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BBEESSOOJJ  NNËË  ZZOOTTIINN  

 

 

Besoj në Zotin me të gjitha cilësitë 
dhe emrat e bukur të Tij. 

 
I pranoj të gjitha urdhrat e Tij. 

 
Dëshmoj me gjuhë se vetëm Allahu 

është Zot.  
 

Këtë fjalë  e  kam vulosur në zemrën 
time. 
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Kul Huvallaahu ehad 
Allaahus Samed 

Lem jelid 
Ve lem Juuled                                              

Ve lem jekun- 
lehuu kufuven 

ehad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

KKUUSSHHTTEETT  EE  BBEESSIIMMIITT  

 

AAMENTU BIL-LAAHI 
VE MELAAAAIKETIHII 
VE KUTUBIHII 
VE RUSULIHII 
VEL JEVMIL AAHIRI 
VE BIL KADER HAJRIHII VE SHERRIHII 
MINELL-LLAAHI TEALAA 
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Unë besoj në Zotin. 
Në melekët e Tij. 
Në librat e Tij. 
Në pejgamberët e Tij. 
Në ditën e gjykimit. 
Në atë se gjithçka që ndodhë, 
ngjanë me  caktimin e Tij. 
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BBEESSOOJJ  NNËË  MMEELLAAQQEETT  EE  ZZOOTTIITT  

 

o Ajrin edhe pse e thithi nuk e shoh; 
o ka edhe shumë gjëra të cilat ekzistojnë 

por nuk i shoh; 
o prej krijesave të cilat nuk i shoh janë 

edhe MELAQET. 
 
Melaqet janë të krijuara prej drite. 
 
Melaqet nuk hanë as nuk pinë as nuk flenë 
as nuk martohen. 
 
Melaqet janë të shpërndara qiell dhe në 
tokë. 
 
Melaqet e lavdërojnë dhe madhërojnë Zotin 
pandërprerë dhe kurrë nuk e kundërshtojnë. 
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Melaqja e cila i ka përcjell (zbritur) të gjitha 
librat quhet XHIBRIL. 
 
Melaqja e autorizuar për furnizimin e 
gjallesave për shiun, erën, etj. quhet 
MIKJAIL. 
 
Ashtu siç e shkruaj ditarin e ditës por e 
shkruaj globalisht, Zoti ka autorizua melaqe 
që të mi shkruajnë të gjitha fjalët dhe veprat 
në hollësi dhe imtësi të cilat quhen 
KIRAMEN KJATIBIJNE (Shkruesit Fisnik). 
 
Melaqja e autorizuar për t’i fry Surit në ditën 
e Kijametit dhe për ti fry për së dyti kur të 
ringjallemi quhet ISRAFIL. 
 
Melaqja e cila merr shpirtrat quhet 
MELEKUL MEVT. 
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BBEESSOOJJ  NNËË  LLIIBBRRAATT  EE  ZZOOTTIITT  

 

Librat e Zotit janë udhëzime, përgëzime dhe 
qortime për  njerëzit. 
   
Librat e Zotit të udhëzojnë në rrugë të 
drejtë. 
 
Njerëzit ishin një popull (të fesë së 
natyrshme), e (kur u përçanë) Allahu dërgoi 
pejgamberë përgëzues dhe qortues, dhe 
atyre Ai u zbriti edhe librin me fakte të 
sakta. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kush e lexon Librin e Zotit (Kur’anin) 
ai ka biseduar me Zotin. 
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Përpos këtyre Librave Zoti ka zbritur edhe libra të 
tjerë të cilat quhen SUHUFE. 

I ka zbritur Musait a.s. 
a.s. I ka zbritur Davudit a.s. 

I ka zbritur Isait a.s. 
I ka zbritur Muhamedit a.s. 
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BBEESSOOJJ  NNËË  PPEEJJGGAAMMBBEERRËËTT  EE  

ZZOOTTIITT  

 

Pejgamberët janë njerëz të zgjedhur të Zotit. 
 
Për të mirën e njerëzimit Zoti ka dërguar 
pejgamber gjeneratë pas gjenerate. 
 
Njeriu i parë dhe pejgamberi i parë është Ademi 
a.s. 
 
Elita e pejgamberëve (Ulul azmi) janë pesë: 
Nuhu a.s., Ibrahimi a.s., Musa a.s., Isa a.s., dhe 
Muhamedi a.s. 
 
Të dërguar pejgamberë (murselinë) janë: 
Hudi a.s., Salihu  a.s., Luti a.s., Shuajbi a.s., 
Haruni a.s., Davudi a.s., Sulejmani a.s.,  Jusufi 
a.s., Ismaili a.s.,  Junusi a.s.,  Iljasi a.s.   
 
Të dërguar enbija janë: 
Is’haku a.s., Idrisi a.s., Jahja a.s., Jaëkubi a.s., 
Eljesa a.s., Dhulkifli a.s., Ejjubi a.s.,  Zekerija a.s. 
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o Resuli e ka për obligim me e transmetua 
shpalljen. 
 

o Nebiji nuk e ka për obligim me 
transmetua shpalljen. 
 

o Çdo resul është Nebij ndërsa çdo Nebij 
nuk është resul. 

 
Evlija janë tre e ata janë: 
Llukmani a.s., Dhulkarnejni a.s., dhe Uzejri 
a.s. 
 Për këta disa dijetarë kanë thënë se janë 

pejgamberë e disa dijetarë kanë thënë se janë 
evlija. 

 
Të gjithë pejgamberët kanë thirrur në 
besimin në një Zot. 
Vula e pejgamberëve është Muhamedi a.s. 
       
 
 

BESOJ NË DITËN E GJYKIMIT 

 

 

Nuk ka Zot tjetër pos Allahut dhe 
Muhamedi është i dërguar i Tij. 
LAAAA ILAAHE IL-LALL-LLAAH 

MUHAMMEDUN RESUULULL-LLAAH 
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 Besoj se pas vdekjes do të qëndrojmë 
në zonën neutrale që quhet BERZAH.  

 Pastaj, meleku Israfil do  t’i fryj  dy herë 
Surit.  

 Kur t’i fryj herën e parë bëhet 
shkatërrimi i gjithësive dhe quhet 
KIJAMET.  

 Kur t’i fryj herën e dytë bëhet ringjallja 
dhe të gjithë do të tubohen para Zotit 
dhe quhet – HASHR.  
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 Pastaj njerëzit do ta kalojnë urën mbi 
xhehenem që quhet – URA E SIRATIT.  

 Do të vendosen veprat në peshojë  që 
quhet – MIJZAN.  

 Do të bëhet llogaritja e veprave që 
quhet – HISAB.  

 Do të bëhet edhe shpërndarja e librave:  
 Kush e merr librin në dorën e djathtë do 

të shkojë në XHENNET.  
 Kush e merr  librin në dorën e majtë ose 

edhe pas shpine do të shkoj në 
XHEHENNEM.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çelësi i xhenetit është fjala  
LA I LAHE IL-LALL-LLAH 
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BBEESSOOJJ  NNËË  KKAADDEERRIINN  EE  ZZOOTTIITT  

Duart i lëvizi me dëshirën time. 
Edhe Këmbët i lëvizi sipas dëshirës time. 
Por edhe vetullat e syve mund t’i lëvizi sipas 
vullnetit tim. 
Vetëm një gjë e di se Zemra lëviz edhe kur 
jam në gjumë. 
Edhe gjaku qarkullon në trupin tim 
pandërprerë.  
Pra, ka gjëra të cilat i kam në trupin tim 
ndërsa në dorë i ka Allahu.  
Ai ka caktuar çdo gjë sipas dëshirës së Tij. 
Nëse diçka planifikoj dhe ndodh diçka pa 
dëshirën time që nuk mund ta realizoj them: 

“Çka ka dashur Allahu të bëhet është 
bërë dhe çka ka dashur Allahu të mos 

bëhet nuk është bërë.” 
 
Nëse më ndodh diçka e papritur duroj. 
 
 

 

 

Unë i mbështetem Zotit me 
mbështetje të sinqertë. 

