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ETIKA INDIVIDUALE -NDALESAT

VETVRASJA
/

DHUNA 
FIZIKE NDAJ 

VEHTES

RRENA HIPOKRIZIA

4
.. dhe mos e sillni veten 
tuaj në shkatërrim, por 

bëni mirë; se Perëndia me 
të vërtetë i do bamirësit.

( El Bekare:195)

dhe mos mbytni 
veten tuaj (duke 

mbytur 
njëri-tjetrin). 

Vërtet, All-llahu 
është i 

mëshirueshëm 
për ju.( El 
Nisa:29) 

dhe largohuni prej fjalëve të 
rrejshme, ( Al Haxh:30)

Me të vërtetë, trillojnë gënjeshtra vetëm ata që nuk u besojnë 
argumenteve të Perëndisë dhe ata janë gënjeshtarë të 

vërtetë.( An Nahl:105) 

Ka njerëz, fjalët e të cilëve 
për jetën e kësaj bote të 
çudisin dhe mendojnë se 

All-llahun e kanë dëshmitar 
për atë çka kanë në zemrat e 

tyre, mirëpo, ai është 
kundërshtar i përbetuar.

( El Bekare:204) 



ETIKA INDIVIDUALE -NDALESAT

KONTRADIK
TAT/KUNDE
RSHTIMET 

MES 
FJALEVE DHE 

VEPRAVE

KOPRACIA 
(ne pasuri dhe 

ne vepra)

5

A po i urdhëroni njerëzit për punë të mira, e 
veten tuaj po e harroni? Ndërsa ju e lexoni 

librin (Tevratin). A nuk po mendoni?, 
( El Bekare:44) 

O ju që besuat, pse po 
e thoni atë që nuk e 
punoni? , ( Es Saff:2)

Kush është i ruajtur prej lakmisë së 
vet, të tillët janë të shpëtuar.

 ( El Hashr:9)

Ata që vetë janë koprracë 
dhe urdhërojnë njerëzit për 
koprraci, dhe e fshehin atë 

që ju ka dhënë All-llahu nga 
mirësitë e veta…( En 

Nisa:37)
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ETIKA 
INDIVIDUALE 
-NDALESAT

SHPENZIMI 
I TEPERT

FORMALITETI 
NE VEPRA

KRENARIA

MBURJA ME 
FEMI/PASURI

Epjuni të afërmve të drejtën e tyre (ashtu 
si jeni urdhëruar), të varfërit dhe udhëtarit 

(që ka ngelë në rrugë), por mos bën 
shpenzim të pavend Ata që shpenzojnë 
tepër (mastrafxhinjtë) janë vllezër (në 

veprim) të djajve, e djalli është përbuzës i 
madh i Zotit të Tij..( El Isra:26-27)

(Perëndia nuk i don) as ata 
që ndajnë nga pasuria e 
tyre sa për sy e faqe të 
botës, e nuk besojnë 
Perëndinë as Ditën e 

Kijametit, (këta kanë për 
shok djallin), e ai që ka për 
shok djallin, dihet sa shok i 
keq është ai! ( En Nisa:38)

Mjerë për ata, të cilët kur falen, të cilët ndaj namazit të tyre janë të 
pakujdesshëm. Ata që vetëm shtiren (sa për sy e faqe). Dhe nuk japin 

as sendin më të vogël (as hua).( El Maune:4-7) 

Dhe mos ec nëpër tokë me mburrje, pse ti 
as nuk mund ta çashë tokën as nuk mund 
ta arrishë lartësinë e maleve.( El Isra:37)

Dhe mos shtrembëro fytyrën tënde prej 
njerëzve, mos ec nëpër tokë kryelartë, se 
All-llahu nuk e do asnjë mendjemadh e 

që shumë lavdërohet.(Lukman:18)

Ai (Karuni) tha: “Kjo më është 
dhënë vetëm në bazë të dijenisë 
sime”. E, vallë, a nuk e di ai, se 
Perëndia i ka zhdukur shumë 
brezni para tij, të cilët kanë qenë 
më të fuqishëm dhe që patën 
grumbulluar më shumë se ky…

