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Hyrje në shkencat e hadithit 

 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، َمن يهِده هللا فال مضلَّ له، وَمن ُيضِلل  
ا صلى هللا عليه وسلم هو عبده ورسوله، وبعد حممد  فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا، وحده ال شريك له، وأشهد أن  : 

 

Mësimi dhe studimi i shkencave të hadithit bëhet si pjesë e studimit të një 

burimi të legjislacionit të Fesë së Allahut, ngase Suneti dhe Hadithi janë 

shpallje prej Allahut, thotë Allahu: (( اْْلََوى  َعِن  يَ ْنِطُق  يُوَحى  .َوَما  َوْحٌي  ِإالَّ  ُهَو  ِإْن  )) – "Ai nuk 

flet nga epshi (dëshira) e tij, ajo (që e thotë) nuk është tjetër pos shpalljes."1 

Pasimi i Pejgamberit (sal-la Allahu alejhi ue sel-lem) është një prej dy kushteve 

të pranimit të ndonjë adhurimi dhe kjo nuk mund të arrihet vetëmse pas studimit 

dhe mësimitë të kësaj lëmie madhështore. 

Për shkak të pozitës së lartë të Sunetit, i Dërguari i Allahut (sal-la Allahu alejhi 

ue sel-lem) mundohej që sa më mirë t'ua mëson sahabeve, pastaj kjo gjeneratë e 

artë vazhduan këtë rrugë, ua mësuan gjeneratave tjera Sunetin e Pejgamberit 

(sal-la Allahu alejhi ue sel-lem) dhe kështu me rradhë, gjeneratë pas gjenerate, 

brez pas brezi ia mësonin njeri tjetrit këtë lëmi. Kështu, kjo lëmi dhe kjo dituri 

arriti deri te ne dhe deri te gjeneratat tjera të largëta nga koha e Pejgamberit (sal-

la Allahu alejhi ue sel-lem). 
 

Premtimi i dhënë nga Allahu në Kur’an, ku thotë Allahu:  

 ((ِإَّنَّ حَنُْن نَ زَّْلَنا الذِِّْكَر َوِإَّنَّ َلُه حَلَاِفظُونَ ))
"Ne, me të vërtetë, kemi zbritur edh-Dhikr-in dhe, Ne, me të vërtetë, do ta 

ruajmë atë (origjinalitetin e tij)." Me të vërtetë, ky premtim evidentisht është 

përmbushur në dëlirësinë e pakontestueshme të tekstit Kur’anor përgjatë 

katërmbëdhjetë shekujve që nga shpallja e tij. Sidoqoftë, ajo që shpesh harrohet 

nga shumë muslimanë është se premtimi hyjnor gjithashtu përfshin edhe 

Sunetin e Pejgamberit (sal-la Allahu alejhi ue sel-lem), sepse Suneti është 

shembull praktik i implementimit të udhëzimit Kur’anor, urtësia që iu mësua 

Pejgamberit (sal-la Allahu alejhi ue sel-lem) krahas shkresës, dhe se as Kur’ani 

e as Sunet i s’mund të kuptohen ashtu si duhet pa njëri-tjetrin. Allahu e ruajti 

Sunetin duke ua mundësuar sahabëve dhe atyre që erdhën më pas që t’i mbajnë 

në mend, shkruajnë dhe përcjellin thëniet e Pejgamberit (sal-la Allahu alejhi ue 

sel-lem), përshkrimin e rrugës së tij, si dhe të vazhdojnë bekimet e të 

praktikuarit Sunetin. 

Më vonë, meqë dëlirësia e diturisë së Sunetit u kërcënua, Allahu bëri që Umeti 

musliman të prodhojë individë me aftësi të jashtëzakonshme e të mbajturit 

mend dhe ekspertizës analitike, të cilët udhëtuan palodhshëm që të 

përmblidhnin mijëra rrëfime dhe të cilët veçuan fjalët e vërteta të urtësisë 

Pejgamberike nga ato të shtrembëruara nga kujtesa e dobët, prej falsifikimeve të 

 
1 En-Nexhm,3-4 



K&S II                                                                                                                      2020-2021 

3 

 

gënjeshtarëve të pandërgjegjshëm, dhe prej thënieve të një numri të madh 

ulemashë (dijetarësh), sahabëve dhe atyre që ndoqën rrugën e tyre. 

E tërë kjo qe arritur përmes përkujdesjes precize ndaj fjalëve të kumtuara, dhe 

intimitetit të detajuar me biografitë e mijëra transmetuesve të hadithit. 

 

Kurani dhe Sunet i janë dy bazat mbi të cilat është ngritur argumenti dhe prova 

e Allahut mbi robët e Tij, dhe mbi të cilat janë ndërtuar dispozitat e besimit dhe 

punës, në aprovim apo refuzim. 

Ai i cili argumenton për diçka me vargje nga Kur'ani, atij i nevojitet vetëm një 

studim: të përputhurit e domethënies së vargut argumentues me ngjarjen e 

caktuar dhe nuk i nevojitet të vështruarit në transmetimin e tij, pasi që Kurani 

është aprovuar prerë me përcjellje mutevetira, me shprehjen dhe domethënien e 

tij. 

Ndërsa ai i cili argumenton me Sunet, ai ka nevojë për dy vështrime: 

I pari: Të vështruarit në saktësinë se ai është vërtet nga i Dërguari i Allahut 

(Sala Allahu alejhi ue sel-lem), pasi që jo të gjitha hadithet që i janë përshkruar 

Pejgamberit (Sala Allahu alejhi ue sel-lem) janë të vërteta. 

I dyti: Të vështruarit në përputhjen e domethënies së hadithit me çështjen në 

fjalë. 

Për shkak të vështrimit të parë tek Hadithi ka qenë e nevojshme vendosja e 

bazave me të cilat dallohen hadithet e pranuara nga ato të refuzuara, gjë të cilën 

e kanë bërë dijetarët e hadithit. 

Kolos të këtij Ummeti qëndronin prapa zhvillimit dhe avancimit të kësaj lëmie, 

njerëz të cilët sakrifikuan edhe gjërat më të shtrenjta, me qëllim që kjo dituri të 

mbetet e gjallë dhe e praktikuar në shoqëritë Islame, me qëllim që tradita 

Profetike të mbetet ashtu siç ishte në kohën kur Pejgamberi (sal-la Allahu alejhi 

ue sel-lem) ishte ne mesin e muslimanëve. 

Lusim Allahun e Madhëruar që ta bëjë këtë punë të sinqertë për Fytyrën e Tij, 

në përputhje me kënaqësinë e Tij dhe të dobishme për robët e Tij! Ai është 

Bujari më i Madh, më Fisniku. 
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1. Pëkufizimi i Sunetit dhe Hadithit 

 

Hadith ( يثَ دَ الَح ) quhet: “Ajo gjë e cila adresohet tek i Dërguari i Allahut (Sala 

Allahu alejhi ue sel-lem) prej fjalëve, veprave, aprovimeve apo përshkrimeve.”  

 

Suneti ( ةَ نَ السَ  ): Kjo fjalë në aspektin etimologjikë d.t.th. rrugë, metodologji, 

traditë, qoftë e mirë apo e keqek. Në këtë kontekst është transmetuar fjala e 

Pejgamberit (sal-la Allahu alejhi ue sel-lem): "Ai i cili e bën në Islam një sunet 

të mirë, e ka shpërblimin e këtij suneti dhe shpërblimin e atij që ka punuar me 

këtë sunet pas tij…"2 

 

Ndërsa në terminologji përkufizimi i këtij termi mvaret nga metodologjia dhe 

ekspertiza e dijetarëve që e perdorin këtë term, p.sh: 

 

1- Thotë ibn Mendhur: "Në hadithe është përsëritur (termi) sunet ( ُالسُّنَّة)  dhe 

kuptime tjera të ngjashme me të, esenca në (kuptimin e termit) është: Rrugë, 

traditë, ndërsa nëse përdoret në kuptimin sheriatik (terminologjik), atëherë e ka 

për qëllim atë të cilën e ka urdhëruar Pejgamberi (sal-la Allahu alejhi ue sel-

lem), ndaluar apo ka nxitur që të bëhet, qoftë fjalë apo vepër, prej gjërave të 

cilat nuk i ka përmendur Libri i Allahut, për këtë thuhet në argumentet fetare; 

Libri dhe Suneti, d.m.th. Kur'ani dhe Hadithi."3  

 

2- Thotë esh-Shatibij: "Poashtu fjala Sunet  përdoret si antonim i fjalës bida't, 

andaj thuhet: Filani është me Sunet; nëse vepron në pajtueshmëri me atë që e ka 

vepruar Pejgamberi (sal-la Allahu alejhi ue sel-lem) dhe thuhet: Filani është me 

bida't; nëse vepron në të kundërtën e kësaj (gjendjes së parë)." 

Poashtu fjala Sunet  përdoret ndonjëherë dhe ka për qëllim atë që e kanë vepruar 

sahabet, qoftë kjo në Libër, apo jo, për faktin se ata (në këtë vepër) pasojnë 

ndonjë Sunet  të vërtetuar tek ata, por që nuk na është transmetuar neve, ose 

është ixhtihad i tyre, për të cilin janë pajtuar të gjithë (sahabet) apo vetëm 

Hulefatë e drejtë, thotë Pejgamberi (sal-la Allahu alejhi ue sel-lem): "Kapuni 

për Sunet in tim dhe për Sunet in e Hulefave të drejtë dhe udhëzues." 

 

3- Thotë AbduLatif ibn AbdurRahman Aal esh-Shejh: "Sunet i në esencë është 

ajo (rrugë) në të cilën ishte Pejgamberi (sal-la Allahu alejhi ue sel-lem), atë që e 

ka lënë si traditë, e ka urdhëruar, qoftë prej parimeve fetare, apo degëve 

(joparimore), madje këtu bën pjesë edhe stili dhe mënyra e ndejes, pastaj ky 

term është veçuar në disa kontekste…."4 

 
2 Muslimi (15) 
3 Lisanul arab 
4 Minhaxh et-te'sis ue et-takdis, fq.9-10 
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Ndërsa pasi janë përmbledhur dhe veçuar/ndarë lëmitë njëra prej tjetrës, atëherë 

fjala Sunet ( ُالسُّنَّة) kishte kuptimin varësisht prej lëmisë që përdorej. 

1- Te dijetarët e hadithit (muhaddithinët): "Çdo gjë e cila transmetohet nga i 

Dërguari i Allahut (sal-la Allahu alejhi ue sel-lem), qoftë ajo fjalë, vepër, 

aprovim apo virtyt." 

 

2- Te dijetarët e Usuli Fikhut (usulijinët): "Çdo gjë që e bën i Dërguari i 

Allahut, qoftë fjalë, vepër apo pajtim dhe që ka mundësi të jetë argument për një 

dispozitë fetare." 

 

3- Te dijetarët e Fikhut (fukahatë): "Atë për cilën na ka urdhëruar Ligjvënësi 

në mënyrë jo të prerë." Apo: "Ajo për veprimin e së cilës ka shpërblim dhe për 

lënien e së cilës ka fajsim, qortim, mirëpo jo dënim."  

 

3. Pozita e Sunet i në Islam 
 

Suneti, me kuptimin që u permend më lartë, çdo gjë e cila transmetohet nga i 

Dërguari i Allahut (sal-la Allahu alejhi ue sel-lem), qoftë ajo fjalë, vepër apo 

pajtim, është një prej dy burimeve të legjislacionit Islam, burim i cili i është 

shpallur Pejgamberit (sal-la Allahu alejhi ue sel-lem), ndërsa burimi tjetër është 

Kur'ani, i cili është fjala e Allahut, Zotit të botrave, i zbritur, jo i krijuar, prej tek 

Ai ka filluar dhe tek Ai do të kthehet. 

Për faktin se Suneti është shpallje prej Allahut flasin tekstet e Kur'anit, Sunetit 

dhe Ixhma'ja e të gjithë muslimanëve.  

 

a) Nga Kur'ani: 

 

- (( . ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحىَوَما يَ ْنِطُق َعِن اْْلََوى  )) – "Ai nuk flet nga epshi (dëshira) e tij, ajo (që 

e thotë) nuk është tjetër pos shpalljes."5 

 

يتفكرون)) - لعلهم  إليهم و  نزل  للناس ما  لتبني  الذكر  إليك  انزلنا   Ty ta zbritëm Dhikr-in që t’u" – ((و 

shpjegosh njerëzve atë që u është shpallur atyre, me shpresë se do të 

meditojnë."6 

- (( هللا و يغفر لكم ذنوبكم وهللا غفور رحيمقل إنكنتم حتبون هللا فاتبعوين حيببكم   )) – "Thuaj: “Nëse e doni 

Allahun, atëherë ejani pas meje që Allahu t’ju dojë, t’ju falë mëkatet tuaja, se 

Allahu është që fal shumë, mëshiron shumë."7 

 

 
5 En-Nexhm,3-4 
6 En-Nahl, 44 
7 Aal I'mran, 31 
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- (( بينهم مث ال جيدوا ف  فيما شجر  يؤمنون حيت حيكموك  تسليما  فال و ربك ال  و يسلموا  مما قضيت  أنفسهم حرجا  )) – 

"Për Zotin tënd jo, ata nuk janë besimtarë, derisa të mos të të zgjedhin ty për 

të gjykuar në atë konflikt mes tyre, pastaj (pas gjykimit tënd) të mos ndiejnë 

pakënaqësi nga gjykimi yt dhe (derisa) të mos binden sinqerisht."8 

 

أليم)) - عذاب  يصيبهم  أو  فتنة  تصيبهم  ان  أمره  عن  خيالفون  الذين   Le të ruhen, të jenë të" – ((فليحذر 

kujdesshëm, ata që kundërshtojnë urdhërin (rrugën) e tij, se ata do t’i zërë 

ndonjë telash, ose do t’i godasë dënimi i hidhët."9  

Dhe shumë ajetet tjera të cilat në urdhërojnë në qëndrimin dhe të kapurit për 

rrugën e Pejgamberit (sal-la Allahu alejhi ue sel-lem). 

 

 

b) Nga Suneti: 

 

- Nga ebu Rafi', thotë: Tha Pejgamberi (sal-la Allahu alejhi ue sel-lem): "Mos të 

mbështetet dikush në kolltukun e tij, t'i paraqitet atij ndonjë çështje, të cilën e 

kam urdhëruar apo e kam ndaluar, e të thojë: Nuk e di këtë. Çdo gjë që gjendet 

në Kur'an e pasojmë."10 

 

- Transmetohet nga Mikdam ibn Mead se Pejgamberi (sal-la Allahu alejhi ue 

sel-lem) ka thënë: "Me të vërtetë, më është dhënë Kur'ani edhe diç e ngjashme 

si ai. Pritet që të ketë njeri i ngopur, i mbështetur në kolltukun e tij, e të thotë: U 

porosis me këtë Kur'an, ç'ka të gjeni në të halal, llogariteni ashtu, e ç'ka të gjeni 

në te haram llogariteni si të tillë. Pa dyshim, atë që e ka bërë haram 

Pejgamberit (sal-la Allahu alejhi ue sel-lem) është sikur ajo që e ka bërë haram 

Allahu."11 

- Nga Xhabir ibn Abdullah se ka thënë: Ka thënë i Dërguari i Allahut (sal-la 

Allahu alejhi ue sel-lem): "Ndoshta dikush nga ju, do t'i vijë atij ndonjë thënie 

prej thenieve të mia, e ai do të jetë i mbështetur kolltuk dhe do të thotë: Leri 

këto! Çka gjendet në Kur'an e pasojmë."12 

- Transmeton I'rbad ibn Sarijete duke thënë: “Na fali neve namazin e sabahut 

Pejgamberi (sal-la Allahu alejhi ue sel-lem) e më pas na mbajti një këshillë të 

qartë. Na u rrënqethën zemrat dhe rrodhën lotët: I thamë: “O i Dërguar i 

Allahut, sikur kjo është këshilla yte e fundit, prandaj na porosit.” Tha: “Ju 

porosis me takvallëk (frikërespekt) ndaj Allahut, të jeni të dëgjueshëm dhe të 

nënshtruar edhe po që se ju udhëheq ndonjë skllav etiopas. Kush do jetojë nga 

ju, do të shohë ndarje të shumta, prandaj ju porosis që t’i përmbaheni Sunetit 

tim, sunetit të sundimtarëve të drejtë e të udhëzuar, kapuni për të (Sunetin) fort, 

 
8 En-Nisa, 65 
9 En-Nur, 63 
10 Ebu Davud (4605) 
11 Ebu Davudi (4604) 
12 Ibën Abdul-Berr, Xhamiu Bejanil Ilm (2/189) 
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me dhëmballë. Kujdes nga risitë, se çdo risi është bida't dhe çdo bida't është 

lajthitje (humbje)."13 

 

 

c) Disa thënie të Selefit rreth pozitës së Sunetit në Islam: 

 

- Nga el-Hasen el-Basri se I'mran ibn Husejn (radijAllahu anhu) ishte ulur dhe 

me te ishin shokët e tij, atëherë një njeri tha: Mos na mësoni asgjë përpos 

Kur'anit! Tha (I'mrani): Afrohu. Pastaj ai u afrua, atëherë I'mrani tha: "Si 

mendon, poqëse ty edhe shokëve tu ju jepej në përgjegjësi Kur'ani14, a do të 

gjeshe në të se Namazi i drekët është katër (rekate), Namazi i Iqindisë katër dhe 

Akshami tre, të lëxosh në dy të parat?! Poqëse ty edhe shokëve tu ju jepej në 

përgjegjësi Kur'ani, a do të gjeshe se Tavafi është shtatë, dhe Taëavif mes 

Safasë dhe Merves?!" Pastaj tha: "O ju njerëz, merrni nga ne, sepse ju, pasha 

Allahun, poqëse nuk e bëni këtë do të devijoni."15 

 

- Thotë Hassan ibn Atijjeh: "Xhibrili (alejhi es-selam) ia shpallte Pejgamberit 

(sal-la Allahu alejhi ue sel-lem) Sunet in, ashtu siç ia shpallte Kur'anin."16 

Nga Ejjub es-Sekhtijani, një njeri i tha Mutarrif ibn Abdullah ibn esh-Shekhir-it: 

Mos na tregoni vetëmse atë që është në Kur'an. Atëherë Mutarrif i tha: "Ne, 

pasha Allahun, nuk duam që ta zëvendësojmë Kur'anin, por dëshirojmë atë që 

është më i ditur rreth Kur'anit se ne."17 

 

- El-Euzai', Mekhuli, Jahja ibn ebi Kethiri dhe të tjerë kanë thënë: "Kur'ani ka 

më shumë nevojë për Sunet in, sesa Sunet i për Kur'anin, Sunet i është gjykues 

(sqarues) i Kur'anit dhe jo Kur'ani gjykues i Sunetit."18 

 

- Fadl ibn Zijadi ka thënë: "E kam dëgjuar ebu Abdullahun-Ahmed ibn 

Hanbelin- kur është pyetur rreth hadithit ku thuhet se Sunet i është gjykues i 

Kur'anit, ai tha: "Nuk kam guxim ta them këtë, por Sunet i e shpjegon Librin, e 

qartëson dhe e shkoqit."19 

 

 

 

 

 

 

 
13 Ebu Davud (4607) 
14 Komentimi dhe spjegimi i dispozitave 
15 El-Bejheki n ëed-Delail (1/25) 
16 Ed-Darimi në es-Sunen (1/177)  
17 Ibn AbdulBerr në el-Xhami' (1/191) 
18 Ed-Darimi në es-Sunen (1/177) hadithi nr.593 
19 Hatib el-Bagdadi ne el-Kifajeh fq.47 
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4. Kujdesi i Selefit për Sunet in 

 
Kanë ndryshuar mënyrat e kujdesit të Selefit ndaj Sunetit, varësisht prej 

mundësive dhe mjeteve që i kishin në dispozicion, secili në kohën e vet, mirëpo 

e gjejmë se ata jepnin mund të madh, i shfrytëzonin të gjitha mundësitë dhe 

mjetet me qëllim të dhënies kujdes Sunetit, qoftë me dituri apo praktitk, me 

shkrim apo me memorizim, me mësim dhe shpërndarje të këtyre mësimeve në 

mes të njerëzve. Dot t'i përmend disa prej shembujve të këtij kujdesi, duke e 

ruajtur rënditjen kronologjike, por duke u fokusuar vetëm në shekujt e artë, të 

cilët mbarojnë më fundin e shekullit të III Hixhrij, periudha e lulzimit të Sunetit 

dhe lëmive të Sunetit. 

 

a) Periudha e Sahabeve: 

 

Sahabet (radijAllahu anhum), në kohën e Pejgamberit (sala Allahu alejhi ue sel-

lem) i nxirrnin dispozitat fetare nga Libri i Allahut, të cilin e mësonin nga 

Pejgamberi (sala Allahu alejhi ue sel-lem). Shumë prej ajeteve të cilat zbritnin 

(u shpallnin) ishin të padefinuara (muxhmel), jo të detajizuara, të përgjithsuara, 

jo specifike, siç është urdhëri për namaz, ky urdhër është përmendur në Kur'an 

në formë të përgjithshme, jo në formë të detajizuar, nuk tregohet numri i 

rekateve, forma e namazit, e as koha e namazeve. Poashtu edhe urdhëri për 

zekat, ka ardhur në formë të përgjithshme, nuk është përcaktuar minimumi i 

pasurisë për të cilën duhet të jepet zekat dhe as që janë përcaktuar sasija dhe 

kushtet e këtij adhurimi. 