 



15 

 

KKUUSSHHTTEETT  EE  IISSLLAAMMIITT  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SHEHADETI 

 
NAMAZI 

AGJËRIMI 

 
ZEKATI 

 
HAXHI 
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NNAAMMAAZZII  

 

Namazi ka: 
6 sharte (pjesë përgatitëse) të namazit dhe 
6 rukne (pjesë përbërëse) të namazit. 
 
Gjashtë shartet e namazit janë: 
1. Trupi dhe rrobat të jenë të pastra. 
2. Marrja e abdesit. 
3. Trupi të mbulohet. 
4. Drejtimi kah kibla. 
5. Namazi të kryhet në kohë. 
6. Vendosja (nijeti) për namazin. 
 

Gjashtë ruknet namazit janë: 
1. Tekbiri tehrim. 
2. Qëndrimi në këmbë. 
3. Leximi i Kur’anit. 
4. Rukuja. 
5. Sexhdeja. 
6. Ulja në fund të namazit. 
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PPAASSTTRROOJJ  TTRRUUPPIINN,,  VVEENNDDIINN,,  DDHHEE  

VVEESSHHII  RRRROOBBAATT  EE  PPAASSTTRRAA  

 

Gusuli është pastrimi i tërë trupit për 
namaz. 
 
Kur të marrë  gusul: 
E pastroj gojën. 
E pastroj hundën. 
E pastroj tërë trupin. 
 
Pasi ta pastroj trupin i veshi rrobat e pastra. 
Pasi të veshi rrobat e pastra falem në vend 
të pastër. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Islami është fe e pastërtisë. 
Vërtetë Zoti i do pendimtarët dhe 

të pastrit. 
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AABBDDEESSII  

 

Abdesi është pastrimi i disa pjesëve të trupit 
për namaz. 
Kur  të marrë abdes: 
E bëj nijetin: “Vendosa me marrë abdes për 
namaz për të iu afrua Zotit të Madhëruar”. 
 
 
I pastroj duart  (tri herë).  
 
 
E pastroj gojën  (tri herë).  
 
 
 
E pastroj hundën (tri herë).  
 
 
 
E pastroj fytyrën (tri herë).  
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E pastroj krahun e 
djathtë deri në 
bërryl (tri herë).  
 
 
E pastroj krahun e 
majtë deri në bërryl 
(tri herë).  
 
 
E lëmoj kokën me dorën e 
lagur.  

 
 
I pastroj veshët.  
 

 
E pastroj këmbën e djathtë 
deri te zogu i këmbës.  

 
E pastroj këmbën e majtë 
deri te zogu i këmbës.  
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KKIIBBLLAA  

 

Pasi t’i kem plotësuar kushtet tjera 
drejtohem në drejtim të QABËS. 

Drejtimi në drejtim të Qabës quhet KIBLE. 

QABJA është shtëpia e parë në fytyrën e 
tokës e cila është ndërtuar për t’u adhuruar 
Allahu. 

Në MEKE ka zbritur njeriu i parë i njerëzimit 
ADEMI a.s. 

Në MEKE ka lindur  MUHAMEDI a.s. 

 Themelet e vendosura të Qabës i ka              
ngrit Ibrahimi a.s. me të birin Ismailin 
a.s. 

Nëse nuk e di se në cilin drejtim është 
Kibla atëherë drejtohem në atë drejtim 
ku mendoj se mund të jetë Kibla. 
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Feja jonë është feja Islame. 
 

Libri ynë është Kur’ani. 
 

Pejgamberi ynë është Muhamedi a.s. 
 

Kibla jonë është Qabja. 
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KKOOHHËËTT    EE    NNAAMMAAZZIITT  

 

Jeta përbëhet prej sekondave; minutave; 
orëve dhe ditëve. 
Unë për çdo ditë një orë i kushtohem Zotit 
Tim me namaz,  pasi që Ai më ka dhuruar 
jetën dhe kohën për të jetuar. 
Në mëngjes e fali SABAHUN. 
Në mesditë e fali DREKËN. 
Pasdite e fali  IKINDINË. 
Pas perëndimit të diellit e fali AKSHAMIN. 
Kur të errësohet mirë e fali  JACINË. 
 
Sabahu Dreka Ikindija Akshami Jacia 
2 rekate 

sunet 
4 rekate 

sunet 
4 rekate 

sunet 
3 rekate 

sunet 
4 rekate 

sunet 

2 rekate 
farz 

4 rekate 
farz 

4 rekate 
farz 

2 rekate 
sunet 

4 rekate 
farz 

 2 rekate 
sunet 

  2 rekate 
sunet 

    3 rekate 
vaxhib 
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Namazi të cilin ka urdhëruar Allahu me falë 
quhet FARZ. 
 
Namazi të cilin Muhamedi a.s. ka thënë të 
falet por jo me urdhër të prerë quhet 
SUNET. 
 
Një herë në javë e Fali edhe namazin javor 
që quhet Namazi i Xhumasë. 
 
E fali namazin e Fitër Bajramit. 
 
E fali namazin e Kurban Bajrami. 
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EEZZAANNII  
 

ALLAAHU EKBER,            ALLAAHU EKBER, 
ALLAAHU EKBER             ALLAAHU EKBER 
 
ESHHEDU EN LA ILAHE IL-ALLAH 
ESHHEDU EN LA ILAHE IL-ALLAH 
 
ESHHEDU ENNE MUHAMMEDEN   
RRESUULULL-LLAAAAH, 
                                          
ESHHEDU ENNE MUHAMMEDEN  
RRESULULL-LLAAAAAH 
 
HAJJE ALES-SALAAAAH      
HAJJE ALES-SALAAAAH 
 
HAJJE ALLEL FELAH    HAJJE ALLEL FELAAAAH 
 
ALLAAHU EKBER         ALLAAHU EKBER 
 
LAA ILAAHE IL-LALL-LLAAAAH 
 
 
Në namazin e Sabahut e shtoj: 
ESSELAATU HAJRUN MINEN-NEVM 
ESSELAATU HAJRUN MINEN-NEVM 
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IIKKAAMMEETTII  
 

Meshkujt para namazeve farze e këndojnë edhe 
ikametin. 
 

ALLAAHU EKBER -  ALLAAHU EKBER 
ALLAAHU EKBER  -  ALLAAHU EKBER 
 
ESHHEDU EN LAAAA ILAAHE IL-ALLAAAAHU 
ESHHEDU EN LAAAA ILAAHE IL-ALLAAAAH 
 
ESHHEDU ENNE MUHAMMEDEN  
RRESUULULL-LLAAAAH 
ESHHEDU ENNE MUHAMMEDEN  
RRESUULULL-LLAAAAH 
 
HAJJE ALES-SALAATI  -   
HAJJE ALES-SALAAAAH 
 
 
HAJJE ALLEL FELAAHI -   HAJJE ALLEL FELAAAAH 
 
KAD KAAMETIS - SALAATU  KAD KAAMETIS-SALAAAH 
 
 
ALLAAHU EKBER-  ALLAAHU EKBER 
 
 
LAAAA ILAAHE IL-LALL-LLAAAAH 
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QQËËNNDDRROOJJ  NNËË  KKËËMMBBËË  NNËË  NNAAMMAAZZ  
 

Pasi ta bëj nijetin: namazin e filloj me fjalën:    
“All-llaahu ekber.” 
Pas tekbirit vendosi dorën e djathtë mbi të majtën dhe 
në mes të trupit,  
pra në kërthizë.  Lexoj Kur’an (suretul Fatihan dhe një 
sure të shkurtë): 
EUUDHU BIL-LAAHI MINESH-SHEJTAANIRR-RRAXHIIM 
BISMIL-LAAHIRR-RRAHMAANIRR-RRAHIIM 
 
ELHAMDULIL-LAAHI RABBIL-AALEMIIN 
ERR-RRAHMAANIRR-RRAHIIM 
MAALIKI JEVMID-DIIN 
IJJAAKE NEABUDU VE IJJAAKE NESTEIIN 
IHDINES-SIRAATAL MUSTEKIIM 
SIRAATAL-LEDHIINE ENAMTE ALEJHIM 
GAJRIL MAGDUUBI ALEJHIM VE LED-DAAAAL-LIIN 
 
Pastaj vazhdoj: 
INNA EATAJNAKEL KEVTHER 
FESAL-LI LIRABBIKE VENHAR 
INNE SHANIEKE HUVEL EBTER 
Kështu e kam plotësuar kushtin e  leximit të Kur’anit në 
namaz. 

