
400 keshilla islame 

 

• Sinqerisht dhe në tërësi dorëzoju Allahut xh.sh. në të gjitha qëllimet dhe ruaju nga 

hipokritët në fjalë dhe në vepra. 

• Ndiqe sunnetin e të Dërguarit të Allahut xh.sh me fjalë, me vepra dhe me sjelljen tënde 

të tërësishme. 

• Frikësohu nga Allahu xh.sh. dhe vendos në mënyrë të paluhatshme se do t’i kryejsh të 

gjitha urdhërat e Tij dhe të largohesh nga gjithçka që e ka ndaluar. 

• Sinqerisht pendohu Allahut xh.sh. dhe lutu për faljen (bën istigfar) 

• Le të jetë Allahu xh.sh. në mendjen tënde në të gjitha veprimet. 

• Në tërësi dorëzoju rregullave fetare, ngase vetë Islami është marrë nga fjala arabe 

:Istisla” – përkushtim, dhe mos u mundo që me mendjen tënde t’i njohish të gjitha, sepse 

mendja ka kufij përtej të cilëve nuk mund të kalosh, ashtu siç ka shikimi largësinë e 

fundit gjer te e cila arrin dhe nuk kalon. 

• Shoqërohu me njerëzit e ditur (alimë) dhe sillu bukur ndaj tyre dhe përpiqu, t’i duash 

dhe të shërbehesh me diturinë e tyre. Të gjitha këto ua bën shprehi edhe f ëmijëve tuaj, 

ngase dijetarët janë pasardhës (trashigimtarë) të të dërguarve të Allahut xh.sh. 

• Dëgjoj vazet (ligjëratat) dhe shërbehu me to. 

• Të vërtetën pranoje nga secili dhe ruaju nga kokëfortësia dhe mendjemadhësia. 

• Besimi (itikad) përshtate me Kur’anin dhe synnetin dhe ruaju besimit dhe fjalëve, që 

shpiejnë jashtë fesë. 

• Beso fuqimisht në Allahun xh.sh. , melekët e Tij, Librat ( e Tij), Pejgamberët dhe ditën 

e Gjykimit, dhe se gjithçka çka ndodh bëhet me lejen dhe caktimin e Allahut xh.sh. 

• Mos ndiq verbërisht askë deri sa të mos e vërtetosh drejtësinë e saj për të cilën të 

thërret. 

• Kur’anin mos e komento sipas mendimit tënd, por mbështetu në të dhënat burimore të 

tefsirit 

• Bëhu i durueshëm me arritjen e diturisë dhe mësoji të tjerët, sepse më i miri është ai që 

kërkon diturinë dhe i mëson të tjerët. 

• Doemos gjeje (siguroje) një libër nga fikhu i hanefive. 

• Bleje Rijadusalihin, librin për Muhammedin a.s. (Nurul-Jekinga Hudariu) dhe librin për 

zikrin (El-ezkar) nga imam Neveviu. 

• Shmangiu literaturës pornografike dhe librave, të cilat janë në kundërshtim me mësimin 

Islam. 

• Bëhu gjithnjë i pari në vepra të mira për të cilat do të shpërblehesh dhe do të arrish 

shpërblimin e të gjithë atyre, të cilët marrin shembull në ty 

* 

MBI PASTËRTINË  

 

1. Në toalet (banjo) hyn me këmbën e majtë. Para hyrjes thuaje: “eudhu bil-lahi 

mineshejtanirraxhim” dhe në të, mos fol asgjë. Dil me këmbën e djathtë dhe thuaj dovën 

tjetër:”Gufranek”. 

2. Shmangu nga kryerja e nevojës në rrugë dhe hiqe atë ku pushojnë njerëzit ngase ajo I 

shqetëson ata. 

3. Mos u kthe nga kibla e as në anën e kundërtë prej saj gjatë kryerjes së nevojës, kur 

gjendesh jashtë lokaleve. 



4. Largohu kryerjes së nevojës në këmbë, që të ruhesh nga urina. 

5. Pastrohu pas nevojës së vogël me ujë ose gurë (në mungesë të ujit) përdorë letër, ose 

me njërën dhe me tjetrën çka është edhe më mirë. 

6. Mos e përdorë dorën e djathtë për pastrimin e hundës, larjes pas nevojës, as për çfardo 

pune tjetër të ndyrë, por përdore dorën e majtë. 

7. Synetoj djemtë e tu sa janë ende të vegjël, sepse të bërit synet është një nga rregullat 

islame. 

 

 

 

MBI ABDESTIN  

 

1. Ruaje abdestin, përsërite dhe mundohu të jesh vazhdimisht me abdest. 

2. Mos bjer në gjumë (të flesh) pa abdest 

3. Para abdestit thuaje bismilahin. 

4. Pastroje dhëmbët me misvak (brushë) me rastin e çdo abdesti dhe para kryerjes së 

namazit. 

5. Me rastin e abdestit laje-shpërlaje mirë gojën dhe hundën, përpos nëse agjëron. 

6. Laji mirë të gjitha pjesët e trupit, kaloje dorën nëpër mjekërr dhe ndërmjet gishtave të 

duarve dhe të këmbëve dhe plotësoje abdestin tënd. 

7. Gjithnjë fillo me dorën e djathtë. 

8. Lage (jepi mes) tërë kokës. 

9. Veshët laj mirë nga ana e mbrendshme dhe e jashtme. 

10. Pas çdo abdesti, nëse ke mundësi fali dy rekate namaz. 

MBI GUSLIN  

1. Mos i lejo vetës, gruas e as fëmijëve të vonojnë pastrimin pas xhunubllëkut sa do të 

vonoheshin në kryerjen e namazit ose ta lënë krejt. 

2. Mos hyn në xhami deri sa je në xhynyb, përveç sipas nevojës vetëm në kalim dhe mos 

u lejo grave tua të hyjnë derisa janë në hajs ose nifas. 

3. Mos ia zbulo pjesët e turpshme tjetërkujt dhe ndaloj të tjerët në mënyrë të mirë. 

4. Mos i lejo gratë tuaja të shkojnë në banjo publike (në bazene ose plazhe- hamame), 

sepse atje sigurisht zbulohen para të tjerëve 

5. Merr abdest para larjes (në banjo). 

6. Pastroje me ujë çdo pjesë të trupit tënd. 

7. Laje me ujë kokën tënde me njetin e guslit, pastaj krahun e djathtë dhe të majtë nga tri 

herë. 

MBI NAMAZIN  

1. Mundohu të përsëritësh me muezinin ashtu siç përcillet ajo në sunnet dhe mos lejo të 

merresh me ndonjë bisedë, me çfarëdo pune ose ibadet tjetër deri sa të këndohet ezani. 

2. Bjer salavatë për të dërguarin a.s. pas ezanit dhe lexoje duanë (lutjen) të cilën ai e ka 

lexuar (du’aulveseleti)  

3. Pas ezanit mos dil nga xhamia, me prijashtim kur ke ndonjë nevojë të domosdoshme. 

4. Rregullisht këndoja ezanin vetvetës nëse nuk je në xhami. 

5. Ikametin thuaje për secilin farz. 

6. Pas ezanit dhe ikametit lute Allahun xh.sh. të dhurojë çka dëshiron nga gjërat e kësaj 

bote dhe të ahiretit për vete dhe për gjithë muslimanët e tjerë. 



