا ٱْد ُق ْد و ِلنِّ ا ِل َه ا َه او ِلٱَهيْدكَه او ِلنِّ ا ُقبْد ُق  

“Zoti im, më bën që të të falënderoj për të mirat Tua që m‟i ke 

dhuruar mua dhe prindërve të mi dhe më bën që të veproj vepra të 

mira me të cilat Ti je i kënaqur. Më jep të mira mua dhe pasardhësve të 

mi. Unë jam kthyer te Ti dhe vërtet unë jam prej muslimanëve.”
67

 

* 

ا َه  ِل َه ٌۭةا اوٱلَّل ِل اٱَههَه ا ِل اٱُق وِل  ٱَهيْد َه
 “...dhe askush, pos Allahut, nuk mund ta zbulojë atë.”

68
 

* 

 

ا ا ِل ا ُقلُق بِل َه ا ِل ًّۭي  اٱِّلَّل ِل  َه عَه ْد ٱَه ا َه ْد ا َه بَهقُق نَه ابِلٱٱْد  ِل  َه ٰـ ِل ا َه نِل َه ا ٱَّل ِل  َه اْد َهاٰـ ِل  ِل ٱ اٱَه َه ا َه لْد بَّل َه ا  ْد ِل رَه
يمٌۭةا ارَّل ِل ارَه ُق  ٌۭة  بَّل َه آاو ِلنَّلكَه ارَه   َهو َه ُق و۟ا

“Zoti ynë, na fal neve dhe vëllezërit tanë besimtarë para nesh dhe 

mos lejo që të ketë mllef në zemrat tona ndaj atyre që janë besimtarë. 

Zoti ynë, vërtetë ti je i Butë, i Mëshirshëm.”
69

 

* 

 

ا يلُق صِل ا ٱْد َه و ِلٱَهيْدكَه اوَأنَهبْد َه ا َه و ِلٱَهيْدكَه لْد َه ا َه ا َه َه َّل لَهيْدكَه بَّل َه ا َه  *رَّل

بَّل َه آا اٱَه َه ارَه لْد ا َه  ْد ِل لُق و۟ا ا َه َه اٱِّلَّل ِل  َه   ً لْد َه ا ِلتْد َه عَه بَّل َه اٱَه ا َه ْد ااۖ   رَه ا ٱْد َه ِليمُق ا ٱْدعَه ِل  ُق اوَأن َه او ِلنَّلكَه
“Zoti ynë, në Ty jemi mbështetur, te Ti jemi kthyer dhe përfundimi 

është te Ti. Zoti ynë, mos na vë në sprovë me ata të cilët nuk besojnë. 

Na fal neve. Vërtet Ti je i Fuqishëm, i Urtë.”
70

 

* 

 

اٱَه َه آا لْد نَه ا َه  ْد ِل اٱَه َه انُق رَه مْد بَّل َه آاوَأ ْد ِل ا َه ِل لٌۭة ا ۖرَه ا َه ْد ٍۢء  ا ُق ِّ لَه ٰـ ا َه او ِلنَّلكَه  

“Zoti ynë, plotësona dritën tonë. Na fal neve. Ti ke mundësi për çdo 

gjë.” 
71

 

* 
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ًت  ا ِل ا ٱْد َه َّل ِلا ابَهيْد كَه اٱِل ا ِل  َه ا بْد ِل  رَهبِّ
“Zoti im, më ndërto një shtëpi te Ti në xhenet.”

72
 

* 

 

اٱَه َّل ًرو لِل  َه ا ٱْد َه ٰـ ِل ا ِل َه لَه ا ٱْد َأرْد ِل ا َه رْد اٱَه ا َه َه  رَّلبِّ

“Zoti im, mos lejo në Tokë asnjë shtëpi të pabesimtarëve.” 
73

 

* 

 

ا ٱَه ا َه ِلٱِل ا َه ؤْد ِل َه ٰـ ِل ا َه ٱْد ُق ؤْد ِل ِلي َه ٱِللْد ُق ً   ا َه ؤْد ِل ا ُق تِل َه ابَهيْد اَه َه ٱِل َه اٱَه ا َه ىَّل ٱِل َه ٱِل َهاٰـ اٱِل ا َه لْد ا  ْد ِل رَّلبِّ
و او ِلٱَّل ا َهبَه ًر  ي َه   ٱظَّل ٰـلِل ِل

“Zoti im, më fal mua dhe fale atë i cili hyn në shtëpinë time si 

besimtar, edhe besimtarët edhe besimtaret, dhe pabesimtarëve shtoju 

vetëm shkatërrim.”
74

 

* 

 

ًلوا لِلا ُق ْد ا ٱْدعُق ْد يَه ا َه  * َه  ِلوَّل

واا ًل  لِلا ُق ْد ا ٱْدعُق ْد يَه ا َه و ِلوَّل
“Vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi. 

Vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi.”
75

 

* 
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ا لَه ِل ا ٱْد َه ابِللَهبِّ اوَأ ُق وُق  * ُق ْد
ا لَه َه لِّا َه ااَه  * ِل ا َه

ا وا َه َه َه او ِلوَه لِّا َه  ِل ٍۢء  * َه ِل ا َه
ا قَه ِل ا ِل ا ٱْدعُق ا ٱ َّل َّل ٰـثَه ٰـ ِل لِّ  * َه ِل ا َه
اا وا َه َه َه او ِلوَه لِّا َه  ِل ٍۢء  َه ِل ا َه

“Thuaj: - I mbështetem Zotit të agimit.  

Prej dëmit të çdo krijese që Ai e krijoi.  

Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht.  

Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryjnë nyja.  

Edhe prej dëmit të smirëkeqit kur sipas smirës vepron.”
76

 

* 

 

ا ا ٱ َّل اِل ابِللَهبِّ اوَأ ُق وُق  * ُق ْد
ا ا ٱ َّل اِل لِلكِل  * َه
ا ا ٱ َّل اِل  *و ِلٱَه ٰـ ِل

ا ا ٱْد َه َّل اِل واِل ا ٱْد َه ْد َه لِّ  * ِل ا َه
ا ا ِل ا ُق ُق رِلا ٱ َّل اِل ىا ُق َه ْد ِلاُق  * ٱَّل ِل

ا ا ٱْد ِل َّل ِلا َه ٱ َّل اِل   ِل َه

“Thuaj: - Mbështetem (mbrohem) me Zotin e njerëzve! Sunduesin e 

njerëzve, të adhuruarin e njerëzve, prej të keqes së cytësit që fshihet, i 

cili bën cytje në gjokset e njerëzve, qoftë ai nga xhinët ose nga 

njerëzit.”
77

 

* 
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يمِلا ا ٱلَّل ِل ا ٱلَّل ْد َه ٰـ ِل مِلا ٱلَّل ِل  ا*بِل ْد
ا ي َه ا ٱْدعَه ٰـلَه ِل ارَهبِّ اٱِللَّل ِل اا* ٱْد َه ْد ُق

يمِلا ا ٱلَّل ِل  * ٱلَّل ْد َه ٰـ ِل
ا ا َه ْدمِلا ٱ ِّ  ِل اا* َه ٰـلِلكِل

ا ي ُق تَهعِل انَه ْد و ِل َّل كَه ا َه بُق ُق انَهعْد  *و ِل َّل كَه
ا يمَه تَهقِل ا ٱْد ُق ْد لَهاٰـطَه نَه ا ٱصِّ اا* هْد ِل

اا ٱَه ا ٱلَّل آٱِّي َه ا َه مْد لَهيْدهِل ا َه لُق بِل ا ٱْد َه ْد لِل يْد ا َه مْد لَهيْدهِل ا َه اوَأنْدعَه ْد َه ا ٱَّل ِل  َه لَهاٰـطَه  ِل
“Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! Falënderimi i 

takon vetëm Allahut, Zotit të botëve. Bamirësit të përgjithshëm, 

Mëshirëbërësit. Sunduesit në ditën e Gjykimit! Vetëm Ty të adhurojmë 

dhe vetëm te Ti ndihmë kërkojmë. Udhëzona në rrugën e drejtë. Në 

rrugën e atyre, të cilët i begatove me të mira, e jo në të atyre që je i 

hidhëruar dhe që kanë humbur.”
78 

  

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


51 

 

2. Mburoja e muslimanit nga Huxhetul-islami, 

Imam Gazaliu r.a. 

 

Mendimi i të nderuarit shejh Husejn Mahlufë, ish mufti i muftinisë 

së Egjiptit 

 

Bismil-lahirr-Rrahmanirr-Rrahimë 

 

Nuk ka forcë e as ndryshim përveç Zotit të Lart, të Madh. 

 

Falënderim i takon Allahut, i cili e ka zbritur Kur’anin shërim të 

zemrave dhe e ka bërë mburojë nga sëmundjet dhe të këqijat. Zoti i 

Lartmadhëruar thotë: 

“Dhe kemi Zbritur nga Kur‟ani atë çka është shërim dhe mëshirë 

për besimtarët.” (El-Isra : 82) 

“Thuaj: - Ai (Kur‟ani) është udhëzim dhe mëshirë për ata të cilët 

kanë besuar.” (Fussilet : 44) 

“O ju njerëz, ju ka ardhur juve këshilla nga Zoti i juaj, e cila është 

shërim në atë çka keni në zemrat e juaja dhe e cila është udhëzim dhe 

mëshirë për besimtarët.” (Junus : 57) 

Përshëndetjet dhe selamet qofshin mbi thesarin e të vërtetave dhe më të 

nderuarin e krijesave, mbi të dashurin tonë Muhamedin, i dërguar i Allahut, 

mbi shokët e tij dhe pasuesit e shokëve të tij. 

Dhe... 

Është zbuluar nga shkrimet e dijetarit es-Sejjid AbduRrahman ibni 

Abdullah bin Muhsin es-Sekafë el Husejniji el Hadremiju - Zoti e pastë 

mëshiruar - në librin e tij, është zbuluar nga shejh Muhamed Akalijetu, është 

zbuluar nga muftiu i Medines së nderuar shejh Muhamed Esad, është 

zbuluar nga njëri prej të nderuarve të Marokut, të ketë thënë: Kjo 

përmbledhje fisnike (mburoja e muslimanit) është e dobishme të lexohet 

dhe t’i përmbahet asaj. Pastaj vazhdon e thotë: Kam gjurmuar gjerë e gjatë 

për përmbledhësin (e mburojës së muslimanit), nuk kam mundur ta 

përcaktoj ndonjërin, deri sa jam takuar me një lexues të sinqertë i cili pasi 

foli gjerë e gjatë për të tha: Ai i cili e ka përmbledhë këtë është dijetari 

islam Gazaliu, Zoti e pastë mëshiruar. Për këtë arsye kam dashur ta 

shpërndaj, që besimtarët të kenë dobi nga sekretet e librit fisnik. 
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Hafidhi Sujutiju në librin “el-itkanë” është përqendruar në specifikën e 

ajeteve, sureve dhe haditheve dhe ka sqaruar çështje të cilat kanë qenë të 

panjohura deri atëherë (deri në atë kohë). Ka sqaruar edhe mendimet e 

sehabeve dhe tabiinëve, ku në mes tjerash ka thënë: Ajo që shpesh thuhet 

është se, ka mbështetje të fortë te përvoja e të mirëve në shërimin me 

Kur’an. 

Te Shafiiju është përmendur gjithashtu shërimi me Kur’an: Nuk ka të 

keqe që të bëhet shërimi me librin e Allahut dhe me atë që njihet si dhikër i 

Allahut. 

Pastaj thënia e ibni Betalit: Në dy suret e fundit ka fshehtësi çka nuk 

gjendet në suret tjera. 

Pastaj thënia e Kurtubiut: Lejohet shërimi me fjalën e Zotit të 

Lartmadhëruar, me emrat e bukur të Tij, edhe nëse janë fjalë tjera është e 

pëlqyeshme. 

Ibn Kajimi thotë: Përderisa vërtetohet se ka dobi prej fjalëve të njerëzve 

të veçantë, atëherë si do të ishte fjala e Zotit të të gjithë botëve, pastaj me 

suretul Fatiha. Dhe, pasi që sqaron se çka përmban kjo sure thotë: E vërteta 

është se me këtë sure dhe me vlerën e kësaj sureje mund të shërohet çdo 

sëmundje. 

Ibnu Tijni ka thënë: Shërimi me dy suret e fundit të Kur’anit, me suret e 

tjera dhe me emrat e bukur të Allahut të Lartmadhëruar ka për qëllim 

mjekimin shpirtëror, nëse janë nga gjuha e të mirëve me lejen e Allahut vjen 

deri te shërimi.  

Autori i librit “El-Itkan” ka thënë: Prej atyre të cilët edukohen me 

specifikat e Kur’anit specifikohen me përmbledhjen e pjesëve të ajeteve të 

përmbledhura dhe përzgjedhura nga Huxhetul Islami (Ebu Hamid el-Gazali) 

dhe të tjerëve pas tij. 

Kjo përmbledhje është hasur në shkrimin e Sejjid Abdurr-Rrahman Es-

Sekaf në regjistrat e tij. E kemi quajtur “Mburoja e muslimanit nga 

Kur’ani”, lusim Allahun që të ketë dobi të përgjithshme. 
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Mburoja e muslimanit nga Kur‟ani 

 

Është e pëlqyer: 

− të lexohet një herë pas namazit të sabahut,  

− ose së paku një herë në javë, ditën e xhuma, 

− ose në rast vështirësie, 

− ose në rast fatkeqësie, 

− ose në luftë, 

− lexohet edhe në mbrëmje para fjetjes (gjumit). 

Personat që e lexojnë do të kenë të mira mahnitëse, të cilat janë si 

rezultat i edukimit specifik nga Allahu i Lartmadhëruar dhe për shkak të 

mbjelljes së devotshmërisë dhe guximit. 

Po ashtu, këto ajete të mbrojnë nga magjia, zilia dhe lajkatimi i xhinëve 

dhe njerëzve shejtan dhe kur të jesh në ballafaqim me armiqtë. 
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Në vijim e paraqesim tekstin: 

 

يمِلا اوٱلَّل ِل ٰـ ِل اوٱلَّل ْد َه مِلاوٱلَّل ِل  *بِل ْد
ا ي َه اوٱْدعَه ٱَه ِل ارَهبِّ اٱِللَّل ِل ا*وٱْد َه ْد ُق

يمِلا اوٱلَّل ِل ٰـ ِل ا*وٱلَّل ْد َه
ا ا َه ْدمِلاوٱ ِّ  ِل ا* َه ٱِلكِل

ا ي ُق تَهعِل انَه ْد و ِل َّل كَه ا َه بُق ُق انَهعْد ا*و ِل َّل كَه
ا يمَه تَهقِل اوٱْد ُق ْد وطَه لَه نَه اوٱصِّ ا*وهْد ِل

ٱَه اوٱلَّل ٱِّي َها ا َه مْد لَهيْدهِل ا َه لُق بِل اوٱْد َه ْد لِل يْد ا َه مْد لَهيْدهِل ا َه اوَأنْدعَه ْد َه اوٱَّل ِل  َه وطَه لَه    ِل

“Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 

Falënderimi i takon vetëm Allahut, Zotit të botëve. 

Bamirësit të përgjithshëm, Mëshirëbërësit. 

Sunduesit në ditën e Gjykimit! 

Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm te Ti ndihmë kërkojmë. 

Udhëzona në rrugën e drejtë. 

Në rrugën e atyre, të cilët i begatove me të mira, e jo në të atyre që 

je i hidhëruar dhe që kanë humbur.”
1
 

* 

 

لُق وا ا َه َه اوٱَّل ِل  َه ا ُقمَّل اۖ  وٱ ُّم رَه ا َه اوٱظُّملُق َه تِل عَه َه ا َهجَه وٱْد َأرْد َه ا َه وتِل اوٱ َّل َه  َه لَه َه يااَه اوٱَّل ِل اٱِللَّل ِل وٱْد َه ْد ُق
ٱُق وَها ا َهعْد ِل مْد بِّهِل  بِللَه

“Falënderimi i takon Allahut, i Cili krijoi qiejt dhe tokën dhe bëri 

errësirat dhe dritën, pastaj ata të cilët e mohojnë Zotin e tyre 

devijojnë.”
2
 

* 
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لِل  َها اوٱْد َأاْد َه مُق لْد َه هُق عَه ً وا َه َه يْد ا َه وٱُق وابِل ِل وَأرَه   َه

“Kanë dashur të bëjnë lajkatim dhe Ne i bëmë më të dështuarit.”
3
 

* 

 

ؤْد ِل ِلي َها انُق  ِل اوٱْد ُق ٱِلكَه ٰـ ۚاا َه َه َه مِّ اوٱْد َه ا ِل َه يْد َه هُق نَه َّل   َه

“dhe e shpëtuam nga rreziku, kështu Ne i shpëtojmë besimtarët.”
4
 

 

* 

 

ي َها لَهصِل نَه اوٱْد ُق ْد بَه ٱِل ا ِل ا ِل ْد شَه  َهۚااو ِلنَّل ُق وٱْد َه ْد اوٱ ُّم  َها َه ا َه ْد ُق لِل َه اٱِل َهصْد ٱِلكَه ٰـ   َه َه

“Kështu që të largojmë nga ai të keqen dhe imoralitetin. Ai ka qenë 

prej robërve të çiltër.”
5
 

* 

 

 

لُق و ا َه ا َه َه يِّئَه تِل ا َه اوٱلَّل ُق   َه َه َه هُق

“Allahu ia largoi të këqijat lajkatimeve të tyre.”
6
 

* 

 

ا ي ِل مابِلبَه ٱِل ِل   َّل اهُق
“ata nuk mund të arrijnë (qëllimet e tyre).”

7
 

* 

 

لِليمٌۭةا ا َه ييٌۭة ا َه ِل وٱلَّل ُق اٱَههَه ۗاا َه اٱَه اون ِلصَه مَه اوٱْد ُق ْدقَه ٰـ لْد َه ِل ابِل ٱْدعُق كَه تَه ْد َه او ْد   َهقَه ِل

“Ai është kapur me lidhje të fortë nuk mund të ndahet prej saj, Allahu 

është Dëgjues i urtë.”
8
 

* 

 

ًلو لِلنَه ا ُق ْد اوَأ ْد ا ِل ْد اٱَه ُق   َه َه َهقُق ٱُق

“Dhe do t‟i themi atij se nga çështja jonë ke lehtësim.”
9
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* 

 

Armiqtë tanë nuk mund të kenë ndikim në ne as fizikisht, as psiqikisht dhe në 

asnjë mënyrë, ata në asnjë çast dhe në asnjë mënyrë nuk kanë mundësi të na 

bëjnë keq. 

 

* 

 

بَه ً ا َّل ثُق ًرو اهَه لْد َه هُق عَه ا َه َه ا َه َه ٍۢء لُق وا ِل ْد ا َه ا َه ِل   َه َه ِل ْد َه او ِلٱَه ٰـ

“dhe ia paraqesim çka kanë punuar prej punëve dhe do ta bëjmë 

dështak të humbur.”
10

 

* 

 

ي َها و ُقاوٱظَّل ٱِل ِل اجَه َه ٰـٱِلكَه   َهوَه

“Ky është dënimi i kriminelëve.”
11

 

* 

 

ؤْد ِل ِلي َها اوٱْد ُق لَهيْد َه انُق  ِل قًّۭي ا َه ا َه ٱِلكَه ٰـ اوآ َه ُق وۚاا َه َه وٱَّل ِل  َه لَه َه ا َه انُق َه ِّ ارُق ُق   ُقمَّل

“Pastaj i shpëtojmë të dërguarit tanë dhe ata të cilët u kanë besuar, kjo 

është e drejtë e Jona, i shpëtojmë besimtarët.”
12

 

 

* 

 

ا لِلاوٱلَّل ِل اوَأ ْد ا ِل ْد ظُق نَه ُق ا َه ْد َه لْد ِل ِل ااَه ا َه ِل ْد ا َه َه ْد ِل ا ِّ ابَهيْد ِل بَه تٌۭة قِّ عَه ا ُق  13ٱَه ُق

“Ai do t‟i ketë penguesit (melekët) para tij dhe pas tij dhe e ruajnë me 

urdhër të Allahut.” 
13

 

* 

 

اٱَه َه  ِلظُق وَها و ِلنَّل اٱَه ُق    َه
“Dhe Ne padyshim se e ruajmë atë.” 

14
 

* 
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يمٍۢءا ظِل ا َه اٱَه ُق ا َه ٍّظ   و ِلنَّل ُق
“Vërtetë, për të ka shpërblim të madh.” 

15
 

* 

 

ا َه آبٍۢءا ا َه ُق ْد َه نَه اٱَه ُقٱْد َه ٰـ ا ِل  َه اٱَه ُق و ِلوَّل    َه
“Ai do të jetë i afërt te Ne dhe do të ketë përfundim të mirë.” 

16
 

* 

 

Armiqtë tanë nuk mund të kenë ndikim në ne as fizikisht, as psiqikisht dhe në 

asnjë mënyrë, ata në asnjë çast dhe në asnjë mënyrë nuk kanë mundësi të na 

bëjnë keq. 

 

* 

 

وبٍۢءا ا َه َه ا َه ْدطَه بُّمكَه ارَه مْد لَهيْدهِل ا َه    َهصَه َّل
“Zoti yt i goditi me zërin ndëshkues.”

17
 

* 

 

بَه بُقا ا ٱْد َأ ْد مُق ابِلهِل يَّلعَه ْد   َه َهقَه

“Dhe i ndërpreu me ta lidhjet (shkaqet).”
18

 

* 

 

وبِلا اوٱْد َأ ْد َه ا ِّ َه هْد ُق مٌۭة ا َه ا َّل اهُق َه ٱِلكَه  جُق  ٌۭة

“Ushtri e cila nuk mund të pësoj disfatë nga çfarëdo aleance.”
19

 

* 

 

ۦا ِل ا ٱ َّل اِلا شِل ابِل ِل وا َه ْد ۥانُق ًر  لْد َه اٱَه ُق عَه   َهجَه

“dhe Ne i bëjmë dritë atij i cili ecë në mesin e njerëzve.”
20

 

* 
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ا لَهكٌۭة  وآاو ِلٱَّل ا َه اهَه ٰـ َه ًلواو ِلوْد وابَهشَه ا َه اهَه ٰـ َه اٱِللَّل ِل ا َه ٰـشَه ا َه ُقلْد َه اوَأ ْد ِل َههُق َّل ۥا َه َهيَّلعْد َه نَه ُق لْد بَه ۥآاوَأ ْد وَأ ْد َه ُق  َهلَه َّل ارَه
لِل مٌۭة ا   َه

“dhe kur e panë madhështinë e tij dhe i prenë duart e tyre dhe tanë: Për 

Zotin ky nuk është njeri i rëndomtë, vërtet, ky është një melek fisnik.”
21

 

* 

 

لَهيْد َه  ا َه اوٱلَّل ُق اوآ َهلَهكَه اٱَهقَه ْد   َه ٱُق وا َه ٱلَّل ِل

“Thanë: Betohemi në Zotin. Allahu të ka ngritur mbi ne.”
22

 

* 

 

ا َه ا َهشَه  ُقا لْد َه ُق ا ُقؤْد ِل ا ُق وٱلَّل ُق ا َه مِلاۖ  وٱْد ِل ْد لْدمِلا َه ً ا ِل اوٱْدعِل يَه ابَه ْد هُق وٱَه زَه ا َه لَهيْد ُقمْد ا َه يَه َه هُق او ْد اوٱلَّل َه  و ِلوَّل

“Zoti e ka zgjedhur për juve dhe i ka dhënë fuqi fizike Zoti i jep sundim 

cilit do Ai.”
23

 

* 

 

يمٍۢءا تَهقِل ا ُّم ْد وطٍۢء لَه ا ِل او ِلٱَه ٰـ وهُق هَه َه ا َه بَه هُق تَه ۚااوجْد   َه  ِلًلواٱِّ َأنْدعُق ِل ِل

“Falënderues për begatitë e Tij e ka zgjedhur dhe e ka udhëzuar në 

rrugë të drejtë.”
24

 

* 

 

لْدكَها اوٱْد ُق اوٱلَّل ُق  وآ َه هُق

“i ka dhënë aftësi sundimi”
25

 

* 

 

لِليًّۭي  ا َه َه ًن ا َه رَه َهعْد َه هُق   َه

“dhe e kemi ngritur në një vend të lartë.”
26

 

* 
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يًّۭي  انَه ِل بْد َه هُق   َه َهلَّل

“dhe e kemi afruar për ta shpëtuar.”
27

 

* 

 

يًّۭي   لْدضِل ۦا َه بِّ ِل ارَه ا ِل  َه    َه َه وَه
“dhe me Zotin e Tij ka qenë i kënaqur.”

28
 

* 

 

يًّۭي  ا َه يُق ا ُقبْدعَه مَه ا َه َه ْد ا َه ُق تُق مَه ا َه َه ْد ٱِل َه ا ُق مَه ا َه ْد لَهيْد ِل ا َه   َه َه َه مٌۭة

“Paqja qoftë mbi të në ditën e lindjes në ditën e vdekjes dhe në ditën e 

ringjalljes.”
29

 

* 

 

Armiqtë tanë nuk mund të kenë ndikim në ne as fizikisht, as psiqikisht dhe në 

asnjë mënyrë, ata në asnjë çast dhe në asnjë mënyrë nuk kanë mundësi të na 

bëjnë keq. 

