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Falënderimet i takojnë Allahut, që na e dërgoi 
Pejgamberin tonë të dashur… 

Pejgamberi ynë është dhurata më e madhe që 
Allahu na ka bërë…

Sado ta falënderojmë Allahun, është pak, që na 
mundësoi të jemi pjesë e ymetit të Pejgamberit…

Sa lumturi e madhe është të jesh ymet i tij…

Të lumtur janë ata që e mbushin zemrën me 
dashurinë e tij…

E duam shumë Profetin tonë… Pasi dielli i Islamit 
lindi me të. Me dritën e tij, me Kuranin që na  solli, u 
ndriçua bota jonë shpirtërore. Shpirtrat e etur i ujiti 
me ujëvarat e besimit. 

Edhe armiqtë e admiruan personalitetin e tij. Kaq 
shumë e deshën sahabët, saqë e ndoqën atë si të 
ndiqnin gjurmët e mbetura mbi dëborë. Çdo fjalë të 

ParathëniePërgatitën:
Harun Kërkëll
Mahmut Sami Kanbash

Drejtor & 
Kryeradaktor:
Alban Kali

Përkthyes:
Evans Drishti

Redaktor:
Zija Vukaj

Lektor:
Albri Brahusha

Redaktore gjuhësore:
Dr. Irida Hoti

Dizajn - Grafik:
Bledar Xama

Adresa:
Sheshi: 2 Prilli / Rr: Studenti
Shkodër / Shqipëri
Mob: +355 67 20 86767
http: www.progresibotime.com
e-mail: botime@progresibotime.com

Progresi sh.p.k



tijën ata e morën si urdhëresë dhe e çuan në vend. E morën shembull në 
çdo sjellje dhe në çdo vepër të tij. Për të sakrifikuan çdo gjë: shtëpitë, bahçet 
madje dhe vetet e tyre. Sahabët morën prej tij dritën e jetës, duke u bërë yje 
udhërrëfyes për mbarë njerëzimin. 

Edhe paraardhësit tanë, që ndoqën këtë rrugë, e kishin për nder të 
krenoheshin me Profetin për shumë cilësi shembullore, si: dhembshuria, 
mëshira, edukata dhe modestia. Me këto virtyte u ndërtua Qytetërimi 
Madhështor Islam, që fitoi lavdi në të gjithë botën. Tashmë është radha jonë 
ta vëmë këtë kurorë qytetarie, që trashëguam prej tyre...

“Personalitetin e Myslimanit”, të cilin Pejgamberi ua mësoi sahabëve përmes 
sjelljeve dhe veprave konkrete, duhet ta mësojmë “nga gjuha e tij”. Edhe ne 
do të jetojmë si paraardhësit tanë do t’ia dëgjojmë fjalët. Do t’ia kuptojmë 
qëllimet. Do të përpiqemi t’i afrohemi. Në këtë mënyrë, do të mund ta meritojmë 
dashurinë ndaj tij, i cili edhe jetën ia përkushtoi lumturisë sonë në këtë botë 
dhe në tjetrën. 

Le t’i vëmë qëllim vetes t’i përngjasojmë atij, ta duam dhe t’i qëndrojmë 
sa më afër, kudo që të jemi; në shtëpi, në shkollë, në treg apo edhe diku 
tjetër...

Le ta tregojmë dashurinë ndaj tij nëpërmjet shpirtit, gjuhës dhe sjelljeve 
tona. Malli për të na shoqëroftë përherë deri kur të mbërrijmë para dyerve të 
Xhenetit!



Njeriu që do Pejgamberi (a.s.), është i mëshirshëm

“Kini mëshirë për qeniet e tokës, 
që të mëshiroheni.”

(Tirmidhi, Birr 16, Ebu Davud, Edeb 58)

Një ditë prej ditësh, Pejgamberi (s.a.s.), u tregoi sahabëve këtë ndodhi: 

“Ishte njëherë një burrë, të cilit gjatë udhëtimit iu tha goja nga etja. Rrugës 
gjeti një pus. Zbriti me litar brenda tij, piu ujë dhe doli jashtë. Dhe ç’të shihte! Një 
qen ishte aty pranë dhe nga etja e madhe po lëpinte tokën e lagësht. 

- I gjori qen, – mendoi burri me vete – duket se edhe ky qenka tharë keq për 
ujë ashtu si unë.  

Iu dhimbs qeni. Zbriti menjëherë në pus dhe njërën këpucë e mbushi me ujë. 

H
ad

ith

I gjori qen



* Nuk i mërzit prindërit.

* Një pjesë të të ardhurave të veta i ndan për të varfrit.

* Nuk i lëndon kafshët, i ushqen zogjtë.

* Nuk i dëmton bimët.

(Buhari, Shurb 9; Muslim, Selam 153)

U ngjit lart dhe ia afroi qenit të pinte. Allahu u kënaq shumë nga veprimi i burrit, 
prandaj ia fali atij të gjitha gjynahet.”

Sahabët e pyetën profetin: 

- O i Dërguari i Allahut! A fitojmë sevape edhe kur sillemi mirë me kafshët? 

Pejgamberi (a.s.), u përgjigj: 

- Sevape ka për çdo mirësi që u bëni qenieve të ndryshme.

një njeri i m
ëshirshëm

:



Njeriu që do Pejgamberi (a.s.), është i dobishëm

“Nëse dikush e ndihmon vëllain e tij 
edhe Allahu e ndihmon atë.”

(Muslim Birr, 58)

Pejgamberi (a.s.), gjatë kthimit nga një udhëtim po bisedonte me Xhabirin 
(r.a.), i cili po i qante hall Profetit (a.s.), se për shkak të martesës kishte hyrë në 
borxhe të shumta. Nuk kishte para, por vetëm një deve. Pejgamberi (a.s.), e pyeti: 

- A po ma shet devenë? 

- Padyshim që jua shes, o i Dërguari i Allahut. 

H
ad

ith

Deveja e Xhabirit (r.a.)



* U jep borxh miqve, kur kanë nevojë.

* U liron vendin të sëmurëve dhe të moshuarve, gjatë udhëtimit.

* I mbështet njerëzit me aftësi të kufizuara që kanë nevojë për ndihmë.

* Mundohet t’ia largojë hallet vëllezërve të tij.

(Buhari, Xhihad, 49; Buju’ 34)

Pejgamberi ynë donte t’ia blinte devenë Xhabirit, për t’i ardhur në ndihmë të 
shlyente borxhet. Kur Xhabiri e solli devenë, Profeti e pagoi me një shumë të ho-
llash që e kalonte çmimin e saj. Më pas, devenë që bleu ia dhuroi sërish Xhabirit, 
duke i lënë të gjithë gojëhapur.

një njeri i dobishëm
:



Njeriu që do Pejgamberi (a.s.), është sakrifikues

“Kush i zgjidh një problem vëllait të vet, 
edhe Allahu në Ditën e Gjykimit ia zgjidh një problem atij.”

(Buhari, Mezalim, 3)

Një burrë erdhi pranë Profetit dhe e pyeti: 
- O i Dërguari i Allahut! Jam shumë i uritur, a më ndihmon dot? 
Pejgamberi (a.s.), në shtëpinë e tij s’kishte gjë për të ngrënë. Prandaj iu kthye 

sahabëve dhe i pyeti: 
- A del njeri, që e fton këtë mysafir për darkë?
Njëri nga sahabët iu përgjigj: 
- E ftoj unë, o i Dërguari i Allahut! Dhe e mori burrin në shtëpinë e vet. Por në 

H
ad

ith

Jam shumë i uritur!



* Di të ndihmojë të tjerët edhe kur ka nevojë për vete.

* Kur vjen dimri, mendon për të varfërit.

* Bashkohet me dhimbjen e njerëzve në fatkeqësi.

* Kur nevojitet ndan me miqtë gjënë apo ushqimin 

më të dashur për të.

(Buhari, Munakibul-Ensar, 10)

shtëpi pa se kishte fare pak ushqim, vetëm sa për vete. Atëherë sahabi iu kthye 
së shoqes dhe i tha: 

- Ky ushqim nuk na mjafton. Kur mysafiri të ulet në tryezë shuaje kandilin, kë-
shtu ne bëjmë sikur hamë, ndërsa ai ngopet. 