 

 

 



27 

 

BBIIEE  NNËË  RRUUKKUU  

 

Pasi të lexoj FATIHAN dhe një sure të 
shkurtë. 
 
Duke thënë “Allahu ekber” bie në  RUKU. 
 
Gjatë rukusë e drejtoj shpinën i vendosi 
duart në gjunjë, e drejtoj shpinën dhe shikoj 
në vendin ku do të bie në sexhde. 
 
SUBHAANE RABBIEL ADHIIM 
SUBHAANE RABBIEL ADHIIM 
SUBHAANE RABBIEL ADHIIM 

 
Nga RUKUJA ngrihem duke thënë: SEMI 
ALLAAHU LIMEN HAMIDEH  dhe RABBENAA 
LEKEL HAMD. 
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BBIIEE  NNËË  SSEEXXHHDDEE  
 

Duke thënë “All-llaahu Ekber” bie në sexhde. 
Në sexhde bie me shtatë pjesët kryesore të trupit e ato 
janë: 
 
1. Balli me hundën. 
2. Dy shuplakat e duarve, por nuk i vendosi krahët për 
toke. 
3. Dy gjunjët. 
4. Dy këmbët  me majat e gishtërinjve të këmbëve. 

 
Në sexhde them: 
SUBHAANE RABBIEL EALAA 
SUBHAANE RABBIEL EALAA 
SUBHAANE RABBIEL EALAA. 

 
Duke thënë ALLAHU EKBER ngrihem dhe qëndroj ulur 
në mes dy sexhdeve sa  me thënë: “RABBENAGFIR LIJ” 

 
Duke thënë ALLAHU EKBER bie në sexhden e dytë dhe 
them: 
SUBHAANE RABBIEL EALAA 
SUBHAANE RABBIEL EALAA 
SUBHAANE RABBIEL EALAA 
Nga sexhdeja ngrihem duke thënë ALL-LLAHU EKBER. 
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QQËËNNDDRROOJJ    UULLUURR  NNËË  NNAAMMAAZZ  
 

Në fund të namazit qëndroj ulur. 
Duart  i vendosi mbi gjunjë dhe e lexoj “ETTEHIJJATIN”: 

 
ETTEHIJJATU LIl-LAHI  
VES-SALAVATU 
VET-TAJJIBATU 
ESSELAMU ALEJKE EJUHEN-NEBIJJU 
VE RAHMETULL-LLAHI 
VE BEREKATUHU 
ESSELAMU ALEJNA 
VE ALA IBADIL-LAHIS-SALIHIN 
ESHHEDU EN LA ILAHE IL-LALL-LLAH 
VE ESHHEDU ENNE MUHAMMEDEN  
ABDUHU VE RESULUHU. 
 
Përpos Ettehijatit, dërgoj salavate për Muhamedin a.s.: 
ALLAHUMME SAL-LI ALA MUHAMEDIN VE ALA ALI MUHAMED 
KEMA SAL-LEJTA ALAA IBRAHIME VE ALAA AALI IBRAHIM 
INNEKE HAMIIDUN MEXHIJD 
ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMEDIN VE ALA ALI MUHAMED 
KEMA BAREKTE  ALAA IBRAHIME VE ALAA AALI IBRAHIM 
INNEKE HAMIIDUN MEXHIJD. 
 
Pas salavateve  bëjë dua: 
RABBENAA  AATINAA FID-DUNJAA HASENETEN 
VE FIL AAHIRETI HASENETEN 
VE KINAA  ADHAABEN NAAR 
RABBENAGFIRLII 
VE LI VALIDEJE 
VE LIL MUËMINIIENE JEVME JEKUUMUL HISAB. 
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NNAAMMAAZZII    PPRRAAKKTTIIKK      
        

E bëjë njetin si vijon: “Vendosa me falë namazin për 
Zotin e madhëruar”. 
E them Tekbirin ALL-LLAAHU EKBER dhe lidhem në 
namaz e vendosi dorën e djathtë mbi të majtën dhe 
nën kërthizë dhe këndoj: 

SUBHAANEKE ALL-LLAAHUMME 
VE BI HAMDIKE 
VE TEBAAREKESMUKE 

VE TEAALAA  XHEDDUKE 
VE LAAA ILAAHE GAJRUKE 
 
EUUDHU BIL-LAAHI MINESH-
SHEJTAANIRR-RRAXHIIM 

BISMIL-LAAHIRR-RRAHMAANIRR-
RRAHIIM 
ELHAMDULIL-LAAHI RABBIL-AALEMIIN 
ERR-RRAHMAANIRR-RRAHIIM 
MAALIKI JEVMID-DIIN 
IJJAAKE NEABUDU VE IJJAAKE NESTEIIN 
IHDINES-SIRAATAL MUSTEKIIM 
SIRAATAL-LEDHIINE ENAMTE ALEJHIM 
GAJRIL MAGDUUBI ALEJHIM VE LED-
DAAAAL-LIIN 

 
INNAA EATAJNAAKEL KEVTHER 
FESAL-LI LIRABBIKE VENHAR 
INNE SHAANIEKE HUVEL EBTER 

30 
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Pasi ta përfundoj suren bie në Ruku duke thënë: 
ALL-LLAHU EKBER. 
 

 
Në RUKU  them: 

SUBHAANE RABBIEL ADHIIM      
SUBHAANE RABBIEL ADHIIM 

SUBHAANE RABBIEL ADHIIM 
 

 
 
 

 
 
 
 

Nga RUKUJA ngrihem duke thënë: 
SEMI ALL-LLAHU LIMEN HAMIDEH. 
RABBENAA LEKEL HAMD 
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Duke thënë  “All-llahu ekber” bie në sexhde. 
Në sexhde them: 
 
 
SUBHAANE RABBIEL EALAA.                  

SUBHAANE RABBIEL EALAA. 
      SUBHAANE RABBIEL     
     EALAA. 

 
 

 
Duke thënë ALL-LLAHU EKBER 
ngrihem dhe qëndroj ulur në mes 
dy sexhdeve sa me thënë:         
RABBENAGFIR LIJ. 
 
 

 
 
Duke thënë ALL-LLAHU EKBER  

bie në sexhden e dytë dhe them:  
SUBHAANE RABBIEL EALAA.                  

SUBHAANE RABBIEL EALAA. 
SUBHAANE RABBIEL EALAA. 

 
Nga sexhdeja ngrihem për të vazhduar rekatin e dytë 
duke thënë:  
ALL-LLAHU EKBER. 
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Në Rekatin e dytë filloj duke kënduar Kur’an: 
BISMIL-LAAHIRR-RRAHMAANIRR-
RRAHIIM. 
ELHAMDULIL-LAAHI RABBIL-

AALEMIIN. 
ERR-RRAHMAANIRR-
RRAHIIM. 
MAALIKI JEVMID-DIIN. 

IJJAAKE NEABUDU VE IJJAAKE 
NESTEIIN. 
IHDINES-SIRAATAL MUSTEKIIM. 
SIRAATAL-LEDHIINE ENAMTE 
ALEJHIM. 
GAJRIL MAGDUUBI ALEJHIM VE 
LED-DAAAAL-LIIN. 

 
KUL HUVALL-LLAAHU 
EHADë. 
ALL-LLAHUS-SAMEDë 
LEM JELIDë. 
     VE LEM JUULEDë  

VE LEM JEKUN LEHUU KUFUVEN 

EHADë. 
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Pasi ta përfundoj suren bie në Ruku duke thënë: 
ALLAHU EKBER. 
 