Kështuqë, sahabet medoemos duhej të referohen tek i Dërguari i Allahut (sala 

Allahu alejhi ue sel-lem) për t'i njohur dispozitat në detaje, ndërsa Pejgamberi i 

Allahut, ishte kumtues i mesazhit të Allahut dhe njeriu i cili më së miri i dinte 

qëllimet e fesë së Allahut. 

 

Allahu na ka treguar për misionin e profetit të Tij, se ai e shpjegon Kur'anin, e 

qartëson atë dhe qëllimet e dispozitave dhe ajeteve të përmendura në Kur'an, 

thotë Allahu: 

 

َ لِلنَّاِس َما نُزَِِّل إِلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرونَ َوأَ  )) نزَْلَنا إِلَْيَك الذِِّْكَر لِتُ َبنيِّ )) 

"Ty ta zbritëm Dhikr-in që t’u shpjegosh njerëzve atë që u është shpallur 

atyre, me shpresë se do të meditojnë."20 

Sahabet (radijAllahu anhum) i respektonin kufijtë e urdhërave dhe ndalesave të 

Pejgamberit (sala Allahu alejhi ue sel-lem), e merrnin atë si shembull në të 

gjitha veprat e tyre, në ibadetet dhe marrëdhëniet ndërnjerëzore, përpos në gjërat 

të cilat e dinin se janë veçori të tij, kështuqë i mësonin dispozitat rreth namazit, 

formën e namazit, shtyllat e namazit, duke ndjekur urdhërin e Pejgamberit (sala 

 
20 En-Nahl, 44 
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Allahu alejhi ue sel-lem) i cili thotë: "Faluni ashtu siç më keni parë duke u 

falur."21 

Prej tij e mësonin haxhin, duke iu përgjigjur urdhërit të tij (sala Allahu alejhi ue 

sel-lem) i cili thotë: "Merrni prej meje haxhin tuaj (formën e haxhit)." 

Bënin çdo gjë të cilën e bënte Pejgamberi (sala Allahu alejhi ue sel-lem) dhe e 

linin çdo gjë të cilën e linte i Dërguari i Allahut, duke mos e ditur shkakun se 

pse e bëjnë këtë, e as që e pyetnin për shkakun ose urtësinë e veprimit apo lënies 

së ndonjë vepre. 

Ka nxjerrur Buhariu nga ibn Umeri (radijAllahu anhu) thotë: "Pejgamberi (sala 

Allahu alejhi ue sel-lem) vuri një unazë të arit dhe njerëzit vurën unaza të arit, 

pastaj e hodhi (largoi) dhe tha: "Unë më asnjëherë nuk do ta vë." Dhe njerëzit i 

hodhën unazat e tyre." 

Ka nxjerrur ebu Davudi nga ebu Sei'd el-Hudrij (radijAllahu anhu) se ka thënë: 

"I Dërguari i Allahut duke u falur si imam me sahabet, i zbathi nallet e tija dhe i 

la nga ana e majtë e tij. Kur njerëzit (sahabet) e panë këtë, i zbathën nallet e tyre 

dhe kur Pejgamberi (sala Allahu alejhi ue sel-lem) e mbaroi namazin e tij tha: 

"Çfarë ju bëri që t'i zbathni nallet tuaja?" Thanë: E pamë që i hodhe (zbathe) 

nallet tua dhe ne i hodhëm. Atëherë tha Pejgamberi (sala Allahu alejhi ue sel-

lem): "Me të vërtetë, më erdhi Xhibrili (alejhi es-selam) dhe më lajmëroi se në 

to ka papastërti." 

Kështu ishte kujdesi i "gjeneratës së artë" për Sunet in e Pejgamberit (sala 

Allahu alejhi ue sel-lem) gjatë jetës së tij, pasim i plotë i tij dhe mos tejkalim i 

kufijve të tij, qoftë ajo ndalesë apo urdhër, dorëzim i plotë ndaj dispozitave të 

tija dhe përmbajtje në detaje për rrugën e tij. 

Ndërsa pas vdekjes së Pejgamberit (sala Allahu alejhi ue sel-lem) e shohim se 

sahabet kujdeseshin për Sunet in nëpërmes pasimit të metodave të ndryshme, 

prej këtyre: 

 

1- Mësimi përmendësh dhe vërtetimi i gjërave të mësuara përmendësh, derisa 

ndonjëri prej tyre udhëtonte një muaj të plotë për tu vërtetuar për autencititetin e 

një hadithi. 

2- Shkruajtja e Sunetit nëpër fleta, pastaj shpërndarja e këtyre shkrimeve mes 

njerëzve. 

E gjithë kjo sipas një metodologjie shkencore dhe praktike, karakteristikë më e 

rëndësishme e së cilës mundet të jetë; ndjenja e përgjegjësisë për misionin e 

marrë mbi supe. 

Sahabet ndjejtën përgjegjësinë e ruajtjes dhe praktikimit të Sheriatit mbi supet e 

tyre, pastaj kumtimin e saj tek Ummeti, duke e çuar në vend emanetin për të 

cilin ishin zgjedhur, edhe atë ashtu siç ua kumtoi i Dërguari i Allahut (sala 

Allahu alejhi ue sel-lem) atyre. 

 
21 Buhariu (631) 
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Sahabet ishin gjenerata më e mirë e cila e barti këtë dituri dhe më e mira e cila e 

kumtoi dhe kjo padyshim se ishte si rezultat i ndjenjës së përgjgjësisë që e 

kishin ata për këtë mision. 

 

b) Periudha e tabii'inëve dhe atyre që erdhën më pas 

 

Në fund të kohës së sahabeve dhe në fillimi të gjeneratës së re e cila erdhi pas 

tyre, tabii'nët, filluan të paraqiten elementet e para të fitneve dhe të risive në Fe, 

kjo ngase armiqtë e kësaj Feje, qofshin hebrenjtë, të krishterët, zjarrputistët, 

filozofët, u përzien me njerëzit që hyrën në këtë Fe, ju ngushtua shpirti prej 

fitoreve të mëdha dhe përhapjes së shpejtë të kësaj Feje në të gjitha anët e botës, 

edhe kur nuk ju bëri dobi rezistenca ushtarake, atëherë këta armiq u mbështetën 

në një armë tjetër, kurthat dhe mashtrimet që i bënin rreth Fesë së Allahut dhe 

ithtarëve të kësaj Feje, kështuqë, filluan të shkaktojnë përçarje dhe dyshime në 

mesin e muslimanëve, sidomos në mesin e atyre që sa e kishin pranuar Islamin. 

Në këto rrethana dhe gjatë përhapjes së këtyre fitneve dhe dyshimeve, gjenerata 

cila vijonte pas gjeneratës së sahabeve, gjegjësisht tabii'nët, edhe ata që i pasuan 

tabii'nët, prej shekujve të mirëfilltë, ndoqën mënyra të ndryshme të përkujdesjes 

ndaj Sunetit, varësisht prej mundësive dhe mjeteve që i kishin në dispozicion në 

atë kohë. 

Kjo veprimtari e këtyre gjeneratave mundet të përmblidhet në gjërat e 

përmendura në vijim: 

 

1- Mësimi dhe përhapja e Sunetit. 

2- Pasimi dhe të kapurit për këto mësime. 

3- Kundërshtimi i atij që e kundrështon Sunetin apo është neglizhent ndaj saj. 

4- Udhëtimi në kërkim të hadithit. 

5- Pyetja rreth senedit. 

6- Studimi i gjendjes së transmetuesve dhe bartësve të diturisë, gjë e cila 

rezultoi me një lëmi të njohur të Shkencave të hadithit, lëmi e cila quhet ((I'lm 

er-rixhal)), lëmi e cila është veçori ë këtij Ummeti. 

7- Përmbledhja dhe shkrimi i Sunetit, e cila filloi me shkrimin e Sunetit nëpër 

fleta, e më pas kaloi në shkrimin e veprave voluminoze të radhitura në kapituj 

dhe nënkapituj, radhitje ose sipas kapitujve ose sipas senedit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K&S II                                                                                                                      2020-2021 

11 

 

Udhëtimi në kërkim të hadithit 

 

Kemi përmendur se Suneti është shpallje prej Allahut dhe se është qartësues i 

çështjeve jo të qarta të Librit të Allahut, andaj pasiqë Suneti ka këtë pozitë në 

Fenë e Allahut, Selefi (Allahu i mëshiroftë) ia dhanë kujdësin e merituar dhe 

sakrifikuan për hir të përmbledhjes së hadithit dhe senedeve të tij çdo gjë që e 

kishin në dispozicion, derisa udhëtuan në largësi të mëdha, në vështirësi të 

rënda, duke iu përgjigjur fjalës së Allahut: 

(( يِن َولِيُنِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ۚ  َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِينِفُروا َكافَّة    ُهْم طَائَِفٌة لِِّيَ تَ َفقَُّهوا ِف الدِِّ إِلَْيِهْم لََعلَُّهْم حَيَْذُرونَ  فَ َلْواَل نَ َفَر ِمن ُكلِّ ِفْرقٍَة مِّن ْ )) 

"Nuk duhet të shkojnë (në luftë) të gjithë besimtarët. E, pse të mos shkojë prej 

çdo grupi nga një grup, që të mësohet në besim dhe kur të kthehet tek ata të 

këshillojë popullin e vet që t’i druajnë Allahut."22 

Poashtu këtë e kanë bërë duke u argumentuar me fjalën e Pejgamberit (sala 

Allahu alejhi ue sel-lem): "Ai i cili zgjedh rrugë në të cilën mëson dituri, Allahu 

ia lehtëson me të rrugën për në Xhennet." 

Udhëtimi në kërkim të hadithit ishte prej gjërave të domosdoshme të rrugës së 

muhadithinëve dhe metodologjisë së tyre për të kërkuar dituri, thotë ibn Salah 

(Allahu e mëshiroftë): "Kur të mbaron me dëgjimin e senedeve të lartë dhe 

gjërave të rëndësishme në vendin e tij, atëhere le të udhëton në vende tjera." 

Transmetohet nga Ahmed ibn Hanbel se është pyetur: A udhëton njeriu në 

kërkim të senedit të lartë? Ai tha: "Po, pasha Allahun, shumë. Alkameh dhe el-

Esued dëgjonin ndonjë hadith nga Umeri (radijAllahu anhu), mirëpo nuk 

bindeshin, derisa shkonin tek Umeri (radijAllahu anhu) që ta dëgjojnë prej tij." 

Nga Ibrahim ibn Ed'hem thotë: "Allahu i largon sprovat nga ky Ummet me 

udhëtimin e pasueve të hadithit." 

Bazë për këtë është udhëtimi i pejgamberit të Allahut, Musa-it (alejhi es-selam) 

tek Hadir (Hidri) (alejhi es-selam), udhëtim dhe tregim të cilin Allahu na ka 

treguar në suren el-Kehf. 

Udhëtimi në kërkim të diturisë kishte filluar me ardhjen e atyre delegacioneve të 

cilat erdhën tek i Dëguari i Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem) nga të gjitha 

pjesët e Gadishullit Arabik, erdhën dhe mësuan diçka prej asaj që e kishte 

shpallur Allahu. 

Pas vdekjes së Pejgamberit (sala Allahu alejhi ue sel-lem), sahabet të cilët ishin 

të shpërndarë nëpër botë vazhduan të bënin të njejtën gjë të cilën e bënin 

delegacionet me Pejgamberin (sala Allahu alejhi ue sel-lem), kështu p.sh. 

udhëtoi Xhabir ibn Abdullah deri tek Abdullah ibn Unejs (radijAllahu anhu) në 

Sham, udhëtim i cili zgjati një muaj, vetëm që ta dëgjon një hadith të cilin nuk e 

transmetonte askush përpos ibn Unejsit. 

Poashtu udhëtoi edhe ebu Ejjub el-Ensari (radijAllahu anhu) deri tek Ukbeh ibn 

Amir në Egjipt dhe kur e takoi tha: Na transmeto atë që ke dëgjuar nga i 

Dërguari i Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem) rreth mbulimit të muslimanit, 

 
22 Et-Teube, 122 
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nuk ka mbetur askush që e transmeton përpos meje dhe teje. Pasi ia transmetoi 

atë që dëshiron, i hypi ebu Ejjubi deves së tij dhe u kthye për në Medine. 

Kështu vazhdoi të jetë edhe me tabi'inët, sahabet ishin të shpërndarë nëpër 

vende të ndryshme, pas çlirimeve të atyre vendeve, bartnin me vete trashigimin 

profetike, ishte vështirë që dikush të ketë dije të gjërë rreth hadithit, e mos të 

udhëtoj nëpër vende të ndryshme për kërkim të hadithit dhe bartësve të tij, e ato 

ishin sahabet. 

Thotë Imam Sei'd ibn el-Musejjib, zotëriu i tabi'inëve: "Udhëtoja në kërkim të 

një hadithit, në largësi të netëve dhe ditëve." 

 

Shkaqet e udhëtimit në kërkim të hadithit 

 

Ky udhëtim dhe këto ekspedita të dijetarëve bëheshin për shumë shkaqe, prej 

më të rëndësishmëve mundet të përmendim: 

1- Te sahabet; Për dëgjim të ndonjë hadithi të cilin nuk e kishte dëgjuar sahabiu 

nga i Dërguari i Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem), ose për vërtetim të 

ndonjë hadithit që e kishte dëgjuar sahabiu, mirëpo në vendin e tij nuk kishtë 

ndonjë prej sahabave që t'ia vërteton të njejtin transmetim. 

2- Te tabi'inët; Për shkak se sahabet ishin të shpërndarë nëpër vende të 

ndryshme dhe secili prej tyre kishte diçka prej trashigimisë profetike, andaj për 

shkak të nevojës së madhe për atë që e bartnin, udhëtuan tabi'inët drejt tyre. 

3- Shkaqe tjera të cilat u shfaqën pas këtyre dy gjeneratave, prej këtyre 

shkaqeve mundet të përmendim: 

  - Shpikja e haditheve, sepse u përhapën pasuesit e epsheve të cilët për ta 

ndihmuar rrugën e tyre shpikën dhe trilluan fjalë, të cilat më pas ia përshkruan 

Pejgamberit (sala Allahu alejhi ue sel-lem). Si pasojë e kësaj, dijetarët u 

aktivizuan dhe filluan të udhëtojnë që ta vërtetojnë autenticitetin e këtyre fjalëve 

dhe burimet e saja.  
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Përmbledhja dhe shkrimi i Sunetit në dy shekujt e parë 
 

1. Përmbledhja dhe shkrimi i Sunetit në shekullin e parë 

 
Në kohën e Pejgamberit (sala Allahu alejhi ue sel-lem) 

 

Ishtë e njohur në mes të njerëzve të thjeshtë (masës së gjërë) jo të specializuar 

(në lëminë e hadithit), se hadithi apo ajo që quhet dituri te dijetarët e hadithit, ka 

mbetur vetëm si transmetime gojore të dijetarëve më shumë se një shekull, duke 

mos shkruar gjë nga këto transmetime. Ky mendim vazhdoi kështu afër 5 

shekuj, duke u përhapur dhe forcuar, derisa erdhi Hatib el-Baghdadi, i cili i 

përmblodhi çështjet e shpërndara të kësaj teme dhe shkroi librin Takjiid el-I'lm 

 .(تقييد العلم)
Shkaku i këtij mendimi është keqkuptimi i asaj që është transmetuar nga 

dijetarët e hadithit rreth shkruarjes dhe përmbledhjes së hadithit, ngase ata kanë 

përmendur se i pari i cili e përmblodhi diturinë është ibn Shihab ez-Zuhri, i cili 

ka ndëruar jetë në vitin 124 H. dhe kanë përmendur autorët e parë të librave të 

cilët jetuan përafërsisht deri në vitin 146 H. 

Para Hatib el-Baghdadit, dijetarët nuk ia kanë dhënë hakun e merituar kuptimit 

të thellë dhe preciz kësaj çështjeje, madje i transmetonin keto thënie (të 

dijetarëve) në formë e cila aludonte se me të vërtetë i pari që përmblodhi dhe 

shkroi hadhithin është ez-Zuhri dhe se autorët e parë të librave erdhën pas tij. 

Ky mendim dominoi mbi disa autorë, siç janë: ebu Talib el-Mekki, Imam 

Dhehebiu, el-hafidh ibn Haxher, el-Makrizij, të gjithë e përmbanin këtë 

qëndrim, edhe pse gjenin në këtë çështje kontradiktë, ngase përmendin (nëpër 

librat e tyre) se ata që ishin pas sahabeve dhe tabii'nëve e shihnin diturinë e 

shkruar në kohën e sahabeve dhe tabii'nëve në fletushka autentike, pa rënditje, si 

dituri valide. 

Andaj themi se ka patur shkrim (të diturisë) para periudhës së ez-Zuhrit, i cili 

llogaritet prej tabii'nëve të vegjël. 

Hatib el-Baghdadi u mundua që të vërteton se shkrimi i diturisë ka qëne që në 

kohën e Pejgamberit (sala Allahu alejhi ue sel-lem), pastaj në periudhën e 

sahabeve dhe tabii'nëve poashtu, gjë e cila e çoi në studim të historisë së 

shkrimit dhe përmbledhjes së diturisë, andaj i përmblodhi hadithet dhe 

transmetimet që kanë të bëjnë me zanafillën e shkrimit të diturisë dhe sasia që e 

përmblodhi është më e madhe se e paraardhësve të tij. Gjatë hulumtimit e pa se 

këto transmetime rënditen në dy grupe, të kundërta njëra me tjetrën, disa prej 

tyre aludojnë se hadithi lejohet të shkruhet, ndërsa të tjerat tregojnë të kundërtën 

e kësaj. Këtë poashtu e kishin hasur edhe dijetarët përpara tij, mirëpo ai gjeti 

edhe diçka tjetër, diçka të re. Kjo është se në disa transmetime aludohet në 

shkakun e ndalesës së shkrimit, andaj e pa të arsyeshme që këto transmetime t'i 
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veçon në kapitull të ndarë, me shpresë se këto transmetime përmbajnë në vete 

përgjigjen rreth këtyre mospajtimeve dhe polemikave.  

Nëpërmes ndarjes së mëposhtme do të mundohemi që ta përfshijmë dhe ta 

kuptojmë këtë mesele sa më mirë: 

 

a) Hadithet që kanë ardhur në kontekst të ndalimit nga shkrimii haditheve: 

Asnjë prej këtyre haditheve nuk është i saktë, përpos hadithit të ebu Sei'd el-

Hudrit (radijAllahu anhu); "Mos shkruani prej meje dhe ai i cili ka shkruar prej 

meje, veç Kur'anit le ta fshij atë." Hadithin e ka nxjerrur Muslimi si thënie e 

Pejgamberit (sala Allahu alejhi ue sel-lem), mirëpo Buhariu dhe të tjerë kanë 

supozuar se kjo thënie është meukuf, d.m.th. është thënie e ebu Sei'dit 

(radijAllahu anhu). 

 

b) Qëndrimet dhe mendimet e dijetarëve rreth kësaj mesele (rreth këtij hadithi): 

- Kjo dispozitë të jetë e deroguar (shfuqizuar) me hadith tjetër, d.m.th. në fillim, 

shkrimi i hadhit ka qenë i ndaluar nga frika e përzierjes me Kur'anin. Këtë 

mendim e ka ibn Kutejbe, er-Ramehurmuzi dhe el-Hatabi. 

- Të jetë ndalesa në lidhje me shkrimin e hadithit me një fletë me Kur'anin, 

poashtu këtë mendim e ka përfaqsuar el-Hatabi, el-Baghdadi dhe të tjerë. 

- Disa thanë: Ndalesa është e veçantë për atë i cili mbështetet vetëm në shkrim, 

jo edhe në mëmorizim, ndërsa lejohet për të tjerët, etj. 

 

c) Hadithet që kanë ardhur në kontekst të lejes për shkrimin e haditheve. 

Ka shumë hadithe të cilat flasin për çështjen e shkrimit të diturisë nga i Dërguari 

i Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem), disa prej këtyre haditheve janë të saktë, 

ndërsa të tjerët jo. Prej haditheve të saktë mundet të përmendim: 

- Nga ebu Hurejre (radijAllahu anhu): "Asnjë prej sahabeve nuk ka aq hadithe 

sa unë, përpos Abdullah ibn Amr-it, ngase ai shkruante ndërsa unë jo." 

- Hadithi i ibn Abasit (radijAllahu anhu): "Pejgamberi (sala Allahu alejhi ue 

sel-lem) në sëmundjen e tij tha: Më sillni një letër (diçka për të shkruar), që tu 

shkruaj një shkrim pas së cilit nuk do të devijoni asnjëherë." 

- Nga ebu Hurejra (radijAllahu anhu): "Mbajti i Dërguari i Allahut një fjalim 

gjatë çlirimit të Mekes, derisa tha: "Shkruani ebu Shat-it." 

- Hadithi i Abdullah ibn Amr-it (radijAllahu anhu) në të cilin thotë: "Shkruaja 

çdo gjë nga i Dërguari i Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem)…" Pastaj 

Kurejshët e kundërshtuan dhe i thanë se Pejgamberi është njeri si të gjithë 

njerëzit, hidhërohet, gëzohet, pikëllohet, andaj Abdullahu ia tregoi këtë dilemë 

Pejgamberit (sala Allahu alejhi ue sel-lem) i cili iu përgjigj duke thënë: 

"Shkruaj, sepse pasha Atë në Dorën e së Cilit është shpirtim im, nuk del nga unë 

vetëmse e vërteta." 