7. Ndihmo muslimanët në ndërtimin e xhamive në vendet ku ato janë të nevojshme, dhe 

përkrahi me punën tënde përsonale dhe materiale. 

8. Nderoj xhamiat dhe hyn në to me këmbën e djathtë, ruaju nga çfarëdo papastërtije, dhe 

përmbaju normave të njohura të mirësjelljes. Mos fol gjëra të pahijshme dhe të 

panevojshme, mos vrapo, mos qesh, mos u zemëro dhe nga ato dil me këmbën e majtë. 

9. Mos pështyj në xhami as në drejtim të kiblës, por në faculetë dhe mos u paraqitë në të 

për gjërat e humbura nga nderimi ndaj saj. 

10. Mundohu që namazin ta kryejsh në kohën e duhur, me xhemat në xhami, e sidomos 

jacinë dhe sabahun. 

11. Mos e shtyjë faljen e namazit, përveç kohës së caktuar. 

12. Pas sabahut dhe pas iqindisë mos fal nafile, përpos namazeve me shkak  

( te cilat kryhen në raste të veçanta). 

13. Rri më gjatë në vendin ku e ke falë sabahun dhe iqindin! 

14. Sa më gjatë qëndro në xhami gjatë kohës tënde të lirë në ibadet dhe në lexim. 

15. Mos ha çka do qoftë nga ajo që ka erë të pakëndëshme siç janë hudra, qepa ose 

prazi(purrini), dhe mos pi duhan t’i bezdisësh të tjerët. 

16. Anëtarët e shtëpisë tënde urdhëroj të kryejnë namazin, sepse namazi është një ndër 

themelet më kryesore - më të rëndësishme të besimit. 

17. Këshilloj gratë tuaja që namazin t’a kryejnë në shtëpi. 

18. Fëmijët tuaj urdhëroj që namazin ta kryejnë që nga mosha shtatë vjeqare kurse për 

namaz i detyron nga mosha dhjetë vjeqare. Këtë mos e kupto si asgjë që pastaj të 

përgjigjesh. 

19. Atij, që nuk bën namaz nga familja jote, ose kushdo tjetër, sqaroja rëndësinë e 

namazit, vlerat e tij, shpërblimin dhe kryerjen e tij dhe tregoj se ç’e pret atë që nuk bën 

namaz. 

20. Rregullisht fali synnetet (para dhe pas farzit). 

21. Nafilet kryeji në shtëpinë tënde. 

22. Rregullisht kryeje namazin “duha”, i cili falet pasi që ngrihet diell, e gati deri në 

mesditë më së paku dy , e më së miri tetë rekate. 

23. Pas namazit farz rregullisht ngreh tesbih. 

24. Për namazin e natës (kijamul-lejl) përgatitu duke u përmbajtur ndaj kësaj bote, 

ngrënies së tepërt dhe fjetjes pasdite. 

25. Rregullisht thuaji duatë e përcjellura besnikërisht para fjetjes dhe pas zgjimit. 

26. Flej me abdest duke përmendur Allahun xh.sh dhe duke pasur për qëllim të zgjohesh 

në namazin e natës. 

27. Namazin e natës kryeje rregullisht dhe për të zgjoje bashkëshorten dhe fëmijët. 

28. Fal namaz me rastin e errësimit të Diellit dhe Hënës. 

29. Secilit musliman falja namazin e xhenazes. 

30. Fal namazin istihare për çdo punë të rëndësishme dhe thuaje dovën të cilën I Dërguari 

a.s. e ka preferuar për namazin istihare. 

31. Namazin kryeje me xhematë! 

32. Ke kujdes në rreshtimin e safave, ngjeshjen dhe radhitjen e namazlinjëve-falësve njëri 

me tjetrin dhe plotësimin e zbrazëtirave. 

33. Nxito i pari në saf, por pa i shtyrë të tjerët. 

34. Rregullisht thuaje dovën para fillimit të namazit (subhaneken) thuaj “amin” me 

imamin dhe thuaje dhikrin e njohur në ruku dhe sexhde. 



35. Qetësohu plotësisht në ruku, sexhde në qëndrimin pas rukusë dhe në qëndrimin 

ndërmjet dy sexhdeve. 

36. Kurrsesi mos kalo para atij, i cili falet. 

37. Vendos diçka para vetës që të jetë “sutra” (mbrojtja), nëse falesh në vendin, ku 

kalojnë të tjerët. 

MBI NAMAZIN E XHUMASË  

1. Në xhuma nisu sa më herët, ndërsa nëse e dëgjon ezanin përgjigju menjëherë. 

2. Rregullisht pastrohu të premten (për shksk të xhumasë) verës dhe dimrit. 

3. (Për) Çdo javë prej thonjtë dhe pastroj, ngase islami është fe e pastërtisë. 

4. Për xhuma erësohu dhe vesh rroba më të mira. 

5. Ruaju nga të shtyrit nëpër safa. 

6. Kurrsesi mos fol derisa imami jep vaiz. 

7. Përpiqu që për çdo të premte të thuash suren Kehf. 

8. (Dërgoj) Sjell sa më shumë salavatë, në Pejgamberët a.s. në virgjilie të së premtes dhe 

të premten 

MBI SADAKANË  

1. Bëhu bujar dhe ruaju nga koprracia, sepse Allahu xh.sh. është bujar dhe i do 

dorëdhënësit 

2. Zekatin, të cilin e ke farz shpërndaje, dhe mos u bë dorështrënguar (koprac) ndaj atyre 

që e meritojnë. 

3. Nëse të ndodhë qfarëdo fatkeqësie ose varfërie, mbështetu në Allahun dhe kurrsesi 

mos lejo që me zemër të mbështetësh në krijesat e Tij. 

4. Nëse dikush të ofron diç dhe e sheh se nuk është me gjithë zemer nga ai, mos e merr 

atë. 

5. Bëne shprehi të ndash (shpërndash)sadakë dhe mos nënçmo (zhvlerëso) çkado qoftë 

nga sadakaja (sado e vogël qoftë ajo). 

6. Ndaje nga ajo që të është më e dashur: “Nuk do t’ia arrini qëllimit derisa të mos ndani 

nga ajo që u është e dashur” (Imran -92). 

7. Sadakanë vullnetare (shtesën) shpërndaje fshehtas, kurse zekatin, i cili të është farz 

jepe haptazi kështu që njerëzit të mund marrin shembull prej teje. 

8. Gjatë ndarjes jepu përparësi të varfërve nga familja jote dhe atyre që janë fetarë 

(besimtarë). 

9. Jepi hua çdo kujt, i cili të kërkon, nëse e sheh se është e nevojshme. 

10. Shtyje afatin e pagesës atij, i cili të ka borgj dhe nëse s’është në gjendje që me kohë ta 

kthejë borxhin edhe ia zvogëlo borxhin (një pjesë ia bën hallall – ia fal). 

