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Janar, 2016 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

Hyrje 

Në emër të Allahut, Gjithmëshirshmit, Mëshiruesit 

 Lavdi i takon vetëm Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të dërguarin e 

Allahut, familjen e tij, shokët e tij dhe ata që e pasojnë. 

 Prej dhuntive më të mëdha të Allahut, është se Ai jep shumë për gjëra të 

vogla, bile edhe i shumëfishon ato, kjo është një meritë e Allahut që Ai i je kujt të do. 

Allahu është Dhurues i Madhërishëm,i jep kujt të do nga mirësia e Tij dhe e privon kë 

të do, me drejtësinë e tij, dhe Ai nuk i bën padrejtë askujt. 

Andaj, këto shpërblime të shumta për vepra të vogla, ndahen në dy kategori: 

E para: Dhuntia e Allahu për këtë umet, umetin e Muhamedit, sal-Allahu alejhi ve 

selem, përdalli nga umetet e mëparme. 

E dyta: Dhuntia e Allahut për ata që garojnë në punë të mira prej këtij umeti “Kush 

punon vepër të mirë, do të ketë shpërblim të madh për të.” Neml 89. 

Bile, prej dhuntive më të mëdha është se shpërblimi ritet për aq njeriu thërret në të 

vepruarit dhe përfitojnë të tjerët nga ai, këtë e dëshmon edhe fjala e tij, sal-Allahu 

alejhi ve selem: “Kush udhëzon dikë në punë të mira, i takon shpërblimi i njejtë sikur ai 

që vepron.” 

Për në fund: vërtetë tema e shpërblimeve dhe vlerave të mëdha për vepra të vogla, 

është një metodë më e mirë për nxitje në punë të mira. 

E lusim Allahu e Madhëruar, të na i përmirëson nijetet tona, të na i pranon veprat 

pamarrëparasysh mangësit dhe lëshimet që i bëjmë, Atij i takon i gjithë falënderimi, 

Allahut, Zotit të botëve. 
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KAPTINA E PASTËRTISË 

MISVAKU 

1- Aisheja, radijAllahu anha, transmeton se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, 

ka thënë: “Misvaku është pastrues i gojës dhe e kënaq Zotin”.1 

ABDESI 

2- Ebu Hurejra, radijallahu anhu, ka thënë: Kam dëgjuar të dërguarin e Allahut, 

sal-Allahu alejhi ve selem, duke thënë: “Umeti im do të thirret ditën e Kiametit 

përnga shkëlqimi i bardhë nga gjurmët e abdesit, kush mundet të shton 

shkëlqimin e tij le të veprojë”.2 

SHPËRBLIMI I ATIJ QË I THOT KËTO FJALË PAS ABDESIT 

3- Omer ibn Hatabi, radijAllahu anhu, përcjell nga i dërguari i Allahut, sal-Allahu 

alejhi ve selem, të ketë thënë: “Kushdo prej jush që merr abdes, dhe e plotëson 

atë, pastaj thotë: 

 ُِ ٌَّ ىحيدا َعتُّد ُِ لا شَِرًّك مُه و أَّشَهُد أ ٌّ لا إمه إلا هللا َوّحَد أّشَهُد أ

 ووََ ىُمهُ 

Esh‟hedu en la ilahe il Allahu vahdehu la sherike leh, ve esh‟hedu ene 

Muhameden abduhu ve resuluhu 

(Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër pos Allahut, Një dhe i pashoq, dhe dëshmoj se 

Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij), vetëm se atij i hapen tetë dyert e 

xhenetit, hyn prej cilës derë do ai”.3 

KUSH FLE DUKE QENË ME ABDES 

4- Bera ibn Azib pëcjell se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem ka thënë: “Kur t‟i 

afrohesh shtratit, merr abdes sikur që merr për namaz, pastaj shtrihu në anën 

tënde të djathtë, dhe thuaj: 

                                                           
1
 Buhariu 3/31, Nesaiu 5, Albani e vlerësoi të vërtetë. 

2
 Buhari 136, Muslimi 246. 

3
 Muslimi, 234. 
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ًَّ أَّ َنّيُح َوجِهٍ إمٌّك وَفَىّضُح أّىري إمٌك وأّمَجأُت َظّهري إمٌّك  امنُه

َُّح  ًَّ آَى ََّك  إلا إمٌّك امنُه َّجا ِى وّغتَة ووَّهتَة إمٌّك لا َىّنَجأَ ولا َى

ِتٌَِِك املي أَوَّ ّنحَ  ََ َسمَح وِة ٍّ
 ِة جاةَك املي أَ

Allahume Eslemtu vexh‟hi ilejke, ve fevedtu emri ilejke, ve elxhetu dhahri ilejke. 

Ragbeten ve rahbeten ilejke, la melxhe‟e ve la menxhe minke ila ilejke. 

Allahume amentu bikitabike eledhi enzelte ve binebijike eledhi erselteh. 

(O Allahu im, unëTy ta dorëzova fytyrën time, Ty ta kam dorëzuar çështjen 

time, tek Ti mbështeta shpinën Time. Përnga dashuria dhe frika që kam ndaj 

Teje, s‟ka shpëtim e as strehim përveç se tek Ti, O Allah, kam besuar në Librin 

që e zbrite dhe në të dërguarin Tënd që e dërgove) 

Nëse vdes këtë natë, vdes në natyrshmërinë e pastër (islam), le të jenë këto 

fjalët e fundit me të cilat flet”.4 

DY REQATET E ABDESIT 

5- Ebu Hurejra, radijallahu anhu, përcjell se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, i 

ka thënë Bilalit: “O Bilal. Më trego për veprën që ke vepruar më me shpresë në 

islam, ngase unë kam dëgjuar krismat e nallaneve tua në xhenet”, tha: Nuk 

kam vepruar vepër që më tepër shpresoj, unë vetëm se nuk marr abdes, në një 

kohë të ditës apo tënatës, pos që me atë abdes fali (namaz) atë që mëështë 

mundësuar të fali.5 

  

                                                           
4
 Buhariu 247, Muslimi 2710. 

5
 Buhariu, 1149, Muslimi 2458. 
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KAPTINA LEXIMI I KURANIT 

VLERA E LEXIMIT TË KURANIT 

6- Abdullah ibn Mesudi, radijallahu anhu, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu 

alejhi ve selem ka thënë: “Kush lexon një shkronjë nga Libri i Allahut, atij i takon 

një e mirë, ndërsa një e mirë shpërblehet me dhjetë, unë nuk po them që (Elif, 

Lam, Mim) është një shkronjë, por (Elifi) është shkronjë, (Lami) është shkronjë 

dhe (Mimi) është shkronjë”.6 

SUREJA FATIHA 

7- Ebu Said ibn Muala, radijallahu anhu, tregon: Isha duke u falur në xhami, dhe i 

dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, më thirri dhe unë nuk iu përgjigja. 

Më pas iu afrova dhe i thash: O i dërguari i Allahut, unë isha duke u falur. Ai 

tha: “A nuk thotë Allahut i Madhëruar: “O besimtarë! Përgjigjuni Allahut dhe 

Pejgmberit kur t‟ju thërrasë” çEnfal, 24], pastaj tha: “Do të mësojnjë sure, 

qëështë sureja më e madhe në Kuran, para se të dalësh nga xhamia”, më morri 

për dore dhe kur dëshironim të dilnim i thashë: O i dërguar i Allahut, ti më the 

do të mësoj suren më të madhe në Kuran!Tha: “Falënerimi i takon Allahut, 

Zotit të botëve” [Fatiha,2], ajo është shtatsheja e përsëritur dhe Kurani i 

Madhërueshëm që mëështë dhënë”.7 

LEXIMI I AJETIT KURSIJ PAS ÇDO NAMAZI 

8- Ebu Umameh, radijallahu anhu, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi 

ve selem, ka thënë: “Kush e lexon ajetin Kursij, pas çdo namazi farz, nuk e 

pengon nga hyrja në xhenet përpos vdekjes”.8 

LEXIMI I SURES TEBAREK 

9- Ebu Hurejra, radijallahu anhu, përcjell nga i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem 

të ketë thënë: “Një sure në Kuran, ka tridhjetë ajete, dhuron falje për lexuesin e 

                                                           
6
 Tirmidhiu 2910, Shejh Albani e vlerësoi të vërtetë. 

7
 Buhariu, 4474. 

8
 Nesaiu 9848, ibn Hibani e vlerësoi  të vërtetë, njashtu shejh Albani në “silsile sahiha” 2/661 numër 972. 
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tij, derisa ti falet “Është i lartësuar Ai, në dorën e të cilit është pushteti” çMulk, 

1]”.9 

LEXIMI I DY AJETEVE TË FUNDIT TË SURES BEKARE 

10- Ebu Mesud el Ensarij, ka thënë se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem 

ka thënë: “Kush i lexon këto dy ajetet e fundit  të sures Bekare natën, do t‟i 

mjaftojnë”.10 

LEXIMI I SURES IHLAS 

11- Ubej ibn Kab, apo një person nga Ensarët ka thënë se i dërguari i Allahut, sal-

Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Kush lexon “Thuaj: Ai Allahu është Një” çIhlas, 

1], është sikur ta ketë lexuar  një të tretën e Kuranit”.11 

12- Muadh ibn Enes Xhuhenij përcjell nga babai i tij, shok i të dërguarit, sal-Allahu 

alejhi ve selem se i dërguari ka thënë: “Kush e lexon “Thuaj: Ai Allahu është 

Një”, derisa të përfundojë dhjetë herë, Allahu atij do t‟i ndërton një pallat në 

xhenet. Omer ibn hatabi tha: Nëse unë them më tepër o i dërguar i Allahut? I 

dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, tha: “Allahu (dhuron) më shumë 

dhe është më i mirë”.12 

13- Ebu Derda, radijallahu anhu, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve 

selem ka thënë: “A nuk mundet që ndonjëri prej jush ta lexon një të tretën e 

Kuranit natën”.Thanë: E si të lexohet një e treta e Kuranit? Tha: “Thuaj: Ai, 

Allahu është Një”, është sa një e treta e Kuranit”.13 

14- Në një transmetim tjetër thuhet: “Allahu, aze ve xhel, e ndau Kuranin në tri 

pjesë, dhe e bëri që “Thuaj: Ai, Allahu është Një”, të tjetë një pjesë e pjesëve të 

Kuranit”.14 

SUREJA KEHF 

15- Sehl ibn Muadh përcjell nga babai i tij, e ai nga i dërguari i Allahut, sal-Allahu 

alejhi ve selem, të ketë thënë: “Kush e lexon fillimin dhe fundin e sures Kehf, i 

