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FJALA E BOTUESIT 

 

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 

Mëshirëplotit! 

 

Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi Profetin Muhamed, mbi 

familjen e tij të pastër dhe mbi shokët e tij të zgjedhur! 
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 I Dërguari i Allahut, vula e 

profetëve, Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), si 

dhe Ehli Bejti i tij i pastër (Paqja qoftë mbi 

ta!), na kanë lënë një trashëgimi 

madhështore, thëniet e tyre të bekuara, të 

cilat përfshijnë të gjithë jetën e njeriut. Nëse 

njeriu interesohet për ato thënie, i lexon, i 

kupton dhe i zbaton në jetën e tij të 

përditshme. Si rrjedhim, do të arrijë në 

përfundimin bindës se këto thënie të 

begata i sigurojnë atij lumturinë në të dyja 

jetët.  

 Profeti Muhamed dhe Ehli Bejti i tij 

na nxisin, që t’i mësojmë përmendësh 
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hadithet e tyre, me qëllim që të bëhen pjesë 

e kulturës dhe e dukatës sonë dhe me anë 

të tyre, të afrohemi tek Allahu i 

Madhëruar. Kjo gjë ka shumë dobi për 

besimtarin në Jetën Tjetër.  

 Në një hadith të ardhur nga Imam 

Sadiku (Paqja qoftë mbi të!), thuhet: “Ai që 

mëson përmendësh dyzet hadithe, Allahu do ta 

ringjallë në Ditën e Kiametit të ditur dhe jurist 

(fakih)”. 

Bazuar në këtë vlerë dhe pasuri të 

trashëguar nga Profeti Muhamed dhe Ehli 

Bejti, shoqata “Flladi” ka grumbulluar, ka 

përzgjedhur dhe ka përkthyer në gjuhën 

shqipe “40 hadithe rreth lidhjeve 

familjare”. 



40 hadithe rreth lidhjeve familjare           

-8- 
 

Falënderojmë të gjithë bashkëpunëtorët e 

palodhur në përgatitjen e këtij libërthi. 

Allahu i mbarësoftë dhe i begatoftë në të 

dyja jetët!  

 Allahu na mbarësoftë të gjithëve në 

ruajtjen dhe përhapjen e kësaj trashëgimie 

të vyer e të begatë të Profetit Muhamed dhe 

të familjes së tij të pastër. 

 

Shoqata “Flladi” 
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LIDHJET FAMILJARE DHE DOBITË 

E TYRE NË ISLAM 

  

Allahu i Madhëruar thotë: 

هَ  }َواْعُبُدوا يْنِ  َشيْئًا ِبهِ  تُْْشُِكوا َوَل  اللّـَ ْحَسانً  َوِِبلَْواِِلَ
ِ
 {.... الُْقْرَبى  َوِبِذي ا

“Adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni 

Atij asgjë (në adhurim); silluni mirë me 

prindërit, të afërmit...”1  

 Feja e pastër islame erdhi që të 

shpëtojë njeriun nga errësirat e shumta, me 

                                                            
1 Sure “En Nisa”, ajeti 36. 
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të cilat përballet çdo ditë dhe ta udhëzojë 

në rrugën e udhëzimit e të dritës.  

 Feja islame është fe shoqërore. Ajo 

ka caktuar rregulla dhe dispozita për 

individin, familjen dhe shoqërinë, me të 

cilat synon mbrojtjen, sigurinë, harmoninë 

dhe lumturinë e tyre. Me rregullat dhe 

dispozitat e tij, Islami synon themelimin e 

një shoqërie të pastër, të plotësuar, 

bashkëpunuese dhe vepruese të veprave të 

mira.  

 Lidhjet familjare janë prej veprave të 

mira, me të cilat njeriu afrohet tek Allahu. 

Kjo është prej detyrave të çdo myslimani. 

Mosmbajtja e lidhjeve familjare është prej 

mëkateve të mëdha.  
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 Mbajtja e lidhjeve familjare ka 

kuptimin e bërjes mirë të të afërmve dhe 

mbrojtjen e tyre nga çdo e keqe.  

 Lidhjet familjare janë prej motove 

shoqërore të Islamit, për të cilën Islami 

urdhëron të zbatohet, për të mbrojtur 

shoqërinë nga shkatërrimi.  

 Përderisa kjo çështje është detyrë 

fetare, padyshim që ka dobi të madhe nga 

ana e fesë.  
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Dobitë fetare të lidhjeve familjare 

 

1- Fitimi i kënaqësisë së Allahut të 

Madhëruar  

Allahu ka urdhëruar, që të mbahen 

lidhjet familjare, të afërmit të duhen, të 

respektohen dhe të përhapet lumturia në 

mesin e tyre. Kështu që mbajtja e lidhjeve 

familjare sjell kënaqësinë e Allahut, ndërsa 

shkëputja e tyre është mëkat, që sjell 

zemërimin dhe ndëshkimin e Tij.  
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 2- Begatia në furnizim  

Mbajtja e lidhjeve familjare sjell riskun e 

Allahut dhe e begaton atë. Këtë e 

dëshmojnë edhe thëniet e Profetit 

Muhamed dhe të familjes së tij të pastër, që 

i kemi përmendur më poshtë.  

 3- Shton dashurinë te njeriu dhe 

është rruga për fitimin e shpërblimit të 

Allahut në këtë jetë dhe në Jetën Tjetër.  

 4- Lidhjet familjare janë shkak i 

hyrjes në Xhenet.  
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Dobitë sociale t lidhjeve familjare 

 

Mbajtja e lidhjeve familjare ka dobi sociale. 

Prej atyre përmendim:  

 1- Përhapja e dashurisë mes të 

afërmve. Mbajtja e lidhjeve familjare është 

shkak i butësisë, i dashurisë dhe i forcimit 

të lidhjeve mes tyre.  

 2- Ai që i mban lidhjet familjare, ka 

pozitë të nderuar në mesin e të afërmve 

dhe në shoqërinë ku jeton.  

