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PERMBAJTJA

1
FRIGA NGA E ARDHMJA DHE 
BRENGOSJA PER TE KALUAREN2

KULTIVIMI I KULTURES SE DHËNIES   
- SOLIDARITETIT SOCIAL3

LAJMET PERGEZUESE DHE 
PIKELLUESE NE KUR’AN 



“Me të vërtetë, ky Kur’an 
udhëzon kah ajo që është më e 
drejtë dhe i sihariqon 
besimtarët që punojnë vepra të 
mira, se ata, me të vërtetë, do 
të kenë shpërblim të madh,”

( EL ISRA’:9)

•SA PER RIKUJTIM



 ALTERNATIVA KUR’ANORE PER KRIZA GLOBALE



4- SISTEMI SOCIAL5- SISTEMI EKONOMIK

6- SISTEMI POLITIK

1- SISTEMI I BESIMIT

2- SISTEMI MORAL / 
ETIK

3- SISTEMI FAMILJAR

7-SISTEMI I VAKUFEVE

SA PER RIKUJTIM..

SISTEMET e SHERIATIT 

ISLAM  PER NJERZINE



HYRJE NË TEMË

 CA AJTE KUR’ANORE RRETH
PIKELLIMEVE

 CA AJETE KUR’ANORE RRETH
PIKELLIMIT PER TE KALUAREN

 NJE ALTERNATIVE KUR’ANORE PER T’I
 TEJKALUAR TE GJITHA KETO

 CA AJETE KUR’ANORE RRETH FRIGES
NGA A ARDHMJA E PADITUR

 SHEMBUJ RRETH AJETEVE KUR’ANORE
RRETH PERGEZIMEVE/MYZHDEVE



َن ﴿ َن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َونَْقٍص مِّ  َولَنَْبلَُونَُّكم بَِشْيٍء مِّ
ابِِریَن ﴾[ البقرة: ِر الصَّ  اْألَْمَواِل َواْألَنفُِس َوالثََّمَراِت  َوبَشِّ

[ 155

"Ne do t’ju sprovojmë me ndonjë frikë, me uri, me 
ndonjë humbje nga pasuria e nga jeta e edhe nga 

frytet, por ti përgëzoji durimtarët "  
( El Bekare:155
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قِیٌم ﴾[ ﴿  ْنھُ َوِرْضَواٍن َوَجنَّاٍت لَُّھْم فِیَھا نَِعیٌم مُّ ُرُھْم َربُُّھم بَِرْحَمٍة مِّ  یُبَشِّ
التوبة: 21 ]

" Zoti i tyre i përgëzon ata me mëshirë nga Ai, 
me disponim ndaj tyre, me Xhennete ku ata do 
të kenë nimet (hirësi-mirësi) të pandërprerë"   ( 
Et Teubeh:21)
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ِھ أَْمَواتًا  بَْل أَْحیَاٌء ِعنَد َربِِّھْم یُْرَزقُوَن  فَِرِحیَن بَِما  ﴿ َو َال تَْحَسبَنَّ الَِّذیَن قُتِلُوا فِي َسبِیِل اللـَّ
ْن َخْلفِِھْم أَالَّ َخْوٌف َعلَْیِھْم َوَال ُھْم  ھُ ِمن فَْضلِِھ َویَْستَْبِشُروَن بِالَِّذیَن لَْم یَْلَحقُوا بِِھم مِّ آتَاُھُم اللـَّ

ھَ َال یُِضیُع أَْجَر اْلُمْؤِمنِیَن ﴾ [ آل  ِھ َوفَْضٍل َوأَنَّ اللـَّ َن اللـَّ یَْحَزنُوَن   یَْستَْبِشُروَن بِنِْعَمٍة مِّ
عمران: 171-169 ]

“ Kurrsesi të mos mendoni se janë të vdekur ata që ranë 
dëshmorë në rrugën e All-llahut. P ërkundrazi, ata janë të gjallë 

duke u ushqyer te Zoti ityre. Janë të gëzuar me atë që u dha 
All-llahu nga të mirat e Tij, dhe atyre që kanë mbetur ende pa i 
bashkuar rradhëve të tyre, u marrin myzhde se për ta nuk ka as 

frikë dhe as që kanë pse të brengosen” 
 ( Al Imran:169-170)
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“All-llahu është Ai që i lëshon erërat, e ato lëkundin retë dhe 
Ai i shtrinë lart si të dojë e i bën ato edhe të ndara në pjesë, 
dhe përmes tyre e sheh se si bie shi, e kur ia lëshon atë kujt 

të dojë prej robërve të vet, qe, ata gëzohen.” 
( Er Rum:48)
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َماِء َكْیَف یََشاُء َویَْجَعلُھُ ﴿ یَاَح فَتُثِیُر َسَحابًا فَیَْبُسطُھُ فِي السَّ ھُ الَِّذي یُْرِسُل الرِّ  اللـَّ
 ِكَسفًا فَتََرى اْلَوْدَق یَْخُرُج ِمْن ِخَاللِِھ  فَإَِذا أََصاَب بِِھ َمن یََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه إَِذا ُھْم

یَْستَْبِشُروَن ﴾ [ الروم: 48]