11. Pasurinë tënde shpërndaje për qëllime të ndryshme mirëbërëse, siç është ndërtimi i 

xhamive dhe përhapja e diturisë, sepse ajo bie në sadakanë për të cilën rrjedh shpërblimi 

gjithnjë dhe nuk ndalet derisa dikush shërbehet me të. 

12. I lejo bashkëshortes tënde që edhe ajo të mund të shpërndajë sadaka nga pasuria jote. 

13. Njoftoje bashkëshorten tënde që most ë ndajë asgjë nga ajo, që nuk ia ke lejuar. 

14. Ushqej dhe u jep ujë të tjerëve dhe mos nënçmo asgjë nga veprat e mira (sado që të 

duken ato të pavlefshme). 

15. Falënderohu për çdo të mirë e cila të bëhet dhe shpërble bërësin e saj me dua që 

Allahu xh.sh. t’i dhurojë çdo të mirë. 

 

MBI AGJËRIMIN  



1. Muajin Ramazan agjëroje për Allahun xh.sh. duke shpresuar fort në shpërblimin e Tij. 

2. Ke kujdes të mos e prishësh asnjë ditë të Ramazanit pa arsyetim të vërtetë. 

3. Netët e Ramazanit kaloi në ibadet, e sidomos natën e Kadrit (lejletulkadrin). 

4. Agjëroje gjashtë ditë të muajit Shevval. 

5. Agjëroje ditën e nëntë dhe të dhjetë të muajit Muharrem (Dita e Ashureve). 

6. Agjëro muajin Shaban aq sa ke mundësi. 

7. Agjëro të hënën dhe të enjten. 

8. Agjëroj ditët e bardha të secilit muaj, e ato janë dita e 14-të dhe e 15-të e muajve 

hixhri. 

9. Bëje me dije bashkëshorten tënde të mos agjëroj nafile në prezencën tënde, përpos me 

lejën tënde. 

10. Shtyje syfyrin deri në momentin e fundit, kurse ngutu me iftarin sapo të vijë koha e 

tij, përpos kur është koha e vranët (ai, i cili nuk ka orë ose vakti). 

11. Bën iftar me hurm, e nëse nuk gjen, atëherë me ujë. 

12. Bën iftar dhe ha ushqim hallall. 

13. Ftoj fqinjët dhe të njohurit në iftar, ngase Ramazani është muaj i bujarisë dhe i 

madhështisë. 

14. Përmbaju rregullave të agjërimit: mos përqesh, mos gënje dhe mos fol (rrëfe) gjëra të 

panevojshme. 

15. Përpiqu të mos e lësh itikafin në dhjetë ditët e fundit të Ramazanit! 

16. Sadakulfitrin (vitrat) ndaje me gjithë dëshirë dhe me gjithë zemër. 

17. Natën në virgjilie të dy Bajrameve, kaloje në namaz dhe ibadete tjera të namazit! 

18. Tekbirët thuaj me zë, sa më të qartë në ditën e Bajramit dhe në ditët e tesherikut! 

19. Kurbanin preje për çdo vit nëse ke mundësi. 

20. Nga kurbani mos shit asgjë. 

MBI HAXHIN  

1. Haxhin dhe umrën kryeje menjëherë nëse ke mundësi dhe mos i lerë për më vonë. 

Mundohu t’i përsëritësh kur ke mundësi (të jesh në gjendje). 

2. Me rastin e haxhit shoqërohu me të dituritë që të të udhëzojnë në kryerjen me rregull të 

ceremonive (rregullave ) të haxhit. 

3. Pendohu sinqerisht për të gjitha gabimet dhe para se të nisesh për në haxh kthej të 

gjitha borxhet! 

4. Në rrugën për haxh ndaj sa më shumë! 

5. Ke kujdes (ruaju) që haxhin të mos e kryeni me pasurinë haram! 

6. Umrën kryeje në Ramazan! 

7. Gjatë kohës së haxhit tekbiret thuaj me zë të madh! 

8. Derisa je në Mekke bën sa më shumë tavaf rreth Qabes dhe preke Haxherulesveldin 

dhe skajin e Qabes para tij, nëse ke mundësi. 

9. Ruaju rrëmujës me njerëz që të mos e lëndosh dikë, ose të mos lëndohesh nga dikush! 

10. Pi sa më shumë ujë zemzemi! 

11. Bën sa më shumë vepra të mira gjatë ditëve të haxhit (10 ditët e dhulhaixhes)!. 

12. Përgatitu për Arefat ashtu (në atë mënyrë) që të pastrosh në tërësi gjoksin tënd nga 

urrejtja e kujtdo qoftë dhe nga sëmundjet e tjera shpirtërore! 

13. Mundohu, që gjuajtjen e gurëzve dhe të gjitha ceremonitë tjera të t’i në kohën e 

caktuar. 

14. Mos iu lejo femrave tua që vetë (personalisht) të udhëtojnë në haxh ose kudo tjetër, 



përpos me burrin e vet ose me dikë nga të afërmit e vet. 

15. Vazhdo (mundohu) që sa më shumë namaze të kryesh në haremin e Mekkes, Medines 

dhe në Kuds (Mesexhidul – aksa)! 

16. Mos e zemëro askë nga banorët e Mekkes dhe Medinës në asnjë mënyrë e as mos u 

frikëso nga nderimi i banorëve të këtyre dy qyteteve të ndershme! 

17. Nëse kthehesh nga rruga mos hyn në shtëpi i paparalajmëruar ose natën përpos nëse 

më parë i lajmëron ata të shtëpisë. 

 

 

MBI XHIHADIN  

 

1. Bëhu trim ngase Muhammedi a.s. shpesh i bënte dua Allahut xh.sh. që ta mbrojë nga 

frika (ligështia). 

2. Mos u nis në xhihad para se të marrësh leje nga prindërit e tuaj! 

3. Nëse Allahu xh.sh. të nderon në xhihadin, ruaje fort pozitën tënde në të cilën je 

vendosur! 

4. Allahun xh.sh lute të të dhurojë shehadetin (të vritesh si shehid në rrugë të Tij). 

5. Mundohu të bësh sa më shumë vepra të mira (siç është agjërimi dhe dhikri) derisa je në 

xhihad dhe gjithsesi të gjithë ua kthe borgjet sepse borgjet nuk do t’i falen as shehidit. 

6. Gjithsesi mësoje gjuajtjen dhe përdorimin e të gjitha llojeve të armëve dhe mos lejo që 

këtë ta lësh për më vonë dhe ta harrosh. 

7. Mos merr në në shenjë ndonjë krijesë të gjallë! 

8. Nijeti për xhihad duhet të jetë i sinqertë, dhe mos lejo të luftosh për ndonjë shpërblim 

ose për famë. 

9. Mos ik nga fronti ngase kjo është nga mëkatët më të mëdha. 

10. Kurrsesi mos përvetso për vete çkadoqoftë nga plaçka e luftës, para se ajo të ndahet 

zyrtarisht. 

11. Nëse nuk do të jepet (ofrohet) rasti për xhihad (luftë) vazhdimisht mbaje nijetin dhe 

dëshirën për xhihad në rrugën e Allahut xh.sh. kështu që të mos shkosh nga kjo botë me 

një nga vetitë e munafikut. 