 3- Mbajtësi i lidhjeve familjare fiton 

vlera dhe është mbrojtës për të afërmit e tij.  



40 hadithe rreth lidhjeve familjare 

  -15- 
  

 4- Mbajtja e lidhjeve familjare 

ndalon përhapjen e smirës dhe urrejtjes në 

mesin e shoqërisë. Kur mbahen lidhjet me 

të afërmit, i varfëri i tyre ndihmohet, i 

sëmuri i tyre vizitohet dhe largohet ndjenja 

e keqbërjes në familje, në farefis dhe në 

shoqëri.  

 Edhe Kur’ani i Shenjtë nxit për 

mbajtjen e lidhjeve familjare. Në të gjenden 

ajete që flasin për këtë çështje. Prej atyre 

ajeteve përmendim:  

Allahu i Madhëruar thotë:  

َُّقوا هَ  }َوات ي اللّـَ ِ نَّ  َواْْلَْرَحامَ  ِبهِ  تََساَءلُونَ  اَّلَّ
ِ
هَ  ا  َرِقيًبا{. عَلَْيُكْ  ََكنَ  اللّـَ
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“...Dhe frikësojuni Allahut, me emrin 

e të Cilit ju kërkoni të drejtat e ndërsjella 

dhe ruani lidhjet farefisnore...”2  

 

بيلِ  َوابنَ  َوامِلسكيَ  َحقَّهُ  الُقرب َذا }َوآ ِت  ر َول السَّ  تَبذيًرا{. تَُبِذِّ

“Jepuni të afërmve, të varfrit dhe 

udhëtarit të drejtën e tyre, por mos bëni 

shpenzim të tepruar”.3  

 

ن َعَسيُْتْ  }فَهَلْ 
ِ
َّْيُتْ  ا ُعوا اْْلَْرِض  ِف  تُْفِسُدوا آَن تََول ينَ  ُآولَـئِكَ  آَْرَحاَمُكْ* َوتُقَِطِّ ِ هُ  لََعََنُمُ  اَّلَّ َف  اللّـَ

{. َوآَْْعَى آَََصَّهُمْ   َآبَْصاَرُُهْ

                                                            
2 Sure “En Nisa”, ajeti 1. 
3 Sure “Isra”, ajeti 26. 
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“Nëse ju (o hipokritë) i ktheni shpinën 

besimit, atëherë do të bënit ngatërresa në 

Tokë dhe do t’i shkatërronit lidhjet 

farefisnore. Këta janë ata, të cilët Allahu i 

ka mallkuar, i ka bërë të shurdhër dhe ua 

ka verbuar shikimin”.4  

 

نَّ 
ِ
هَ  }ا حسانِ  ِِبلَعدلِ  يَأ ُمرُ  اللّـَ

ِ
يتاءِ  َوال  الُقرب{. ِذي َوا 

“Në të vërtetë, Allahu urdhëron 

drejtësinë, mirësinë dhe ndihmën për të 

afërmit...”5  

 

                                                            
4 Sure “Muhammed”, ajetet 22-23. 
5 Sure “En Nahl”, ajeti 90. 
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ذْ 
ِ
ائِيلَ  بَِن  ِميثَاَق  آََخْذنَ  }َوا ْْسَ

ِ
لَّ  تَْعُبُدونَ  َل  ا

ِ
هَ  ا ّـَ يْنِ  الل ْحَسانً  َوِِبلَْواجاِِلَ

ِ
...{.الْقُ  َوِذي ا  ْرَبى

“Kujtoni kur Ne morëm besën tuaj, o 

bijtë e Izraelit, se do të adhuroni vetëm 

Allahun, do të silleni mirë me prindërit, 

të afërmit...”6  

 

هَ  }َواْعُبُدوا يْنِ  َشيْئًا ِبهِ  تُْْشُِكوا َوَل  اللّـَ ْحَسانً  َوِِبلَْواِِلَ
ِ
 {.... الُْقْرَبى  َوِبِذي ا

“Adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni 

Atij asgjë (në adhurim); silluni mirë me 

prindërit, të afërmit...”7  

                                                            
6 Sure “El Bekare”, ajeti 83. 
7 Sure “En Nisa”, ajeti 36. 
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لَّ  َآْجًرا عَلَْيهِ  َآْسأَلُُكْ  لَّ  }قُل
ِ
نَةً  يَْقََتِْف  َوَمن الُْقْرَب  ِف  الَْمَودَّةَ  ا نًا ِفهيَا لَُ  نَّزِدْ  َحس َ نَّ  ُحس ْ

ِ
هَ  ا  اللّـَ

 َشكور{. غَُفور  

“Thuaj: ‘Nuk ju kërkoj për këtë kurrfarë 

shpërblimi, përveç se dashurisë ndaj të 

afërmve’”.8  

 

َعةِ  ِمنُكْ  الَْفْضلِ  ُآولُو يَأْتَلِ  }َوَل  ا َسِبيلِ  ِف  َوالُْمهَاِجرِينَ  َوالَْمَساِكيَ  الُْقْرَب  ُآوِل  يُْؤتُوا آَن َوالسَّ

هِ  بُّونَ  آََل  َولَْيْصَفُحوا َولَْيْعُفوا للّـَ هُلَُكْ  يَْغِفرَ  َآن ُُتِ ّـَ هُ  الل  رَِّحمي {. ور  غَفُ  َواللّـَ

“Njerëzit e ndershëm dhe të pasur ndër ju 

të mos betohen se nuk do t’u japin të 

afërmve, të varfërve dhe të mërguarve në 

Rrugën e Allahut; le t’i falin ata dhe të 

mos ua marrin për keq! Vallë, a nuk doni 

                                                            
8 Sure “Esh Shura”, ajeti 23. 
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ju që t’ju falë Allahu? Allahu është Falës 

e Mëshirëplotë”.9  

 