U ulën në tryezë. Mysafiri u ngop, ndërsa ata fjetën të uritur. Në mëngjes, kur 
Pejgamberi (a.s.), e pa sahabin, duke buzëqeshur i tha: 

- Allahu mbeti i kënaqur për pritjen që i bëre mbrëmë mysafirit.

një njeri sakrifikues:



Njeriu që do Pejgamberi (a.s.), u bindet prindërve 

“Kush u jep kënaqësi prindërve, 
ka fituar edhe kënaqësinë e Allahut. Kush i mërzit ata, 

ka mërzitur edhe Allahun.”

(Tirmidhi, Birr, 3)

Një burrë nga Jemeni, erdhi te Profeti dhe e pyeti: 
- O i Dërguari i Allahut! Unë vij nga Jemeni. Dua të marr pjesë me ju në luftë 

dhe t’ju shërbej. Pejgamberi (a.s.), e pyeti: 
- A ke njerëz të afërm në Jemen? 
- Kam prindërit – iu përgjigj burri. 
- A të dhanë leje ata të vije këtu dhe të bashkohesh me ne në luftë? 

H
ad

ith

A ke leje?



* Nuk sillet në mënyrë të pahijshme që t’i mërzisë ata.

* Nuk bën ndonjë gjë pa lejen e tyre.

* U jep kënaqësi, duke ju shërbyer.

* Nuk hidhërohet me ta nëse nuk ia plotësojnë një dëshirë.

(Buhari, Xhihad, 138, Muslim, Birr, 3)

- Jo, o i Dërguari i Allahut – iu përgjigj burri – nuk më dhanë leje! 
- Atëherë ktheu tek ata dhe kërkoju leje. Nëse të lejojnë, mund të vish. Në rast 

të kundërt, shërbehu atyre. 
Duke thënë kështu, e urdhëroi të kthehej në Jemen.

një njeri që u bindet 
prindërve:



Njeriu që do Pejgamberi (a.s.), është i dhembshur ndaj kafshëve

“Një grua e kishte mbyllur macen e saj në shtëpi 
dhe nuk e ushqente. Macja ngordhi nga uria. Për këtë arsye, 

gruaja shkoi në xhehenem.”

(Buhari, Texhrid, 2/713, Hadithi nr. 417; 7/227)

Një ditë Profeti ynë i nderuar hyri në kopshtin e njërit prej ensarëve. Aty 
ndodhej një deve. Deveja iu afrua me të shpejtë Profetit dhe iu përul. Kafsha e 
gjorë po qante. Pejgamberi (a.s.), e përkëdheli dhe ia fshiu lotët duke e qetësuar 
kafshën e ngratë. 

- Kush është i zoti i kësaj deveje? – pyeti më pas. 
Një i ri prej Ensarëve iu përgjigj: 
- Unë jam i zoti i devesë, o i Dërguari i Allahut! 

H
ad

ith

A nuk ke frikë nga Allahu?



* Nuk i mundon ato.

* I ushqen ato, që të mos kenë uri.

* Nuk i mbyll në kafaz zogjtë e bukur.

* Bën foleza për zogjtë, që të mos ngrijnë nga të ftohtët.

(Ebu Davud, 10/39 Xhihad 2549)

- A nuk i frikësohesh Allahut, që sillesh kështu me devenë? – i tha Pejgamberi 
(a.s.) 

- Pa shiko! Deveja u ankua për ty. Ti nuk e ushqeke dhe e lodhke më tepër nga 
ç’duhet. 

Sahabi i ri dha fjalën se do të sillej mirë me devenë dhe i kërkoi ndjesë Pejga-
mberit (a.s.).

një njeri i dhem
bshur 

ndaj kafshëve:



Njeriu që do Pejgamberi (a.s.), është fjalëdrejt

“Hipokriti njihet prej tri veçorish: 
gënjen në të folur, nuk i qëndron fjalës së dhënë 

dhe i shmanget amanetit.”

(Buhari, Iman, 24)

Një ditë, njëri prej sahabëve e pyeti Profetin:
- Cila është ajo vepër që më ndihmon të hyj në Xhenet? 
Pejgamberi (a.s.), iu përgjigj: 
- Saktësia. Është të thuash fjalën e drejtë. Kur një rob flet drejt, ai bën një të 

mirë dhe, kur bën punë të mira, Allahu ia mundëson besimin. Me besimin ndaj 
Allahut, me veprat dhe adhurimet që bën, u shmanget gjynaheve. Në këtë më-

H
ad

ith

Nëse do të hysh në xhenet



* Nuk gënjen, për t’u shpëtuar momenteve të vështira.

* Nuk gënjen, qoftë edhe për shaka.

* Nuk bën si i ditur për çështje që nuk ka dijeni.

* Nuk qëndron me gënjeshtarë.

(Buhari, Edeb 69; Muslim, Birr 102, 103)

nyrë, ai hyn në Xhenet. 
Sahabi pyeti sërish: 
- Cilat janë ato vepra që të çojnë në Xhehenem? 
- Të gënjesh. Kur robi gënjen, kryen një gjynah dhe si gjynahbërës nuk arrin 

ta shohë mirësinë e Allahut, duke u treguar mosmirënjohës. Si i tillë, ai hyn në 
Xhehenem.- iu përgjigj Pejgamberi (a.s.).

një njeri fjalëdrejt:



Njeriu që do Pejgamberi (a.s.), i do të vegjlit dhe respekton të mëdhenjtë

“Nuk është prej nesh ai që nuk i do të vegjlit 
dhe nuk i respekton të mëdhenjtë.”

(Ebu Davud, Edep, 58)

Pejgamberi (a.s.), i donte shumë fëmijët. Kur shihte fëmijë, interesohej dhe 

i përkëdhelte. Një ditë prej ditësh, Profeti ynë i dashur po e puthte nipin e tij, 

Hasanin (r.a.). Në atë moment, pranë ndodhej Habis ibn Akra, i cili iu drejtua 

Profetit (a.s.): 

- I puthni ju fëmijët tuaj? Unë kam dhjetë fëmijë, por asnjërin prej tyre nuk 

H
ad

ith

Babai i pamëshirshëm



* Shkon mirë me vëllezërit e vet dhe nuk ngatërrohet.

* U liron vendin të mëdhenjve kur është në rrugëtim.

* Është i edukuar kur flet me të mëdhenjtë.

* Të mëdhenjve u shërben me dashamirësi.

(Buhari, Edeb 18; Muslim, Fedail, 64)

e kam puthur, qoftë edhe një herë të vetme. 

Pejgamberi (a.s.), i hodhi një shikim të shkurtër burrit të pagdhendur dhe 
i tha: 

- Nuk do të ketë mëshirë për ata që nuk mëshirojnë.

një njeri që i do të vegjlit dhe 
respekton të m

ëdhenjtë:



Njeriu që do Pejgamberi (a.s.), mbi çdo gjë do allahun

“Ata që besojnë, e duan Allahun mbi çdo gjë.”

(Bekare, 165)

H
ad

ith

Nëse do të jesh i lumtur
Një ditë, kur Pejgamberi (a.s.), ishte bashkë me miqtë e tij, u tha: 

- Myslimani që përjeton ëmbëlsinë e besimit: 

1- Mbi çdo gjë do Allahun dhe të Dërguarin e Tij. 

2- E do tjetrin për hir të Allahut edhe nëse ky nuk e do atë. 



* U bindet urdhërave dhe ndalesave të Allahut.

* I kryen me shumë dëshirë adhurimet.

* I do të gjitha krijesat e Allahut.

* U mëson fenë islame atyre që nuk e dinë.

(Buhari, Iman, 9, 14; Muslim, Iman, 67)

një njeri që do allahun 
m

bi çdo gjë:

3- Dhe ai që nuk i do armiqtë e Allahut të Lartmadhëruar.



Njeriu që do Pejgamberi (a.s.), e do Pejgamberin para çdo gjëje

“Nuk do të keni besuar me të vërtetë, 
për sa kohë që të mos më doni mua më shumë se fëmijët, 

prindërit tuaj dhe të gjithë njerëzit e tjerë.”

(Buhari, Iman, 8; Muslim, Iman, 70)

H
ad

ith

Qoftë falë shpirti im për të
Dy sahabë, të quajtur Zejd dhe Hubejb, ishin zënë rob nga mushrikët mekas. 