 

MBI MËSIMIN E KUR’ANIT  

 

1. Bashkëshorten tënde dhe fëmijët këshilloj (mësoj) në leximin e Kur’anit (në arabishte) 

dhe urdhëroj që më të t’i mësojë të tjerët. 

2. Bëne shprehi që sa më shpesh të lexosh Kur’anin dhe mësohu që zërin tënd ta 

përmirësosh (zbukurosh) para leximit. 

3. Kur’anin lexoje duke përsiatur, kryej të gjitha urdhërat, të cilat i lexon në të, dhe 

largohu nga të gjitha ndalesat e caktuara në të ! 

* 

MBI DHIKRIN DHE DUATË  

 

1. Vazhdimisht bën dhikër në vete (fshehtas) dhe me zë (haptas) dhe mos lejo të harrosh 

Allahun xh.sh.! 

2. Prezento në tubimet, ku bëhet dhikri (përmendet emri i Allahut xh.sh). 

3. Mos lejo të qëndrosh në vendet në të cilat nuk do të mund të përmendësh Allahun 



xh.sh. dhe bën salavatë në të Dërguarin e Allahut (a.s). 

4. Kurt ë nisesh në tubime rregullisht thuaj: “Subhanekellahum, ve bihamdike, esheduen 

lailahe illa ente, esta gfiruke ve etubu ilejke” 

5. Rregullisht përmende dhikrin, i cili thuhet pas namazit (tesbih). 

6. Allahut xh.sh.drejtohu me dua derisa je në sexhde, pas secilit namaz dhe të tretën e 

mbarimit të natës. 

7. Allahut xh.sh. bëni dhikër në vendet, ku e përmendin rrallë, si në sheshet e qytetit, 

tregje (shitore) dhe të ngjashme. 

8. Allahun xh.sh lute për faljen e gabimeve (mëkateve) dhe fat në besimin tënd në këtë 

botë dhe në ahiret. 

9. Gjithnjë më së miri mendo për Allahun xh.sh. dhe urdhëresat (përcaktimet) e Tij, dhe 

për asgjë mos thuaj: e kam lutur Allahun xh.sh. por nuk ma ka plotësuar (dëgjuar) lutjen 

(duanë) time, mirpo çështjen lënia atij. 

10. Sinqerisht dhe me zemer të penduar dërgoi dua (lutje) Allahut xh.sh., e jo kur e ke 

zemrën larg mendimeve në Allahun xh.sh. 

11. Mëso dua, të cilat janë transmetuar (përcjellur) nga Pejgamberi i Allahut (a.s) sepse 

ato janë më të mirat. 

12. Duanë (lutjen) filloje duke falënderuar Allahun xh.sh. dhe salavatë për Pejgamberin e 

Tij (a.s) para se të thuash “amin”. 

13. Lutjen dërgoje fshehtas për vëllain tëndë musliman, të mos dijë askush dhe lutu që 

edhe ai të përmendë ty në lutjet dhe kurrsesi mos i mallko (mos ndjell për) muslimanët. 

14. Natën ben sa më shumë dua, e sidomos para agimit. 

15. Sa më shpesh bën salavatë për Pejgamberin e Allahut (a.s.), e sidomos në vigjilie të së 

premtes dhe të premten. 

* 

MBI SHITBLERJEN  

 

1. Mundohu që sa më parë të punësohesh. Ruaju nga mospuna (pritesa) dhe dembelia. 

2. Marrëveshjet (kontratat) tua tregtare harmonizoi me rregullat e sheriatit dhe largohu 

(në bazë të sheriatit) nga punët e ndaluara. 

3. Ruaju nga shitblerja në mënyrë të palejuar sipas sheriatit dhe largohu nga të gjitha 

shitoret të cilat janë të themeluara (krijuara) sipas sistemit kamator. 

4. Mos e lëvdëro mallin tënd, por lëre blerësin që ai vetë ta shikojë dhe ta çmojë. 

5. Largohu gjërave të dyshimta. 

6. Bëhu zemërbutë (i sjellshëm) dhe shpirtgjerë gjatë shitjes dhe blerjes dhe sillu bukur 

në të gjitha këto situate. 

7. Nëse dikush që ka blerë nga ti pendohet, ktheja të hollat e tij dhe pranoje pendimin e 

tij, kurse Allahu xh.sh. do të pranojë pendimin tënd në ditën e Gjykimit për gabimet që i 

ke bërë për arsye se ti ke pranuar pendimin e tij. 

8. Kurrsesi mos heq (pakëso) me rastin e matjes dhe llogarisë. 

9. Këshillat e fillo me shitëblerje ose me çka do tjetër dhe kurrsesi mos gënjej. 

10. Mos shit që të dëmtosh vëllain tënd (musliman) dhe mos fejo vajzën që është e fejuar. 

11. Kurrsesi mos e grumbullo mallin që ta shesësh më shtrenjët në kohë të skamjes! 

12. Bëhu i sinqertë dhe i ndershëm në punën tënde ruaju nga gënjeshtrat dhe betimet! 

13. Ji i besueshëm dhe ruaju nga mashtrimet ngase në hadith thuhet: me përpikëri 

(rregullisht) kryeje atë, e cila të është besuar dhe mos e mashtro atë i cili të mashtron ty! 



14. Mos e bëj shprehi të marrësh hua, por nëse huazon bërë atë me nijet që sa më parë ta 

kthesh! 

15. Mos e shtyj kthimin e huasë nëse ke mundësi ta kthesh, ngase ajo është padrejtësi 

(shtypës) 

16. Ngutu në kthimin e borxhit të personit të vdekur, të cilit i dëshiron mirësi! 

17. Rreptësisht ruaju betimit të rrejshëm (me të cilin e dëmton tjetërin). 

18. Ruaju kamatës, plaçkitjes, vjedhjes, mostregimit të hakut të huaj dhe mashtrimit! 

19. Mos merr asgjë nga pasuria e huaj pa lejen e pronarit të saj, bile as përkohësisht! 

20. Punëtorin paguaje sa më parë, para se t’i thahet djersa. 

21. Asgjë nga pasuria mos harxho pa shkak të arsyeshëm! 

MBI MARTESËN  

1. Ule shikimin tënd dhe mos e lësho pa kontrollë, sepse ajo është shigjetë shumë 

helmuese (e Iblisit). 

2. Mos kalo ndërmjet dy (grave) femrave në rrugë por merr anën e djathtë ose të majtë. 

3. Martohu sa më parë ngase ai, i cili martohet e ruan shikimin e vet dhe organin e vet 

gjenital 

4. Kërkoje femrën mumine (besimtare të vërtetë)! 

5. Mus u ngut me ndarjen e martesës, ngase ajo është më e urrejtura tek Allahu xh.sh. nga 

të gjitha gjërat e lejuara. 

6. Ua tërheq vërejtjen bashkëshortëve tuaj, vajzave dhe të afërmëve që të mos kërkojnë 

shkurorëzim pa arsye të fortë (reale)! 

7. Mos e bën shprehi që bashkëshorten tënde ta përbetosh me shkurorëzim. 

8. Përmbahu (nga zinaja-kurvëria) nëse nuk je në gjendje të martohesh, gjersa Allahu 

xh.sh. të mos dhurojë nga mundësitë e veta dhe të kesh mundësi të martohesh, dhe 

ndihmo vetën me agjërim sa më të shpeshtë! 