 

* 

 

ا ؤْد ِل ِلي َه بِل ٱْد ُق لِلهِلا َه ابِل َهصْد كَه ياوَأ َّل َه اوٱَّل ِل ۚااهُق َه اوٱلَّل ُق بَهكَه ا َه ْد ا َه  ِلوَّل و ِلوا ُقلِل  ُق واوَأوا َه ْد َه ُق كَه  ا* َه
ا اوٱلَّل َه ٰـ ِل َّل ٱَه ا َه مْد ا ُقلُق بِلهِل ابَهيْد َه يًع ا َّل اوَأٱَّل ْد َه اجَه ِل ا َه ا ِل اوٱْد َأرْد ِل قْد َه اوَأن َه ۚااٱَه ْد مْد ا ُقلُق بِلهِل ابَهيْد َه وَأٱَّلفَه  َه

ا ا َه ِل  ٌۭةا َه ِليمٌۭة ۚااو ِلنَّل ُق مْد ابَهيْد َههُق  وَأٱَّلفَه

“Nëse dëshirojnë të të tradhtojnë ty të mjafton Allahu. Ai të mbështet 

me fitoren e Tij dhe me fitoren e besimtarëve dhe i ndërlidhi zemrat e 

tyre. Sikur të kishe shpenzuar gjithçka ka në tokë nuk do të kishe 

mundësi me i ndërlidhë zemrat e tyre mirëpo Allahu i ndërlidhi zemrat 

e tyre. Ai është i Urtë, i Fuqishëm.”
30

 

* 
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ا اوٱلَّل ُق مُق ۚاا َه  َهلَههُق مْد هُق رْد ا َه  ْد َه اوٱْدعَه ُق ُّم مُق  هُق

“ata janë armiq, kujdes nga ata, Zoti i dënoftë.”
31

 

* 

 

اوَأطْد َه َأهَه اوٱلَّل ُقا لْدبِل لَّل َه اوَأ ْد َه ُق وانَه ًرواٱِّلْد َه   ُق

“çdoherë kur e ndezin zjarrin (e dëmtimit) Zoti e fikë atë.”
32

 

* 

 

اوٱلَّل ِلا ا ِّ َه لَه ٍۢء بَه  ُق وابِل َه ا َه وٱْد َه ْد َه َه ُق ا َه ٱَّل ُق اوٱ ِّ مُق هِل لَهيْد ا َه لِلبَه ْد   َهضُق

 

“dhe ua sollëm atyre nënçmimin dhe poshtërimin dhe e fituan 

hidhërimin prej Allahut”
33

 

* 

نْديَه ا يَه  ِلاوٱ ُّم ٱَّل ٌۭةا ِل اوٱْد َه وِل ا َه مْد بِّهِل ا ِّ ارَّل لَه ٌۭة ا َه مْد يَه َه ٱُقهُق   َه

“do të arrijnë hidhërimin prej Zotit të tyre dhe nënçmim në jetën e 

kësaj bote dhe të botës tjetër.”
34

 

* 

 

اٱَه ُقا لَهٱَّل ابِلقَه ْدمٍۢءا ُق ً وا َه َه ا َه اوٱلَّل ُق وٱَه واوَأرَه و ِلوَه   َه

“Nëse Allahu dëshiron të keqen për një popull, nuk ka kthim prapa.”
35

 

* 

 

ٱَّل ٌۭةا اوِل مْد هُق قُق هَه ا َهلْد مْد هُق ً اوَأبْدصَه رُق عَه  اَه  ِل

“shikimet e tyre të frikësuara dhe të nënçmuar”
36

 

* 

 

يَه ِلاوٱلَّل ِلا شْد ااَه ً  ا ِّ ْد تَهصَه ِّ ًع ا ُّم ااَه  ِل وَأ ْدتَه ُق اٱَّللَه بَه ٍۢء اجَه لَه ٰـ ا َه وآوَه لْد واوٱْدقُق ٰـ َه اوَأن َهٱْد َه اهَه  ٱَه ْد

“Nëse këtë Kur‟an e zbresim mbi ndonjë kodër do ta shihje të frikësuar 

duke u dridhur nga frika e Allahut”
37

 

* 
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لُق وَها عَه ابِل َه ا َه نُق وا َه ْد تَهئِل ْد   َه َه ا َهبْد

“mos u pikëllo për atë çka kanë vepruar”
38

 

* 

 

لُق وَها ا ِّ َّل ا َه ْد ُق يْد ٍۢء ا ِل اضَه ٱَه ا َهكُق   َه

“dhe mos lejo të ngushtohesh për atë çka lajkatojnë”
39

 

* 

 

ئِلي َها تَههْد ِل اوٱْد ُق ْد يْد َه كَه  و ِلنَّل ا َه َه

“Ne të mjaftojmë kundrejt tallësve.”
40

 

* 

 

ي ِلا اوٱْديَه ِل اوَأ ْد َه بِل ا ِل ْد اٱَّلكَه   َه َه َه مٌۭة

“Dhe paqja qoftë mbi ju, je prej të djathtëve.”
41

 

* 

 

ي َها اوٱْدقَه ْدمِلاوٱظَّل ٱِل ِل ا ِل َه انَه َه ْدتَه اۖ  فْد  ٱَه ا َه َه

“Mos u frikëso, ke shpëtuar prej popullit kriminel.”
42

 

* 

 

شَه ٰـا ٱَه ا َه ْد ً  ا َه رَه اٱَه  ٱَّل ا َه َه  ُق

“Mos u frikëso se do t‟ju kapin dhe mos u frikëso se do t‟ju mbysin.”
43

 

 

* 

 

لُق وَها لْد َه اوٱْد ُق يَّل اٱَه َه او ِلنِّ اٱَه ا َه َه  ُق فْد  ٱَه ا َه َه

“Mos u frikëso, te Unë nuk frikësohen të dërguarit.”
44

 

* 
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ا ٱَه ا َه ْد َهوْد ا َه فْد  ٱَه ا َه َه

“Mos u frikëso dhe mos u pikëllo.”
45

 

* 

 

وَأرَهىٰـا ا َه يُق عَه ُق َه اوَأ ْد َه او ِلنَّل ِل ا َه  ٱَه ا َه َه  َه اۖ 

“Mos u frikësoni, pa dyshim se Unë jam me ju, Dëgjoj dhe Shoh.”
46

 

* 

 

لَه ٰـا اوٱْد َأ ْد اوَأن َه او ِلنَّلكَه فْد  ٱَه ا َه َه

“Mos u frikëso, ti je më lartë se ai.”
47

 

* 

 

يمٌۭةا ا َه ِل ٱِل ٌّي ا َه و َه ٌۭةا َه َأنَّل ُق ا َه َه بَهيْد َه ُق ا َه يابَهيْد َهكَه واوٱَّل ِل   َه  ِلوَه

“atëherë në mes juve dhe atij armiqësia shndërrohet si dashamirësi dhe 

butësi”
48

 

* 

 

وهَه  ا َهلَه ا َه َه ْد اٱَهمْد هُق ا َه َه لَهجَه واوَأاْد  و ِلوَه

“Kur ta nxjerrë dorën e tij, nuk mund ta sheh.”
49

 

* 

 

شَه  َه ًا لِلهِلا ِل ابَهصَه لَه ٰـ ا َه عَه َه ا َهجَه بِل ِل ا َه َهلْد عِل ِل ا َه ْد لَه ٰـ ا َه تَهمَه لْدمٍۢءا َهاَه ا ِل لَه ٰـ ا َه اوٱلَّل ُق لَّل ُق وَأضَه   َه

“dhe e devijoi Allahu nga dituria, ia vulosi dëgjimin e tij dhe zemrën e 

tij dhe në shikimin e tij vendosi perde.”
50

 

* 

 

لِلهِلا اوَأ ْد بَه ٱَه ا َه  ٱِّيَه ُق قَه

“që ta shijojë ndëshkimin për mëkatin e bërë”
51

 

* 
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لِل ِلا او ِلٱَّل ابِل َأهْد يِّئُق اوٱ َّل لُق اوٱْد َه ْد ي ُق ٱَه ا َه ِل   َه

“grackvënësi shijon vetëm grackvëniet e tij”
52

 

* 

 

ٰـ ِلا اٱِلللَّل ْد َه وتُق اوٱْد َأ ْد َه عَه ِل شَه   َهاَه

“dhe do t‟i ulin zërat para të Gjithmëshirshmit.”
53

 

* 

 

اوٱ َّل اِلا ا ِل َه كَه صِل ُق ا َهعْد وٱلَّل ُق   َه

“Zoti të mbron prej njerëzve.”
54

 

* 

 

  ً يْد ْأ ا َه لُّم كَه    َهلَه ا َهلُق

“Nuk mund të të ndihmojë asgjë.”
55

 

* 

 

يً   ا َه ْدًٱ ا َهقِل لَهيْدكَه  و ِلنَّل ا َه ُقلْدقِل ا َه

“Ne do të sjellim fjalë të rëndësishme.”
56

 

* 

 

بِّكَها مِلارَه اٱِل ُق ْد بِللْد   َه  ْد

“Duro në gjykimin e Zotit tënd.”
57

 

* 

 

ًئ ا َهلِليً   يْد ا َه مْد او ِلٱَهيْدهِل ا َهلْد َه ُق ا ِل تَّل اٱَهقَه ْد ٱَه ْدٱَه اوَأوا َهبَّلتْد َه كَه   َه

“Dhe po të të mos forconim vetëm se do të kishe anuar pak në drejtim 

të tyre.”
58

 

* 
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لَه ا ٱلَّل ِلا ا َه ا َه َه َه َّل ْد مْد ا َه ْدهُق لِل ْد ا َه ِليً   ۚ َه َأ ْد ابِلٱٱلَّل ِل  ا َه َه َه ٰـ

“Largohu nga ata dhe mbështetu Allahut, të mjafton Allahu si 

mbrojtës.”
59

 

* 

 

هُقا بْد َه ا َه ابِل َه  ٍۢء اوٱلَّل ُق  وَأٱَهيْد َه

“A nuk i mjafton Allahu robit të tij?!”
60

 

* 

 

ا ِليً    ا ٱلَّل ِل ا ِل َه قُق اوَأ ْد َه   َه َه ْد

“dhe kush është më fjalëdrejtë se Allahu.”
61

 

* 

 

ًلوا َه ِل ً و انَهصْد ا ٱلَّل ُق لَهكَه   َه َه صُق

“Dhe Zoti të ndihmoi me ndihmë madhështore.”
62

 

* 

 

Armiqtë tanë nuk mund të kenë ndikim në ne as fizikisht, as psiqikisht dhe në 

asnjë mënyrë, ata në asnjë çast dhe në asnjë mënyrë nuk kanë mundësi të na 

bëjnë keq. 

 

* 

 

تِليً   اوَأ ْد َه َه ا ُققِل ُق واوُأاِل ُق وا َه ُقتِّلُق وا َهقْد اۖ  لْدعُق نِلي َه   َّل

“Ata janë të mallkuar, kudo që gjinden do të kapen dhe do të vriten pa 

mëshirë.”
63

 

* 

 

يً   ا َه  ِل وَأ َه ُّم ابَه ْأْدً  ا َه اوَأ َه ُّم وٱلَّل ُق   َه

“Allahu është më i fuqishëm dhe më i ashpër në ndëshkime.”
64

 

* 
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ي َها و ُقاوٱظَّل ٱِل ِل اجَه َه ٰـٱِلكَه   َهوَه

“Ky është dënimi i kriminelëve.”
65

 

* 

 

ي ٌۭةا اوَأ ِل اٱَه َه ْد َه ا َه ِلي ٌۭة مَه اوٱْديَه ْد  و ِلنَّلكَه

“Sot, ti ke pozitë të lartë te Ne.”
66

 

* 

 

لَهكَها اوِل ْد رَه َهعْد َه اٱَهكَه   َه

“Dhe e kemi ngritur përkujtimin tënd.”
67

 

* 

 

بَّلً ا ِّ ِّ  ا َه َه لَهيْدكَه ا َه يْد ُق وَأٱْدقَه   َه

“Dhe kemi mbjellë dashuri te ti nga Unë.”
68

 

* 

 

بِل َه َه  ِل  ابِللِل َه ٱَه  ِل ا َه لَه اوٱ َّل اِل ا َه تُقكَه يْد يَه َه  و ِلنِّ او ْد

“Të kam zgjedhur prej njerëzve me Dërgesën Time dhe me të Folurin 

Tim.”
69

 

* 

 

او ِل َه ً   اٱِلل َّل اِل لُقكَه    و ِلنِّ اجَه  ِل

“Unë të kam bërë udhëheqës të njerëzve.”
70

 

* 

 

بِليً   ا َهتْدً  ا ُّم  و ِلنَّل ا َهتَه ْد َه اٱَهكَه

“Ne të kemi sjellë fitore të sigurt.”
71

 

* 

 



66 

 

Armiqtë tanë nuk mund të kenë ndikim në ne as fizikisht, as psiqikisht dhe në 

asnjë mënyrë, ata në asnjë çast dhe në asnjë mënyrë nuk kanë mundësi të na 

bëjnë keq. 

 

* 

 

شَه  َه ٌۭةا ا ِل مْد اوَأبْدصَه رِلهِل لَه ٰـ ا َه َه اۖ  مْد هِل عِل ا َه ْد لَه ٰـ ا َه َه مْد ا ُقلُق بِلهِل لَه ٰـ ا َه اوٱلَّل ُق تَهمَه  اَه

“Allahu i ka vulosur zemrat e tyre dhe dëgjimin e tyre dhe në shikimin 

e tyre kemi vendosur perde.”
72

 

* 

 

لُق وَها اٱَّل ا ُقبْدصِل ا ِل ا ُقلُق َه تٍۢء مْد هُق ا َه َهلَه َه مْد ابِل ُق رِلهِل اوٱلَّل ُق هَه َه   *   وَه

عُق وَها اٱَه ا َهلْدجِل مْد ا َههُق ا ُق ْد ٌۭة مٌۭة ابُق ْد مٌّي    ُق
“Allahu e ka hequr dritën prej tyre dhe i ka lënë në errësirë në të cilën 

nuk shohin, të shurdhër, memec, të verbër, për këtë arsye ata nuk 

mund të kthehen.”
73

 

* 

 

ا مْد لِلهِل ا ِل ا َهبْد اوٱَّل ِل  َه بِلتُق وا َه َه ا ُقبِل َه   ُق

“do të poshtërohen ashtu siç janë poshtëruar ata para tyre.”
74

 

* 

 

لُق وَها اٱَه ا ُقبْدصِل مْد ا َههُق مْد يْد َه هُق شَه   َه َأ ْد

“Dhe u kemi vendosur perde para tyre dhe ata nuk mund të shohin.”
75

 

* 

 

ما ُّمقْد َه ُق وَها ا َههُق او ِلٱَه اوٱْد َأوْد َه وِل اوَأ ْد َه ًٱ ا َههِل َه مْد لْد َه ا ِل اوَأ ْد َه  ِلهِل عَه  و ِلنَّل اجَه

“Ne do t‟u vendosim në qafë hallka të cilat do t‟u arrijnë deri në nofulla 

dhe ata do të jenë të shtangur.”
76

 

* 
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يمَها ظِل اوٱْدعَه وآوَه لْد وٱْدقُق ثَه نِل ا َه اوٱْد َه ًع ا ِّ َه بْد ا َه اوآ َهيْد َه كَه ٱَهقَه ْد   َه

“Të kemi dhënë shtatëshen përsëritës dhe Kur‟anin madhështorë.”
77

 

* 

 

اوٱْد َه  ِللُق وَها مُق اهُق ٰـئِلكَه وُأ ٱَه ا َه اۖ  مْد وَأبْدصَه رِلهِل ا َه مْد هِل عِل ا َه َه ْد مْد ا ُقلُق بِلهِل لَه ٰـ ا َه اوٱلَّل ُق اطَهبَهيَه اوٱَّل ِل  َه ٰـئِلكَه  وُأ ٱَه

“Ata janë të cilët Zoti ua ka vulosur zemrat e tyre dhe dëgjimin e tyre 

dhe shikimin e tyre dhe ata janë të paditur.”
78

 

* 

 

ا ُق تَهقِل ُق وَها ي َه لِل ِل اوٱْد ُق ْد ا َه ْدهَه ۚااو ِلنَّل ا ِل َه لَه َه اوَأ ْد ا ُقمَّل بِّ ِل ارَه ابِل آ َه تِل ا ِل َّل اوُق ِّلَه اوَأ ْدلَهمُق   َه َه ْد

“A ka padrejtësi më të madhe se sa ai të cilit i përmenden shpalljet e 

Zotit të tij e ai ua kthen shpinën, Ne gjithsesi do t‟i ndëshkojmë 

kriminelët.”
79

 

* 

 

ا وآوِل لْد ا ِل اوٱْدقُق بَّلكَه ارَه لْدتَه واوَه َه و ِلوَه ا َه ْدًلوۚاا َه مْد ونِلهِل ا َه ِل اوآوَه هُق هُق قَه اوَأ ِل َّلً اوَأوا َه ْد مْد ا ُقلُق بِلهِل لَه ٰـ لْد َه ا َه عَه  َهجَه
انُق ُق ًرو مْد بَه رِلهِل اوَأٱْد لَه ٰـ وا َه ٱَّل ْد ا َه هُق   َه ْد َه

“Ne në zemrat e tyre u kemi vënë mbulesa që të mos kuptojnë dhe ua 

kemi shurdhuar veshët, kur ti në Kur‟an, e përmend vetëm Zotin tënd 

ata e kthejnë shpinën duke ikur.”
80

 

* 

 

ا ىٰـ او ِلٱَه اوٱْدهُق َه مْد هُق و ِلوا َه ْد ُق ا َه ا َه ْدًلواۖ  مْد ونِلهِل ا َه ِل اوآوَه هُق هُق قَه اوَأ ِل َّلً اوَأوا َه ْد مْد ا ُقلُق بِلهِل لَه ٰـ لْد َه ا َه عَه و ِلنَّل اجَه
تَه ُق واو ِلًوواوَأبَهً و   َهلَه ا َههْد

“Ne u kemi vënë perde në zemrat e tyre që të mos kuptojnë dhe ua kemi 

shurdhuar veshët dhe nëse i thërret në udhëzim ata kurrë nuk do të 

udhëzohen.”
81

 

* 
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ا لَه ٰـ ا َه عَه َه ا َهجَه بِل ِل ا َه َهلْد عِل ِل ا َه ْد لَه ٰـ ا َه تَهمَه لْدمٍۢءا َهاَه ا ِل لَه ٰـ ا َه اوٱلَّل ُق لَّل ُق وَأضَه ا َه وهُق اهَه َه ٰـهَه ُق او ِلٱَه او َّل َه َه ا َه ِل وَأ ْد َه وَأ َهلَه
شَه  َه ًا لِلهِلا ِل  بَهصَه

“A nuk e ke parë njeriun, i cili epshet e veta i ka bërë Zot dhe Zoti e ka 

humbur se e ka njohur si të tillë dhe ia ka vulosur dëgjimin dhe zemrën 

e tij dhe para syve të tij ka vendosur perde.”
82

 

* 

 

مْدا لَهيْدهِل ا َه اوٱلَّل ُق لِل َه ا َه َه اۖ  وئِللَه ُقاوٱ َّل ْد ِل اٱَه مْد لَهيْدهِل   َه

“përfundimi i tyre është i keq dhe Zoti u hidhërua mbi ta.”
83

 

* 

 

ا مْد او ِلٱَّل ا َه َه  ِل ُقهُق بَه ُق واٱَه ا ُقلَهىٰـ   َه َأ ْد

“të nesërmen nuk panë asgjë tjetër pos vendbanimeve të tyre.”
84

 

* 

 

مْدا لَهيْدهِل ا َه اوٱلَّل ُق لَه  ٱَه َّل

“Zoti i dërmoi ata.”
85

 

* 

 

ا مْد ثِليلٌۭةا ِّ ْدهُق ا َه ُق وا َه َه ُّم وا َه  86 ُقمَّل

“pastaj u bënë të verbër dhe po ashtu shumica prej tyre u bënë të 

shurdhër.”
86

  

* 

 

بُق و مابِل َه ا َه َه هُق اوَأرْد َه َه وٱلَّل ُق   َه

“Allahu i ka flakur në mosbesim për shkak të veprimeve të tyre.”
87

 

* 

 

ي َها و ُقاوٱظَّل ٱِل ِل اجَه َه ٰـٱِلكَه   َهوَه
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“Dhe ky është dënim për kriminelët.”
88

 

* 

 

لَهًج ا ا َه ْد عَه اٱَّل ُق ا َه ْد اوٱلَّل َه  * َه َه ا َهتَّل ِل
ا بُق ُق ا َه ْد ا َههُق َه لَه اوٱلَّل ِل ا َه ۚاا َه َه ا َهتَه َه َّل ْد تَه ِل ُق اٱَه ا َه ْد يْديُق ا َه ا ِل ْد زُق ْد ُق   َه َهلْد

“Kush i frikësohet Zotit i jep atij rrugëzgjidhje e furnizon andej kah 

nuk e llogaritë, kush i mbështetet Allahut Ai i mjafton atij.”
89

 

* 

 

يمِلا اوٱلَّلجِل يْديَه وِل اوٱشَّل ا ِل َه ابِل ٱلَّل ِل تَهعِل ْد ا َه  ْد وآوَه لْد اوٱْدقُق وْأْدتَه وا َهلَه   َه  ِلوَه

“dhe kur ta lexosh Kur‟anin kërko mbrojtje prej Allahut nga djalli i 

mallkuar.”
90

 

* 

 

ا نكَه عَه اٱِّ ا ِل اٱَّل ُق وجْد ا َه قٍۢء ا ِل ْد لَهجَه لِلجْد ِل ا ُق ْد وَأاْد ا َه قٍۢء ا ِل ْد اَه َه لْد ِل ا ُق ْد اِل اوَأٱْد  َه ُق ارَّلبِّ
يًلو لْديَه ًن انَّلصِل   ُق

“Dhe thuaj: Zoti im, më dërgo në një hyrje kënaqësie, më nxjerr nga 

një dalje e kënaqshme dhe nga Ti më jep forcë fitimtare.”
91

 

* 

 

يمٍۢء ا تَهقِل ا ُّم ْد طٍۢء  لَهاٰـ ا ِل او ِلٱَه ٰـ بِّ آ ىٰـ ِل ارَه او ِلنَّل ِل اهَه َه   ُق ْد

“Thuaj: Vërtet, mua më udhëzoi Zoti im në rrugën e drejtë.”
92

 

* 

 

يَههْد ِل  ِلا بِّ ا َه ارَه عِل َه ا َه  و ِلوَّل

“Vërtetë, me mua është Zoti im, Ai do të më udhëzoj.”
93

 

* 

 

بِلي ِلا وآ َها ٱ َّل اوَأوا َههْد ِل َه ِل ا َه َه بِّ آ ارَه   َه َه ٰـ
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“ndoshta Zoti im do të më udhëzoj në rrugën e drejtë”
94

 

* 

 

ي َها ا َهتَه َهٱَّل ا ٱصَّل ٰـلِل ِل هُق َه ا َه اۖ  تَه ٰـ َه ا ٱْد ِل ىانَه َّلٱَه ا ٱَّل ِل ا ٱلَّل ُق ۦِّىَه ٱِل ا َه  و ِلوَّل

“Mbrojtësi im është Allahu, i cili e ka zbritur librin dhe tek Ai 

mbështeten të mirët.”
95

 

* 

 

ا ا َه ٱْد َأرْد ِل ا ٱ َّل َه ٰـ َهاٰـتِل لَه ۚاا َه طِل ا ٱْد َأ َه ٱِل يِل تَه ِل ا ِل ا َه ْأْد ِل  ِل لَّل ْد ا َه َه لْدكِل ا ٱْد ُق تَه ِل ا ِل َه ا َهو َهيْد ا َه ْد رَهبِّ
ي َها قْد ِل ابِلٱٱصَّل ٰـلِل ِل وَأٱْد ِل لِلً   ا َه ا َه َه َّل ِل ا ُق ْد اۖ  لَه ِل نْديَه ا َه ٱْد َهواِل ۦا ِل ا ٱ ُّم ٱِل ِّ ا َه  وَأن َه

“Zoti im, më ke dhënë sundim dhe më ke mësuar interpretimin e 

çështjeve, Krijues i qiejve dhe tokës. Ti je mbrojtësi im në këtë botë dhe 

në tjetrën, më bën që të vdes musliman dhe më bën prej të mirëve.”
96

 

* 

 

ۥا ِل ا ثَهلُق ُق ا َه َه ا َّل ۦا ِل ا ٱ َّل اِل شِل ابِل ِل وا َه ْد ۥانُق ًر  لْد َه اٱَه ُق عَه ا َهجَه يْد َه ٰـ ُق يَه ًت  ا َه َأ ْد يْد ا َه وَأ َه َه ا َه وَه
ا ِّ ْدهَه  ابِل َه رِلجٍۢء  اٱَهيْد َه   ٱظُّملُق َه ٰـ ِل

“apo a është i njëjtë ai i cili është i vdekur dhe e kemi ngjallur dhe i 

kemi bërë dritë me të cilën ecë në mesin e njerëzve sikurse ai i cili 

qëndron në errësira dhe nuk mund të del prej tyre.”
97

 