ـىِكنَّ  َ هِ  آ َمنَ  َمنْ  الِْبَّ  }َول ِّيَ  َوالِْكتَاِب  َوالَْمََلئِكَةِ  اْْل ِخرِ  َوالَْيْومِ  ِِبللّـَ َذوِ  ُحِبِّهِ  عََلى  لَ الَْما َوآ َت  َوالنَِّبِي

 َوالَْمَساِكَي{. الُْقْرَبى َوالَْيتَاَمىى  ي

“...por mirësia është (cilësi) e atij që beson 

Allahun, Ditën e Fundit, engjëjt, Librin 

dhe profetët; e atij që me vullnet jep nga 

pasuria e vet për të afërmit...”10  

 

                                                            
9 Sure “En Nur”, ajeti 22. 
10 Sure “El Bekare”, ajeti 177. 
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هِ  ِكتَاِب  ِف  ِبَبْعض   آَْوَل  بَْعُضهُمْ  اْْلَْرَحامِ  }َوآُولُو لَّ  َوالُْمهَاِجرِينَ  الُْمْؤِمنِيَ  ِمنَ  اللّـَ
ِ
َل  لُواتَْفعَ  نآَ  ا

ِ
 ا

ْعُروفًا َآْوِلَيائُِك   َمْسُطوًرا{. الِْكتَاِب  ِف  َذِلَ  ََكنَ  مَّ

“...Sipas Librit të Allahut, pjesëtarët e 

farefisit janë më të afërt për njëri-tjetrin, 

se sa besimtarët e tjerë dhe të mërguarit, 

përveç rastit kur doni t’u bëni ndonjë të 

mirë miqve tuaj të afërt. Kjo është 

shënuar në Libër”.11  

 

هِ  ِكتاِب  ف ِبَبعض   آَول بَعُضهُم اَْلرحامِ  }َوآُولُو نَّ  اللّـَ
ِ
هَ  ا ِّ  اللّـَ  {.عَلمي   ََشء   بُِكِ

“...besimtarët që kanë lidhje farefisnore, 

janë më të afërt për njëri-tjetrin. Me të 

                                                            
11 Sure “El Ahzab”, ajeti 6. 
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vërtetë, Allahu është i Dijshëm për çdo 

gjë”.12  

 

ِبيلِ  َوابْنَ  َوالِْمْسِكيَ  َحقَّهُ  الُْقْرَب  َذا }فَأ ِت  ينَ  َخْي   َذِلَ  السَّ ِ َِّّلَّ ِه{.ال َوْجهَ  يُرِيُدونَ  ِل ّـَ  ل

“Jepja të drejtën e tij të afërmit, edhe të 

varfrit, edhe udhëtarit! Kjo është më e 

mirë për ata që e duan kënaqësinë e 

Allahut...”13  

 

                                                            
12 Sure “El Enfal”, ajeti 75. 
13 Sure “Er Rrum”, ajeti 38. 
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ْۡلَ 
 
ََّما يَتََذكَُّر آُْولُوْا آ ن

ِ
ىى ٰۚٓ ا
لَۡحقُّ ََكَۡن ُهَو آَْۡعَ

 
َِِّك آ ب لَۡيَك ِمن رَّ

ِ
ََّما  ُآنزَِل ا ِِ ۞َآفََمن يَۡعََلُ َآن  لَۡب  

يَن يُوفُوَن  (19) ِ َّلَّ
 
َق آ لِۡميثَ  

 
ِ َوَل يَنُقُضوَن آ َّللَّ

 
ُ ِبِهۦ  آَن  (20) ِبَعهِۡد آ َّللَّ

 
يَن يَِصلُوَن َما  َآَمَر آ ِ َّلَّ

 
َوآ

لِۡحَساِب 
 
ُۡم َوََيَافُوَن ُسو َء آ َشۡوَن َرَّبَّ   (21) يُوَصَل َوََيۡ

“Vallë, ai që di se ajo që të është shpallur 

ty (Muhamed) nga Zoti yt është e vërteta, 

a është njësoj me atë që është i verbër 

(ndaj këtij fakti)? Vetëm njerëzit që 

kuptojnë, ia vënë veshin kësaj. Këta janë 

ata që i përmbahen besëlidhjes me 

Allahun dhe nuk e prishin 

premtimin; dhe ata që mbajnë lidhjet 

(familjare) që ka urdhëruar Allahu të 

mbahen, që kanë frikë Zotin e tyre e i 

frikësohen llogarisë së rëndë”.14  

                                                            
14 Sure “Er Rra’d”, ajetet 19-21. 

https://quran-tafsir.net/darwazeh/sura13-aya20.html
https://quran-tafsir.net/darwazeh/sura13-aya20.html
https://quran-tafsir.net/darwazeh/sura13-aya21.html
https://quran-tafsir.net/darwazeh/sura13-aya21.html
https://quran-tafsir.net/darwazeh/sura13-aya21.html
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 Lidhjet familjare konsiderohen prej 

shtyllave bazë të Islamit, me të cilën 

forcohet dhe lumturohet shoqëria. Për këtë 

duhet që kjo dispozitë të zbatohet në jetën 

e përditshme, sepse fitohet kënaqësia e 

Allahut dhe shpërblimi me Xhenet. Dobitë 

dhe mirësitë e kësaj vepre madhështore 

janë përmendur edhe në 40 hadithet e 

ardhura nga Profeti Muhamed (Paqja e 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) dhe nga Ehli Bejti i tij i pastër e i 

nderuar (Paqja qoftë mbi ta!). 