                                      Në ruku them: 

SUBHAANE RABBIEL 
ADHIIM. 
SUBHAANE RABBIEL 

ADHIIM. 
SUBHAANE RABBIEL ADHIIM. 

 
 

 
 

 
 

Nga RUKUJA ngrihem duke thënë: 
SEMI ALL-LLAAHU LIMEN HAMIDEH. 

RABBENAA LEKEL HAMDë. 
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Duke thënë All-llaahu ekber bie në sexhde. 
 

Në sexhde them:  
SUBHAANE RABBIEL EALAA 

SUBHAANE RABBIEL EALAA 
SUBHAANE RABBIEL EALAA 

 
 
 
Duke thënë ALL-LLAHU EKBER ngrihem dhe 

qëndroj ulur në mes dy  
sexhdeve sa me thënë: 
RABBENAGFIR LIJ 
 
 
 

 
 
 
 
Duke thënë ALL-LLAHU EKBER bie në sexhden e 
dytë dhe them: 

SUBHAANE RABBIEL EALAA 
SUBHAANE RABBIEL 

EALAA  
SUBHAANE RABBIEL  

                                         EALAA 
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Nga sexhdeja duke thënë ALL-LLAHU EKBER nuk ngrihem në 
këmbë por qëndroj ulur: 

ETTEHIJJATU LIl-LAHI  
VES-SALAVATU 
VET-TAJJIBATU 
ESSELAMU ALEJKE EJUHEN-NEBIJJU 
VE RAHMETULL-LLAHI 

VE BEREKATUHU 
ESSELAMU ALEJNA 

VE ALA IBADIL-LAHIS-SALIHIN 
 
 
ESHHEDU EN LA ILAHE IL-LALL-LLAH 
VE ESHHEDU ENNE MUHAMMEDEN  
ABDUHU VE RESULUHU 
 
 
ALLAHUMME SAL-LI ALA MUHAMEDIN VE ALA ALI MUHAMED 
KEMA SAL-LEJTA ALAA IBRAHIME VE ALAA AALI IBRAHIM 
INNEKE HAMIDUN MEXHIJD 
ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMEDIN VE ALA ALI MUHAMED 
KEMA BAREKTE  ALAA IBRAHIME VE ALAA AALI IBRAHIM 
INNEKE HAMIDUN MEXHIJD 
 
RABBENA ATINA FID-DUNJA HASENETEN 
VE FIL AHIRETI HASENETEN 
VE KINA ADHABEN NAR 
RABBENAGFIRLI  
VE LI VALIDEJE 
VE LIL MUËMINIJENE JEVME JEKUMUL HISAB 
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Namazin e përfundoj duke dhënë selam:  
 
ESSELAAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAAH  

ESSELAAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAAH 
 

 
 

 
 
 
 

 
Pas namazit them: 
ALL-LLAAHUMME ENTES-SELAAM VE MINKES 
SELAAM 
TEBAAREKTE JAA DHEL XHELAALI VEL IKRAAM 
 
Pastaj dërgoj salavate për Muhamedin a.s: 
ALL-LLAAHUMME SAL-LI ALAA MUHAMMEDIN  
VE ALAA AALI MUHAMMED 
 
Pastaj e bëj lutjen: 
SUBHANELL-LLAAHI 
VELHAMDULIL-LAAHI 
VE LAAAA ILAAAHE IL-LALL-LLAHU 
VALLAHU EKBER 
VELAAHAVLE VELAA KUVVETE 
IL-LAA BIL-LAAHIL ALIJJIL ADHIIM. 
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E lexoj ajetul Kursijën: 
ALL-LLAHU LAAAA ILAHE IL-AA HUU 
EL HAJJUL KAJJUM 
LAA TEËHUDHUHUU SINETUN VE LAA NEVM 
LEHUU MA FIS-SEMAAVAATI VE MAA FIL ERD 
MEN DHEL-LEDHII JESHFEU INDEHUU IL-LAA BI IDHNIHII 
JEALEMU MAA BEJNE EJDIIHIM VE MAA HALFEHUM 
VE LAA JUHII TUNE BISHEJIN MIN ILMIHI IL-LAA BI MAA 
SHAAAAË 
VESIA KURSIJUHUS-SEMAAVAATI VE MAA FIL ERD 
VE LAA JEUUDUHUU HIFDHUHUMAA 
VE HUVEL ALIJJUL ADHIIM. 
 
E Lavdëroj Zotin duke thënë 33 herë SUBHAANEL-LLAAH. 
E Falënderoj Zotin duke thënë 33 herë ELHAMDULIL-LAAH. 
E Madhëroj Zotin duke thënë 33 herë  ALL-LLAAHU EKBER. 
 
E përfundoj duke thënë të njëqindtën herë: 
LAA ILAAHE IL-LALLAAHU VAHDEHUU LAA SHERIIKE LEH 
LEHUL MULKU 
VE LEHUL HAMDU 
VE HUVE ALAA KUL-LI SHEJIN KADIIR 
 
Në fund e bëj edhe lutjen e namazit: 
RABBENAA TEKABBEL MINNA INNEKE ENTES-SEMIIUL ALIIM. 
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ALL-LLAHUMME INNA NESTEIINUKE                 
VE NESTEGFIRUKE              
VE NESTEHDIIKE                  
VE NUËMINU BIKE               
VE NEUUDHUBIKE                     
VE NETEVEKKELU ALEJKE                  
VE NUTHNII ALEJKEL HAJRE KUL-LEHU      
NESHKURUKE VELA NEKFURUKE      
VE NEHLEA VE NETRUKU MEN JEFXHURUKE.        
ALL-LLAHUMME IJJAAKE NEABUDU                 
VE LEKE NUSAL-LII VE NESXHUDU                          
VE ILEJKE NESA VE NAHFEDU                                 
NERXHUU RAHMETEKE                                     
VE NAHSHAA ADHAABEKE                                     
INNE ADHAABEKE BIL KUFFAARI MULHIKUN. 

 

EE  FFAALLII    NNAAMMAAZZIINN  EE  VVIITTRRIITT  
 

E Fali namazin e fundit ditor i cili quhet namazi i VITRIT 
(Namaz Tek). 
Pasi të jem ngritur në rekatin e tretë dhe pasi të kem 
kënduar “Fatihan” dhe “suren” nuk bie në sexhde por i 
ngriti duart dhe them All-llahu Ekber, pastaj prapë 
lidhem dhe vazhdoj të këndoj duanë e Kunutit. 

 

 

 



40 

 

O Zot prej Teje kërkojmë ndihmë. 
Prej Teje kërkojmë Falje. 
Prej Teje kërkojmë udhëzime. 
Besojmë Te Ti. 
Prej Teje kërkojmë mbrojtje. 
Te Ti mbështetemi. 
Të Falënderojmë për të gjitha të mirat. 
Të falënderojmë dhe nuk bëhemi 
mosmirënjohës. 
Shmangemi dhe largohemi prej atyre që bëjnë 
mëkate. 
O Zot vetëm Ty të adhurojmë. 
Ty të falemi dhe të përulemi. 
Vetëm Ty të nënshtrohemi. 
Shpresojmë në mëshirën Tënd. 
I frikësohemi dënimit Tënd(Dënimi Yt do t’i 
kaploj pabesimtarët). 
 

PPËËRRKKTTHHIIMMII  II  DDUUAASSËË  SSËË  KKUUNNUUTTIITT::  

 
 
Pas duasë së kunutit bie në ruku, pastaj i bëj 
dy sexhde dhe ulem në fund të namazit. 
      
Me këtë namaz e përfundoj ditën. 
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TTEEJJEEMMUUMMII  

 

Nëse nuk ka ujë, nuk rri pa e falur namazin, 
por marr TEJEMUM. 
 
TEJEMUMI është lëmimi i duarve dhe 
fytyrës me  dhe të pastër. 
 