( El Kasas:78)
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Dhe mos ia ngul sytë bukurisë së kësaj jete me 
të cilën i bëmë të kënaqen disa prej tyre 
(mosbesimtarë), e për t’i sprovuar me të, 

sepse shpërbimi i Zotit tënd është më i mirë 
dhe është i përjetshëm. ( Taha:131)

A u kanë zili atyre njerëzve 
për atë që All-llahu u fha 
nga mirësitë e Tij? Ne u 

patëm dhënë pasardhësve 
të Ibrahimit librin e 

sheriatin dhe u patëm 
dhënë atyre pushtet të 

madh. ( EN Nisa:54)

Nuk ndodh asnjë fatkeqësi në tokë e as në 
trupin tuaj, e që të mos jetë në shënime 
(libër - Lehvi Mahfudh) para se të ngjajë 

ajo, e kjo për All-llahun është e lehtë. Që ju 
të mos mërziteni për atë çka ju ka kaluar, 
por as të mos gëzoheni shumë për ate çka 
ju jep. All-llahu nuk e do asnjë arrogant e 

mendjemadh,(El Hadid:22-23) 

Është e vërtetë se All-llahu e di 
atë që e fshehin dhe atë që e 

shfaqën haptazi dhe se Ai nuk i 
do arrogantët )En Nahl:23)

Pra mos lavdëroni veten, se 
Ai e di kush është më i ruajtur 

) En Nexhm:32)

MENDJEMADH
ESIA/ 

LAVDERIMI I 
VEHTES

DASHURIA  E 
KESAJ JETE

XHELOZIA DHE 
LAKMIA

MOS 
BRENGOSJA 

PER TE 
KALUAREN 
DHE MOS 

GEZIMI PER TE 
ARDHMEN..
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• Dhe mos iu afroni amoralitetit (zinasë), sepse vërtet ai shtë vepër e shëmtuar dhe 
është një rrugë e keqe. ( El Isra:32)

ZINAJA/PROSTITUCIONI

• O ju që besuat, s’ka dyshim se vera, bixozi, idhujt dhe hedhja e shigjetës (për fall) janë vepra të 
ndyta nga shejtani. Pra, largohuni prej tyre që të jeni të shpëtuar. Shejtani nuk dëshiron tjetër, 
përveç se nëpërmjet verës dhe bixhozit të hedh armiqësi mes jush, t’ju pengojë nga të 
përmendurit Zotit dhe t’ju largojë nga namazi. Pra, a po i jepni fund (alkoolit e bixhozit)? ( El 
Maide:91) 

BIXHOZI/ALKOOLI

• U ndalohet juve ngrënia e coftinës, gjakut, mishi i derrit, asaj kafshe që është therrur jo në emër 
të Perëndisë, mishi i kafshës që është lidhur në fyt e ka plasë, mishi i kafshës që është rrahë e ka 
ngordhë, e i asaj kafshe që është mbytur nga të rrëzuarit, e i asaj që është mbytur me brirë nga 
kafshët e tjera, e i asaj që është mbytur nga egërsirat, përveç atyre që i preni ju para se të 
ngordhin. U ndalohet juve ngrënia e asaj që është therrur për nder të kryqëve dhe të të kërkuarit 
e fatit me fall. Të gjitha këto që u përmendën janë mëkat. ( El Maideh:30

DROGA / TE GJITHA VEPRAT E NDYTA
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• Ata që e hanë pa të 
drejtë pasurinë e 
jetimëve, në të vërtetë 
ata hanë atë që mbush 
barkun e tyre zjarr dhe 
do të futen në zjarrin e 
Xhehennemit ( En 
Nisa:10) 

• Dhe mos i detyroni skllavet 
tuaja në kurvëri, nëse ato 
dëshirojnë jetë të ndershme – 
për të arritur ju dobi të 
përkohshme të kësaj bote. E, 
kush i detyron ato – me të 
vërtetë, Perëndia pasi janë 
detyruar ato (e janë penduar), 
është falës dhe mëshirues ( En 
Nur:33)

• Ata që e hanë kamatën nuk ngrehen 
ndryshe pos siç ngrehet i çmenduri nga të 
prekurit e djallit. (Bëjnë) kështu ngase 
thanë: “Shitblerja nuk është pos kamatë!” 
e All-llahu ka lejuar shitblerjen, ndërsa ka 
ndaluar kamatën. Atij që i ka ardhur 
këshillë (udhëzim) prej Zotit të tij dhe është 
ndalur (prej kamatës) i ka takuar e kaluara 
dhe çështja e saj mbetet te All-llahu, e kush 
e përsërit (pas ndalimit), ata janë banues 
të zjarrit, ku do të mbesin përgjithmonë. ( 
El Bekare:275)