* 

 

ا اٱَه َه ْد َه ا َه ِلي ٌۭة مَه ا ٱْديَه ْد او ِلنَّلكَه ۥا َه ٱَه لَّل َه ُق ا َهلَه َّل ا َه اٱِل َه ْد ِل اۖ  لِلصْد ُق تَه ْد ۦآاوَأ ْد ا ئْدتُق نِل ابِل ِل لِلكُق ا ٱْد َه  َه َه ٱَه
ي ٌۭة ا  وَأ ِل

“Mbreti tha, ma sillni mua që ta siguroj për veten time dhe kur bisedoi 

me të, tha, sot ke një pozitë të ndershme.”
98

 

* 
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لِل  َها لَه ا ٱْدقَه ْدمِلا ٱْد َه ٰـ ِل نَه ا َه لْد و َه َه ا َه نصُق اوَأ ْد َه وا َه َهبِّ ْد ًل  بْد لَهيْد َه ا َه ا َه بَّل َه آاوَأ ْدلِل ْد ارَه   َه ٱُق و۟ا

“Thanë: Zoti ynë na dhuro durim dhe forco këmbët tona dhe na 

ndihmo ndaj popullit pabesimtar.”
99

 

* 

 

بُق َه ا ا َه ْد ٰـً   ا َه َه ٱُق و۟ا او ِل  َه  مْد هُق وٱَه ا َه َه مْد هُق شَه ْد ا َهٱاْد اٱَه ُقمْد عُق و۟ا اجَه َه ا َه ْد ا ٱ َّل اَه او ِلوَّل ا ٱ َّل اُق مُق اٱَههُق ا َه ٱَه  ٱَّل ِل  َه
ا ا ٱْد َه ِلي ُق مَه نِلعْد ا َه  * ٱلَّل ُق

ا اوُق ا َهلْد ٍۢء ۗاا َه ٱلَّل ُق ا ٱلَّل ِل وَه ارِلضْد َهاٰـ ا َه  َّلبَهعُق و۟ا ا ُق آ ٌۭة  مْد هُق ا َه ْد َه ْد اٱَّلمْد ا َه َهلْد ٍۢء  ا ٱلَّل ِل ا ِّ َه ابِل ِلعْد َه ٍۢء  لَهبُق و۟ا  َهٱنقَه
يمٍۢءا ظِل   َه

“të cilët u thanë njerëzve, njerëzit po mblidhen kundër jush andaj 

frikësohuni, por përkundrazi atyre ju shtua besimi dhe thanë, na 

mjafton Allahu, Ai është mbrojtësi më i mirë, ata u kthyen me begatinë 

e Allahut, me mirësitë, nuk ju ndodhi asnjë e keqe, e fituan kënaqësinë 

e Allahut, Allahu është begatues Madhështorë.”
100

 

* 

 

بِّ ُقمْدا ا ِّ ارَّل ي َه ٌۭة  ا َه ِل ا ِلي ِل ا ٱتَّل بُق تُق ْد ِليَه ُقمُق ۦآاوَأوا َه ْأ لْد ِل ِل ا ُق ا َهو َه َه او ِلوَّل مْد انَهبِليُّمهُق مْد اٱَههُق   َه َه ٱَه

“Pejgamberi i tyre u tha atyre, shenja e sundimit të tij (është), se do t‟i 

vjen sënduku, aty ka qetësi për ju nga Zoti juaj.”
101

 

* 

 

ا َه ٱْد َأرْد ِلا لِلا ٱ َّل َه ٰـ َهاٰـتِل ٱِليًّۭي  ا َه طِل ا َه اوَأ َّل ِل ُق ا ٱلَّل ِل لَه يْد اوَأ َه   ُق ْد

“Thuaj: A përpos Allahut dëshironi të merrni mbrojtës, i Cili është 

Krijues i qiejve dhe i tokës.”
102

 

* 

 

يًّۭي   ابِل ا َه ِل ۥا َه وَه  و ِلنَّل ُق

“Ai (Allahu) është i mirë me mua.”
103

 

* 
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لَه ِل انَهبِليًّۭي   عَه    *         َهجَه

ا َه ا ُق  ُقا ً  اوَأ ْد َه بَه رَه لَه ِل ا ُق عَه   َهجَه

“Dhe më ka bërë pejgamber dhe më ka bekuar kudo që të jem.”
104

 

* 

 

او ِلٱَّل ابِلٱٱلَّل ِلا اوُأنِلي ُقا ۚ َه َه ا َه ْد ِليقِل آ و ِلٱَهيْد ِل ا َه ا َه َه َّللْد ُق لَهيْد ِل  ا َه

“Suksesi im varet vetëm nga Allahu tek Ai mbështetem dhe Atij i 

drejtohem.”
105

 

 

 

 

 

* 

 

Armiqtë tanë nuk mund të kenë ndikim në ne as fizikisht, as psiqikisht dhe në 

asnjë mënyrë, ata në asnjë çast dhe në asnjë mënyrë nuk kanë mundësi të na 

bëjnë keq. 

 

* 

 

لُق وَها قِل اٱَه ا َهعْد مْد ا َههُق ا ُق ْد ٌۭة  مٌۭة ابُق ْد مٌّي    ُق

“Të shurdhër, memecë, të verbër, për këtë arsye ata nuk logjikojnë.”
106

 

* 

 

ا ِل ا ٱظُّملُق َه ٰـ ِلا مٌۭة  بُق ْد ا َه مٌّي    ُق

“Të shurdhër, memecë, ata janë në errësirë.”
107

 

* 
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ا ٱْد َه ْدتِلا رَه ا َه َه ا ٱصَّل َهاٰـ ِل ِل ما ِّ َه ونِلهِل ا َهووَه ا ِل آ مْد هُق اوَأ َه ٰـبِلعَه لُق وَه عَه    َه ْد

“I vendosin gishtat e tyre në brendi të veshëve të tyre për të mos 

dëgjuar ushtimën nga frika se vdesin.”
108

 

* 

 

ا َه َه ا َه ْدتَها ا َه ِل ُق و۟ا او ِلوْد ا َهلَهىٰـآ ٱَه ْد   َه

“Sikur t‟i shihje se si frikësohen duke mos pasur mundësi të ikin.”
109

 

* 

 

ي َها ا ٱظَّل ٰـلِل ِل و۟ا اجَه َهاٰـآ ُق ٱِلكَه   َهوَهاٰـ

“Dhe ky është dënimi për kriminelët.”
110

 

* 

 

ا َهو َه ُق و۟اا ۥا َه ٱَّل ِل  َه رَه ُق ٱُق ُق ا َه ا ٱلَّل ُق ٱِليُّم ُقمُق  و ِلنَّل َه ا َه

“Mbrojtësi juaj është Allahu dhe i dërguari i Tij dhe besimtarët.”
111

 

* 

 

ا ٱلَّل ِلا ا َه ِل َه   َه َه ابِل ُقما ِّ انِّعْد َه ٍۢء 

“Dhe çdo begati në ju është prej Allahut.”
112

 

* 

 

هِلۦ بَه ٱِل ا ِل ا َه ْدقَه لُق ا ٱْدقَه هِل هُق َه ظَه ًا ۖ َه ا َه َه لَهيْد ُقمْد ا َه  ا َه ُقلْد ِل ُق

“Ai është Sunduesi mbi robërit e Vet, Ai ju dërgon rojtarë (melekë).”
113

 

* 

 

ً  ا لْدظَه ا ِل ا ِلي ُقمْد ٱْديَه ِل ُق و۟ا ا ٱْد ُق َّل رِلا َه ا َهلُق نَه ُقما ِّ َه ا ٱَّل ِل  َه ا َه ٰـتِللُق و۟ا ا َهو َه ُق و۟ا ٰـآ َأ ُّمهَه ا ٱَّل ِل  َه 114  َه 
 

“O ju besimtarë! Luftoni kundër pabesimtarëve që janë vënë pas jush 

dhe le të hasin në ashpërsinë tuaj.”
114

 

* 
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ا ِلتْد َه ٌۭة ا اٱَه ا َه ُق وَه تَّل ٰـ ا َه مْد   َه َه ٰـتِللُق هُق

“Dhe luftoni ata deri sa të mos ketë trazira.”
115

 

* 

 

ا ؤْد ِل ُق وَه ا ٱْد ُق لَهحُق ا َه ْد ئِل ٍۢء   * َه َه ْد َه

لِلا ٱلَّل ِلا ا َه ا َهشَه آ ُقاۚ   بِل َهصْد لُق  ا َه صُق

“Atëherë do t‟i gëzojë besimtarët me ndihmën e Zotit, i ndihmon cilit të 

do.”
116

 

* 

 

لَه ِلا نْديَه ا َه ِل ا ٱْد َهواِل يَه ٰـ ِلا ٱ ُّم ا ِل ا ٱْد َه ا ٱثَّل بِل ِل ٱِل ابِلٱٱْدقَه ْد ا َهو َه ُق و۟ا ا ٱَّل ِل  َه ا ٱلَّل ُق    ُقثَهبِّ ُق

“Allahu forcon fjalët e besimtarëve me fjalë të qëndrueshme në këtë 

botë dhe në botën tjetër.”
117

 

* 

 

وبُقا ا ٱْدعَه َه لِل ِل ۥا ِل ا ِلبَه هُق لُق ا َه َه ٰـهِل ا ٱلَّل ْد َه ُق ۥا ِلي ِل ابَه طِل ُق ُق ۥابَه بٌۭة  اٱَّل ُق مابِل ُق رٍۢء  ابَهيْد َههُق لِلبَه   َهلُق

“Dhe ndërmjet tyre do të vendoset një portë me mur, brenda saj ka 

mëshirë kurse jashtë saj ka dënim.”
118

 

* 

 

ييٌۭة ا ما ُّم ِل وآئِلهِل رَه ا ِل ا َه   َه ٱلَّل ُق

“Allahu është pas tyre dhe i ka nën kontroll.”
119

 

* 

 

وآئِل ُقمْدا ابِل َأ ْد َه لَهمُق اوَأ ْد و ۚ َه ٱلَّل ُق يًل  انَهصِل ابِلٱٱلَّل ِل ٱِليًّۭي  ا َه َه َه ٰـ ا َه ابِلٱٱلَّل ِل  ا َه َه َه ٰـ

“Allahu i di armiqtë tuaj, mjafton që Allahu është mbrojtës, mjafton që 

Allahu është Ndihmëtari.”
120

 

* 
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نِل  شَه ْد ا َه اْد مْد هُق شَه ْد   َه َه ا َه ْد

“Mos u frikësoni prej tyre, më kini frikë Mua.”
121

 

* 

 

وجِل َه ٌۭةا ا َه ئِل ٍۢء  ا َه ْد َه  * ُقلُق بٌۭة 

ا عَه ٌۭة  هَه ااَه ٰـشِل  وَأبْدصَه ٰـلُق

“Zemrat e tyre janë të tmerruara, shikimet e tyre të trishtuara.”
122

 

* 

 

ا َه رِل َه ٌۭةا مابِل َه ا َه َهعُق و۟ا يبُقهُق   ُقصِل

“Për atë që kanë bërë, i godet tmerrshëm.”
123

 

* 

 

ً  ا ا َهاٰـ ِل َه   ً يْد َه او ِلٱَّل ا َه ٰـآؤُقٱَه آ ِل اهَه    َه َه ا َه ظُقلُق

“Ata nuk shohin asgjë tjetër, përpos një zë.”
124

 

* 

 

ا ُّم َه َّل َه ٌۭة ا شُق ٌۭة  ااُق مْد   َه َأنَّلهُق

“Ata janë sikurse trungje afër rrëzimit.”
125

 

* 

 

ً  ا ا ُق َّل مْد ا ِل ْدهُق اوَأ َه ُّم اهُق َه مْد هُق لَهقَه ىااَه ا ٱَّل ِل ا ٱلَّل َه اوَأوَّل و۟ا ا َهلَه ْد ٱَهمْد   وَأ َه

“A nuk e mendojnë ata se Allahu është Ai i cili i ka krijuar dhe Ai është 

më i fuqishëm se ata.” 
126

 

* 

 

اٱَه ُقمْدا ا َه آاوَأ ُق ٱُق لُق وَه تَه ْد ُق او ِلٱَه ا ٱلَّل ِلا ۚ َه َه لِلىآ اوَأ ْد وُأ َه ِّ ُق بَه ٱِلا ۚا َه ابِلٱٱْدعِل يلٌۭة  ابَهصِل ا ٱلَّل َه  او ِلوَّل

“Do ta kujtoni se çka u them juve dhe çështjet i vendosi tek Allahu, 

vërtetë, Allahu i sheh robërit.”
127
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* 

 

يْد ْأً  ا َه مْد هُق يْد ُق ا َه لُّم ُقمْد اٱَه ا َهلُق ا َه َهتَّلقُق و۟ا بِللُق و۟ا و ِلوا َهصْد    َه

“Nëse duroni dhe frikësoheni (Allahut), lajkatimet e tyre asgjë nuk 

mund t‟u dëmtojnë.”
128

 

* 

 

يًلو انَه ِل ثَهلَه اوَأ ْد لْد َه ٰـ ُقمْد عَه ا َهجَه بَه ِلي َه ا َه ٱٍۢء  نَه ٰـ ُقمابِل َأ ْد َهاٰـ ٱْد وَأ ْد َه ا َه مْد لَهيْدهِل ا َه لَّل َه ا ٱْد َه نَه اٱَه ُقمُق ٱْد ارَهٱَه   ُقمَّل

“Pastaj ua kthyem sërish fitoren kundër tyre, ju shtuam pasuri dhe 

fëmijë dhe ju shtuam në numër si forcë ushtarake.”
129

 

* 

 

ثَّللَه ُقمْدا ا َهلِليً   ا َه َه ا ُق تُقمْد او ِلوْد و۟ا لُق آ    َه وْد ُق

“Kujtoni kur ishit të paktë dhe u shtoi juve.”
130

 

* 

 

ا ىٰـ ُقمْد ا َه َأ  َه ا ٱ َّل اُق يَّل َه ُقمُق اوَأوا َهتَه َه ا َه َه  ُق وَه ا ِل ا ٱْد َأرْد ِل عَه ُق وَه تَهلْد ا ُّم ْد ا َهلِلي ٌۭة  اوَأنتُقمْد او ِلوْد و۟ا لُق آ  َه وْد ُق
لِلهِلۦ وَأ َّل َه ُقمابِل َهصْد   َه

“Kujtoni kur ishit pak, të dobët në fytyrën e tokës, frikësoheshit se 

njerëzit do të ju përpinin, dhe ju strehoi, dhe ju mbështeti me ndihmën 

e Tij.”
131

 

* 

 

ا مْد اوَأ ْد ِل َههُق او ِلٱَهيْد ُقمْد و۟ا يُق آ اوَأوا َهبْد ُق مٌۭة ا َه ْد مَّل اهَه او ِلوْد لَهيْد ُقمْد ا َه ا ٱلَّل ِل انِلعْد َه َه لُق و۟ا ا وْد ُق ا َهو َه ُق و۟ا ٰـآ َأ ُّمهَه ا ٱَّل ِل  َه  َه 
ا َه  ُقمْدا مْد اوَأ ْد ِل َههُق    َه َهفَّل

“O ju besimtarë, kujtoni të mirat e Allahut ndaj jush kur një popull ia 

mësyu kundër jush që të ju sundoj juve dhe e largoi sundimin e tyre 

ndaj jush.”
132

 

* 
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لَهيْد ُقمْدا ا َه ا ٱلَّل ِل انِلعْد َه َه لُق و۟ا ا وْد ُق ٰـآ َأ ُّمهَه ا ٱ َّل اُق ا ٱ َّل َه آ ِلا ۚ َه  زُق ُق ُقما ِّ َه ا َهلْد ا ٱلَّل ِل لُق يْد ا َه ااَه ٰـلِل ٍۢء ا ِل ْد اهَه ْد
او ِلٱَّل اهُق َها ۚ َه ٱْد َأرْد ِلا  اٱَه آاو ِلٱَه ٰـ َه

“O ju njerëz, kujtoni të mirat e Allahut ndaj jush, a ka tjetër pos 

Allahut i Cili ju furnizon, nga qielli apo nga toka, nuk ka zot tjetër pos 

Tij.”
133

 

* 

 

ا َه ُق َّل ُقمْدا لِلكَه اوَأوا ُقهْد بُّم ُقمْد ارَه   َه َه ٰـ

“ndoshta Allahu do ta shkatërroj armikun tuaj.”
134

 

* 

 

لُق و۟اا ا َه َه ا ٱَّل ِل  َه ابَه ْأْداَه اوَأوا َه ُقفَّل    َه َه ا ٱلَّل ُق

“ndoshta Allahu e pengon forcën e pabesimtarëve.”
135

 

* 

 

ا ٱلَّل ُقا لَه ا َه َه َه لُق و۟ا لِل  َها ۖ َه َه َه ا ٱْد َه ٰـ ِل لُق يْد ااَه  ا َه ٱلَّل ُق

“Lajkatojnë dhe Allahu lajkaton, Allahu është lajkatuesi më i mirë.”
136

 

* 

 

ا َهبُق رُقا  اهُق َه ٰـآئِلكَه ٱَه  اوُأ ۟ا لُق   َه َه ْد

“dhe lajkat e tyre do të dështojnë.”
137

 

* 

 

ا ٱَّلتِل ا ِل ا ٱصُّم ُق رِلا لُق بُق ٱَه ٰـ ِل ا َهعْد َه ا ٱْدقُق ا َه   َه  ِلنَّلهَه اٱَه ا َهعْد َه ا ٱْد َأبْدصَه ٰـلُق

“Ata nuk i kanë të verbër sytë, por i kanë të verbër zemrat e tyre në 

gjokset e tyre.”
138

 

* 

 

بُقلَها ا ٱ ُّم ا َه ُق َهٱُّم وَه يُق ا ٱْد َه ْد مُق يُقهْد َه   َه
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“së shpejti do të thyhet grupi, dhe secili ia mbath nga vija e frontit.”
139

 

* 

 

رٍۢءا تَه ِل قْد ا ُّم ا َه ِل  ٍۢء  اوَأاْد َه مْد نَه ٰـهُق   َه َأاَه ْد

“Ne i mbërthyem ata me dënim siç dënon i Fuqishmi dhe i Pushtetshmi 

për gjithçka.”
140

 

* 

 

لَهيْد ُقمْدا ۥا َه تَه ُق انِلعْد َه ٱِليُقتِلمَّل ا َه لَه ُقمْد اٱِليُقيَههِّ ٱَه ٰـ ِل ا ُقلِل  ُق ا َه لَهجٍۢء  ا َه لَهيْد ُقما ِّ ْد ا َه عَه َه اٱِليَه ْد ا ٱلَّل ُق   َه ا ُقلِل  ُق

“Allahu nuk dëshiron të ju vështirësoj por dëshiron që të ju pastroj dhe 

të plotësoj begatitë ndaj jush.”
141

 

* 

 

رَه ْد َه ٌۭة ا ا َه بِّ ُقمْد ا ِّ ارَّل يفٌۭة  ا َه ْد ِل ٱِلكَه  وَهاٰـ

“Kjo është lehtësim për ju dhe mëshirë.”
142

 

* 

 

   ً عْد اضَه ا ِلي ُقمْد اوَأوَّل لِلمَه ا َه َه ا َه  ُقمْد ا ٱلَّل ُق فَه ااَه َّل    ٱْد َأ ٰـ َه

“tani ju ka lehtësuar juve pasi e di se në mesin tuaj ka të dobët.”
143

 

* 

 

ا َه  ُقمْدا اوَأوا ُق َه ِّفَه ا ٱلَّل ُق    ُقلِل  ُق

“Allahu dëshiron të ju lehtësoj juve.”
144

 

* 

 

لَها ا ٱْدعُق ْد ابِل ُقمُق ٱَه ا ُقلِل  ُق ا َه لَه ا ٱْديُق ْد ابِل ُقمُق ا ٱلَّل ُق   ُقلِل  ُق

“Allahu dëshiron lehtësim për ju dhe nuk dëshiron vështirësim për 

ju.”
145

 

* 
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ىٰـا ا ٱْدهُق َه اهُق َه ىا ٱلَّل ِل اهُق َه او ِلوَّل   ُق ْد

“Thuaj: Vet udhëzimi në Allahun është udhëzim.”
146

 

* 

 

ۦ ابِل ِل شُق وَه وا َه ْد انُق ًر  عَه اٱَّل ُقمْد ۦا َه َه ْد تِل ِل ا ِل ارَّل ْد َه لَهيْد ِل ا ِل ْد   ُقؤْد ِل ُقمْد

“Me mëshirën e Tij do t‟u jep dyfishin dhe ju dhuron dritë me të cilën 

ecni.”
147

 

* 

 

Armiqtë tanë nuk mund të kenë ndikim në ne as fizikisht, as psiqikisht dhe në 

asnjë mënyrë, ata në asnjë çast dhe në asnjë mënyrë nuk kanë mundësi të na 

bëjnë keq. 

 

* 

 

لِل  َها ما ِّ انَّل ٰـصِل   َه َه اٱَههُق

“dhe për ta nuk ka ndihmëtarë.”
148

 

* 

 

ي َها ا ٱظَّل ٰـلِل ِل و۟ا اجَه َهاٰـآ ُق ٱِلكَه   َهوَهاٰـ

“ky është dënim për kriminelët.”
149

 

* 

 

وآئِللَه ُقا ٱ َّل ْد ِلا اٱَه مْد لَهيْدهِل   َه

“Mbi ta ka ardhur radha e së keqes.”
150

 

* 

 

مْدا لَهيْدهِل ا َه ا ٱلَّل ُق لَه   ٱَه َّل

“Allahu i shkatërroi ata.”
151

 

* 
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ٱِّي َها ا ِل ا ٱْد َأوَه ٰـآئِلكَه ٱَه   وُأ ۟ا

“Ata janë më të poshtëruarit.”
152

 

* 

 

لِل  َها ا ُق تَهصِل ا َه َه ا َه نُق و۟ا ا ِل ا ِليَه مٍۢء  تَهيَه ٰـعُق و۟ا   َه َه ا  ْد

“por nuk mundeshin as të ngriheshin as të mbroheshin prej dënimit.”
153

 

* 

 

لِل  َها ا َه ٰـهِل بَه ُق و۟ا ا َه َأ ْد مْد ا َه ُق ِّهِل لَه ٰـ ا َه ا َهو َه ُق و۟ا نَه ا ٱَّل ِل  َه   َه َأ َّل ْد

“Ne i forcuam besimtarët kundër armikut të tyre dhe dolën 

fitimtarë.”
154

 

* 

 

و۟اا ا َهو َه ُق آ ا ٱَّل ِل  َه ا َه ِل ا ُق َهاٰـ ِليُق ا ٱلَّل َه  و ِلوَّل

“Allahu i mbron besimtarët.”
155

 

* 

 

م بِل َأ ْد َه ٰـ ِلهِل ا َه مْد اوَأ ْد ِل هِل مابَهيْد َه هُق انُق رُق عَه ٰـ   َه ْد

“drita shpërndahet para tyre dhe në anën e djathtë të tyre.”
156

 

* 

 

مْدا لَهيْدهِل ا َه ي ٌۭة ا َه ِل   ٱلَّل ُق

“Allahu është sigurues i tyre.”
157

 

* 

 

ا ا َه َأ بٍۢء  ا َه ُق ْد ُق مْد اٱَههُق  طُق بَه ٰـ

“Për ta ka çdo mirësi dhe vend të mrekullueshëm.”
158

 

* 
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ا َهو ِل ُق وَها ئِل ٍۢء ا َه ْد َه ما ِّ ا َه َهعٍۢء  هُق   َه

“Do të jenë të sigurt nga tmerri i asaj ndodhie.”
159

 

* 

 

تَه ُق وَها هْد ما ُّم هُق ا َه ا ٱْد َأ ْد ُق مُق اٱَههُق ٰـآئِلكَه ٱَه   وُأ ۟ا

“Ata do të kenë siguri dhe ata janë të udhëzuar.”
160

 

* 

 

ىا ٱلَّل ُقا اهَه َه ا ٱَّل ِل  َه ٰـآئِلكَه ٱَه  هْدا ۖوُأ ۟ا ا  ْدتَه ِل مُق ىٰـهُق  ا َهبِلهُق َه

“Ata janë të cilët i ka udhëzuar Allahu dhe mbaju në udhëzimin e 

tyre.”
161

 

* 

 

يُق ٍۢء ا اوَأ ْد ما ِّ ا ُقلَّل ِل اٱَههُق ا َّل آاوُأاْد ِل َه انَه ْد ٌۭة  لَهمُق   َه َه ا َهعْد

“Askush nuk di për befasitë e mira të asaj dite.”
162

 

* 

 

ورِلا لَهىا ٱ َّل اوِل ْد مابِل َه ٱِلصَه ٍۢء  لَهصْد َه ٰـهُق  ا*او ِلنَّل آاوَأاْد
يَه رِلا ا ٱْد َأاْد يْد َه يَه َه صْد ا ٱْد ُق نَه اٱَه ِل َه ا ِل  َه مْد و ِلنَّلهُق   َه

“Ne u dhuruam atyre virtyt të veçantë duke kujtuar botën tjetër, ata 

tek Ne janë më të zgjedhurit.”
163

 

* 

 