Kur të marr TEJEMUM marr dhe të pastër: 
 
 Në rend të parë e bëj nijetin. 
 Pastaj e preki lehtë me të dy duart 

dheun e pastër. 
 Me dhe të pastër e lëmoj fytyrën. 
 Me  dhe të pastër i lëmoj duart deri 

në bërryla. 
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AAGGJJËËRROOJJ  MMUUAAJJIINN  EE  RRAAMMAAZZAANNIITT  
 

Kalendari diellor i ka 12 muaj. 
 
Po ashtu edhe kalendari hënor i ka 12 muaj. 
Muajt e kalendarit hënor janë: 
 

1. Muharrem; 
2. Safer; 
3. Rebiul Evvel; 
4. Rebiuth-Thanij; 
5. Xhumadal  vel; 
6. Xhumadal  eth-Thanij; 
7. Rexheb; 
8. Shaëban; 

9. RAMAZAN. Në këtë muaj as nuk ha, as nuk 
pi dhe nuk kontaktoj me gruan prej para 
Lindjes së diellit dhe deri pas perëndimit të 
diellit ky veprim quhet AGJËRIM.; 

10. Sheval; 
11. Dhil Kaëde; 
12. Dhul Hixhe. 
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o Muaji Ramazan është muaji në të cilin ka 
zbritur KUR’ANI. 

o Në këtë muaj është edhe nata e cila ka vlerën 
e 1000 MUAJVE.  

o Nata e cila e ka vlerën e 1000 muajve quhet 
NATA E KADRIT. 

o Për shkak të zbritjes së Kur’anit në këtë muaj 
është bërë obligim AGJËRIMI. 

o Pas Ramazanit e fali namazin e Fitër Bajramit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

JJAAPP  ZZEEKKAATTIINN  

 

ZEKAT do të thotë pastrim. 
ZEKAT do të thotë shtim. 
 
Sikurse jeta ime ashtu edhe pasuria ime 
është e Allahut. 
 
Allahu më ka bërë obligim që 2.5% të 
pasurisë ta ndaj dhe t’ua jap të  varfërve dhe 
nevojtarëve. 
 
 
 
 
 
Me dhënien e Zekatit unë e pastroj dhe e 
shtoj pasurinë time. 
 
Nëse jap për Zotin, Zoti mi shton të mirat e 
shumta në shëndetin tim, në  jetën time, 
dhe në pasurinë time. 
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ZEKATIN e jap për: 
Të varfrit. 
Të gjorët. 

Nëpunësit e tubuesit e zekatit. 
Përfitimin e zemrave. 

Lirimin e robërve. 
Të ngarkuarit në borxhe. 

Udhëtarin. 
Në rrugë të Allahut. 

 
Unë jam i lumtur kur edhe të tjerët 

janë të lumtur. 
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EE  KKRRYYEEJJ  HHAAXXHHIINN  
 

 

 

 

Kur të vjen muaji dhul Hixhe (Muaji i Haxhit), nëse 
kam mundësi ia mësyj Qabës për ta kryer HAXHIN. 
 
Kur të arrij te vendi i veshjes së Ihramit ndalem 
dhe e veshi Ihramin e ai vend quhet MIKAT. 
 
I heqi rrobat e rëndomta dhe vishem vetëm me dy 
pëlhura të paqepura që quhet IHRAM. 
Posa ta veshi Ihramin e bëjë këtë lutje: 
LEBBEJKE All-LLAHUMME LEBBEJK 
LEBBEJKE LA SHERIJKE LEKE LEBBEJK 
INNEL HAMDE VEN-NIËMETE 
LEKE VEL MULK LAA SHERIKE LEK 
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Shkoj në Qabe dhe i bëj shtatë rrotullime që quhet 
TAVAF. 
Tavafi i parë është Tavafi përshëndetës. 
Pasi ta bëj Tavafin shkoj dhe eci prej Kodrës SAFA dhe 
deri në kodrën MERVA që quhet SAËJI, këtë ecje e bëj 
shtatë herë. 
Në ditën e nëntë  të muajit “Dhul Hixhe” shkoj dhe 
qëndroj në Kodrinën e ARAFATIT. 
Pas qëndrimit në Arafat gjatë ditës si të errësohet shkoj 
dhe kaloj natën në vendin e quajtur MUZDELIFE. 
Para agimit shkoj në vendin MINE dhe e gjuaj Shejtanin 
shtatë herë që quhet REMJ. 
Pastaj shkoj në Qabe dhe e bëj TAVAFIN E HAXHIT. 
o Në ditën e dytë të Kurban Bajramit gjuaj shejtanin në 

tre vende nga shtatë herë. 
o Në ditën e tretë e gjuaj shejtanin njëzet e tri herë. 
Kur të largohem nga Meka e bëj edhe TAVAFIN 
LAMTUMIRËS. 
Ky është lloji  i haxhit tek që quhet HAXHI IFRAD (Haxhi 
Tek). 
Mund ta kryej edhe haxhin edhe umren me një veshje 
të ihramit që quhet HAXHI KIRAN. 
Mund ta kryej edhe umren edhe haxhin me dy veshje 
të Ihramit dhe duke e kryer veç Umren dhe veç Haxhin 
që quhet HAXHI TEMTTUË. 
Në ditën e parë të Kurban Bajramit e Fali Namazin e 
Bajramit. 
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PPËËRRSSHHËËNNDDEETTJJEE    IISSLLAAMMEE  

 

 

 

 

Kur të takohem në rrugë me besimtarët  
përshëndeti me: 
“ESSELAAMU ALEJKUM”. 
 
Kur të më përshëndesin me selam unë u 
përgjigjem me: 
“ALEJKUM SELAM”. 
 
Kur dikush pasi të teshtijë thotë: 
“ELHAMDULIL-LAAH”. 
 
Unë i them: 
“JERHAMUKE-ALL-LLAAH”. 
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Kur të dëgjoj se dikush ka vdekur them:  
“INNAA LIL-LAAHI VE INNAA ILEJHI 
RAXHIUUN 
 
Për të mirat e Zotit e falënderoj Zotin me 
shprehjen:  
“ELHAMDULIL-LAAH”. 
 
Zotin e madhëroj me fjalën: “ALL-LLAAAHU 
EKBER”. 
 
Kur të shoh diçka të mirë them : “MA SHAA-
ALLAH”. 
 
Kur të shoh diçka të çuditshme them: 
“SUBHAANELL-LLAAH”. 
 
Kur të vendosi të veproj një punë për të 
ardhmen them:  
“IN SHAAAA-ALLAAH” 
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LLUUTTJJEE  TTËË  NNEEVVOOJJSSHHMMEE  

Për tu mbrojtur nga shejtani i mallkuar them: 
EUUDHU BIL-LAHI MINESH-SHEJTAANIRR-
RRAXHIIM 
 
Edhe kur të filloj leximin e Kur’anit them: 
EUUDHU BIL-LAHI MINESH-SHEJTAANIRR-
RRAXHIIM 
 
Punën e filloj me: 
BISMIL-LAAHIRR-RRAHMAANIRR-RRAHIIM 
 
Punën e përfundoj me: 
ELHAMDULIL-LAAHI RABBIL AALEMIIN 
 

Mbështetjen te Zoti e bëj duke thënë : 
HASBIJALL-LLAAHU VE NIëMEL VEKIIL 
 
Për çdo vepër them: 
BISMIL-LAAHI TEVEKKELTU ALELL-LLAAH  
LAA HAVLE VE LAA KUVVETE IL-LAA BIL-LAAH 
 
 
Kur të bëj ndonjë gabim them: 
LAA ILAAHE IL-LALLAAHU SUBHANEKE  
INNII KUNTU MINEDH-DHAALIMIIN 
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Gjithmonë i kryej detyrat : 

Ndaj All-llahut. 
Ndaj vetvetes. 

Ndaj të tjerëve. 
 

Gjithmonë i kryej detyrat : 

Ndaj All-llahut. 
Ndaj vetvetes. 

Ndaj të tjerëve. 
 

DDEETTYYRRAATT  EE  MMIIAA  

 
 

 

 

 

 

Detyrat të cilat i kryej ndaj Allahut janë: 

 
 
Të besoj në All-llahun. 
 