 

Ndërsa sa i përket mbështetjes së njerëzve në shkrim dhe libra pas periudhës së 

tabii'nëve, thotë el-Hatib el-Baghdadi: "Njerëzit u zgjëruan në shkrimin e 
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diturisë dhe filluan ta shkruajnë nëpër libra pasi që kjo llogaritej e 

papëlqyeshme, sepse transmetimet u përhapën dhe senedet u zgjatën, kurse 

emrat, kuniet dhe prejardhjet e transmetuesve u shtuan, termet me fjalë 

ndryshuan, për këtë u bë e pamundur që zemrat t'i memorizojnë të gjithë këto 

gjëra…"23 

 

Në periudhën e sahabeve 

 

Përpjekjet e sahabeve në këtë aspekt janë themeli më i vjetër në përmbledhjen, 

shkrimin dhe ruajtjen e Sunetit. Në vijim do të përmendim disa nga shembujt e 

këtij mundi të madh, duke mos u zgjëruar shumë në përmendjen e këtyre 

shembujve: 

1- Stimulimi i të tjerëve që ta memorizojnë dhe pastaj ta shkruajnë Sunet in. 

Shumë prej tyre i nxitnin dhe stimulonin nxënësit e tyre që ta shkruajnë diturinë 

me qëllim të forcimit të gjërave të memorizuara, pastaj e fshinin atë që e kanë 

shkruar që mos të mbështeten në dorëshkrim. 

 

2- Shkrimi i Sunetit gjatë shkresave, si p.sh: 

- Shkroi Usejd ibn Hudejr (radijAllahu anhu) disa hadithe dhe gjykime të ebu 

Bekrit, Umerit dhe Uthmanit (radijAllahu anhum) dhe ia dërgoi Mervan ibn el-

Hakem-it.24 

- Shkroi Xhabir ibn Semure (radijAllahu anhu) disa hadithe dhe ia dërgoi Amir 

ibn Sea'd ibn ebi Vekas, pasi që ky i dyti e kërkoi këtë. 

- Shkroi Zejd ibn Erkam (radijAllahu anhu) dhe ia dërgoi Enes ibn Malik 

(radijAllahu anhu). 

- Shkroi Zejd ibn Thabit në çështjen e trashigimisë së gjyshit dhe ia dërgoi 

Umerit (radijAllahu anhu), pasi që Umeri e kërkoi këtë nga Zejdi. 

 

3- Stimulimi i nxënësve që ta shkruajnë dhe përmbledhin hadithin, si p.sh: 

- Enesi (radijAllahu anhu) i nxiste fëmijët e tij që ta shkruajnë diturinë dhe 

thoshte: "O bijtë e mij, lidheni diturinë me të shkruarit e saj", poashtu thoshte: 

"Nuk e llogaritshim si dituri, diturinë e atij që nuk e shkruante diturinë." 

- Ka nxjerrur Hatibi me sened të tij nga disa prej nxënësve të ibn Abbasit 

(radijAllahu anhuma) se ai thoshte: "Lidheni diturinë me shkrim, gjëja më e 

mirë me të cilën lidhet dituria është shkrimi (libri)." 

- Pashtu, transmeton Hatibi me sened deri tek Umeri (radijAllahu anhu) se ai ka 

thënë: "Lidheni diturinë me shkrim." 

 

4- Shkrimi i haditheve nëpër fletushka dhe qarkullimi i tyre mes dijetarëve 

dhe kërkuesve të dijes. Këto fletushka ishin filli i asaj që është shkruar dhe 

 
23 Shih Takjiid el-I'lm 
24 Ahmed (4/226) 
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përmbledhur në shekullin e II dhe të III, prej librave xheuami, mesanid, sunen 

dhe të tjera. 

 

Disa shembuj të fletuhkave të shkruara në këtë periudhë: 

 

- Fletushka e ebu Bekrit (radijAllahu anhu) në të cilën është shkruar ndarja e 

lëmoshës (zekatit). Transmeton Hatibi me sened deri tek Enes ibn Malik i cili 

thotë: "Ebu Bekri më dërgoi për mbledhjen e zekatit dhe shkroi një letër ku 

përmendi ndarjen e zekatit dhe e vulosi me vulën e Pejgamberit (sala Allahu 

alejhi ue sel-lem), ndër të tjerash aty thuhej: Kjo është ndarja obligative e 

zekatit të cilën ua obligoi Pejgamberi (sala Allahu alejhi ue sel-lem) 

muslimanëve…" 

- Fletushka e Aliut (radijAllahu anhu) të cilën e kanë nxjerrur Muslimi dhe 

Ahmedi. Ka nxjerrur Hatibi dhe ibn AbdulBerr me senede të ndryshme nga Aliu 

(radijAllahu anhu) se ai mbajti një fjalim dhe tha: "Kush pretendon se ne kemi 

diçka që e lexojmë dhe nuk është në Librin e Allahut dhe në këtë fletushkë, ai 

ka gënjyer." Thotë transmetuesi: Dhe kjo fletushkë ishte e varur në shpatën e tij. 

- Fletushka e Abdullah ibn A'mrit (radijAllahu anhu) të cilën e ka nxjerrur 

Imam Ahmedi. Thotë Muxhahidi: Shkova tek Abdullah ibn A'mr dhe e mora një 

fletushkë nën shtratin e tij dhe ai më ndaloi. I thash: Nuk më ke ndaluar diç (më 

parë)! Tha: "Kjo është (fletushka) e sinqerta, këtë e kam dëgjuar nga Pejgamberi 

(sala Allahu alejhi ue sel-lem), nuk ka mes meje dhe tij dikush." 

Këto tri fletushkat janë shkruar në kohën e Pejgamberit (sala Allahu alejhi ue 

sel-lem). 

- Flëtushka e Abdullah ibn ebi Eufa (radijAllahu anhu), e ka përmendur Buhariu 

në Sahihun e tij. 

- Fletushka e ebu Musa el-Esha'riut (radijAllahu anhu), pjesë të së cilës gjinden 

në Musnedin e Ahmedit. 

- Fletushka të cilën e tranmeton Hemmam ibn Munebbih nga ebu Hurejra 

(radijAllahu anhu), e cila është prej fletushkave më të njohura dhe përmban 138 

hadithe, i ka përmendur të gjitha Imam Ahmedi në Musned me nji sened, ndërsa 

Buhariu dhe Muslimi kanë zgjedhur disa prej këtyre haditheve. 

 

 

Në periudhën e tabii'nëve 

 

Tabii'nët e morën Sunet in, madje të gjithë Fenë nga sahabet e Pejgamberit (sala 

Allahu alejhi ue sel-lem), andaj e morën përgjegjësinë e kumtimit të këtij 

Mesazhi pas vdekjes së mësuesve të tyre dhe ishin bartësit më të mirë të diturisë 

pas bartësve më të mirë. Në shembujt e poshtëpërmendur duket një pjesë e 

mundit dhe përpjekjeve që i dhanë këta njerëz për shkrimin dhe përmbledhjen e 

trashigimisë profetike: 
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1- Nxitja e kërkuesve të diturisë që të kapen për Sunet in, ta memorizojnë, 

shkruajnë dhe të vërtetohen në transmetim dhe dëgjim të Sunetit: 

- Transmeton Hatibi nga Imam Amir sh-Shea'bi se ai thoshte: "Kur të dëgjosh 

diçka, shkruaje atë, në qoftë edhe në murë…" 

- Transmetohet nga el-Hasen el-Basri se ai thoshte: "Nuk lidhet dituria më mirë 

se me shkrim, ne e shkruajmë atë që t'i kthehemi (më vonë)." 

Thotë Seid ibn Xhubejri: "Shkruaja nga ibn Abbasi (radijAllahu anhu) në 

fletushkën time derisa e mbushja, pastaj shkruaja në pjesën e prapme të nallave 

të mia, pastaj shkruaja në dorë."25 

 

2- Shkrimi i Sunetit nëpër fletushka: 

Shkrimi i hadithit në kohën e tabii'nëve u bë më i njohur sesa që ishte në kohën 

e sahabeve, bile shkrimi u bë pjesë e pandashme e hallkave të diturisë nëpër 

vendet Islame. Ndoshta shkaku i kësaj kthehet në pikat në vijim: 

- Përhapja e transmetimeve, gjatësia e senedeve dhe emrat e shumta të 

transmetuesve. 

- Vdekja e një numri të madh të hafizave të Sunetit prej sahabeve dhe tabii'nëve 

të mëdhenj, andaj me vdekjen e tyre u paraqit frika e humbjes së një pjese të 

Sunetit. 

- Dobësimi i aftësisë së memorizimit, pasi që u përhapën librat dhe lëmitë e 

ndryshme mes njerëzve. 

- Shfaqja e bida'tit, grupeve të devijuara dhe gënjeshtrës, andaj me qëllim të 

ruajtjes së Sunetit dhe nga frika mos të përzihet diçka me të, filluan dijetarët ta 

shkruajnë hadithin. 

- Largimi i shkaqeve që e bënin shkrimin e hadithit të papëlqyer. 

 

Në këtë periudhë u shkruan aq shumë fletushka sa që nuk ka mundësi të 

përmblidhen me nji vend dhe një numër të konsiderushëm të tyre ka përmendur 

Dr. Mustafa el-Ea'dhami në librin e tij Studime rreth lëmive të hadithit.  

Këtu do të përmendim vetëm disa prej shembujve të fletushkave që janë shkruar 

në kohën e tabii'nëve: 

- Fletushkat e Seid ibn Xhubejrit, nxënësit të ibn Abbasit (radijAllahu anhu). 

- Fletushka e Beshir ibn Nehik të cilën e skroi nga ebu Hurejra (radijAllahu 

anhu). 

- Fletushkat e Muxhahid ibn Xhebr, nxënësit të ibn Abbasit (radijAllahu anhu), 

thotë ebu Jahja el-Kenasi: "Muxhahidi më hypte në dhomën e tij dhe m'i nxirrte 

librat e tija, pastaj unë shkruaja nga to." 

- Fletushka e ebu Zubejr el-Mekki, Muhamed ibn Tedrus, nënësi i Xhabir ibn 

Abdullahut, transmeton një fletushkë nga Xhabiri dhe nga të tjerët. 

- Fletushka e Ejjub es-Sekhtijanit. 

- Fletushka e Hisham ibn Urve ibn ez-Zubejr etj. 

 
25 E ka nxjerrur Hatibi nga shumë senede në Takjiid el-I'lm 
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3- Përpjekjet e dy imamëve në këtë aspekt, Umer ibn AbdulAziz dhe Ez-

Zuhri: 

Përpjekjet e këtyre dy dijetarëve në përhapjen, përmbledhjen dhe shkrimin e 

Sunetit, poashtu edhe në luftimin e bida'tit janë aq të njohura sa që nuk është e 

mundshme të përshkruhet në këtë vend dhe më gjërësisht rreth kësaj mund të 

lexohet në librin e Imam Dhehebiut, Sijer ea'lam en-nubela. 

 

Ka nxjerrur Buhariu në Sahihun e tij, kapitulli i diturisë, nga Abdullah ibn 

Dinar, thotë: Umer ibn AbdulAziz i shkroi ebu Bekr ibn Hazm-it: "Shiko çfar 

është prej hadithit të Pejgamberit (sala Allahu alejhi ue sel-lem) dhe shkruaje, 

ngase unë frikësohem nga humbja e diturisë dhe vdekja e dijetarëve dhe mos 

prano vetëmse hadithin e Pejgamberit (sala Allahu alejhi ue sel-lem). 

Shpërndajeni diturinë, uluni që ta mësoni atë që nuk din, sepse dituria nuk 

humbet derisa kur të bëhet fshehtësi." 

 

Nga ibn Shihab ez-Zuhri, thotë: "Umer ibn AbdulAziz na urdhëroi që ta 

përmbledhim Sunet in, andaj e shkruajtëm fletore pas fletoreje, pastaj dërgoi në 

çdo vend ku ai e sundonte nga një fletore prej këtyre fletoreve." 

 

Ka nxjerrur ibn AbdulBerr me sened nga Imam Maliku se ka thënë: "I pari i cili 

e shkroi diturinë është ibn Shihab ez-Zuhri." Me këtë ez-Zuhri u bë i pari që e 

shkroi diturinë, d.m.th. hadithin, ndërsa qëllimi i Imam Malikut me thënien e tij: 

"I pari që shkroi…" ëshë në aspekt të përmbledhjes, hulumtimit dhe përfshirjes 

së një numri të madh të haditheve dhe në aspekt të përhapjes së këtij shkrimi, që 

tregon qëllimin e autorit, ngase nuk ishte shkrim për përdorim personal. 

 

   

2. Përmbledhja dhe shkrimi i Sunetit në shekullin e dytë 

 
Ky shekull i përfshin dy gjenerata: 

- Tabii'nët e vegjël, vdekja e së cilëve u vonua deri në vitin 140 H. dhe për 

përpjekjet e tyre në shkrimin dhe përmbledhjen e Sunetit kemi folur më herët, 

gjegjësisht kur kemi bisdeuar rreth gjeneratës së tabii'nëve në përgjithësi. 

- Ndërsa gjenerata e dytë në këtë shekull janë etba'tabii'nët, bijtë dhe nxënësit 

e tabii'nëve. Poashtu ata u njohën edhe si mbrojtës të Fesë dhe Sunetit nga 

devijimet e pasuesve të boda'tit dhe epsheve, i rezistuan hovit të trillimit të 

haditheve që e bën zindikat në këtë kohë. Dijetarët e kësaj gjenerate ishin shumë 

aktiv në shërbim të Sunetit dhe Fesë në përgjithësi, në duart e tyre filloi shkrimi 

i Sunetit në mënyrë të rënditur siç është e njohur sot. 

Poashtu në këtë periudhë u dalluan disa prej dijetarëve në I'lmu er-rixhal, derisa 

u shkruan edhe libra të tërë në këtë lëmi, pasiqë pyetja rreth senedit u bë e 

njohur në fund të kohës së sahabeve dhe ne fillim të periudhës së tabii'nëve.  
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Në këtë aspekt, d.m.th në I'lmu er-rixhal u shkruan disa vepra nga autor të 

ndryshëm, p.sh në këtë lëmi shkroi el-Lejth ibn es-Sea'd (v. 175 H), ibn 

Mubarek (v. 181 H), Damrete ibn Rebia' (v. 202 H), Fadl ibn Dukkejn (v. 218 

H) dhe të tjerë. 

Kjo gjeneratë llogaritet si themeluese e shkencave të ndryshme të hadithit dhe 

kjo nuk është për tu çuditur, sepse në këtë periudhë kanë jetuar kolosët e Sunetit 

dhe lëmive të saja, siç janë: Maliku, Shafiu, eth-Theuri, el-Euzai', Shu'be, ibn 

Mubarek, Ibrahim el-Fezzari, ibn Ujejneh, el-Kattan, ibn Mehdi, Uekii' etj. 

 

a) Avancimi i shkrimit të hadithit në këtë shekull 

- Shfaqja e dallimit mes shkrimit, i cili ishte vetëm përmbledhje dhe mes 

shkrimit të rënditur në kapituj dhe nënkapituj, si dhe dallimi i mënyrave të 

shkrimit. 

- Veprat e shkruara në këtë shekuj, përpos se përpmbanin hadithet e Pejgamberit 

(sala Allahu alejhi ue sel-lem), ato përfshinin edhe thëniet e sahabeve dhe 

fetvatë e tabii'nëve, pasiqë këto transmetoheshin gojarisht. Ndërsa fletushkat të 

cilat u shkruan më parë përfshinin vetëm hadithet e Pejgamberit (sala Allahu 

alejhi ue sel-lem). 

- Mënyra e përmbledhjes dhe e shkrimit në këtë shekull ishte si në vijim: 

Përmbledhja e haditheve të përshtatshme për një kapitull, pastaj përmbledhja e 

këtyre kapitujve dhe nënkapitujve në një vepër, ndërsa në shekullin e parë, 

hadithi vetëm shkruhej nëpër vletushka, pa ndonjë radhitje apo ndarje të 

caktuar. 

- Materiali i veprave të shkruara në këtë shekull ishte marrur nga fletushkat dhe 

fletoret të cilat ishin shkruar në kohën e sahabeve dhe tabii'nëve, oishtu edhe 

prej gjërave që ishin transmetuar gojarisht prej fetvave dhe thënieve të sahabeve 

dhe tabii'nëve. 

- Dijetarët i kanë quajtur veprat e shkruara në këtë shekull si në vijim: Muvetta, 

Musannef, Xhami', Sunen dhe emra të tjera, siç janë emra të disa librave, 

varësisht prej temës së haditheve të përmbledhura në të, si p.sh: Ez-Zuhd, el-

Xhihad, el-Meghazi ue es-Sijer etj. 

 

b) Përkufizimi i disa llojeve të librave të shkruara në këtë shekull: 

- El-Xhami' – ( عُ امِ الَ  ) në terminologjinë e dijetarëve të hadithit është ajo vepër e 

cila i përmba të gjitha tematikat e hadithit, siç janë besimi, dispozitat e fikhut, 

histori, sire, rekaik etj. 

- El-Muvetta – (  
ُ
أُ طَ وَ ال ) u ngjan veprave të llojit el-Xhami' në aspekt të 

përmbledhjes së haditheve merfu' dhe ethereve meukuf dhe mektu'. Poashtu 

karakteristikë e këtyre librave është se autorët e tyre nuk e kushëzojnë 

autenticitetin e haditheve për këto libra. 
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- El-Musannef – (  
ُ
فُ نَّ صَ ال ) është ai libër i rënditur në bazë të kapitujve të fikhut, ku 

përmenden të gjitha transmetimet, hadithe merfu', ethere, fetva të sahabeve, 

tabii'nëve dhe të tjerëve pas tyre. 

 

c) Studim i shkurtë i një prej shembujve të përmendur më lartë 

 

Muvetta e Imam Malik ibn Enes ( سَ نحَأحََنَ ْبََكَ الَ مَحَامَ مَحاْلَ ََأَ طَحوَحمَ  ) 
 

- Imam Malik është i biri i Enesit el-Asbuhij, imami i Medines, madje imami i 

muslimanëve në kohën e tij, thotë Dhehebiu për të: Fekihu i Ummetit, Shejhu i 

Islamit." 

- Numri i haditheve të librit: 

Hadithet e el-Muvetta – (الوطأ) nga transmetimi i Jahja ibn Jahja el-Endelusij el-

Lejthi kanë aritur 853 hadithe. Thotë Ebu Bekr el-Ebhurij: Të gjitha 

transmetimet që gjinden në El-Muvetta – (الوطأ), qofshin hadithe nga Pejgamberi 

(sala Allahu alejhi ue sel-lem) apo ethere nga sahabet dhe tabii'nët, janë 1720, 

600 prej tyre janë musned, 222 janë mursel, 613 meukuf, dhe 275 thënie të 

tabii'nëve." 

Numri i këtyre transmetimeve mundet të ndryshon, varësisht prej transmetimit 

të librit nga Imam Maliku, madje edhe ai vetë çdoherë e përpunonete librin e tij, 

ngase e shkroi këtë libër në periudhë prej 40 viteve. 

- Grada e haditheve të librit: 

Thotë Imam Shafiu: " Libri më i saktë pas librit të Allahut është El-Muvetta – 

 ".e Malikut (الوطأ)

Një pjesë e madhe e dijetarëv e llogarisin këtë libër si të tretin me gradë pas dy 

sahihëve, të tjerë e kanë llogaritur si librin e gjashtë prej 'Gjashtë Librave'. 

- Komentimet më të njohura të këtij libri: 

1- El-Istidhkar fi sherh medhahib el-emsar (ماءعل مذاهب شرح ف االستذكار  .(األمصار 
2- Et-Temhid lima fil Muvetta minel mea'ni ue el-esanid – (  العاين من  الوطأ  ف  لا  التمهيد 
 .(واألسانيد،
Që të dyjat të ibn AbdulBerr el-Endelusij (v. 463 H.). 
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3. Përmbledhja dhe shkrimi i Sunetit në shekullin e tretë 
 

Ky shekull llogaritet si periudha e lulzimit të shkencave Islame në përgjithësi 

dhe lëmisë së hadithit në veçanti, madje ky shekull llogaritet si periudha më e 

ndritshme e lëmive të Sunetit. Në këtë periudhë u përhap udhëtimi në kërkim të 

hadithit, si dhe shkrimi i librave në I'lm er-Rixhal dhe u zgjëruan dijetarët në 

shkrimin e veprave të hadithit, u shfaqën Musnedat, Gjashtë librat, Sunenet, 

vepra të cilat janë referencë të gjithë muslimanëve. 

Në këtë shekull u shquan shumë prej hafizave, kritikëve dhe dijetarëve kolos të 

kësaj lëmie, siç janë p.sh: Ahmed ibn Hanbel, Is'hak ibn Rahuje, Ali ibn el-

Medini, Jahja ibn Mei'n, Muhamed bin Muslim bin Uara, ebu Abdullah el-

Bukhari, Muslim ibn Haxhaxh, ebu Zur'a er-Razi, ebu Hatim er-Razi, Uthman 

ibn Sei'd ed-Darimi, Abdullah ibn AbdurRahman ed-Darimi dhe të tjerë prej 

dijetarëve të cilët llogariten si themelues të shkencave të hadithit në përgjithësi 

dhe Xherh ue Tea'dilit26 në veçanti. 

Poashtu në këtë periudhë, edhe atë në duart e këtyre dijetarëve filloi shkrimi i 

një lloji të ri të librave, librat në Akide. Librat e Akides në atë periudhë 

shkruheshin në dy forma: 

 

1- Përmbledhja e teksteve të Akides, qofshin nga Kur'ani apo nga Sunet i dhe 

sqarim i metodologjisë së Selefit, prej sahabeve dhe tabii'nëve, në mënyrën e 

kuptimit të këtyre teksteve, qëndrimin e tyre ndaj pasuesve të së kotës etj. 