لِليًّۭي   ا َه قٍۢء ا ِل ْد اٱِل َه وَه مْد لْد َه اٱَههُق عَه   َهجَه

“Bëmë që ata të lavdërohen dhe të përmenden me nder.”
164

 

* 

 

ي َها لَه ا ٱْدعَه ٰـلَه ِل لْدمٍۢءا َه ا ِل لَه ٰـ ا َه مْد نَه ٰـهُق تَهلْد ا اْد ٱَهقَه ِل   َه

“Ne i zgjodhëm ata mbi të tjerët.”
165
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* 

 

يمٍۢء ا تَهقِل ا ُّم ْد لَهاٰـطٍۢء  ا ِل او ِلٱَه ٰـ مْد هَه َه ْد َه ٰـهُق ا َه مْد يْد َه ٰـهُق بَه تَه   َه جْد

“I kemi përzgjedhur ata dhe i kemi udhëzuar në rrugën e drejtë.”
166

 

* 

 

ي ٍۢء ا عِل ا َه َه ورٍۢء  ا َهلَه وتِل اوَه بْد َه ٍۢء  ارَه   َه َهو َه ْد َه ٰـهُق َه آاو ِلٱَه ٰـ

“dhe i strehuam rrëzë një kodre të qetë dhe me një burim uji.”
167

 

* 

 

ا ٱْد َه ٰـلِلبُق وَها مُق نَه اٱَههُق اجُق  َه و ِلوَّل   َه

“Dhe ushtria jonë do të triumfojë.”
168

 

* 

 

ا ُق آ ٌۭة ا مْد هُق ا َه ْد َه ْد اٱَّلمْد ا َه َهلْد ٍۢء  ا ٱلَّل ِل ا ِّ َه ابِل ِلعْد َه ٍۢء  لَهبُق و۟ا   َهٱنقَه

“Ata u kthyen me begatitë e Allahut dhe të mirat e Tij dhe nuk i gjeti 

asnjë e keqe.”
169

 

* 

 

لَه ٰـً    لَه ٰـً   ا َه  و ِلٱَّل ا ِليً   ا َه

“vetëm përshëndetje, paqe, paqe.”
170

 

* 

 

و لُق ًر  ۦا َه ْد لِل ِل اوَأهْد او ِلٱَه ٰـآ لِل ُق   َه َه قَه

“dhe kthehet i lumtur tek familja e tij.”
171

 

* 

 

Armiqtë tanë nuk mund të kenë ndikim në ne as fizikisht, as psiqikisht dhe në 

asnjë mënyrë, ata në asnjë çast dhe në asnjë mënyrë nuk kanë mundësi të na 

bëjnë keq. 
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* 

 

وقٍۢء ا ا َّل اٱَههَه ا ِل ا َه َه   ً ا َهاٰـ ِل َه   ً يْد َه او ِلٱَّل ا َه ٰـآؤُقٱَه آ ِل اهَه    َه َه ا َه ظُقلُق

“këta presin vetëm një britmë e cila nuk do të pushojë.”
172

 

* 

 

ا ُق َه َّلقٍۢءا ا ُق َّل مْد   َه َه َّل ْد َه ٰـهُق

“i bëmë rrëfenja dhe i shpërndamë plotësisht.”
173

 

* 

 

ا ٱْد َه ُّما اوَأنَّل ُق مْد اٱَههُق يَّل َه بَه ا َهتَه تَّل ٰـ ا َه مْد هِل اوَأن ُق ِل ا َه ِل آ ا َهو َه ٰـتِل َه ا ِل ا ٱْد َهو َه قِل مْد    َه ُقلِل هِل

“do t‟ua paraqesim argumentet Tona në horizont dhe në veten e tyre 

deri sa t‟u bëhet e qartë se Ai është i Vërtetë.”
174

 

* 

 

او ِلٱَهيْدكَها اوُأ  ِل َه ىآ ابِلٱٱَّل ِل كْد تَه ْد ِل يمٍۢء ا ۖ َهٱ ْد تَهقِل ا ُّم ْد لَهاٰـطٍۢء  ا ِل لَه ٰـ ا َه  او ِلنَّلكَه

“Dhe përmbaju asaj çka të është shpallur, padyshim se jeni në rrugë të 

drejtë.”
175

 

* 

 

لِلكَها ا ِل ا َهبْد تَه ٰـ َه ا ٱْد ِل لَه ُق وَه ا َهقْد ا ٱَّل ِل  َه ا َه ْد َأ ِل ا ِّ َّل آاوَأن َهٱْد َه آاو ِلٱَهيْدكَه كٍّظ  ا ِل ا َه ا ۚ َه  ِلوا ُق  َه اٱَهقَه ْد
تَهلِل  َها ا ٱْد ُق ْد ا ِل َه ا َه َه ا َه ُق نَه َّل بِّكَه ا ِل ارَّل ا ٱْد َه ُّم  جَه آ َهكَه

“Nëse dyshon në atë çka të kemi zbritur ty, pyeti ata të cilët e lexojnë 

librin e zbritur para jush, pasi që të ka ardhur e vërteta nga Zoti yt mos 

u bën nga ata të cilët dyshojnë.”
176

 

* 
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ا ٱ ُّم ُق مِلا ابِل َه َهاٰـ ِليِل مُق  * َه َه آاوُأ ْد ِل

ا يمٌۭة ظِل ا َه لَه ُق وَه ا َهعْد اٱَّل ْد مٌۭة  ۥاٱَهقَه َه و ِلنَّل ُق   َه

“Betohem në çastin e perëndimeve të yjeve e ky është betim i madh, 

sikur ta dinit.”
177

 

* 

 

ؤْد ِل ِلي َها اٱِّلْد ُق رَه ْد َه ٌۭة  ىا َه   ً ۥاٱَههُق و ِلنَّل ُق   َه

“Është udhëzim dhe mëshirë për besimtarët.”
178

 

* 

 

تَه ٰـ ِلا ا ٱْد ِل اوُأمُّم اهُق َّل ا ُّم ْد َه َه ٰـ ٌۭة ا َهو َه ٰـ ٌۭة  ا ِل ْد ُق تَه ٰـ َه ا ٱْد ِل لَهيْدكَه ا َه اوَأن َهٱَه ىآ ا ٱَّل ِل  هُق َه

“Ai i Cili të shpalli ajetet e librit, disa janë të qarta, ata janë themelet e 

librit.”
179

 

* 

 

ابِلٱٱْد َه ِّا لَهيْدكَه لُق هَه ا َه انَهتْد ا ٱلَّل ِل ا َهو َه ٰـ ُق ۦا ُقؤْد ِل ُق وَها ۖ ِللْدكَه ا َه َهو َه ٰـتِل ِل ا ٱلَّل ِل ابَهعْد َه ا َه ِل يٍۢء   ا َهبِل َأىِّ

“Këto janë ajetet e Allahut të cilat t‟i tregojmë me tërë të vërtetën, çfarë 

fjalë tjera ata do të besonin nëse mohojnë ajetet e Tij.”
180

 

* 

 

او ِلٱَهيْدكَها ابِل َه آاوَأن َهٱَه هَه ُق ا َهشْد ا ٱلَّل ُق ۦ ۖٱَّل ٰـ ِل ِل لْد ِل ِل ۥابِلعِل هَه ُق وَها ۖاوَأن َهٱَه ُق ا َهشْد ٰـآئِل َه ُق لَه  ا ۚا َه ٱْد َه ا َه َه َه ٰـ
يً و هِل ا َه  بِلٱٱلَّل ِل

“Por Zoti dëshmon për atë çka të ka zbritur ty, e kemi zbritur me 

diturinë e Tij, edhe melekët e dëshmojnë, e mjafton dëshmia e 

Allahut.”
181

 

* 

 

و يًل  انَهصِل ابِلٱٱلَّل ِل ٱِليًّۭي  ا َه َه َه ٰـ ا َه ابِلٱٱلَّل ِل   َه َه َه ٰـ

“Më mjafton të jetë mbrojtës Allahu, më mjafton ndihma e Allahut.”
182
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* 

 

ا َه ِليً   ابِلٱٱلَّل ِل   َه َه َه ٰـ

“Më mjafton si mbrojtës Allahu.”
183

 

* 

 

يًت   قِل ا ُّم ا َه ْد ٍۢء  ا ُق ِّ لَه ٰـ ا َه ا ٱلَّل ُق   َه َه وَه

“Allahu është i Gjithëpushtetshëm.”
184

 

* 

 

يًب  ا َه ْد ٍۢءا َه ِل ا ُق ِّ لَه ٰـ ا َه ا َه وَه ا ٱلَّل َه  و ِلوَّل

“Allahu është llogaritës për çdo gjë.”
185

 

* 

 

ئْد َه ا اجِل ٱَه ْد بِّ ا َه ارَه لِل َه ٰـ ُق ا َه اوَأوا َه  َه َه ا َهبْد َه لُق ا ٱْدبَه ْد بِّ اٱَه َه ِل َه ارَه لِل َه ٰـ ِل واٱِّ َه وًٱ  ا ِل َه لُق ا ٱْدبَه ْد ا َه وَه  ُق اٱَّل ْد
و ًٱ  ۦا َه َه ثْدلِل ِل  بِل ِل

“Thuaj: Po të ishte deti ngjyrë dhe të krahasohej me fjalët e Zotit tim, 

do të shpenzohej deti para se të shpenzoheshin fjalët e Zotit tim por 

edhe poqëse sjellim të ngjashëm në krahasim.”
186

 

* 

 

Armiqtë tanë nuk mund të kenë ndikim në ne as fizikisht, as psiqikisht dhe në 

asnjë mënyrë, ata në asnjë çast dhe në asnjë mënyrë nuk kanë mundësi të na 

bëjnë keq. 

 

* 

 

و ًٱ  ا َه َه وَأ َه ُّم وا َه ًل  انَه  ِل فُق عَه اوَأضْد ا َه ْد لَه ُق وَه يَهعْد   َه َه

“Do ta kuptojnë se cilët janë më të dobët dhe më të pakët në numër.”
187

 

* 
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و اجُق ً   فُق عَه وَأضْد ا َّل َه ًن  ا َه لٌّي  ا َه اهُق َه ا َه ْد لَه ُق وَه يَهعْد   َه َه

“Do ta kuptojnë se cili ka pozitë më të keqe dhe rreth më të dobët.”
188

 

* 

 

و   ً ما َّل ْد ِل لِل ِلهِل هْد لْد َه اٱِل َه عَه    َهجَه

“dhe për shkatërrimin e tyre caktuam afat.”
189

 

* 

 

و او ِلًوواوَأبَهً   و۟ا لِل ُق آ ٱَه ا ُق ْد   َه

“Atëherë kurrë nuk do të shpëtojnë.”
190

 

* 

 

و۟اا ا َه ا َه َهعُق آ فْد ا َهلْدقَه ي ِلكَه ا َه ا ِل ا َه ِل وَأٱْد ِل لٍۢء ا ۖ َه ا َه ٰـ ِل يْد ُق ا َه ا ۖاو ِلنَّل َه ا َه َهعُق و۟ا لُق ا ٱ َّل  ِل لِل ُق ٱَه ا ُق ْد ا َه
اوَأ َه ٰـا يْديُق   َه

“Dhe gjuaje atë që ke në dorën tënde të djathë, do t‟i përpijë çka kanë 

përgatitur, vërtet, ata kanë përgatitur grackmagji dhe nuk triumfon 

magjistari ngado që vjen.”
191

 

* 

 

تَّل ٰـا ا َه مْد يًع  ا َه ُقلُق بُقهُق اجَه ِل مْد بُقهُق    َه ْد َه

“mendon se janë unik por zemrat e tyre janë në kundërshtim.”
192

 

* 

 

لُق وَها ا َهعْد َه ا َّل ا َه نُق و۟ا بَه ٰـيِل ٌۭة  ا َه ا ِلي ِل مْد ا َّل اهُق بَّللٌۭة  تَه ٰـآؤُقٱَه آ ِلا ُق اهَه   و ِلوَّل

“ata i pret shkatërrimi, është e pavlerë ajo çka kanë vepruar.”
193

 

* 

 

لُق وَها بْديِل ا ٱْد ُق اهُق َه ٱِلكَه لَه   َهاَه ِل

“Jobesimtarët kokëfortë do të shkatërrohen.”
194
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* 

 

لُق وَها قِل ا َهعْد اوَأ ْد عُق وَه ا َه ْد َه مْد هُق ثَهلَه اوَأ ْد اوَأوَّل ا َه ْد َه ُق ٱٱْد َأنْدعَه ٰـمِلا ۚوَأمْد او ِلٱَّل ا َه مْد اهُق ا ۖاو ِلوْد اوَأضَه ُّم مْد اهُق ابَه ْد
بِليً     َه

“a mendon se shumica e tyre dëgjojnë apo kuptojnë, ata janë si bagëti, 

madje më të shmangurit nga rruga e drejtë.”
195

 

* 

 

اوَأضَه ُّما مْد اهُق لُق وَها ۚبَه ْد ا ٱْد َه ٰـ ِل مُق اهُق ٰـآئِلكَه ٱَه   اوُأ ۟ا

“por edhe më të humbur, ata janë të paditur.”
196

 

* 

 

لَه ُق وَها اٱَه ا َهعْد ا ٱَّل ِل  َه ا ُقلُق بِل لَه ٰـ ا َه ا ٱلَّل ُق بَهيُق ا َهيْد ٱِلكَه   َه َهاٰـ

“kështu Allahu i vulosë zemrat e atyre të cilët nuk dinë.”
197

 

* 

 

Armiqtë tanë nuk mund të kenë ndikim në ne as fizikisht, as psiqikisht dhe në 

asnjë mënyrë, ata në asnjë çast dhe në asnjë mënyrë nuk kanë mundësi të na 

bëjnë keq. 

 

* 

 

و۟اا بُق آ مابِل َه ا َه َه هُق اوَأرْد َه َه    َه ٱلَّل ُق

“Allahu i ka flakur në mosbesim për shkak të veprimeve të tyre.”
198

 

* 

 

ؤْد ِل ِلي َها بِلٱٱْد ُق لِلهِلۦا َه ابِل َهصْد كَه اوَأ َّل َه ىآ ا ٱَّل ِل  هُق َه

“Ai është i Cili të ndihmoi me fitore dhe për besimtarët.”
199

 

* 
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ا يمَه هِل او ِلبْدلَهاٰـ لَه ٰـآ لَه ٰـً  ا َه وا َه َه ًٱ  ا ُق نِل ابَهلْد  * ُقلْد َه ا َه ٰـ َه رُق

ا لِل  َه ا ٱْد َأاْد َه مُق لْد َه ٰـهُق عَه وا َه َه   ً يْد ۦا َه ابِل ِل وٱُق و۟ا وَأرَه   َه

“Thamë: O zjarr bëhu i ftohtë dhe shpëtues për Ibrahimin, kanë 

dëshiruar të lajkatojnë dhe Ne i kemi bërë më të dështuarit.”
200

 

* 

 

يمٍۢء ا تَهقِل ا ُّم ْد لَهاٰـطٍۢء  ا ِل لَه ٰـ بِّ ا َه ارَه  و ِلوَّل

“Pa dyshim se Zoti im është në të drejtë.”
201

 

* 

 

ييٌۭة ا ما ُّم ِل وآئِلهِل رَه ا ِل ا َه   َه ٱلَّل ُق

“Allahu është pas tyre, i ka në kontroll.”
202

 

* 

 

ا ي ٌۭة  ا َّل ِل ا ُقلْد َهووٌۭة  اهُق َه  *بَه ْد

ا ا َّل ْد ُق ظٍۢء    ِل اٱَه ْدحٍۢء 

“Por është Kur‟ani famëlartë në Pllakën e mbrojtur.”
203

 

* 

 

Ve sal-lall-Llaahu alaa sejjidinaa Muhammedin 
ve alaa aalihive sahbihii ve sel-lim. 
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Nata e Kadrit dhe rruga për të arritur tek Allahu 

dhe e vërteta e Emrit të madh 

 

Tre muajt, janë sezoni më i rëndësishëm për t’u afruar me Allahun. 

Renditja e tyre është si në vijim: 

- muaji rexheb, 

- muaji shaban, dhe 

- muaji ramazan. 

Muajt, me të cilët muslimanët përgatiten për të pritur natën e Kadrit, të 

cilën natë Zoti  i Lartmadhëruar në Kur’anin fisnik e ka cilësuar se është më 

i vlefshëm se një mijë natë, përafërsisht tetëdhjetë e disa vite, kjo është edhe 

mesatarja e kohëzgjatjes së jetës së njeriut, që do të thotë se është e 

vlefshme sa e gjithë jeta. 

Na është treguar se Zoti i Lartmadhëruar i zbret melekët enkas për ata të 

cilët veprojnë në këtë natë dhe po ashtu te ta e zbret edhe shpirtin e shenjtë 

(Xhibrilin). Me këtë sinjalizon se ata të cilët arrijnë vlerën e natës së kadrit 

janë me pejgamberët, me të cilët ndërlidhen edhe melekët, e kjo tregohet në 

suretul Kadr dhe suretul Fusilet: 

Zoti i Lartmadhëruar thotë:  

“Me të vërtetë, atyre që thonë: - Zoti ynë është Allahu, e pastaj 

vazhdojnë të vendosur në rrugën e drejtë, do t‟u zbresin engjëjt (para 

vdekjes) e do t‟u thonë: - Mos u frikësoni dhe mos u pikëlloni! Dhe 

gëzojuni xhenetit që u është premtuar.”  

“Ne jemi mbrojtësit tuaj në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. 

Atje do të keni çfarë t‟u dëshirojë zemra dhe çfarë të kërkoni, dhuratë e 

pasur prej një Zoti Falës dhe Mëshirëplotë” (Fusilet : 30-32) 

Këto janë ajete të cilat i ndërpresin iluzionet e atyre të cilët pretendojnë 

dhe e përkufizojnë zbritjen e melekëve për të mirët vetëm në çastin e 

vdekjes ose vetëm kur të ringjallemi. Pa dyshim se këto ajete e kanë 

përcaktuar detyrën e melekëve, që kur të zbresin janë në shërbim të 

njerëzve, përkujdesjen ndaj tyre, plotësimin e nevojave të tyre dhe marrjen 

përsipër të çështjeve të tyre si në këtë botë edhe në botën tjetër. Kjo është 

kështu pasi që melekët atyre u drejtohen me lajmin e gëzueshëm nga lart, 

për përkujdesjen ndaj besimtarëve të cilët i përmbahen sheriatit islam, se ata 

do të jenë të lumtur “në këtë botë dhe në botën tjetër”. Pra, në të dy botët, 

ashtu siç ka ardhur në suretul Kadr: 
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“E kush mund të ta shpjegojë ty se ç‟është nata e Kadrit? Nata e 

kadrit është më e mirë se njëmijë muaj. Engjëjt dhe Shpirti (Xhibrili), 

me lejen e Zotit të tyre, zbresin në këtë natë, me të gjitha vendimet.” 

(El-Kadr : 2-4) 

Kjo është njëra prej dukurive të Natës së Kadrit. Me këtë nënkuptojmë 

se nata e kadrit është lidhja e fortë në mes të robit dhe Allahut dhe në mes të 

robit dhe melekëve të Zotit të Tij. 

Përpos kësaj, në realitet, nata e kadrit vjen në ramazan, të cilit muaj i 

paraprinë nata në të cilin është bërë lidhja në mes të Krijuesit dhe krijesës, e 

ajo natë është nata e njëzetë e shtatë e muajit Rexhep, në të cilin muaj 

muslimanët i shpeshtojnë lutjet e tyre dhe përkujtimet ndaj Allahut dhe në 

namazet e tyre përqendrohen të jenë të sinqertë ndaj Zotit të Lartmadhëruar. 

Më pastaj është nata e kërkim faljes e cila është nata e mesme e muajit 

shaban, ashtu siç e ka përmendur edhe vet i dërguari i Allahut s.a.v.s. Më 

pastaj vjen nata e parë e muajit ramazan. Në secilën natë qëndron një pjesë, 

ashtu siç e ka sqaruar suneti fisnik. 

Në secilën natë ka udhëzime dhe frymëzime, ose çelësin prej çelësave të 

Natës së Kadrit, i cili në të shumtën e rasteve ndodhet në të. Themi kështu, 

nga shkaku se nëse nata e Kadrit është nata e pranimit të lutjeve dhe 

pranimfalja e gabimeve tona, atëherë Allahu i Lartmadhëruar na përgjigjet 

në netët e Ramazanit dhe në netët tjera pos netëve të muajit Ramazan, si f.v. 

vetëm në natën e 27, por është e shpërndarë në të gjitha netët tjera, mirëpo 

përcaktohet për atë i cili i hap dritaret e shpirtit të tij për ta pritur me vepra 

të cilat e kënaqin Allahun dhe me to mëshirohen njerëzit, ashtu që të 

rrënjoset feja islame në veten e tij dhe te të tjerët të cilët janë rreth tij. 

Për këtë arsye, i nderuari Muhjidin bin Arabiu ka thënë se nata e kadrit, 

është e paraparë që të jetë nata e miraxhit, ashtu siç e ka paraparë në natën e 

mesme të muajit shaban, ashtu siç e ka paraparë në të gjitha ditët e të gjithë 

muajve të vitit. Ajo është nata e veçantë për t’u pranuar lutja nga kategoria e 

të mirëve prej njerëzve, prej dashamirëve të Allahut të Lartmadhëruar. 

Për këtë arsye, Ibni Mesudi dhe disa sehabe tjerë, mendojnë se nata e 

Kadrit në vetvete është në çdo ditë të bekuar të vitit. 

 

  



92 

 

Çka është nata e Kadrit? 

 

A është energji e cila hapet nga qielli dhe jep dritë e cila i shndritë muret 

e dhomave të fjetjes dhe rrezaton në gjumin tonë, siç transmetojnë njerëzit e 

rëndomtë në tregimet e tyre dhe ua tregojnë fëmijëve të tyre këto tregime 

për t’u lutur me lutjet e njohura, e që njëra prej atyre lutjeve është: “O Zoti 

im, më jep pasuri të pakufishme, lutjen mos ma refuzo dhe më bën që të 

hy në xhenet pa llogari.”, e tjera transmetime të tjera të cilat i transmetojnë 

njerëzit e rëndomtë dhe disa tregues të devotshëm?. 
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Energjia për të arritur tek Allahu 

 

Sido që të jetë, nata e Kadrit, absolutisht, është natë e fitimit të energjisë, 

jo në kuptimin e ushqimit, por në kuptimin e fuqisë dhe gjithsecili merr prej 

asaj energjie nga Zoti i tij varësisht prej veprave të tij ndaj Zotit të tij. 

Energjia nga vepra e mirë e cila depërton në jetën tënde, pa bërë mëkate, e 

cila pastaj mbetet në ushqim, përpos një pjese të vogël, dhe prej 

angazhimeve dhe ideve mendore në jetën e natës tënde, duke lexuar Kur’an 

dhe duke vepruar me të, që nënkupton veprën tënde, e përputhur me leximin 

e Kur’anit, në atë masë të cilën e ka paraparë Krijuesi i Lartmadhëruar, 

“dhe kur ta lexojmë atë, pasoje leximin e tij” (El Kijame : 18). 

Këtë Kur’an të pastër ndërlidhe gjatë gjithë vitit derisa të ndriçosh të 

gjitha organet e trupit tënd dhe t’i pastrosh nga ndyrësirat e veprimeve dhe 

fjalëve tua. Dhe gjatë vetmisë tënde, ushqimi dhe angazhimi yt le t’i ofroj 

shpirtit tënd ushqimin e vetëm, e ai është përkujtimi i Allahut, pa marrë 

parasysh a je në namaz apo i ulur, ktheje fytyrën tënde tek Zoti i 

Lartmadhëruar me zemrën dhe gjuhën tënde, ose duke e lexuar Fjalën e Tij, 

deri sa ta forcosh shpirtin tënd, deri sa atë natë të lidhesh me Zotin dhe ta 

njohësh Atë. 

Shpirti kalon aty ku ti mendon, e ky është sekreti i thënies së 

pejgamberit s.a.v.s. 

Robi, prej namazit të tij nuk ka asgjë tjetër pos asaj për të cilën është 

përkujdesur, ajo ngrihet lartë si vetëtimë duke e lexuar fjalën e Allahut atë 

ditë kur të plotësohet besimi yt praktik dhe i përmbahesh ligjeve të Tij dhe i 

fton njerëzit në kushtetutën e Tij: 

“Tek ai ngrihet fjala e mirë, po ashtu edhe vepra e mirë ngrihet tek 

Ai.” (Fatir : 60) 

Kështu qëndron deri sa të arrish në vendin e dëshmive:  

“O njeri, që përpiqesh shumë, mundin tënd do ta gjesh te Zoti yt.” 

(El-Inshikak : 6) 

Ti je dëshmitar, ti je i gjallë, e lufton të keqen, i përmbys idhujt e 

epsheve të cilat janë të ndaluara për veten tënde dhe për njerëzit. 

Rrezet e dritës në natën e Kadrit nuk vijnë nga energjia e mureve dhe 

mbulesave, ato burojnë nga veprat e tua dhe leximi yt, nga namazi yt, të 

cilat i shpërthejnë të gjitha mbulesat dhe pengesat. 