Mekasit donin t’i vrisnin. Fillimisht i burgosën, duke i lënë të vuanin për ditë me 
radhë. Më në fund, të gjithë mushrikët mekas u mblodhën në shesh. Ebu Sufjani, 
si lideri i mushrikëve, iu afrua Zejdit, i cili ishte në prag të vdekjes, dhe e pyeti:  

- Pa më thuaj o Zejd! Nëse tani do të ishe pranë familjes dhe fëmijëve, dhe 
nëse në vendin tënd të gjendej Muhamedi, e ta varnim atë, do të ishte më mirë 
apo jo? 



* Përpiqet të mësojë jetën e tij.

* Merr shembull çdo sjellje të tij.

* Qëndron larg gjërave, të cilat nuk do t’i pëlqenin.

* Ua shpjegon njerëzve për moralin e tij të lartë.

(Buhari, Megazi, 10)

një njeri që e do 
Pejgam

berin para çdo gjëje:

I habitur, Zejdi e shikoi Ebu Sufjanin dhe i tha: 
- Si ta nxjerr goja atë fjalë! E si mund të dashkam unë që në vendin tim të 

ishte më i Dashuri i Allahut? Këtu ku jam tani, halli im më i madh do të ishte sikur 
atij Zotërie, atje në Medinë, t’i ngulej qoftë edhe një gjemb në këmbë. 

Ebu Sufjani u shtang nga përgjigjja e sahabit dhe turfulloi: 
- Nuk kam parë njeri në botë, që të duhet më shumë, se sa Muhamedi.



Njeriu që do Pejgamberi (a.s.), e fal namazin

“Në Ditën e Gjykimit, e para vepër për të cilën njeriut 
do t’i kërkohet llogari është namazi. Nëse namazi është i rregullt, 

nuk ka dyshim se ai do të shpëtojë nga xhehenemi 
dhe do të fitojë Xhenetin.”

(Tirmidhi, Salat, 188)

H
ad

ith

Fshirësi i gjynaheve: Namazi
I Dërguari i Allahut një ditë qe ulur së bashku me sahabët në mesxhid dhe po 

bisedonte. U bëri atyre një pyetje, me qëllim që t’u shpjegonte rëndësinë e pesë 
kohëve të namazit:

- Si thoni ju? Nëse para derës së ndonjërit prej jush kalon një lumë dhe ai 
lahet në të pesë herë në ditë, vallë a thua do t’i mbetej atij ndonjë papastërti? 

- Ai njeri do të pastrohej plotësisht, - iu përgjigjën sahabët – dhe ndërkaq 



* I fal namazet në kohën e duhur.

* Lë çdo gjë në kohën e namazit.

* Namazet mundësisht i fal me xhemat.

* I nxit për faljen e namazit shokët e tij që nuk falen.

një njeri që fal nam
az:

Profeti vijoi: 
- Kështu janë edhe pesë kohët e namazit, me të cilat Allahu ia lan besimtarit 

të gjitha gjynahet.

(Buhari, Mevakit, 6; Muslim, Mesaxhid, 283 284)



lexon shumë Kuran

“Në Ditën e Gjykimit prindërve të atij që lexon Kuranin 
dhe vë në jetë urdhrat e tij, do t’u vendoset një kurorë, 

e cila do të jetë më e ndritshme se rrezja e diellit.”

(Ebu Davud, Vitr, 14)

H
ad

ith

Po të dëgjonin melekët
Usejdi (r.a.), një natë po lexonte Kuran. Për një çast, kali të cilin e kishte të 

lidhur afër, nisi të shqetësohej. Sapo Usejdi ndaloi leximin, kali u qetësua. Kur 
nisi sërish, kali filloi përsëri të hidhej përpjetë, sikur i frikësohej diçkaje. I çuditur, 
për çastin Usejdi e ndërpreu sërish leximin, pasi pranë kalit po flinte një fëmijë. E 
njëjta gjë ndodhi për të tretën herë dhe këtë radhë ngriti kokën dhe lart në qiell 
hetoi se një re, brenda së cilës ndodheshin kandilë ndriçues, po humbiste në 
lartësitë qiellore. U habit jashtë mase. Me të zbardhur, vrapoi për te Profeti dhe i 

Njeriu që do Pejgamberi (a.s.),



* Respekton shumë Kuranin.

* Mëson edhe kuptimet e ajeteve që lexon.

* Zbaton urdhëresat dhe ndalesat e Kuranit.

* U mëson Kuranin atyre që nuk e dinë.

një njeri që lexon 
shum

ë K
uran:

tregoi gjithçka kish parë. Pejgamberi (a.s.), iu përgjigj: 
- Ahhh Usejd! Përse e ke lënë leximin! Ata që ke parë kanë qenë melekë, të 

cilët të janë afruar për të dëgjuar Kuran. Po të kishe vijuar deri në mëngjes me 
leximin, melekët do të të kishin qëndruar aty deri në të zbardhur, dhe të gjithë 
do t’i shihnin ata. Ah sikur ta kishte vijuar leximin!

(Buhari, Menakib, 25)



nuk thotë fjalë të këqija

“Besimtari nuk i turpëron njerëzit, nuk i mallkon ata, 
nuk u thotë fjalë të këqija dhe nuk sillet keq.”

(Tirmidhi, Birr, 48)
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ith

Mos turpëro askënd
Njëri prej sahabëve tregon: “Kam parë një njeri, që e respektonin të gjithë dhe 

çdo gjë që ai thoshte zinte vend te njerëzit. Pyeta njerëzit përreth: 

- Kush është ai? 

- Ai është Pejgamberi (a.s.), të cilin Allahu ua dërgoi njerëzve – më thanë. 

Unë i dhashë selam dhe i thashë: 

-  A më jepni edhe mua një këshillë? 

Njeriu që do Pejgamberi (a.s.),



* Nuk flet ashpër. 

* Nuk miqësohet me njerëzit që flasin keq.

* Kur dikush i thotë një fjalë të shëmtuar, nuk ia kthen përgjigjen.

* Askujt nuk ia thotë gabimin në fytyrë dhe nuk turpëron askënd.

një njeri që nuk thotë fjalë 
të këqija:

-  “Mos ofendo askënd, çdo mirësi që të bëhet, mos të të duket e vogël. Nëse di-
kush të ofendon apo të turpëron, ti mos e turpëro.”

(Ebu Davud, Libas, 24)



parandalon padrejtësinë

“Për disa gjynahe, Allahu Teala e jep dënimin në këtë botë, 
kurse për disa të tjera në ahiret; por dënimin për dhunën 
dhe padrejtësinë e jep edhe në këtë botë edhe në ahiret.”

(Ebu Davud, Edep, 48; Tirmidhi, Kijamet, 57)
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ith

Një nga sahabët e nderuar, i cili po bisedonte me miqtë e tij në mesxhid, e 
pyeti Pejgamberin (a.s.), lidhur me padrejtësinë dhe i Dërguari iu përgjigj: 

-  Ndihmojeni vëllain tuaj të fesë, edhe kur ka të drejtë, edhe kur nuk ka.  

Të habitur nga kjo përgjigje e Profetit, sahabët pyetën: 

- O i Dërguari i Allahut! Natyrisht që ne e ndihmojmë vëllain tonë kur ka të 
drejtë, por nuk arritëm të kuptonim këshillën, se si mund ta ndihmojmë kur nuk 

Njeriu që do Pejgamberi (a.s.),

Ndihma për vëllain, i cili është në të padrejtë



* Nuk i bën padrejtësi askujt. 

* I ndan dhe i pajton miqtë kur ngatërrohen. 

* Informon autoritetet e duhura për personat që shkelin ligjet.

* Personin që bën padrejtësi dhe që nuk mund ta parandalojë 
e urren. Lutet për vëllain që ka të drejtë.

një njeri që parandalon 
padrejtësinë:

ka të drejtë? 
Pejgamberi (a.s.), u përgjigj: 
- Parandalojeni vëllain tuaj t’i bëjë padrejtësi dikujt tjetër. Kështu, ju e ndih-

moni atë të mos hyjë në gjynah.

(Buhari, Medhalim, 4)



është mirënjohës

“Kush nuk është mirënjohës ndaj njerëzve, 
nuk është mirënjohës as ndaj Allahut.”