• Dhe mos e hani pasurinë e 
njëri- tjetrit në mënyrë të 
palejuar, e as mos u 
paraqitni me te (me ryshfet) 
te gjyakatësit për të grabitur 
në mënyrë të padrejtë një 
pjesë të pasurisë së njerëzve, 
kur ju e dini (se pa të drejtë 
po e hani atë). ( 
ElBekare:188)

BURIMET E 
FITIMIT TE 

NDYTE:

RYSHFETI/

KORRUPCIONI

KAMATA 
/INTERESI

NGRENJA E 
PASURISE SE 

JETIMIT PA TE 
DREJTE/KEQPERD

ORIMI I 
PASURISE SE TIJ 

TRAFIKIMI ME 
PROSTITUCION

PROFESIONI I 
PROSTITUCIONIT
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MENAXHIMI/

LIDERSHIPI I  KEQ

Ndërsa të papjekurve intelektualisht (të marrëve) 
mos ua jepni pasurinë e tyre, të cilën All-llahu ua 
ka besuar juve ta drejtoni, por ata t’i furnizoni me 
ushqim e veshmbathje dhe foluni atyre fjalë të 
mira. ( En Nisa:5)

Perëndia ju urdhëron që detyrat e 
besueshme t’ua besoni atyre që janë të 
denjë për to dhe kur të gjykoni në mes 
njerëzve – gjykoni drejt..( En Nisa:58)

Ndalni ata, sepse do të merren në 
përgjegjësi. ( Es Saffat:24) 



ETIKA 
INDIVIDUALE

URDHERESAT

NDALESAT

TE LEJUARA 
ABSOLUTE

TE LEJUARA 
PER 

EMERGJENCE

ETIKA INDIVIDUALE



ETIKA INDIVIDUALE: TE LEJUARAT/LEGALE
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TE KENAQURIT 
ME GJERA TE 

MIRA NE KETE 
JETE

O besimtarë! Mos ia ndaloni vetes gjërat 
e bukura, të cilat Perëndia ua ka lejuar 

dhe mos kaloni kufirin. Se, Perëndia, nuk 
i don ata që e kapërcejnë kufirin (e 

urdhërave të Perëndisë). ( El Maideh:88)

O ju që besuat, hani nga 
të mirat që u kemi dhënë, 
dhe falënderoni All-llahun, 

nëse jeni që vetëm Atë e 
adhuroni. (El bekare:172)

Thuaj: “Kush i ndaloi bukuritë dhe 
ushqimet e mira që All-llahu i krijoi 

për robtë e vet?” Thuaj: “Ato janë në 
këtë botëpër ata që besuan, e në 

ditën e kijametitjanë të posaqme për 
ta. Kështu i sqaron argumentet një 

populli që kupton. 

O besimtarë! Jepni nga të mirat që 
keni fituar ju dhe nga ato që ua kemi 

dhënë Ne, nga frytet e tokës. Mos 
dhuroni nga ato gjëra të pavlefshme 
të pasurisë suaj të cilat ju nuk do t’i 

pranonit ndryshe pos symbyllur. Dinie 
ju se Perëndia është i pasur (i 

panevojshëm për asgjë) dhe vetvetiu i 
lavdëruar. 



ETIKA 
INDIVIDUALE

URDHERESAT

NDALESAT

TE LEJUARA 
ABSOLUTE

TE LEJUARA 
PER 

EMERGJENCE

ETIKA INDIVIDUALE
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ETIKA 
INDIVIDUALE: TE 

LEJUARAT PER 
EMERGJENCE

Me të vërtetë, Perëndia ua ka ndaluar 
ngrënien e kafshës së ngordhur, gjakun 

e derdhur, mishin e derrit dhe atë 
kafshë që nuk është therrur në emër të 
Zotit. Por ata që ngushtohen nga uria e 
madhe, sa për të zhdukur krizën e urisë 

nuk kanë mëkate t’i hanë, por nuk 
duhet kaluar kufirin e lejueshmërisë. Se 

Perëndia me të vërtetë është 
Përdëllimtar i madh dhe falë. 