Ajetet ngrihen me shpirtin tënd, nga vendbanimi yt, mu sikurse të jenë 

vetëtimë apo vetëtima, që të bëhen ndërmjetësuese në mes të Zotit të 
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Lartmadhëruar dhe trupit tënd, të cilin e ke ndërtuar me veprën tënde, me 

atë lexim të Kur’anit dhe të veprimit të sinqertë vetëm për Zotin e 

Lartmadhëruar dhe nuk mbetet ndonjë mangësi e cila e pengon lidhjen me 

Zotin e Lartmadhëruar dhe kjo i bie, sikurse trupi yt me veprat e Kur’anit 

është bërë Kur’an në vete, dhe kështu, Kur’ani është bërë sikurse të jetë dy 

Kur’ana, ti i cili vepron me të, je bërë si fotokopje, pra i dubluar. Atëherë e 

sheh veten tënde se je bërë, trup me shpirt, si lloj fjalimi hyjnor, pra je bërë 

që të të bekojë Allahu dhe kjo paraqitet me emrin e Tij (Përgjigjës i thirrësit) 

ose je bërë shërues i cili i shëron dhimbjet e tua dhe dhimbjet e tjerëve duke 

e thirrur me më shumë se një emër të bukur prej emrave të bukur të Allahut. 

Dhe para vetes tënde reflektojnë ato emra dhe të mirat e atyre emrave. 

“Allahut i takojnë emrat e bukur dhe lutjuni nga dhuntitë e Allahut” 

(El-Earaf : 180) Secili merr në masë të veprës së sinqertë të cilën e ka 

vepruar vetëm për madhërinë e Zotit të Lartmadhëruar: “Ai e zbret shiun 

nga qielli dhe rrjedhin lumenjtë me masë.” (Err-Rread : 17), dhe disa 

bekime të Allahut për ne: “Ai (Allahu) është i cili dërgon salavate për ju, 

edhe melekët e Tij, që të ju nxjerr nga errësira në Dritë. Allahu është i 

Mëshirshëm për besimtarët.” (El-Ahzab : 43). “Dhuratat e Zotit tënd 

nuk i mohohen askujt.” (El-Isra : 20) 

Mirëpo këto bekime (dhunti) të Allahut, për ne nuk janë vetëm dhurata, 

dhe të pamerita, por këto i dhurohen atij i cili angazhohet me vepra të 

sinqerta, duke pritur dhe shpresuar në shpërblim nga ana materiale dhe në 

aspektin edukativ më lartë se krijesat tjera:  

“Me të vërtetë, Unë jam Allahu, s‟ka zot tjetër përveç Meje, 

prandaj, vetëm Mua më adhuro dhe kryej faljen për të më kujtuar 

Mua! Çasti do të vijë me siguri, por Unë e mbaj tepër të fshehur, që 

secili të shpërblehet për atë që ka bërë. Prandaj, mos e lër atë që nuk 

beson në të (Ditën e Kijametit) dhe që jepet pas epsheve të veta, të të 

nxjerrë (nga rruga e drejtë), përndryshe do të humbisje.!” (TaHa : 14-

17)   

Termi “çasti” nuk ka të bëjë vetëm me Ditën e Kijametit. Kjo, 

gjithashtu përfshinë edhe çastin e pranimit të lutjes dhe natën e kadrit, të 

cilën e ka sqaruar pejgamberi s.a.v.s., se ai çast dhe ajo natë vjen 

fshehurazi. 

Por ti je ai i cili e ndriçon rrugën tënde me veprat e mira dhe përkujtimin 

e shpeshtë dhe me namazin tënd, deri sa ta arrish atë, ose që të arrij te ti, e 

kjo, atëherë kur namazi yt me salavatin e Zotit tënd takohet te ti ashtu siç 

Zoti i Lartmadhëruar e pasqyron në suretul Kamer:  
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“Dhe Ne i hapëm dyert e qiellit me ujë të rrëmbyeshëm dhe i 

shpërthyem burimet e tokës, e u takuan ujërat për një qëllim të 

paracaktuar.” (El-Kamer : 11, 12) 

Allahu është Dritë, e cila e përfshinë gjithësinë dhe çka ka në të, ndërsa 

veprat e tua janë dritë e cila prodhohet në shpirtin dhe qenien tënde, forcohet 

me forcën e veprave tua, deri sa të shpërthejë trupi nga gabimet e 

shumënumërta. Dhe ndërlidhet me dritën, dega me bazën e tij dhe me atë që 

është burimi i dritës në natën e kadrit, që nënkupton se bëhet e ndërlidhur, 

me fjalë tjera, dituritë e tua ndërlidhen me bazën e diturive që prej asaj nate, 

siç është rasti me shokun e Musait a.s.:  

“Dhe Ne i dhamë atij mëshirë nga Ne, dhe e mësuam me diturinë 

Tonë.” (El-Kehf) 

“Allahu është Drita e qiejve dhe e Tokës. Drita e Tij shëmbëllen me 

atë të një kamareje, në të cilën ndodhet një llambë. Llamba është në një 

kristal, kurse kristali është si një yll i shndritshëm. Ajo (llamba) ndizet 

nga druri i bekuar i ullirit, as lindor, as perëndimor, ndërsa vaji i saj 

shkëlqen edhe pa e prekur zjarri. Dritë sipër dritës. Allahu udhëzon 

drejt dritës së Tij kë të dojë.” (Suretu Nur : 35) 

Kjo nënkupton se, Zoti i Lartmadhëruar udhëzon me dritën e Tij cilin të 

dojë prej robërve të Tij. Kjo edhe dëshira janë vepra e sinqertë nga robi dhe 

jo vetëm dëshira e zbrazët pa vepra. Shtëpitë të cilat kanë marrë leje që të 

ngrihen, janë zemrat, pra shpirtrat me madhërimet e tyre zgjohen të ngritura 

te Zoti me kujtimet e tyre (dhikrin). Shpirti në veten tënde, dhe çka ke rreth 

teje, kur ta kujtosh Zotin tënd, zgjerohet deri sa ta përfshijë trupin tënd, dhe 

përfshinë të gjitha anët dhe plotësohet ndërlidhja me dritën e qiejve dhe të 

tokës, që do të thotë me Allahun. Dritë përmbi dritë. Yndyra e zemrave të 

cilat ndriçojnë janë përkujtimet ndaj Allahut, të cilën na e ka mësuar Zoti i 

Lartmadhëruar me fjalët e Tij. Dhikri dhe tesbihi i përditshëm. 

Zoti të kujton ty ashtu që vepra jote mos të të tradhtojë, mos të të 

gënjejë, të mos lë asgjë pas dore, në shtëpinë tënde të mos anashkalohet 

trashëgimia e cila është farz, ashtu që vajzës të mos i lejohet e drejta 

trashëgimore, në namazin tënd, sa i përket shoqërisë tënde, të publikohet 

ligji i Allahut dhe fjala e Zotit në të gjitha manifestimet:  

“Dhe kush më kujton në ambient publik, Unë e kujtoj në një 

ambient publik më të mirë.” Kështu është vërtetuar në hadith kudsij nga 

Zoti i Lartmadhëruar.  

 Kështu realizohet ngritja lartë e më lartë, çdo herë kur e shpeshton 

përmendjen e Zotit. Nëse e kalon natën i vetmuar me përmendje të Zotit 

tënd, si f.v., në natën e miraxhit, ose në natën e mesme të muajit shaban, ose 
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në ditën e parë të ramazanit, ose të çdo nate të ramazanit, ose në ndonjë natë 

prej netëve të vitit, dhe do të zbulohet çelësi për të arritur te pranimi i lutjes. 

Do të të zbulohet ty çelësi i lutjeve dhe zbulimi i fjalëve më të mira për 

lutje, të cilat nuk kanë përfunduar dhe kurrë nuk do të përfundojnë, lutje të 

cilat nuk thuhen vetvetiu por ato lutje dhe pranimin e atyre lutjeve e arrijnë 

vetëm fatlumët e natës së madhe të kadrit, të cilët e kanë fatin e robërve të 

Allahut, të cilët angazhohen dhe përpiqen vazhdimisht deri sa ta arrijnë 

qëllimin dhe lumturinë:  

“Ti o njeri, që përpiqesh shumë, mundin tënd do ta gjesh te Zoti 

yt.” (El-Inshikak : 6) 

Takimi me Zotin tënd ndodhë ose në natën e kadrit ose në momentin e 

dëshmorisë tënde, ose në xhenet, pas jetës së gjatë nëse veç je prej banorëve 

të xhenetit: 

“Thuaj: - Padyshim se unë jam njeri sikurse ju, mua më shpallet se 

Zoti i juaj është një Zot i vetëm. Dhe kush dëshiron të takohet me Zotin 

e tij, le të veprojë punë të mira dhe në adhurim të Zotit, mos t‟i bëhet 

idhujtari me askënd.” (El-Kehf : 110) 
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Emri Madhështorë i Allahut  

 

Në natën e kadrit të parë, Zoti i Lartmadhëruar të zbulon ty emrin 

madhështorë. 

Të cilin emër nëse do të shpërndahej prej Allahut tek ti, do të 

fatlumturohesh. Ky emër është i përbërë prej shtatëdhjetë e disa emra të cilët 

janë të shpërndarë në të gjithë Kur’anin në përgjithësi dhe jo vetëm në një 

vend të tij. 

Ky zbulim mund të ndodh deri sa je fjetur ose frymëzohesh duke e 

adhuruar Allahun, derisa je duke e lexuar Kur anin, “Ne nuk kemi lënë 

asnjë mangësi në libër.” (el-E’nam : 38) 

Dhe siç e kemi treguar më herët, secili nga ne ka reflektim të veçantë. 

Është:  

- Emri me të cilin Isa a.s. i ka shëruar dhe i ka ngjallë të vdekurit dhe i 

ka bërë të fluturojnë shpendët. Por, e gjithë kjo me lejen e Allahut. 

- Emri me të cilin Sulejmani i ka nënshtruar xhinët, erërat, shpendët. 

- Emri me të cilin Muhamedi a.s. i ka shpërthyer dhe është ngritur në 

hapësira qiellore për të cilën mrekulli bota bashkëkohore me civilizimin dhe 

mjetet e saj nuk mund të konceptoj sekuencat më të afërta të asaj ngjarje si 

f.v. Hëna, Marsi, Saturni me të gjitha rrugët e tyre, në rusi, Amerikë e vende 

tjera.  

Ky emër është në Kur an.  

Ky emër është në Kur’an, emër me të cilin Musa a.s. triumfoi mbi 

magjinë, dhe e ka ndarë detin, e cila mrekulli tregohet në Kur’an dhe në 

rastet e secilit pejgamber për të cilët shohim në Kur’an. Duke filluar prej 

emrit të Allahut i cili e fali Ademin, e i cili tregohet në Kur’an dhe emrit të 

Allahut me të cilin Ibrahimi a.s. u bë imam, siç e tregon Kur’ani. 

“Ademi mësoi disa fjalë (se si të kërkonte falje) nga Zoti i tij, kështu 

që Ai ia pranoi pendimin.”  (El Bekare : 37) 

“Kur Allahu e provoi Ibrahimin me disa urdhërime, të cilat ai i 

plotësoi, Allahu i tha: “Unë do të të bëj ty imam (prijës) të njerëzve!”    

- “Po pasardhësit e mi?” - pyeti ai. Allahu tha: “Premtimi Im nuk i 

përfshin të padrejtët.” (El-Bekare : 125) 

Këto fjalë, çfarë kuptimi kanë dhe sa janë, cili është sekreti i numrit të 

tyre. Sekreti i numrit në thënien e Zotit të Lartmadhëruar: “Nëse kërkon 

falje për ta shtatëdhjetë herë.” (Et- Tevbe : 80) 
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Çka ndodh nëse tejkalohet numri shtatëdhjetë dhe si është e mundur që 

pejgamberi s.a.v.s. të kërkoj falje shtatëdhjetë herë ose ndonjëherë njëqind 

herë, siç është vërtetuar në hadithe autentike. Këtë Kur’ani e ka sqaruar  në 

mënyrë të thuktë. Zoti i Lartmadhëruar e sqaron se nëse e lexon Kur’anin 

dhe vepron me të, pra nëse e harmonizon leximin me veprimin, atëherë 

fshehtazi, kthehet emri tek ju. 

“Dhe qëndro me ata që i luten Zotit të vet në mëngjes dhe mbrëmje, 

duke dëshiruar Fytyrën (kënaqësinë) e Tij dhe mos i shmang sytë nga 

ata (tek të tjerët), duke dëshiruar stolitë e shkëlqimin e kësaj jete. Mos 

dëgjo atë, zemrën e të cilit ia kemi lënë mospërfillëse ndaj përmendjes 

Sonë e, që shkon pas dëshirave të veta, duke shkelur çdo kufi në 

veprimet e veta.” (el-Kehf : 28) 

Dhe… Vepro kështu deri sa Allahu të të begatoj varësisht prej 

angazhimit tuaj, dhe të jep përgjigjen ndaj atij emri, dhe ndërlidhesh me të 

deri sa Zoti i Lartmadhëruar më pastaj do të t’i zbuloj të mirat për ty, dhe 

kështu deri sa të të plotësohen fjalët dhe të bëhesh dashamir i plotë dhe ta 

ndiesh veten në prani të Zotit, e sheh Arshin, dëgjon fjalët prej Zotit të 

Lartmadhëruar, siç ishte rasti me Musaun kur Zoti ka thënë: “Pa dyshim se 

unë jam Allahu, Zot dhe përkujdesës i gjithësive.”  (el-Kassas, 30) 

Do të të shpërfaqet deri sa duke qenë zgjuar të shohësh edhe melekët, 

shpirtrat e pejgamberëve dhe xhinët. 

I dëgjon ato, dhe përfiton prej tyre në mënyrën siç e ka sqaruar këtë 

imam Gazaliu r.a. në librin “Riaktivizimi i shkencave Islame” dhe në librin 

“Shpëtimi nga devijimi”. 

Për të arritur deri aty nevojiten hapa të cilat do t’i paraqesin si në vijim: 

 

1. Lexoje Kur’anin në tërësi në dy forma të leximeve. 

E para: për të mësuar përmendësh dhe kjo formë e leximit bëhet me zë 

dhe pa zë, ashtu siç e parasheh dhe të qetëson ty. 

E dyta: Leximi posaçërisht për adhurim dhe për ushqim të shpirtit dhe 

mendjes duke u përqendruar në lexim dhe duke medituar. Në këtë nuk 

lëvizë gjuha jote, dhe nuk angazhohet zemra jote vetëm se në vendet ku 

gjenden pjesët e Kur’anit ku Zoti flet dhe të përfshinë ty nga të gjitha anët 

dhe ndikon në atë që e lexon. Këtë e quajmë: Lexim me ndikim praktik në 

ndenja, dhe nga leximi duke mos përfituar diçka si program apo ndonjë ide. 

Gjithmonë Mus’hafi të ketë edhe fusnotat e tefsirit, të fjalëve të vështira për 

t’u kuptuar si f.v.: Mus’hafi me tefsirin e Xhelalejn, ose të Bejdavijut, ose të 

Taberijut.  Kjo nënkupton që të jetë me hadithe të cilat janë thënë në lidhje 
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me ajetet e caktuara. Ky Lexim është mirë të jetë në mbrëmje, po ashtu edhe 

në mëngjes. 

 

2. Vepro me kuptimin të cilin e ke përfituar nga leximi paraprak.  

“Njëmend, Ne ta kemi zbritur ty Librin me të vërtetën. Andaj 

adhuro vetëm Allahun me përkushtim të çiltër për Të!” (Ez-Zumer, 2) 

Pason veprimi i asaj çka ka lexuar. 

 

3. Leximi dhe veprimi të jetë gjatë gjithë vitit dhe jo vetëm gjatë muajit 

të Ramazanit. 

 

4. Gjatë gjithë jetës, së paku në çdo javë përcaktoje një kohë që të 

vetmohesh me Zotin tënd si p.sh. në ora shtatë të mbrëmjes dhe e lexon ajeti 

Kursijën dhe ajetet e fundit të suretul Bekare “Lil-Laahi ma fis-

semavati…” dhe pastaj atë çka ke mësuar përmendësh prej Kur’anit.  

Pastaj emrat e bukur të Allahut duke filluar me emrat e bukur të Allahut 

të ajetul Kursij, dhe pastaj emrat e bukur tjerë të Allahut të cilat ke pasur 

mundësi t’i mbash mend prej 99 emrave të bukur të cilat i ka përmendur 

pejgamberi s.a.v.s. dhe të cilat na kanë ardhur në koleksionet e suneneve. Në 

këtë libër secili prej tyre përsëritet disa herë. Nuk duhet të bazohesh vetëm 

në këtë numër. Por angazhimi yt duhet të jetë në drejtim të asaj që Allahu 

dhuron në atë i cili e plotëson atë numër, ashtu sikurse angazhimi yt nuk 

duhet të jetë vetëm në ajetet e namazit, por i tërë përqendrimi yt duhet të jetë 

të vepruarit me to deri sa Allahu ta pranoj namazin dhe ta pranon lutjen 

tënde në të. Për këtë arsye duhet të tërheqësh çdo emër me ndjenjat e tua se 

Allahu të përfshinë në të gjitha anët që do të thotë bashkëdyzimi në mes të 

emrit i cili të përfshinë ty dhe emrit të cilin e lexon ti. Kështu vepron edhe 

në namaz dhe e kupton se shpirti yt qëndron pranë Zotit të Lartmadhëruar, 

dhe ai të përfshinë ty në të gjithë në rrethin dhe ambientin në të cilin jeton. 

 

5. Mos u koncentro në emrin e shkruar me shkronja por koncentrohu në 

kuptimin e emrit i cili të përfshinë ty. 

 

6. Në këtë vetmim (izolim) në asnjë çast mos u trego neglizhent, falu i 

vetmuar, ose me shokë, ose me familje, por me kusht që asnjëri  mos ta 

dekoncentroj tjetrin dhe të ndiesh siguri në vetvete se Zoti do të të pranoj 

pendimin dhe se ai do të t’i largoj sëmundjet dhe dhembjet, do të t’i lehtësoj 

çështjet dhe do të të ndihmoj të plotësosh nevojat dhe të u përgjigjet lutjeve 

tua, në atë vetmim dhe në namazet tua  
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7. Mos u dekoncentro gjatë namazit, lutu gjatë sexhdes, fale namazin e 

nevojës çdo natë posaçërisht në pjesën e tretë të natës para agimit. 

 

8. Mëshiroj jetimët. Nuk mund të ndodhë ndërlidhja e robit me Zotin e 

tij dhe nuk lejohet që ato të anashkalohen. Mosrespektimin e tyre dhe të 

varfërve dhe njerëzit të cilët nuk dëshirojnë të i respektojnë ata, Zoti i 

Lartmadhëruar i ka llogaritur si përgënjeshtrues të fesë islame, ata të cilët 

falen qoftë haptazi qoftë fshehurazi ndërsa nuk i nderojnë jetimët, dhe ata që 

sillen ashpër ndaj tyre i ka llogaritur si proklamues të namazit. 

ا ابِل ٱ ِّ  ِل بُق يا ُق َه ِّ اوٱَّل ِل وَأ ْد َه ا* وَأرَه تِليمَه اوٱْديَه عُّم يا َه ُق اوٱَّل ِل ٱِلكَه ٰـ ا*  َه َه اطَهعَه مِلاوٱْد ِل ْد ِلي ِل لَه ٰـ ا َه ضُّم ٱَه ا َه ُق ا* ا َه
ا لِّي َه صَه اٱِّلْد ُق ا*  َه َه ْد ٌۭة ا َه هُق وَه مْد ا َه ا َه َه  ِلهِل مْد اهُق ا* اوٱَّل ِل  َه و ُق وَه ا ُقلَه مْد اهُق ا* وٱَّل ِل  َه اوٱْد َه  ُق وَه ا* ا َه َه ْد َهعُق وَه

“A e ke parë ti (a e sheh) atë, që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe 

llogarinë në botën tjetër? Po ai është që e përzë në mënyrë të vrazhdë 

bonjakun. Dhe që nuk nxit për të ushqyer të varfrin. Pra shkatërrim 

është për ata që falen, të cilët ndaj namazit të tyre janë të 

pakujdesshëm. Ata që vetëm shtiren (sa për sy e faqe). Dhe nuk japin as 

sendin më të vogël (as hua).” (El-Maunë : 201) 

Që do të thotë se nuk i plotësojnë kushtet e pranimit të namazit sepse 

kushtet e pranimit të namazit janë: respektimi i jetimëve, të varfërve dhe 

nxitja e tjerëve për t’i respektuar këto kategori. Ai i cili e anashkalon këtë 

aspekt humanitar të ndihmës së tyre dhe lutjes për ta, Allahu xh.sh. namazin 

e tij e konsideron si proklamim ndaj njerëzve, kur ka thënë: “Ata janë të 

cilët proklamohen dhe shenja e tyre është: E pengojnë ndihmën dhe 

dhënien e lëmoshës.”. Pra, mbështetjen, përkrahjen dhe ndihmën ndaj kësaj 

kategorie të robërve musliman të Allahut. 

Në të njëjtën kohë angazhohu në ndërlidhjen e raporteve farefisnore dhe 

duhet ta dish se jetimi dhe i varfri i afërt janë më prioritar se jo të afërmit: 

ا ا َه ٱْد َه َه ٰـ ِلي ِل تَه ٰـ َه ٰـ ا َه ٱْديَه بِلي َه ا َه ٱْد َأ ْدلَه ٱِل َه ْد ِل ا َهلِللْد َهاٰـ لٍۢء  يْد ااَه تُقما ِّ ْد قْد ا َه آاوَأن َه ا ُق ْد اۖ  قُق وَه وا ُق  ِل ا َه وَه  َه ْد َألُق نَهكَه
لِليمٌۭة ا ۦا َه ابِل ِل ا ٱلَّل َه ا َه  ِلوَّل لٍۢء  يْد ااَه ا ِل ْد لُق و۟ا عَه ۗاا َه َه ا َه ْد بِلي ِل ا ٱ َّل   َه بْد ِل

“Të pyesin për atë se çka të  shpenzojnë.Thuaj : “çkado që 

shpenzoni,shpenzoni për prindërit;për të afërmit;për jetimët;për të 

varfërit dhe për udhëtarët pa mjete udhëtimi.Çdo të mirë të cilën e 

bëniAllahu e di për të”.(El-Bekare : 215) 
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Po ashtu, e kemi për bazë edhe thënien e Zotit të Lartmadhëruar në 

hadithin kudsij: “Unë jam i Gjithmëshirshmi dhe infinitivi i lidhjes 

farefisnore e ka burimi prej emrave të Mi dhe kush i ndërlidh raportet 

farefisnore, i ka ndërlidhur raportet me Mua dhe kush i ndërpret 

raportet farefisnore, i ka ndërprerë raportet me Mua.” 

Po ashtu kemi thënien e Zotit të Lartmadhëruar në Kur’anin fisnik:  

ٰـً  ۚاا او ِل ْد َه  ٱِل َه ْد ِل بِلٱٱْد َهاٰـ ا َه او ِلٱَّل آاو ِل َّل هُق و۟ا بُق ُق آ اوَأٱَّل ا َهعْد بُّمكَه ارَه   َه َهلَه ٰـ
“Zoti yt të ka caktuar që të mos adhurohet askush pos Tij dhe 

prindërit respektohen.” 

(El-Isra : 23) 

 

9. Ta dish se e ke obligim zekatin, nga të ardhurat tua dhe nga çdo 

çështje e cila të sjell të ardhura. E jep zekatin që në momentin kur e deponon 

mallin. 

ا لُق مٌۭة  عْد ا َّل ا َه ٌّي  مْد ٱِلهِل اوَأ ْد َهاٰـ ا ِل آ  ا* َه ٱَّل ِل  َه
لُق مِلاا ا َه ٱْد َه ْد ٱِّل َّل آئِل ِل

(El-Mearixh : 24, 25) 

 

هِلۦ صَه ٱِل ا َه مَه ۥا َه ْد قَّل ُق ا َه اۖ    َه َهو ُق و۟ا  

“Dhe jepeni të drejtën e tyre në ditën e të korrurave.” 

(El-En‟am : 141) 

 

ا ٱْد َأرْد ِلا لَهجْد َه اٱَه ُقما ِّ َه ا َه ِل َّل آاوَأاْد تُقمْد بْد ا َه ا َه َه ا ِل اطَهيِّبَه ٰـ ِل قُق و۟ا اوَأن ِل و۟ا ا َهو َه ُق آ ٰـآ َأ ُّمهَه ا ٱَّل ِل  َه اۖ    َه   

(El-Bekare : 267) 

 

Për këtë arsye Ibn Hazmi në librin e tij “El Mehalij” e ka përmendur se 

zekati i pasurisë jepet edhe në të ardhura personale ashtu siç jepet nga çdo 

fitim i cili arrihet si f.v. prej burimit të pagave dhe prej çdo pasurie të fituar 

në momentin e fitimit dhe jo pasi që të kalon një vit i plotë. Prej atyre të 

cilët e kanë paraparë ditën e fitimit janë edhe Ibn Abasi, Umer Ibnu Abdul 

Azizi dhe Muaviu r.a., të cilët konsiderohen prej gjeneratave të para, afër me 

këtë, prej dijetarëve të mëvonshëm është Esh-Shevkaniu. 
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10. Mos nënçmo as sendet e ngurta dhe as gjallesat, që të mos kthehet 

urrejtja tek njerëzia. 