9. Nëse të vie (të kërkojë) ai për të cilin mendon se është besimtarë dhe i bukur martoje 

dhe mos kërko mehr të madh! 

10. Shpalle-proklamoje kurorëzimin dhe festoje ditën e martesës sipas mundësisë! 

11. Mos lejo të festosh kurorëzimin, e as martesën me çka do qoftë që është e ndaluar siç 

është muzika dhe vallja e përbashkët e meshkujve dhe grave. 

12. Bashkëshortës tënde paguaja mehrin, kryej obligimet tuaja ndaj saj dhe sillu bukur 

ndaj saj! 

13. Njoftoje gruan tënde me rregullat dhe obligimet e martesës bashkëshortore kështu që 

të mundet t’i kryej në mënyrë konsekuente. 

14. Mos iu “afro” bashkëshortes derisa, është në hajz ose nifas! 

15. Shpjegoju grave tua rregullat fetare dhe mos i lejo të praktikojnë çkado qoftë që është 

e gabuar! 

16. Bëhu i drejtë në vështrimin e qëndrimit te bashkëshortet tuaj dhe kurrsesi në atë 

drejtim mos bën padrejtësi! 

17. Bleji gruas tënde dhe fëmijve atë që u është e nevojshme dhe mos u bën 

dorështrënguar! 

18. Ruaju të mos i lësh pasdore këdo qoftë nga ata, të cilët je i obliguar t’i mbash! 

19. Fëmijëve tuaj zgjedhju emra të bukur (islame). 

20. Mos i jep përparësi fëmijëve mashkuj ndaj femrave! 

21. Fëmijët ruaj, jepu njësoj (dhurata) 

22. Rriti fëmijët e tu, e kur të rriten (7 vjet) urdhëroj që t’i kryejnë ceremonitë kryesore 



fetare dhe për secilin nga ata siguroje nga një shtrat të veçantë. 

23. Me bashkëshorten tënde bisedo detajisht rreth mënyrës së rritjes së fëmijëve, ngase 

kundërshtimet tuaja ndikojnë shumë negativisht në sjelljen e tyre. 

24. Martoji dhe jepi fëmijët e tu kur të bëhen madhorë! 

25. Rreptësisht ruaju që të mos i ngatërrosh burrin me gruan e vet, ose dy ortakë (në 

punë) ose dy shokë! 

26. Urdhëroi gratë tua që të mbulohen sipas dispozitave( të sheriatit), që të ruajnë 

dinjitetin e vet, pastërtinë dhe harmoninë e mjedisit ku jetojnë, ngase zbulimi i gruas dhe 

veshja e saj e parregulltë shkakton çrregullime dhe fatkeqësi në shoqëri. 

27. Urdhëroji gratë tua që të mbulohen dhe të largohen nga të gjithë ata që janë mahrem, 

siç janë mixhallarët, dajallarrët dhe vëllai ytë (i burrit), ngase sot janë mësuar që para tyre 

të mos mbulohen. 

28. Mos i lejo gratë tua të shkojnë te jomuslimanet për prerjen dhe qepjen e rrobave! 

29. Lajmëroi gratë tua të mos dalin në rroba pa mangë ose pa to, bile as nën mantil, sepse 

me rastin e shtrirjes së dorës mund të shihet trupi. 

30. Tërhiqni vërejtjen grave tua për mbathjen e çorapeve provokuese (najlon), ose 

çorapeve me ngjyra, dhe mos u lejo të mbathin përpos çorapeve të padukshme (të zeza), 

të cilat nuk janë të zbukuruara. 

31. Lajmëroj gratë tua për veshjen e rrobave të zbukuruara, të cilat tërheqin shikimet e 

mashkujve! 

32. Lajmëroj gratë të mos dalin në sheshe fill vetëm dhe të mos shtyhen me mashkuj dhe 

të mos zbulohen para shitësve, sepse Allahu xh.sh. hidhërohet në to, andaj edhe besimtari 

duhet të hidhërohet në të tilla. 

33. Mos u lejo grave tuaja të blejnë qirinjë për varre ose tyrbe, sepse kjo është në 

kundërshtim me mësimin Islam. 

34. Mos u lejo që t’u lënë ushqim nëpër tyrbe, sepse edhe kjo është e ndaluar. 

35. Ndaloja grave tua të dalin në përcjelljen e kufomës! 

36. Mësoje gruan tënde dhe vajzat tuaja të ruajnë fshehtësinë e burrave të vet! 

37. Ua tërheq vërejtjen bashkëshortëve dhe vajzave tua mos t’i shqetësojnë burrat e vet 

me fjalë, me vepra ose me çka do tjetër. 

38. Këshilloj gratë tua që të mos shoqërohen me gratë e pambuluara, ashtu që ato të mos 

dobësohen dhe të zbulohen, por edhe atë se vetëm lejimi i gabimit është gabim. 

39. Ndaloju grave tua të prezentojnë në dasmat në të cilat bëhet muzikë, fishkëllohet dhe 

vallëzohet! 

40. Këshilloj gratë tua të mos flasin me zë të lartë në rrugë dhe të mos qeshin! 

41. Këshilloj gratë tua të mos flasin në derë me musafirë. 

42. Këshilloj gratë tua të mos flasin me meshkuj, përpos nevojës dhe pas perdes, dhe të 

mos e zbukurojnë fjalimin e vet duke folur me ta. 

43. Shpjegoju grave tua që sa më gjatë të rrinë në shtëpi, dhe se ato janë të krijuara për to 

dhe të mos dalin përpos me leje. 

44. Mos u lejo grave tua të dalin vet në parqe dhe në pikniqe, as të shkojnë në kino, sepse 

atje do të mësojnë parregullsitë dhe çoroditjen e jetës. 

MBI RROBAT  

1. Vëne kapelën dhe mos ec kokëzbuluar, sepse kjo nuk i përngjanë muslimanit. 

2. Mos lejo që rrobat të bijnë nën dorë (nyje) dhe mos ec kryelartë! 

3. Vishu ashtu siç vishen muslimanët dhe mos i imito kafirët dhe të pamoralshmit! 



4. Me rastin e veshjes dhe mbathjes fillo nga e djathta, kurse me rastin e zhveshjes dhe 

zbathjes nga e majta(dorën, këmbën). 

5. Mos i lejo familjes tënde të bartin rroba të shkurta dhe të ngushta ose të tejdukshme 

nën të cilat shihet (vijëzohet) trupi. 

6. Mos bart mëndafsh dhe ari, sepse ato u janë të ndaluara meshkujve! 

7. Mos lejo që me dukjen tënde t’i përngjash femrave dhe mos iu lejo grave tua t’i 

përngjajnë meshkujve! 

8. Ju largo rrobave tepër të stolisura, por gjithashtu edhe tepër të varfëra! 

9. Kur të veshësh rroba të reja thuaje lutjen e caktuar dhe shpërndaj (jep) sadaka! 

10. Lëshoje mjekrrën, sepse Pejgamberi i Allahut (a.s.) ka thënë: “ Shkurtoni mustaqet, 

kurse lëshoni mjekrrat”. 