AJETET QE FLASIN PER 
FRIKËN DHE BRENGOSJEN



“ Po! Ai që i përulet Perëndisë dhe punon vepra të mira, 
për atë ka shpërblim te Zoti i tij, për ta nuk ka frikë as 

pikëllim..” 
( El Bekare:112)
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ِھ َوُھَو ُمْحِسٌن فَلَھُ أَْجُرهُ ِعنَد َربِِّھ َوَال َخْوٌف َعلَْیِھْم َوَال ﴿  بَلَٰى َمْن أَْسلََم َوْجَھھُ لِلـَّ
 ُھْم یَْحَزنُوَن

[البقرة:112] 
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ِریَن َوُمنِذِریَن فََمْن آَمَن َوأَْصلََح فََال َخْوٌف َعلَْیِھْم ﴿  َوَما نُْرِسُل اْلُمْرَسلِیَن إِالَّ ُمبَشِّ
     َوَال ُھْم یَْحَزنُوَن ﴾   [ األنعام:48]

"Na ua dërguam pejgamberët vetëm si sihariques dhe qortues. 
Pra kushdo që beson dhe bën mirë, mos të frikësohen e as nuk 

do të pikëllohen “. 
( El En’am:48)
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"Na ua dërguam pejgamberët vetëm si sihariques dhe qortues. Pra 
kushdo që beson dhe bën mirë, mos të frikësohen e as nuk do të 

pikëllohen “. 
( El En’am:48)

َكاةَ لَُھْم أَْجُرُھْم ﴿ َالةَ َوآتَُوا الزَّ الَِحاِت َوأَقَاُموا الصَّ  إِنَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
 [ِعنَد َربِِّھْم َوَال َخْوٌف َعلَْیِھْم َوَال ُھْم یَْحَزنُوَن ﴾ البقرة:277
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 PER DALJE
 NGA KETO

 KRIZAT

NJE
RIU

UNIV
ERSI

SOLIDARITETI

NJEREZOR 

JETA JONE



4- PAQJA 
GLOBALE

1- PAQJA  
INDIVIDUALE

3-
 PA

QJ
A 

SO
CI

ALE
2- PA

QJA
 

FA
M

ILJA
R

E

VISIONI KUR’ANOR PER PAQEN GLOBALE

SKA PAQE NE BOTE 
PERDERISA ZEMRA 

DHE SHPIRTI I 
INDIVIDIT  NUK E 
PERJETON PAQEN

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-pr636_3JAhVM1RQKHfTFALAQjRwIBw&url=http://www.dlu3at.net/vb/sitemap/t-66233-p-9.html&psig=AFQjCNHU8U_gT8D1ErfBEzv5cZAPejOHpw&ust=1451366733302605


1 ا َوَعَالنِیَةً فَلَُھْم أَْجُرُھْم ِعنَد َربِِّھْم َوَال ﴿   الَِّذیَن یُنفِقُوَن أَْمَوالَُھم بِاللَّْیِل َوالنََّھاِر ِسّرً
 [َخْوٌف َعلَْیِھْم َوَال ُھْم یَْحَزنُوَن ﴾ البقرة: 274

Ata që japin nga pasuria e tyre (lëmoshë) 
natën dhe ditën, fshehurazi dhe haptazi, 
për ata ka shpërblim te Zoti i tyre; për ta 

nuk ka frikë as pikëllim. 
(El Bekare:274)



2 ﴿ ِھ َكَمثَِل َحبٍَّة أَنبَتَْت َسْبَع َسنَابَِل فِي ُكلِّ  َمثَُل الَِّذیَن یُنفِقُوَن أَْمَوالَُھْم فِي َسبِیِل اللـَّ
ھُ َواِسٌع َعلِیٌم﴾ [ البقرة: 261] ھُ یَُضاِعُف لَِمن یََشاُء  َواللـَّ ائَةُ َحبٍَّة  َواللـَّ ُسنبُلٍَة مِّ

 

Ata që shpenzojnë pasurinë e vet në rrugë të Perëndisë, i 
shembëllejnë atij që mbjell (një) kokërr nga e cila dalin 
shtatë kallinj, dhe në çdo kallinj nga njëqind kokërra. – 

Perëndia ia shton (shpërblimin) edhe më tepër atij që don; 
se Perëndia është i Gjithëdijshëm dhe mirëbërës i madh. 

“ El Bekare:261



3 ِھ ثُمَّ َال یُْتبُِعوَن َما أَنفَقُوا َمنًّا َوَال أًَذى  لَّھُْم أَْجُرھُْم ﴿  الَِّذیَن یُنفِقُوَن أَْمَوالَھُْم فِي َسبِیِل اللـَّ
 ِعنَد َربِِّھْم َوَال َخْوٌف َعلَْیِھْم َوَال ھُْم یَْحَزنُوَن﴾ [ البقرة: 262

 

“ Ata që shpenzojnë pasurinë e vet në rrugë të 
Perëndisë, e që nuk e përcjellin me reklamacion as 

fyerje, për ata ka shpërblim te Zoti i tyre, për ta 
nuk ka frikë as pikëllim.

” El Bekare:262