 

11. Lexo Kur’an me abdes, gjatë ditës vepro punët ditore me abdes dhe 

pasi që t’i falësh dy rekate flejë me abdes me nijet që Allahu të të zbuloj 

fshehtësi ty atë çka është e dobishme. 

Duhet që me gjumin tënd, aktivitetin tënd dhe me pushimin tënd, të kesh 

për qëllim kënaqësinë e Allahut dhe fitimin e shpërblimeve prej Tij. 

 

12. Nëse në gjumin tënd vëren ndonjë shenjë, vepro në bazë të asaj 

shenje dhe përsërite shpesh, posaçërisht nëse është në pyetje shenja prej 

pejgamberit s.a.v.s. Po ashtu nëse të lexojnë diçka disa prej njerëzve të 

devotshëm, ose që ai lexim përsëritet në jetën tënde, si në formë të 

inspirimit ose në gjumë. 

 

13. Ekziston mundësia që Lidhësit të të ndihmojnë. Të shoqërohesh me 

lidhësin është më mirë se sa të bësh adhurim dyzetë ditë i vetmuar, atëherë e 

vështira të lehtësohet, ndërsa e largëta të afrohet. Edhe pse Lidhës të vërtetë 

vështirë se mund të gjejmë bile në nivel bote janë të rrallë “shumë nga të 

parët dhe pak nga më të vonshmit.” (El-Vakiatu) Ata janë të afërmit. 

 

14. Mundesh që të kërkosh mbrojtje me suren Jasinë. E lexon shpesh me 

qëllim që Allahu ta ndriçon rrugën tënde. 

 

15. Të jesh pozitiv dhe i fuqishëm në të gjitha çështjet e tua, urdhëro në 

të mirë dhe parandalo nga e keqja. Nëse ti je më i miri, mirëpo nëse nuk e 

largon të keqen dhe nuk urdhëron për të mirë, atëherë e ke mbuluar veten 

natën, atëherë të përfshinë thënia e pejgamberit s.a.v.s., për atë i cili e ka 

lënë anash xhihadin me gjuhë dhe me zemër: “Pas kësaj nuk mbetet nga 

besimi as sa kokrra e bizeles.” 

 

16. Secili njeri e ka natën e vet të caktuar në muajin e caktuar të vitit të 

caktuar. 

 

17. Falu në ditët e festave islame, sikurse edhe ditëve tjera, duke 

qëndruar i vetmuar në pjesën më të madhe të natës, pastaj flejë dy ose tri orë 

dhe pastaj vazhdoje pjesën tjetër të natës. Ne kemi parë dobi të shumta në 

natën e miraxhit dhe në ditën e mesme të muajit Shaban, në natën e parë të 

muajit Ramazan dhe në natën e vërejtjes së hënës së re, e shans i madh 
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qëndron edhe në netët e muajit të Ramazanit, kur veprat (shpërblimet) 

shumëfishohen. Në këtë të ndihmon shkuesi në miëraxh, pejgamberi s.a.v.s. 

i cili i mbush bateritë shpirtërore për të arritur emrin madhështorë dhe te 

secili Ramazan shtohen veprat në të cilin muaj zbresin melekët për 

ndërlidhje. Po ashtu edhe nëntë ditët e para të muajit Sheval, prej të cilëve 

gjashtë ditë janë ditët e bardha, pastaj nata e Arafatit dhe dy ditët e 

bajrameve, dita e ashures, dita e parë e vitit, ditëlindja e Muhamedit s.a.v.s. 

Po ashtu përkujtimet e dëshmorëve, evliave, pejgamberëve, duke u lutur për 

ta, ashtu që Allahu lutjen për ta ta kthej tek ti.  

 

18. Në çdo ditë të agjërimit, para se ta fillosh iftarin, iftarin filloje me 

pemë ose perime të cilat nuk kanë shpirt, me fjalë tjera nuk e fillon me 

ushqim prej të cilave kanë pasur shpirt, me fjalë tjera, hurma dhe pemë. Ky 

veprim është veprim edukativ dhe jo obligativ, siç do ta shohësh në pjesën 

“Ana mjekësore dhe shpirtërore e agjërimit” përndryshe, gjatë ditës ushqimi 

yt le të jetë në fillim pak vegjetarian dhe ndaloje veten nga pija dhe ushqimi 

në pjesën e fundit të ditës. Ndërsa nëse je agjërueshëm, atëherë iftari le të 

jetë vegjetarian, le të jetë i lehtë dhe pak, nuk ka pengesë nëse vazhdon të 

ushqehesh me atë që ta ka ënda, nëse veç natën e ke plotësuar dhe gjatë 

natës i ke kryer detyrat ndaj begative të Zotit. 

Kjo nga shkaku se ata të cilët në mbrëmje e mbushin barkun e tyre me 

ushqim të mishit dhe ngopen shumë nuk mund të arrijnë sepse i kaplon 

gjumë i thellë. 

 

19. Ndonjëherë Allahu ju bën vizionar dhe e plotëson perceptimin tuaj, 

ose ju bën që të ndjeni ndonjë ndjenjë përderisa jeni zgjuar ose edhe me 

fuqinë e Tij mbulon diçka nga ju, deri sa të vazhdosh dhe të përpiqesh 

vazhdimisht të arrish gradë të lartë: 

 

لَهاٰـتِلا ا َه ٱثَّل َه ا َه ٱْد َأن ُق ِل ا ٱْد َأ ْد َهاٰـٱِل ا ِّ َه صٍۢء  نَهقْد ا َه ا َه ٱْد ُق عِل ا ٱْد َه ْد ِل ا ِّ َه نَّل ُقمابِلشَه ْد ٍۢء  لُق َه بْد ٱَه َه ا ۗ َه ٰـبِللِل  َه لِلا ٱصَّل  بَهشِّ ا َه
 ا*

ا عُق وَه ارَهاٰـجِل و ِلنَّل آاو ِلٱَهيْد ِل ا َه او ِلنَّل اٱِللَّل ِل و۟ا ا َه ٱُق آ يبَه ٌۭة  ما ُّمصِل تْدهُق ٰـبَه وآاوَأ َه  او ِلوَه اا* ٱَّل ِل  َه
رَه ْد َه ٌۭة ا ا َه مْد بِّهِل ا ِّ ارَّل لَه َهاٰـتٌۭة  ا َه مْد هِل لَهيْد ا َه ٰـآئِلكَه ٱَه  اا ۖوُأ ۟ا تَه ُق وَه هْد ا ٱْد ُق مُق اهُق ٰـآئِلكَه ٱَه  وُأ ۟ا ا َه

“Gjithsesi do t‟ju sprovojm me diçka, qoftë me sprovë frike, qoftë 

me sprovë urie ose me pakësim pasurie dhe humbje të jetëve e zhdukje 

të frutave, por përgëzoj durimtarët. Të cilëve kur u ndodhë fatkeqësia 
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thonë: Ne jemi të Allahut dhe ne tek ai do të kthehemi.” (El-Bekare : 

155-157) 

 

Ky mundim dhe angazhim t’i asgjëson mëkatet dhe të përgatit për të 

arritur gradë të lartë. 

 

20. Nëse i lutesh Zotit me ndonjë lutje, ose e falë namazin e nevojës, 

(salatul haxhe) atëherë përforcoje edhe me dhënie të sadakasë te ndonjë 

jetim, ose te ndonjë i varfër. Ky është një lloj pastrimi për të qenë lutja e 

pranuar: 

 

ا َه َه َهً  ا ىٰـ ُقمْد انَه ْد َه ىْد ا َه َه ابَهيْد َه ا َهقَه ِّ ُق و۟ا ا ٱلَّل ُق ٱَه تُقمُق يْد وانَه ٰـ َه لُقاۚ   و ِلوَه وَأطْدهَه ا َه اٱَّل ُقمْد لٌۭة  يْد ااَه ٱِلكَه اۚ   اوَهاٰـ  

“Kur të komunikoni me të dërguarin jepni lëmoshë. Kjo është më e 

dobishme dhe më e çiltër.” (El-Muxhadele : 12) 

 

E çka do të ishte kur t’i lutesh Allahut, Zotit të gjithësisë? 

Po kështu vepron nëse vendos për të vepruar diçka ose ndien se ke bërë 

ndonjë gabim, atëherë e pastron veten me agjërim dhe sadaka. 

 

مْدا هِل لَهيْد ا َه مابِلهَه ا َه َه ِّ ا َه ُق َه ِّيهِل مْد هُق لُق ا ُقيَههِّ ا َه َه َهً   مْد ٱِلهِل اوَأ ْد َهاٰـ ا ِل ْد مْداۖ   اُق ْد اٱَّلهُق ا َه َه ٌۭة  لَه ٰـ َهكَه ا َه اۗ   او ِلوَّل  

“Merr nga pasuria e tyre në formën e sadakasë me qëllim që t‟i 

pastrosh dhe lute Allahun për ta. Pa dyshim se lutja jote është burim 

sigurie për ta.” (Et-Tevbe : 103) 

 

21. Nata e Kadrit largohet nga ju nëse kërkoni çështje të kësaj bote. 

Ndoshta të është përcaktuar ndonjë çështje, mirëpo pengohesh që të arrish 

dhe ta kesh në disponim të xhenetit tënd, sikurse është larguar babai yt, 

Ademi, me mëkatin e tij dhe mund ta kesh në disponim me adhurim të 

sinqertë dhe vetëm për Allah dhe jo duke i bërë idhujtari e të bësh adhurim 

formal me qëllim që të të duan njerëzit apo të kesh përfitime materiale nga 

adhurimi, si f.v., adhurimi me mëditje (pagë mujore), e të ngjashme, kjo lloj 

idhujtarie bëhet pengesë për të arritur (te emri madhështorë). 

Për këtë arsye është vetëm një natë, në të cilën natë është ndërlidhur 

adhurimi vullnetar (edukues) dhe agjërimi, që të largohesh nga mëkatet 

gjatë gjithë vitit dhe gjatë gjithë jetës tënde, është natë më e dobishme se 

jeta e babës tënd, Ademit a.s., pas nxerrjes së tij nga xheneti, është nata  më 

e dobishme se e tërë  jeta për të shpresuar fitimin e xhenetit  Firdevs.  
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ا لٍۢء  هْد ا َه اوَأٱْدفِل ا ِّ ْد لٌۭة  يْد رِلااَه ا ٱْدقَه ْد لَه ُق  *ٱَهيْد

ا لٍۢء  اوَأ ْد ما ِّ ا ُق ِّ بِّهِل ارَه وِل ا ِليهَه ابِل  ِلوْد ا َه ٱلُّم حُق ٰـآئِل َه ُق لَه  ا ٱْد َه  * َه َه َّلٱُق

لِلاا ا ٱْد َه ْد لَهيِل يْد ا َه تَّل ٰـ ا َه اهِل َه لَه ٰـمٌۭة  َه
“Nata e Kadrit është më e vlefshme se njëmijë muaj. Në të zbresin 

melekët dhe shpirti (Xhibrili) me lejen e Allahut për çdo çështje. 

Përshëndesin “Paqe” deri në agim.” (El-Kadr : 3-5) 

 

22. Çdo njeri, përderisa përgatitet dhe vepron për të arritur vlerën dhe 

dobinë e natës së kadrit, do ta arrijë atë. 

 

او ِل  َه ٰـ َه ُقمْدا ييَه اٱِليُقلِل ا ٱلَّل ُق ا َه َه ا َه وَه اۚ    ۟ا  

“Allahu kurrë nuk do t‟ua humbas besimin dhe veprat e juaja.” (El-

Bekare : 143) 

 

عَه ٰـا ابِل َه ا َه ْد انَه ْد ٍۢء  ا ُق ُّم يهَه اٱِلتُق ْد َهىٰـ اوُأاْد ِل ا َهو ِليَه ٌۭةاوَأ َه ٱُق ا ٱ َّل  َه َه  و ِلوَّل
“Çasti po afrohet dhe Unë po thuaj se e mbaj të fshehtë nga Vetja 

ime ashtu që ta shpërblej çdonjërin për atë që përpiqet.” (Ta Ha : 15) 

 

Kështu pra, nuk është posaçërisht për një njeri dhe nuk është për tjetrin 

apo për një kategori të njerëzve dhe jo për tjerë, por është e vlefshme për 

umetin islam: 

 

زِل َه ٱَه ٌۭة ا ا َه ا ٱْد ُق ْد َه ٰـ اوَأ ْد َه ُق و۟ا ٱَّل ٌۭةاۖ   ٱِّلَّل ِل  َه ٱَه اوِل ا َه لٌۭة  ا َهتَه مْد هُق ا ُقجُق هَه هَه ُق ٱَه ا َهلْد اۚ   ا َه  

“Për ata të cilët veprojnë të mira do të shpërblehen me të mira por 

do të dekorohen edhe më shumë se me të mira (me shikimin e Allahut) 

dhe nuk do të kenë as errësirë as pluhur në fytyrat e tyre dhe as 

nënçmim.” (Junus : 26) 

 

ىٰـ ُقمْدا اوَأ ْدقَه ا ٱلَّل ِل ا ِل  َه لَه َه ُقمْد اوَأ ْد اۚ   و ِلوَّل  

“Më i miri nga ju është më i devotshmi.” (El-Huxhurat : 13) 
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Ata janë të cilët e kanë këtë të drejtë, secili në bazë të veprës së tij dhe 

sinqeritetit të tij merr nga begatitë e Zotit të tij dhe shpërblimeve të Zotit të 

tij. 

ظُق ًرو ا َه ْد بِّكَه يَه  ُقارَه ا َه   َه َه ا َه وَه
“Dhe nuk pengohen nga begatitë e Zotit.” (El-Isra : 20) 
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Salavatet për pejgamberin s.a.v.s. 

E lexon çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje sepse në të ka sekrete të cilat 

shpalosen zgjuar dhe fjetur: 

“O Zoti im, bekoje dhe jepi të mira të dashurit Tënd, të zgjedhurit 

Muhamed, 

familjes së tij, 

shokëve të tij, 

dhe të gjithë profesorëve tanë, 

udhëzuesve tanë dhe  

edukuesve tanë, 

dhe atyre të cilën në vazhdimësi e kanë sjellë rrugën tonë dhe ata të cilët 

kanë luftuar në rrugën e Allahut nga të tjerët dhe për secilin i cili lufton në 

ngritjen e fjalës së Allahut. 

Aq sa vrapuesi i tejkalon të gjitha krijesat dhe sa fjalët Tua. 

Aq sa shumëfishohet, sa herë që kalojnë sekondat prej momentit kur ke 

krijuar këtë botë dhe deri në Ditën e Gjykimit. 

Po aq sa ke njohuri, lutje, dorëzim, mëshirë dhe të mira të cilat të 

takojnë vazhdimisht dhe pandërprerë. 

Na shpëto nga zjarri. 

Na shpëto nga pikëllimi i kësaj bote dhe nga dënimi i botës tjetër. 

Na bën prej banorëve të xhenetit, me mirësinë tënde, o i Fuqishëm, o 

Falës. 

Na cakto lumturi, na mbulo të metat dhe na ruaj, na jep shpëtim të 

përgjithmonshëm në këtë botë dhe në botën tjetër. 

Na furnizo dhe na pasuro me hallallin tënd dhe jo me harame, me 

devotshmëri ndaj Teje dhe jo me mëkate. Me mirësinë Tënde dhe jo me të 

tjerëve pos Teje. 

Na pajis me dituri dhe urtësi prej Teje. 

Na e largo çdo brengë, çdo pikëllim dhe na e largo çdo të keqe, qoftë 

prej xhinëve, qoftë prej magjisë, qoftë prej xhelozisë. 

Na bën prej udhëzuesve më të mirë që udhëzohen prej Teje, të cilët e 

ngritin flamurin e fesë Tënde, të cilët ndihmohen me forcën Tënde, të cilët i 

përfshinë shefati i të dashurit tënd të zgjedhur të cilët e kanë fatin të 

shoqërohen me të ditën e takimit me Ty, o pranuesi më i mirë i lutjeve!” 

All-llaahumme aamin! 

 

Ibrahim Muhamed el-Betaviju. 
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Aspekti shëndetësor dhe shpirtëror i agjërimit 

Në perëndim, ekzistojnë popuj të cilët e rikthejnë forcën me agjërim. 

Njeriu, pa marrë parasysh sa arrin nivele shkencore, prapëseprapë nuk 

mund ta arrijë urtësinë hyjnore, në atë çka obligon Allahu me adhurime, 

ashtu sikurse nuk mund t’i perceptoj të gjitha dëmet të cilat shkaktohen nga 

ndalesat të cilat i ka ndaluar Allahu. Mirëpo, pavarësisht kësaj, çdo herë kur 

njeriu arrin nivel më të lartë shkencor, forcohet lidhja në mes tij dhe 

Krijuesit, kur të zbuloj diçka të re e kupton se çdo adhurim ndaj Krijuesit i 

bën dobi njeriut dhe jo Zotit të tij dhe se mëkatimi ndaj Zotit i bën dëm 

njeriut dhe jo Zotit të tij. 

 

ً   ا َّل ْد ُق ً  ا اٱَه تَهً اوَأ ْد يْد ا َه ۥآاو ِلٱَّل آاوَأوا َه ُق وَه ا َهيْدعَه ُق ُق مٍۢء  اطَه  ِل لَه ٰـ ً  ا َه لَّل ا ُق َه او ِلٱَه َّل ا ِل ا َه آاوُأ  ِل َه  ُق اٱَّل آاوَأجِل ُق
ًق ا ا ِل ْد اوَأ ْد ۥارِلجْد ٌۭة ا َه  ِلنَّل ُق ااِل  ِل لٍۢء  مَه اٱَه ْد  وَأ ْد

“Thuaj: Nuk shoh të ndaluar nga ajo që më është shpallur përpos 

ndalesës së mishit të cofëtirës ose gjakut rrjedhës prej mishit ose mishi i 

derrit sepse është ndyrësi dhe fëlliqësirë (ngrënia e tyre).” (El-En‟am : 

145) 

 

“Ndyrësira” është papastërtia, e cila në gjuhën e mjekëve njihet si, 

mikrobet. 

 

اٱِل َأن ُق ِل ُقمْدا اوَأ ْد َه تُقمْد اوَأ ْد َه تُقمْد ا َهلَههَه ۖ   و ِلوْد ْد ُقمْد اوَأ َه ْأ و ِلوْد اۚ   ا َه  

“Nësë bëni mirë keni bërë mirë për veten tuaj dhe nëse bëni keq 

keni bërë për veten tuaj.” (El-Isra : 7) 

 

Mirëpo unë do të përkufizohem në zbulimin e anëve dobiprurëse të cilat 

dobi kthehen te ne, pra te njeriu, nga agjërimi i muajit Ramazan, i cili është 

sezon i agjërimit te muslimanët. I cili sezon është sezon i dekorimit vjetor të 

lukthit dhe organeve të njeriut me qëllim që të plotësohet konstrukti i trupit, 

përmirësohet shëndeti dhe po ashtu të forcohet edhe shpirti. 

Agjërimi islam është abstenimi nga pija dhe ushqimi dhe kontaktimi 

martesor prej mëngjesit deri në perëndim të diellit. Ky abstenim gjatë ditës 
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dhe jo gjatë natës, e ka urtësinë e rëndësishme të cilën do ta mësojmë pas 

pak. 

Kjo nga shkaku se trupi gjatë veprimit të tij në të menduar dhe në të 

analizuar dhe në të vepruarit psikik e shfrytëzon energjinë për të prodhuar 

forcë e cila e aktivizon pjesën mekanike të trurit, e cila i aktivizon këmbët, 

duart dhe organet tjera të cilat ndërlidhen drejtpërdrejtë apo indirekt me 

zemrën e deri te pjesët (organet) kryesore e deri te pjesët më të imëta.  

Kjo energji përfitohet nga ushqimi të cilin e marrim, i cili kalon nëpër 

një proces të ndërlikuar, nga përtypja, pastaj shndërrim në lëngje të 

ndryshme, të cilat përzihen në mënyrë interesante, pastaj formimi i tyre apo 

hollimi i tyre deri sa të shndërrohen në lëndë djegëse e cila e aktivizon 

mekaniken e njeriut dhe organet e tij. Dhe, kur njeriu agjëron, që do të thotë 

abstenon nga pija dhe ushqimi për një kohë të caktuar dhe trupi nuk ka 

ushqim të cilin e shpenzon që të shndërrohet në lëndë djegëse, për t’i kryer 

detyrat e tij, atëherë i shfrytëzon dhe shpenzon mbetjet e grumbulluara dhe 

në rend të parë yndyrat, kur t’i harxhoj ato, fillon ta shpenzoj veten e tij dhe 

kjo nënkupton se i shpenzon mbetjet dhe i prenë rrugën e mbyllura nga 

shkaku se organizmit i nevojitet lëndë djegëse për t’i aktivizuar organet. Ato 

mbetje kanë qenë faktor i paraqitjes së sëmundjeve sepse ato mbetje, trupi 

nuk ka qenë në gjendje t’i absorboj dhe t’i nxjerr jashtë dhe agjërimi i 

ndihmon trupit në rend të parë, në asgjësimin e atyre mbetjeve të yndyrave 

të cilat shkaktojnë sëmundje. Personat të cilët agjërojnë vazhdimisht shumë 

pak sëmuren nga këto sëmundje. Kjo është njëra prej arsyeve, por nëse ia 

shtojmë atë që agjëruesi përderisa i kryen edhe disa punë jo të rënda arrin t’i 

asgjësoj në tërësi parazitët dhe të lirohet trupi prej tyre.   

Për këtë arsye, në kohën bashkëkohore, fjetja e tepërt e muslimanëve 

gjatë ditës, në shumë qytete, nga aspekti mjekësor nuk preferohet, nga 

shkaku se agjërimi duhet ta realizoj qëllimin dhe destinimin e saj dhe vlerat 

në përgjithësi. 

Sa i përket arsyes tjetër, ai i cili punon, trupi i tij prodhon energji të re e 

pastron organizmin dhe e zëvendëson të parën. Agjërimi me këtë proces 

thelbësor bën ripërtëritjen dhe zëvendësimin e mbetjeve në lukth dhe organe 

të tretjes sepse pasi që në mbrëmje ke ngrënë, gjatë fjetjes ripërtërihen 

elementet më të reja, pasi që të vjetrat janë asgjësuar. Kështu pra, kthehet 

organizmi nga pjesët e reja në vend të atyre të vjetrave. 

Këtë mënyrë të terapisë e praktikojnë disa mjek specialist në Evropë dhe 

Amerikë për të ruajtur formën e freskët të trupit. Për këtë arsye duhet të 

praktikohet agjërimi çdo herë kur humb vullneti shpirtëror. Në hadithe 

autentike është vërtetuar se pejgamberi s.a.v.s. ka agjëruar të hëneve dhe të 
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enjteve të çdo jave dhe kjo i ngjanë shpërblimit javor dhe e bën rilidhjen me 

Allahun dhe po ashtu pejgamberi s.a.v.s. i ka agjëruar ditët e bardha të çdo 

muaji, ditën e 13, 14 dhe 15 të secilit muaj të kalendarit hënor. 
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Sekreti i ndalimit të kontaktit martesor 

Ti i cili lexon, mund të shtrosh pyetje për shkakun e ndalimit të kontaktit 

martesor gjatë ditës, e cila është kënaqësi dhe kur njeriu përjeton kënaqësi, 

atëherë më nuk është veprim dëshire, por është veprim i epshit dhe i 

shkatërrimit të secilit bashkëshort, qoftë mashkulli qoftë femra, shkaku të 

cilin mjekët e njohin është se procesi i kontaktimit është proces i lodhshëm, 

i cili harxhon forcë dhe qenien e njeriut dhe shpenzon nga fiziku i tij dhe 

nëse kësaj ia shtojmë edhe agjërimin dhe angazhimin e agjërimit, atëherë 

ndoshta do të shkatërroheshin ose dëmtoheshin disa hormone. 

Për këtë arsye, ka ndërhyrë mëshira e Allahut, që njeriu të jetë i 

kujdesshëm, të mos dobësohemi dhe të mos shkatërrohemi dhe e ka ndaluar 

angazhimin shkatërrues dhe e ka vendosur angazhimin forcues e ai është 

agjërimi. Nëse kësaj ia shtojmë edhe atë se kontakti shkakton ndyrësirë, e 

kjo është pengesë për t’u takuar me Allahun. Për këtë arsye është ndaluar 

kontakti gjatë iëtikafit, e kjo për të përjetuar natën e kadrit. 
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Iftari i shëndetshëm 

Këtu patjetër duhet të këshillojmë që ushqimi i iftarit të mos dëmtoj 

trupin tënd dhe organet e trupit tënd duke i shijuar llojet e ndryshme të 

ushqimeve të cilat i befasojnë këto organe të trupit e që mund t’i 

shkatërrojnë apo edhe t’i dëmtojnë. 

Ngjashëm me këtë sikurse është rasti i atij i cili e pret thirrjen e iftarit 

dhe menjëherë gjithçka ka në frigorifer i han dhe kështu i dëmton organet e 

tretjes së ushqimit. 

Për këtë ndihmon urtësia pejgamberike për të qenë i shëndetshëm gjatë 

iftarit të muajit Ramazan. 