 

Haxhi Shejkh Vullnet Merja 
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Hadithi 1 

 

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: 

“E mira më e shpejtë që shpërblehet, është 

mbajtja e lidhjeve familjare”.15  

 

 الرمح."  صةل ثواِب اخلي آ جعل ا ن ( : وآ ل عليه هللا صل ) هللا رسول قال 

 

 

                                                            
15 “El Kafi”, vëll. 2, Hadithi 15, f. 152. 
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Hadithi  2  

 

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “O 

njerëz, asnjë njeri nuk mund të jetë i 

panevojshëm për fisin e tij, - edhe nëse ai është 

i pasur -, prej mbrojtjes së tyre, qoftë me duar 

apo me gjuhë. Ata janë njerëzit më të fortë për 

të. Nëse ndonjë prej jush i gjen të afërmit e tij 

në skamje dhe të uritur, nuk duhet të jetë 

dorështrënguar në ndihmën ndaj tyre. Kushdo 

që tregohet dorështrënguar për të afërmit e tij, 

pakëson vetëm një dorë; mirëpo, kur ai të ketë 

nevojë për ndihmë, shumë duar do të mbesin të 

shtrënguara për ta ndihmuar atë. Ai që është 
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zemërmirë, do të mbesë gjithmonë i dashur në 

mesin e kombit të tij”.16  

 

َاقال الامام عل عليه السَلم: " َّهُ  النَّاُس  َآُّيُّ ن
ِ
َتْغِن  َل  ا ُجلُ  يَس ْ نْ  وَ  الرَّ

ِ
َمال   َذا ََكنَ  ا

ِتهِ  ]َعِشَيِتِه[ َعنْ  مْ  وَ  َعْنُه ِبأَيِْدهِيمْ  ِدفَاِعهِمْ  وَ  ِعَْتَ  ِمنْ  َحْيَطةً  َآْعَظُم النَّاِس ُُهْ  وَ  َآلِْسنَِِتِ

هُمْ  وَ  َوَرائِهِ  َذا نََزلَْت  ِعْندَ  َآْعَطُفهُْم عَلَْيهِ  وَ  ِلَشَعِثهِ  َآلَمُّ
ِ
ُ  ِبِه وَ  َنِزََل  ا َعُُلُ اَّللَّ ْدِق ََيْ ِ ِللَْمْرِء  ِلَساُن الصِّ

ثُهُ  ِمنَ  َخْي  َلُ  النَّاِس  ِف  ِ ُه[ الَْماِل ]يَُورِّ  "ُه.غَيُْ  يَرِثُهُ  غَْيَ

 

 

 

 

                                                            
16 “Nehxhul Belaga”, Fjalimi 23. 
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Hadithi 3 

 

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Lidhjet familjare pastrojnë punët, shtojnë 

pasurinë, largojnë fatkeqësitë, lehtësojnë 

llogaridhënien dhe shtojnë jetëgjatësinë”.17  

 

تدفع و  ، اْل موال عامل وتمنياْل   تزيك اْل رحام صةل" (: السَلم عليه ) الباقر ال مام قال 

 اْل جل."  ف وتنسئ وتيرس احلساب ، البلوى

 

 

                                                            
17 “El Kafi”, vëll. 2, Hadithi 4, f. 150. 
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Hadithi 4 

 

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: 

“Ai që dëshiron që Allahu t’i dhurojë jetëgjatësi 

e mirësi në jetën e tij, të mbajë marrëdhëniet e 

mira me të afërmit e tij, sepse ato 

(marrëdhëniet) do të dëshmojnë në Ditën e 

Gjykimit”.18 

 

وقال )ص(: " من ْسه آ ن ميد هللا ف ْعره، وآ ن يبسط ف رزقه، فليصل رمحه. فا ن 

 .من وصلن، واقطع من قطعن صل اي رب،:ذلق، تقول يوم القيامة الرمح لها لسان

                                                            
18 “Biharul Enuar”; vëll. 74, K. “Marrëdhëniet 
farefisnore”. 
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Hadithi 5 

 

Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), ka thënë: 

“Ai që më garanton një (mbajtjen e lidhjeve 

farefisnore), unë i garantoj atij katër: Allahu do 

ta dojë atë, do t’ia zgjerojë mirësitë, do t’ia 

shtojë jetëgjatësinë dhe do ta fusë në Xhenetin e 

premtuar”.19  

 

ه يحب، ف ل واحدة مضت ل آ ربعة يصل رمحه "من مضن  :وآ لعليههللاصل قال رسول هللا

 ، ويزيد ف ْعره ويدخُل اجلنة اليت وعده."هللا تعال ويوسع عليه رزقه

                                                            
19 “Biharul Enuar”, vëll. 74, K. “Marrëdhëniet 
farefisnore”. 
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Hadithi 6 

 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Lidhja farefisnore dhe mirësjellja (me të 

afërmit), lehtësojnë llogarinë dhe janë mbrojtëse 

prej gjynaheve. Prandaj, mbajini lidhjet me 

fiset tuaja dhe silluni mirë me vëllezërit tuaj, 

qoftë edhe me përshëndetje të çiltër dhe kthimin 

e saj (përshëndetjes)”.20  

 

ن (: مالسَل عليه ) الصادق ال مام قال        من ويعصامن لهيوننحلساب والب الرمح صةل ا 

خوانك وبروا فصلوا آ رحامك، ،اَّلنوب   "اجلواب. ورد حبسن السَلم ولو ،ِب 

                                                            
20 “Biharul Enuar”; vëll. 74, K.  “Marrëdhëniet 
farefisnore”, f. 404. 
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Hadithi 7 

 

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: 

“Ec një vit për të mbajtur lidhjet me të 

afërmit”.21  

 

/  101/  47: البحار  رمحك." صل س نة (: "ْس آ لو  عليه هللا صل ) هللا رسول قال 

11 . 