Shumica e këtyre librave emërtoheshin me emrin es-Sunneh, siç është es-

Sunneh të Imam Ahmedit, poashtu edhe të birit të tij, es-Sunneh të ebu Nasr el-

Mervezij dhe të tjerë. 

 

2- Libër në të cilin autori ka zgjedhur metodën e replikës ndaj bidatxhinjve dhe 

pasuesve të epshit, me qëllim të zbulimit të tyre, nxjerrjes në shesh të sekreteve 

të tyre dhe qartësimin i rrezikut të tyre për Ummetin. 

Mu'tezilet dhe Xhehmijtë e aritën kulminacionin e thirrjes së tyre në këtë 

periudhë, sepse shteti Abbasit, njëherit në krye me Me'munin, pastaj me el-

Mu'tesimin dhe el-Uathik, i përmbante këto qëndrime të tyre, për këtë shkak ata 

kënaqën këtë popullaritet tek masa e gjërë dhe mu për këtë shkak e kishin hisen 

e tyre të merituar në replikat e imamëve të Sunetit. Prej këtyre librave mund të 

përmendim:  

- Replikë Xhehmijve të Imam Ahmedit, 

- Replikë Xhehmijve të ed-Darimi, 

- Replikë el-Bishr el-Mirrisi el-Mu'tezilij të ed-Darimi poashtu, 

- Krijimi i veprave të njerëzve të Imam Bukhariut etj. 

 

 
26 Xherh (kritikim) dhe tea’dil (aprovim, lëvdim) i referohet shkencës së kritikimit dhe aprovimit të individëve 

në pranimin apo refuzimin e transmetimeve të tyre 
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Veprat e kësaj periudhe karakterizoheshin me disa gjëra: 

1- Veçimi i haditheve të Pejgamberit (sala Allahu alejhi ue sel-lem) nga fjalët e 

të tjerëve, pasiqë në shekullin e dytë ishin të shkruara të gjitha së bashku. 

2- Kujdesi për qartësimin e gradës së hadithit, në aspekt të vërtetësisë apo 

dobësisë së hadithit. 

3- Llojllojshmëria në shkrimin e veprave të hadithit, derisa u shfaqën këto lloje 

të librave: 

- Musnedat, libra të cilat përmbledhin hadithet e një sahabiu me një vend, siç 

është Musnedi i Ahmedit. 

- Sihahet dhe Sunenet të cilat përmbledhin hadithe të rënditura në kapituj dhe 

nënkapituj, me kujdesin e sqarimit të gradës së hadithit. 

- Mukhteleful hadithi dhe Mushkil el-hadith, siç është libri Ikhtilaf el-hadithi të 

Imam Shafiut, poashtu me këtë emër është edhe një libër i Ali ibn el-Medini etj. 
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Mesanid (musnedat) 
 

1- Përkufizmi në aspekt etimologjik: Ajo që ngritet nga toka dhe lartësohet 

nga sipërfaqja. 

 

2- Përkufizimi në aspekt terminologjik: Dijetarët e hadithit këtë term 

(musned) e përdorin për dy kuptime: 

a) Hadithi musned. Kanë për qëllim lidhshmërinë e zinxhirit në mes të 

transmetuesve dhe këtë kuptim e kanë përdorur në përgjithësi për transmetimet 

nga Pejgamberi (sala Allahu alejhi ue sel-lem). Në këtë kuptim disa prej 

dijetarëve kanë emërtuar librat e tyre, siç është për shembull libri i Imam 

Bikhariut, El-Xhamiu' es-Sahih el-Musned, poashtu me këtë emër e quajti ed-

Darimi një prej librave të tij etj. 

b) Librat musned, janë ato libra që i nxjerrin hadithet varësisht prej emrit të 

sahabiut dhe përmbledhja e këtyre hadhiteve me një vend, siç është Musnedi i 

Ahmedit, Musnedi i Jea'la el-Mousuli etj. 

 

3- Rënditja e musnedave: 

Dijetarët në këtë çështje kanë disa metodologji: 

a) Rënditja e emrave të sahabeve sipas rënditjes të alfabetit (ebexhedit), andaj 

fillojnë në fillim me Ubejj ibn Kea'b, pastaj Usame ibn Zejd, pastaj Enes dhe 

kështu me radhë. 

b) Rënditja e emrave të tyre në bazë të fiseve. Fillohet me Benu Hashim, pastaj 

të tjerët që janë me prejardhje më afër me Pejgamberit (sala Allahu alejhi ue sel-

lem) dhe kështu me radhë. 

c) Rënditja në bazë të veprave dhe hyrjes së tyre në Islam. Fillohet me dhjetë të 

përgëzuarit me Xhennet, pastaj të vjetrit nga pjesmarrësit në Bedr, pastaj ata që 

kanë prezentuar në Beja'tu er-Riduan në Hudejbije dhe kështu me radhë. 

 

4- Musnedet më të njohur: 

a) Musnedi i Ebu Davud, Sulejman ibn Davud et-Tajalisi (v. 204 H.). Shejh 

Ahmed ibn AbdurRahman el-Benna es-Saati e rënditi këtë musned në bazë të 

kapitujve të fikhut. 

 

b) Musnedi i Ebu Bekr ibn ebi Shejbeh (v. 235) dhe ky libër nuk është libri el-

Musannef i njohur. 

 

c) Musnedi i Is'hak ibn Ibrahim el-Handhali, i njohur si ibn Rahuje (v. 238 H.). 

 

d) Musnedi i Ahmed ibn Hanbel (v. 241 H.), i cili njëkohsisht është edhe 

musnedi më i madh që është njohur dikur. 

 

ë) Musnedi i Ahmed ibn Ibrahim ed-Dureki (v. 246 H.). 
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ç) Vërrejtje: Ekzistojnë disa libra të cilat janë të rënditura në formë të musnedit, 

mirëpo autorët e këtyre librave nuk i emërtuan këto libra si musneda, siç janë 

p.sh: 

- El-Mu'xhem el-Kebir i Taberaniut 

- El-I'lel të ed-Darekutnit etj. 

Dhe ka libra të cilat janë emërtuar me këtë emër, por në realitet këto libra nuk 

janë musneda, siç janë p.sh: Musnedi i Ali ibn Xha'd, Musnedi i Jahja ibn 

Mei'n, Musnedi i Serraxh dhe të tjerë. 

 

 

Studim i shkurtë i një prej shembujve të përmendur më lartë 

 

Musnedi i Ahmed ibn Hanbel ( لَ بَحن َْحَحََنَ ْبََدَحْحَحأحَََدَ نَحسَْمَ  ) 

 

a) Autori:  

Imami i muslimanëve në kohën e tij, pozitën e tij të lartë e pranonte 

kundërshtari përpara dashamirit, ai është ebu Abdullah Ahmed ibn Muhamed 

ibn Hanbel edh-Dhuheli esh-Shejbani, i lindur në vitin 164 H., ndërsa vdiq në 

vitin 241 H. 

 

b) Rënditja e Musnedit: 

E rënditi Musnedin varësisht prej veprave dhe pozitës së sahabiut në Fe, filloi 

me dhjetë të përgëzuarit, pastaj pjesmarrësit në Bedr, pastaj pjesmarrësit në 

Hudejbije dhe kështu me radhë. 

 

c) Pozita e këtij Musnedi: 

Thotë el-Hanbel: "Na mblodhi Ahmed ibn Hanbel, mua, Salihun dhe 

Abdullahun dhe pastaj na lexoi Musnedin, nuk e dëgjoi dikush tjetër pos neve 

dhe tha (Ahmedi): Këtë libër e përzgjodha prej më shumë se 750 000 hadithe 

dhe nëse muslimant kanë mospajtim rreth ndonjë hadithi, kthejuni këtij libri, në 

qoftë se e gjeni (hadithin) në të (mirë), në qoftë se jo, atëherë nuk është 

argument." 

Thotë Imam Dhehebiu: "Kjo thënie ka të bëjë gjendjen e përgjithshme, ngase ne 

kemi hadithe të forta në Sihah, Sunen dhe pjesë tjera të hadithit të cilat nuk janë 

në Musned…" 

Thotë ebu Musa Muhamed ibn ebi Bekr el-Medini: "Ky libër është bazë e 

madhe dhe referencë e besueshme për dijetarët e hadithit. E përzgjodhi nga 

shumë hadithe dhe transmetime tjera të dëgjuara, andaj e ka bërë referencë dhe 

udhërëfyes dhe gjatë mospajtimeve strehim dhe mbështetje." 
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ç) Numri i haditheve të Musnedit: 

Thotë el-Medini: "Sa i përket numrit të haditheve të tij, vazhdoj të dëgjoj nga 

gojat e njerëzve se ai ka 40 000 hadithe." 

Këtë e pohon edhe es-Sujuti në Tedrib er-Ravi dhe dijetarë të tjerë, por në këto 

40 mijë hadithe kemi diku 10 000 të përsëritura. 

 

d) Numri i sahabeve prej të cilëve janë shënuar musnedet: 

Thotë ebu Musa el-Medini: "Ndërsa numri i sahabeve është diku 700 prej 

burrave dhe njëqind e diçka prej grave." 

Thotë ibn el-Xhezeri: "I numërova dhe ishin diku 690 e diçka, përpos grave, 

ndërsa gratë ishin 96…" 

 

e) Kushti i Imam Ahmedit: 

Thotë ebu Musa el-Medini: "Nuk ka shënuar Ahmedi në Musnedin e tij hadithe 

vetëmse prej atyre të cilët tek ai ishin të besueshëm dhe musliman të mirë dhe 

nuk ka transmetuar prej të akuzuarve." 

Thotë ibn Tejmije: "Kushti i Musnedit është më i fortë se kushti i ebu Davudit 

në Sunenin e tij, ngase ebu Davudi transmetoi nga disa transmetues prej të 

cilëve është larguar Ahmedi…" 

 

 

ë) Llojet e haditheve në Musnedin e botuar: 

Thotë Shejh Ahmed ibn AbdurRahman el-Benna es-Saati: "Sipas vëzhgimit tim 

të Musnedit e pashë se hadithet e Musnedit ndahen në gjashtë pjesë: 

1- Hadithet e dëgjuara që i transmeton Abdullahu nga i ati i tij, kjo është ajo që 

quhet Musnedi i Ahmedit dhe është më shumë se 3/4 e librit. 

2- Atë që e transmeton Abdullahu nga i ati dhe nga të tjerët, dhe kjo është 

shumë pak. 

3- Atë që e transmeton Abdullahu nga të tjerët, gjë e cila është e njohur te 

dijetarët e hadithit si Zeuaid Abdilah (Shtojcat e Abdullahut) dhe kjo në 

krahasim me pjesët tjera, përpos të parës, është pjesë e madhe. 

4- Atë që ia lexoi Abdullahu të atit të tij, por nuk e ka dëgjuar nga ai dhe kjo 

është pak. 

5- Atë që e kishte gjetur Abdullahu në librin e të atit të tij, me shkrim të 

Ahmedit, mirëpo as nuk ia ka lexuar e as që e ka dëgjuar prej tij dhe kjo është 

shumë pak. 

6- Atë që e transmeton ebu Bekr el-Katii' prej dikuj tjetër veç Abdullahut dhe të 

atit të tij dhe kjo është më pak që ka në Musned. 

 

f) Kujdesi i dijetarëve për këtë libër: 

1- Ebu Bekr Muhamed ibn Abdullah ibn el-Muhibb es-Samit e rënditi 

Musnedin në bazë të ebexhedit. 
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2- Ebul Fida I'mad ed-Din Ismail ibn Umer ibn Kethir e morri rënditjen e ibn 

Muhibb es-Samit dhe ia shtoi kësaj rënditjeje Gjashtë librat, Musnedin e 

Bezzarit, Musnedin e ebu Jea'la el-Meusuli dhe Mu'xhem el-Kebir të 

Taberaniut, pastaj i rënditi me rënditjen e ibn Muhibbit, pastaj e quajti Xhami' 

el-Mesanid ue es-Sunen. 

3- Shejh Ahmed ibn AbdurRahman el-Benna es-Saati e rënditi në kapituj dhe 

nënkapituj me qëllim që kërkuesit e diturisë të kenë mundësi sa më mirë të 

përfitojnë prej librit, pastaj e komentoi dhe i bëri tahrixh hadithet e Musnedit. 

4- Poashtu kujdes të madh këtij libri i tregoi edhe Shejh Ahmed ibn Muhamed 

Shakir, pastaj shpjegoi fjalët e panjohura, vlerësoi hadithet, d.m.th. gjykoi 

hadithet në bazë të vërtetësisë dhe jovërtetësisë, bëri lista të përmbajtjeve të 

ndryshme, mirëpo vdiq Shejh Ahmed Shakir përpara se ta përfundon këtë 

projekt. 
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Gjashtë librat ( الستة الكتب ) 

 

Sahihu i Buhariut 

 

a) Autori: 

Ai është ebu Abdullah Muhamed ibn Ismail ibn Ibrahim ibnul Mugira el-Buhari 

el-Xhu'fi. Imam Buhariu lindi në Sheval të vitit 194 H. në Buhara, ndërsa 

ndërroi jetë në natën e Kurban Bajramit të vitit 256 H. 

 

b) Emri i librit (Sahihut): 

Edhe pse te njerëzit ky libër është i njohur si Sahihu i Buhariut, realiteti është se 

këtë emër apo më mirë thënë, këtë cilësi e ka fituar libri pas vdekjes së autorit. 

Dijetarët kanë dy mendime në aspekt të emrit të këtij libri, kjo varësisht prej 

argumentit në të cilin ata mbështeten në emërtimin e librit: 

1- El-Xhami' el-musned es-sahih el-mukhtesar min umuri Resulilahi (sala 

Allahu alejhi ue sel-lem) ue sunenihi ue ejjamihi.  

( مهوُسَننه و  -صلَّى هللا علْيه وسلَّم   -الامع السند الصَّحيح الختصر من أمور رسول هللا  أَّيَّ ) 

2- El-Xhami' es-sahih el-musned min hadithi Resulilahi (sala Allahu alejhu ue 

sel-lem) ue sunenihi ue ejjamihi. 

( مه -صلَّى هللا علْيه وسلَّم   -الامع الصَّحيح السند من حديث رسوِل هللا   وُسَننه وأَّيَّ ) 

 

c) Shkaku i shkrimit të këtij libri: 

Ibn Haxheri ka përmendur tre shkaqe që e kanë shtyer autorin ta shkruaj këtë 

vepër madhështore dhe nuk ka ndonjë pengesë që të tri shkaqet të jenë bashkuar 

dhe pastaj autori të kishte filluar në shkrimin e librit. 

1- Veçimi i haditheve prej thënieve të tjerëve. Thotë Neveviu: "Vepra e parë me 

hadithe të vërteta është Sahihu i Buhariut." 

2- Imam Buhariu dëgjoi shejhun e tij, Imamin Is'hak ibn Rahuje duke thënë: "Të 

kishit përmbledhur një libër të shkurtë rreth Sunetit autentik të Pejgamberit (sala 

Allahu alejhi ue sel-lem)!" Thotë Buhariu: "Kjo më zuri vend në zemër, andaj 

fillova me përmbledhjen e el-Xhami'u es-Sahih." 

3- Thotë Buhariu: "E pash Pejgamberin (sala Allahu alejhi ue sel-lem) në ëndër. 

Sikur qëndroja përpara tij dhe në dorën time kisha një erashkë me të cilën i 

largoja mizat nga ai. Pastaj pyeta një prej komentatorëve të ëndrave dhe më tha 

se unë do ta mbrojë atë nga gënjeshtrat dhe kjo është ajo që më ka shtyer ta 

nxjerr el-Xhami'u es-Sahih. 

 

ç) Kohëzgjatja e punës në këtë libër: 

Thotë Buhariu: "E kam përmbledhur el-Xhami'u se-Sahih për 16 vjet."27 

 

 
27 Hedju es-Sari fq. 489 



K&S II                                                                                                                      2020-2021 

28 

 

d) Angazhimi i autorit në aspekt të nxjerrjes së haditheve të librit: 

Buhariu, Allahu  mëshiroftë, nuk ka kursyer nga koha, pasuria, rinia apo diçka 

tjetër të vlefshme kur është puna për të qenurit në shërbim të Sunetit të 

Pejgamberit (sala Allahu alejhi ue sel-lem), andaj nëse vlen të sakrifikohet për 

diçka, në aspekt të shërbimit të Sunetit, atëherë le të sakrifikohet për punime 

dhe vepra si ky libër. Thotë Buhariu: "Nuk kam nxjerrur në të hadith, përpos 

pasi që bëja Istikhara dhe i falja dy rekate dhe pasiqë vërtetohesha me bindje në 

autenticitetin e hadithit."28  

 

dh) Kushti i librit: 

Thotë Muhamed ibn Tahir el-Makdisi: "Dije se as Buhariu, por as të tjerët, nuk 

është transmetuar prej tyre të kishin thënë: Kam kushtëzuar që në librin tim të 

nxjerr hadithe me këto kushte. Por kjo kuptohet nga vëzhgimi i librave të tyre, 

rrjedhimisht kuptohet kushti i secilit prej tyre." Pas kësaj ai ka përmendur katër 

kushte të cilat janë të përbashkëta për Buhariun dhe Muslimin: 

1- Që të nxjerr hadithe, transmetuesit e së cilëve janë të besueshëm, deri te 

sahabiu. 

2- Që të mos ketë mospajtim mes transmetuesve të besueshëm dhe të përpiktë. 

3- Të jetë zinxhiri i transmetimit i lidhur, jo i shkëputur. 

4- Nëse prej sahabiut ka dy apo më shumë transmetues, mirë, nëse jo atëherë 

mjafton vetëm një.29 

Poashtu prej kushteve të Buhariut në librin e tij është që transmetuesi të kishte 

jetuar në periudhën e atij prej së cilit ka transmetuar dhe takimi mes tyre të jetë 

transmetuar në mënyrë autentike. 

 

e) Numri i haditheve: 

Thotë autori i librit El-Idah fi ulum el-hadithi uel Istilah: "Numri i haditheve të 

Sahihut të Buhariut është 7124 hadithe, përfshirë edhe hadithet që përsëriten, 

ndërsa hadithe pa përsëritje janë 2337 hadithe dhe ky është numri më i 

arsyeshëm që është cekur në këtë çështje."30 

 

ë) Përsëritja e haditheve: 

Ndodh që autori ta përmend të njejtin hadith në disa kapituj dhe në çdo kapitull 

ta nxjerr me tjetër zinxhir dhe shumë rallë ndodh që ta përmend hadithin në dy 

kapituj të ndryshëm me të njejtin zinxhir apo me të njejtat fjalë. 

- E nxjerr hadithin nga një sahabij, pastaj edhe nga një tjetër dhe qëllimi i kësaj 

është që mos të llogaritet hadithi gharib. 

- Disa prej haditheve janë të transmetuara nga disa transmetues si të plotë dhe 

nga disa të tjerë si të shkurtuar, andaj e transmeton ashtu siç i ka ardhur atij që 

të largohet dyshimi nga transmetuesit. 

 
28 Hedju es-Sari fq.7 
29 Shurut el-Eimeh es-siteh fq.85 
30 Fq. 61 
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- Ndoshta hadithi është transmetuar me disa ndryshime në fjalët e përdorura 

gjatë transmetimit dhe këto fjalë secila përmban në vete ndonjë kuptim të 

caktuar, për këtë i nxjerr këto transmetime, nëse i plotësojnë kushtet e tija, në 

kapituj të veçantë. 

- Nëse ndonjë hadith është transmetuar si meusul dhe si mursel në transmetim 

tjetër dhe tek Buhariu është vërtetuar uasli si autentik, atëherë ai e cek murselin 

vetëm për të treguar se nuk ndikon kjo në faktin se hadithi është meusul. 

Këto janë vetëm disa prej dobive për të cilat Buhariu i përsërit hadithet nëpër 

vende të ndryshme në librin e tij. 

 

f) Mualekatet e Buhariut: 

Hadithi el-Mualek është ai hadith prej fillimit të senedit të së cilit është fshirë 

një apo më shumë transmetues, madje edhe deri në fund të senedit. 

Mualekatet, shkurtimisht mund të themi se janë ose merfu' ose meukuf. 

Ata që janë merfu' janë 2 lloje: 

1- Ata gjë gjenden në ndonjë vend tjetër në libër në formë meusul, kjo nuk ka 

ndonjë problem. 

2- Ata transmetime që nuk gjenden në libër vetëm si mualekate, këta janë dy 

lloje:  

- Transmetim të cilin e cekë në mënyrë të prerë31, nxjerrim prej kësaj vërtetësinë 

e transmetimit, por mbetet çështja e trasnmetuesve të cilët i ka përmendur në 

këtë zinxhir. 

- Transmetim të cilin e cekë në mënyrë jo të prerë, me dyshim32, prej këtyre 

transmetimeve ka të verteta dhe jo të vërteta. 