T’i kryej obligimet fetare. 
 
Të di se çdo urdhër Allahu e ka bërë për dobinë time. 
 
Çdo ndalesë  e ka ndalua për të mirën time. 
 
 
 

Detyrat ndaj tjerëve: 
 

Të jem i drejtë. 
 

I sinqertë. 
 

I dobishëm. 
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SSUURREETTUULL--  JJAAAA,,  SSIIIIIIIINNËË  

﴾1  ﴿ Jaa Siiiiiin.  

﴾2﴿ Vel Kur'aanil hakiim.  

﴾3﴿ Inneke leminel murseliin.  

﴾4 .﴿  'Alaa siraatin mustekiim.  

﴾5﴿ Tenziilel 'Aziizirr-rrahiim.  

﴾6  ﴿ Litundhire kavmen maa undhire aabaaaauhum 

fehum gaafiluun.  

﴾7﴿ Lekad hakkal kavlu 'alaa ektherihim fehum 

laa juëminuun.   

﴾8  ﴿ Innaa xhe'alnaa fii eanaakihim eglaalen fehije 

ilel edhkaani fehum mukmehuun. 

﴾9  ﴿ Ve xhe'alnaa min bejni ejdiihim sedden ve 

min halfihim sedden fe egshejnaahum fehum laa 

jubsiruun.  

﴾10﴿ Ve sevaaaaun 'alejhim e endhertehum em 

lem tundhirhum laa juëminuun.  

﴾11  ﴿ Innemaa tundhiru menittebe'adh-dhikre ve 

hashijerr-rrahmaane bil gajbi febeshshirhu 

bimegfiretin ve exhrin keriim.  

﴾12  ﴿ Innaa nehnu nuhjil mevtaa ve nektubu maa 

kaddemuu ve aathaarehum ve kul-le shej-in 

ehsajnaahu fii imaamin mubiin.  
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﴾13  ﴿ Vedrib lehum methelen es-haabel karjeti idh 

xhaaaaehel murseluun. 

﴾14﴿ Idh erselnaa ilejhimuthnejni fekedh-dhebuuhumaa  

fe'az-zeznaa bi thaalithin fekaaluu innaa ilejkum 

murseluun.  

﴾15﴿ Kaaluu maa entum il-la besherun mithlunaa ve 

maa enzelerr-rrahmaanu min shej-in in entum il-laa 

tekdhibuun.  

﴾16  ﴿ Kaaluu rabbunaa jealemu inna ilejkum 

lemurseluun.  

﴾17﴿ Ve maa 'alejnaa il-lel belaagul mubiin. 

﴾18﴿ Kaaluu innaa tetajjernaa bikum le in lem tentehuu 

lenerxhumennekum ve lejemes-sennekum minnaa 

'adhaabun eliim.  

﴾19﴿ Kaaluu taaaairukum me'akum e in dhukkirtum bel 

entum kavmun musrifuun. 

﴾20﴿ Ve xhaaaae min eksal mediineti rexhulun jes'aa 

kaale jaa kavmit-tebi'ul murseliin.  

﴾21﴿ Ittebi'uu men la jes'elukum exhren ve hum 

muhteduun.  

﴾22﴿ Ve maa lije laa eabudul-ledhii fetarenii ve ilejhi 

turxhe'uun. 
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﴾23﴿ E ettehidhu min duunihii aaliheten in juridnirr-

rrahmaanu bidurr-rrin laa tugni 'annii shefaa'atuhum 

shej-en ve laa junkidhuun.   

 

 

 

 

 

 
 

﴾24﴿ Innii idhen lefii dalaalin mubiin.  

﴾25﴿ Innii aamentu birabbikum fesme'uun.  

﴾26﴿ Kiiled-hulil xhennete kaale jaa lejte kavmii 

jealemuun.  

﴾27﴿ Bima gaferelii rabbii vexhe'alenii minel mukremiin. 

﴾28﴿ Ve maa enzel naa 'alaa kavmihii min beadihii min 

xhundin mines-semaaaai ve maa kunnaa munziliin. 

﴾29﴿ In kaanet il-laa sajhaten vaahideten feidhaa hum 

haamiduun. 

﴾30﴿ Jaa hasreten 'alel 'ibaadi maa jeëtiihim min resuulin 

il-laa kaanuu bihii jestehziuun.  

﴾31﴿ Elem jerev kem ehleknaa kablehum minel kuruuni 

ennehum ilejhim laa jerxhi'uun.  

﴾32﴿ Ve in kul-lun lemmaa xhemii'un ledejnaa 

muhdaruun.  

﴾33﴿ Ve aajetun lehumul erdul mejtetu ehjejnaahaa ve 

ehrexhnaa minhaa habben feminhu jeëkuluun.  
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﴾34﴿ Vexhe'alnaa fiihaa xhennaatin min nehiilin ve 

eanaabin ve fexh-xhernaa fiihaa minel 'ujuun.  

﴾35﴿ Li jeëkuluu min themerihii ve maa 'amilet-hu 

ejdiihim efelaa jeshkuruun. 

﴾36﴿ Subhaanel-ledhii halekal ezvaaxhe kul-lehaa mim-

maa tunbitul erdu ve min enfusihim ve mim-maa laa 

jealemuun.  

﴾37﴿ Ve aajetun lehumul-lejlu neslehu minhun-nehaare fe 

idhaa hum-mudhlimuun.  

﴾38﴿ Vesh-shemsu texhrii limustekarr-rrin lehaa dhaalike 

tekdiirul 'aziizil 'aliim. 

﴾39﴿ Vel kamere kaddernaahu menaazile hattaa 'aadekel 

'urxhuunil kadiim.  

﴾40﴿ Lesh-shemsu jenbegii lehaa en tudrikel kamere velel-

lejlu saabikun nehaari ve kul-lun fii felekin jesbehuun. 

 

﴾41﴿ Ve aajetun lehum ennaa hamelnaa dhurr-

rrijjetehum fil fulkil mesh-huun.  

﴾42﴿ Ve haleknaa lehum min mithlihii maa 

jerkebuun.  

﴾43﴿ Ve in nesheë nugrikhum felaa sariiha lehum ve 

laa hum junkadhuun.  

﴾44﴿ Il-laa rahmeten minnaa ve metaa'an ilaa hiin.  

﴾45﴿ Ve idhaa kiile lehumut-tekuu maa bejne 

ejdiikum ve maa halfekum le'al-lekum turhamuun. 
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﴾46﴿ Ve maa teëtiihim min aajetin min aajaati 

rabbihim il-laa kaanuu 'anhaa muëridiin.  

﴾47﴿ Ve idhaa kiile lehum enfikuu mim-maa 

rezekakumull-llaahu kaalel-ledhiine keferuu lil-

ledhiine aamenuu enut'imu men lev jeshaaaaull-

llaahu et'amehuu in entum il-laa fii dalaalin mubiin. 

﴾48﴿ Ve jekuuluune metaa haadhel veadu in kuntum 

saadikiin. 

﴾49﴿ Maa jendhuruune il-laa sajhaten vaahideten 

teëhudhuhum ve hum  jehissimuun.  

﴾50﴿ Felaa jestetii'uune tevsijeten ve laa ilaa ehlihim 

jerxhi'uun.  

﴾51﴿ Ve nufiha fis-suuri feidhaa hum minel 

exhdaathi ilaa rabbihim jensiluun. 

﴾52﴿ Kaaluu jaa vejlenaa men be'athenaa min 

merkadinaa, haadhaa maa ve'aderr-rrahmaanu ve 

sadekal murseluun.  

﴾53﴿ In kaanet il-laa sajhaten vaahideten feidhaa 

hum xhemii'un ledejnaa muhdaruun.  

 

﴾54﴿ Fel jevme laa tudhlemu nefsun shej-en ve laa 

tuxhzevne il-laa maa kuntum teameluun. 

﴾55﴿ Inne es-haabel xhennetil jevme fii shugulin 

faakihuun. 
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﴾56﴿ Hum ve ezvaaxhuhum fii dhilaalin 'alel 

eraaaaiki muttekiuun.  