                                                           
9
 Ibn Maxheh 3786, Albani e vlersoi të vërtetë. 

10
 Buhariu 5008, Muslimi 808. 

11
 Ahmedi 35/197 numër 21275. 

12
 Ahmed 24/376 numër 15610, Albani e vlerësoi të mirë (hasen) në “silsile sahiha” 2/88 numër 589. 

13
 Buhariu 5015, Muslimi 811. 

14
 Muslimi 811. 
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bëhet atij dritë prej këmbëve e deri në kokë, e kush e lexon atë të plotë i bëhet 

atij dritë  sa mes qiellit dhe tokës”.15 

16- Ebu Derdaja, radijallahu anhu, përcjell nga i dërguari, sal-Allahu alejhi ve 

selem, të ketë thënë: “Kush i mëson përmendësh dhjetë ajetet  e para të sures 

Kehf është i mbrojtur prej Dexhallit”.16 

LEXIMI I AJETIT KURSIJ PARA GJUMIT 

17- Ebu Hurejra, radijallahu anhu, thotë: “Më autorizoi i dërguari i Allahut, sal-

Allahu alejhi ve selem, për të ruajtur zeqatin e muajit Ramazan.Më erdhi një 

person dhe filloi të merrte nga ushqimi, dhe unëe kapa atë dhe i thashë: “Do 

të dërgoj tek i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, - pasi që tri herë 

radhazi e kishte kapur, ai i premtoi se do ta mësonte diç - i tha: “Kur të 

afrohesh shtartit për të fjetur lexoje ajetin kursij, Allahu do të dërgon ty 

mbrojtës, dhe nuk do të afrohet asnjë shejtan deri në mëngjes”, i dërguari, sal-

Allahu alejhi ve selem, tha: “E ka thënë të vërtetën ai gënjeshtari, ai (person) ka 

qenë shejtani”.17 

SUREJA BEKARE DHE ALI IMRAN 

18- Ebu Hurejra, radijallahu anhu, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve 

selem, ka thënë: “Mos i shndërroni shtëpitë e juaja në varreza, shejtani ik prej 

asaj shtëpie ku lexohet sureja Bekare”.18 

19- Abdullah ibn Burejdeh përcjell nga babai i tij, i cili ka thënë: Isha ulur tek i 

dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, dhe e dëgjova duke thënë: “Mësojeni 

suren Bekare, se të marrësh atëështë begati e ta braktisësh është humbje, e 

nuk munden  (t‟i përballen) asaj magjistarët”, pastaj heshti për një moment dhe 

tha: “Mësojeni suren Bekare dhe Ali Imran sepse që të dyja janë si lule, këto 

dyja do t‟i bëjnë hije Ditën e Gjykimit atij që e lexon njëlloj si dy re, dy hije apo 

dy krah të shtrirë të një zogu. Kur'ani do t‟i paraqitet lexuesit të tij Ditën e 

Gjykimit kur varri i tij të hapet, me pamjen e një burri dhe do ta pyet: "A më 

njeh?" Ai do të thotë: "Jo,nuk ju njoh!"Kur'ani do t‟i thotë: "Unë jam shoqëruesi 

jot Kurani, unë jam ai që të kam sjell etje në kulmin e vapës dhe tëkam lënë pa 

                                                           
15

 Ahmedi 24/390 numër 15626. 
16

 Muslimi 809. 
17

 Buhariu 2310. 
18

 Muslimi 780. 
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gjumë gjatë natës." Çdo tregtar do të shkojë pas tregtisë së tij ndërsa ti sot do 

jesh pas një tregtie (me mua). Lexuesit të Kur'anit do t‟i jepet mbretëria në të 

djathtën e tij, e përjetësia në të majtën e tij. Do t‟i vendoset kurora e nderit mbi 

kokë, ndërsa dy prindërit e tij do të thirren dhe do të vishen me dy stoli që 

kanë vlerën më të madhe sa e gjithë dynjaja. Prindërit do të thonë: "Nga kush i 

kemi këto?" do ju thuhet: "Këtë e keni nga fëmija juaj që ka marrë Kuranin" Me 

pas lexuesit do i thuhet: "Lexo dhe ngrihu lart te shkallët e Xhenetit dhe në 

dhomat e tij. Ai do të vazhdojë të ngjitet lart për aq kohë sa do të lexojë, 

kështu (rëndomtë) apo me përkushtim.” 
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KAPTINA E LUTJEVE 

SHPËRBLIMI PËR ATË QË I THOTË KËTO FJALË KUR I DHEMB DIÇ 

20- Othman ibn Ebi As radijallahu anhu, tregon se ishte ankuar një herë tek i 

dëgruari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, për një dhimbje që kishte në 

trupin e tij që kur kishte pranuar islamin, i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve 

selem, i tha atij: “Vendo dorën tënde mbi pjesën ku të dhemb prej trupit tënd 

dhe thuaj: (Bismilah) Në emër të Allahut, tre herë, dhe thuaj shtatë herë 

(E’udhu bi ‘izetilahi ve kudretihi min sherri ma exhidu ve uhadhiru) Kërkoj 

mbrojtetjen e Allahut me krenarinë dhe fuqinë e Tij nga e keqja e asaj që ndiej 

dhe frikësohem,”.19 Tirmidhiu shton: “dhe ai ka thënë: “Ashtu veprova, dhe 

Allahu largoi dhimbjen që kisha, dhe unë pa ndalë porosis familjen time dhe të 

tjerët me këto fjalë”.20 

SHPËRBLIMI PËR ATË QË E THOTË KËTË LUTJE 

21- Sad ibn Ebi Vekasi, radijallahu anhu, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu 

alejhi ve selem, ka thënë: “Lutja e Dhen-Nunit, kur ai ishte në barkun e balenës 

është: “S‟ka zot tjetër përveç Teje! I Lartësuar dhe pa të meta je Ti! Me të 

vërtetë unë i kam qenë prej të padrejtëve” çEnbija, 87], nuk ka njeri musliman 

që lutet me këtë lutje për ndonjë gjë, vetëm se do t‟i përgjigjet lutjes së tij”.21 

ISTIGFARI – KËRKIMI I FALJES 

22- Ebu Hurejra, radijallahu anhu, përcjell se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, 

ka thënë: “Pasha Atë në dorëne të Cilit është shpirti im, po të mos bënit 

mëkate, Allahu do t‟u largonte juve, e do të sjellte popuj që do vepronin 

mëkate e pastaj të kërkonin falje prej Allahut, e Allahu t‟ua fal”.22 

                                                           
19

 Muslimi 2202. 
20

 Tirmidhiu 2080, Albani e vlerësoi të vërtetë (sahih) 
21

 Tirmidhiu 3505, Nesaiu 6/168 numër 10417, Bejhakiu 1/432 numër 611, Albani e vlerëzoi të vërtetë 
(sahih) në “sahih tergib ve terhib” me numër 1644. 
22

 Muslimi 2749. 
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23- Abdullah ibn Abasi, radijallahu anhu, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu 

alejhi ve selem, ka thënë: “Kush i përkushtohet istigfarit, Allahu atij çdo brengë 

ia liron, çdo vështirësie i bën rrugëdalje, dhe e furnizon nga ai nuk e pret.”23 

LËMOSHË PA PARE 

24- Nga Ebu Dherri, radijall-llahu anhu, gjithashtu, transmetohet: "Disa shokë të dërguarit 

të Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, i thanë të dërguarit, sal-Allahu alejhi ve selem: “O 

i dërguar i Allahut, pasanikët na tejkaluan dhe mblodhën të gjitha shpërblimet; falen 

sikur falemi ne, agjërojnë sikur që agjërojmë ne dhe ndajnë sadakë nga pasuria më e 

vlefshme e tyre.”I dërguari u tha: ”A nuk ua ka mundësuar Allahu, xhel-le shanuhu 

edhe juve që sadakë të ndani? Vërtet në çdo tesbih (Subhanallah) ka sadakë; në çdo 

tekbir (Allahu ekber) ka sadakë; në çdo tahmid (elhamdu lilah) ka sadakë; në çdo tahlil 

(la ilahe il Allah) ka sadakë; edhe në urdhërimin e të mirës ka sadakë; edhe në 

ndalimin e të keqes ka sadakë; dhe në të kënaqurit e epsheve (në hallall) ka sadakë.” 

Ata thanë: “O i Dërguari i Zotit, a thua edhe kur ndonjëri prej nesh i kënaq epshet e 

veta edhe për këtë ka shpërblim?”I dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, u tha: 

“Ç'mendoni, sikur epshin e vet ta kënaqë në mënyrë të ndaluar, a nuk do ta meritonte 

mëkatin (dënimin)? Gjithashtu, kur ta kënaqë në mënyrë të lejuar do të ketë 

shpërblimin."24 

KUSH E THOTË I FALEN GJYNAHET EDHE NËSE JANË SA SHKUMA E DETIT 

25- Abdullah ibn Amr, radijallahu anhu, pëcjell se ka dëgjuar të dërguarine Allahut, 

sal-Allahu alejhi ve selem, duke thënë: “Kush thotë:  

ٌَ هللِا ,وامحيد هلِل , وهللُا أكتر , لاَ إَمَه إلا هللُا  ولا َحّىل ولا , و تحا

َ  إلا ةاهللِ   ُ ىَّ

(La ilahe il Allah, Allahu Ekber, ve Elhamdulilah, ve SubhanAllah, vela havle vela 

kuvete ila bilah) 

“Nuk ka zot tjetër pos Allahut, Allahu është më i Madhi, nuk ka ndryshim as 

fuqi pa ndihmën e Allahut” 

I shlyhen mëkatet e tija edhe nëse janë sa shkuma e detit.”25 

26- Ebu Hurejra, radijallahu anhu, përcjell se i dërguari, sal-Allahu alejhive selem, 

ka thënë: “Kush thotë:  

                                                           
23

 Ebu Davudi 1520, ibn Maxhe 3819, Albani e vlerësoi të dobët në “silsile daife” 2/142 numër 705. 
24

 Muslimi 1006. 
25

 Ahmedi 11/547 numër 6959. 
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  تحاٌ هللا وةحيدِ

(SubhanAllahi ve bihamdihi) 

“I Lartësuar dhe pa të metë qoftë Allahut dhe Atij i takon falënderimi, njëqind 

herë në ditë, i fshihen mëkatet edhe nëse ato janë sa shkuma e detit.”26 

27- Ebu Hurejra, radijallahu anhu, përcjell se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, 

ka thënë: “Kush thotë: 

ُِ لاَ شَِرًّك َمهُ  َوُهَى َعنى ُكِهِ , َمُه اّمُيّنُك َوَمُه اّمَحّيُد , لاَ إَِمَه إِلا هللُا َوّحَد

 شَّ  ٍء َ ِدًّرٌر 

(La ilahe il Allahu vahdeu la sherike lehu, lehul mulku ve lehul hamdu, ve huve 

ala kuli shejin kadir) 

“S‟a zot tjetër pos Allahu Një dhe i pashoq, Atij i takon sundimi dhe Lavdërimi, 

Ai është i Plotfuqishëm mbi çdo send”, gjatë ditës njëqind herë, ka shpërblimin 

sikur të ketë liruar dhejtë robër, i regjistrohen njëqind të mira, i shlyhen njëqind 

të këqija, dhe do të jetë mburojë për të nga shejtani në atë ditë deri në 

mbrëmje. Dhe nuk vije (ditëne  Kiametit) askush me gjë më të mirë se ai, pos ai 

që thotë më shumë herë se ky.”27 

PREZENTIMI NË NDEJA KU PËRMENDET ALLAHU 

28- Nga Ebu Hurejre, radijallahu anhu, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu 

alejhi ve selem, ka thënë: “Allahu i Lartësuar ka një numër të madh të melekëve 

(engjëjve) lëvizës, të cilët kërkojnë tubime, në të cilat përmendet emri i Allahut. 