Ndërsa mualekatet meukuf, thotë ibn Haxheri: "Sa u përket këtyre 

transmetimeve, themi se i llogarisim si të vërteta ata senede që llogariten si të 

vërteta tek ai, edhe nëse nuk e plotësojnë kushtin e tij (në Sahih), dhe nuk i 

llogarisim si të vërteta ata transmetime të cilët kanë dobësi, shkëputje, përpos 

nëse nuk është prej transmetimeve që mund të forcohen…"  

 

g) Pozita akademiko-shkencore e Sahihut 

Thotë Imam Neveviu: "Dijetarët janë të pajtimit se librat më të saktë pas 

Kur'anit janë dy Sahihat, i Buhariut dhe i Muslimit, andaj edhe Ummeti i ka 

pranuar si të tillë. Ndërsa Sahihu i Buhariut është më i sakti prej këtyre dy 

librave, më i dobishëm, ka më shumë dituri, të dukshme dhe të fshehur, madje 

është vërtetuar se Muslimi ka përfituar prej Buhariut dhe se ai (Buhariu) nuk ka 

të ngjashëm me të në aspekt të diturisë në shkencat e hadithit…"33  

 
31 D.m.th. tealikun e bën ne formë të prerë, duke thënë p.sh: Ka thënë ibn Umeri. Si shembull për këtë mundet të 

marim transmetimin ku autori në Kapitullin e Pastërisë thotë: Thotë Aishe (radijAllahu anha): "Pejgamberi (sala 

Allahu alejhi ue sel-lem) e përmendte Allahun në çdo gjendje." 
32 Duke thënë p.sh. siç ka adhur në Kapitullin e mjeksisë: Ceket nga ibn Abbasi, nga Pejgamberi (sala Allahu 

alejhi ue sel-lem)…  
33 Komentimi i Neveviut të Sahihut të Muslimit (1/14) 
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Thotë Imam en-Nesai: "Prej të gjithë këtyre librave, nuk ka më kualitativ se libri 

i Buhariut." 

 

gj) Komentimet më të njohura të këtij libri: 

1- Ealam el-hadith i ebu Sulejman Hamed ibn Muhamed el-Hattabi (388 H.) 

2- Komentimi i ibn Battal-it, ebu el-Hasen, Ali ibn Halef (444 H.) 

3- Et-tenkih li elfadh el-Xhamii' es-Sahih, i Bedruddin ez-Zerkeshi (794 H.) 

4- Fet'hul Bari bi sherh Sahih el-Buhariu, i Ahmed ibn Ali ibn Muhamed ibn 

Haxher el-Askalani (852 H.)  

5- U'mdet el-Kari, i Bedruddin, ebu Muhammed Mahmud ibn Ahmed el-A'jni 

(855 H.) 

 

 

Sahihu i Muslimit 

 

a) Autori: 

Ai është Imam ebu el-Husejn Muslim ibn Haxhaxh ibn Muslim el-Kushejri en-

Nejsaburi, ka lindur në vitin 204 H. ndërsa ka ndërruar jetë në vitin 261 H. 

 

b) Emri i librit: 

Ky libër, njejtë edhe si libri i Buhariut, njihen si Sahih. Thotë ibn Salahu: "Kemi 

transmetuar nga Muslimi se ka thënë: E kam përmbledhur el-Musned es-Sahih 

nga 300 000 hadithe të dëgjuara."34 

 

c) Shkaku i shkrimit të këtij libri: 

Muslimi e ka përmendur shkakun, ose më mirë thënë dy shkaqet e shkrimit të 

kësaj vepre, edhe atë ne hyrjen e librit35: 

1- Si përgjigje ndaj kërkesës së njërit prej nxënësve të tij, thotë Imam Muslimi: 

"Pastaj, ne in-sha Allah, do të fillojmë në nxjerrjen e veprës që ke kërkuar, me 

kushtin të cilin do ta përmendi ty më vonë." 

2- Përhpja e veprave që ishin të mbushura me hadithe të dobëta dhe të trilluara, 

pastaj shpërndarja e të njejtave mes njerëzve, thotë Muslimi: "Por, për shkak të 

asaj që të treguam, se ata kanë shpërndarë transmetime me senede të dobëta dhe 

të panjohura, pastaj ia kanë prezentuar masës së gjërë, të cilët nuk i dijnë 

mangësitë dhe dobësitë e tyre, u bë më lehtë në zemrën tonë që t'i përgjigjemi 

kërkesës tënde." 

 

ç) Kushti i autorit në Sahihun e tij: 

Thotë Muhamed ibn Tahir el-Makdisi: "Dije se as Buhariu, por as të tjerët, nuk 

është transmetuar prej tyre të kishin thënë: Kam kushtëzuar që në librin tim të 

nxjerr hadithe me këto kushte. Por kjo kuptohet nga vëzhgimi i librave të tyre, 
 

34 Sijanetu Sahihi Muslim fq.67-68 
35 Hyrja e Sahih Muslim, fq. 3-4 



K&S II                                                                                                                      2020-2021 

31 

 

rrjedhimisht kuptohet kushti i secilit prej tyre." Pas kësaj ai ka përmendur katër 

kushte të cilat janë të përbashkëta për Buhariun dhe Muslimin: 

1- Që të nxjerr hadithe, transmetuesit e së cilëve janë të besueshëm, deri te 

sahabiu. 

2- Që të mos ketë mospajtim mes transmetuesve të besueshëm dhe të përpiktë. 

3- Të jetë zinxhiri i transmetimit i lidhur, jo i shkëputur. 

4- Nëse prej sahabiut ka dy apo më shumë transmetues, mirë, nëse jo atëherë 

mjafton vetëm një.36 

 

 

d) A ka në Sahihun e Muslimit mua'lekate: 

Thotë el-Hafidh ibn Salah: "Në Sahihun e Muslimit nuk ka vetëm se pak 

mualekate…"37 

Thotë el-Hafidh ibn Haxher: "Sipas kësaj del që ka 12 hadithe, gjashtë prej tyre 

mua'aleka dhe gjashtë tjera muttesile (të lidhura), por është fsheh (injoruar) në 

secilin prej tyre emri i atij prej së cilit ka transmetuar, andaj është më e 

arsyeshme të thuhet: Edhe ka gjashtë hadithe për të cilët është thënë se janë të 

shkuputur, por realiteti është se nuk janë ashtu, siç është mendimi i shumicës së 

dijetarëve rreth senedit në të cilin ka transmetues të cilit nuk i është përmendur 

emri, d.m.th. senedi është muttesil (i lidhur), por në të ka transmetues të cilit 

nuk i është përmendur emri."38  

 

dh) Numri i haditheve të Sahihut të Muslimit: 

Thotë el-Hafidh el-I'raki: "Ibn Salahu nuk e ka cekur numrin e haditheve të 

Muslimit, por këtë e ka bërë Neveviu në shtojcën e tij të Takribit, duke thënë: 

Numri i haditheve është diku 4000, duke i menjanuar hadithet e përsëritur.39 

Mirëpo nuk ka përmendur numrin e haditheve të përsëritura, por dihet se numri 

i tyre është më shumë se numri i haditheve të Buhariut, për shkak të rrugëve të 

shumta të transmetimeve, dhe kam gjetur nga Ahmed ibn Seleme, ebu el-Fadl, 

se numri i tyre është 12 000."40 

 

e) Kujdesi i dijetarëve për Sahihun e Muslimit: 

Kemi thënë më parë se dijetarët nuk kanë treguar interesim për ndonjë libër siç 

e kanë bërë këtë për dy Sahihat dhe kjo është shfaqur shumë herët, madje në 

shekullin e katërt dhe të pestë, dijetarët kanë shkruar biografitë e transmetuesve 

të dy Sahihave, kanë shkruar libra të cilat i kanë përmbledhur dy Sahihat, e 

kështu me radhë. 

 

 
36 Shurut el-Eimeh es-siteh fq.85 
37 Sijanetu Sahihi Muslim, fq. 76 
38 En-Nuket (1/344-353) 
39 Et-Takrib ue etTejsir (1/104) 
40 Et-Takjiid ue el-Iidah, fq.15 
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ë) Komentimet më të njohura të Sahihut të Muslimit: 

1- El-Mufhim fi sherhi Muslim, ebu AbdulGafir el-Farisij (529 H.) 

2- Sherh Sahih Muslim, ebu A'mr Uthman ibn Salah (634 H.) 

3- El-Minhaxh fi Sherh Sahih Muslim ibn Haxhaxh, ebu Zekerija Jahja ibn 

Sheref en-Nevevi (676 H.) 

4- Ikmal el-Ikmal, ebu er-Ruh Isa ibn Mesu'd ez-Zevavi el-Maliki (744 H.) 

 

 

Suneni i ebu Davudit 

 

a) Autori: 

Ai është ebu Davud Sulejman ibn Esha'th ibn Ish'ak ibn Beshir es-Sixhistani, ka 

lindur në vitin 202 H. dhe ka vdekur në vitin 275 H. 

 

b) Emri i librit: 

Ky libër është i njohur te dijetarët si Suneni i ebu Davudit, madje duket se vetë 

autori e ka quajtur me këtë emër, thotë ebu Davudi në letrën e tij dërguar 

banorëve të Mekes: "Dhe ju më pyetët që t'ua ceki hadithet që janë në librin es-

Sunen, a janë këto hadithet më të sakta të një kapitulli." 

 

c) Kushti i ebu Davudit në Sunen: 

Thotë ebu el-Fadl Muhamed ibn Tahir el-Makdisi: "Ndërsa ebu Davudi dhe ata 

që janë pas tij, librat (hadithet) e tyre ndahen në tri pjesë: 

1- Sahih, të llojit të sahihut në dy Sahihat. 

2- Sahih, sipas kushtit të autorëve të Suneneve. Ebu Abdullah ibn Mendeh ka 

cekur se kushti i ebu Davudit dhe Nesaiut është që të nxjerrin hadithet e atyre që 

nuk ka konsenzus se hadithet e tyre duhet lënë, nëse hadithi është me zinxhir  të 

lidhur, jo i shkëputur dhe as mursel. 

3- Hadithe kontradiktore të haditheve të para dhe nuk ka pretenduar në mënyrë 

të prerë se janë të sakta, ndoshta ekspertët e lëmisë e kuptojnë dobësinë e 

transmetimit. 

 

ç) Komentimet më të njohura të Sunenit të ebu Davudit: 

1- Mealim es-Sunen, ebu Sulejman Hamed ibn Muhamed el-Hattabi (388 H.) 

2- Aun el-Mea'bud, Sheref el-Hakk el-A'dhim Abadi (1329 H.) 

3- Bedhlu el-Mexhhud, Halil Ahmed es-Seharenfuri (1346 H.) 
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Suneni i Tirmidhiut 

 

a) Autori: 

Ai është ebu I'sa Muhamed ibn I'sa ibn Sure ibn Musa et-Tirmidhi, ka lindur në 

vitin 209 H. ndërsa ka vdekur në vitin 279 H.  

 

b) Emri i librit: 

Suneni i Tirmidhiut është njohur si Xhamiu' et-Tirmidhi, edhe pse el-Hakim dhe 

Hatibi e kanë quajtur si el-Xhamiu' es-Sahih. 

 

c) Kushti i Tirmidhiut në Sunen: 

Thotë ebu el-Fadl Muhamed ibn Tahir el-Makdisi: "Sa i përket librit të të ebu 

I'sa et-Tirmidhi, Allahu e mëshiroftë, ai është i ndarë ne katër pjesë: 

1- Sahih i llojitë të sahihut në dy Sahihat. 

2- Lloji tjetër është lloji i hadithit i cili i plotëson kushtet e tre autorëve, ebu 

Davudit, et-Tirmidhi dhe en-Nesai. 

3- Hadithe kontradiktore me 2 llojet e lartëpërmendura, por e tregon dobësinë e 

hadithit. 

4- Dhe hadithe për të cilët ai thotë: "Nuk kam nxjerrur në librin tim ndonjë 

hadith, vetëmse dikush prej fukahave ka punuar me këtë hadith dhe ky është 

kriter i gjërë." 

 

ç) Karakteristikat e librit: 

1- E tregon gradën e hadithit, a është sahih, hasen apo daif. 

2- I cekë të gjithë apo shumicën e haditheve në kapitullin e përmendur. 

3- Poashtu i përmend drejtimet e dijetarëve dhe metodologjinë e tyre në raport 

me hadithet. 

4- Përmend statusin e disa prej transmetuesve, diçka rreth tyre dhe dobësitë e 

disa haditheve. 

 

d) Komentimet më të njohura të Sunenit të Tirmidhiut: 

1- Aridatu el-Ahuedhi, ebu Bekr ibn el-Arabi el-Maliki (543 H.) 

2- Komentimi i ibn Sejjid en-nas, të cilin e ka plotësuar, por nuk e ka 

përfunduar, el-Hafidh el-I'raki, edhe pse përfundimisht i biri i el-I'rakit e ka 

përfunduar këtë punim. 

3- Tuhfetul Ahuedhi fi sherh Xhami' et-Tirmidhi, AbdurRahman el-Mubarekfuri. 
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Suneni i en-Nesa-it 

 

a) Autori: 

Ai është ebu AbdurRahman Ahmed ibn Shuajb ibn Ali en-Nesai, i lindur në 

vitin  215 H. dhe ka ndërruar jetë në vitin 303 H. 

Thotë Dhehebiu: "Ai është el-Hafidh, Shejhu i Islamit, kritiku i punimeve të 

hadithit, autori i Sunenit dhe librave të tjera."41 

 

b) Emri i librit: 

Imam en-Nesai përpiloi librin e tij es-Sunen el-Kubra dhe kur u kthye nga 

udhëtimi i tij në Egjipt, kaloi rreth një vendi në Palestinë i quajtur Remle, 

atëherë governatori i këtij vendi e pyeti duke thënë: A çdo hadith në Sunen el-

Kubra është sahih? Ai tha: Jo. Emiri i tha: Përmblidhi vetëm hadithet sahih. Me 

këtë rast en-Nesai e përpiloi një libër me hadithe që sipas tij ishin sahih, pastaj e 

quajti këtë libër el-Muxhteba (اجملتىب)42, libër i cili poashtu njihet me emrin es-

Sunen es-Sugra. 

 

c) Kushti i en-Nesait në Sunen: 

Kemi përmendur kushtin e tij kur kemi folur rreth kushtit të ebu Davudit. 

 

ç) Karakteristikat e librit: 

1- Pas dy sahihave, Suneni i en-Nesait është libri i cili përmba më se paku 

hadithe të dobëta dhe transmetues të akuzuar, siç thotë ibn Reshid. 

2- Përmend diçka rreth transmetuesve dhe dobësitë e disa haditheve. 

 

 

d) Komentimet më të njohura të Sunenit en-Nesait: 

1- Sherh es-Sujuti, AbdurRahman ibn Ebi Bekr Xhelaluddin es-Sujuti (911 H.). 

2- Hashijetu es-Sindi, ebu el-Hasen Muhamed ibn AbdulHadi es-Sindi (1138 

H.) 

3- Dhehiretu el-Ukba fi sherh el-Muxhteba, Muhamed ibn Ali ibn Adem el-

Ethjubi. Komentim bashkëkohor i cili është në 42 vëllime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 Sijer ea'lam en-Nubela 14/125 
42 Që do të thotë përzgjedhje 
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Suneni i ibn Maxheh 

 

a) Autori: 

Ai është ebu Abdullah Muhamed ibn Jezid ibn Maxheh el-Kazvini, ka lindur në 

vitin 209 H. dhe ka ndërruar jetë në vitin 272 H. 

 

b) Emri i librit: 

Ky libër është i njohur si Suneni i ibn Maxhes. 

 

c) Karakteristikat e librit: 

1- I pari që e ka bërë pjesë të përmbledhjes e njohur si Gjashtë librat ëstëh ebu 

el-Fadl Muhamed ibn Tahir el-Makdisi (507 H.), edhe pse të tjerët në vend të 

Sunenit e vëndosnin Muvetanë e Imam Malik ibn Enes. 

2- Poashtu karakterizohet me rënditje të bukut dhe kapituj të përshtatshme për 

Fikh. 

3- Ka shumë hadithe që nuk i kanë pesë autorët tjerë. 

 

 

d) Komentimet më të njohura të Sunenit të ibn Maxheh: 

1- Tealikat es-Sujuti, AbdurRahman ibn Ebi Bekr Xhelaluddin es-Sujuti (911 

H.). 

2- Hashijetu es-Sindi, ebu el-Hasen Muhamed ibn AbdulHadi es-Sindi (1138 

H.) 
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4. Përmbledhja dhe shkrimi i Sunetit në shekullin e katërt dhe të 

pestë 
 

Dijetarët e hadithit vazhduan gati se me të njejtin tempo të përpilimit të veprave 

në këto dy shekuj ashtu siç ishin edhe në peridhën e artë, gjegjësisht në 

shekullin e tretë. 

 

Disa prej tyre i pasuan autorët e dy sahihave për të përpuluar vepra të ngjashme 

me dy veprat madhështore të tyre, prej tyre ishin: 

1- Ibn Huzejme (311 H.) me Sahihun e tij. 

2- Ibn Hibbani (354 H.) me Sahihun e tij. 

3- Ibn es-Seken (353 H.) me Sahihun e tij. 

4- El-Hakim (405 H.) me Mustedrekun e tij. 

 

Prej dijetarëve kishte që pasuan autorët e suneneve në përpilimin e veprave të 

tyre, mund të përmendim p.sh: 

1- Ibn el-Xharuud (307 H.) me Munteka. 

2- Ed-Darekutni (385 H.) me Sunenin e tij. 

3- El-Bejheki (458 H.) me Sunenin e tij. 

 

Poashtu në këtë shekull janë paraqitur edhe dy lloje të veprave, ato janë librat e 

Mustalahul hadithit dhe Mustekhrexhate43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 Mustekhrexh (المستخرج): Vjen një dijetarë dhe merr një libër, p.sh. Sahihun e Buhariut, pastaj e nxjerr hadithet 

me senedin e tij, jo me senedin e autorit të librit, derisa të bashkohet senedi te shejhu i autorit ose te ndonjë 

transmetues më lartë. 



K&S II                                                                                                                      2020-2021 

37 

 

Mustelahul Hadithi (مصطلح احلديث)  
  

  

1. Njohje me Mustelahul Hadithin dhe dobia e kësaj lëmie 
  

• Mustalahul hadithi është shkenca me të cilën njihet gjendja e 

transmetuesit dhe tekstit së transmetuar për nga pranimi apo refuzimi i 

tyre. 

• Dobia e kësaj shkence është të njohurit e atyre që pranohen dhe atyre që 

refuzohen prej transmetuesëve dhe teksteve të transmetuara. 

  

2. Hadithi, Haberi, Etheri dhe Hadithi Kudsij 
  

a) Hadith (الديث) quhet: “Ajo gjë e cila adresohet tek i Dërguari i Allahut (Sala 

Allahu alejhi ue sel-lem) prej fjalëve, veprave, aprovimeve apo përshkrimeve.” 

b) Haberi (اخلرب) ka të njëjtin kuptim me Hadithin dhe përkufizimi i tij është i 

njëjtë me atë të Hadithit. 

Por thuhet gjithashtu se Haberi është ajo që i adresohet të Dërguarit të Allahut 

(Sala Allahu alejhi ue sel-lem) dhe tek ndokush tjetër. Në këtë rast Haberi është 

më përgjithësues dhe më përfshirës se Hadithi. 

c) Ether (األثر) quhet: “Ajo gjë e cila adresohet tek sahabiu apo tabiiu. Por mund 

të jetë për qëllim me këtë term edhe ajo që adresohet tek i Dërguari i Allahut 

(Sala Allahu alejhi ue sel-lem), por e kushtëzuar, duke thënë: “Thuhet në një 

Ether të përcjellë nga i Dërguari i Allahut (Sala Allahu alejhi ue sel-lem)…” 

d) Hadithi Kudsi (القدسي  është: “Ajo që transmeton i Dërguari i Allahut (الديثَ

(Sala Allahu alejhi ue sel-lem) nga Zoti i tij i Lartësuar.” Ky quhet gjithashtu 

“Hadith Rabani” dhe “Hadith Ilahi”. 

Shembull për këtë lloj hadithi është fjala e tij (Sala Allahu alejhi ue sel-lem) të 

cilën e transmeton nga Zoti i tij se Ai ka thënë: “Unë jam (veproj) ashtu si 

mendon robi im për Mua dhe Unë jam me të kur ai më përmend Mua. Nëse ai 

më përmend në veten e tij, Unë e përmend atë në Veten Time dhe nëse më 

përmend në një grup njerëzish, Unë e përmend atë në një grup më të mirë se 

ai.”44  

  

Grada e Hadithit Kudsij është ndërmjet Kur'anit dhe hadithit të Pejgamberit 

(Sala Allahu alejhi ue sel-lem). Kurani i Ndershëm i adresohet Allahut të 

Madhëruar me shprehjen dhe kuptimin e tij, hadithi profetik i adresohet të 

Dërguarit të Allahut (Sala Allahu alejhi ue sel-lem) me shprehjen dhe kuptimin 

 
44 Buhariu (7405) dhe Muslimi (2675). 
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e tij45, ndërsa Hadithi Kudsij i adresohet Allahut të Lartësuar me domethënien e 

tij dhe jo me shprehjen e tij. Për këtë arsye nuk mund të adhurohet Allahu me të 

lexuarit e shprehjes së tij dhe as nuk lexohet me të në namaz, as nuk është 

kërkuar me të sfida (si me Kuranin) dhe as nuk është përcjellë tek ne me 

transmetim unanim si transmetimi i Kuranit, por prej tij ka hadithe të sakta, ka 

të dobëta, ka edhe të shpikura. 

   

3. Llojet e Hadithit në varësi të rrugëve të përcjelljes së tij tek ne 
  

Në varësi të rrugëve të përcjelljes së hadithit deri tek ne, ai është dy lloje: 

Mutevatir dhe Ahad. 

 

 

1. Hadithi Mutevatir 

  

a)      Përkufizimi i tij: “Hadithi Mutevatir është ai i cili përcillet nga një grup i 

konsiderueshëm transmetuesish, të cilët zakonisht është absurde të bashkohen 

në gënjeshtër dhe të cilin e adresojnë në diçka materiale.” 

  

b)     Llojet e tij, ilustruar me shembuj: Hadithet mutevatir janë dy llojesh: 

Mutevatir në shprehje (tekst) dhe në domethënie (përmbajtje) bashkë, dhe 

mutevatir vetëm në domethënie. 