 

Si ka vepruar Muhamedi s.a.v.s.? 

 

Kur ka thirrur ezani i akshamit, Muhamedi a.s. e fillonte me një ose me 

tri hurme, ose me një gotë ujë, dhe jo me një kilogram hoshaf apo ushqim, 

pastaj e falte akshamin, ashtu që lukthi të angazhohet ta përpunoj atë që 

është futur në të. Me një fjalë dhe qartë mund të thuhet që trupi e ka marrë 

pjesën e kënaqësisë sepse ushqimi i lehtë nuk i shkakton dëm organeve të 

frymëmarrjes. Pastaj e hanë iftarin me ushqim jo të yndyrshëm dhe jo me 

mishra. Pastaj e falë jacinë dhe teravitë me lëvizjet e lehta trupore të cilat 

lëvizje shkaktojnë presione në trup që të vendos në lëvizje organin e tretjes 

në mënyrë të butë dhe fleksibile dhe në namaz nuk mund të hasësh lëvizje të 

vështira dhe të rënda. Lëvizin pjesët e trupit dhe deri në përfundimin e 

namazit ushqimi tretet ose është në disponim të plotë për tretje. Për këtë 

arsye, namazi qetëson, me fjalë tjera e qetëson njeriun nga shtypja dhe 

presioni i ushqimit pas agjërimit. Nga kjo buron emërtimi i namazit se është 

namaz i qetësimit (pushimit) dhe pastaj harmonizohet fuqia e trupit, për ta 

orientuar agjëruesin në leximin e Kur’anit, në përmendjen e Zotit, e ndoshta 

emri i Tij madhështor i paraqitet në natën e Kadrit. 
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Është e pëlqyeshme që iftari të jetë me pemë dhe perime 

Ushqimi prej kafshëve në mënyrë kategorike lëvizë ndjenjat epshore, i 

nxitë, i stimulon dhe i forcon ato. Përderisa, sa i përket iftarit me perime, e 

lë që shpirti të mbizotëroj trupin dhe e lë mendjen të jetë e lirë dhe në 

pozicion të qetë:  

بِّ ا لِلارَه اوَأ ْد ا ِل ْد ا ٱلُّم حُق   ُق ِل
“Thuaj: - Shpirti është çështje e Zotit tim.” (El-Isra : 85)  

që do të thotë se Allahu të përfshinë në të gjitha anët. 

Për këtë arsye, ai i cili e han iftarin me mish dhe ngopet shumë, i bëhet 

pengesë për të arritur natën e kadrit në të shumtën e rasteve. 

Ndonjëherë Pejgamberi s.a.v.s. e ka vazhduar agjërimin deri në suhurë 

(syfyr), që do të thotë se nuk ka ngrënë iftarë por iftarin dhe syfyrin e ka 

ngënë në syfyr së bashku. Ky veprim është konfirmuar nga disa shokë të tij 

(sahabe). 
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Në suhurë (syfyrë) ushqehu si të dëshirosh 

Pasi që t’i zbatosh adhurimet në mbrëmje, pasi që të bësh istigfarin, 

leximin e Kur’anit dhe salavatet, nuk ka kurrfarë pengese që të ushqehesh 

me mishra dhe me prodhimet e mishit dhe me çka të dëshirosh, me kusht që 

të mos stërngopesh. Ushqimi i tillë (në suhurë) nuk ka asgjë të keqe as në 

aspektin fizik dhe as në atë psikik. 

 
 

Pse uria ndihmon për natën e kadrit? 

Përgjigjja është në atë se: pasi që uria e dobëson epshin, atëherë shpirti 

forcohet, me fjalë tjera bëhet mbizotërues në mendimet dhe veprat e 

agjëruesit. Ky interpretim shihet qartë: në shpeshtimin e lëmoshave, faljen e 

namazeve, veprimin e punëve të mira, ndihmave vullnetare, bujaria dhe 

leximi i Kur’anit, posaçërisht në Ramazan dhe sado që hipokritët mbeten të 

izoluar nga ky rregull u vërehet hidhërimi i tyre dhe fjalët e pamoralshme të 

tyre, shumica e këtyre injorantëve nuk logjikojnë se agjërimi përfshinë edhe 

agjërimin nga çdo gjë që e ka ndaluar Allahu prej të këqijave dhe 

ofendimeve dhe prej sadakasë është që t’u falësh atyre të cilët të kanë bërë 

keq. Njerëz të këqij ka dhe do të ketë në çdo vend dhe në çdo kohë dhe në të 

shumtën e rasteve nuk mund t’i fshihen realitetit dhe të shihen qartazi. 

Nëse shpirti forcohet, atëherë forcohet e mira, largohet e keqja, shtohet 

përkujtimi ndaj Allahut pa marrë parasysh me lexim të fjalës së Allahut apo 

të emrave të Tij me përqendrim. Në këtë mënyrë plotësohet lidhja apo 

namazi dhe namazi nuk është asgjë tjetër pos kujtim ndaj Allahut:  

لِلىآا اٱِل ِل ْد لَه ٰـ َه وَأ ِلمِلا ٱصَّل   َه
“Dhe fale namazin për të më përkujtuar Mua.” (TaHa : 14) 

Kështu pra, uria e pakëson gjakun i cili shkon në trurin e njeriut i cili 

është mjet i të medituarit, i cili pastaj analizon me qetësi. Kjo e pengon 

ngatërrimin e mendimeve të cilat tubohen në vendin e administrimit të trurit 

në kohë të rëndomta. Me këtë realizohet të vetmuarit e njeriut me Zotin e tij 

duke e kujtuar Zotin e Lartmadhëruar. Nëse namazi është i suksesshëm duke 

mos ndërhyrë askush tjetër pos lidhshmërisë me Allahun, atëherë ajo është 

një mburrje e devotshmërisë për ditën në të cilën nuk e ke pasur atë 

devotshmëri dhe realizohet arritja e vlerës së natës së kadrit dhe përgjigjja 

pozitive ndaj lutjes sepse njeriu prej namazit përfiton atë për çka është 
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angazhuar, siç na ka treguar pejgamberi s.a.v.s. dhe siç na ka sqaruar Zoti i 

Lartmadhëruar:  

ا لِّي َه صَه اٱِّلْد ُق  ا* َه َه ْد ٌۭة 
ا ا َه هُق وَه مْد ا َه ا َه َه  ِلهِل مْد اهُق  ٱَّل ِل  َه

“Dhe mjerë për falësit (e namazit) të cilët ndaj namazit të tyre janë 

neglizhues.” (El-Maunë : 4, 5) 

Në këtë ndihmon uria, për të realizuar natën e kadrit, gjithashtu me kusht 

që të mos tejkalohet uria e cila e trazon sigurinë dhe qetësinë e mendjes dhe 

të menduarit, ashtu që truri të përqendrohet në tejkalimin e vështirësisë së 

urisë. Ky është rrezik për të cilin kanë paralajmëruar të devotshmit, si f.v., 

Busariu r.a., i cili në librin “El-Berdetu” ka thënë: “I frikohem vështirësive 

nga uria dhe stërngopja, se ndonjëherë uria e tepërt është më e keqe se 

ngopja.” 

Për këtë arsye, pejgamberi s.a.v.s. e shuante të keqen e urisë me disa 

pemë dhe kështu i bashkonte dy të mirat:  

و يً   هِل ا َه لَهيْد ُقمْد ا َه ا ٱلَّل ُق ٱُق ا َه َه ُق وَه لَه ا ٱ َّل اِل وآ َها َه هَه َه ا ُق ًي  اٱِّتَه ُق نُق و۟ا ا َه َه   ً اوُأ َّل لْد َه ٰـ ُقمْد عَه اجَه ٱِلكَه اۗ    َه َه َهاٰـ  

“Dhe kështu Ne u kemi bërë juve popull mesatar, që të jeni 

dëshmitarë dhe shëmbëlltyrë për njerëzit dhe që i dërguari të jetë 

dëshmitar dhe shëmbëlltyrë për ju.” (El-Bekare : 143) 

 

لُق وَها عَه ا َه ا َه ْد لَهمُق ا َهعْد ا ٱلَّل َه  و ِلوَّل
“Allahu e di se ç‟veproni.” (En-Nahl : 91) 

 

Të vërtetën e ka thënë pejgamberi s.a.v.s. kur ka thënë: “Luftoni 

pasuroheni, agjëroni shëroheni, udhëtoni përfitoni.” (Transmeton 

Taberaniu) 
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bi rahmetike minel kavmil kaafiriin. 

 

34 - (Hud : 47) 
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35 - (Jusuf : 101) 
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50 - (El-Muëminun : 109) 

Rabbenaa aamennaa fegfir lenaa verhamnaa ve ente hajrurr-rraahimiin. 

 

51 - (El-Muëminun : 118)  

Rabbigfir verham ve ente hajrurr-rraahimiin. 

 

52 - (El-Furkan : 65, 66) 

Rabbenesrif annaa adhaabe xhehennem inne adhaabehaa kaane garaamen innehaa mustekarren 

ve mukaamen. 

 

53 - (El-Furkan : 74)  

Rabbenaa heb lenaa min ezvaaxhinaa ve dhurrijaatinaa kurr-rrete eajunin vexh’alnaa lil mut-

tekiine imaamen. 
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Rabbi heb lii hukmen vel-hik nii bis saalihin vexh’al lii lisaane sidkin fil aahiriin vexh’al nii min 

veretheti xhennaatin neiim vagfir li ebii inne hu kaane mined-daal-liin ve la tuhzinii jevme jubathuun 

jevme la jenfeu maalun ve laa benuun il-laa men etell-Llaahe bi kalbin seliim. 

 

55 - (En-Neml : 19) 

Rabbi evziënii en eshkure niëmetekel letii en’amte alejje ve alaa vaalidejje ve en eamele saalihan 

terdaahu ve ed’hil nii bi rahmetike fii ibaadikes-saalihin. 
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57 - (El-Kasas : 22) 

asaa rabbi en jehdije nii sevaaes-sebiil. 

 

58 - (El-Kasas : 17) 

Rabbi bi maa en’amte alejje fe len ekuune dhahiiren lil muxhrimiin. 

 

59 - (El-Kasas : 21) 

Rabbi nexhxhi nii minel kavmidh-dhaalimiin. 

 

60 - (El-Kasas : 24)  

Rabbi  

innii limaa enzelte ilejje min hajril fekiir. 

 

61 - (El-Ankebut : 30) 

Rabbinsur nii alel kavmil mufsidiin. 

 

62 - (Jasin : 1,2) 

Jaa siiiin vel Kur’aanil Hakiim. 

 

63 - (Es-Saffat : 100) 

Rabbi heb lii mines saalihiin. 

 

64 - (Gafir : 7-9) 

Rabbenaa vesiëte kul-le shejin rahmeten ve ilmen fegfir lil-ledhiine taabuu vet-tebeuu sebiilek ve 

kihim adhaahel xhehiim Rabbenaa ve ed’hil hum xhennaatin adn el-letii veadtehum ve men saleha 

min aabaaihim ve ezvaaxhihim ve dhurr-rrijaati him inneke entel aziizul hakiim ve kilimus-sejjiaat ve 

men tekis-sejjiaati jevmeidhin fe kad rahimteh ve dhaalike huvel favzul adhiim. 

 

65 - (Gafir : 44)  

ve ufevvidu emrii ilell-Llaah innell-Llaahe besiirun bil ibaad. 

 

66 - (Ed-Duhan : 12) 

Rabbenakshif annel adhaab innaa muëminuun. 

 

67 - (El-Ahkaf : 15)  

Rabbi evzië nii en eshkure niëmetekel-letii en’amte alejje ve alaa vaalidejj ve en eamele saalihan 

terdaahu veslih lii fii dhurr-rrijjetii inni tubtu ilejke ve innii minel muslimiin. 

 

68 - (En-Nexhm : 58)  

Lejse lehaa min duunil-Laahi kaashifetun. 

 

69 - (El-Hashr : 11) 

Rabbenagfir lenaa ve li ihvaaninel-ledhiine sabekuu naabil iimaan ve laa texh’al fii kuluubinaa 

gil-len lil-ledhiine aamenuu Rabbenaa inneke reuufun rahiim. 

 

70 - (El-Mumtehine : 4, 5)  

Rabbena alejke tevekkelnaa ve ilejke enebnaa ve ilejkel mesiir. Rabbenaa laa texh’alnaa fitneten 

lil-ledhiine keferuu vagfir lenaa rabbenaa inneke entel aziizul hakiim. 

 

71 - (Et-Tehriim : 8) 

Rabbenaa etmim lenaa nuure naa vagfir le naa inneke alaa kul-li shejin kadir. 
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72 - (Et-Tehriim : 11) 

Rabbibnii lii indeke bejten fil xhenneti. 

 

73 - (Nuh : 26)  

Rabbi  

laa tedher alel erdi minel kaafiriine dejjaren. 

 

74 - (Nuh : 28)  

Rabbigfir lii ve limen dehale bejtije muëminen ve lil muëminiine vel muëminaati ve laa tezididh-

dhaalimiine il-la tebaaren. 

 

75 - (Inshirah : 5, 6) 

Fe inne meal usri jusren inne meal usri jusren. 

 

76 - (El-Felek : 1-5)  

Kul euudhu biRabbil-felek. Min sherr-rri maa halek.Ve min sherr-rri gaasikin idhaa vekab. Ve 

min sherr-rrin-neffaathaati fil ukad. Ve min sherr-rri haasidin idhaa hased. 

 

77 - (En-Nas : 1-6) 

Kul euudhu biRabbin-naaaas. Melikin-naaaas. Ilaahin-naaaas. Min sherr-rril-vesvaasil-han-

naaaas. El-ledhii juvesvisu fii suduurin-naaaas. Minel-xhinneti ven-naaaas. 

 

78 - (El-Fatiha : 1-7) 

Bismil-laahirr-rrahmaanirr-rrahiim. El hamdulil-lahi rabbil-aalemiin. Err-rrahmaanirr-rrahiim. 

Maaliki jevmiddiin. Ijjaake neëbudu ve ijjaake nesteiin. Ihdinaas-siraatal mustekiim. Siraatal-ledhiine 

enamte alejhim gajril-magduubi alejhim ve leddaaaal-liin. 
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Mburoja e muslimanit 

 

1 -  (El-Fatiha : 1-7) 

Bismil-laahirr-rrahmaanirr-rrahiim. El hamdulil-lahi rabbil-aalemiin. Err-rrahmaanirr-rrahiim. 

Maaliki jevmiddiin. Ijjaake neëbudu ve ijjaake nesteiin. Ihdinaas-siraatal mustekiim. Siraatal-ledhiine 

enamte alejhim gajril-magduubi alejhim ve leddaaaal-liin. 

 

2 - (El-En’am : 1) 

Elhamdulil-laahil-ledhii halekas-semaavaati vel erda ve xhealedh-dhulumaati ven-nuur thummel-

ledhiine keferuu bi Rabbihim jeadiluunë. 

 

3 - (El-Enbijaë : 7) 

Ve eraaduu bihii kejden fexhealnaahumul-ehsarijne. 

 

4 - (El-Enbijaë : 88) 

Ve nexhxhejnaahu minel gammi ve kedhaalike munxhil muëminiine. 

 

5 - (Jusuf : 24) 

Kedhaalike linusrife anhus-suuue vel fehshaaaae innehuu min ibaadinel muhlesiinë. 

 

6 - (Gafir : 45) 

Fe vekaahull-Llaahu sejjiaati ma mekeruu. 

 

7 - (Gafir : 56) 

maa hum bibaaligiijhi 

 

8 - (El-Bekare : 256) 

Fe kadistemseke bil urvetil vuthkaa lenfisaame lehaa vAll-llaahu semiiun aliim. 

 

9 - (El-Kehf : 88) 

ve senekuulu lehuu min emrinaa jusraa. 

 

10 - (El-Furkan : 23) 

Ve kadimnaa ilaa maa amiluu min amelin fe xhealnaahu hebaaen menthuura. 

 

11 - (El-Maide : 29) 

Ve dhaalike xhezaaudh-dhaalimiin. 

 

12 - (Junus : 103) 

Thumme nunxhii rusulenaa vel-ledhiine aamenuu kedhaalike hak-kan alejnaa nunxhil muëminiin. 

 

13  - (Err-Rread : 11) 

Lehuu muak-kibatin bejne jedejhi ve min halfihii ve jahfedhuunehu min emriL-laah. 

 

14  - (El-Hixhr : 9) 

Ve in-naa lehuu lehaafidhuun. 

 

15  - (El-Kasas : 79) 

in-nehuu ledhuu hadh-dhin adhiim. 
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16  - (Sad : 40) 

Ve in-ne lehuu indenaa lezulfaa ve husne meaab. 

 

17  - (El-Fexhr : 13) 

Fe sabba alejhim Rabbuke sevta adhaab. 

 

18  - (El-Bekare : 166)  

Ve tekat-ta’at bihimul esbaab. 

 

19 - (Sad : 11) 

Xhundun maa hunaalike mahzuumun minel ehzaab. 

 

20 - (El-En’am : 122)  

Ve xhealnaa lehuu nuuren jemshii fin-naas. 

 

21 - (Jusuf : 31) 

Fe lem-ma reejnehuu ekbernehuu ve kat’taëne ejdijehunne ve kulne haashe lil-lahi maa haadhaa 

besheren in haadhaa il-laa melekun keriim. 

 

22 - (Jusuf : 91) 

Kaaluu tall-Llaahi lekad etherekell-Llaahi alejnaa. 

 

23 - (El-Bekare : 247) 

Inell-Llaahustafaahu alejkum ve zaadehu bestaten fil ilmi vel xhismi vAllaahu juëtii mulkehuu men 

jeshaau. 

 

24 - (En-Nahl : 121) 

Shaakiren li enumihi ixhtebaahu ve hedaahu ilaa siraatin mustekiim. 

 

25 - (El-Bekare : 251) 

ataahull-Llaahul mulk 

 

26 - (Merjem : 57) 

Ve refeanaahu mekaanen alijjaa. 

 

27 - (Merjem : 52) 

ve karr-rrebnaahu nexhijjen 

 

28 - (Merjem : 55) 

ve kaane inde Rabbihii merdijen 

 

29 - (Merjem : 15) 

Ve selaamun alejhi jevme vulide ve jevme jemuutu ve jevme jubathu hajjen. 

 

30 - (El-Enfal : 62, 63) 

Ve in juriiduu en jahdeuuke fe inne hasbekell-Llaahu huvel-ledhii ejjedeke binasrihii ve bil 

muëminiin ve el-lefe bejne kuluubihim lev enfekte maa fil erdi xhemiian maa el-lefte bejne 

kuluubihim ve laakinell-Llaahe el-lefe bejnehum in-nehuu aziizun hakiim. 

 

31 - (El-Munafikun : 4) 

humul aduvvun fehdherhum kaatelehumull-Llaah 
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32 - (El-Maide : 64) 

kul-lema evkadu naaren lil harbi etfeehell-Llaah 

 

33 - (El-Bekare : 61) 

Ve duribet alejhimudh-dhil-lete vel meskenetu ve baauu bigadabin minell-Llaah 

 

34 - (El-Earaf : 152) 

se jenaaluhum gadabun min Rabbihim ve dhil-letun fil hajaatid-dunjaa 

 

35 - (Err-Rread : 11) 

ve idhaa eraadell-Llaahu bikavmin suuen felaa meredde lehu 

 

36 - (El-Kalem : 43) 

haashiaten ebsaaruhum terhekuhum dhil-letun 

 

37 - (El-Hashr : 21) 

Lev enzelnaa haadhel Kur’aane alaa xhebelin le reejtehu haashian mutesaddian min hashjetil-Laah 

 

38 - (Hud : 36) 

Fe laa tebteis bimaa kaanuu jefaluun 

 

39 - (En-Nahl : 127) 

Ve laa teku fii dajkin mim-maa jemkuruun 

 

40 - (El-Hixhr : 95) 

Innaa kefejnaakel mustehziin. 

 

41 - (El-Vakia : 91) 

Fe selaamun leke min es-habil jemiin. 

 

42 - (El-Kasas : 25) 

Laa tehaf nexhevte minel kavmidh-dhaalimiin. 

 

43 - (Ta Ha : 77) 

Laa tehaafu dereken ve laa tehshaa. 

 

44 - (En-Neml : 10)  

Laa tehaf innii laa jehaafu ledejjel murseluune. 

 

45 - (El-Ankebut : 33) 

Laa tehaf ve laa tehzen. 

 

46 - (Ta Ha : 46) 

Laa tehaafaa innenii meakumaa esmeu ve eraa. 

 

47 - (Ta Ha : 68) 

Laa tehaf inneke entel ealaa. 

 

48 - (Fussilet : 34) 

fe idhel-ledhi bejneke vebejnehu adaavetun ke ennehuu velijjun hamiim. 
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49 - (En-Nur : 40) 

Idhaa ehrexhe jedehuu lem jeked jeraahaa. 

 

50 - (El-Xhathije : 23) 

Ve edal-lehull-Llaahu alaa ilmin ve hateme alaa sem’ihii ve kalbihii ve xheale alaa besarihi 

gishaavetun. 

 

51 - (El-Maide : 95) 

Lijedhuuka ve baale emrihi. 

 

52 - (Fatir : 43) 

Ve laa jehiikul-mekrus-ssejjiu il-laa bi ehlihii. 

 

53 - (Ta Ha : 108) 

Ve hasheatil esvaatu lirr-Rrahmaan. 

 

54 - (El-Maide : 67) 

Vall-Llaahu jeasimuke minen-naas. 

 

55 - (El-Maide : 42)   

Felen jeduruke shej’en. 

 

56 - (El-Muzemmil : 5) 

Innaa senulkii alejke kavlen thekiilen. 

 

57 - (El-Kalem : 48) 

Fesbir lihukmi Rabbike. 

 

58 - (El-Isra : 74) 

Ve lev laa en thebetnaake lekad kidte terekne ilejhim shej’en kalilen. 

 

59 - (En-Nisa : 81)  

Fe earid anhum ve tevek-kel alell-Llaahi ve kefaa bil-Laahi vekiilen. 

 

60 - (Ez-Zumer : 36) 

Elejsell-Llaahu bikaafin abdeh. 

 

61 - (En-Nisa : 122)  

Ve men esdeka minell-Llaahi kiilen. 

 

62 - (El-Fet’h : 3)  

Ve jensurekell-Llaahi nesren aziizen. 

 

63 - (El-Ahzab : 61) 

Mel’uuniine ejne maa thukifuu uhidhuu ve kuttiluu tektiilen. 

 

64 - (En-Nisa : 84) 

Vall-Llaahu eshed-du beësen ve shed-du tenkilen. 

 

65 - (El-Maide : 29) 

Ve dhaalike xhezaaudh-dhaalimin. 
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66 - (Jusuf : 54) 

Innekel jevme ledejnaa nekiimun emiin. 

 

67 - (Esh-Sherh : 4) 

Ve refeanaa leke dhikrek. 

 

68 - (Ta Ha : 39) 

Ve elkajtu alejke mehabbeten minnii. 

 

69 - (El-Earaf : 144) 

Innistafejtuke alen-naasi bi risaalaatii ve bi kelaamii. 

 

70 - (El-Bekare : 124) 

Innii xhaailuke lin-naasi imaamen. 

 

71 - (El-Fet’h : 1) 

Innaa fetehnaa leke fet’han mubiinen. 

 

72 - (El-Bekare : 7) 

Hatemell-Llaahu alaa kuluubihim ve alaa sem’ihim ve alaa ebsaarihim gishavetun. 

 

73 - (El-Bekare : 17, 18) 

Dhehebell-Llaahu bi nuurihim ve terekehum fii dhulumaatin laa jubsiruun summun bukmun umjun fe 

hum laa jerxhiuun. 

 

74 - (El-Muxhaadele : 5) 

kubituu kema kubitel-ledhiine min kablihim 

 

75 - (Jasiin : 9) 

Fe egshejnaahum fe hum laa jubsiruun. 

 

76 - (Jasiin : 8) 

Innaa xhealnaa fi eanaakihim eglaalen fe hije ilel edhkaani fe hum mukmehuun. 

 

77 - (El-Hixhr : 87) 

Ve lekad aatejnaake seb’an minel methaanii vel Kur’anel adhiim. 

 

78 - (En-Nahl : 108) 

Ulaaikel-ledhiine tabaall-llaahu alaa kuluubihim ve sem’ihim ve ebsaarihim 

ve ulaaike humul gaafiluun. 

 

79 - (Es-Sexhde : 22) 

Ve men edhlemu mimmen dhukkire bi aajaati Rabbihii thumme eareda anhaa idhen minel 

muxhrimiine muntekimuun. 

 

80 - (El-Isra : 46) 

Ve xhealnaa alaa kuluubihim ekinnetun en jefkahuuhu ve fii aadhaanihim vekren ve idhaa dhekkerte 

Rabbeke fil Kur’aani vahdehu vel-lev alaa edbaarihim nufuuren. 

 

81 - (El-Kehf : 57) 

Innaa xhealnaa alaa kuluubihim ekinneten en jefkahuuhu ve fii aadhaanihim vekren ve in ted’uhum 

ilel hudaa fe len jehteduu idhen ebeden. 
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82 - (El-Xhathije : 23) 

Eferejte menit-tehadhe ilaahehuu hevaahu ve edal-lehu-Llaahu alaa ilmin 

ve hateme alaa semihii ve kalbihii ve xheale alaa besarihii gishaavetun. 