Kur i gjejnë tubimet e tilla e thërrasin njëri tjetrin: Ejani se gjetëm atë që 

këkonim, pastaj afrohen dhe i mbulojnë me krahët e tyre rreth e për qark 

njerëzit prezent duke e mbushur kështu hapësirën deri në qiellin e kësaj bote. 

Kur të tubuarit shpërndahen, engjëjt ngrihen në hapësirën qiellore. Pastaj 

Allahu i pyet ata, edhe pse Ai i di të gjitha: “Prej nga po vini?” Ata thonë: “Po 

vijmë nga një tubim në Tokë, në të cilin robërit e Tu të lartësonin , të 

madhëronin , të njësonin , të lavdëronin dhe kërkonin (të mirën) prej Teje.” Ai 

thotë: “Çfarë të mire kërkonin prej Meje?” Ata thonë: “Kërkonin Xhenetin 

Tënd.” Ai thotë: “A e kanë parë ata Xhenetin Tim?” Ata “thonë: “Jo, o Zot.” Ai 

thotë: “E si do të ishte nëse do ta shihnin Xhenetin Tim?” Ata thonë:“Ata 

kërkojnë mbrojtjen Tënde.” Ai thotë: “Prej kujt kërkojnë mbrojtjen Time?” Ata 

                                                           
26

 Buhariu 6405, Muslimi 2691. 
27

 Buhariu 3293, Muslimi 2691. 
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thonë: “Prej zjarrit Tënd, o Zot.” Ai thotë: “Po a e kanë parë zjarrin Tim?” Ata 

thonë: “Jo.” Ai thotë: “E si do të ishte nëse do ta shihnin zjarrin Tim?” Ata 

thonë: “Ata kërkojnë faljen Tënde.” (I Dërguari ) Tha: Pastaj Ai thotë: “Unë i 

kam falur dhe i kam derdhur mbi ta të mirat që m‟i kanë kërkuar, dhe ua kam 

siguruar mbrojtjen Time nga ajo që kanë kërkuar mbrojtje.” Engjëjt do të 

thonë: “O Zot, në mesin e tyre është edhe filani, rob mëkatar, i cili ishte duke 

kaluar aty pari dhe (rastësisht) u ul në atë tubim.” Allahu u thotë: “Gjithashtu 

edhe atë e kam falur, sepse ata janë një popull, me të cilët ai që rri, nuk 

vuan.”28 

THËNIA “SUBHANALLAHI VE BIHAMDIHI, SUBHANALLAHI EL ADHIM” 

29- Ebu Hurejra, radijallahu anhu, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve 

selem, ka thënë: “Dy fjalë të lehta në gjuhë, por të rënda në peshore, të 

dashura për Mëshiruesin, 

 ِِ ٌَ هللِا اّمَعِظًٌّ, ُ تَّحاٌ هللِا َوِةَحّيِد ُ تّحا  

(SubhanAllahi ve bihamdihi, subhanAllahi el adhim) 

I Lartësuar qoftë Allahu, Atij i takon falënderimi, i Lartësuar qoftë Allahu i 

Madhërishëm.”29 

THËNIA “SUBHANALLAH” 100 HERË 

30- Sad ibn Ebi Vekasi, radijallahu anhu, përcjell dhe thotë: Ishim tek i dërguari i 

Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, e na tha: “A nuk ka mundësi që ndonjëri prej 

jush të fiton gjatë ditës njëqind të mira?” një prej atyre që ishte ulur pyeti: Si 

mund të fitohen njëqind të mira? Tha: “Të thotë njëqind herë “SubhanAllah”, i 

regjistrohen njëqind të mira, dhe i fshihen njëqind të këqija.”30 

THËNIA “SUBHANALLAHI VE BIHAMDIHI” 

31- Nga Ebu Dherri, radijallahu anhu, përcillet të ketë thënë: I dërguari i Allahut, 

sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “A dëshironi t‟u tregoj për fjalën më të 

dashur tek Allahu? Unë i thashë: O i dërguari i Allahut më trego për fjalën më 

të dashur tek Allahut! Tha: Fjala më e dashur tek Allahut është; 

                                                           
28

 Buhariu 6408, Muslimi 2689. 
29

 Buhariu 6682, Muslimi 2694. 
30

 Muslimi 2698. 
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 ِِ َُ هللِا َوِةَحّيِد  ُ تَّح

(SubhanAllahi ve bihamdihi) 

I Lartësuar qoftë Allahu, Atij i takon falënderimi.”31 

THËNIA “LA HAVLE VE LA KUVVETE ILA BILAH” 

32- Ebu Musa, transmeton: Më dëgjoi i dërguari i Allahut mua duke thënë: “(La 

havle vela kuvete ila bilah), më  tha: “O Abdullah ibn Kajs, a dëshiron të të 

tregoj për një fjalë prej thesareve të xhenetit?” unë i thashë: “Gjithsesi, o i 

dërguari i Allahut”, tha: Thuaj,  

َ  إِلاَ ِةاهللِ   لاَ َحّىَل َولاَ ُ ىَّ

(La havle ve la kuvvete ila bilah) 

Nuk ka ndryshim as fuqi, pa ndihmën e Allahut.”32 

KUSH E THOTË I ËSHTË OBLIGUAR XHENETI 

33- Ebu Said el Hudrij, radijallahu anhu, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu 

alejhi ve selem ka thënë: “Kush thotë: Jam i kënaqur me Allahun për Zot, me 

islamin si fe dhe me Muhamedin pejgamber, i është obliguar xheneti.”33 

FJALA MË E DASHUR TEK ALLAHU 

34- Semure ibn Xhundub, radijallahu anhu, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-

Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Fjalët më të dashura tek Allahu janë katër:  

َُ هللِا واّمَحّيُد ِمنِه َولاَ إَِمَه إلا هللُا وهللُا أَكّتَرُ   ُ تَّح

(SubhanAllah, velhamdu lilah, ve la ilahe il Allah vAllahu Ekber) 

I Lartësuar qoftë Allahu, Atij i takon lavdi, nuk ka zot tjetër pos Allahut, Allahu 

është më i Madhi.”34 

35- Xhuvejrije e bija e Harithit, radijAllahu anhuma, thotë: Erdhi tek unë i dërguari i 

Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem,  kur unë isha duke përmendur Allahun, e ai 

u largua për punët e tija, më pas u kthye në gjusmë të ditës e më tha: Ende po 

qëndron ulur? Tha: Po! Ai i tha: “A dëshiron të mësoj disa fjalë poqëse ato 

                                                           
31

 Muslimi 2731. 
32

 Buhariu 4206, Muslimi 2704. 
33

 Ibn Hibani 863, Ebu Davudi 1531, Albani e vlerësoi t vërtetë (sahih) në “sahihul xhami” 6428. 
34

 Muslimi 2137. 
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barazohen do barazohen (me gjitë dhikret e deritanishme) apo poqëse i 

peshon do peshohen (me gjitha ato)?  

 تحاٌ هللا وصا ,  تحاٌ هللا زٍة عرشه ,  تحاٌ هللا عدد خنقه 

  تحاٌ هللا ىداد كنياثه, ٍفسه 
SubhanAllahi adede halkihi, - tre herë -, SubhanAllahi zinete arshih, - tre here-, 

SubhanAllahi rida nefsihi, -tre here-, SubhanAllahi midade kelimatihi, - tre here. 

I Lartësuar qoftë Allahu, aq sa është nuri i krijesave të Tij, i Lartësuar qoftë 

Allahu aq sa dëshiroi Ai vet, I Lartësuar qoftë Allahu, po aq sa bukur qëështë 

Arshi i Tij, i Lartësuar qoftë Allahu për aq sa ngjyra e pasosur i shkruan fjalët e 

Tij.” 

 

KUSH E THOTË I MBILLET ATIJ NJË PALMË NË XHENET 

36- Xhabiri, radijallahu anhu, përcjell se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, ka 

thënë: “Kush thotë (SUBHANALLAHI EL ADHIM VE BIHAMDIHI), i mbillet një 

palmë në xhenet.”35 

DËRGIMI I SALAVATEVE TË DËRGUARIT, SALALLAHU ALEJHI VE SELEM 

37- Ebu Hurejra, radijallahu anhu, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve 

selem, ka thënë: “Kush dërgon një salavat mbi mua, Allahu dërgon mbi të 

dhjetë herë.”36 

LUTJA PËR BESIMTARËT 

38- Ebu Derda, radijallahu anhu, përcjell se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, ka 

thënë: “Nuk ka musliman që lutet për vëllain e tij në mosprezencë, vetëm se 

melaqja i thotë: Edhe ty të takone njejta.”37 

NJË LUTJE NJËQIND MIJË TË MIRA 

39- Omeri, radijallahu anhu, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve 

selem, ka thënë: “Kush thotë në treg:  

                                                           
35

 Tirmidhiu 3664, Albani e vlerësoi të saktë  në “silsile sahiha” 1/63 numër 64. 
36

 Muslimi 408. 
37

 Muslimi 2732. 
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ُِ لا شَِرًَّك مه ِِ اّمَخٌُّر , لاَ إَِمَه إَلا هللا َوّحَد َمُه اّمُيّنُك َو َمُه اّمَحّيُد ِةٌَِد

ًُِيٌُّح َوُهَى َعَنى ُكِهِ شَّ  ٍء َ ِدًّر ٌٍِ َو ًُّح  
(La ilahe il Allahu vahdeu la sherike leh, lehul mulku ve lehul hamdu, bijedihil 

hajru, juhji ve jumit, v huve ala kuli shejin kadir) 

“S‟ka të adhuruar tjetër pos Allahut, Një dhe i pashoq, Atij i takon sundimi dhe 

vetëm Atij i takon falënderimi, Ai jep jetë dhe vdekje, në Dorën e Tij është e 

mira dhe Ai mbi çdo send është i Plotfuqishëm”, me të Allahu i regjistron 

njëqind mijë të mira, dhe ia shlyen njëqind mirë të këqija dhe i ndërton një 

shtëpi në xhenet.”38 

  

                                                           
38

 Ahmedi, 1/410 numër 327, Bezari, 1/238 numër 125. Albani e vlerësoi  të vërtetë (sahih) në “Sahih el 
Xhami” numër 6231. 



