
Muaji i Ramazanit që në te (filloi të) shpallet 
Kur’ani, që është udhërrëfyes për njerëz dhe 

sqarues i rrugës së drejtë dhe dallues (i të 
vërtetës nga gënjeshtra)…

Kur’ani: Bekare: 185



Kur'ani: Kadr, 2



Kush lexon një shkronjë nga Libri i Allahut, ai 
ka për të një të mirë ndërsa e mira 

shumëfishohet me dhjetë. Nuk them: elif lam 
mim (që në arabisht janë tri germa të lidhura 

me njëra tjetrën) është një germë, por elif 
germë, lam germë dhe mim germë.

Muhammedi a.s.



Agjërimi dhe Kur’ani ndërmjetësojnë për robin. 
Thotë agjërimi: O Zoti im, unë e kam penguar nga 
ushqimi dhe epshet gjatë ditës, andaj ma mundëso 

ndërmjetësimin për të!…”



Vërtetë, madhërim dhe respektim për Allahun 
konsiderohet edhe respektimi i myslimanit të thinjur, 

hafëzit të Kur’anit që as nuk tejkalon kufijtë por as nuk 
lë mangu në të, si dhe respektimi i prijësit të drejtë.

Muhammedi a.s.



Kërkoje zemrën tënde në tre vende: 
në dëgjimin e Kur’anit Fisnik, 

në ndejat e dhikrit ,dhe 
në kohët e vetmisë (për t’iu përkushtuar tërësisht 

adhurimit). 
E nëse nuk e gjen, atëherë lute Allahun të të jep një 

zemër (sepse kjo që ke nuk të bën punë).

Abdullah b. Mes’udi



Nëse shihni një njeri që ec mbi ujë ose 
fluturon në hava, mos i zini për besë për 
burrë të mirë përderisa nuk ia krahasoni 
veprat me Librin (Kur’anin) dhe Sunnetin.



Mua nuk më frikësojnë në këtë ummet besimtari të 
cilin imani e ndalon të këqijat dhe as mëkatari që 

dallohet për mëkatin e vet. Më frikëson ai që ka lexuar 
Kur’anin derisa e ka përvetësuar me gjuhën e vet, e 

më pas kur e komenton, e komenton gabimisht.
Omeri r.a. 



O hafizë të Kur’anit dhe ju o dijetarë të tij, çfarë mbolli Kur’ani në zemrat 
tuaja, sepse Kur’ani është pranvera e besimtarit, sikur që shiu është pranverë 

e tokës. Allahu e zbret shiun në tokë, i cili bie në bahçe ku është vënë ndonjë 
farë për të mbirë. Fakti se është nën pleh farën nuk e pengon aspak që të ngrejë 

kokën, të gjelbërojë e të zhvillohet. 

O bartës të Kur’anit (hafizë e dijetarë), çfarë mbolli Kur’ani në zemrat tuaja? 
Ku janë ata që kanë mësuar një kaptinë? Ku janë ata që kanë mësuar dy 

kaptina? Çfarë keni bërë që të shprehni mirënjohjen për to?

Malik b. Dinari,

Hilje el-eulija, 2/358-359



Hafëzi i Kur’anit nuk duhet të ketë 
nevojë për askënd, pushtetar apo njeri i 
rëndomtë qoftë. Të tjerët duhet të kenë 
nevojë për të (diturinë e tij). 

Fudajl bin Ijadi



Dikush kaloi pranë Abdullah bin 
Mes’udit me një Kuran të qëndisur 
në ar. Duke marrë shkas këtë, 
Abdullahu tha: “Kur’ani më së miri 
zbukurohet me lexim të vërtetë!”



Kur njeriu ta bëjë Kuranin 
hatme, meleku e puthë në ballë!

Habib bin Ebi Xhemre 

Hiljetu el-Eulija, 8/355



Ilaçi i zemrës është në pesë gjëra: në leximin e Kur’anit me 
meditim, në zbrazjen e stomakut (ngrënien e paktë), në 

namazin e natës, në përgjërimin para Allahut në syfyr (pjesën e 
tretë të natës) dhe në shoqërimin e njerëzve të mirë.

Ibrahim bin El Havvas



Njëri nga të parët paskësh thënë: Nuk 
kam parë një mik që rrit vlerën e mikut 
sikur Kurani. Kur'ani është i vetmi që të 
shoqëron gjatë gjithë rrugëtimit për tek 

Allahu.



Kërkoje ëmbëlsinë (e fesë e jetës) në tre vepra: 
nëse e gjen, gëzohu dhe ec që ta arrish qëllimin 
tënd, ndryshe, dije se dera të është mbyllur: në 

leximin e Kur’anit, në dhikr dhe në sexhde.
Disa kanë shtuar edhe këtë: “...dhe në dhënien 

lëmoshë në mesnatë. 
Hasan Basriu



Patjetër që na duhet ta 
rikthejmë Kur’anin nga 

varrezat dhe ceremonitë mortore 
në jetë, pra tua lexojmë të 
gjallëve, jo të vdekurve. 

(përkthim)



Ne, myslimanët, sot e përgjithmonë, kemi nevojë të 
madhe ta rikthejmë metodologjinë e të parëve tanë në 

raport me Kur’anin, respektivisht leximin, 
meditimin dhe zbatimin e tij në të gjitha poret e jetës 
sonë. Paçim ndihmën e Allahut për një gjë të tillë! 

Amin!

Dr. Hajredin Hoxha



Prej shenjave të dashurisë për Allahun është 
dashuria për Kur’anin. 

Shenjë e dashurisë për Allahun dhe për Kur’anin 

janë dashuria për Profetin ملسو هيلع هللا ىلص. 

Shenjë e dashurisë Profetin ملسو هيلع هللا ىلص është dashuria për 
Sunnetin. 

Shenjë e dashurisë për Sunnetin është dashuria për 
ahiretin. 

Shenjë e dashurisë për ahiretin është urrejtja e dynjasë 
ndërsa shenjë e kësaj të fundit është që të mos 
preokupohesh me të më shumë se sa për furnizimin i 
cili të shpie në ahiret.

Sehl Tusteriu 



Kur’ani është libër që nuk ia dorëzon thesaret 
askujt pos atyre që i qasen seriozisht.

Sejjid Kutb



Arseja pse Kur'ani flet shumë për pasuesit 
(masat) që pasojnë të pasuarit (liderët/prijësit) 

në xhehenem është që ta luftojë këtë mendësi 
varësie dhe këtë pasim poshtërues. 

Muhammed Gazali



Nëse robi për secilën germë të 
Kur’anit do të kishte njëmijë 

kuptime, prapë nuk do të mund të 
prekte fundin e mësimeve të tij.

Sehl Tusteriu



I kam bindur dyzet dijetarë me një ajet të vetëm 
nga Kur'ani në ndërkohë që nuk kam mundur 
ta bindi një injorant të vetëm me dyzet ajete nga 

Kur'ani.
Imam SHAFIU



O do ta pasosh Kur’anin e do të të shpjerë 
në kopshtet e Xhenetit, o do të të pasojë 

(gjykojë) ai ty (për lëshimet dhe lajthitjen) e do 
të të hedhë në Xhehenem.

Ebu Musa el-Eshariu r.a.