 

 

                                                            
21 “El Biharu”, vëll. 7, f. 61, Hadithi 103. 
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Hadithi 8 

 

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: 

“Porosis të pranishmin prej umetit tim dhe ata 

që mungojnë, ata që ndodhen në shtyllat 

kurrizore të burrave dhe në mitrat e grave, deri 

në Ditën e Kiametit, që të mbajnë lidhjet me të 

afërmit, edhe nëse ata janë larg tij një vit 

rrugëtim, sepse kjo vepër është prej fesë”.22  

 

                                                            
22 “El Kafi”, vëll. 2, f. 5, Hadithi 151. 
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 ومن آ ميت والغائِ مَنم الشاهد من آ ويص "( : وآ ل عليه هللا صل ) هللا رسول قال 

القيامة  يوم ا ل النساء الرجال وآ رحام آ صَلب ف

ن الرمح يصل آ ن  "اِلين. من ذل فا ن س نة، مسي عل منه َكن وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 hadithe rreth lidhjeve familjare           

-36- 
 

Hadithi 9 

 

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: 

“Mbaji lidhjet me atë që i shkëput ato; bëji mirë 

atij që të bën keq dhe thuaje të vërtetën, qoftë 

edhe kundër vetes tënde”.23  

 

ل  آ ساء من ا ل قطعك، وآ حسن من (: "صل وآ ل عليه هللا صل ) هللا رسول قال  ،يكا 

 نفسك."  عل لو و وقل احلق

 

                                                            
23 “Kenzul Ummal”, f. 6929. 
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Hadithi 10 

 

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Mbajini lidhjet me të afërmit tuaj, edhe nëse 

ata i shkëpusin lidhjet me ju”.24  

 

ن امكآ رح (: "صلوا السَلم عليه ) عيل ال مام قال  /  1: الطويس قطعومك." )آ مال وا 

202  /154.) 

 

 

                                                            
24 “Amalij et Tusi”, vëll. 1, f. 357, Hadithi 208. 
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Hadithi 11 

 

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Kur shkëputen lidhjet familjare, pasuritë 

kalojnë në duart e të këqijve”.25  

 

ذا "( : السَلم عليه ) عيل ال مام قال  "اْل رشار. آ يدي ف اْل موال جعلت اْل رحام قطعوا ا 

 

 

 

                                                            
25 “El Kafi”, vëll. 2, Hadithi 8, f. 348. 
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Hadithi 12 

 

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: 

“Tre (persona) nuk hyjnë në Xhenet: ai që ka 

krijuar vartësi ndaj alkoolit, vartësi ndaj 

magjisë dhe ai që shkëput lidhjet familjare”.26  

 

 ،حسر ومدمن مخر، مدمن اجلنة: يدخلون ل ثَلثة":وآ ل( عليه هللا )صل هللا رسول قال

 "رمح. وقاطع

 

                                                            
26 “El Khisal”, vëll. 1, Hadithi 243, f. 179. 
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Hadithi 13 

 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Mëkatet që shpejtojnë zhdukjen, është 

shkëputja e lidhjeve familjare”.27  

 

 "الرمح. قطيعة الفناء تعجل اليت اَّلنوب" ( : السَلم )عليه الصادق ال مام قال

 

 

 

                                                            
27 “El Biharu”, vëll. 74, Hadithi 23, f. 94. 
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Hadithi 14 

 

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Ardhja e ndëshkimit është te shkëputja e 

lidhjeve familjare”.28  

 

 "الرمح. قطيعة ف النقم حلول" ( : السَلم عليه ) عيل ال مام قال

 

 

 

                                                            
28 “Mijzanul Hikmeti”, vëll. 2, f. 1057 . 
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Hadithi 15 

 

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: 

“Mëshira nuk zbret në atë popull, në të cilin 

ndodhet një shkëputës i lidhjeve familjare”.29  

 

 "رمح. قاطع فهيم قوم عل تزنل ل الرمحة ا ن" :( وآ ل عليه هللا )صل هللا سولر  قال

 

 

                                                            
29 “Kezul Ummal”, f. 6978. 
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Hadithi 16 

 

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: 

“Mbajini lidhjet familjare, qoftë edhe me 

përshëndetje (me selam)”.30 

 

ِبلسَلم." ولو آ رحامك ( : "صلوا وآ ل عليه هللا صل ) هللا رسول قال   

 

 

                                                            
30 “Tuhful Ukuli”, f. 57. 
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Hadithi 17 

 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Mbajini lidhjet familjare, qoftë edhe me një 

gllënjkë uji. Më e mira e mbajtjes së lidhjeve 

familjare është mosbërja keq atyre”.31  

 

 وآ فضل ماء من ولو بْشبة رمحك (: "صل السَلم عليه ) الصادق ال مام قال

 عَنا." الرمح كف اْل ذى به يوصل ما

 

 

                                                            
31 “El Kafi”, vëll. 2, Hadithi 9, f. 151.  
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Hadithi 18 

 

Një burrë shkoi te Profeti (Paqja e bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe 

i tha: “O i Dërguari i Allahut! Unë kam të 

afërm dhe i mbaja lidhjet me ta, kurse ata 

më bënin keq mua. Për këtë, dua t’i refuzoj 

ata”.  

Profeti i tha: “Allahu iu refuzoftë të gjithëve”.  

Burri e pyeti: “Çfarë të bëj, o i Dërguari i 

Allahut?”  

Profeti (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) i tha: “T’i japësh atij që 
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nuk të jep dhe të mbash lidhje me atë që t’i 

ndërpret e të bën padrejtësi. Nëse vepron 

kështu, Allahu do të të përkrahë ty ndaj 

atyre”.32  

 

آ صل كنت دق آ هَل ل ا ن هللا رسول اي : فقال ( وآ ل عليه هللا صل ) النيب آ ت رجَل ا ن

 :( وآ ل عليه هللا صل) هللا رسول ل فقال رفضهم، آ ردت وقد يؤذوين، وُه ُه

ذن  قطعك من ، وتصلحرمك من تعطي :قال آ صنع؟ وكيف قال: . مجيعا هللا يرفضك ا 

ذا ظلمك، ْعن وتعفو  "ظهيا. ل علهيم وجل هللا عز َكن ذل، علتف فا 

 

 

 

                                                            
32 “Ihjaul Ulum”, Kitabul muasheretu dhe suhbetu. 
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Hadithi 19 

 

Imam Hyseni (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Njeriu më i mirë që i mban lidhjet, është ai që 

i mban lidhjet me atë që i shkëput ato”.33  

 

 "قطعه. من وصل من الناس آ وصل ا ن" ( : السَلم عليه ) احلسي ال مام قال 

 