(Ebu Davud, Edep, 11)
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ith

Fatma Hatun, e cila ishte zonja e Ebu Talibit, xhaxhait të Profetit (a.s.), ishte 
një zonjë shumë e mëshirshme dhe zemërmirë. Kur ajo ndërroi jetë, Resululla-
hu (a.s.), u mërzit shumë dhe nga sytë i rrodhën lotë të nxehtë. Kur sahabët e 
pyetën: 

- Pse po mërziteni kaq shumë, o i Dërguari i Allahut?- ai u përgjigj: 

- Ajo ishte nëna ime, pas nënës sime. 

Njeriu që do Pejgamberi (a.s.),

E doja si nënën time!



* Falënderon përherë për mirësitë që Allahu i ka dhënë. 

* Nuk lë asgjë mangut në respektin ndaj prindërve. 

* Respekton të gjithë ata që kanë kontribuar në edukimin e tij.

* Të gjithë atyre që i kanë bërë mirësi, ua kthen me të mira.

një njeri m
irënjohës:

Më pas pati bërë një dua të tillë për të: 
- Allahu të faltë dhe të shpërbleftë me të mira. Allahu të mëshiroftë, nëna ime 

e dashur. Ti u bëre nëna ime, pas nënës sime. Vetë nuk hëngre, për të më ngopur 
mua. Nuk u veshe vetë, që të më vishje mua. Më bëre të shijoja mirësitë më të 
shijshme, duke harruar edhe dëshirat e tua. Këtë e bëje vetëm për hir të Allahut 
dhe me shpresën e Ahiretit.

(Hakim, III, 116-117; Hejthemi, IX, 256-257)



i mbulon gabimet dhe gjërat e turpshme 

“Nëse përpiqesh të zbulosh anët e fshehta dhe të turpshme 
të myslimanëve, ua dëmton atyre moralin.”

(Ebu Davud, Edep, 37)
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ith

Një ditë, Pejgamberi (a.s.), u bë dëshmitar i një ngjarjeje, e cila e mërziti pa 
masë. Disa njerëz po e turpëronin një mysliman në sy të të gjithëve, për një 
sjellje të gabuar që kishte bërë. Pas kësaj ndodhie, Pejgamberi (a.s.), atë ditë 
erdhi në mesxhid dhe u tha sahabëve: 

- Nëse dikush ia mbulon gabimin apo turpin një vëllai mysliman, edhe 
Allahu në Ditën e Gjykimit ia mbulon gabimet dhe mangësitë atij. Përkun-

Njeriu që do Pejgamberi (a.s.),

Kush kërkon turpin, turpërohet!



* Nuk përpiqet të gjejë gabimet dhe mangësitë e të tjerëve. 

* Nëse vëren një sjellje të gabuar tek shoku i tij, 
nuk e turpëron atë. 

* Nëse gabimi është i madh, përpiqet të gjejë rrugën e 
përshtatshme për ndreqjen e tij.

* Merret me gabimet e veta dhe jo me të metat e të tjerëve.

një njeri që m
bulon 

të m
etat e tjetrit:

drazi, nëse dikush ia nxjerr në pah dhe e bën publik gabimin apo magësinë 
e vëllait të vet mysliman, edhe Allahu ia nxjerr në pah gabimet apo të metat 
atij. Nëse bën gjëra të këqia aq fshehtas sa as njerëzit e shtëpisë nuk kanë 
dijeni, atëherë Allahu e poshtëron atë duke ia nxjerrë në pah ato.

(Ebu Davud, Edeb, 35)



është fytyrëqeshur

“Nuk mund t’ua fitoni zemrat njerëzve, 
duke u dhënë atyre pasuri. Ata mund t’i lumturoni dhe t’ua fitoni 

zemrat, vetëm me fytyrë të qeshur dhe moral të mirë.”

(Keshfu’l hafa, 1, 252)
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ith

Një ditë, Pejgamberi (a.s.), po bisedonte me sahabët e tij në mesxhid. Miq-
të e tij të mbledhur përreth po e dëgjonin me shumë vëmendje. Edhe sikur 
një zog të qe ulur mbi kokat e tyre, mund të qëndronte aty me orë të tëra, pa 
u shqetësuar fare. 

Pejgamberi (a.s.), u tha miqve: 

- Ato që do t’ju parashtroj tani, janë tiparet dalluese për një mysliman: 

Njeriu që do Pejgamberi (a.s.),

Fytyrëqeshuri është fytyrëbukur



* Kur flet me të tjerët, është fytyrëqeshur dhe i sinqertë. 

* Nëse është i mërzitur në atë moment, ia shpreh ëmbëlsisht 
personit me të cilin komunikon. 

* E di që buzëqeshja është sadaka.

* E di që një fytyrë e qeshur është fytyra më e bukur.

një njeri fytyrëqeshur:

1- Kur flet besimtari, flet bukur. 
2- Kur flitet, dëgjon me shumë kujdes. 
3- Kur takohet me njerëzit, është fytyrëqeshur. 
4- Kur e jep fjalën, e çon atë në vend.

(Kenz, 1, 775)



është i vendosur ndaj vështirësive

“Allahu im! Më bëj të qëndrueshëm në fenë time 
dhe dhe më jep vullnet për punë të mira.”

(Tirmidhi, De’vat, 22; Nesai, Sehv, 61)
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Pejgamberi (a.s.), po i ftonte njerëzit në Islam. Mushrikët mekas i kishin pu-
nuar shumë të këqija Pejgamberit (a.s.), por asnjëherë nuk arritën ta largonin nga 
rruga në të cilën ai besonte. Së fundmi, i propozuan: 

- Nëse dëshiron të pasurohesh, të japim pasuri sa të duash dhe kështu, 
bëhesh më i pasuri ndër ne. Në ke dëshirë, të bëjmë mbretin e Mekës. Jemi të 
gatshëm të bëjmë ç’të duash ti. Vetëm hiq dorë nga kjo fe e re! 

Njeriu që do Pejgamberi (a.s.),

Kurrë nuk hoqi dorë!



* Edhe pse has vështirësi, beson se me punë arrihet sukses 
në mësime. 

* Nuk mërzitet prej rezultateve negative, 
por nxjerr mësime prej tyre. 

* Nuk harron se me vendosmëri mund t’ua dalë mbanë 
vështirësive.

* Ec me hapa të sigurtë, për të arritur profesionin që synon.

një njeri i vendosur:

Profeti mendoi pak dhe me qetësi iu përgjigj: 
- “Unë nuk dua asgjë prej jush. S’dua as pasuri, as salltanet, as mbretëri, e asgjë! E 

vetmja gjë që dua, është të hiqni dorë nga adhurimi i idhujve tuaj, prej të cilëve nuk 
ka asnjë dobi. Ajo që unë dua është t’i besoni vetëm Allahut.”

Duke parë vendosmërinë e tij, mushrikët mekas e kuptuan se Pejgamberi 
(a.s.), nuk do të hiqte kurrë dorë nga rruga që kishte nisur, prandaj dhe u tërho-
qën.

(Ibn-i Hisham, 1, 236)



shkon mirë me shokët e tij

“Kush viziton shokun e tij, për hir të Allahut, 
një melek lutet për të: Bëfsh një jetë të mirë në këtë botë 

dhe në ahiret.”

(Tirmidhi, Birr, 67)

H
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ith

Miqtë më të mirë, që kanë jetuar në historinë kësaj bote janë sahabët, miqtë e 
Profetit të Nderuar, pasi ata e mësuan nga Pejgamberi (a.s.), mënyrën si mund të 
bëhesh një mik i mirë. Kështu ua shpjegoi një ditë Pejgamberi (a.s.), miqve të tij 
dallimin mes një shoku të mirë dhe një shoku të keq. 

- Shoqërimi i shokut të keq i ngjason shoqërimit me njeriun që ndez zjarrin, 
kurse shoqërimi  me shokun e mirë i ngjason shoqërimit me njeriun që shet 
parfume. Kush shet parfume ose të dhuron një pjesë nga aroma e tyre e kënd-

Njeriu që do Pejgamberi (a.s.),

Një mik i shtrenjtë



* E këshillon shokun e vet të bëjë gjëra të drejta dhe të mira. 

* Nuk e lejon shokun e tij të bëjë gjëra të shëmtuara dhe e 
paralajmëron atë. 

* Kur vjen koha e namazit, i thotë mikut të vet: “Eja të falim 
namazin.”