Hadithi Metevatir në shprehje dhe domethënie është: ai hadith për të cilin 

transmetuesit përputhen me njëri-tjetrin për shprehjen dhe domethënien e tij. 

Shembull për këtë është fjala e Pejgamberit (salallahu alejhi ue 

selem): “Kushdo që gënjen ndaj meje me qëllim, të përgatisë karrigen e tij 

prej zjarri.”46  

Këtë hadith e ka përcjellë nga Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) më shumë 

se 60 sahabe, në mesin e të cilëve janë edhe dhjetë të përgëzuarit me xhenet. E 

prej këtyre e kanë përcjellë shumë e shumë njerëz. 

Hadithi Mutevatir vetëm në domethënie është: ai hadith në transmetimin e 

domethënies së përgjithshme të të cilit janë përputhur të gjithë transmetuesit e 

tij, por secili veçohet me shprehje dhe tekst të ndryshëm të hadithit. 

Shembull për këtë janë hadithet e ndërmjetësimit (në botën tjetër), të mes'hit 

mbi meste. 

  

 
45 Përjashtohet këtu rasti që njihet se ai (Sala Allahu alejhi ue sel-lem) e ka thënë nga shpallja, si të njoftuarit për 

gjërat e fshehta që do të ndodhin në të ardhshmen, apo si në hadithin e transmetuar nga Jeala ibën Umeje i cili 

pyeti të Dërguarin e Allahut (Sala Allahu alejhi ue sel-lem) për atë person i cili hedh parfum duke qenë se është 

ka bërë Ihram për Umre. I Dërguari i Allahut (Sala Allahu alejhi ue sel-lem!) heshti deri sa i zbriti shpallja për 

këtë gjë. Hadithe të atilla adresohen tek ai (Sala Allahu alejhi ue sel-lem!) me shprehjen e tyre por jo me 

domethënien e tyre. [Autori] 
46 Buhariu (110, 1291), Muslimi (3), në parathënien e tij, pastaj krahasoje me fjalën e Ibën Haxherit në “Fet’hu 

Bari” (1/203). 
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c)      Çfarë përfitohet prej hadithit mutevatir me të dyja llojet e tij: 

Së pari: Dija e sigurtë: vërtetësia e padiskutueshme e adresimit të hadithit te 

thënësi i tij. 

Së dyti: Puna sipas asaj që përmban ai; duke e besuar atë nëse është njoftim për 

diçka, dhe duke e zbatuar atë nëse kërkon të veprohet. 

  

  

2. Hadithi El Ahad 

  

a) Përkufizimi i tij: “Ai është hadithi që nuk është Mutevatir.” 

 

b) Llojet e hadithit Ahad në varësi të rrugëve të tij të transmetimit (3 lloje): 

  

1. Hadithi Meshhur   ( ُاْلَمْشُهوؤر) : “Ai hadith të cilin e transmetojnë tre apo më 

shumë transmetues, pa arritur kufirin e hadithit Mutevatir.” 

Shembull për këtë është fjala e Pejgamberit (salallahu alejhi ue 

selem): “Musliman është ai, nga gjuha dhe dora e të cilit muslimanët janë të 

sigurtë.”47  

 

2. Hadithi el Aziz ( ُاْلَعزِيز): “Ai hadith të cilin e transmetojnë vetëm dy 

transmetues.” 

Shembull për këtë është fjala e Pejgamberit (salallahu alejhi ue 

selem): “Askush nga ju nuk beson deri sa unë të jem më i dashur tek ai se 

sa fëmija i tij, prindi i tij dhe të gjithë njerëzit.”48 

  

3. Hadithi el Garib ( ٌاْلَغرِيب): “Ai hadith të cilin e transmeton vetëm një 

transmetues.” 

Shembull për këtë është fjala e Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem): “Vërtetë 

që veprat janë sipas qëllimit dhe çdo njeri do të marrë atë që ka pasur për 

qëllim…”49 Këtë hadith nuk e ka përcjellë nga Pejgamberi (salallahu alejhi ue 

selem) veçse Umer ibën el Hatab (Allahu qoftë i kënaqur me të!); dhe nga 

Umeri nuk e ka përcjellë veçse Alkame ibën Vekas; nga Alkame nuk e ka 

përcjellë veçse Muhamed ibën Ibrahim et Tejmi dhe nga ky i fundit nuk e ka 

përcjellë veçse Jahja ibën Seid el Ensari. E që të gjithë këta (përveç Umerit) 

kanë qenë prej Tabiinëve, dhe më pas nga Jahja e ka përcjellë numër shumë i 

madh njerëzish. 

 

  

 
47 Buhariu (10, 11) dhe Muslimi (40, 41, 42) 
48 Buhariu (159) dhe Muslimi (44) 
49 Buhariu (1) dhe Muslimi (1907) 
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c) Llojet e hadithit Ahad në varësi të gradës (5 lloje): 

  

1. Sahih Lidhatihi – i saktë në vetvete: “Ai hadith të cilin e transmeton një 

burrë adël-i drejtë (në fe) dhe dabit-me përpikmëri të plotë (në mendje), 

me sened (zinxhir) të lidhur, dhe që nuk kashudhudh (çrregullsi, devijim) dhe 

as il-leh kadiha (defekt të fshehur që ndikon në gradën e hadithit).” 

Shembull për këtë është fjala e Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem): “Atij që 

Allahu i do të mirën, e bën që ta kuptojë fenë.”50  

  

Saktësia e hadithit njihet me tre gjëra: 

E para: Nëse gjendet në libër i cili ka kushtëzuar mbledhjen e haditheve të 

sakta dhe libri të jetë i një autori fjala e të cilit është e konsideruar në gjykimet 

për hadithet, siç janë dy Sahihat e “Buhariut” dhe “Muslimit”. 

E dyta: Nëse një imam i konsideruar në gjykimet për hadithet dhe që nuk është 

i njohur për lehtësim në këtë gjë, thotë se një hadith i caktuar është i saktë. 

E treta: Duke analizuar transmetuesit dhe rrugët e transmetimit të hadithit, e 

nëse përmbushen kushtet e hadithit të saktë, jepet gjykimi se ai është i saktë. 

  

2.  Sahih ligajrihi – i saktë nga të tjerët si ai: ky është hadithi Hasen lidhatihi – i 

mirë në vetvete, kur ai transmetohet nga një numër rrugësh transmetimi. 

Shembull për këtë është hadithi i transmetuar nga Abdullah ibën Amër ibën el 

As (Allahu qoftë i kënaqur me të!) se: “I Dërguari i Allahut (salallahu alejhi ue 

selem) e urdhëroi atë të bënte gati një ushtri, por devetë mbaruan dhe 

Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) tha: “Ble disa deve në llogarinë tonë me 

plaçkë nga plaçka e zekatit, deri sa të vijë koha e tij.”51 Dhe ai merrte një 

deve me dy e me tre deve. 

Këtë hadith e ka nxjerrë Ahmedi nga transmetimi i Muhamed ibën Is-hak dhe 

Bejhakiu nga transmetimi i Amër ibën Shuajb; dhe secili prej dy rrugëve të 

transmetimit më vete është Hasen, kështu që me të dyja rrugët së bashku hadithi 

ngrihet në gradën e Sahih ligajrihi. 

Është quajtur Sahih Ligajrihi për shkak se sikur të shihej në rrugën e secilit prej 

tyre më vete, nuk do ta arrinte gradën e hadithit Sahih, dhe kur u bashkuan së 

bashku, e arriti atë gradë. 

  

3. Hasen Lidhatihi – I mirë në vetvete: është ai hadith të cilin e transmeton 

transmetues i drejtë, jo shumë i përpiktë (në memorje), me sened të lidhur dhe 

që nuk ka shudhudh dhe as il-leh kadiha. Ndërmjet këtij hadithi dhe hadithit të 

saktë në vetvete nuk ka dallim veçse në kushtëzimin e përpikmërisë së plotë, ku 

hadithi hasen është poshtë kësaj. 

 
50 Buhariu (71) dhe Muslimi (1037) 
51 Ahmedi (2/171, 6593), Bejhakiu (5/288), Ebu Daudi (3357) 
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Shembull për këtë është fjala e Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem): “Çelësi i 

namazit është të pastruarit, hyrja në të është tekbiri dhe dalja prej tij është 

dhënia selam.”52  

  

4. Hasen Ligajrihi – i mirë me të tjerë: është ai hadith i dobët i cili ka disa rrugë 

transmetimi të cilat e forcojnë njëra-tjetrën, duke mos pasur në mesin e 

transmetuesve të tij gënjeshtarë dhe as të akuzuar për mashtrim. 

Shembull për këtë është hadithi i transmetuar nga Umer ibën el Hatab (Allahu 

qoftë i kënaqur me të!) i cili thotë: “Kur Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) 

ngrinte duart në dua (lutje), nuk i kthente ato deri sa të fërkonte me to fytyrën e 

tij.”53  

Autori i librit “Bulugul Meram” thotë: “Ky hadith ka dëshmues (të ngjashëm 

me të) tek Ebu Daudi e të tjerë, kështu që me bashkimin e atyre rrugëve del që 

hadithi është Hasen.” [Por nuk është kështu në të vërtetë. Shih shënimin me nr. 

3 në fusnota.] 

Është quajtur Hasen Ligajrihi sepse sikur të vërehej secila rrugë e trasmetimit të 

tij më vete, nuk do ta arrinte gradën e hadithit Hasen, dhe kur bashkohen rrugët 

e tij, ai forcohet dhe e arrin atë gradë. 

  

5. Hadithi Daif – i dobët: është ai hadith i cili nuk i përmbush kushtet e hadithit 

të saktë dhe as atij të mirë. 

Shembull për këtë është hadithi: “Ruajuni prej njerëzve duke menduar keq për 

ta.” 

Nga hadithet që zakonisht janë të dobëta, janë hadithet në transmetimet e të 

cilave veçohet el Ukajli, Ibën Adij, Hatibi i Bagdadit, Ibën Asakir në 

“Historinë” e tij, Ed Duvejlimi në “Musned el Firdeus”, Tirmidhi el Hakimi në 

“Nevadir el Usul” –nuk është fjala për autorin e Suneneve të njohura-, El Hakim 

dhe Ibën Xharudi në “Historitë” e secilit prej tyre. 

  

d)     Nga hadithet Ahad, duke përjashtuar hadithin e dobët prej tyre, 

përfitohet: 

Së pari: Edh Dhan – dija e mundshme (por jo e sigurtë): d.m.th. mundësia më 

e madhe për saktësinë e adresimit të tij tek thënësi i tij se sa mossaktësinë e 

adresimit, gjë e cila ndryshon në varësi të gradëve të sipërpërmendura. Por nga 

hadithi Ahad mund të përfitohet edhe dija e sigurtë kur ai shoqërohet nga 

argumenta dhe kur për të dëshmojnë bazat. 

Së dyti: Puna sipas asaj që përmban ai; duke e besuar atë nëse është njoftim 

për diçka, dhe duke e zbatuar atë nëse kërkon të veprohet. 

 
52 Tirmidhiu (3), Ebu Daudi (61), Ibën Maxheh (275) dhe Ahmedi (1/123) 
53 Tirmidhiu (3386) dhe Ebu Daudi (1485). [Sh.p: Të dyja këto transmetime janë të dobëta dhe të gjitha rrugët e 

hadithit janë të dobëta dhe ato nuk mund ta forcojnë njëra-tjetrën, por në këtë rast vërtetohet dobësia e hadithit. 

Shih fjalën e shejh Albanit në verifikimet Suneni et Tirmidhi dhe Suneni Ebi Daud, si dhe vetë fjalën e Ebu 

Daudit në hadithin e nxjerrë nga ai.] 
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Ndërsa nga hadithi i dobët nuk përfitohet as dije e mundshme dhe as vepër me 

të. Madje nuk lejohet që ai të konsiderohet argument dhe as të përmendet pa e 

shoqëruar me sqarimin e dobësisë së tij, përveç në përgëzime dhe kërcënime, 

gjë të cilën e kanë lejuar disa dijetarë, por me tre kushte: 

1.      Dobësia e tij të mos jetë e fortë. 

2.      Origjina e punës që ai nxit të jetë e aprovuar në sheriat me argument 

tjetër. 

3.      Të mos besohet se Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) e ka thënë 

atë. 

Sipas kësaj, dobia e përmendjes së tij në përgëzime është nxitja e shpirtit për 

kryerjen e punëve të mira e të dëshiruara, duke shpresuar arritjen e sevapit të 

saj, pastaj nëse nuk e arrin atë, kjo përpjekje e tij në adhurim nuk e dëmton atë 

dhe as nuk e humbet sevapin original në zbatimin e të urdhëruarës në sheriat. 

Ndërsa dobia e përmendjes së hadithit të dobët në kërcënime është për të larguar 

veten nga kryerja e asaj vepre të keqe nga frika e ndëshkimit me atë dënim të 

përmendur (në hadithin e dobët), dhe kështu nuk të bëhet dëm nëse i ruhesh asaj 

vepre dhe ajo nuk e ka pasur atë dënimin e përmendur. 

  

  

Shpjegimi i përkufizimit të hadithit “Sahih Lidhatihi” 

  

Pamë më parë se hadithi sahih lidhatihi është: “Ai hadith të cilin e transmeton 

një burrë adël-i drejtë (në fe) dhe dabit-me përpikmëri të plotë (në mendje), 

me sened (zinxhir) të lidhur, dhe që nuk ka shudhudh (çrregullsi, devijim) dhe 

as il-leh kadiha (defekt të fshehur që ndikon në gradën e hadithit).” 

I drejtë: d.m.th. i qëndrueshëm në fe dhe moral; qëndrueshmëria në fe është 

kryerja e vaxhibeve të fesë dhe largimi nga të ndaluarat të cilat kanë rezultat 

fiskun (shthurjen e prishjen). 

Ndërsa qëndrueshmëria në morale është kryerja e veprave të lavdërueshme nga 

njerëzit prej sjelljeve dhe moraleve, dhe largimi nga sjelljet dhe veprat të cilat 

njerëzit i shajnë dhe i quajnë të ulëta. 

Të qenurit e transmetuesit i drejtë njihet me përhapjen e emrit të mirë të tij, siç 

janë imamët e mirënjohur: Maliku, Ahmedi, Buhariu, e të tjerë si ata. Ose njihet 

me tekstin e dikujt fjala e të cilit është e konsideruar në këtë gjë. 

Përpikmëria e plotë: d.m.th. që ta përcjellë atë që ka mbartur prej asaj që ka 

dëgjuar apo ka parë ashtu siç e ka mbartur, pa shtuar dhe pa hequr asgjë, por 

megjithatë gabimi i vogël nuk dëmton, pasi që askush nuk shpëton nga ai. 

Përpikmëria e transmetuesit njihet me përputhshmërinë e tij me hafizat (e 

hadithit), të paktën në shumicën e rasteve, ose me tekstin e dikujt fjala e të cilit 

është e konsideruar në këtë gjë. 



K&S II                                                                                                                      2020-2021 

43 

 

Senedi i lidhur: d.m.th. që secili prej transmetuesve ta këtë takuar 

transmetuesin nga i cili e përcjell hadithin drejtëpërsëdrejti ose kategorikisht. 

Drejtëpërsëdrejti: d.m.th. që ta ketë takuar transmetuesin paraardhës dhe të ketë 

dëgjuar nga ai, ose të ketë parë, dhe të thotë: “Më ka treguar”, ose “kam 

dëgjuar”, ose “kam parë filanin”, e kështu. 

Kategorikisht: d.m.th. që të transmetojë nga një bashkëkohës i tij me përdorimin 

e një shprehje e cila përmban që ai ta ketë dëgjuar ose parë atë, p.sh. të thotë: 

“filani ka thënë”, ose “nga filani”, ose “filani ka bërë kështu”, e ngjashëm me 

këto. 

A është kusht që për transmetuesit bashkëkohës të vërtetohet takimi i tyre, apo 

mjafton mundësia e të takuarit me njëri-tjetrin? 

Këtu ka dy mendime: Buhariu ka zgjedhur të parën (e ka bërë kusht vërtetimin e 

takimit) ndërsa Muslimi ka zgjedhur të dytën (mjaftimin me mundësinë e të 

takuarit). 

Në lidhje me fjalën e Muslimit, Imam Neveviu thotë: “Atë fjalë e kanë mohuar 

kontrolluesit (dijetarët studiues e kontrollues).” Pastaj tha: “Megjithëse ne nuk 

gjykojmë (nuk themi) se Muslimi ka ecur sipas kësaj rruge (fjale) në “Sahihun” 

e tij, për shkak se ai mbledh rrugë të shumta transmetimi me të cilat bëhet e 

pamundur ekzistenca e këtij gjykimi të cilin ai e ka lejuar, e Allahu e di më 

mirë.”54  

Por pranimi i kësaj është nga ai i cili nuk është mudelis (mbulues e mashtrues), 

ndërsa hadithit të përcjellë nga një mudelis nuk i thuhet i lidhur vetëm në rast se 

e thotë qartë se ka dëgjuar apo ka parë vetë ai. 

Ndërsa të qenurit e senedit i palidhur (i shkëputur) njihet me dy gjëra: 

1. Njohuria se transmetuesi nga i cili është përcjellë hadithin ka pas vdekur 

para se transmetuesi vijues të ketë mbushur moshën e dallimit të gjërave 

(7 vjeç). 

2. Që transmetuesi ose ndonjë prej dijetarëve të hadithit të thotë se senedi 

nuk është lidhur nga transmetuesi paraardhës, ose se transmetuesi vijues 

nuk e ka dëgjuar apo nuk e ka parë atë që transmeton. 

Shudhudh (çrregullsi, devijim): d.m.th. që transmetuesi i besueshëm të 

kundërshtojë një transmetues tjetër më të fortë se ai: ose në të qenurit më i 

drejtë, ose në të qenurit më précis (i përpiktë) dhe më i ditur, ose që ka 

shoqëruar më shumë transmetuesin nga i cili transmeton, e ngjashëm me këto. 

Shembull për këtë është hadithi i transmetuar nga Abdullah ibën Zejd55, në 

lidhje me formën e abdesit të Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem): se ai i dha 

mes-h kokës me ujë tjetër nga ai i mbeturi në dorë. Muslimi e ka transmetuar 

këtë hadith me këtë shprehje, nga Ibën Vehbi, Bejhakiu e ka transmetuar 

gjithashtu nga ai, por me shprehjen: “ai (salallahu alejhi ue selem) për veshët 

mori ujë tjetër nga ai që mori për kokën.” 

 
54 “Sherhu Sahihi Muslim”, (1/149) 
55 Muslimi (236), Bejhakiu (1/65) 
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Transmetimi i Bejhakiut është “Shadheh” – i çrregullt; sepse transmetuesi i tij 

nga Ibën Vehbiu është i besuar (i fortë), por ai ka kundërshtuar atë që është më i 

fortë se ai dhe më shumë në numër, pasi që atë e ka transmetuar një numër 

transmetuesish nga Ibën Vehbi me shprehjen e Muslimit,, kështu që transmetimi 

i Bejhakiut nuk është i saktë, edhe pse transmetuesit e tij janë të besuar, për 

shkak se ai nuk ka shpëtuar nga çrregullsia. 

 

El Il-letu el kadiha (defekt të fshehur që ndikon në gradën e hadithit): d.m.th. 

që pas studimit dhe analizimit të hadithit të zbulohet një shkak i cili ndikon për 

mospranimin e tij, si p.sh. të zbulohet se ai është i ndërprerë, ose meukuf (i 

mbetur te sahabiu), ose se transmetuesi është fasik (i shthurur në fe), ose me 

memorje të keqe, ose bidatçi dhe hadithi përforcon bidatin e tij, e kështu. Në 

këtë rast nuk jepet gjykimi për saktësinë e hadithit, për shkak të mos shpëtimit 

të tij nga defekti ndikues për mospranimin e tij. 

Shembull për këtë është hadithi i transmetuar nga Ibën Umeri (radiallahu 

anhuma) se Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka thënë: “Gruaja me të 

përmuajshme dhe xhunubi nuk duhet të lexojnë asgjë nga Kurani.”56  

Këtë hadith e ka transmetuar Tirmidhiu dhe ka thënë: “Këtë hadith nuk e 

njohim veçse nga transmetimi i Ismail ibën Ajash: nga Musa ibën Ukbeh… 

Në pamje të parë senedi duket i saktë, por ai ka Il-leh (defekt) për shkak se 

transmetimet i Ismailit nga dijetarët e Hixhazit janë të dobëta, dhe ky 

transmetim është prej tyre, kështu që hadithi nuk është i saktë për shkak të mos 

shpëtimit të tij nga defekti ndikues në saktësinë e tij. 

Nëse defekti nuk është ndikues në saktësinë e hadithit, ai nuk ndalon nga të 

qenurit e hadithit i saktë apo i mirë: 

Shembull për këtë është hadithi i transmetuar nga Ebu Ejub el Ensari (radiallahu 

anhu) se Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka thënë: “Kushdo që agjëron 

Ramazanin dhe e pason atë me gjashtë ditë (agjërim) nga muaji Sheval, është 

njësoj sikur ka agjëruar të gjithë kohën.”57  

Këtë hadith e ka transmetuar Muslimi nga rruga e Sead ibën Seid dhe për shkak 

të tij hadithi ka defekt, sepse Imam Ahmedi e ka konsideruar të dobët atë. Por 

ky defekt nuk është ndikues në saktësinë e hadithit, pasi që disa dijetarë të tjerë 

e kanë konsideruar të besuar dhe të fortë atë, dhe sepse ai ka ndjekës të tjerë 

(transmetues të tjerë nga e njëjta rrugë) dhe vendosja e Muslimit këtë hadith në 

Sahihun e tij tregon se ai është i saktë tek Muslimi, dhe se defekti i tij nuk është 

ndikues. 