MBI USHQIMIN DHE PIJEN  

1. Përmbahu dhe bëhu i kënaqur me pak dhe orvatu (kujdesu) të hash nga ajo, nëse ke 

mundësi, që e ke fituar me mundin tënd personal. 

2. Mos ha asgjë nga ajo, që nuk është hallall! 

3. Pastroj duart para dhe pas ngrënies. 

4. Fillo të hash dhe të pish me bismilah dhe pastaj falëndero Allahun xh.sh. për ato! 

5. Ha, pi, merr dhe jep me dorën e djathtë! 

6. Ha para vetës! 

7. Mos u ngop tepër! 

8. Mësojë anëtarët e familjes tënde të hanë së bashku! 

9. Nëse je i (thirrun) ftuar te dikush gjithsesi përgjigju, përpos nëse në atë mjedis ka 

ushqim (vepra) të ndaluara me sheriat. 

10. Mos shko në gosti në të cilën nuk je i ftuar. 

11. Kujdesu që ushqimin tënd ta hanë vetëm njerëzit fetarë (që ia kanë frikën Zotit) dhe 

që vetë të mos hash, përpos ushqimit të besimtarëve besnik. 

12. Mos i përdorë enët prej arid he prej argjenti sepse ato janë rreptësisht të ndaluara! 

13. Gostite musafirin tënd dhe mos u bën koprrac, mirpo as shkapërderdhës. 

14. Nëse i shkon musafir dikujt mos kërko shumë! 

15. Sipas rregullit prej ato kafshë, që janë të lejuara të prehen, kurse mbyti ato, të cilat 

janë urdhëruara të mbyten dhe kurrsesi mos e mundo asnjë krijesë të gjallë! 

 

MBI UDHËHEQJEN – PUSHTETIN  

1. Ruaju nga imareti dhe pozita, sepse ai në të shumtën e rasteve është shkatërrim! 

2. Nëse të besohet ndonjë pozitë, atëherë bëhu i drejtë dhe konsekuent! 

3. Zgjedhi vetës këshilltarin qëllimmirë dhe konsultoje për të gjitha gjërat! 

4. Ruaju nga sherri (padrejtësia), sepse padrejtësia është errësirë (ferr) e vërtetë në ditën e 

Gjykimit. 

5. Kurrsesi mos prano mitë (rushfet). 

6. Kur të zgjedhësh dikë për zëvendës ose mëkëmbës në ndonjë vend, zgjidhe më të aftin!  

7. Bindju të gjitha urdhërave të përshtatshme, të cilat nuk i kundërvihen dispozitave të 

sheriatit, lute Allahun xh.sh. të bëjë meritor dhe konsekuent për emanetin që të është 

besuar. 

8. Mos shko te sundimtarët e padrejtë (tiranët), përpos nevojës së domosdoshme. 

9. Kurrsesi mos i ndihmo atij, që është në rrugë të gabuar (katil) e as zullumqarit në 

zullumin (dhunën) e tij. 



10. Mos kënaqësinë e njerëzve në zemërimin e Allahut xh.sh. 

11. Bëhu i qëndrueshëm (i fortë) dhe mos iu frikëso kritikave e as mos kërko lavdata! 

12. Ruaju nga dëshmimi i gabuar, mos i ik dëshmisë (së drejtë). 

 

MBI LIGJIN PENAL – NDËSHKIMOR (HUDUD)  

 

1. Askujt mos i bëj lajka dhe mos u frikëso prej askujt në veprimin tënd sipas urdhërit të 

Allahut xh.sh. 

2. Urdhëro në të bërit mirë, ktheja (shpinën) së keqës dhe duro në atë që të ndodhë! 

3. Ke kujdes që fjalët të mos jenë në kundërshtim me veprat. 

4. Mos u merr me atë, kundër të cilit është marrë vendimi (Gjyqi ) i sheriatit. 

5. Kujdesu (mundohu) t’i fshehësh mangësitë e muslimanëve, e jo t’i hulumtosh. 

6. Largohu prej të gjitha gabimeve- të mëdha dhe të vogla, mundohu të mos i bësh mëkat 

(masi’ijet) Allahut xh.sh. dhe mos e ndihmo askë në mas’ijet! 

7. Mos i nënçmo gabimet (mëkatet) e vogla, sepse ato trashen edhe më shumë. 

8. Ruaju pirjes së alkoolit, blerjes dhe shitjes së alkoolit, shoqërimit dhe uljes (ndejes) me 

ata që e pinë! 

9. Mos iu afro kurvërisë. Vërtetë ajo vepër e poshtër (e ndyrë), provokon zemërimin 

eAllahut xh.sh. ndaj ajo është në rrugë të keqe. 

10. Ruaju nga homoseksualizmi! 

11. Ruaju nga vrasja. Vrasja është nga mëkatet më të mëdha. 

 

MBI BËMIRËSIT DHE KUJDESIN NDAJ FAMILJES  

 

1. Bëniu mirë prindërve tu dhe ruaju nga sjellja jokorekte ndaj tyre. 

2. Vizitoje farefisin tënd dhe kujdesu për ta, e kurrsesi mos i lë pas dore! 

3. Sillu bukur me jetimin dhe gostite! 

4. Sillu bukur ndaj fqinjëve tu. Mos u sjell kurrfarë dëmi, kurse mbaje me durim nëse të 

ndodhë diçka e keqe nga ai. 

5. Më shpesh vizitoj fetarët (muminët) dhe vëllezërit tjerë që i ke dashur në emër të 

Allahut xh.sh. 

6. Kujdesu që dashuria jote dhe urretja të jetë në emër të Allahut xh.sh. sepse ajo është 

një ndër shenjat më të forta të imanit (besimit). 

7. Qëndro me shokun tënd fetar dhe të përshtatshëm dhe ruaju nga shoqëria e keqe! 

8. Mos qëndro me lajkatarët dhe mos i dëgjo përrallat (rrëfimet) e tyre. 

9. Mbell pemë të cilat prodhojnë kështu që të kesh dobi ti dhe të tjerët! 

10. Nëse dikujt i dhuron diçka mos kërko që ta kthejë atë! 

11. Ngutu në plotësimin e nevojave të muslimanëve dhe mundohu t’i gëzosh. 

 

MBI EDUKATËN (EDEBIH)  

 

1. Shprehe nderimin ndaj Allahut xh.sh sa herë që e përmendë dhe me atë rast të shtosh 

“xheleshanehu” e të ngjashme. 

2. Gjithnjë sjell salavatë për Pejgamberin e Allahut (a.s.) kurdo që përmendet emri i tij. 

3. Kur përmendet emir i dikujt nga as-habet ose mualimëve dhe evliave thuaj: 

“Radijallahu anhu”, por dije se nuk është evlia secili, të cilit i është ngritur tyrbe, ose 



emri i të cilit përmendet shpesh. 

4. Kujdesu të bëhesh i turpërueshëm dhe largoju sjelljes së pahijshme dhe paturpësisë, 

sepse turpi sjell çdo të mirë. 