 
16 Vepra të lehta shpërblime të mëdha 

 

 

KAPTINA E NAMAZIT 

EZANI 

40- Ebu Hurejra, radijallahu anhu, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve 

selem, ka thënë: “Kur thirret ezani për namaz, shejtani ia mbath me të katra 

dhe nxjerr erë me zë, që të mos e dëgjojë ezanin. Kur mbaron thirrja e ezanit, 

ai kthehet prapë, por përsëri ia mbath të ikë kur thirret ikameti, por kur ai 

mbaron, ai përsëri vjen derisa pëshpërit në zemrën e njeriut (për t'ia hequr 

vëmendjen nga namazi) duke e bërë atë të kujtojë gjëra të cilat ai as nuk i 

kishte ndërmend përpara namazit duke i thënë: "Kujto këtë, kujto atë", derisa 

njeriu vazhdon të falet duke e bërë të harrojë sa rekat namaz ka falur.”39 

NGRITJA E ZËRIT ME EZAN 

41- Abdullah ibn Abdurrahman ibn Sasa‟ate Ensarij, më pas Mazinij, përcjell se Ebu 

Said el Hudrij, i ka thënë: “Unë po shoh që ti i pëlqen kopetë dhe shkretëtirën, 

kështu që kur të jesh me kopenë apo në shkretëtirë dhe e thërret ezanin për 

namaz, ngrite zërin tënd, ngase kushdo që e dëgjon, deri ku mbërrin zëri i 

thirrësit të ezanit qoftë njeri, ose xhind, ose çdo krijesë tjetër, nuk ka dyshim se 

do të dëshmojë për të ditën e Kijametit.” Ebu Saidi ka thënë: “Këtë e kam 

dëgjuar nga i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem.”40 

LUTJA GJATË EZANIT 

42- Xhabir ibn Abdullah, radijallahu anhu, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu 

alejhi ve selem, ka thënë: “Kuth thotë pasi që dëgjon ezanin; 

عَىِ  امجَّاِىة وامصَّلاِ  امقائية آِت ىحيدٍء امَىِ ٌَّنَة  ِِ امدَّ ًَّ وبَّ ِهل امنه

 َواّمَفِضنة واةَّعّثُه ىقاىا ىحيىدا املي وعدثه
(Allahume rabe hadhihi ed-daveti tameh ves-salati kaimeh, ati Muhamedenil 

vasilete vel fadileh, veb-ath‟hu mekamen mahmuden el-ledhi veadteh) 

                                                           
39

 Buhariu 608, Muslimi 389. 
40

 Buhariu 609. 
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“O Allahu im, Zot i kësaj thirrjeje të plotë dhe namazit i cili do falet, jepi 

Muhamedit ndërmjetësimin dhe nderimin dhe ngrite atë në vendin e 

lavdishëm të cilin ia ke premtuar.”Atij do i takojë ndërmjetësimi im ditën e 

Kijametit.”41 

43- Said ibn Ebi Vekas, radijAllahu anhu, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu 

alejhi ve selem, ka thënë: “Kush thotë pasi ta ketë dëgjuar muezinin; 

ٌّ لا إمه إلا هللا وحدِ لا شرًك مه , وأٌ ىحيدا عتدِ وو ىمه, أّشَهُد أ

 وضٌح ةاهلل وةا وةيحيد و ىلا و ةالإ لاو دًَا
(Esh‟hedu en la ilahe il Allahu vahdehu la sherike leh, ve ene Muhameden 

abduhu ve resuluhu, radijtu bilahi raben, ve bimuhamedin rasulen ve bilislami 

dinen) 

“Dëshmoj se nuk ka zot tjetër pos Allahut, Një dhe i pashoq, dhe se Muhamedi 

është rob dhe i dërguari i Tij, jam i kënaqur me Allahun për Zot, me 

Muhamedin si pejgamber dhe me islamin si fe. I falen mëkatet.”42 

SHKUARJA NË XHAMI 

44- Ebu Hurejra, radijAllahu anhu, transmeton se i dërguari i Allahut, sal-Allahu 

alejhi ve selem, ka thënë: “Allahu do të përgatisë për atë që shkon në xhami 

(çdo) mëngjes dhe pasdite (për të falur namazin në grupim) një vend ndër 

kopshtet e begatë të Xhenetit për çdo vajtje të mëngjesit dhe të pasdites.”43 

NAMAZI ME XHEMAT 

45- Ebu Hurejra, radijAllahu anhu, përcjell se, i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi 

ve selem ka thënë: “Namazi i njeriut me xhemat (në xhami) ështëmë me vlerë 

se namazi i tij në shtëpi apo në treg për njëzet e pesë gradë, dhe atë nëse ai 

merr abdes mirë, pastaj del për në xhami, e nuk e nxjerr (nga shtëpia) veqse 

namazi, nuk do ecë hap vetëm se ngritet një shkallë dhe i fshihet një gjynah. E 

kur të mbarron namazin, melaqet nuk ndalen duke e bekuar atë përderisa 

është në faltore, (thonë): O Allah bekoe atë, o Allah fale! Dhe do vazhdon 

njeriu të llogaritet sikur të jetë në namaz për aq sa e pret namazin tjetër.”44 
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 Buhariu 614. 
42

 Muslimi 386. 
43

 Buhariu 662, Muslimi 669. 
44

 Buhariu 647, Muslimi 649. 
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FALJA E NAMAZIT NË SAFET E PARA 

46- Nu‟man ibn Beshir, radijAllahu anhu, tregon: Kam dëgjuar të dërguarin e 

Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem duke thënë: “Allahu dhe melaqet e Tija, 

dërgojnë salavate (bekojnë) për safin e parë, apo safet e para.”45 

FALJA E NAMAZIT NË TË DJATHTËN E SAFEVE 

47- Aisheja, radijAllahu anha, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve 

selem ka thënë: “Allahu dhe melaqet e Tija, dërgojnë salavate për safet e 

djathta.”46 

KUSH E VAZHDON SAFIN APO MBUSH ZBRASTIRAT 

48- Bera ibn Azib, radijAllahu anhu, thotë: I dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve 

selem vinte në qosh të safit, e na fshinte shpatullat apo gjyksat e thoshte: “Mos 

u ndani, e të ndahen zemrat e juaja.” Njashtu tha: “Allahu dhe melaqet e Tija 

dërgojnë salavate për ata që i ngjisin safet.”47 

49- Në një transmetim thuhet: “Kush përmbush një zbrastirë, Allahu atë e ngrit një 

shkallë, nuk ka hap më të dashur tek Allahu se sa ai që e bën robi për ta 

mbushur safin.”48 

NAMAZI I SABAHUT DHE AI I IQINDISË 

50- Ebu Hurejra, radijAllahu anhu përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve 

selem, ka thënë: “Behet ndërrimi i melaqeve të natës dhe atyre të ditës, ato 

tubohen në kohën e namazit të sabahut dhe të iqindisë,pastaj ngriten ato 

melaqe që ishin natën me ju,dhe i pyet Allahu për gjendjen e tyre, Allahu i di 

tëgjitha këto,dhe i pyet:Si i gjetët robërit e mi? Melaqet i thonë:O Zot,i gjetëm 

duke bërë namaz,dhe i lamë duke bërë namaz.”49 

NAMAZI I JACISË DHE AI I SABAHUT 

                                                           
45

 Ibn Maxheh 999, ibn Hibani në “Sahihun” e tij 5/530 numër 2157, ibn Huzejme 3/24 numër 1552. 
Shuajb Arnauti, Adhamiju dhe Albani kanë thënë se hadithi është i vërtetë. 
46

 Ebu Davud 676, Ibn Hiban 5/533 me numër 2160, Albani dhe Shuajb Arnauti e vlerësojnë hasen. 
47

 Ebu Davud 664, Neveviu e vlerëson hasen në “Rijad Salihin” 2/25, Albani e vlerësoi të saktë. 
48

 Ebu Davudi 543, Bejhakiu në “Sunen Kubra” 2/2- me numër 2378, Albani e vlerësoi të dobët në “Daif el 
Xhemi’” numër 1666. 
49

 Buhariu 7429, Muslimi632. 
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51- Abdurrahman ibn Ebi Amrate, tregon dhe thotë: “Hyri Othman ibn Afani, 

radijAllahu anhu, në xhami pas namazit të akshamit, u ul i vetëm, e unë u ula 

pranë tij, e më tha: O djali i vëllaut tim, kam dërgjuar të dërguarin e Allahut, 

sal-Allahu alejhi ve selem, duke thënë: “Kush e fal namazin e jacisë me xhemat 

është sikur të jetë falur gjysmën e natës, e kush e fal namazin e sabahut me 

xhemat është sikur të jetë falur tërë natën.”50 

NAMAZI NË QABE 

52- Xhabiri, radijAllahu anhu thotë: i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem ka 

thënë: “Një namaz në këtë xhami është më me vlerë se një mijë namaze 

përdallin prej xhamive tjera, përveçnë mesxhidul haram, namazi atje është më 

me vlerë se njëqind mijë namaze.”51 

NAMAZI NË XHAMINË E TË DËRGUARIT, ALEJHI SELAM 

53- Ebu Hurejra, radijAllahu anhu, përcjell se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, 

ka thënë: “Një namaz në këtë xhami është më me vlerë se një mijë namaze se 

sa në xhamitë tjera, përveç në mesxhidul haram.”52 

NAMAZI NË XHAMINË AKSA 

54- Abdullah ibn Amr, radijallahu anhu përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu 

alejhi ve selem, ka thënë: “Kur Sulejmani i biri i Davudit përfundoi në ndërtimin 

e xhamisë së shenjtë, kërkoi nga Allahu; gjykim që do jetë në pajtim me 

gjykimin e Tij, sundim që nuk do e ketë askush që vje pas tij, dhe për secilin që 

vje në këtë xhami, dhe nuk e viziton pos që të falet aty, të del prej mëkateve si 

në ditën kur e lind nëna.” I dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, tha: 