 

 

                                                            
33 “El Biharu”, vëll. 74, Hadithi 41, f. 400. 
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Hadithi 20 

 

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: 

“S’ka dyshim se mbajtja e lidhjeve familjare 

lehtëson llogaridhënien dhe të mbron nga 

vdekja e keqe”.34  

 

 "السوء. ميتة وتقي احلساب هتون الرمح صةل" : (وآ ل عليه هللا )صل هللا رسول قال

 

 

                                                            
34 “Amalij et Tusi”, f. 1049. 
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Hadithi 21 

 

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: 

“Mbajtja e lidhjeve familjare (farefisnore) shton 

jetën dhe largon varfërinë”.35  

 

 "الفقر. وتنفي ، العمر ف تزيد الرمح صةل" ( :وآ ل عليه هللا )صل هللا رسول قال

 

 

                                                            
35 “El Biharu”, vëll. 74, Hadithi 2, f. 88. 
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Hadithi 22 

 

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Njeriu që mbart tri veti, nuk vdes, deri sa të 

shohë vuajtjet e tyre. Ato veti janë: imoraliteti, 

ndërprerja e marrëdhënieve farefisnore dhe 

betimi i rremë (betimi në Allahun)”.36  

 

صاحهبن آ بدا حىت يرى وِبلهن:  ميوت "ثَلث خصال ل عيل )عليه السَلم(:قال الامام 

 ".البغي وقطيعة الرمح والميي الاكذبة يبارز هللا َّبا

 

                                                            
36 “Biharul Enuar”; vëll. 71, f. 134 dhe vëll. 72, f. 274. 



40 hadithe rreth lidhjeve familjare 

  -51- 
  

Hadithi 23 

 

Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu (Paqja qoftë 

mbi të!), ka thënë: “Bëj mirë, të të bëjnë mirë. 

Mëshiro, që të mëshirohesh. Thuaj fjalë të mira, 

që të kujtohesh (te njerëzit). Mbaji lidhjet 

familjare, që të të shtohet jeta”.37  

 

ليك"  :السَلمعليه قال آ مي املؤمني  ،، قل خيا تذكر خبي، ارمح ترمحآ حسن حيسن ا 

 ."صل رمحك يزد هللا ف ْعرك

 

                                                            
37 “Biharul Enuar”, vëll. 71, f. 100. 
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Hadithi 24 

 

Imam Hadi (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Musai (Paqja qoftë mbi të!) i foli Allahut dhe 

i tha: ‘Cili është shpërblimi i atij që mban lidhjet 

me të afërmit e tij?’ 

Allahu i tha: ‘O Musa! Unë ia shtoj atij jetën 

dhe ia lehtësoj vështirësitë në momentin e 

vdekjes”.38  

 

                                                            
38 “Amalij et Saduku”, vëll. 173, f. 8. 
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م( السَل عليه ) موىس به تعال هللا لكم فامي" : ( السَلم عليه ) الهادي ال مام قالقال 

 ل انيس موىس اي : قال ؟ رمحه وصل من جزاء ما موىس: قال

 املوت سكرات عليه وآ هون آ جُل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 hadithe rreth lidhjeve familjare           

-54- 
 

Hadithi 25 

 

ka thënë:  (Paqja qoftë mbi të!)Imam Aliu 

Lidhjet familjare shtojnë begatitë dhe largojnë “
39.fatkeqësisë (vështirësitë)” 

 

 

ِحمِ  السَلم(: "ِصةَلُ  )عليه عل الامام قال   النَِِّقَم." تُْدِفعُ  وَ  النَِِّعمَ  تُِدرُّ  الرَّ

 

 

                                                            
39 “Gurerul Hikemi”, Hadithi 5836. 
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Hadithi 26 

 

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Shlyeni gjynahet tuaja dhe bëhuni të dashur te 

Allahu me dhënien e sadakasë dhe me mbajtjen 

e lidhjeve familjare”.40  

 

 

بَُّبوا وَ  ُذنُوبَُكْ  السَلم(: "َكفُِِّروا )عليه عل الامام قال َل  َُتَ
ِ
ُِِّكْ  ا َدقَةِ  َرب ِحِم." ِصةَلِ  وَ  ِِبلصَّ  الرَّ

 

                                                            
40 “Gurerul Hikemi”, Hadithi 7285. 



40 hadithe rreth lidhjeve familjare           

-56- 
 

Hadithi 27 

 

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: 

“Lidhjet familjare, morali i mirë dhe fqinjësia e 

mirë ndërtojnë shtëpi dhe shtojnë 

jetëgjatësinë”.41  

 

آ ل(:  و عليه هللا )صل هللا رسول قال

ِحمِ  "ِصةَلُ  ايرَ  يْعُمرانِ  َجوارِ الْـ ُحْسنُ  وَ  الْـُخلْقِ  ُحْسنُ  وَ  الرَّ ْعامِر." ِف  يَزيدانِ  وَ  اِلِّ  اَلْ

 

                                                            
41 “Nehxhul Fasahati”, Hadithi 1839. 
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Hadithi 28 

 

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: 

“Cilido që shkon me veten dhe pasurinë e tij për 

të mbajtur lidhjet familjare, Allahu do t’i japë 

atij shpërblimin e dëshmorit”.42  

 

آ ل(:  و عليه هللا )صل هللا رسول قال

َل  َمَش  "َمنْ 
ِ
هُ  َآْعَطاهُ  َرمِحَهُ  ِلَيِصلَ  َماِلِ  وَ  ِبنَْفِسهِ  قََرابَة   ِذي ا  َشهِيد   ِمائَةِ  َآْجرَ  َجلَّ  وَ  َعزَّ  اللّـَ

 

                                                            
42 “Men la jehderuhul Fakijh”, vëll. 4, f. 16. 
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Hadithi 29 

 

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Lidhjet familjare janë prej detyrave të Islamit. 