5. Njerëzve drejtohu me fjalë të cilat, janë në gjendje t’i kuptojnë. 

6. Ruaju gjërave të pahijshme dhe të pamira! 

7. Bëhu i kulturuar dhe i përshtatshëm, mirësjellës, sepse më i miri në mesin e njerëzve 

është ai, i cili ka sjellje më të mira. 

8. Mundohu që nga vetja të largosh hidhërimin dhe të pengosh zemërimin tënd! 

9. Bëhu i kujdesshëm, i lehtë dhe i butë (i këndshëm), kurse largoju ashpërsisë dhe 

rrëmbimit! 

10. Bëhu fëtyrëkthjelltë, me buzëqeshje dhe fjalë të bukura, kurse ruaje fytyrën nga 

zymtësia. 

11. Mos ia ndërprej tjetrit bisedën, por dëgjoje mirë! 

12. Mos pëshpërit me tjetrin nëse jeni vetëm tre veta në shoqëri. 

13. Sa më shumë jep selam, atij që njeh dhe atij që s’e njeh. 

14. Shprehe selamin siç është transmetuar në synnet: “Essalemualejkum…” e mos 

përshendet me shenja – me dorë ose kokë, përpos si vërtetim të selamit!  

15. Ruaju që të mos pëlqejë ngritja në këmbë e të tjerëve para teje. 

16. Me meshkuj përshendetu me duar, sepse përshendetja me duar (duke u rrkour për 

dore v.p.) falë mëkatet. 

17. Mos përgjo që të shikosh në kopshtin ose në shtëpi të tjetrit para se të kërkosh leje për 

të, që të lejohet. 

18. Mos i spijuno dhe mos i dëgjo bisedën e njerëzve të cilët nuk dëshirojnë t’i dëgjosh. 

19. Përmbaju vetmisë poqese frikësohesh se besimin tënd ta përziesh me të tjerët. 

20. Mos lejo të mos bisedosh me dikend (këdo qoftë), pos nëse ajo është për shkak të 

Allahut xh.sh. 

21. Askë mos e poshtëro dhe për askë mos fol keq. 

22. Askë mos e mallko, bile as kafshët as gjësendet. 

23. Respektivisht ruaju shpifjes së të tjerëve dhe akuzave për zina ngase kjo është një 

ndër mëkatet më të mëdha. 

24. Mos e frikëso (vëllain) musliman dhe mos i bën kurrfarë dëmi. 

25. Përpiqu t’i pajtosh të ngatëruarit bile edhe me ndihmën e gënjeshtrës së lejuar. 

26. Nëse dikush të kërkon falje, pranoje pendimin e iitij dhe kujdesu t’i kërkosh 

justifikim (çfajsim) para se të kërkojë falje. 

27. Askujt mos i ngjit llagape të shëmtuara dhe kurrsesi mos e thirr me to. 

28. Ruaju bartjes së fjalëve të dikuj te tjetri me qëllim të ngatërrimit. 

29. Mos përbuz dhe mos përqesh askë. 

30. Ruaju gibetit (përgojimit) se gibeti është të flasësh për dikë atë që ai nuk e dëshiron. 

31. Mos e ndëgjo atë që s’është e lejuar të flitet! 

32. Mos shkruaj asgjë nga ajo që është e ndaluar të flitet ose dëgjohet. 

33. Ki mendim të mirë për të tjerët, sepse një pjesë e dyshimit është mëkat. 

34. Thuaje atë çka vlen ose hesht. 

35. Bëhu me zemër të pastërt. Mos i merr lakmi askujt dhe mos përbuz askend. 

36. Bëhu i thjesht. Mos u kapërdis dhe mos u mburr para askujt! 

37. Mos admiro vetveten dhe gjërat tua! 

38. Mos e falëndero vetveten dhe mos i përshkruaj vetvetes atë, që nuk është e saktë. 



39. Mos iu drejto mëkatarit, të pandershmit dhe pabesimtarit me epitete lavdëruese. 

40. Bëhu i sinqertë dhe largohu nga gënjeshtra. Gënjeshtra është një ndër gabimet më të 

mëdha. 

41. Mos u bë dyfytyrësh – mos i shko njërit me një fytyrë kurse tjetrit me fytyrë tjetër. 

42. Mos u beto në askë, përveq në Allahun xh.sh. , dhe mos u beto shpesh pa marrë 

parasysh se je i sinqertë. 

43. Askë mos e nënqmo, sepse ndërmjet njerëzve nuk ka dallim përveç frikës së Zotit, 

kurse gjendja e vërtetë e çështjeve është sipas asaj se si përfundojnë ato. 

44. Largo nga rruga çdo gjë, që pengon! 

45. Mos u ul nëpër rrugë, as në kafene dhe mos hyn në lokalet (e ndaluara) e argëtimit 

(kino, klube dhe të ngjajshme)! 

46. Plotësoj premtimet e tua dhe mos gënje e mos mashtro. 

47. Mos shko te falltoret dhe magjistarët (sehirxhinjët) dhe mos beso në dekleratat – 

dëshmitë e tyre, që të mos dështojnë të gjitha veprat që i ke bërë. 

48. Mos vizato fytyrën e njeriut e as të kafshës, ngase piktorët të cilët e bëjnë atë janë nga 

ata që në ditën e Gjykimit do të dënohen me dënime më të rënda.  

49. Mos (shpreh) trego nderim ndaj fotografive ashtu që t’i varësh në mur ose t’i duash 

veçmas, ngase me ato e ndalon hyrjen e melekëve në shtëpinë tënde 

50. Mos luaj me letra dhe me lojëra të tjera të ngjashme nga të cilat nuk ka kurrfarë 

dobie! 

51. Mos këndo dhe mos i ndëgjo këngët (vjershat) të cilat i këndojnë mëkatarët dhe ata të 

cilët nuk i përmbahen fesë. 

52. Mos dëgjo muzikën dhe mos blej kurrfarë instrumenti muzikor bile as fyell! 

53. Mos u argëto me ndjekjen e pëllumbave! 

54. Mos i mbyll kanarinat (dhe të ngjajshme) në kafaz. 

55. Mos flej në ballkonin, që nuk është i rrethuar. 

56. Mos flej përmbys (fytyrë) sepse ashtu flen shejtani dhe Allahu xh.sh. është i 

hidhëruar në atë që flenë në këtë mënyrë. 

57. Mos u ul në vijën ndërmjet diellit dhe hijes. 

58. Mos i hap buzët me rastin e hapjes së gojës, por vëne pjesën e jashtme të dorës së 

majtë në to. Dhe mos ngrit zërin me rastin e hapjes së gojës, teshjes dhe goksitjes! 

59. Kur dikush teshë dhe thotë: “elhamdylilah” i thuaj: “jerhamukellah” (Allahu të 

ndihmoftë) e ai le të përgjigjet: “jehdikumullahu ve juslihu balekum” (Allahu xh.sh. të 

udhëzoftë dhe të dhuroftë çdo të mirë). 

60. Mos beso në çkado që sjell fatkeqësi, dhe mos i përshkruaj fuqinë e vërtetë dhe 

shkakun askujt pos Allahut xh.sh. 

61. Mos mbaj qen, përpos për gjueti (gjah) dhe ruajtje. 

62. Largohu fishkëllimës dhe aplaudimit (duartrokitjes) ngase ato janë adete të 

jomuslimanëve. 