“Dy të parat i janë dhënë,dhe shpresoj që edhe e treta.”53 

NAMAZI NË XHAMINË KUBA 
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55- Usejd ibn Dhuhejr Ensarij, radijAllahu anhu, përcjell se i dërguari, sal-Allahu 

alejhi ve selem, ka thënë: “Namazi në xhaminë e Kubasëështë sa një umre.”54 

NAMAZI I GRUAS NË SHTËPINË E SAJ 

56- Umu Selemeh, radijAllahu anha, përjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi 

ve selem, ka thënë: “Xhamitë më të mira për gratë janë brendësi e shtëpive të 

tyre.”55 

NAMAZI VULLNETAR NË SHTËPI 

57- Zejd ibn Thabit, radijAllahu anhu, përcjell se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve 

selem, ka thënë: “O ju njerëz, faluni në shtëpitë e juaja, ngase namazi më i 

mirëështë namazi në shtëpi, përpos farzeve.”56 

PRITJA E NAMAZIT 

58- Ebu Hurejra, radijAllahu anhu, përcjell se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, 

ka thënë: “Muslimani vazhdon të jetë në namaz përderisa qëndron në xhami i 

ulur, e nuk mban atë aty pos pritja e namazit. Melaqet për të luten e thonë: O 

Allah fale, o Allah mëshiroe! Përderisa është me abdes.”57 

QËNDRIMI NË XHAMI PAS NAMAZIT TË SABAHUT 

59- Transmetohet nga Enes ibn Maliku, radijaAllahu anhu, se ka thënë: I dërguari i 

Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Kushe  fal namazin e sabahut me 

xhemat, pastaj ulet dhe e përmend Allahun derisa të lind dielli, e më pas i fal 

dy rekate, e ka shpërblimin e një haxhi dhe jë umre.” Tha: i dërguari, sal-Allahu 

alejhi ve selem tha: Të plotë, të plotë, të plotë.”58 

SEXHDEJA 

60- Meaden ibn Talha El Jamurij, transmeton dhe thotë: “Kam takuar Theubanin, 

shërbetorin e të dërguarit të Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, e i thashë: Më 

urdhëro për ndonjë vepër që do më bën dobi, apo më fut në xhenet. Ai heshti 
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për një kohë, e më pas u kthye e më tha: “Përkushtoju sexhdes,ngase unë kam 

dëgjuar të dërguarin e Allahu, sal-Allahu alejhi ve selem, duke thënë: “Çdo rob 

që i bën sexhde Allahut, Allahu atë e ngrit një gradë, dhe ia shlyen një mëkat.” 

Meaden thotë: Dhe më pas e takova Ebu Derdain dhe e pyeta atë që e pyet 

më herët Theubanin, e ky më tha: “Përkushtoju sexhdes,ngase unë kam 

dëgjuar të dërguarin e Allahu, sal-Allahu alejhi ve selem, duke thënë: “Çdo rob 

që i bën sexhde Allahut, Allahu atë e ngrit një gradë, dhe ia shlyen një 

mëkat.”59 

SUNETET DITORE 

61- Aisheja, radijAllahu anha, trasnmeton se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve 

selem, ka thënë: “Kush është i vazhdueshëm në dymbëdhjetë reqatet gjatë 

ditës e natës hyn në xhenet. Katër para namazit të drekës, dhe dy pas saj, dy 

reqate pas namazit të akshamit, dy reqate pas namazit të jacisë dhe dy reqate 

para namazit të sabahut.”60 

NAMAZI I NATËS 

62- Ubadeh ibn Samit, radijAllahu anhu, përcjell se i dërguari, sal-Alahu alejhi ve 

selem, ka thënë: “Kush zgjohet natën dhe thotë: 

ُِ لا شَِرًَّك َمهُ  َمُه اّمُيّنُك َو َمُه امَحّيُد َوُهَى عَنى ُكِهِ , لا إٍءَمَه إلَّا هللا َوّحَد

ولا . اّمَحّيُد هلل وُ تَّحاٌ هللا ولا إمه إلا هللا وهللا أَكّتَرُ . شَ ِ  َ ِدًّر

َ  إلا ةاهلل .َحّىل ولا ُ ىَّ  
La ilahe il Allahu vahdehu la sherike leh, lehul mulku ve lehul hamdu, ve huve 

ala kuli shejin kadir. Elhamdulilah, SubhanAllah, ve la ilahe il Allah, vAllahu 

Ekber, ve la havle ve la kuvete ila bil-lah. 

(Nuk ka të adhuruar tjetër pos Allahut, Ai është Një dhe i pashoq, Atij i takon 

Sundimi, Atij i takon lavdërimi, dhe Ai mbi gjithçka është i fuqishëm. 

Lavdërimet i takojnë Allahut, Ilartësuar dhe pa të meta është Allahu, nuk ka të 

adhuruar tjetër pos Allahut, Allahu është më i Madhi, ska ndihmë e as fuqi pa 

Allahun) 
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Pastaj thotë: “O Allah më fal, -apo lutet- i pëgjigjet lutjes së tij, e nëse merr 

abdes e falet, i pranohet namazi.”61 

NAMAZI I VITRIT 

63- Aliu, radijAllahu anhu, përcjell se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: 

“Allahu është tek (Një) dhe e do tekun (vitrin), andaj faleni vitrin o ju ithtarë të 

Kuranit.”62 

VEPRAT E DITËS SË XHUMA 

64- Eus ibn Eus eth Thekafij, radijAllahu anhu, transmeton se ka dëgjuar të 

dërguarin e Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, duke thënë: “Kush lahet ditën e 

xhuma dhe më pas niset herët për të shkuar në xhami dhe arrinë herët, ecën 

duke mos hipur në ndonjë mjet dhe i afrohet imamit dhe e dëgjon atë pa 

folur, në çdo hap të tij do të ketë shpërblime sikur ka agjëruar dhe është falur 

natën për një vit.”63 

FALJA E NAMAZIT TË XHENAZES DHE PËRCJELLA DERI NË VARREZA 

65- Ebu Hurejra, radijAllahu anhu, transmeton se i dërguari i Allahut, sal-Allahu 

alejhi ve selem, ka thënë: “Kush prezenton në xhenaze derisa të falet namazi, 

atij i takon një Kirat, e kush prezenton derisa të varroset atij i takojnë dy Kirate.” 

Thanë: E çfarë janë Kiratet? Tha: “Sa dy kodra të mëdha.” 

Të tjerët kanë shtuar: Ibn Shihabi ka thënë: Salim ibn Abdullah ibn Omer, 

radijAllahu anhum, ka thënë: Ibn Omeri e falte namazin e xhenzes dhe ndahej, 

e kur i erdhi hadithi që e transmeton Ebu Hurejra tha: “Kemi humbur shumë 

Kirate.”64 

NGUSHËLLIMI 

66- Abdullah ibn Ebu Bekr ibn Muhamed ibn Amr ibn Hazm përcjell nga babai i tj 

e ky nga gjyshi i tij se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Nuk ka 
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 Buhariu 1154. 
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 Tirmidhiu 453, me këtë shprehje të ngjashme e shënon edhe Buhariu dhe Muslimi. 
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besimtar që e ngushëllon vëllanë e tij për ndonjë fatkeqësi, veçse Allahu i 

Lartësuar do ta vesh atë me rroba të nderit në Ditën e Kiametit.”65 

DY REQATET SUNET PARA FARZIT TË SABAHUT 

67- Aisheja, radijAllahu anha, përcjell se i dërguari, sal-Allahua alehi ve selem, ka 

thënë: “Dy reqatet e sabahut, janë më me vlerë se dynjaja e çfarë ka në të.” E 

në një transmetim thuhet: “Ato (dy reqate) janë më të dashura për mua se e 

gjithë dynjaja.”66 

DY REQATE TË NAMAZIT DUHA 

68- Ebu Dheri, radijAllahu anhu, transmeton se i dërguari, sal-Allahualejhi ve selem 

, ka thënë: “Për çdo gjymtyrë (apo nyje) ka nga një lëmoshë. Për çdo tesbih 

(Subhanallah) ka lëmoshë, për çdo tahmid (elhamdulilah) ka lëmoshë, për çdo 

tahlil (La ilahe il Allah) ka lëmoshë, për çdo tekbir (Allahu Ekber) ka lëmoshë, 

urdhërimi në të mirëështë lëmoshë, ndalimi nga e keqja është lëmoshë. E 

gjithë këtë e mbulojnë dy reqate të namazit Duha.”67 

KATËR REQATE PARA NAMAZIT FARZ TË DREKËS DHE KATËR PAS 

69- Umu Habibe, radijAllahu anha, ka thënë: Kam dëgjuar të dërguarin e Allahut, 

sal-Allahu alejhi ve selem, duke thënë: “Kush kujdeset për katër reqate para 

farzit të drekës dhe katër pas, Allahu e bën atë haram për zjarrin.”68 

Në transmetimin e Nesaiut thuhet: “Nuk e prek fytyrën e tij zjarri asnjëherë.”69 

KATËR REQATET PARA FARZIT TË IKINDISË 

70- Ibn Omeri, radijAllahu anhu, përcjell se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, ka 

thënë: “Allahu e mëshiron atë njeri i cili i falë katër reqate para farzit të 

ikindisë.”70 

NDËRTIMI I NJË XHAMIE 
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71- Othman ibn Afan, radijAllahu anhu, përcjell e thotë: i dërguari i Allahut, sal-

Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Kush ndërton një xhami për Allahun, qëme të 

kërkon Fytyrën e Tij, Allahu atij i ndërton një shtëpi në xhenet.”71 

72- Ibn Abasi, radijAllahu anhu, tregon se një grua e cila mblidhte grimcat e 

mbeturinave në xhami, e cila vdiq dhe nuk ishte informuar i dërguari, sal-

Allahu alejhi ve selem, se ishte varrosur, e i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, 

tha: “Kur të vdes ndokush më lajmëroni.” Ia fali asaj namazin e xhenazes e tha: 