 

Bashkimi mes dy cilësive “i saktë dhe i mirë” në të njëjtin hadith 

Pamë më parë se hadithi i saktë ndahet nga hadithi i mirë, kështu që ata janë të 

ndryshëm nga njëri-tjetri, por ndonjëherë ne hasim ndonjë hadith të cilësuar se 

 
56 Tirmidhiu, (131) 
57 Muslimi, (1164) 
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është “sahih hasen”. Atëherë, si të bashkojmë mes këtyre dy cilësive dhe 

ndryshimit të këtyre llojeve të hadithit nga njëri-tjetri? 

Themi: Në qoftë se hadithi ka dy rrugë transmetimi, kjo do të thotë se njëra 

rrugë është e saktë (sahih) dhe tjetra e mirë (hasen). Pra, është bashkuar mes 

tyre për nga rrugët e transmetimit. 

Dhe nëse hadithi ka vetëm një rrugë transmetimi, atëherë kuptimi i kësaj është 

mëdyshja: a ka arritur hadithi në gradën e hadithit të saktë apo është në gradën e 

hadithit të mirë? 

  

 

Hadithi me sened të ndërprerë – Munkati' ( َقِطعُ اْلمُ  ن ْ ) 

Përkufizimi i tij, llojet e tij dhe gjykimi për të 

  

Hadithi Munkati es sened ( َِقِطُع السََّند  është: “Ai hadith senedi i të cilit nuk është i (ُمن ْ

lidhur.” Dhe siç e pamë në kushtet e hadith Sahih (të saktë) dhe Hasen (të mirë), 

prej kushteve të tyre është se senedi (vargu i transmetimit) duhet të jetë i lidhur. 

 

Hadithi Munkati është katër llojesh: Mursel, Mualak, Muadal, Munkati 

 

1. Hadithi Mursel ( ُاْلُمْرَسل): Hadithi të cilin e ngre tek Pejgamberi (salallahu 

alejhi ue selem) një sahabi ose tabii i cili nuk e ka dëgjuar atë hadith nga 

Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem). 

 

2. Hadithi Mualak ( ُاْلُمَعلَّق): “Hadithi të cilit i është fshirë (hequr) fillimi i 

senedit.” Por mund të jetë për qëllim me këtë lloj të hadithit gjithashtu ai hadith 

të cilit i është hequr i gjithë senedi, si p.sh. fjala e Buhariut: “Pejgamberi 

(salallahu alejhi ue selem) e përmendte Allahun në të gjitha gjëndjet që të 

ishte.”58  

Ndërsa përcjellja e haditheve nga autorët e librave të ndryshme, duke e adresuar 

hadithin në burimin e tij pa e përmendur senedin e tij, siç bën p.sh. autori i librit 

“El Umdeh”, nuk thuhet se ky hadith është Mualak pa vështruar në burimin e 

përmendur nga autori, pasi që përmendësi i atij hadithi nuk është përcjellës i tij 

origjinal, por degëzim dhe degëzimi merr gjykimin e origjinalit. 

 

3. Hadith Muadal ( ُاْلُمْعَضل): “Hadithi nga senedi i të cilit janë hequr dy apo më 

shumë transmetues njëri pas tjetrit. 

 

4. Hadithi Munkati ( َُقِطع  Hadithi nga senedi i të cilit është hequr një“ :(اْلُمن ْ

transmetues ose dy apo më shumë por jo të njëpasnjëshëm.” 

 
58 E ka përmendur Buhariu  pa sened -Mualak, në “Kitabul Hajd”, tema 9, “Kitabul Edhan”, tema 19. Ndërsa 

Muslimi e ka nxjerrë me sened të lidhur në “Kitabul Hajd”, tema 30 
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Por mund të jetë për qëllim me këtë emër (munkati): çdo hadith që e ka senedin 

të ndërprerë, dhe kështu përfshihen të katra llojet e hadithit Munkati. 

 

Shembulli për këtë lloj hadithi: Hadithi i transmetuar nga Buhariu, ku thotë: 

Na ka treguar El Humejdi Abdullah ibën Zubejri, ka thënë: Na ka treguar 

Sufjani, ka thënë: Na ka treguar Jahja ibën Seid el Ensari, ka thënë: Më ka 

treguar Muhamed ibën Ibrahim et Tejmi, se ky ka dëgjuar Alkamete ibën Vekas 

el Lejthi të thotë: Kam dëgjuar Umer ibën el Hatabin (radiallahu anhu) mbi 

minber të thotë: Kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut (salallahu alejhi ue selem) 

të thotë: “Veprat janë (të vlefshme) sipas qëllimit…”59  

Deri në fund të hadithit. 

N.q.s. nga senedi i këtij hadithi hiqet Umer ibën el Hatabi (radiallahu anhu), 

hadithi quhet Mursel. 

N.q.s. hiqet El Humejdi, quhet hadith Mualak. 

N.q.s. hiqet Sufjani dhe Jahja ibën Seid, quhet hadith Muadal. 

N.q.s. hiqet vetëm Sufjani ose Sufjani dhe Et Tejmi, quhet hadith Munkati. 

  

Dispozita e Hadithit Munkati: 

Hadithi Munkati me të gjitha llojet e tij është i kthyer mbrapsht, për shkak të 

mosnjohjes së gjendjes së transmetuesit të hequr, me përjashtim të rasteve të 

mëposhtme: 

1. Murseli i Sahabiut (heqja e sahabiut transmetues). 

2. Murseli i tabiinit të madh, sipas mendimit të shumë prej dijetarëve nëse 

atë e përkrah një mursel tjetër ose vepra e një sahabiu apo ndonjë kijas. 

3. Hadithi Mualak nëse thuhet me shprehje të prerë (të sigurtë) në një libër i 

cili ka kushtëzuar vetëm transmetimin e haditheve të sakta, siç është 

“Sahihui Buhariut”. 

4. Hadithi i cili ka ardhur me sened të lidhur në rrugë tjetër transmetimi, dhe 

tek i cili janë përmbushur kushtet e pranimit. 

  

Tedlisi ( ُاْلتَّْدلِيس) apo Fshehja 

Përkufizimi i tij, llojet e tij, disa prej mudelisinëve dhe gjykimi për 

hadithin Mudel-les ( ُاْلُمدَّلَّس) 
 

a)         Përkufizimi i tij: “Tedlisi është përmendja e një hadithi me një sened i 

cili të jep përshtypjen se është në gradë më të lartë se ç’është në realitet.” 

 

b)        Llojet e Tedlisit: 

Tedlisi është dy llojesh: 

 
59 Nxjerrja e tij është përmendur më parë. Atë e ka nxjerrë Buhariu, “Kapitulli i fillimit të shpalljes”, tema 1, 

hadithi nr.1, Muslimi 1907 
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1) Tedlis i senedit: që dikush të transmetojë nga dikush tjetër të cilin e ka 

takuar, diçka të cilën nuk e ka dëgjuar nga fjala e tij dhe as nuk e ka parë nga 

vepra e tij, me shprehje të atillë e cila të lë përshtypjen se e ka dëgjuar apo parë 

nga ai, si p.sh. të thotë: “ka thënë”, “ka bërë”, “nga filani”, “se filani ka thënë” 

apo “ka bërë”, e ngjashëm me këto. 

 

2) Tedlis i shujuhëve: që transmetuesi ta emërtojë shejhun e tij apo ta cilësojë 

atë me diçka tjetër nga ajo që është i njohur duke lënë përshtypjen se ai është 

dikush tjetër; dhe kjo për shkak se ai mund të jetë më i vogël se ky në moshë, 

dhe ai nuk pëlqen që të shfaqë transmetimin e dikujt që është më i vogël se ai, 

ose që njerëzit të mendojnë se ai ka shumë shejha (mësues), apo për shkaqe dhe 

qëllime të tjera përveç këtyre. 

 

c)         Transmetuesit mudelisunë (që fshehin diçka në transmetim) janë të 

shumtë. Në mesin e tyre ka edhe të dobët edhe të besueshëm siç është Hasen el 

Basri, Hamid et Tavil, Sulejam ibën Mehran el Eamesh, Muhamed ibën Is-hak, 

Velid ibën Muslim, etj. Hafif Ibën Haxheri i ka radhitur këta në pesë shkallë: 

Shkalla e parë: Transmetuesi i cili nuk cilësohet me fshehje veçse rrallë, si Jahja 

ibën Seid. 

E dyta: Transmetuesi, fshehjen e të cilit dijetarët e mëdhenj të hadithit e kanë 

mbajtur dhe kanë nxjerrë në “Es Sahih” nga hadithet e tij për shkak të vendit të 

tij në dije dhe fshehjes së paktë përkrah asaj që transmeton, si Sufjan eth Theuri, 

ose që nuk fsheh veçse nga transmetimi i ndonjë të besueshmi, siç bën Sufjan 

ibën Ujejne. 

E treta: Ata transmetues të cilët kanë përcjellë shumë transmetime me fshehje 

dhe mbulime në to, të pakufizuara me të besueshmit, si Ebu Zubejr el Meki. 

E katërta: Transmetuesit të cilët i kanë fshehjet më të shumta nga transmetues të 

dobët dhe të panjohur, si Bakije ibën Velid. 

E pesta: Transmetuesit të u bashkohet edhe dobësi me diçka tjetër (prej tedlisit), 

siç është Abdullah ibën Lehijah. 

 

d)        Hadithi i mudel-lisit nuk pranohet vetëm në rast se është i besueshëm 

dhe e shpreh qartë se ka marrë drejtpërdrejt nga ai nga i cili transmeton, duke 

thënë: “Kam dëgjuar filanin të thotë”, apo “e kam parë të bëjë”, ose “më ka 

treguar mua”, e ngjashëm me këto. Por duhet pasur parasysh se hadithet që kanë 

ardhur në dy Sahihat e Buhariut dhe Muslimit, me shprehjen e tedlisit nga 

mudelisinët e besueshëm, për shkak se ymeti mysliman i ka pranuar hadithet e 

ardhura në ato dy pa diskutim. 
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Hadithi në të cilin ka kundërthënie 

 el-mudtarib (اْلُمْضطَِربُ )

  

Përkufizimi i tij: “Ai hadith ku transmetuesit janë kundërshtuar në senedin apo 

në metnin (tekstin) e tij dhe bashkimi mes tyre apo dhënia epërsi njërit prej tyre 

mbi tjetrin është e pamundur.” 

 

Shembulli për këtë: Hadithi i transmetuar nga Ebu Bekri se ky i ka thënë 

Pejgamberit: “Po shoh që je thinjur.” Ai tha: “Më ka thinjur surja Hud dhe 

motrat e saj.”60  

Për këtë hadith ka kundërshtime në rreth dhjetë mendime; aiështë përcjellë me 

zinxhir të lidhur dhe si mursel gjithashtu. Është përcjellë si hadith nga hadithet e 

Ebu Bekrit, të Aishes dhe të Seadit gjithashtu, si dhe kundërshtime të tjera rreth 

tij, të cilat nuk mund të bashkohen me njëra-tjetrën dhe as të zgjidhet njëri 

transmetim mbi një tjetër. 

Por në qoftë se bashkimi mes tyre është i mundëshëm, ai është obligim që të 

bëhet dhe në këtë rast rrëzohet kundërthënia. 

 

Shembulli për këtë: Transmetimet e ndryshme që kanë ardhur në lidhje me 

bërjen e Ihramit nga Pejgamberi غ në Haxhin e Lamtumirës; disa transmetime 

thonë se ai bëri Ihram vetëm për haxh, disa thonë për umra të pasuar nga haxhi 

(temetu) dhe disa thonë për haxh dhe umra së bashku (kiran). Shejhu i Islamit, 

Ibën Tejmije thotë: “Mes këtyre nuk ka kundërthënie pasi që ai bëri haxh temetu 

në formën e haxhit kiran, veprat e haxhit i bëri të ndara dhe bashkoi mes dy 

riteve të umras dhe haxhit. Pra ai quhet se bëri haxh kiran për atë se bashkoi 

mes dy riteve, quhet se ka bërë vetëm haxh për atë se u mjaftua vetëm me një 

prej dy tavafeve dhe dy seajeve (nga Safa në Merva), dhe quhet se ka bërë haxh 

temetu për atë se ai e la njërin prej dy udhëtimeve.”61  

E në qoftë se zgjedhja e njërit si më i saktë është i mundshëm, atëherë punohet 

sipas tij dhe rrëzohet kundërthënia. 

 

Shembulli për këtë: Transmetimet e ndryshme që kanë ardhur në lidhje me 

hadithin e Burejdes kur ajo u lirua nga skllavëria dhe Pejgamberi e la atë që të 

zgjidhte nëse donte të qëndronte me burrin e saj apo të ndahej prej tij; a ishte 

burri i saj njeri i lirë apo skllav?62  

El Esvedi ka përcjellë nga Aisha se ai ka qenë i lirë, ndërsa Urveh ibën Zubejr 

dhe El Kasim ibën Muhamed ibën Ebi Bekër kanë përcjellë po nga Aisha se ai 

 
60 E ka nxjerrë dhe ka përmendur rrugët e transmetimit të tij bashkë me analizimin e hollësishëm të tyre, imam 

Darakutni në librin “El Ilel eluaride fil ehadith en nebevije” 1/193-211 
61 E ka përmendur Ibnul Kajim në “Zadul Miad” 2/121 
62 Njëri transmetim thotë se ai ishte rob. Këtë e transmeton Muslimi 1504. Një transmetim tjetër thotë se ai ishte 

i lirë, siç e transmeton Buhariu 6751, 6754. Buhariu thotë: El Esved thotë se burri i saj ishte i lirë, por fjala e tij 

është përcjellë me zinxhir të ndërprerë, ndërsa fjala e Ibën Abasit që thotë: “E kam parë burrin e saj të ishte 

skllav”, kjo është më e saktë. 
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ka qenë skllav. Transmetimi i këtyre të dyve është më dominues për shkak të 

afërsisë së atyre të dyve nga Aisha, pasi që ajo ishte tezja e Urves dhe halla e El 

Kasim, ndërsa Esvedi është i huaj nga ajo, shto këtu që në transmetimin e 

Esvedit ka ndërprerje. 

 

Gjykimi për të: 

Hadithi Mudtarib është Daif – i dobët, pasi që kundërthënia që gjendet në të 

tergon për mospërpikmërinë e transmetuesve të tij, përjashto rastin kur 

kundërthënia nuk ka të bëjë me origjinën e hadithit, ku në këtë rast nuk ka dëm. 

 

Shembulli për këtë: Transmetimet e ndryshme që kanë ardhur në lidhje me 

hadithin e Fudale ibën Ubejd  ط se ai bleu një varëse me 12 dinar në luftën e 

Hajberit, dhe ajo përmbante ar dhe rruaza. Thotë: E ndava arin nga rruazat dhe 

gjeta që ajo të kishte më shumë se 12 dinar ar, kështu që ja përmenda këtë të 

Dërguarit të Allahut غ dhe ai tha: “Nuk duhet të shiten para se të ndahet (ari nga 

lëndët e tjera)”.63  

Në një transmetim thuhet se Fudale e bleu atë, në një tjetër thuhet se dikush 

tjetër e pyeti atë për blerjen e saj, dhe në një transmetim të tretë thuhet se ajo 

përmbante ar dhe rruaza, në një tjetër thuhet se ajo përmbante ar dhe gurë të 

çmuar, dhe në një tjetër rruaza të lidhura me ar. Në një transmetim thuhet me 12 

dinar, në një tjetër me nëntë dhe në një tjetër me shtatë dinar.64  

Ibën Haxheri thotë: “Kjo gjë nuk e dobëson hadithin, pasi që ajo që është për 

qëllim me këtë argumentim është e ruajtur dhe për të nuk ka kundërshtim; është 

fjala për ndalimin nga shitja e diçkaje pa e ndarë nga përzierjet e tjera, ndërsa 

lloji i asaj plaçke apo sasia e vlerës së saj në këtë rast nuk sjell kundërthënie.” 

Po kështu nuk shkakton kundërthënie as kundërshtimi në emrin e një 

transmetuesi apo në kunjën e tij e ngjashëm me këto, përderisa ka pajtim në 

identifikimin e tij, siç e gjejmë shpesh në hadithe të sakta. 

  

ْدرَاجُ )  Shtesa në tekstin e hadithit (اْْلِ

El-Idraxhu 

  

Përkufizimi i tij: Shtesa (el Idraxh) në tekstin e hadithit është: Fjala e futur në 

tekstin e hadithit nga njëri prej transmetuesve të tij pa e sqaruar këtë gjë; ose si 

shpjegim të ndonjë fjale të hadithit, ose si nxjerrje të ndonjë gjykimi prej tij, ose 

si sqarim të ndonjë urtësie të tij.” 

 

Vendi i tij dhe shembulli për këtë: 

Shtesa (el idraxh) mund të jetë në fillim të hadithit, në mes ose në fund të tij. 

 
63  Muslimi (1591) 
64 Këto transmetime i ka përmendur Ibën Haxheri në librin “Et Talhisul Habir” 3/9 
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Shembulli i shtesës në fillim të hadithit: Hadithi i Ebu Hurejrës (radiallahu 

anhu): “Plotësojeni mirë abdesin!”65 “Mjerë për thembërat nga zjarri i 

xhehenemit.” Fjala: “Plotësojeni mirë abdesin!” është fjalë e Ebu Hurejrës, gjë 

të cilën e sqaron transmetimi i Buhariut ku thuhet se Ebu Hurejra ka thënë: 

“Plotësojeni mirë abdesin, sepse Ebu el Kasim (salallahu alejhi ue selem) ka 

thënë: “Mjerë për thembërat nga zjarri.” 

Shembulli i shtesës në mes të hadithit: Hadithi i Aishes (radiallahu anha) që flet 

për fillimin e shpalljes së Pejgamberit (salallahu aljehi ue selem), ku thuhet: 

“Veçohej në shpellën Hira dhe bënte tehanuth atje – d.m.th. adhurim- disa netë 

të numëruara.” Fjala “d.m.th. adhurim” është idraxh (shtesë) nga fjala e Zuhriut, 

gjë të cilën e ka sqaruar transmetimi i Buhariut me tekst: “Shkonte te shpella 

Hira dhe bënte tehanuth atje – thotë (Zuhriu): tehanuth do të thotë adhurim-, 

disa netë të numëruara.” 

Shembulli i shtesës në fund të hadithit: Hadithi i Ebu Hurejrës (radiallahu 

anhu), i cili thotë se i dërguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) ka thënë: 

“Populli im do të thirret në ditëne  Kiametit nga shenjat që shkëlqejnë në ball 

dhe këmbë prej gjurmëve të abdesit”, prandaj kushdo që mundet ta zgjasë 

shenjën e ballit të tij (duke e larë fytyrën më lart kufijve të saj), le ta bëjë!” 

Fjala “prandaj kushdo që mundet ta zgjasë shenjën e ballit të tij (duke e larë 

fytyrën më lart kufijve të saj), le ta bëjë!” është shtesë e Ebu Hurejrës, me të 

cilën është veçuar transmetuesi prej tij Nuajm ibën el Mexhmar, prandaj edhe në 

Musned (të Imam Ahmedit), ai thotë: “Nuk e di nëse kjo shtesë është fjalë e 

Pejgamberit apo e Ebu Hurejrës. Por këtë e kanë sëqaruar shumë dijetarë të 

mëdhenj dhe hafiza të hadithit se ajo është shtesë. Shejhu i Islamit, Ibën Tejmije 

thotë: “Kjo nuk mund të jetë nga fjala e Pejgamberit (salallahu alejhi ue 

selem).” 

Kur gjykohet për një fjalë apo shprehje të metnit të hadithit se ajo është shtesë 

(idraxh): Nuk gjykohet me idraxh për një fjalë apo shprehje veçse me argument, 

qoftë nga fjala e vetë transmetuesit, apo nga fjala e ndonjë prej dijetareve të 

konsideruar, ose nga vetë fjala e shtuar që nuk mund të jetë assesi fjalë e 

Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem). 

  

Shtesa në hadith  ( الزَّيدة ف احلديث) 
  

Përkufizimi: Shtesa në hadith është që një prej transmetuesve të shtojë në 

hadith diçka që nuk është prej tij. 

 

Llojet: shtesa në hadith është dy llojesh: 

a) Shtesë në formën e Idraxhit, siç u përmend më sipër, e që është shtesë e 

transmetuesit nga vetja e tij, dhe jo që të thotë se është prej hadithit. 

 
65 Buhariu: (165) Kapitulli i Abdesit, tema “Larja e thembrave”, dhe Muslimi: (242) Kapitulli i pastërtisë, tema 

(9), ku fjala e Ebu Hurejrës është ndarë me shenjë dalluese nga fjala e Pejgamberit (sallallahu alejhi ue selem) 
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b) Shtesë e futur nga ndonjë prej transmetuesve sikur të ishte prej hadithit. Në 

këtë rast, nëse kjo shtesë bëhet nga një person i pabesueshëm (që nuk është 

thikah), nuk pranohet, sepse veçimi i tij me diçka, nuk është i pranueshëm, 

kështu që ajo që shton ky transmetues mbi atë që kanë transmetuar të tjerët 

kthehet akoma më shumë. Nëse transmetimi i këtij mohon diçka që e ka 

transmetuar dikush tjetër më i besueshëm se ky, përsëri nuk pranohet, sepse në 

këtë rast ajo shtesë është “shadhe” (jonormale, ndryshe nga të tjerat). 