( El Bekare:173)

ç’keni ju që të mos hani nga 
ajo për të cilën është 

përmendur emri i All-llahut, 
e Ai ju sqaroi juve se çka 

është ndaluar për ju, përveç 
kur jeni detyruar (atëherë 
edhe harami është hallall)

( El En’am:145)



ETIKA 
INDIVIDUALE

URDHERESAT

NDALESAT

TE LEJUARA 
ABSOLUTE

TE LEJUARA 
PER 

EMERGJENCE

ETIKA INDIVIDUALE



PJESA E DYTE:
KODI ETIK FAMILJAR NE 

DETAJE

1-ETIKA E FEMIJVE NDAJ 

PRINDERVE   √

2-ETIKA 

BASHKESHORTORE √

3-ETIKA E 

TRASHEGIMISE √



ETIKA 
FAMILJARE

ETIKA NDAJ 
PRINDERVE DHE 

FEMIJVE

 ETIKA 
BASHKESHORTORE

ETIKA E 
TRASHIGIMISE

ETIKA FAMILJARE



ETIKA FAMILJARE: NDAJ PRINDERVE DHE FEMIJVE
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ETIKA 
FAMILJARE

MIRESIA 
NDAJ 

PRINDERVE

KUJDESI 
PER JETEN 
E FEMIJVE

EDUKIMI I 
FEMIJVE

Zoti yt ka dhënë urdhër të prerë që të mos 
adhuroni tjetër pos Tij, që të silleni në mënyrë 
bamirëse ndaj prindërve. Nëse njërin prej tyre, 
ose që të dy, i ka kapur pleqëria pranë kujdesit 
tënd, atëherë mos u thuaj atyre as “of - oh”, as 

mos u bë i vrazhdë ndaj tyre, po atyre thuaju fjalë 
të mira (të buta respektuese).( El Isra:23) 

Ju mos i mbytni fëmijët tuaj 
nga frika e varfërisë, se Ne ua 
sigurojmë furnizimin atyre dhe 

juve, e mbytja e tyre është 
mëkat i madh. (El Isra:31)

O ti Pejgamber, thuaju grave tua, 
bijave tua dhe grave të 

besimtarëve le të vëjnë shamitë 
(mbulojë) e veta mbi trupin e tyre, 

pse kj është më afër që ato të 
njihen (se nuk janë rrugaçe) e të 

mos ofendohen. All-llahu fal 
gabimet e kaluara, Ai është 

mëshirues. (El Ahzab:59)

O ju që besuat, ruane veten 
dhe familjen tuaj prej 

zjarrit...
( Et Tahrijm:7) 



ETIKA 
FAMILJARE

ETIKA NDAJ 
PRINDERVE DHE 

FEMIJVE

 ETIKA 
BASHKESHORTORE

ETIKA E 
TRASHIGIMISE

ETIKA FAMILJARE



ETIKA FAMILJARE: KODI MARTESOR 
(BASHKESHORTI DHE BASHKESHORTJA)14

KODI/ETIKA 
MARTESORE

LIDHJE 
MARTESORE TE 

NDALUARA 
DETALISHT

U janë ndaluar juve (të martoheni me): nënat 
tuaja, bijat tuaja, motrat tuaja, hallat tuaja, 
tezet tuaja, bijat tuaja, bijat e motrës, nënat 
tuaja që ju kanë dhënë gji, motrat nga gjiri, 
nënëat e grave tuaja (vjehrrat) dhe vajzat që 
janë nën kujdesin tuaj e të lindura (prej tjeër 
babai) nga gratë tuaja me të cilat patët 
kontakt, e nëse nuk ken pasur kontakt me to 
(me gratë), atëherë s’ka pengesë (të 
martoheni me ato vajza), dhe (janë të 
ndaluara) gratë e bijve tuaj që janë të lindjes 
suaj (jo të bijëve të afoptuar), dhe të bashkoni 
(përnjeherë në një niqah) dy motra, përpos 
asaj që ka kaluar. Vërtetë, All-llahu falë 
shumë, është mëshirues i madh. U ndalohet 
juve të kurorëzoheni) dhe me gratë që gjenden 
nën kurorë, përveç atyre që janë nën pushtetin 
tuaj (skllave). Ky është urdhëri i Perëndisë.( En 
Nisa:23-24)