“Unë e kam parë në xhenet për shkak që mblidhte grimcat e mbeturinave në 

xhami.”72 

AI I CILI NUK E ARRIN NAMAZIN NË XHAMI 

73- Ebu Hurejra, radijAllahu anhu, transmeton se i dërguari i Allahut, sal-Allahu 

alejhi ve selem, ka thënë: “Kush merr abdes dhe e plotëson atë, e më pas niset 

(për në xhami), e i gjen njerëzit vetëm se janë falur, Allahu i jep shpërblimin e 

njejtë si ai qëështë falur e ka prezentuar (në kohë), pa iu mangësuar aspak nga 

shpërblimi i tyre.”73 

KUR THËNIA AMIN TË PËRPUTHET ME AMININ E MELAQEVE 

74- Ebu Hurejra, radijAllahu anhu, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi 

ve selem ka thënë: “Kur imami të lexon (E jo në (rrugën) e atyre që i hidhëruar 

mbi ta, as në rrugën e atyre që janë të humbur!)çFatiha, 7] Thuani: Amin! Me 

të vërtet thënia e atij që përputhet me thënien e melaqeve i falen mëkatet e 

mëhershme.”74 

Në një transmetim tjetër thuhet: “Kur ndonjëri nga ju thotë: Amin, dhe melaqet 

bë qiell thonë: Amin! E përputhet njëra me tjetrën, i falen atij mëkatet e 

mëhershme.”75 

KAPTINA E AGJËRIMIT 

VLERA E SYFYRIT 
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75- Ebu Said el Hudrij, radijAllahu anhu, transmeton të ketë thënë: I dërguari i 

Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “I gjithë syfyri është bereqet, mos 

e leni, qoftë edhe nëse ndonjë prej jush merr një gllënjkë me ujë, Allahu dhe 

melaqet e Tij, dërgojnë salavate mbi ata që ngrihen në syfyr.”76 

KUSH AGJËRON RAMAZANI ME IMAN DHE SHPRESË NË SHPËRBLIMIN E ALLAHUT 

76- Ebu Hurejra, radijAllahu anhu, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi 

ve selem, ka thënë: “Kush e agjëron muajin e Ramazanit me besim dhe shpresë 

(në shprblimin e Allahut) i falen mëkatet e mëparme.”77 

SHPEJTIMI I IFTARIT 

77- Sehl ibn Sad, radijAllahu anhu, transmeton të ketë thënë: I dërguari i Allahut, 

sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Njerëzit do vazhdojnë të jenë në mirësi, 

përderisa e përshpejtojnë iftarin.”78 

USHQIMI I AGJËRUESVE 

78- Jezid ibn Halid Xhuhenij, transmetohet të ketë thënë: I dërguari i Allahut, sal-

Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Kush ushqen një agjërues, e ka shpërblimin e 

njejtë, pa u mangësuar nga shpërblimi i agjëruesit aspak.”79 

AGJËRIMI I MUAJIT MUHARREM 

79- Ebu Hurejra, radijAllahu anhu, transmeton, i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi 

ve selem, ka thënë: “Agjërimi më i mirë pas muajit Ramazan është (agërimi i) 

mujit të Allahut, Muharrem, dhe namazi më i mirë pas atij farz është namazi i 

natës.”80 

AGJËRIMI MË I DASHUR TEK ALLAHU 

80- Ebu Hurejra, radijAllahu anhu, transmeton se i dërguari Allahut, sal-Allahu 

alejhi ve selem, ka thënë: “Agjërimi më i dashur tek Allahu është agjërimi i 

Davudit, alejhi selam, dhe namazi më i dashur tek Allahu është namazi i 
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Davudit, flinte gjysmën e natës e falej një të tretën e saj, e flinte një të gjashtën, 

agjëronte një ditë e një ditë nuk agjëronte.”81 

AGJËRIMI I NJË DITE PËR HIR  TË ALLAHUT 

81- Ebu Said El Hudrij, radijAllahu anhu, transmeton se i dërguari i Allahut, sal-

Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Kushdo  që agjëron një ditë për hir të Allahut, 

vetëm se Allahu për këtë ditë do e largon fytyrën e tij nga zjarri për shtatëdhjet 

vjeshta.”82 

AGJËRIMI I DITËS SË ARAFATIT DHE DITËS SË ASHURES 

82- Ebu katade transmeton se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka 

thënë: “Agjërimi i ditës së Arafatit i shlyen (mëkatet) e dy viteve, të kaluarës 

dhe së ardhmes, dhe dita e Ashures shlyen mëkatet e vitit të kaluar.”83 

AGJËRIMI I TRE DITËVE TËÇDO MUAJI 

83- Abdullah ibn Amr, radijAllahu anhuma, përcjell dhe thotë: “Më ka thënë mua i 

dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem: “O Abdullah ibn Amr, më kanë 

treguar se ti agjëron ditën dhe falesh natën, mos vepro kështu!  Ngase trupi yt 

ka hisen e tij, syri yt ka hisen e vet, gruaja yte ka hisen e saj, agjëro por edhe 

mos agjëro (ndonjë ditë), agjëro tre ditë tëçdo muaji është sikur të kesh 

agjëruar tërë vitin.” I thashë: O i dërguar i Allahut, unë kam fuqi për më tepër? 

Tha: “Atëherë agjëro agjërimin e Davudit, alejhi selam, agjëro një ditë e një ditë 

mos agjëro.” E thoshte: I mjeri unë, po të kisha marrë parasysh këtë lehtësim.84 

AGJËRIMI I DITËVE TË BARDHA 

84- Ebu Dherri, radijAllahu anhu, thotë: “Më tha mua i dërguari i Allahut, sal-Allahu 

alejhi ve selem: “Nëse agjëron ndonjë ditë të muajit agjëro ditën e 

trembëdhjetë, ditën e katërmbëdhjetë dhe ditën e pesëmbëdhjetë.”85 
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AGJËRIMI I DITËS SË HËNË DHE TË ENJTE 

85- Ebu Hurejra, radijAllahu anhu, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi 

ve selem, ka thënë: “Ditën e hënë dhe të enjte ngriten veprat, e unë dëshiroj 

qëveprat e mija të ngriten duke qenë unë agjërueshëm.” 

AGJËRIMI I GJASHTË DITËVE TË SHEVALIT 

86- Ebu Ejub el Ensarij, radijAllahu anhu përcjell se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve 

selem, ka thënë: “Kush e agjëron muajin e Ramazanit, e më pas e pason ate 

me gjashtë ditë të shevalit, është sikur të ketë agjëruar tërë vitin.”86 

 

HAXHI DHE UMREJA 

VLERA E HAXHIT DHE UMRES 

87- Ebu Hurejra, radijAllahu anhu, përcjell se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem 

ka thënë: “Prej umres deri në umren tjetër, janë shlyerse të mëkateve mes tyre, 

e Haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër pos xhenetit.”87 

SHPËRBLIMI I TELBIJES 

88- Sehl ibn Sad, radijAllahu anhu, përcjell se i dërguari i Allahut sal-Allahu alejhi ve 

selem, ka thënë: “Gjithsecili që thotë telbijen, së bashku me të e thotëçdo 

gjëqëështë në të djathtën e të majtën e tij, qoftë gurë, pemë apo dhe, deri sa 

të përfundon toka  këtej e andej në të djathtën e të majtën e tij.”88 

TAVAFI 

89- Ibn Abasi, radijAllahu anhu, përcjell se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, ka 

thënë: “Tavafi rreth Qabes është namaz, pos që ju flitni gjatë tavafit, e kush flet 

le të flet vetëm se mirë.”89 

UMREJA NË RAMAZAN 
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90- Ibn Abasi, radijAllahu anhu, përcjell se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, i 

tha një gruaje nga Ensarët, që i thonin Umu Sinan: “Çfarë të pengoi që të bësh 

haxh me ne? Tha: “Dy devetë ishin të babait të filanit (burrit të saj), ai dhe djali 

shkuan në haxh, e prej tjetrës pinte qumësht fëmiu. E i tha: “Atëherë Umreja në 

Ramazan e zëvendëson haxhin, ose,(është si) një haxh me mua.”90 

AI I CILI QËNDRON NË ARAFAT 

91- Aisheja, radijAllahu anha pëcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve 

selem, ka thënë: “Nuk ka ditë tjetër ku Allahu më tepër liron robër nga zjarri 

sesa ditën e Arafatit, Ai zbret dhe vje (në qiellin e dynjasë), më pas krenohet 

me ta para melaqeve e thotë: Çfarëpo kërkojnë këta?”91 

RRUAJTJA E FLOKËVE 

92- Ebu Hurejra, radijAllahu anhu, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi 

ve selem, ka thënë: “O Allah fali ata që rruajn flokët”, thanë: O i dërguar i 

Allahut! Edhe ata që i qethin. Tha: “O Allah fali ata që rruajn flokët”, thanë: O i 

dërguar i Allahut! Edhe ata që i qethin. Tha: “O Allah fali ata që rruajn flokët”, 

thanë: O i dërguar i Allahut! Edhe ata që i qethin. Tha: “Edhe ata që i qethin.”92 

PIRJA E UJIT ZEMZEM 

93- Ibn Abasi, radijAllahu anhu, transmeton se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi 

ve selem ka thënë: “Uji më i mirë në fytyrën e tokës është uji zemzem, aiështë 

ushqim për të uriturit dhe shërim sëmundjesh.”93 

GURI I ZI DHE RUKN JEMANI 

94- Abdullah ibn Ubejd ibn Umejr tregon se ka dëgjuar babain e tij duke i thënë 

ibn Omerit, radijAllahu anhu:  “Ç„është puna që unë po shoh që ti i përshëndet 

vetëm këto dy qoshe: gurrin e zi dhe rukn jemanin. Ibn Omeri tha: “Nëse unë 
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veproj ashtu, kam dëgjuar të dërguarin sal-Allahu alejhi ve selem, duke thënë: 

“Përshëndetja e këtyre dy qosheve fshin mëkatet.”94 

 

BAMIRËSIA DHE LIDHJET FAREFSNORE 

SHPENZIMI PËR FAMILJE 

95- Ibn Mes‟ud el Bedrij, radijAllahu anhu, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu 

alejhi ve selem, ka thënë: “Muslimani poqëse shpenzon për familjen e tij, duke 

e llogaritur (si shprblim), atij i shkruhet lëmoshë.”95 

MBJELLJA DHE LËVRIMI 

96- Xhabiri, radijAllahu anhu transmeton se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve 

selem, ka thënë: “Secili musliman i cili mbjell një gjë, ajo që haet prej saj për të 

do jetë sadaka. Atëçfarë i kan vjedhur atij prej saj, për tëështë sadaka. Atë që e 

kanë ngrënë kafshët prej saj, për tëështë sadaka, dhe atë që e hanë shpezët 

për tëështë sadaka. Kushdo që e dëmton, për të do jetë sadaka.”96 

SHTYERJA E AFATIT PËR PERSONIN E PAAFTË TË PAGUAJ 

97- Hudhejfe ibn Jemani, radijAllahu anhu, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu 

alejhi ve selem, ka thënë: “Melaqet kanë takuar shpirtin e një njeriu që ka jetuar 

para jush, e i thanë: “A ke vepruar ndonjë të mirë? Tha: Jo! I thanë: Kujtohu! 