DHE NË FUND  

1. Bëhu i thjesht në këtë botë dhe kërkoje ahiretin. 

2. Mos merr nga kjo botë më tepër se që duhet, në të kundërtën bëhesh i njëjtë me atë, i 

cili e merr ngordhësirën. 

3. Ngutu në pendimin për të gjitha mëkatet. Veprat e këqia, përcilli me të mira me të cilat 

do t’i shlyesh, dhe ruaju shtyrjes së pendimit. 

4. Vërtetoje pendimin tënd në dënim – pendim në atë, që ka ndodhur me vendim të fortë 



se nuk do t’i kthehesh më gabimeve, dhe bën përpjekje që sa më parë të kompensosh atë 

që ke lëshuar nga namazi, zeqati, agjërimi etj., dhe t’i kryesh obligimet e tua dhe t’i 

kyhesh borxhet-huatë të gjithëve, që u ke pasur çkado qoftë hua. 

5. Sa më shumë kohë ofroju Allahut xh.sh. me kryerjen e rregulltë të të gjitha farzeve, të 

cilat Ai t’i ka urdhëruar. 

6. Bën sa më shumë vepra të mira, sidomos në kohën e shthurjes (së popullit). 

7. Vazhdo – qëndro në veprat e mira ngase Allahu xh.sh. më së shumti e do atë vepër, të 

cilën njeriu e kryen rregullisht dhe vazhdimisht qoftë edhe fshehtas. 

8. Mos u merakos pas kësaj bote, dhe mos iu frikëso varfërisë, por mbështetu fortë në 

Allahun xh.sh dhe nga Ai kërko strehim, varfëria sepse ajo është gjendje e njerëzve të 

mirë. 

9. Bëhu i kënaqur me atë që të ka ndarë Allahu xh.sh. dhe mos u anko. 

10. Mos shiko në atë, i cili është nën nivelin e vështrimit tënd fetar, por shiko në atë, i cili 

është mbi ty! 

11. Mos shiko në atë, i cili është mbi ty në vështrimin e kësaj bote, por shiko në atë, i cili 

është nën ty! 

12. Kërkoje (fitimin) hallallin, sepse ajo është obligim i parë pas kryerjes së farzit! 

13. Mos ha asgjë që është e vjedhur, përndryshe do të jesh shok në mëkate! 

14. Le të jetë ushqimi hallall, do të jetë nga ata lutja e të cilit të është Kabul. 

15. Bëhu si bleta, ha mirë dhe bukur. 

16. Ndërmjet vetës dhe haramit vë perde nga hallalli! 

17. Ruaje gjuhën tënde dhe mos fol për diçka që nuk të intereson, se kjo është shenjë e 

drejtë e Islamit te njeriu. 

18. Bëhu i besueshëm, sepse kush nuk ka besim ai nuk ka as fe. 

19. Frikësohu shumë prej Allahut xh.sh. dhe frikësoju paturpësisë ndaj tij. 

20. Shpreso në fjalën e Allahut xh.sh., në mëshirën e Tij dhe gjithmonë prit vepra të mira 

ngaAi! 

21. Bëhu i durueshëm në sprovim, kurse falenderues në bollëk. 

22. Mos u lemerit nga ajo që të ndodhë dhe mos u anko për atë që të kalon (nga kjo botë). 

23. Mos bart nuska dhe hajmalia, sepse ajo është rreptësisht dhe mos u shëro ndryshe 

përpos në mënyrën që lejon sheriati. 

24. Shërohu nga sëmundjet, sepse Allahu xh.sh. i ka dhënë sëmundjet, por ka krijuar edhe 

barin për secilën nga ato. 

25. Duaj vëllezërit e tu musliman për shkak të Allahut xh.sh. ndërsa ty të dojë Allahu 

xh.sh. 

26. Vizitoj të sëmuarit dhe ua lehtëso dhembjet! 

27. Lutjen për shëndetin e tij bëre fshehtas që të mos dijë askush! 

28. Mos lejo të fleshë asnjë natë e të mos e keshë shkruar testamentin dhe në te bëhu i 

drejtë. 

29. Përgatitu për vdekje para se të vijë ajo! 

30. Kujtoje sa më shpesh vdekjen! 

31. Fali xhenazet dhe përcjelli të vdekurit deri në varreza dhe vizitoj më shpesh varrezat, 

që kështu të kujtohet vdekja dhe se ç’të pret. 

32. Familjes së të vdekurit përgatiti ushqim, sepse ata janë të kapluar me hallin e vet! 

33. Mos u ul në varreza, ndaloja të tjerëve të ulen dhe mos lejo që të thyhen eshtrat e të 

vdekurve! 



34. Mos i zbukuro varrezat dhe mos ndërto asgjë mbi to. 

35. Nga Allahu xh.sh. kërko rahmet për të vdekurin dhe përmende sipas asaj që të 

kujtohet për gjërat positive. Mos fol keq për të vdekurit, sepse ata kanë shkuar me atë që 

kanë përgatitur, e kjo i fyen të gjallët. 

36. Ruaju nga vajtimi për të vdekurit dhe të tjerët, ndaloj të tjerët të veprojnë kështu! 

37. Lajmëroi gratë tuaja të mos mbajnë zi (të mos i përmbahen disa rregullave të caktuara 

siç është mosdalja për tri ditë nga shtëpia, veshja e caktuar etj.) për këdo qoftë më shumë 

se tri ditë, përpos për burrat e vet. 

38. Mos kalo afër varreve të tiranëve dhe pabesimtarëve ose ish-vendqëndrimit të tyre, të 

mos kujtohesh se çka i ka gjetur. 

39. Pas vetes (pas vdekjes tënde) mos lë asgjë të keqe – siç është çfarëdo instrumenti 

muzikor ose libri i cili të dërgon në humbje dhe të ngjajshme me të. 

40. Bën sa më shumë vepra të mira për të cilat do të keshë shpërblim edhe pas vdekjes 

tënde, siç është ndërtimi i xhamive dhe zgjerimi i diturisë. 

41. Bëhu mutteki ( i devotshëm) do të jeshë dijetar i Allahut xh.sh. 

42. Mos u bën mendjemadh, që të bëhesh një nga krijesat më të këqia të Allahut xh.sh. 

43. Lute Allahun xh.sh. të të dhurojë xhennetin dhe të largoj nga zjarri i xhehnemit. 

44. Njoftohu me ata, të cilët i praktikojnë dispozitat e sheriatit në jetën e vet dhe me ta 

shoqërohu kështu që së bashku t’i praktikoni këto këshilla. 

45. Le të jetë fjala: “lailahe ilallah” ajo që në mënyrë më të sinqertë dhe këto le të jenë të 

fundit që do t’i thuash me rastin e shkuarjes nga kjo botë. 

 

“Luftoni (perpiquni) me një luftë(perpjekje) të denjë për hir të Allahut, se Ai ju zgjodhi ju 

(ju përcaktoi për të luftuar për rrugën e Tij) dhe nuk ju obligoi në fe me ndonjë 

vështirësi…” (El-Haxhxh, 78) 