* U qëndron larg miqve të këqinj, që të mos e nxisin 
edhe atë në të keqe.

një m
ik i m

irë:

shme, ose ti e blen atë parfum. Më e pakta që mund të ndodhë, është t’i marrësh 
erë asaj arome të këndshme gjatë kohës që je me të. Ndërsa, kur je pranë atij që 
ndez zjarrin, shkëndijat e zjarrit ose të djegin rrobat, ose nuk ndihesh i qetë nga 
tymi dhe era e rëndë. 

(Buhari, Zebaih, 31; Muslim, Birr, 146)



është i kujdesshëm dhe nuk nxiton

“Nxitimi është vepër e shejtanit.”

(Tirmidhi, Birr, 56)
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ith

Pejgamberi (a.s.) ndodhej në haxhin e lamtumirës. Kishte përfunduar një pje-
së të mirë të adhurimeve të haxhit madje edhe hutben e fundit, ku i kish dhënë 
lamtumirën ymetit të tij dhe ishte drejtuar drejt Muzdelifesë. Në atë kohë, dëgjoi 
nga pas se dikush e kishte lënduar devenë e tij, që të shpejtonte. Më pas u bëri 
me shenjë njerëzve përreth, sikur donte t’u thoshte: “Më dëgjoni, kini kujdes për 
këto që do t’ju them.” 

Sahabët e vunë re këtë reagim të Pejgamberit (a.s.) dhe i zuri kureshtja se 

Njeriu që do Pejgamberi (a.s.),

S’ka mirësi në punët e nxituara



* E di se një punë e bërë në nxitim nuk do të rezultojë dobiprurëse. 

* Punën e kryen në kohën e duhur dhe nuk nxiton. 

* Tregohet i kujdesshëm në punët e mira, duke qenë korrekt në 
kohë.

* Nuk i lë namazet në momentet e fundit.

një njeri i kujdesshëm
:

çfarë do të thoshte. Pejgamberi (a.s.), tha: 
- Qetësohuni! S’mund ta fitoni pëlqimin e Allahut duke nxituar! Nuk mund të 

fitoni sevape nëpërmjet ngutit!”

(Buhari, Haxh, 94; Muslim, Haxh, 268)



është kursimtar dhe nuk shpërdoron

“Hani, pini dhe jepni sadaka, por mos shpërdoroni.”

(Buhari, Libas, 1; Nesai, Zekat, 66)
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ith

Njëri nga sahabët e Pejgamberit (a.s.), Sa’di, një ditë po merrte abdest. Ndër-
kaq Pejgamberi (a.s.), e vuri re se po shpenzonte ujë më shumë se ç’duhej dhe i 
tha: 

- Ç’është ky shpërdorim! 

Sa’di u befasua, dhe i çuditur pyeti:

- A është shpërdorim nëse përdor shumë ujë kur marr abdest? 

Njeriu që do Pejgamberi (a.s.),

Mos shpërdoro!



* Nuk merr më shumë ushqim se ç’mund të hajë.

* E ka të qartë se është shpërdorim të hajë çdo gjë që i shkon në 
mendje. 

* Kur lan duart apo dhëmbët, nuk e lë ujin të rrjedhë kot.

* Kur bën banjo, nuk përdor ujë më shumë se ç’duhet.

një njeri kursim
tar:

Pejgamberi (a.s.), iu përgjigj: 
- Natyrisht! Edhe në lumë sikur të marrësh abdest, mos e harxho ujin më tepër 

se ç’nevojitet!

(Ibn-i Maxhe, Teharet, 48/425)



është bujar

“Njeriu bujar është afër Allahut, afër njerëzve, 
afër xhenetit dhe larg zjarrit.”

(Tirmidhi, Birr, 40)

H
ad

ith

Një ditë, njëra prej grave myslimane i solli Pejgamberit (a.s.), një triko që kish-

te thurur me duart e veta dhe ia dhuroi. Ai hyri me trikon e re në mesxhid. Njëri 

prej shokëve e pëlqeu shumë dhe duke marrë shkas nga bujaria e Pejgamberit 

(a.s.), iu drejtua: 

- O i Dërguari i Allahut! Sa triko e bukur kjo! A po ma dhuron? 

Njeriu që do Pejgamberi (a.s.),

A e bën dhuratë?



* Herë pas here i qeras me diçka shokët e tij. 

* Nuk i përdor mirësitë, që u bën njerëzve, në interesin e vet.  

* Ndihmon shokët e klasës në ato lëndë ku është i suksesshëm. 

* E di që dashuria është dhurata më e bukur që mund t’u bëhet 
njerëzve.

një njeri bujar:

Pejgamberi i dashur, megjithëse nuk kishte triko tjetër, nuk shfaqi ndonjë pa-
kënaqësi. Menjëherë e hoqi trikon dhe ia dhuroi. 

(Buhari, Edep, 39)



është i guximshëm

“Allahu im!... Të mbështetem ty nga frika.”

(Buhari, Tefsir, Sure, 16; Ebu Davud, Salat, 367)
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ith

Në një mbrëmje, në Medinë, u dëgjua një zhurmë e madhe. Nga ankthi, 
medinasit dolën menjëherë në rrugë, duke pandehur se në qytet mësynë forcat 
armike. Morën përnjëherë masat dhe u vunë në mbrojtje të qytetit. Ndërkohë, u 
duk se nga errësira doli Pejgamberi (a.s.), i hipur mbi kalë me shpatën varur për-
krahu. Ai i qetësoi ensarët e frikësuar: 

Njeriu që do Pejgamberi (a.s.),

I vetëm



* Nuk ka frikë të ndreqë një gabim dhe të keqe që sheh.

* E di mirë se ata që kanë qëllim të keq janë frikacakë.   

* Merr parasysh çdo lloj rreziku për fenë, 
atdheun dhe popullin e tij. 

* Ka përherë guxim në mbrojtjen e të drejtave të veta.

një njeri i guxim
shëm

:

- Mos u frikësohuni! S’ka asgjë me rrezik. 

Medinasit u qetësuan. Pejgamberi (a.s.), i cili me të dëgjuar zhurmën e frik-
shme, si rrufeja kishte marrë shpatën, kishte hipur mbi kalë dhe ishte nisur të 
kontrollonte vendet nga ku mund të vinte armiku. Këtë e bëri pa pritur që dikush 
të bashkohej me të… I vetëm…

(Buhari, Edep, 39)



është njeri punëtor

“Allahu im! Të mbështetem Ty, 
nga mungesa e fuqisë dhe dembelizmi.”

(Buhari, Tefsir, Sure, 16; Ebu Davud, Salat, 367, (1555))

H
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ith

Një mysliman i varfër medinas i kërkoi Pejgamberit (a.s.), diçka për të ngrënë. Pejga-
mberi (a.s.), e pyeti nëse kishte diçka në shtëpi apo jo. Myslimani i varfër iu përgjigj:

- Në shtëpi kam një qilim, një enë uji dhe asgjë tjetër. 
Pejgamberi (a.s.), i kërkoi t’i sillte ato menjëherë. Kur i solli, i Dërguari i Allahut u tha 

atyre që kishte pranë:
- A dëshiron kush t’i blejë këto? 
- I blej unë me një dirhem, - iu përgjigj njëri nga sahabët. 

Njeriu që do Pejgamberi (a.s.),

Mos kërko lëmoshë



* Nuk pëlqen të rrijë pa punë; me të mbaruar një punë kalon tek 
tjetra. 

* Përgatitet në kohën e duhur dhe punon sistematikisht për 
provimet.   

* Kohën e lirë e shfrytëzon për punë të frytshme. 

* Punon me vetëdijen se puna është adhurim.

një njeri i punëtor:

- Do t’ia shes atij që jep më shumë – vijoi Pejgamberi (a.s.). Një tjetër sahab, ofroi dy 
dirhem. Pejgamberi ia shiti atij qilimin dhe enën e ujit. Iu kthye më pas myslimanit të 
varfër, që i kërkoi ndihmë dhe i tha: 

- Me një dirhem merr diçka për të ngrënë për famijen. Me pjesën që tepron, blej një sëpatë. 
Me sëpatë çaj dru dhe shiti. Sa kërkon lëmoshë, puno me djersën tënde! 

Sahabi i varfër e dëgjoi fjalën e Pejgamberit (a.s.), dhe brenda dy javëve fitoi dhjetë 
dirhem.

(Ebu Davud, Zekat, 26; Ibn-i Maxhe, Tixharat, 25)



është falës

“Allahu ia fal gjynahet atij, që edhe pse ka mundësi të hakmerret, 
e fal personin që i ka hyrë në hak.”