﴾57﴿ Lehum fii haa faakihetun velehum maa 

jedde'uun.  

﴾58﴿ Selaamun kavlen min rabbin rahiim.  

﴾59﴿ Vemtaazul jevme ejjuhel muxhrimuun.  

﴾60﴿ Elem eahed ilejkum jaa benii aademe en laa 

teabudush-shejtaane innehuu lekum 'aduvvun 

mubiin. 

﴾61﴿ Ve eniëbuduunii haa dhaa siraatun mustekiim.  

﴾62﴿ Velekad edal-le minkum xhibil-len kethiiren 

efelem tekuunuu teakiluun. 

﴾63  ﴿ Haadhihii xhehennemul-letii kuntum 

tuu'aduun. 

﴾64﴿ Islevhel-jevme bimaa kuntum tekfuruun.  

﴾65  ﴿ Eljevme nehtimu 'alaa efvaahihim ve tukel-

limunaa ejdiihim ve tesh'hedu erxhuluhum bimaa kaa 

nuu jeksibuun. 

﴾66  ﴿ Ve lev neshaaaau letamesnaa 'alaa eajunihim 

festebekus 

siraata fe ennaa jubsiruun.  

﴾67﴿ Velev neshaaaau lemesehnaahum 'alaa 

mekaanetihim femestetaa'uu mudijjen ve laa 

jerxhi'uun. 
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﴾68﴿ Ve men nu'am-mirhu nunekkis-hu fil halki 

efelaa jeakiluun.  

﴾69  ﴿ Ve maa 'al-lemnaahush-shiëre vemaa jenbegii 

lehu in huve il-laa dhikrun ve kur'aanun mubiin. 

﴾70﴿ Lijundhire men kaane hajjen ve jehikkal kavlu 

'alel kaafiriin. 

﴾71﴿ Evelem jerev enna haleknaa lehum mim-maa 

'amilet ejdiinaa en'aamen fehum lehaa maalikuun.  

﴾72﴿ Vedhel-lel naahaa feminhaa rekuubuhum ve 

minhaa jeëkuluun. 

﴾73﴿ Velehum fiihaa menaafi'u ve meshaaribu efelaa 

jeshkuruun.  

﴾74﴿ Vettehadhuu min duunil-laahi aaliheten le'al-

lehum junsaruun. ﴾75﴿ Laa jestetii'uune nesrehum ve 

hum lehum xhundun muhdaruun. ﴾76﴿ Felaa jehzunke 

kavluhum, innaa ne’alemu maa jusirr-rruune  ve maa 

juëlinuun. 

﴾77﴿ Evelem jerel insaanu ennaa haleknaahu min 

nutfetin fe idhaa huve hasiimun mubiin.  

﴾78﴿ Ve darebe lenaa methelen ve nesije halkahuu 

kaale men juhjil 'idhaame ve hije remiim. 

﴾79﴿ Kul juhjiihel-ledhii enshe-ehaa evvele merr-rretin 

ve huve bikul-li halkin 'aliim. 

﴾80﴿ El-ledhii xhe'ale lekum minesh-shexheril ehdari 

naaren fe idhaa entum minhu tuukiduun.  
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﴾81﴿ Evelejsel-ledhii halekas semaavaati vel erda 

bikaadirin 'alaa en jehluka mithlehum belaa ve huvel 

hal-laakul 'aliim. 

﴾82﴿ Innemaa emruhuu idhaa eraade shej-en en jekuule 

lehuu kun fejekuun.  

﴾83﴿ Fe subhaanel-ledhii bijedihii melekuutu kul-li 

shej-in ve ilejhi turxhe'uun. 
 

 

SSUURREETTUULL--  JJAAAA,,  SSIIIIIIIINNËË  
 

1. Ja, Siinë. 

2. Pasha Kur’anin e mençur e të urtë. 

3. Vërtet ti (Muhamed) je prej të dërguarve. 

4. Je në rrugë të drejtë. 

5. (ndërsa ky Kur’an) është zbritje e të Gjithëfuqishmit, 

Mëshiruesit. 

6. për t’ia tërhequr vërejtjen popullit, të cilit baballarëve 

të tyre nuk u është tërhequr vërejtja, e që është shkak se 

ata janë në humbje(nuk dinë). 

7. Është realizuar thënia (premtimi) ndaj shumicës së 

tyre, për këtë arsye ata nuk besojnë. 

8. Ne u kemi vendosur pranga në qafët e tyre, e ata 

(pranga) i shtrëngojnë deri në nofullat e tyre, andaj ata 

(nuk shohin) i kanë  kokat lartë. 

9. Ne kemi vendosur pengesë para tyre, dhe pengesë pas 

tyre, dhe ua kemi mbuluar sytë, për këtë arsye ata nuk 

shohin. 

10. E njëjtë është për ta, ua tërhoqe vërejtjen, apo nuk 

ua tërhoqe vërejtjen, (prapë se prapë) ata nuk besojnë.  



60 

 

11. Vërtet, ti ia tërheq vërejtjen atij që e pason këshillën 

(Kur’anin) dhe i frikohet Mëshiruesit, pa e parë (e beson 

të fshehtën dhe të padukshmen) andaj, përgëzoje atë, se 

për mëkate falet, dhe (përgëzoje) për shpërblim të madh. 

12. Vërtetë, Ne i ngjallim të vdekurit, po ashtu i 

shkruajmë atë që kanë vepruar, dhe çdo gjurmë (shenjë, 

lëvizje) të tyre, dhe çdo gjë është llogaritur në Librin e 

qartë (dhe të sigurt). 

 

 

13. Tregoju (sjellja) atyre shembullin e banorëve të një 

fshati kur ju kanë ardhur atyre pejgamberët. 

14. Atëherë kur, u dërguam atyre dy pejgamber,dhe që 

të dy i përgënjeshtruan, dhe Ne i përforcuam me të 

tretin (pejgamber) dhe u thanë atyre: Vërtetë ne jemi të 

dërguar për tek ju!. 

15. Ata thanë: Ju nuk jeni asgjë tjetër pos njerëz si ne 

dhe i Gjithëmëshirshmi nuk ka zbritur asgjë, vërtetë ju 

po gënjeni. 

16 Thanë: Zoti ynë është Ai i cili e di se ne jemi 

pejgamberë për tek ju. 

17. detyra jonë është që vetëm tu kumtojmë qartë. 

18. (Fshatarët) Thanë: Ne mendojmë se jeni kob i zi për 

ne, nëse nuk e ndërpritni (misionin), ne do t’ju 

gurëzojmë, dhe do t’ju kaplojë nga ne dënim i 

dhimbshëm. 

19. (Të dërguarit) u thanë: Kobi i zi është në vet ju, ne 

vetëm se po ju përkujtojmë, ju po na kërcënoni?!,pa 

dyshim se ju qenkeni popull i shfrenuar. 

20. Dhe (në atë moment) vjen nga skaji i qytetit një njeri 

me nxitim, dhe u tha: O populli im, dëgjoni dhe pasoni 

të dërguarit. 
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21. Dëgjojeni atë që nuk kërkon nga ju asnjë shpërblim, 

dhe (ta dini) ata janë udhëzues. 

22. E ç’kam unë që të mos adhuroj Atë (Allahun) që më 

krijoi dhe te Ai do të ktheheni. 

23. A të adhuroj zota tjerë pos Atij (Allahut) se, po qe se 

dëshiron i Gjithëmëshirshmi do të më shkaktoj ndonjë të 

keqe, e ndërmjetësimi i tyre nuk do të vlejë asgjë, as 

nuk mund të më shpëtojnë. 

 

 
24. Atëherë do të isha në humbje të sigurt. 

25. (O të dërguar) Vërtetë unë i kam besuar Zotit tuaj, (O ju 

njerëz) pra dëgjoni dhe pasoni edhe ju. 