Kurvari mund të martohet vetëm me kurvën apo 
idhujtaren, kurse kurvën mund ta marrë për grua vetëm 

kurvari apo idhujtari, e kjo (kurvëria – martesa me 
kurvat), është e ndaluar për besimtarët.( En Nur:3) 

Mos u martoni me idhujtare deri që 
ato të besojnë (Zotin). Një robëresh 
besimtare është më e vlefshme se 

një idhujtare, edhe nëse ajo 
(idhujtarja) ju mahnitë. Mos u 

martoni as me idhujtarë deri që ata 
të besojnë (Zotin). Një rob besimtar 

është më i vlefshëm se idhujtari edhe 
nëse ai ju mahnit. Ata ju ftojnë për 
në zjarr, e All-llahu me mëshirën e 
vet ju fton për në Xhennet, për në 

shpëtim dhe u sqaron njerëzve 
argumentet e veta, ashtu që ata të 

përkujtojnë. El Bekare:221)

Mos u martoni me ato gra me të cilat qenë të martuar 
prindërit tuaj, me përjashtim të asaj që ka kaluar 
(para islamizmit) pse ajo ishte turpësi, përbuzje e 

traditë e shëmtuar. ( En Nisa:22)



ETIKA FAMILJARE: KODI MARTESOR 
(BASHKESHORTI DHE BASHKESHORTJA)
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KODI/ETIKA 
MARTESORE

LIDHJE 
MARTESORE TE 

LEJUARA 
DETALSIHT

 U janë lejuar, pos këtyre (që u 
përmendën), të tjerat që t’i 
merrni me pasurinë tuaj (me 
niqah) duke pasur për qëllim 
bashkëshorësi e jo prostitucion 
(kurvëni). Epër atë që përjetuat 
ju nga ato (gratë me të cilat 
patët kurorë), jepnu shpërblimin 
e tyre të caktuar se është 
obligim. E nuk ka pengesë për 
ju, pas përcaktimit (te niqahut), 
në atë që ju pëlqeni mes vete. 
All-llahu është i Gjithëdijshëm, i 
Urti. ( En nisa:24)

Të pyesin ty (muslimanët) ç’është 
e lejueshme që të hanë ata. 

Thuaju (o Muhammed!): “... Dhe 
janë të lejuara për ju femrat e 

ndershme besimtare; dhe femrat 
e ndershme të atyre që u është 
dhënë Libri para jush, kur t’jua 
jepni dhuratat e kurorëzimit, 

duke u martua me ato, e duke 
mos bërë me to kurvëri, as duke i 
marrë për mikesha (konkubine). 
Kushdo që mohon besimin, puna 

e tij është e falimentuar. Ai në 
Ditën e Kijametit do të jetë nga të 

dënuarit(El Maideh:5) 

O ju që besuat, nuk është lejuar për ju të trashëgoni gratë (e të vdekurve) në mënyrë të dhunshme, e as t’i 
shtëngoni për t’u marrë diçka nga ajo që ju keni dhënë atyre, përveç nëse ato bëjnë ndonjë imoralitet të 
hapur. çoni jetë të mirë me to. Nëse urreni ato, bëni durim që All-llahu të japë shumë të mira në një send 

që ju e urreni. ( En Nisa:19)
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KODI/ETIKA 
MARTESORE

MEHRI/DHURATA E 
KUROREZIMIT

LIDHJE E 
SHENJTE/ 
KURORE E 

FORTE

OBJEKTIVAT E MARTESES: 
PAQE SHPIRTERORE, 

DASHURI & MESHIRE& 
DJEM &NIPA

VULLNETI I 
LIRE/PELQI

MI/JO 
DHUNA

Grave jepnu dhuratën e kurëzimit së tyre 
(niqahin) më të mirë, e në qoftë se ato 
nga vullneti i vetju falin diçka nga ajo, 

atëherë hane atë hallall të mirë.
( En Nisa:4)