(Tirmidhi, Birr, 74)

H
ad

ith

Xhaxhai i Profetit Muhamed (a.s.), në Luftën e Uhudit, u vra në mënyrë barba-
re nga një person i quajtur Vahshi. Me muaj të tërë, Vahshi fshihej me mendimin 
se myslimanët do të hakmerreshin ndaj tij. Dikush një ditë i tha: 

- Vendi më i sigurt për ty është te Muhamedi (a.s.). Shko dhe kërkoji të Dër-
guarit të Allahut të të falë. 

I frikësuar, Vahshi shkoi në Medinë te Profeti Muhamed dhe i kërkoi atij ta 

Njeriu që do Pejgamberi (a.s.),

A më fal edhe mua?



* I pranon ndjesat e shokëve të vet dhe i fal ata.  

* Nuk mbjell urrejtje për ata që i bëjnë keq.    

* E di që të falurit e gabimeve është burrëri. 

* Gabimin nuk e kërkon te të tjerët, por te vetja. 

një njeri falës:

falte. Pejgamberi (a.s.), me të parë Vahshin uli kokën. Nuk mund ta shihte. Në 
atë çast i erdhi në mendje xhaxhai i tij i dashur. Menjëherë i erdhën në mendje 
momentet e bukura që kishin jetuar bashkë. Nga sytë e tij të bekuar rrodhën lot. 
E megjithatë, ai e fali Vahshin, duke shfaqur një shembull të pashoq faljeje.

(Hejthemi, Mexhranuz’ Zevaid, X, 214-215)



është i pastër

“Allahu është i pastër dhe i do të pastrit.”

(Tirmidhi, Edeb, 41)

H
ad

ith

Një ditë Pejgamberi (a.s.), shkoi në mesxhid të falej bashkë me sahabët. Në 
fytyrë iu shfaq një shprehje qetësie dhe buzëqeshjeje. Por në atë moment, pa 
diçka që e shqetësoi. Në murin e kibles në mesxhid, kishte pështymë. Në atë 
çast, iu drejtua të pranishmëve me këto fjalë: 

- A do të kishit dashur ju t’ju pështynin në fytyrë? 

Sahabët e kuptuan shqetësimin e Pejgamberit nga toni i zërit dhe menjëherë 

Njeriu që do Pejgamberi (a.s.),

A dëshiron të të bëhet edhe ty?



* E mban të pastër dhe të rregullt dhomën e tij.   

* Nuk hedh mbeturina, përveçse në koshin e plehrave.     

* Nuk bën zhurmë, aq sa t’i shqetësojë njerëzit. 

* I kushton vëmendje pastërtisë trupore dhe pastrimit të veshjeve. 

një njeri i pastër:

e fshinë vendin e ndotur dhe e lyen me aromë të mirë. Kur ai pa se mesxhidi u 
pastrua, iu kthye edhe një herë gëzimi i mëparshëm. Më pas të gjithë së bashku 
e falën qetësisht namazin.

(Buhari, Salat, 33; Ezan, 94; Muslim, Mesaxhid, 50)



është i ndershëm

“Kush na mashtron, nuk është prej nesh.”

(Ebu Davud, Buyu, 50)

H
ad

ith

Pejgamberi ynë i dashur, një ditë u bëri një vizitë shitësve të pazarit. I tërhoqi 
vëmendjen një thes me grurë përmbi banakun e njërit prej dyqaneve. U afrua 
dhe futi dorën në thesin e grurit. Vuri re se përbrenda gruri qe i lagur. Kurse pjesa 
e sipërme ishte e thatë. 

- Pse e ke fshehur pjesën e lagur të grurit? – e pyeti Profeti shitësin. 
Shitësi s’dinte ç’të thoshte. I zënë në faj, iu drejtua Profetit: 
- Duhet të jetë lagur nga shiu që ra sot në mëngjes. 

Njeriu që do Pejgamberi (a.s.),

Njeriu që u zu në faj



* Nuk i mashtron të tjerët për interesat e veta.    

* Nuk heq dorë nga ndershmëria, edhe sikur të jetë në dëmin e tij.      

* Nuk i mashtron veten dhe mësuesit me kopjime.  

* E di se gënjeshtra i ka këmbët e shkurtra. 

një njeri i ndershëm
:

- Meqë qenka kështu, ta kishe vendosur pjesën e lagur sipër! Kështu që edhe njerë-
zit do ta shihnin – ia ktheu Profeti i nderuar. 

Shitësi s’mundi t’i thoshte asgjë. Dukej qartë mospëlqimi i Pejgamberit (a.s.), 
ndaj një sjelljeje të tillë. 

Ai ia tërhoqi vëmendjen shitësit, duke i thënë: 
- Kush mashtron, nuk është prej nesh.

(Muslim, Iman, 164; 1)



është i virtytshëm dhe i turpshëm

“Turpi vjen prej besimit, ndërsa besimi është në xhenet. 
Paturpësia vjen prej mërzisë, ndërsa mërzia është në xhehenem.”

(Buhari, Iman, 3; Edeb, 77)

H
ad

ith

Një djalosh i ri kishte ardhur te Profeti dhe i kishte kërkuar leje, pasi donte të 
bënte zina. Sahabët i nervozoi shumë ky fakt. Profeti (a.s.), i qetësoi ata dhe pyeti 
djaloshin: 

- A do të pranoje që ndokush të bënte zina me nënën, vajzën apo motrën tënde të 
vogël? 

Pa u menduar fare, djaloshi dha një përgjigje të shpejtë: 
- Pasha Allahun nuk do ta pranoja, o i Dërguari i Allahut! 

Njeriu që do Pejgamberi (a.s.),

Mendo nënën dhe motrën



* Qëndron larg gjërave të shëmtuara dhe të turpshme.     

* I largon sytë prej gjërave, që janë haram.      

* Tregon kujdes në çështjet e haramit dhe të hallallit në 
marrëdhëniet djalë-vajzë.   

* Qëndron larg gjërave që e turpërojnë atë dhe të tjerët.

një njeri i virtytshëm
:

- Pra askush nuk do ta pranonte që nëna, vajza apo motra e tij e vogël të bënte zina - 
iu përgjigj më pas Profeti i nderuar. 

Pejgamberi (a.s.), i shpjegoi djaloshit në mënyrë logjike, se sa gjë e shëmtuar ish-
te kjo që po kërkonte të bënte. Vuri dorën e tij të bekuar në zemrën e djaloshit dhe 
bëri një lutje të tillë: 

- O Allah! Falja këtij të riu gjynahet, pastroja zemrën dhe mbroja nderin. 
Djaloshi i ri, pas asaj dite, jetoi me virtyt dhe moral të lartë.

(Ahmed bin Hanbel, Musned, V, 256-257)



e vlerëson dijen

“Dija e vlefshme është malli i humbur i myslimanit. 
Kudo që ta gjejë, le ta marrë atë.”

(Tirmidhi, Ilim, 19)

H
ad

ith

Në atë kohë, mesxhidi i Pejgamberit (a.s.), ndriçohej nga flaka e gjetheve të thata 
të hurmave. Por kishte raste kur mesxhidi mbulohej nga tymi. Temim Dari u informua 
për këtë situatë dhe kur shkoi në Damask, bleu një kandil të stilit të krishterë dhe e 
vendosi në mesxhidin e Profetit. Disa nga sahabët e panë këtë, e kundërshtuan dhe 
të nervozuar i thanë: 

- Si mund të marrësh një mjet, që përdorin të krishterët nëpër kisha dhe ta vend-
osësh në mesxhid? 

Njeriu që do Pejgamberi (a.s.), 

Kandili i mesxhidit



* Përherë përpiqet të mësojë gjëra të reja.      

* Respekton njerëzit e ditur.       

* Përfiton nga të rejat e shkencës dhe teknologjisë.    

* Merr dijen e dobishme, e përdor dhe e zhvillon atë për mirë. 

njeriu që vlerëson dijen:

Pejgamberi (a.s.), kur erdhi në mesxhid për namazin e akshamit dhe vuri re lla-
mbën që ndriçonte pa nxjerrë tym, buzëqeshi dhe pyeti: 

- Kush e solli këtë llambë në mesxhid?
- Unë! E solla nga Damasku, i Nderuar – iu përgjigj me ndrojtje Temim Dari. 
- O Temim Dari! Ti na ndriçove mesxhidin tonë, Allahu ta ndriçoftë varrin tënd, - iu 

drejtua Profeti i nderuar.