Tha: Unë u jipja borxh njerëzve, e i urdhëroja fëmijët e mi që t‟i japin afat të 

vështirsuarit e të justifikojnë (tolerojnë) të aftit (të pasurit që kanë mundësi të 

paguajnë borxhet). Tha: Allahu aze ve xhel tha: Justifikoni (toleroni) këtë 

(njeri).”97 

DHURIMI I UJIT TË PIJSHËM 
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98- Ebu Hurejra, radijAllahu anhu, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi 

ve selem, ka thënë: “Përderisa një njeri po ecte në rrugë, e kaploi atë etja, gjeti 

një bunar, e zbriti në të dhe piu ujë. Pastaj doli, pa një qen se si regëtinte, 

hante dheun e lagur si shkak i etjes. Ky personi tha: Këtë qen e ka kapluar etja 

ashtu si më kishte kapluar mua. Kështu që zbriti në bunar mushi këpucën e  tij 

me ujë, e mbajti atë me gojë saqë u ngjit lartë, e i dha qenit të pinte. Allahu e 

lavdëroi për veprën e tij dhe ia fali mëkatet.” (të pranishmit) thanë: O i dërguar 

i Allahut! A edhe për kafshët kemi shpërblim? Tha: “Për çdo mëlqi të 

njomë(krijesë të gjallë) keni shpërblim.”98 

LIDHJA FAREFISNORE 

99- Enes ibn Maliku, radijAllahu anhu, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu 

alejhi ve selem, ka thënë: “Kush dëshiron që t‟i shtohet atij risku, e t‟i zgjatet 

jeta, le ti mbajë lidhjet farefisnore.”99 

DASHURIA PËR HIR TË ALLAHUT 

100- Ebu Hurejra, radijAllahu anhu transmeton se i dërguari i Allahut, sal-

Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Ku janë ata që janë dashur për hir të 

Madhërisë Sime, sot do i fus nën hijen Time, ditë ku nuk ka hije tjetër pos hijes 

Sime.”100 

VIZITA E TË SËMURIT 

101- I dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem ka thënë: “Vizitori i të 

sëmurit është në fryte101 të xhenetit, derisa të kthehet.”102 

DURIMI ISËMUNDJES 

102- Ata ibn Ebi Rebah transmeton e thotë: më ka thënë mua ibn Abasi, 

radijAllahu anhu: “A të të tregoj për një grua nga banorët e Xhenetit?" I thashë: 

"Padyshim që dua." Ai tha: "Kjo grua e zezë (që sheh) erdhi te Pejgamberi, 

alejhi selm, dhe i tha: “Mua më kap epilepsia dhe si shkak i saj dhemë zhvishet 

trupi. Prandaj lutju Allahut për mua. Pejgamberi, alejhi selam, i tha: “Po deshe 
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bëj durim dhe do të kesh Xhenetin, ose, po deshe, i lutem Allahut të të shërojë. 

Ajo i tha: Do të bëj durim, por më zhvishet trupi. Prandaj lutju Allahut për mua 

që të mos më zbulohet trupi”. Kështu ai iu lut për të.”103 

MBULIMI I TË METAVE TË TJERËVE 

103- Ebu Hurejra, radijAllahu anhu, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu 

alejhi ve selem, ka thënë: “Nuk ndodh që një rob të mbulon të metat e një robi 

tjetër vetëm se Allahu do t‟ia mbulon atij të metat ditën e Kiametit.”104 

TË USHQYERIT E FQIUT 

104- Ebi Dherri, radijAllahu anhu transmeton e thotë: më ka këshillua miku 

im: “Nëse përgatit mish shto ujë, pastaj shiko familjarët e fqinjëve, e jepu atyre 

me mirësi.”105 

BAMIRËSIA NDAJ VAJZAVE 

105- Aisheja, radijAllahu anha, bashkëshortja e të dërguarit, sal-Allahu alejhi 

ve selem, ka thënë: Më erdhi një grua me dy vajzat e saja, e kërkoi nga unë, 

por nuk gjeti tek unë gjë tjetër pos një kokërr hurme. Atë ia dhash asaj. Ajo e 

morri atë dhe e ndau në dy pjesë, dhe nuk ngrëni ajo aspak. Më pas ajo u 

ngrit së bashku me vajzat e saja dhe dolën. Hyri i dërguari, sal-Allahu alejhi ve 

selem, e i tregoi për këtë rast. I dërguari, sal-Allahu alejhi e selem, tha: “Kushdo 

që sprovohet me diç për vajzat, e sillet mirë me to, ato do të jenë mbulojë për 

të nga zjarri.”106 

NDALIMI NGA DËMTIMI I NJERËZVE 

106- Transmeton Said ibn Ebi Burdete nga babai i tij, e ky nga gjysi i tij, nga i 

dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, që ka thënë: “Çdo musliman duhet të japë 

sadaka." Njerëzit e pyetën: "O i dërguar i Allahut! Po në qoftë se dikush nuk ka 

asgjë për të dhënë, ç'duhet të bëjë?" Ai tha: "Të punojë me duart e tija dhe të 

përfitojë e t'i bëjë dobi vetes së vet si dhe të japë në bamirësi (nga ajo që 

fiton)." Përsëri e pyetën: "Po nëse nuk e bën e gjen as këtë?" Ai tha: " Ai duhet 
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të ndihmojë nevojtarët që kërkojnë ndihmë." Përsëri e pyetën: "Po nëse nuk 

gjen të bën as këtë?" Ai tha: "Të punojë gjithçka që është e mirë dhe të rrijë 

larg çdo të keqeje, sepse të gjitha këto do t'i vlerësohen si vepra bamirësie.”107 

VLERA E SADAKASË 

107- Ukbeh bin Amir, radijAllahu anhu, thotë: E kam dëgjuar të dërguarin, 

sal-Allahu alejhi ve selem, duke thënë: “Çdo njeri (bamirës) do jetë nën  hijen e 

sadakasë së tij derisa të kryhet gjykimi mes njerëzve”108 

SADAKAJA NDAJ TË AFËRMVE 

108- I dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem ka thënë: “Sadakaja ndaj të varfrit 

është njëherë sadaka, ndërsa ndaj të afërmit është dy herë: Është sadaka dhe 

mbajtje e lidhjeve familjare.”109 

BUZËQESHJA 

109- Xhabir ibn Abdullah, radijAllahu anhu, transmeton se i dërguari i 

Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem ka thënë: “Çdo vepër e mirëështë lëmoshë, 

vepër e mirëështë edhe ta takosh vëllain tënd fytyrëqelur, e të zbrazësh nga 

kova e jote në enën e vëllait tënd.”110 

FRENIMI I MLLEFIT 

110- Muadhi, radijAllahu anhu, transmeton se i dërguari i Allahut, sal-Allahu 

alejhi ve selem, ka thënë: “Kush e frenon mllefin duke qenë i aftë ta realizon, 

Allahu ditën e Kiametit do ta thërret atë para gjithë krijesave, e i jep të zgedh 

cilën do ai nga hyritë.”111 

AI I CILI UA MËSON NJERËZVE HAJRIN 
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111- Ebu Derda, radijAllahu anhu, thotë: Kam dëgjuar të dërguarin e Allahut, sal-

Allahu alejhi ve selem duke thënë: “Vërtetë për dijetarin kërkon falje çdo gë 

qëështë në qiell e në tokë, po edhe peshqit në det.”112 

PËRKUJDESI NDAJ JETIMIT 

112- Sehl ibn Sa‟d, radijAllahu anhu, thotë: i dërguari i Allahut, sal-Allahu 

alejhi ve selem ka thënë: “Unë dhe kujdestari i jetimit do jemi kështu në xhenet, 

tregoi me gishtin tregues dhe atë të mesëm.”113 

PËRKUJDESI NDAJ TË VEJAVE 

113- Ebu Hurejra, radijAllahu anhu, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu 

alejhi ve selem, ka thënë: “Kush përpiqet për gruan e ve dhe të ngratin, është si 

luftëtari në rrugë të Allahut –mendoj të ketë thënë- dhe si falësi ngritur i cili 

nuk lodhet dhe si agjëruesi i cili nuk ndërpren agjërimin.”114 

KËRKIMI ME BESNIKËRI RËNIES DËSHMOR 

114- I dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Kush kërkon 

nga Allahut të jetë shehid, me besnikëri, Allahu do i jep atij pozitën e 

shehidave, po edhe nëse vdes në shtrat.”115 

MORALI I LARTË 

115- Ebu Derda, radijAllahu anhu, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu 

alejhi ve selem, ka thënë: “Nuk ka gjë që rëndon me tëpër në peshore se 

morali i lartë.”116 

LARGIMI I PENGESËS NGA RRUGA 

116- Ebu Hurejra, radijAllahu anhu transmeton se i dërguari i Allahut, sal-

Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Kaloi një njeri pranë një dege druri në mes të 
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rrugës, e tha: Pasha Allahun, do e largoj këtë nga muslimanët të mos i dëmton 

ata, dhe hyri në xhenet.”117 

VESHJA E TESHËS 

117- Enes ibn Maliku, radijAllahu anhu, transmeton se i dërguai i Allahut, sal-

Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Kush vesh një teshë e thotë: 

ٍَِِ ولا ُ ىَّ ِ   امَحّيد هلل املي كََساٍٍ هلا وَوزََ ٌَِه ىُ غٌِّر حّىلٍء ِى

(Elhamdulilahi eledhi kesani hadha, ve razekanihi min gajri havlin mini ve la 

kuvetin) 

Falëndeirmi i takon Allahut, që më mundësoi të vesh këtë, dhe më furnizoi, pa 

donjë mund timin e as fuqi. Do i i falen mëkatet e mëparshme.”118 

VIZITA PËR HIR TË ALLAHUT 

118- Ebu Hurejra, radijAllahu anhu, përcjell se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve 

selem, ka thënë: “Një njeri vizitoi vëllanë e tij në një fshat tjetër, e Allahu dërgoi 

në rrugën e tij një melek. Kur ai kaloi pranë tij, meleku e pyeti: Ku po shkon? 

Tha: Dua ta vizitoj një vëlla në këtë fshat! A ke ndonjë interes që po shkon?Jo! 