Allahu i Lartësuar ka urdhëruar nderimin e 

tyre. I Lartësuari do t’i mbajë lidhjet me atë që 

mban lidhjet familjare; do t’i shkëpusë lidhjet 

me atë që i shkëput lidhjet familjare dhe do ta 

nderojë atë që i nderon lidhjet familjare”.43  

 

                                                            
43 “Gurerul Hikemi”, Hadithi 3651. 
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السَلم(:  )عليه عيل الامام قال

نَّ 
ِ
ْسََلمِ  ُموِجَباِت  لَِمنْ  اْْلَْرَحامِ  ِصةَلَ  "ا

ِ
نَّ  وَ  اْل

ِ
هَ  ا ْبَحانَهُ  اللّـَ ْكَراِمهَا َآَمرَ  س ُ

ِ
َّهُ  وَ  ِِب ن

ِ
 يَِصلُ  تََعاَل  ا

 َآْكَرَمهَا." نْ مَ  يُْكرِمُ  وَ  قََطَعهَا َمنْ  َويَْقَطعُ  َوَصلَهَا َمنْ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 hadithe rreth lidhjeve familjare           

-60- 
 

Hadithi 30 

 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Lidhjet familjare ndërtojnë shtëpi, shtojnë 

jetëgjatësinë, edhe nëse personat nuk janë të 

mirë”.44  

 

السَلم(:  )عليه الصادق الامام قال

ِحمِ  "ِصةَلُ  اَيرَ  تَْعُمرُ  الرَّ ِ اِر، ِف  تَزِيدُ  وَ  اِلِّ نْ  وَ  اْْلَْْعَ
ِ
 َآْخيَار." غَْيَ  َآْهلُهَا ََكنَ  ا

 

 

                                                            
44 “Amalij et Tusi”, Hadithi 18, f. 481. 
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Hadithi 31 

 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Marrëdhëniet familjare zbukurojnë moralin, 

të bëjnë bujar, pastrojnë shpirtin, shtojnë 

furnizimin dhe vonojnë vdekjen”.45 

 

السَلم(:  )عليه الصادق مامالا قال

نُ  اْْلَْرَحامِ  "ِصةَلُ  " وَ  اْلَكفَّ  تُْسِمحُ  وَ  الُْخلَُق  ُُتَسِِّ ُِ ْزقِ  ِف  تَزِيدُ  وَ  النَّْفَس  تَُطيِِّ ِ  تُنِْسئُ  وَ  الرِّ

  ."اْْلََجل ِف 

 

                                                            
45 “El Kafi”: vëll. 2, Hadithi 6, f. 151.  
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Hadithi 32 

 

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Mbajtja e lidhjeve familjare është prej 

virtyteve më të mira të fisnikëve”.46  

 

ميَِ  َآفَْضلِ  ِمنْ  اْْلَْرَحامِ  السَلم(: "ِصةَلُ  )عليه عيل الامام قال   ."اْلِكَرامِ  ش ِ

 

 

 

                                                            
46 “Hurerul Hikemi”, Hadithi 5882. 
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Hadithi 33 

 

Imam Rizai (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Respektojini të mëdhenjtë tuaj, mëshirojini të 

vegjlit tuaj dhe mbajini lidhjet tuaja 

familjare”.47  

 

ُروا )عليه الرضا الامام قال وا وَ  ِكَباَرمكُْ  السَلم(: "َوقِِّ ." ِصلُوا وَ  ِصَغاَرمكُْ  اْرمَحُ  َآْرَحاَمُكْ

 

 

                                                            
47 “Ujunu Akhbaru Rida”, vëll. 2, f. 265. 
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Hadithi 34 

 

Imam Ebu Abdila (Paqja qoftë mbi të!) ka 

thënë se një burrë nga Khath'am shkoi te i 

Dërguari i Allahut dhe i tha: “O i Dërguari 

i Allahut! Më thuaj se cili është Islami më i 

mirë?”  

- Besimi në Allah, - i tha Profeti. 

- Po pastaj? – e pyeti burri. 

- Mbajtja e lidhjeve familjare, - iu 

përgjigj Profeti.  

- Po pastaj?  
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- Të urdhëruarit në të mirë.  

- Po pastaj?  

- Të ndaluarit nga e keqja. 

- Më trego se cilat punë janë të 

urryera te Allahu? – e pyeti sërish 

burri. 

- Shoqërimi ortak (shirk) Allahut.  

- Po pastaj?  

- Ndërprerja e lidhjeve familjare. 

- Po pastaj?  

- Të urdhëruarit për të këqija. 
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- Po pastaj?  

- Të ndaluarit e të mirës.48  

 

السَلم(:  )عليه هللا عبد آ بو ال مام وقال

م لهأ خبينال  رسول اي فقال: وآ ل( عليه هللا )صل هللا رسول ا ل جاء خثعم من رجَلً  "ا ن

ا قال: ماذا؟ مث قال: الرمح، صةل قال: ماذا؟ مث قال: ِبهلل، ال ميان قال: ال سَلم؟ آ فضل ا

قا هللا؟ ا ل آ بغض اْل عامل آ ي فأ خبين :الرجل فقال قال: عناملنكر، والَنيي ِبملعروف ْل مر

 والَنيي ِبملنكر اْل مر قال: مثامذا؟ قال: الرمح، قطيعة قال: ماذا؟ مث قال: ِبهلل، الْشك ل:

 املعروف." عن

 

 

                                                            
48 “El Kafi”, vëll. 5, f. 58. 
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Hadithi 35 

 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“O Aba Muhamed! A nuk e di që mbajtja e 

lidhjeve familjare lehtëson llogaridhënien? Më 

pas lexoi ajetin 21 të sures “Er-Rra'd”: “...dhe 

ata që mbajnë lidhjet (familjare) që ka 

urdhëruar Allahu të mbahen, që kanë 

frikë Zotin e tyre e i frikësohen llogarisë 

së rëndë”.49  

 

                                                            
49 “Keshful Gummeti”, vëll. 2, f. 375; “Biharul 
Enuar”, vëll. 47, f. 247. 
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السَلم( :  )عليه الصادق قال