(Ahmed bin Hanbel, Musned, V, 256-257)



i do të afërmit

“Kush shkëput lidhjet me të afërmit, nuk hyn në Xhenet.”

(Buhari, Edeb, 11; Muslim, Birr, 18)

H
ad

ith

Një ditë Pejgamberi (a.s.), teksa po bisedonte me një mikun e tij, vuri re se ai 
ishte shumë i mërzitur. Pejgamberi ynë i dashur, si personi që i gjendej afër çdokujt, 
deshi t’i zgjidhte problemin mikut të tij. Kur e pyeti se përse ishte i mërzitur, ai nisi të 
shpjegonte: 

- O i Dërguari i Allahut, unë u bëj vizitë të afërmve, por ata nuk më vijnë. Unë u 
bëj të mira, ata ma punojnë me të këqia. Unë sillem mirë me ta, ndërsa ata sillen 
ashpër me mua. 

Njeriu që do Pejgamberi (a.s.), 

Bëju mirë të afërmve



* Në festa u bën vizitë atyre.       

* I pyet ata për shëndetin edhe në raste të tjera.        

* Ndan me ta mundësitë e veta.     

* U qëndron pranë në ditë të lumtura dhe të vështira. 

një njeri që i do të afërm
it:

I Nderuari ynë e qetësoi mikun e tij. E këshilloi të vijonte të sillej mirë me të afër-
mit e tij dhe shtoi: 

- Sa herë që ti të sillesh mirë me ta, Allahu të ndihmon dhe të mbron nga problemet 
që mund të të vijnë prej tyre.

(Muslim, Birr, 22)



nuk bën padrejtësi

“Edhe nëse gjyqtarët marrin vendim pro teje, 
vendimin e vërtetë kërkoje në ndërgjegjen tënde.”

(Ahmed bin Hanbel, Musned, 3/112)

H
ad

ith

Pejgamberi (a.s.), ishte nisur njëherë në një udhëtim bashkë me Ebu Zur’an. 
Profeti i dashur ishte ai që i ngiste devenë, ndërsa Ebu Zur’a prapa tij. Herë pas here, 
Pejgamberi përdorte thuprën që deveja të përshpejtonte, por nganjëherë thupra 
haste edhe te këmba e Ebu Zur’as. Kur Profeti e vuri re një gjë të tillë, e pyeti: 

- O Ebu Zur’a, mos vallë thupra hasi në këmbën tënde? 
- Po, o i Dërguari i Allahut – i qe përgjigjur Ebu Zur’a si i turpëruar, por nuk ka 

rëndësi, se në fakt nuk më lëndoi. 

Njeriu që do Pejgamberi (a.s.), 

A ma bën hallall?



* Nuk vepron padrejtësisht në marrëdhëniet me fqinjtë.        

* Nuk vepron padrejtësisht ndaj kafshëve.        

* Nuk ia ha hakun askujt, kur pret në radhë.      

* Nuk lëndon askënd me dashje, qoftë edhe kur luan. 

një njeri që nuk bën 
padrejtësi:

Pejgamberi (a.s.), u mërzit shumë ngaqë kishte lënduar qoftë edhe gabimisht 
shokun e tij të rrugës. Në kthim, Profeti i nderuar deshi ta shlyente këtë. E thirri Ebu 
Zur’an dhe i dhuroi njëqind e njëzet dhen. Më pas i tha: 

- O Ebu Zur’a! Të lëndova gjatë rrugës pa dashje. Këto dhen janë të tuat, ma bëj ha-
llall!

(Vakidi, III, 939)



nuk vjedh

“Allahu e mallkoftë atë që vjedh!”

(Buhari, Hudud, 13)

H
ad

ith

Një grua prej fisit Mahzun kishte marrë borxh prej disa personave e më pas 
e kishte mohuar atë. Këtë ndodhi ia treguan Pejgamberit tonë të dashur. Profe-
ti (a.s.), pasi dëgjoi dy palët, doli në konkluzionin se gruaja kishte vjedhur dhe 
urdhëroi të dënohej. 

Të afërmit e gruas erdhën tek Usame dhe i kërkuan t’i lutej Pejgamberit (a.s.), 
të mos e dënonte atë. Usame ia përcolli këtë kërkesë Hz. Pejgamberit. I Dërguari i 

Njeriu që do Pejgamberi (a.s.), 

Dënimi për vjedhjen



* Nuk e merr pa leje gjënë e tjetrit.

* Nuk merret me kopje.

* Amanetin e ruan dhe e kthen përsëri në vend.

* E di që vjedhja është një gjynah dhe faj i madh, që nuk ngelet 
pa ndëshkim.

një njeri që nuk vjedh:

Allahut, i cili nuk ia kishte refuzuar asnjëherë kërkesat Usames, këtë herë u mërzit 
dhe i tha: 

- O Usame! Ti po ndërmjetëson që të mos jepet një dënim, të cilin Allahu e ka 
vendosur? Pasha Allahun, nëse edhe vajza ime, Fatimja,  vjedh, do t’ia jepja dënimin 
pa hezitim.

(Buhari, Hudud, 11, 12; Sehadat, 8)



i lutet allahut

“Duaja është vetë adhurimi.”

(Tirmidhi, 3368-3369)

H
ad

ith

Pejgamberi ynë Muhamedi (a.s.), sa herë zgjohej nga gjumi në mëngjes apo 
binte për të fjetur, bënte dua. Kur binte shi, kur dilte dielli apo hëna, kur kishte 
thatësirë apo edhe në udhëtime, i drejtohej Allahut dhe kërkonte ndihmë prej 
Tij. Ai në luftë edhe në paqe nuk harronte asnjëherë ta përkujtonte Atë. 

Kur vishte diçka të re, i lutej Allahut kështu: “Allahu im, falënderimet të qofshin 
Ty, Ti ma veshe këtë. Po të lutem Ty, që kjo rrobë të jetë e hajrit dhe që ta përdor për 

Njeriu që do Pejgamberi (a.s.), 

Dua për çdo herë



* E di se njëri prej çelësave, që hap dyert e bereqetit, është duaja. 

* Ashtu siç lutet për të tjerët, përpiqet të meritojë edhe duatë e të tjerëve. 

* E di që nuk mjafton vetëm të lutesh dhe se është e domosdoshme të 
punohet.

* Tregohet i kujdesshëm që të mos bëhet objekt i mallkimeve të askujt. 

një njeri që lutet:

qëllimin më të hajrit, për të cilin është thurur.” (Ebu Davud, Libas, 1) 

Kur shtrihej për të fjetur, bënte një lutje të tillë: “Allahu im, shpirtin ta dorëzova 
Ty, fytyrën e ktheva kah Ti, punën ta dorëzova Ty, u mbështeta te Ti. Këtë e bëra, sep-
se shpresoj te Ti dhe kam frikë prej Teje. Nuk ka vend tjetër përveç Teje për të gjetur 
mbështetje dhe për t’u mbrojtur nga dënimi Yt. U besova librave që ke zbritur dhe 
Pejgamberëve që ke dërguar.”

(Buhari, Vudu, 75; Deavat, 6; Muslim, Dhikr, 56)



i dërgon shumë salavate Profetit

“Kush nuk më dërgon salavate kur më përmendet emri, 
është njeriu më dorështrënguar.”

(Tirmidhi, Deavat, 101; Ahmed bin Hanbel, Musned, 1, 201)

H
ad

ith

I biri i Avf, Abdurrahmani (r.a.), e ndoqi një ditë Pejgamberin (a.s.), deri te një 
kopsht hurmash. Në kopshtin e hurmave Pejgamberi (a.s.), u ul një çast në sexh-
de. Për një kohë të gjatë nuk u ngrit nga sexhdja dhe kjo e bëri Abdurrahmanin 
të pandehte se Profeti mund të kishte vdekur. E zuri paniku, iu afrua pranë dhe e 
shikoi me kujdes. Pejgamberi (a.s.), e ngriti kokën nga sexhdja dhe pyeti Abdu-
rrahmanin: 

Njeriu që do Pejgamberi (a.s.), 

Lajmi i mirë i Xhebrailit (a.s.)