26. (ata e vranë) e atij iu tha: Hyr në Xhenet. Ai tha: Ah, 

mjerë për popullin tim, sikur ta dinte (se unë jam në Xhenet). 

27. se si më fali Zoti im dhe më bëri prej të nderuarve.     

28. Pas(vdekjes) tij, kundër popullit të tij, ne nuk zbritëm 

ndonjë ushtri nga qielli, dhe as që kishte nevojë për të dërguar 

(ushtri kundër tyre). 

29. Përpos një britme të vetme, kur menjëherë ata të ftohur (të 

vdekur). 

30. O mjerë për robërit e mi, çdo herë që u erdhi ndonjë 

pejgamber ata vetëm se talleshin me të. 

31. A nuk kanë parë ata, sa e sa gjenerata para tyre kemi 

zhdukur, dhe ata nuk u kthyen. 

32. Por që të gjithë, të tubuar do të paraqiten tek Ne. 

33. Dhe, argument për ta, është toka e vdekur, të cilën ne e 

ngjallim, dhe, prej saj nxjerrim drithin të cilin e hanë. 

34. Dhe, Ne u kemi bërë në të kopshte prej hurmash e rrushi, 

dhe në të kemi bërë të shpërthejnë burime uji, 

35. Që të hanë nga frutat e saj, dhe çka punojnë (prodhojnë) 

duart e tyre, a nuk po falënderojnë. 
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36. I pastër nga çdo e metë është Ai i cili çdo gjë e ka krijua 

çift, çka ka në tokë, e edhe prej vet tyre (njerëzve),dhe nga ata 

që ata nuk dinë. 

37. Argument për ta është nata, me zhveshjen e ditës kur pas 

zhveshjes së saj, ata mbeten në terr. 

38. Edhe dielli qarkullon nëpër kufirin e vet, të cilin kufi e ka 

caktuar i Gjithëfuqishmi, i Dituri. 

39. Edhe hënës ia kemi caktuar fazat, deri sa të kthehet në 

trajtën e harkut. 

40. As dielli nuk mund të arrijë hënën, e as nata nuk vjen para 

ditës, por secili noton në një hapësirë. 

 

41. Argument për ta është se Ne, pasardhësit e tyre i 

bartëm në një anije të stërmbushur. 

42. Dhe për ta krijuam ngjashëm me të, që ata të hipin. 

43. Dhe po të dëshirojmë do t’i fundosim ata, e nuk do 

të kishte ndikim as lutja e tyre, dhe nuk do të shpëtonin. 

44. Përpos mëshirës Tonë ndaj tyre, dhe që të përjetojnë 

kënaqësi deri në afatin e caktuar. 

45. E kur u thuhet atyre kini frikë asaj që ndodhi para 

jush (që të mos ju ndodhë edhe juve) ndoshta do të 

mëshiroheni.  

46. Nuk ka asnjë argument që u erdhi atyre nga 

argumentet e Zotit, e që ata nuk ua kthyen shpinën. 

47. Dhe kur u thuhej: “Shpenzoni nga të mirat që Allahu 

ju furnizoi”, jobesimtarët thanë: “E, si ta ushqejmë atë, 

të cilin po të kishte dashur Allahu Vet do ta ushqente. 

Me të vërtetë ju jeni në humbje të sigurt”. 

48. Dhe thonë: “Kur do të jetë ai premtim nëse e thoni 

të vërtetën”. 

49. (Ata s’kanë çka presin) përpos një zë trishtues i cili 

do t’i kaploj kur të jenë të ngatërruar mes vete. 
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50. E, nuk do të kenë mundësi të lënë asnjë porosi, e 

nuk do të mund të kthehen as në familjet e tyre. 

51. Do t’i fryhet surit, kur ja ata prej varrezave 

drejtohen kah Zoti i tyre. 

52. Duke thënë: Mjerë për ne, Kush na ngriti (na 

ringjalli) nga varret tona?!”. (Marrin përgjigje) “Kjo 

është çka u ka premtuar i Gjithëmëshirshmi dhe çka 

kanë vërtetua  pejgamberët”. 

53. Do të jetë vetëm një zë i fuqishëm, kur të gjithë të 

paraqitur para Neve. 

 

54. Sot, padrejtësi nuk do t’i bëhet askujt, por do të 

shpërbleheni vetëm ashtu si keni punuar. 

56. Sigurisht, banorët e xhenetit, atë ditë do të jenë duke 

përjetuar gëzimin e tyre. 

57. Ata dhe gratë e tyre do të qëndrojnë të mbështetur 

në kolltukë të vendosura në hije. 

58. (Përshëndeten me) Selam nga thënia e Zotit  

Mëshirues. 

59. E tani, o ju kriminel ndahuni. 

60. O bijtë e Ademit, po a nuk ju kam urdhëruar, që të 

mos adhuroni shejtanin, ai është armiku i qartë i juaji. 

61. Dhe të më adhuroni vetëm Mua! Kjo është rruga e 

drejtë. 

62. Vërtetë, ai ka humbur grumbuj njerëzish nga mesi 

juaj, a nuk keni logjikuar. 

63. Ky është xhehenemi cili ju është premtuar. 

64. Tani hyni në të për shkak se keni mohuar të 

vërtetën. 

65. Ne sot ua mbyllim gojët e tyre, Neve do të na flasin 

duart e tyre, ndërsa këmbët e tyre na dëshmojnë çka 

kanë punuar. 
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66. E, sikur të dëshironim do t’ua merrnim të parët e 

syve të tyre,e do të vraponin rrugës me shpejtësi, po si 

do të shihnin. 

67. E, sikur të dëshironim, do t’i kishim ngulitur në 

vend, e nuk do të mund të shkonin as para e as mbrapa. 

68. Atë që e bëjmë të jetojë gjatë, e bëjmë krijesë të 

dobët. A nuk po kuptojnë. 

 

 
69. Ne atij (Muhamedit) nuk i mësuam poezi, se ajo nuk i 

përket atij. Vërtetë ky Kur’an është përkujtim dhe Kur’an i 

qartë. 

70. T’i tërheq vërejtjen atij që është i gjallë, e të zbatohet 

premtimi ndaj jobesimtarëve. 

71. A nuk po shohin (ata) se Ne, për ata kemi krijuar kafshë, 

në të cilat vet ata hipin (i shfrytëzojnë). 

72. Ua kemi nënshtruar atyre, në disa prej tyre të hipin, e në 

disa prej tyre ushqehen. 

73. Prej tyre kanë edhe dobi tjera (e prej atyre dobive) edhe 

pije. A nuk po falënderojnë. 

74. E, adhurojnë zota tjerë përpos Allahut, se ndoshta do të 

jenë të ndihmuar. 

75. Ata (zota) nuk mund t’u ndihmojnë atyre. ata për ato, ata 

janë ushtri e verbëruar. 

76. E mos të të pikëllojnë fjalët e tyre. Ne padyshim e dimë se 

çka fshehin e çka publikojnë. 

77. A nuk po e sheh njeriu se ne e kemi krijuar nga një pikë 

lëngu, e ai bëhet kundërshtar i hapur. 

78. Na sjell neve shembull, e, e harron krijimin e vet nga 

Krijuesi e thotë: “Kush i ngjallë eshtrat, pasi që janë të 

kalbur”. 

79. Thuaj: “Ato i ngjallë Ai i cili i ka krijuar për të parën herë. 

Ai  njeh mirë çdo gjë që ka krijuar”. 
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80. Ai i cili nga druri e bën të mundshëm që ju të ndizni 

zjarrin.  

81. A nuk është po Ai i cili ka krijuar qiejt dhe tokën (pa 

pasur mostër paraprake) e të mos ketë mundësi të krijojë 

ngjashëm si ata. Po si jo! Ai është Krijuesi i Gjithëdijshëm. 

82. Çështja e Tij (Allahut) pa dyshim është se kur të dëshiron 

të krijoj diçka vetëm thotë: “Bëhu”dhe menjëherë bëhet. 

83. I lartë është Ai që në dorën e Tij është pushteti mbi çdo 

send dhe vetëm te Ai ktheheni. 
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