O ju që besuat, nuk është 
lejuar për ju të trashëgoni 
gratë (e të vdekurve) në 

mënyrë të dhunshme, e as 
t’i shtëngoni për t’u marrë 

diçka nga ajo që ju keni 
dhënë atyre, përveç nëse 

ato bëjnë ndonjë imoralitet 
të hapur. çoni jetë të mirë 

me to. Nëse urreni ato, 
bëni durim që All-llahu të 
japë shumë të mira në një 

send që ju e urreni. 
( En Nisa:19)

O ju njerëz! Kinie frikë Zotin tuaj që ju 
ka krijuar prej një veteje (njeriu) dhe 
nga ajo krijoi palën (shoqën) e saj, e 

prej atyre dyve u shtuan burrra shumë 
e gra. Dhe kinie frikë All-llahun që me 

emrin e Tij përbetoheni, ruajeni 
farefisin (akraballëkun), se All-llahu 
është mbikëqyrës mbi ju.(En-Nisa:1)

“dhe njëri prej argumenteve të Tij, është që prej jush janë krijuar femrat, që të qetësoheni pranë tyre, dhe që në mes jush të 
lindë (vendoset) dashuria dhe mëshira. Me të vërtetë, në këtë, ka argumente për njerëzit që mendojnë”;( Er Rum:21) , “ 

Perëndia ka krijuar gratë nga lloji juaj, e nga gratë tuaja u jep djemtë e nipat dhe u furnizon me ushqime të mira”.( En Nahl:72)
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KODI/ETIKA 
MARTESORE

BARAZIA NE TE 
DREJTA DHE 
OBLIGIME

KONSULTIM 
/ PAJTIM

SJELLJE NJERZORE 

SJELLJE TE 
MIRE EDHE 

NE RAST 
URREJTJE

Ato kanë aq të drejta sa kanë edhe 
detyra, sipas arsyes, - përpos që burrat 

kanë përparësi për vetëm një shkallë. Se, 
Perëndia, është i Plotëfuqishëm dhe i 

Gjithëdijshëm. ( El Bekare:228)
Silluni mirë me to! Në qoftë 

se ato nuk ju pëlqejnë aq 
shumë (duroni) sepse është 
e mundur që juve diçka të 

mos u pëlqejë, por që 
Perëndia në atë do t’ju 
sjellë shumë të mira.  

( En Nisa:19)

….E nëse pas një konsultimi dhe 
pëlqimi (prindërit) shfaqin 

dëshirën për ndërprerjen (më 
heret) e gjinit, nuk është ndonjë 

mëkat për ta.( El Bekare:233) 

Ato (gratë e lëshuara), sipas mundësisë suaj i vendosni në ndonjë vend ku banoni ju, e mos i ngushtoni ato për t’i 
detyruar (të dalin). Në qoftë se ato janë shtatzëna, atëherë furnizoni ato derisa ta heqin barrën e tyre, e nëse ato u 
japin gji fëmijëve tuaj, atëherë jepnu atyre shpërblimin që u takon dhe kini mirëkuptim në mes jush ashtu si duhet, e 

në qoftë se hasni në vështirësi ndër vete, atëherë le të kërkojnë për të gjidhënëse tjetër. ( Et Talak:7)
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KODI/ETIKA 
MARTESORE

TE DREJTAT 
BASHKESHORTORE

PROBLEMET 
MARTESORE

SHKUROREZIMI DHE DISPOZITAT 
QE KANE TE BEJNE ME TE

INICIATIVA PER 
PAJTIM

RRETH KODIT MARTESOR DHE TE DREJTAT BASHKESHORTORE, 

DETALET E DIVORCIT E TE TJERS.. KEMI DISKUTUAR NE SISTEMIN 

FAMILJAR PARA KETYRE EMISIONEVE ..JU LUTEM REFEROHUNI 

ATYRE slajdave PER DETALE…FLM



ETIKA 
FAMILJARE

ETIKA NDAJ 
PRINDERVE DHE 

FEMIJVE

 ETIKA BASHKESHORTORE

ETIKA E 
TRASHIGIMISE

ETIKA FAMILJARE
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ETIKA E 
TRASHIGIMISE

MESHKUJT FEMRAT TE AFERMIT

Meshkujve ju takon pjesë nga 
pasuria që e lënë prindërit e të 

afërmit (pas vdekjes), edhe 
femrave ju takon pjesë nga ajo që 

lënë prindërit e të afërmit, le të 
jetë pak ose shumë ajo që lënë, ju 
takon pjesë e coaktuar (nga Zoti).