* E do shumë Pejgamberin (a.s.), shpreh dashurinë që ka për të, duke 
ndjekur rrugën e tij.  

* Nuk bën shaka dhe nuk tallet me çështjet fetare.  

* Bën dua për familjen dhe sahabët e Profetit (a.s.). 

* I do gjërat që ka dashur Profeti (a.s) dhe nuk i do ato që ai nuk i ka 
dashur.

një njeri që dërgon 
shum

ë salavate:

- Ç’ndodhi, o Abdurrahman? 

Ai i shpjegoi se ç’po mendonte. Pejgamberi (a.s.), i shpjegoi: 

- Xhebraili (a.s.), më tha: “Po të jap një lajm të mirë me këtë urdhëresë të Allahut. 
Kush të dërgon salavate edhe unë i dërgoj atij salavate. Kush të dërgon selam edhe 
unë i dërgoj selame.”

(Hakim, 1, 344)



është i durueshëm

“Dhuntia më e madhe, 
që Allahu i ka dhënë njeriut, është durimi.”

(Buhari, Zekat, 50; Muslim, Zekat, 124)

H
ad

ith

Një herë Pejgamberi (a.s.), kaloi pranë një gruaje, e cila po vajtonte me të 
madhe pranë varrit të fëmijës së saj. 

- Ki frikë Allahun dhe duro – i tha asaj. 

Gruaja nuk e kishte njohur Profetin (a.s.) dhe e inatosur i qe përgjigjur: 

- Mu hiq qafe, se fatkeqësia që më ka rënë mua, nuk të ka rënë ty. 

Pas një farë kohe, asaj i treguan se personi, të cilin kishte fyer, kishte qenë 

Njeriu që do Pejgamberi (a.s.),

Kur të vijë fatkeqësia



* E di se çdo gjë që i ndodh, i vjen prej Allahut.   

* E di se, nëse tregohet i durueshëm me vështirësitë, do të dalë fitues.   

* E di se, nëse tregohet i durueshëm ndaj një fatkeqësie, do të fitojë sevape.  

* I beson faktit se durimi ndaj vështirësive, do ta forcojë edhe më shumë. 

një njeri i durueshëm
:

Profeti Muhamed (a.s.). Me t’u informuar për këtë, gruaja shkoi në shtëpinë e tij 
për t’i kërkuar falje dhe i tha: 

- Mos ma vini re, o i Dërguari i Allahut! Nuk ju njoha.

- Durimi i vërtetë është durimi që shfaqet në momentin e parë, kur të vjen fatkeqë-
sia – ia ktheu Pejgamberi (a.s.).

(Hakim, 1, 344)



është modest

“Allahu e lartëson atë që është modest.”

(Ibn-i Maxhe, Zuhd, 16)

H
ad

ith

Një ditë, gjatë udhëtimit u bë një pushim për të ngrënë. U vendos të pritej një 
dele. Nisur nga kjo, sahabët bënë ndarjen e detyrave. Njëri u ngrit dhe tha: 

- O i Dërguari i Allahut! Le ta pres unë delen. 
Tjetri u ngrit dhe tha: 
- Unë po marr përsipër të pastroj lëkurën. 
- O i Dërguari i Allahut! Unë po e gatuaj, – tha tjetri. 
Në këtë mënyrë, ata i ndanë detyrat. 

Njeriu që do Pejgamberi (a.s.),

Unë nuk jam i privilegjuar



* Ka kënaqësi kur u shërben njerëzve.   

* Nuk i pëlqen që dikush të lodhet duke i shërbyer atij.    

* Askënd nuk e nënvlerëson. E di që Allahu nuk i do njerëzit që 
mburren.   

* I pëlqen të punojë në mënyrë kolektive, përshtatet në këtë mënyrë. 

një njeri m
odest:

- Ndërsa unë po mbledh dru për zjarr – tha Pejgamberi (a.s.), duke shprehur kë-
shtu dëshirën t’u bashkohej atyre. 

- O i Dërguari i Allahut! Ju mos u lodhni, edhe atë punë e bëjmë ne. Nuk është 
nevoja të punoni – i thanë sahabët. 

Profeti i mëshirës iu drejtua me modesti dhe u tha: 
- Unë e di që këtë e bëni me dëshirë. Por mua nuk më pëlqen të jem i privilegjuar. 

Këtë as Allahu nuk e do.

(Hakim, 1, 344)



është mikpritës

“Kush i beson Allahut dhe Ditës së Gjykimit, 
le t’u shërbejë mysafirëve.”

(Buhari, Nikah, 80; Muslim, Iman, 74)

H
ad

ith

“Para Luftës së Hendekut, myslimanët po hapnin një kanal. Hazreti Xhabir, duke 
ditur që Pejgamberi (a.s.), kishte kohë që s’hante e ftoi në shtëpi.  

- O i Dërguari i Allahut, kemi pak ushqim në shtëpi, na urdhëroni me disa shokë. 
I Dërguari i Allahut u çoi fjalë gjithë shokëve që po punonin në kanal. 
- Xhabiri na ka përgatitur një gosti, na ftoi të gjithëve. 
Xhabiri (r.a.), i zënë në telashe, vrapoi për në shtëpi, pasi ushqimi që kishte ishte 

shumë pak. I tregoi së shoqes situatën. 

Njeriu që do Pejgamberi (a.s.), 

Mysafiri është begati



* E di që mysafiri e begaton ushqimin.   

* Dëshiron që miqtë e tij t’i ketë për mysafirë në shtëpinë e vet.    

* Përjeton kënaqësi kur u shërben mysafirëve.   

* I fton miqtë e tij të ngushtë dhe të afërmit në shtëpi, ndërsa kur 
ftohet prej tyre respekton ftesën.

një njeri m
ikpritës:

- A e di Pejgamberi se sa ushqim kemi në shtëpi? – e pyeti e shoqja. Xhabiri (r.a.), 
pohoi kokëulur, ndërsa ajo iu përgjigj:

- Atëherë mos u merakos, Pejgamberi di diçka. 
Punëtorët dhe Pejgamberi erdhën në shtëpi. Ushqimin e ndau vetë i Dërguari i 

Allahut. Me mrekullinë që shfaqi Profeti i Nderuar dhe me begatinë që Allahu dhuroi, 
ushqimi i përgatitur për disa persona mjaftoi për qindra vetë. Madje, ushqimi iu 
shpërnda edhe fqinjve. 

(Buhari, Megazi, 29; Muslim, Esribe, 141)



i mbështetet allahut

“Kush dëshiron të jetë më i fuqishmi i njerëzve, 
le t’i mbështetet Allahut.”

(Fejzul Kadir, 6:149)

H
ad

ith

Një ditë Pejgamberi (a.s.), dëshiroi të pushonte poshtë një peme të madhe. 
Kishte nxjerrë shpatën, e kishte varur në pemë e po qetësohej aty. S’kishte asnje-
ri rreth e përqark. Një armik që e vuri re tek po pushonte i vetëm, iu afrua pranë. 
Mori shpatën e varur në pemë dhe ia vendosi pingul mbi kokë Profetit. Kishte një 
rast të mirë në dorë. Donte ta vriste sa më shpejt të ishte e mundur. Kur Pejga-
mberi (a.s.), e vuri re këtë njeri keqdashës, ky i fundit e pyeti Profetin: 

Njeriu që do Pejgamberi (a.s.), 

Kush do të të shpëtojë ty tani?



* I mbështetet Allahut, si në kohë të vështira, ashtu edhe në kohë të 
mira.   

* Ndihmën për të cilën ka nevojë, e kërkon fillimisht prej Allahut.     

* Nuk i humb shpresat kurrë prej Allahut. 

* E di që Allahu është përherë pranë tij. 

një njeri që 
i m

bështetet allahut:

- Kush do të të shpëtojë tani nga duart e mia? 

- Allahu - iu përgjigj Pejgamberi (a.s.), krejt i qetë. 

Me të dëgjuar këtë përgjigje, burri nisi të dridhej. Shpata që kishte në dorë i ra 
në tokë. Pejgamberi (a.s.), mori shpatën në dorë dhe iu afrua duke e pyetur: 

- Po ty, kush do të të shpëtojë tani nga duart e mia? 

Armiku s’kishte më asnjë fjalë për të thënë.
(Buhari, Xhihad, 84, 87; Muslim, Fedail, 13)



Personaliteti i myslimanit
siPas ProFetit (a.s.)