 واَّلين" : تعال قول تل مثِّ  احلساب؟" ختفِّف الرمح صةل آ نِّ  متعل آ ما محمد آ ِب "اي

 احلساب." سوء وَيافون رَّبم وَيشون يوصل آ ن به هللا آ مر ما يصلون
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Hadithi 36 

 

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: 

“A t’ju tregoj për moralin më të mirë të 

banorëve të kësaj jete dhe të Jetës Tjetër? Ai që 

e fal atë që i bën padrejtësi, i mban lidhjet me atë 

që i shkëput dhe i jep atij që nuk jep”.50  

 

:  وسَل وآ ل عليه هللا صل هللا رسول قال

 ، قطعه ووصلمن ، ظلمه ْعن عفا من ؟ واْل خرة اِلنيا آ هل آ خَلق خي عل آ دلك "آ ل

 حرمه." من وآ عطى

                                                            
50 “Xhamiul Akhbari”, f. 287. 
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Hadithi 37 

 

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: 

“Dy persona nuk i shikon Allahu në Ditën e 

Kiametit: shkëputësin e lidhjeve familjare dhe 

fqinjin e keq”.51  

 

: وسَل وآ ل عليه هللا صل قال

لهيام هللا ينظر ل "اثنان  السوء." وجار ، رمح قاطع : القيامة يوم ا 

 

                                                            
51 “Kenzul Ummal”, vëll. 3, Hadithi 6975, f. 367. 
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Hadithi 38 

 

 Imam Musa Kadhimi (Paqja qoftë mbi të!) 

ka thënë: “Mbajtja e lidhjeve familjare dhe 

morali i mirë shtojnë besimin”.52  

 

  ان."الامي ف زايدة اخللق وحسن الارحام : "صةل السَلم عليه ظمالاك موىس ال مام قال 

 

 

 

                                                            
52 “Xhamiul Akhbari”, f. 290. 
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Hadithi 39 

 

Imam Sexhadi (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Mos u shoqëro me atë që ka shkëputur lidhjet 

me familjarët e tij, sepse unë e kam parë atë të 

mallkuar në tri vende në Librin e Allahut të 

Madhëruar e të Lartësuar: 

1- “Nëse ju (o hipokritë) i ktheni 

shpinën besimit, atëherë do të bënit 

ngatërresa në Tokë dhe do t’i shkatërronit 

lidhjet farefisnore. Këta janë ata, të cilët 

Allahu i ka mallkuar, i ka bërë të 

shurdhër dhe ua ka verbuar shikimin”.53  

                                                            
53 Sure “Muhammed”, ajetet 22-23.  
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2- “Sa për ata që shkelin besëlidhjen 

me Allahun, pasi janë zotuar për atë e, që 

këpusin lidhjet (familjare) që ka 

urdhëruar Allahu të ruhen dhe bëjnë 

çrregullime në Tokë - mbi ta rëndon 

mallkimi dhe përfundimi i keq!”54  

3- “...të cilët shkelin besën e Allahut, 

pasi e patën dhënë, ndërprejnë atë që ka 

urdhëruar Allahu për ta mbajtur lidhur* 

dhe bëjnë ngatërresa në Tokë; ata janë 

njëmend të shkatërruar”.55/56  

 

                                                            
54 Sure “Er Rra’d”, ajeti 25. 
55 Sure “El Bekare”, ajeti 27. 
56 Burimi i hadithit: “Edh Dhunubul Kebijreh”, 
vëll. 1, f. 163. 
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قول:  السَلم عليه السجاد ال مام عن روي -19

مواضع" ثَلثة ف وجل عز هللا كتاب ف ملعونً  وجدته فا ين لرمحه القاطع ومصاحبة "ا ايك

ن َعَسيُْتْ  ﴿فَهَلْ  وجل: عز هللا ،قال
ِ
َّْيُتْ  ا ُعوا اْْلَْرِض  ِف  تُْفِسُدوا َآن تََول * َوتَُقطِِّ ُآْولَئِ  َآْرَحاَمُكْ

ينَ  كَ  ِ ُ  لََعََنُمُ  اَّلَّ ﴾ َوَآْْعَى فَأَََصَّهُمْ  اَّللَّ  َآبَْصاَرُُهْ

ينَ  وجل: عز وقال ِ ِ  هْدَ عَ  يَنُقُضونَ  ﴿َواَّلَّ ُ  َآَمرَ  َمأ   َويَْقَطُعونَ  ِميثَاِقهِ  بَْعدِ  ِمن اَّللِّ يُ  َآن ِبهِ  اَّللِّ

َّْعنَةُ  لَهُمُ  ُآْولَِئكَ  اَْلْرِض  ِف  َويُْفِسُدونَ  وَصلَ  اِر﴾ َولَُهمْ  الل  ُسوُءاِلَّ

ينَ  وجل: عز وقال ِ ِ  َعهْدَ  يَنُقُضونَ  ﴿اَّلَّ ُ  َمرَ آَ  َما َويَْقَطُعونَ  ِميثَاِقهِ  بَْعدِ  ِمن اَّللَّ يُ  َآن هِ بِ  اَّللَّ

وَن﴾ ُهُُ  ُآولَِئكَ  اَْلْرِض  ِف  َويُْفِسُدونَ  وَصلَ   الَْخاِْسُ
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Hadithi 40 

 

I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: 

“Në Xhenet gjendet një shkallë (pozitë), të cilën 

nuk e arrin askush përveç imamit të drejtë, ose 

mbajtësi i lidhjeve familjare, ose i duruari që ka 

shumë fëmijë”.57  

 

: )ص( هللا رسول قال

نِّ  لِّ  يبلغها ل درجة اجلنِّة ف "ا  مام   ا   ". صبور   عيال   ذو آ و ، َوصول   رمح   ذو آ و ، عادل   ا 

                                                            
57 “El Khisal”, vëll. 1, f. 46. 
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