 

83 - (El-Fet’h : 6) 

alejhim daairetus-sev’i ve gadiball-Llaahu alejhim. 

 

84 - (El-Ehkaf : 25) 

Fe esbehuu laa juraa il-laa mesaakinuhum. 

 

85 - (Muhamed : 10) 

demmerell-Llaahu alejhim. 

 

86 - (El-Maide : 71) 

thumme amuu ve sammuu kethirun minhum. 

 

87 - (En-Nisa : 88) 

Vall-Llaahu erkesehum bimaa kesebuu. 

 

88 - (El-Maide : 29) 

Ve dhaalike xhezaaudh-dhaalimiin. 

 

89 - (Et-Talak : 2) 

Ve men jet-tekil-Laahe jexh’al lehuu mehrexhen ve jerzukhu min hajthu laa juhtesib ve men jetevek-

kel alell-Llaahi fe huve hasbuh. 

 

90 - (En-Nahl : 98) 

Fe idhaa kereëtel Kur’aane festeidh bil-Laahi minesh-shejtaanirr-rraxhiim. 

 

91 - (El-Isra : 80) 

Ve kul Rabi ed’hilnii mud’hale sidkin ve ehrixhnii muhrexhe sidkin 

vexh’alnii min ledunke sultaanen nesiiren. 

 

92 - (El-En’am : 161) 

Kul innenii hedaanii Rabbii ilaa siraatin mustekiim. 

 

93 - (Esh-Shuara : 62) 

Inne meije Rabbii se jehdiin. 

 

94 - (El-Kasas : 22) 

asaa Rabbii eu jehdijenii sevaaes-sebiil 

 

95 - (El-Earaf : 196) 

Inne velijjijell-Llaahu el-ledhii nez-zelel kitaabe ve huve jetevel-les-saalihiin. 

 

96 - (Jusuf : 101) 

Rabbi  kad aatejtnii minel mulki ve al-lemtenii min teëvilil ehaadithi fatires-semaavaati vel erdiente 

velijji fid-dunjaa vel ahireti tevef-fenii muslimen velhiknii bis-saalihiin. 

 

97 - (El-En’am : 122) 
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e ve men kaane mejten fe ehjejnaahu ve xhealnaa lehuu nuuren jemshii bihi fin-naasi ke men 

metheluhuu fidh-dhulumaat lejse bih-haarixhin minhaa. 

 

98 - (Jusuf : 54) 

Ve kaalel melikuëtuuni bihi estehlisuhuu li nefsii fe lemmaa kel-lemehu kaale innekel jevme ledejnaa 

mekiinun emiin. 

 

99 - (El-Bekare : 250) 

Kaluu Rabbenaa efrig alejnaa sabren ve thebbit ekdaamenaa vensurnaa alel kavmil kaafirin. 

 

100 - (Ali Imran : 173, 174) 

El-ledhiine kaale lehumun-naasu innen-naase kad xhemeuu lekum fehshev hum fe zaade hum 

iimaanen ve kaaluu hasbunell-Llaahuu ve niëmel vekiil. 

Fenkalebuu bi niëmetin minell-Llaahu ve fedlin lem jemses’hum suuun vet-tebeuu ridvanell-Llaahe 

vall-Llaahu dhuu fedlin adhiim. 

 

101 - (El-Bekare : 248) 

Ve kaale lehum nebijjuhum inne aajete mulkihii en jeëtijekumut-taabuutu 

fiijhi sekiinetun min Rabbikum. 

 

102 - (El-En’am : 14) 

Kul e gajrell-Llaahit-tehidhu velijjen. Faatiris-semaavaati vel erd. 

 

103 - (Merjem : 47) 

Innehu kaane bii hafijjen. 

 

104 - (Merjem : 31) 

Ve xhealenii nebijjen ve xhealenii mubaareken ejnemaa kuntu. 

 

105 - (Hud : 88) 

Ve maa tevfiikii il-laa bil-laahi alejhi tevek-keltu ve ilejhi uniib. 

 

106 - (El-Bekare : 171) 

Summun bukmun umjun fe hum la jeakiluun. 

 

107 - (El-En’am : 39) 

Summun ve bukmun fi dh-dhulumaat. 

 

108 - (El-Bekare : 19) 

Jexh’aluune esaabiahum fi aadhaanihim mines-savaaiki hadherel mevt. 

 

109 - (Sebeë : 51) 

Ve lev teraa idh feziuu fe la fevte. 

 

110 - (El-Maide : 29) 

Ve dhaalike xhezaaudh-dhaalimiin. 

 

111 - (El-Maide : 55) 

Innemaa velijjukumull-Llaahu ve resuluhuu vel-ledhiine aamenuu. 

 

112 - (En-Nahl : 53) 

Ve maa bikum min niëmetin fe minell-Llaah. 
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113 - (El-En’aam : 61) 

Ve huvel kaahiru fevka ibaadihii ve jursilu alejkum hafedhaten. 

 

114 - (Et-Tevbe : 123) 

Ja ejjuhel-ledhiine aamenuu kaatilul-ledhiine jeluunekum minel kuffari vel jexhiduu fiikum gildhaten. 

 

115 - (El-Bekare : 93) 

Ve kaatiluuhum hattaa laa tekuunu fitnetun. 

 

116 - (Err-Rruum : 4, 5) 

Ve jevme idhin jefrehul muëminuun bi nasril-laah jensuru men jeshaaë. 

 

117 - (Ibrahim : 27) 

Jutheb-bitull-Llaahul-ledhine aamenuu bil kavlith-thaabiti fil hajaatid-dunjaa vel aahireti. 

 

118 - (El-Hadiid : 13) 

Fe duribe bejnehum bi suurin lehuu baab baatinuhuu fiihir-rahmetu ve dhaahiruhuu min kibelihil 

adhaab. 

 

119 - (El-Buruxh : 20) 

Vell-Llaahu min veraaihim muhiit. 

 

120 - (En-Nisaë : 45) 

Vell-Llaahu ealemu bi eadaaikum ve kefaa bil-laahi velijjen ve kefaa bil-laahi nesiiren. 

 

121 - (El-Bekare : 15) 

Fe la tehshevhum vehshevni. 

 

122 - (En-Naaziatu : 8) 

Kuluubum jevmeidhin vaaxhifetun ebsaaruhaa haashiatun. 

 

123 - (Err-Rread : 31) 

Tusiibuhum bimaa sanauu kaariatun. 

 

124 - (Sad : 15) 

Ve maa jendhuru haaulaai il-laa sajhaten vaahidetun. 

 

125 - (El-Munafikun : 4) 

Ke ennehum hushubun musennedetun. 

 

126 - (Fussilet : 15) 

Evelem jerev ennell-Llaahe ledhii halekahum huve eshed-du minhum kuvveten. 

 

127 - (Gafir : 44) 

Fe se tedhkuruune maa ekuulu lekum ve ufevvidu emrii ilell-Llaahi innell-Llaahe besiirun bil ibad. 

 

128 - (Ali Imran : 120) 

Ve in tesbiruu ve tettekuu laa jedurr-rrukum kejduhum shejen. 

 

129 - (El-Isra : 6) 
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Thumme redednaa lekumul kerrete alejhim ve emdednaakum bi emvaalin ve beniine ve xhealnaakum 

ekthere nefiiren. 

 

130 - (El-Earaf : 86) 

Vedhkuruu idh kuntum kaliilen fe kaththerekum. 

 

131 - (El-Enfal : 26) 

Vedhkuruu ith entum kaliilun mustedafuune fil erdi tehaafuune en jetehattafekumun-naasu fe 

aavaakum ve ejjedekum bi nasrihii. 

 

132 - (El-Maide : 11) 

Jaa ejjuhel-ledhiine aamenuu udhkuruu niëmetell-Llaahu alejkum idh hemme kavmun en jebsutuu 

ilejkum ejdijehum fe keffe ejdijehum ankum. 

 

133 - (Fatir : 3) 

Ja ejjuhen-naasu udhkuruu niëmetell-Llaahu alejkum hel min haalikin gajrull-Llaahi jerzukukum 

mines-semaai vel erd. Laa ilaahe il-laa huve. 

 

134 - (El-Earaf : 129) 

asaa Rabbukum en juhlike aduvvekum. 

 

135 - (En-Nisa : 84) 

asall-Llaahu en jekuf beësel-ledhiine keferuu. 

 

136 - (Ali Imran : 54) 

Ve mekeruu ve mekerell-Llaah vell-Llaahu hajrul maakiriin. 

 

137 - (Fatir : 10) 

Ve mekru ulaaike huve jebuur. 

 

138 - (El-Haxh : 46) 

Fe innehaa laa teamel ebsaaru ve lakin teamel kuluubul-letii fis-suduur. 

 

139 - (El-Kamer : 45) 

sejuhzemul xhemu ve juvel-luuned-dubur. 

 

140 - (El-Kamer : 42) 

Fe ehadhnaahum ehdhe aziizin muktedir. 

 

141 - (El-Maide : 6) 

Maa juriidull-Llaahu li jexh’ale alejkum min harexh ve laakin juriidu li jutahhire-kum ve li jutimme 

niëmetehuu alejkum. 

 

142 - (El-Bekare : 178) 

Dhaalike tehfiifun min Rabbikum ve rahmetun. 

 

143 - (El-Enfal : 66) 

el-aane haffefell-Llaahu ankum ve alime en-ne fiikum daëfen. 

 

144 - (En-Nisa : 28) 

Juridull-Llaahu en juhaf-fife ankum. 
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145 - (El-Bekare : 185) 

Juridull-Llaahu bikumul jusre ve laa juriidu bikumul usre. 

 

146 - (El-Bekare : 120) 

Kul in-ne hudell-Llaahu huvel hudaa. 

 

147 - (El-Hadid : 28) 

Juëtikum kiflejni min Rahmetihii ve jexh’al-lekum nuuren temshuune bihii. 

 

148 - (Ali Imran : 22) 

ve maa lehum min naasiriin. 

 

149 - (El-Maide : 29) 

ve dhaalike xhezaaudh-dhaalimiin. 

 

150 - (El-Fet’h : 6) 

Alejhim daairetus-sevi. 

 

151 - (Muhamed : 10) 

demmerell-Llaahu alejhim. 

 

152 - (El-Muxhadele : 20) 

Ulaaike fil edhel-liin. 

 

153 - (Edh-Dhaarijat : 45) 

fe mestetaauu min kijaamin ve maa kaanuu muntesiriin. 

 

154 - (Es-Saf : 14) 

Fe aajjdnel-ledhiine aamenuu alaa aduuvihim fe esbehuu dhaahiriin. 

 

155 - (El-Haxh : 38) 

Innell-Llaahe judaafiu anil-ledhiine aamenuu. 

 

156 - (El-Hadiid : 12) 

jes’aa nuuruhum bejne ejdiihim ve bi ejmaanihim. 

 

157 - (Esh-Shura : 6) 

All-llaahu hafiidhun alejhim. 

 

158 - (Err-Rread : 29) 

Tuuba lehum ve husnu meaab. 

 

159 - (En-Neml : 89) 

Ve hum min fezein jevmeidhin aaminuun. 

 

160 - (El-En’am : 82) 

Ulaaike lehumul emnu ve hum muhteduun. 

 

161 - (El-En’am : 90) 

Ulaaikel-ledhiine hedell-Llaahu fi bi hudaahum iktedih. 

 

162 - (Es-Sexhde : 17) 
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Fe laa tealemu nefsun maa uhfije lehum min kurreti eajunin. 

 

163 - (Sad : 46, 47) 

In’naa ehlesnaahum bi haalisatin dhikret-daar ve innehum indenaa leminel mustafejnel ehjaar. 

 

164 - (Merjem : 50) 

Ve xhealnaa lehum lisaane sidkin alijjen. 

 

165 - (Ed-Duhan : 32) 

Ve lekad ehternaahum alaa ilmin alel aalemiin. 

 

166 - (El-En’am : 87) 

Vexhtebejnaahum ve hedejnaahum ilaa siraatin mustekiim. 

 

167 - (El-Muëminuun : 50) 

ve aavejnaahumaa ilaa rebvetin dhaate karaarin maiin. 

 

168 - (Es-Saaffat : 173) 

Ve inne xhundenaa lehumul gaalibuun. 

 

169 - (Ali Imran : 174) 

Fenkalebuu bi niëmetin minell-Llaahi ve fedlin lem jemses’hum suu’un. 

 

170 - (El-Vakiatu : 26) 

il-laa kiilen selaamen selaamen. 

 

171 - (El-Inshikak : 9) 

ve jenkalibu ilaa ehlihii mesruuren. 

 

172 - (Sad : 15) 

ve maa jendhuru haaulaai il-laa sajhaten vaahideten maa lehaa min fevaak. 

 

173 - (Sebeë : 19) 

ve mezzeknaahum kul-le mumez-zek. 

 

174 - (Fusilet : 53) 

se nuriihim aajaatinaa fil aafaki ve fii enfusihim  hattaa jetebejjene lehum ennehul hakku. 

 

175 - (Ez-Zuhruf : 43) 

Festemsik bil-ledhii uubije ilejke inneke alaa siraatin mustekiim. 

 

176 - (Junus : 94) 

Fe in kunte fi shekkin mimmaa enzelnaa ilejke feselil-ledhiine jekreuunel kitaabe min kablike lekad 

xhaaekel hakku min Rabbikefe laa tekuunenne minel mumteriin. 

 

177 - (El-Vakiatu : 75, 76) 

Fe laa uksimu bi mevaakiin nuxhuum ve innehuu le kasemun lev tealemuune adhiim. 

 

178 - (En-Neml : 77) 

Ve innehu le huden ve rahmetun lil muëminiin. 

 

179 - (Ali Imran : 7) 
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Huvel-ledhi enzele alejkel kitaabe minhu aajatun muhkemaatun hunne ummul kitaab. 

 

180 - (El-Xhathije : 6) 

Tilke aajaatull-Llaahi netluuha alejke bil hakk fe bi ejji hadiithin beadell-Llaahi ve aajaatihii 

juëminuun. 

 

181 - (En-Nisa : 166) 

Laakinell-Llaahe jeshhedu bimaa unzile ilejke enzelehuu bi ilmihii vel melaaiketu jeshhedun ve kefaa 

bil-Laahi shehiiden. 

 

182 - (En-Nisa : 45) 

ve kefaa bil-Laahi velijjen ve kefaa bil-Laahi nesiiren. 

 

183 - (En-Nisa : 81) 

ve kefaa bil-Laahi vekiilen. 

 

184 - (En-Nisa : 85) 

ve kaanell-Llaahu alaa kul-li shej’in mukiiten. 

 

185 - (En-Nisa : 86) 

Innell-Llaahe kaane alaa kul-li shej’in hasiiben. 

 

186 - (El-Kehf : 109) 

Kul lev kaanel bahru midaaden li kelimaati Rabbi le nefidel bahru kable en tenfide kelimaatu Rabbii 

ve lev xhiënaa bi mithlihii mededen. 

 

187 - (El-Xhin : 24) 

Fe se jealemuune men ed’afu naasiren ve ekal-lu adeden. 

 

188 - (Merjem : 75) 

Fe se jealemuune men huve sherr-rrun mekaanen ve ed’afu xhunden. 

 

189 - (El-Kehf : 59) 

ve xhealnaa li muhliki-him meviden. 

 

190 - (El-Kehf : 20) 

Ve len tuflihuu idhen ebeden. 

 

191 - (Ta Ha : 69) 

Ve elki maa fii jemiinike telkaf maa sanauu innemaa sanauu kejdu saahir 

ve laa juflihus saahiru hajthu etaa. 

 

192 - (El-Hashr : 14) 

tehsebuhum xhemiian ve kuluubuhum shette. 

 

193 - (El-Earaf : 139) 

Inne haaulaai muteberr-rrun maa hum fiihi baatilun maa kaanuu jeameluun. 

 

194 - (Gafir : 78) 

Ve husire hunaalikel mubtiluun. 

 

195 - (El-Furkan : 44) 
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em tehsebu enne ektherehum jesmeuun ev jeakiluun in hum il-laa kel en’aami bel hum edal-lu 

sebiilen. 

 

196 - (El-Earaf : 179) 

bel hum edal-lu ulaaike humul gaafiluun. 

 

197 - (Err-Rrum : 59) 

kedhaalike jetbeull-Llaahu alaa kuluubil-ledhiine laa jealemuun. 

 

198 - (En-Nisaa : 85) 

Vall-Llahu erkesehum bimaa kesebuu. 

 

199 - (El-Enfal : 62) 

Huvel-ledhii ejjedeke bi nasrihii be bil muëminiin. 

 

200 - (El-Enbija : 69, 70) 

Kulnaa jaa naaru kuunii berden ve selaamen alaa Ibrahiim ve eraaduu bihii kejden fe xhealnaahumul 

ehseriin. 

 

201 - (Hud : 56) 

Inne Rabbi alaa siraatin mustekiim.  

 

202 - (El-Buruuxh : 20) 

Vall-Llaahu min veraaihim muhiit. 

 

203 - (El-Buruuxh : 21, 22) 

Bel huve Kur’aanun mexhiid fii levhin mehfuudh. 
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PËRFUNDIM 

 

Përfundimi i planprogramit të udhëtarit për në rrugën deri te Allahu për 

ata të cilët e kërkojnë rrugën e vërtetë dhe udhëzuesin e fesë stabile e cila 

përkundër kurtheve të armiqve të saj është e siguruar deri në ditën e 

gjykimit, e ajo rrugë është feja islame, e përpos saj nuk ka fe tjetër, “Kush 

kërkon fe tjetër përpos islamit është e papranueshme prej tij dhe ai në 

ditën e gjykimit do të jetë prej të dështuarve.” 

Ky libër është libër i çdo robi i cili dëshiron të afrohet me Allahun. 

Në këtë libër kemi paraqitur esencën e fesë dhe planprogramin e 

muslimanit për të pasur sukses në këtë botë dhe deri sa të arrijmë të qetë në 

Shtëpinë e paqes në xhenet. 

Në këtë libër fillimisht i kemi paraqitur ajetet e lutjeve nga Kur’ani 

fisnik, së bashku me ajetet që lexohen për shërim dhe rregullat edukative të 

domosdoshme për çdo musliman i cili dëshiron të jetë afër Allahut. 

E lus Zotin Fisnik që ky libër të jetë i dobishëm dhe të jetë mjet që të 

pranohen lutjet tuaja, të umetit dhe të udhëheqësve tuaj, ashtu që t’i udhëzoj, 

t’i afroj në besim, t’i furnizoj, t’i ruaj ata, t’i siguroj nga çdo e keqe sepse e 

keqja dhe e mira janë në dorën e Allahut dhe jo në dorën e atyre të cilët janë 

armiq të islamit. 

Rruga e Lumturisë për të gjithë është rruga e devotshmërisë ndaj 

Allahut, ndërsa fatkeqësia e të gjithëve është në mëkatimin ndaj Allahut. 

Paqja dhe lumturia nuk ka rrugë tjetër përpos përmbajtjes së ligjeve të 

Allahut. 

“Ata të cilët kanë besuar dhe imanin e tyre nuk e përlyejnë me 

padrejtësi, ata do të kenë qetësi dhe lumturi, dhe ata janë të udhëzuarit. 

A ka fjalë më të drejtë se fjala e Allahut.” 
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Librat autoriale dhe të përkthyera të përkthyesit (Dr. Musli Vërbani) 

 

|1. Besimi në Zotin| 

|2. Melaqet e Zotit| 

|3. Besimi në Librat e Zotit| 

|4. Pejgamberët e Zotit| 

|5. Besimi në Ditën e Kijametit| 

|6. Besimi në Kaderin e Zotit| 

|7. Tregime nga jeta e Muhamedit a.s| 

|8. Fikhu i Namazit| 

|9. Fikhu i Zekatit| 

|10. Fikhu i Agjërimit| 

|11. Fikhu i Haxhit| 

|12. Dashuria| 

|13. Sinqeriteti| 

|14. Drejtësia| 

|15. Amaneti| 

|16. Turpi| 

|17. Durimi| 

|18. Morali| 

|19. Falënderimi| 

|20. Bamirësia| 

|21. Mëshira 

|22. Bujaria| 

|23. Vërtetësia| 
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|24. Emërtoni fëmijët tuaj me emra të bukur| 

|25. Nata e dhëndërisë| 

|26. Dita e vdekjes dhe e varrimit| 

 

|27. Texhvidi i muslimanit të vogël| 

|28. Shkruaj lexo dhe mëso shkronjat e Kur'anit| 

|29. Planprogrami i muslimanit të vogël| 

|30. Drita e jetës| 

|31. Lutjet e jetës nga Kur’ani fisnik| 

|32. Këshilltari fisnik për djem dhe vajza (nga autori Muhamed Sajim)| 

 

|33. Trashëgimia| 

|34. Vasijeti| 

|35. Vakëfi| 

|36. Ixhtihadi| 

|37. Usuli fikhu për fillestarë| 

|38. Kurbani| 

|39. Statuti i familjes| 

 

|40. Dëshiroj të jem ai që nuk duhet të jem| 

 

|41. Dëshmorët e  Prillit në Rakoc dhe Lagje të Re| 

|42. Fadil Çaka – Komandant Sharri|| 

 

|43. Texhvidi – Shkenca e të lexuarit (kënduarit) të përpiktë të Kur’anit| 

|44. Mrekullitë numerike në Kur'anin Fisnik (nga autori Abdurrezak 

Nufel)| 
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|45. (Pa)Mundësia e përkthimit të Kur’anit| 

|46. Tema të zgjedhura dhe të nevojshme| 

 

|47. Kryesore në terminologjinë e Hadithit (Abduhu Abas El-Velidi)| 

|48. Fjalë të arta të më të mirit të njerëzimit Muhamedit s.a.v.s. (Abdul 

Fetah Xhemilë Berri)| 

|49. Tregime për ta arritur kulminacionin e mirësisë dhe përsosmërinë e 

devotshmërisë (nga autori Muhamed Eminë Xhundi)| 

 

|50. Usuli fikhu islam - I - Ligjet e sheriatit - (Vehbetu Zuhejli)| 

|51. Usuli fikhu islam - II - Përpilimi i ligjeve prej teksteve të 

sheriatit - (Vehbetu Zuhejli)| 

|52. Usuli fikhu islam - III - Kur‟ani dhe Suneti – (Vehbetu Zuhejli)| 

|53. Usuli fikhu islam - IV - Ixhmai - (Vehbetu Zuhejli)| 

|54. Usuli fikhu islam - V - Kijasi - (Vehbetu Zuhejli)| 

|55. Istihsani (Vehbetu Zuhejli)| 

|56. Parimi i interesit (Vehbetu Zuhejli)| 

 

|57. Fetavatë (Muhamed Muteveli Esh-Shaëravi)| 

|58. Fundi i botës (Muhamed Muteveli Esh-Shaëravi)| 

|59. Madhështia e islamit (Muhamed Muteveli Esh-Shaëravi)| 

|60. Këto llogariten furnizime (Muhamed Muteveli Esh-Shaëravi)| 

 

|61. Për Kushtetutën Islame (Dr. Muhamed Sejid Ahmed El- Musejer)| 

|62. Shkurtimi i thonjve në dritën e sunetit dhe mjekësisë (Ebul Vefa 

Abdul Ahar dhe Jahja Nasir)| 

|63. Islami dhe Politika (Dr. Jusuf Kardavi)| 

|64. Toka e Israsë (Pikat kritike palestinezo-izraelite)| 



141 

 

|65. Për hulumtuesit e fesë së vërtetë (Muhamed Hisham Tilbete)| 

 

|66. Vëllazëria në islam dhe zemra e shëndoshë (Amër Halid)| 

|67. Superfuqia në Allahun (Amër Halid)| 

|68. Shpresa duhet të jetë besim dhe veprim (Amër Halid)| 

|69. Bindja e thellë në Allahun (Amër Halid)| 

|70. Shpresa në Allahun (Amër Halid)| 

|71. Shpresa në Allahun duhet të jetë besim dhe veprim (Amër Halid)| 

|72. Vendosmëria në fenë e Allahut (Amër Halid)| 

|73. Pasojat e mëkateve (Amër Halid)| 

|74. Vëllazëria muslimane (Amër Halid)| 

|75. Mjetet e vendosmërisë në fenë e Allahut (Amër Halid)| 

|76. Vlera e kohës (Amër Halid)| 

|77. Serioziteti (Amër Halid)| 

|78. Pozitiviteti (Amër Halid)| 

|79. Pendimi (Amër Halid)| 

 

|80. Trashëgimia në islam (për fillestarë)| 

|81. Këshilla fisnike | 

|82. Shkurorëzimi dhe IDDETI| 

|83. Tradita (Dr. Vehbetu Zuhejli)| 

|84. Ligji para nesh dhe medhhebi i sehabiut (Dr. Vehbetu Zuhejli)| 

|85. Kujtime lufte| 

|86. Ligji i shfuqizimit (Dr. Vehbetu Zuhejli)| 

|87. Lexo dhe mëso shkronjat e Kur’anit| 

|88. Texhvidi për muslimanin e vogël| 

|89. Jasini dhe mburoja e muslimanit| 
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|90. Gjoksi i pulës i Naim Tërnavës| 

|91. Çelësi i emrit madhështorë “Ibrahim Muhamed el-Betaviju) 
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