Tha ai. Unë e dua atë për hir të Allahut, prandaj dua ta vizitoj. Meleku i tha: 

“Unë jam meleku i Allahut. Jam dërguar tek ti për të të komunikuar, që Allahu 

të do, ashtu si e do atë për hir të Tij.“119 

 

SHTRËNGIMI I DUARVE 

119- Hudhejfe, radijAllahu anhu, transmeton se i dërguari i Allahut, sal-

Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Vërtetë, besimtari kur të takon besimtarin, 

dhe epërshndet me selam, ia zgjat dorën dhe e shtrëngon, bien mëkatet e të 

dyve, ashtu siç bien gjethet nga druri.”120 

SHTATË GRUPET NËN HIJEN E ALLAHUT 
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120- Ebu Hurejra, radijAllahu anhu, përcjell se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve 

selem, ka thënë: “Shtatë grupe njerëzish do të jenë nën hijen e Allahut 

atë ditë kur nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes së Tij. Ata janë: 

Udhëheqësi i drejtë; i riu që rritet në adhurim për Allahun; njeriu që e 

ka zemrën të lidhur me xhami; dy njerëz që duhen për hir të Allahut 

për hir të Tij janë bashkuar dhe (për hir të Tij) ndarë; dhe një burrë që 

e thërret një grua e bukur e me pushtet (kur ajo e fton për imoralitet), 

(ai e refuzon) e i thotë: Unë kam frikë Allahut të Madhëruar; ai që e 

jep sadakanë aq fshehtas, saqë dora e majtë nuk e di çfarë jep e 

djathta; dhe një njeri që e kujton Allahun në vetmi e sytë i lotojnë.”121 

 

POROSIA E PROFETIT, sal-Allahu alejhi ve selem 

121- Ebu Hurejra, radijAllahu anhu, thotë: “Më ka porositur miku im me tre 

gjëra, të mos i lë deri në vdekje; agjërimin e tre ditëve tëçdo muaji, namazin e 

duhasë, dhe të flej pasi të kem falur vitrin.”122 

KUSH I VEPRON KËTO HYN NË XHENET: 

122- Ebu Hurejra, radijAllahu anhu, transmeton se i dërguari i Allahut, sal-

Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Cili prej jush ështëgdhirë agjërueshëm? Ebu 

Bekri u përgjigj: Unë! Ai pyeti: Cili prej jush ka përcjellur sot një xhenaze? Ebu 

Bekri u përgjigj: Unë! Ai pyeti: Cili prej jush ka ushqyer një të varfër? Ebu Bekri 

u përgjigj: Unë! Ai pyeti: Cili nga ju ka vizituar një të sëmurë? Ebu Bekri u 

përgjigj: Unë! E i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, tha: “Te kush 

mblidhen këto gjëra, vetëm se do hyn në xhenet.”123 

LËMOSHA MË E MIRË 

123- Ebu Burejra, radijAllahu anhu, transmeton: “Një burrë erdhi te i dërguari 

i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, dhe i tha: "O i Dërguari i Allahut! Cila 

bamirësi e ka shpërblimin më të madh?" Ai tha: "Është ajo të cilën ti e jep kur je 

i shëndoshë, dorështrënguar, i frikësuar nga varfëria dhe i pasionuar për 
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pasuri. Mos e vono atë (dhënien e sadakasë) deri kur të të afrohet vdekja dhe 

pastaj të thuash: “Jepim filanit kaq, e filanit aq”. Në të vërtetë, atyre u ka takuar 

kaq e aq (si trashëgimtarë të pasurisë tënde).”124 

TRE GJËRA NUK NDALEN EDHE PAS VDEKJES 

124- Ebu Hurejra, radijAllahu anhu, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu 

alejhi ve selem, ka thënë: “Kur të vdes njeriu, i ndërpriten të gjitha veprat e tija, 

përpos tre: lëmoshës rrjedhëse, apo dijes nga e cila përfitohet, apo fëmiut të 

mirë i cili lutet për të.”125 

VEPRAT MË TË MIRA 

125- Ebu Derda, radijAllahu anhu, përcjell se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve 

selem, ka thënë: “A dëshironi t‟ju tregoj për veprat më të mira,  më të dashura 

dhe më të lavdëruara tek Sunduesi i juaj, të cilat do e ngrejë më shumë 

shkallën tuaj? Është më e mirë për ju sesa të jepni lëmoshë ari dhe argjend, 

është më e mirë për ju sesa të takoheni me armikun dhe t‟ia hiqni kokat atyre 

apo t‟ju heqin kokat juve?” Të pranishmit thanë: “Gjithsesi, o i Dërguar i 

Allahut.” Pejgamberi, sal-Allahu alejhi ue selem, tha: “Dhikri (përmendja) e 

Allahut.”126 

SADAKAJE E GRUA NGA PASURIA E BURRIT 

126- Ebu Hurejra, radijAllahu anhu, përcjell se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve 

selem, ka thënë: “Nëse gruaja shpenzon (jep sadaka) nga fitimi i burrit, pa lejen 

e tij, atij i takon gjysa e shpërblimit.”127 

GROPIMI I BUNARIT 

127- Xhabiri, radijAllahu anhu, përcjell se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve 

selem, ka thënë: “Kush do që nxjerr ujë, nuk pi prej sa donjë gjallesë e etur, 

                                                           
124

 Buhariu 1419, Muslimi 1032. 
125

 Muslimi 1631. 
126

 Tirmidhiu 3377, Albani e ka vlerësuar, sahih në “Sahih tergib ve terhib” 1493. 
127

 Buhariu, 2066. 



 
37 Vepra të lehta shpërblime të mëdha 

qoftë nga exhinët njerëzit e shpezët,vetëm se Allahu do e shpërblen atë ditën 

e Kiametit.”128 

USHQIMI I TË URITURIT 

128- Muadh ibn Xhebeli, radijAllahu anhu, përcjell se i dërguari, sal-Allahu 

alejhi ve selem, ka thënë: “Kush ushqen një besimtar derisa ai të ngopet nga 

uria, Allahu do e fut atë në një derë prej dyerve të xhenetit, ku nuk hyn në të 

pos të ngjashmit si ky.”129 

FUTJA E GËZIMIT TEK MUSLIMANI 

129- Omer ibn Hatabi, radijAllahu anhu, përcjell se i dërguari, sal-Allahu 

alejhi ve selem, ka thënë: “Veprat më të mira jaën; futja e gëzimit tek besimtari, 

të mbulosh avretin e tij, apo të largosh urinë, apo t‟ia kryesh atij nevojë.”130 

MUSLIMANI ËSHTË VËLLA I MUSLIMANIT 

130- Abdullah ibn Omer, radijAllahu anhuma, përcjell se i dërguari i Allahut, 

sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Muslimani është vëlla i muslimanit, nuk i 

bën padrejtë atij, e as që e dorëzon131, kush qëndron për një nevojë të vëllait të 

tij Allahu do jetë për të kur ai është i nevojshëm. Kush ia largon muslimanit një 

vështirësi, Allahu do t‟i largon atij një vështirësi na vështirësitë e ditës së 

Kiametit, kush e mbulon (të metat) një musliman, Allahu do ta mbulon atë 

ditën e Kiametit.”132 

HADITHE KUPTIMPLOTA 

131- Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, transmeton se i dërguari, salAllahu alejhi 

ve selem, ka thënë: "Kush ia largon besimtarit një brengë nga brengat e kësaj 

bote, Allahu nga ai do të largojë një brengë nga brengat e ditës së Gjykimit. 

Kush ia lehtëson atij i cili është në vështirësi, Allahu atij do t'ia lehtësojë në këtë 
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dhe në botën tjetër. Kush ia mbulon (një të metë) muslimanit, Allahu atij do t'ia 

mbulojë në këtë dhe në botën tjetër. Allahu do t'i ndihmojë robit, derisa ai t'i 

ndihmojë vëllait të vet. Kush ndjek rrugën në të cilën kërkon dituri, Allahu do 

t'ia lehtësojë atij rrugën deri në xhenet. Asnjëherë nuk do të tubohen në një 

shtëpi të Zotit një grup njerëzish që të lexojnë Kur'an dhe që ta studiojnë atë, e 

që mbi ta të mos zbretë qetësia dhe t'i mbulojë mëshira, t'i rrethojnë engjujt, 

dhe që Allahu mos t'i përmend ndër të zgjedhurit e Tij. Kënd e ngadalësojnë 

veprat e tij, nuk mund ta shpejtojë prejardhja e tij."133 

132- Ebu Malik el-Harith ibn Asim el-Esh'arij, radijAllahu anhu, transmeton se 

i dërguari, salAllahu alejhi ve selem, ka thënë: “Pastërtia është gjysma e besimit. 

Falënderimi Allahun (el-hamdu lil-lahi) e përmbushë peshoren (mizanin). 

Lavdimi dhe falënderimi Allahun (subhanAllahi ve-l-hamdu lilahi) e përmbushin 

hapësirën ndërmjet qiellit dhe tokës. Namazi është dritë. Sadakaja është 

dëshmi. Durimi është shkëlqim. Kurse Kur'ani është dëshmi e sigurt për ty apo 

kundër teje. Çdokush e fillon ditën e tij dhe çdonjëri është tregtar i shpirtit të tij; 

mund ta çlirojë apo ta sjellë në shkatërrim.”134 

133- Ebu Dherri radijAllahu anhu, transmeton se  idërguari iAllahut, sal-

Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Të buzëqeshësh në fytyrën e vëllait tënd 

është lëmoshë, urdhërimi në tëmirë dhe ndalimi nga e keqja është lëmoshë, ta 

udhëzosh njeriun e humbur është lëmoshë, të ndihmosh njeriun me shikim të 

dobët (apo të verbër) është lëmoshë, largimi i një guri, therre apo ashti nga 

rruga është lëmoshë, të zbrazësh nga kova jote në kovën e vëllait tënd është 

lëmoshë.”135 

134- Sehl ibn Muadhi, radijAllahu anhu transmeotn nga babai i tij se i 

dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Kush thotë: 

  تحاٌ هللا امعظًٌ

SubhanAllahi el adhim 

I Latësuar dhe a të meta është Allahu i Madhërishmi, i mbillet një pemë në 

xhenet. Kush lexon Kur'anin, e përfundon atë dhe punon sipas urdhrave të tij 

Allahu në ditën e gjykimit ia vendon një taxh-kurorë në kokën e prindërve të tij 

shkëlqimi i të cilit është më i madh se shkëlqimi i diellit në një shtëpi prej 
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shtëpive të kësaj botë sikur të ishte në të.E ç'mendoni për vet atë që punon me 

të?!”136 
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