( En Nisa:7)

Mos lakmoni në atë, që All-llahu 
gradoi disa nga ju mbi disa të 

tjerë. Burrave ju takon hise nga ajo 
që fituan ata dhe grve gjithashtu 

ju takon hise bga ajo që fituan ato. 
All-llahut kërkoni nga të mirat e Tij. 

All-llahu është i dijshëm për çdo 
send.

( En Nisa:32)
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� All-llahu ju urdhëron për (çështen e trashigimit) fëmijët tuaj: për mashkullin hise sa për dy femra; 
� nëse janë (trashëgimtare) vetëm femra, dy e më shumë, atyre ju takojnë dy të tretat e pasurisë që trashëgohet; 
� nëse është një femër, asaj i takon gjysma; 
� për prindërit, për secilin nga ata, lu takon e gjashta nga ajo që ka lënë (i vdekuri) nëse ka fëmijë;
�  e në qoftëse (i vdekuri) nuk ka fëmijë e atë e trashëgojnë (vetëm) prindërit, atëherë nënës së tij i takon një e 

treta; 
� në qoftë se ai (i vdekuri) ka vëllezër, nënës së tij itakon vetëm një e gjashta, 
� (kjo e drejtë në trashëgim bëhet) pasi të kryhet (vasijjeti) që ka lënë dhe pasi të lahet borgji; 
� ju nuk dini se kush është më afër dobisë suaj. 
� (Ky përcaktim është) Urdhër nga All-llahu. Vërtet All-llahu është më i Dijshmi, më i Urti. 
� Juve ju takon gjysma e asaj (pasurie) që e lënë gratë e tuaja, nëse ato nuk kanë fëmijë,
�  por nëse ato kanë fëmijë, juve ju takon një e katërta nga ajo që lënë ato, pasi të kryhet testamenti i tyre dhe pasi 

të Iahet borgji. 
� Atyre (grave) ju takon një e katërta nga ajo që lini ju, nëse nuk kini fëmijë, 
� por nëse keni fëmijë, atyre ju takon një e teta nga ajo që leni pas kryrjes së testamentit që keni përcaktuar ose 

borxhit. Në qoftë se (i vdekuri) është mashkull ose femër, e trashëgohet nga ndnjë i largët (pse s’ka as prindër as 
fëmijë) po ka një vëlla ose një motër (nga nëna), atëherë secilit prej tyre u takon një e gjashta, 

� e në qoftëse sejanë më shumë (se një vëlla ose se nj motër) ata janë pjesmarrës të barabartë në të tretën (e tërë 
pasurisë), pas testamentit të porositur ose borxhit, e duke mos dëmtuar (trashëguesit). 

� Ky përcaktim është porositur prej All-llahu. All-llahu është i gjithëdijshmi, jo ingutshëm..( En Nisa:11-12) + ( En 
Nisa:176) – Ajetet e Kelales ( personi I vdekur dhe nuk ka kend pas veti …fund i sures ) 
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Kërkojnë përgjigjen tënde. Thuaju: “All-llahu ju përgjigjet për çështjen e 
“kelale-s” (ai që nuk prindër as fëmij që e trashigojnë). 

Nëse vdes një njeri që nuk fëmijë, por ka motër, atëherë asaj (motrës) i takon 
gjysma e pasurisë së lënë. 

Ai (vëllau) trashëgon tërë atë (që le motra) nëse ajo nuk ka fëmijë. 
Në qoftë se ato janë dy (motra që trashëgojnë), atyre dyjave u takojnë dy të 

tretat që lë ai. 
Në qoftë se janë vëllezër dhe të përzier burra dhe gra, atëherë mashkullit i takon 

hise dy fish më shumë se sa femrës. 
All-llahu ju sqaron, ashtu që të mos humbni. All-llahu di për çdo send.

( En Nisa:176) 



ETIKA 
FAMILJARE

ETIKA NDAJ 
PRINDERVE DHE 

FEMIJVE

 ETIKA BASHKESHORTORE

ETIKA E 
TRASHIGIMISE

ETIKA FAMILJARE



KODI/ETIKA SOCIALE
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LIGJE 

EDUKATIVE TE 
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ETIKA SOCIALE 
–VAZHDON…
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