Shembull: Një transmetim i Malikut në “Muata”, ku thuhet se kur Ibën Umeri 

(radiallahu anhuma) e fillonte namazin, i ngrinte duart deri përbri supeve, kurse 

kur ngrihej nga rukuja i ngrinte duart më poshtë supeve.” Ebu Daudi thotë: 

“Askush nuk e ka përmendur fjalën “më poshtë supeve” përveç Malikut, me sa 

di unë.” 

Ndërkohë që ka ardhur hadith i saktë nga Ibën Umeri (radiallahu anhuma), i 

ngritur te i Dërguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem), se ai i ngrinte duart 

deri përbri supeve kur e hapte namazin me tekbirin fillestar, kur binte në ruku 

dhe kur binte nga rukuja, pa dallim te të gjitha.” 

Por nëse shtesa e dikujt të besueshëm nuk mohon atë që kanë transmetuar të 

tjerët, atëherë pranohet, sepse në këtë rast ky pohon diçka që di më shumë se 

ata. 

Shembulli për këtë: Hadithi i Umerit (radiallahu anhu), i cili kishte dëgjuar të 

Dërguarin e Allahut (salallahu alejhi ue selem) të thoshte: “Çdokush prej jush 

që merr abdes mirë, ose ekzagjeron në abdes, pastaj thotë: “Eshhedu en la ilahe 

il-la Allah ue enne Muhameden abdullahi ue rasuluhu, veçse i hapen atij të teta 

dyert e xhenetit dhe hyn në të nga cila derë të dëshirojë.” Këtë hadith e ka 

nxjerrë Muslimi me dy rrugë transmetimi, ku në njërën prej tyre shtohet: 

“uahdehu la sherike leh”, pas fjalën “il-la Allah”. Kjo shtesë në këtë rast është e 

pranueshme. 

  

Shkurtimi i Hadithit 

  

Përkufizimi: Heqja e një pjese të hadithit nga transmetuesi apo përmendësi i tij. 

Ky shkurtim nuk lejohet veçse me plotësimin e pesë kushteve: 

1. Të mos i prishë kuptimin hadithit, siç është për shembull shkurtimi në 

fjalinë kushtore, përjashtuese, qëllimore, etj. 

 

Për shembull: Fjala e të Dërguarit të Allahut (salallahu alejhi ue selem): “Mos 

e shisni arin me ar veçse në sasi të barabarta.” 

“Mos i shisni frutat deri sa të dallohet pjekja e tyre!” 

“Asnjë gjykatës të mos gjykojë mes dy palëve duke qenë i nxehur!” 

“Po, nëse ajo sheh lëngun.” Përgjigje që i dërguari (salallahu alejhi ue selem) ia 

dha Umu Sulejmit kur ajo e pyeti: “A duhet të marrë gusël gruaja kur sheh 

ëndërr sikur kryen marrënie intime?” 

“Askush të mos thotë: “O Zot! Më fal mua, nëse dëshiron!” 
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“Haxhi i pranuar (mebrur), nuk mund të shpërblehet veçse me xhenet.” 

Në këto hadithe nuk lejohet të hiqen fjalët: 

“veçse në sasi të barabarta” 

“deri sa të dallohet pjekja e tyre” 

“duke qenë i nxehur” 

“nëse ajo sheh lëngun” 

“nëse dëshiron” 

“i pranuar (mebrur)”, sepse heqja e këtyre fjalëve i prish kuptimin hadithit. 

 

2. Të mos hiqet pjesa kryesore për të cilën ka ardhur hadithi. 

Për shembull: Hadithi i Ebu Hurejrës (radillahu anhu), ku thuhet se një burrë 

erdhi tek i Dërguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) dhe i tha: “Ne 

udhëtojmë mbi det, dhe marrim me vete pak ujë, që nëse marrim abdes me të, 

do të etemi për ujë. A të marrim abdes me ujin e detit?” I Dërguari (salallahu 

alejhi ue selem) tha: “Uji i tij (detit) është i pastër dhe e ngordhta e tij është 

hallall.” Nuk lejohet të heqësh fjalën “Uji i tij është i pastër”, sepse hadithi ka 

ardhur për këtë pikësëpari. 

 

3. Të mos jetë hadith që ka ardhur për sqarimin e ndonjë adhurimi të 

shprehur apo të vepruar. 

Për shembull: Hadithi i Ibën Mesudit (radiallahu anhu) ku thuhet se i Dërguari i 

Allahut (salallahu alejhi ue selem) ka thënë: “Kur dikush prej jush të ulet në 

namaz (në teshehud), të thotë: “Ettehiajtu lilahi, ues salavatu, uet tajibatu, 

esselamu alejke ejjuhen nebiju ue rahmetullahi ue berekatuhu, esselamu alejna 

ue ala ibadil-lahi es salihin, eshhedu en la ilahe ila Allah, ue eshhedu enne 

Muhameden abduhu ue rasuluhu.” Nuk lejohet heqja e asnjë fjale nga ky hadith, 

sepse përndryshe do të prishte formën e ligjëruar të tij, përveç në rast se e tregon 

se nga hadithi nuk është përmendur një pjesë. 

 

4. Shkurtimi i hadithit mund të bëhet vetëm nga dikush me dije, që e di mirë 

gjuhën dhe e di kuptimin e fjalisë dhe të fjalëve, dhe se çfarë fjalësh e prishin 

kuptimin e çfarë jo, në mënyrë që të mos heqë diçka që do  eprishte kuptimin, 

dhe ai nuk e ndien këtë gjë. 

 

5. Nuk duhet që transmetuesi të jetë objekt dyshimi, d.m.th. që të mos 

dyshohet se ai nuk mban mend prandaj edhe e shkurton, sepse shkurtimi në këtë 

rast do të shkaktonte mëdyshje në pranimin e tij, dhe kjo do e dobësonte 

hadithin. 

Ky kusht në fakt ndeshet jashtë librave të shkruar e të njohur të hadithit, pasi që 

në çdo rast, kthimi tek këto libra është i mundshëm dhe e heq dyshimin. 

Nëse plotësohen këto pesë kushte, lejohet shkurtimi i hadithit, e veçanërisht 

ndërprerja e tij për argumentim me çdo pjesë të tij në vendin e posaçëm, gjë të 

cilën e kanë bërë shumë dijetarë të hadithit dhe të fikhut. 
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Por më parësore është që kur e shkurton hadithin, ta përmendësh që e ke 

shkurtuar dhe të thuash për shembull “deri në fund të hadithit”, e kështu. 

 

  

Transmetimi i hadithit me kuptimin e tij 

(jo me tekstin origjinal) 

  

Përkufizim: Transmetimi i hadithit me tekst tjetër të ndryshëm nga ai që ka 

ardhur. 

Ky lloj transmetimi nuk lejohet veçse nëse plotësohen tre kushte: 

1. Personi që bën këtë gjë të jetë i vetëdijshëm me kuptimin e hadithit nga ana 

gjuhësore dhe për nga qëllimi i atij nga i cili e transmeton. 

2. Shkak për këtë lloj transmetimi të jetë diçka e domosdoshme apo detyruese, 

në rastin kur ai që e tregon hadithin të mos e kujtojë tekstin e tij në çast, por që e 

mban mend kuptimin e hadithit, e nëse e mban mend tekstin, nuk i lejohet ta 

ndryshojë atë, përveç nëse e kërkon nevoja për ta bërë të kuptueshëm për 

njerëzit sipas gjuhës që kuptojnë. 

3. Të mos jetë teksti i hadithit diçka që përdoret si adhurim, siç janë hadithet e 

dhikrit (mëngjes e mbrëmje dhe pas namazeve), etj. 

Nëse dikush e përmend një hadith me kuptimin dhe jo me tekstin e tij, duhet që 

të shprehë diçka që të bëjë të kuptohet se ky është kuptimi i hadithit dhe jo 

teksti i tij origjinal, si për shembull të thotë në fund të hadithit: “apo siç ka thënë 

i Dërguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem)”, ose “apo ngjashëm me këto 

fjalë”, etj. Për shembull, në hadithin e Enesit (radiallahu anhu), i cili flet për 

ngjarjen e atij beduinit qe urinoi ne xhami, Enesi thotë: “Pastaj i Dërguari i 

Allahut (salallahu alejhi ue selem) e thirri dhe i tha: “Këto xhami nuk janë për 

gjëra të tilla si urina dhe gjërat e ndyta, por ato janë për përmendjen e Allahut, 

për t’u falur dhe për të lexuar Kuran.” –Apo siç ka thënë i Dërguari i Allahut, 

salallahu alejhi ue selem – shton Enesi. 

Po kështu në hadithin e Muavije ibën el Hakem, radiallahu anhu, i cili foli në 

namaz pa e ditur, dhe pas namazit, i Dërguari (salallahu alejhi ue selem) i tha: 

“Në namaz nuk bën të fliten fjalë të njerëzve, por vetëm tesbih, tekbir dhe lexim 

Kurani.” –apo siç ka thënë i Dërguari, salallahu alejhi ue selem. 

  

 

 Hadithi i trilluar – el meudu (اْلَمْوُضوعُ ) 

  

Përkufizim: Hadithi i trilluar është ai hadith që i hidhet Pejgamberit në mënyrë 

të rrejshme. 

Gjykimi i tij: Ky lloj hadithi nuk pranohet por kthehet mbrapsht, dhe nuk 

lejohet të përmendet veçse duke sqaruar gjendjen e tij, me qëllim që të 

paralajmërosh njerëzit që të kenë kujdes, sepse i Dërguari i Allahut (salallahu 
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alejhi ue selem) ka thënë: “Kushdo që tregon një hadith nga unë, duke e ditur se 

ai hadith është i rrejshëm, ai është një prej gënjeshtarëve.” [Muslimi]. 

Hadithi i trilluar njihet me anë të disa rrugëve: 

1. Pohimi i vetë atij që e ka trilluar. 

2. Kundërshtimi i logjikës së shëndoshë nga hadithi, si për shembull: të 

bashkojë mes dy të kundërtave, apo të pohojë ekzistencën e diçkaje të pamundur 

dhe absurde, ose të mohojë diçka të detyrueshme, e kështu. 

3. Kundërshtimi i diçkaje që njihet domosdoshmërisht nga feja Islame, si p.sh. 

të përmbajë anullimin e një prej shtyllave të Islamit, apo të lejojë kamatën, ose 

të caktojë kohën se kur do të bëhet kiameti, ose të lejojë dërgimin e ndonjë 

pejgamberi tjetër pas Muhamedit (salallahu alejhi ue selem), e kështu. 

Hadithet e trilluara janë të shumta dhe në fusha të ndryshme. Prej tyre 

përmendim për shembull: 

1. Disa hadithe që flasin për vizitën e varrit të Pejgamberit (salallahu alejhi ue 

selem). 

2. Disa hadithe që flasin për veçoritë e muajit Raxheb dhe të namazit në këtë 

muaj. 

3. Disa hadithe për jetën e Hidrit –shoqëruesit të Musait alejhis selam-, se gjoja 

ky ka ardhur edhe tek i dërguari ynë, salallahu alejhi ue selem, dhe ishte prezent 

në varrimin e tij. 

4. Disa hadithe në tema të ndryshme, disa prej të cilave po i përmendim në 

vijim: 

– “Duajini arabët për tre arsye: sepse unë jam arab, Kurani është në gjuhën 

arabe dhe gjuha e banorëve të xhenetit është arabishtja.” 

– “Mospajtimi i ymetit tim mes veti është mëshirë.” 

– “Puno për jetën tënde në këtë botë sikur do të jetosh përgjithmonë, dhe puno 

për botën tjetër, sikur të vdisje nesër.” 

– “Dashuria për dynjanë është koka e çdo mëkati.” 

– “Dashuria e vatanit është nga besimi.” 

– “Emrat më të mirë janë ato që përmbajnë lavdërim dhe adhurim.” 

– “Është e ndaluar shitja me kusht.” 

– “Dita e agjërimit tuaj është njëkohësisht dita e kurbanit tuaj.” 

  

Shumë dijetarë të hadithit kanë shkruar libra të veçantë për sqarimin e haditheve 

të trilluara, me qëllim që të mbrojnë sunetin dhe të paralajmërojnë popullin. Prej 

këtyre librave përmendim: 

1. “Trillimet e mëdha”, i Abdurrahman ibën el Xheuzi, i cili ka vdekur në vitin 

597 Hixhri, por ai nuk i ka përmendur të gjitha këto hadithe, si dhe ka futur aty 

hadithe që nuk janë prej tyre. 

2. “Dobitë e mbledhura nga hadithet e trilluara”, i Sheukanit (1250 H), por edhe 

në këtë libër ka lëshime, për shkak se janë futur edhe hadithe që nuk janë të 

trilluara. 
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3. “Pastrimi i sheriatit të lartë nga hadithet e shëmtuara të trilluara”, i Ibën Irak 

(963 H), i cili është edhe prej  librave më përmbledhës në këtë temë. 

  

Trilluesit e haditheve janë të shumtë, por prej më të mëdhenjve prej tyre 

përmendim: Is’hak ibën Nexhih el Melati, Ma’mun ibën Ahmed el Heravi, 

Muhamed ibën es Saib el Kelbi, El Mugira ibën Seid el Kufi, Mukatil ibën 

Sulejman, El Vakidi ibën Ebi Jahja. 

Trilluesit janë disa lloje njerëzish: 

1. Disa prej tyre janë dezertorë të fesë (zenadika), që kërkojnë të prishin besimin 

e muslimanëve dhe të deformojnë Islamin e vërtetë apo të ndryshojnë ligjet e tij. 

Prej këtyre ka qenë: Muhamed ibën Seid el Maslub, të cilin e vrau Xheafer el 

Mensuri. Ky trilloi një hadith gjoja të transmetuar nga Enesi, sikur pejgamberi 

paska thënë: “Unë jam vula e pejgamberëve dhe pas meje nuk do të ketë asnjë të 

dërguar, përveç nëse dëshiron Allahu.” 

Prej këtyre ka qenë gjithashtu Abdulkerim ibën Ebi el Auxha, të cilin e ka vrarë 

një prej prijësve abasit të Basras. Në kohën kur do ekzekutohej, ai tha: “Unë ju 

kam trilluar katër mijë hadithe, ku kam ndaluar hallallin dhe kam lejuar 

haramin.” 

Thuhet se këta zindikë kanë trilluar rreth 14 mijë hadithe. 

  

2. Disa të tjerë janë lajkatarë dhe servilë të prijësve dhe udhëheqësve, si: Gijath 

ibën Ibrahim, i cili hyri te el Mehdi ndërkohë që ky po luante me pëllumba, e i 

thanë: Tregoi ndonjë hadith prijësit të besimtarëve (Mehdiut). Atëherë ky 

formoi nga mendja një zinxhir transmetuesish dhe trilloi një hadith se gjoja 

pejgamberi kishte thënë: “Nuk lejohet garimi me tjetër gjë, veçse me pandofël 

(ecje apo vrap), gjuajtje me hark, me kafshë (kuaj) ose me krahë.” Atëherë 

Mehdiu tha: “Unë e detyrova për këtë gjë.” Pastaj e la pëllumbin dhe urdhëroi 

që ta therrnin atë (pëllumbin). 

  

3. Dhe të tjerë janë lajkatarë të popullit të thjeshtë, duke i përmendur gjëra të 

çuditshme, përgëzime apo frikësime, mbushje me shpresa të kota, etj, si p.sh. 

ata që tregojnë histori nëpër xhamia, për të tërhequr vëmendjen me gjëra të 

rralla e të paqena. 

Është përcjellë nga Imam Ahmed ibën Hanbel dhe Jahja ibën Main, se këta të 

dy u falën te xhamia er Risafe, ku një tregues historish u ngrit dhe filloi të 

tregonte një histori, ku ndër tjera tha: “Na ka treguar Ahmed ibën Hanbel dhe 

Jahja ibën Main, -pastaj përmendi disa emra transmetuesish deri te pejgamberi 

(salallahu alejhi ue selem), sikur ai ka thënë: “Kush thotë “la ilahe ila Allah”, 

për çdo fjalë që thotë, Allahu krijon një zog me sqep prej ari dhe pupla prej 

merxhani…” dhe përmendi një histori të gjatë. Pasi mbaroi nga historitë e tij 

dhe mori dhuratat që i jepshin njerëzit, Jahja i bëri shenjë me dorë. Ai erdhi 

duke menduar se do i jepte ndonjë dhuratë, por Jahja i tha: “Kush ta ka treguar 

këtë hadith?” –Ahmed ibën Hanbel dhe Jahja ibën Main” – tha ai. –Unë jam 
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Jahja ibën Main dhe ky është Ahmed ibën Hanbel, dhe ne nuk kemi dëgjuar 

kurrë diçka të tillë nga hadithet e të Dërguarit të Allahut (salallahu alejhi ue 

selem)!” Atëherë ai tha: “Gjithnjë kam dëgjuar se Jahja ibën Main është budalla, 

por nuk e kam vërtetuar këtë gjë veçse tani. Sikur të mos kishte Jahja ibën Main 

dhe Ahmed ibën Hanbel të tjerë përveç jush! Unë kam shkruar hadithe nga 17 

Ahmedë ibën Hanbela dhe Jahja ibën Main.” Atëherë Ahmedi vuri mëngën e tij 

mbi fytyrën e tij dhe tha: “Lëre të ngrihet!” –Ai u ngrit dhe u largua sikur tallej 

me ta. 

  

4. Disa prej tyre janë entuziastë për fenë dhe kështu trillojnë hadithe për 

veçoritë dhe virtytet e Islamit, për asketizmin, e ngjashëm me këto, me qëllim 

që të tërheqin njerëzit te feja dhe t’i largojnë nga dynjaja, siç ka qenë: Ebu Ismet 

Nuh ibën Ebi Merjem, gjykatësi i Mervës, i cili ka trilluar një hadith në lidhje 

me veçritë e sureve të Kuranit një e nga një, pastaj ka thënë: “Pashë se njerëzit 

ishin larguar nga Kurani dhe ishin angazhuar vetëm me fikhun e Ebu Hanifes 

dhe historitë e luftërave të Ibën Is’hakut, prandaj e bëra këtë.” 

  

5.  Fanatikët e një medhhebi të caktuar, apo të një tarikati, vendi, fisi, etj, 

trillojnë hadithe për fanatizmin e tyre duke e lavdëruar atë që ndjekin. P.sh: 

Mejsera ibën Abdurabih, i cili e pohoi vetë se kishte trilluar 70 hadithe për 

veçoritë e Ali ibën Ebi Talib, radiallahu anhu. 
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Nga emiri i besimtarëve Ebu Hafs Umer ibn-ul-Hattabit, radijall-llahu anhu, 

transmetohet se ka thënë: 

 

"E kam dëgjuar të Dërguarin sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, duke thënë: 

 

"Veprat janë sipas qëllimit dhe çdokujt i takon ajo që e ka për qëllim. Prandaj, 

kush shpërngulet (bën hixhret) për shkak të All-llahut dhe të dërguarit të Tij, 

shpërngulja (hixhreti) e tij është për All-llahun dhe të dërguarin e Tij. Ndërsa, 

shpërngulja e kujt është të fitojë disa të mira të kësaj bote ose të martohet me 

ndonjë femër, i atilli nuk do të fitojë tjetër përveç çka ka pasur për qëllim." 

 

(Këtë e transmetojnë dy imamët e muhaddithinëve: Ebu Abdullah Muhammed 

ibn Ismail ibn Ibrahim ibn el-Mugireh ibn Berdize el Buhari dhe Ebul-Husejn 

Muslim ibn el-Haxhaxh ibn Muslim el-Kushejrij el-Nejsaburi në dy Sahihet e 

tyre, të cilat konsiderohen dy përmbledhjet më të sakta të shkruara të 

haditheve.) 
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Nga Umeri, radijall-llahu anhu, gjithashtu transmetohet se ka thënë: 

 

"Një ditë ishim duke ndejur te i Dërguari i All-llahut, sal-lall-llahu alejhi ve sel-

lem, kur u duk një njeri me rroba shumë të bardha dhe flokë shumë të zeza. Në 

të nuk hetohej shenja e udhëtimit dhe askush prej nesh nuk e njohëm. U ulë 

pranë të Dërguarit, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, duke i mbështetur gjunjët e 

vet në gjunjët e tij, i vendosi duart e veta në kofshën e tij dhe tha: 

 

'O Muhammed, më trego ç'është Islami?' I Dërguari, sal-lall-llahu alejhi ve sel-

lem, ka thënë: 'Islami është të dëshmosh që nuk ka zot të vërtetë, përveç All-

llahut dhe se Muhammedi është i dërguar i Zotit, ta kryesh namazin, ta ndash 

zekatin, ta agjërosh ramazanin, të bësh Haxh, nëse ke mundësi ta bësh këtë!' Ai 

tha: 'Të vërtetën e the!' Ne u çuditëm: po e pyet dhe po ia vërteton. Ai tha: 'Më 

trego, ç'është imani?' (Pejgamberi) tha: 'Ta besosh Zotin, Engjujt e Tij, Librat e 

Tij, të Dërguarit e Tij, Ditën e fundit dhe të besosh në të caktuarit e Tij të të 

mirës dhe të keqes.' Tha: 'Të vërtetën e the.' Tha: 'Më trego ç'është ihsani?' 

(Pejgamberi) tha: 'Ta adhurosh Zotin sikur e sheh Atë, sepse edhe pse ti nuk e 

sheh Atë, Ai vërtet të sheh ty.' Tha: 'Më trego ç'është çasti (i fundit, dita e 

shkatërrimit)?' (Pejgamberi) tha: 'Për këtë i pyeturi nuk di më shumë nga ai i cili 

pyet.'Më trego mbi shenjat e tij?' Tha: 'Kur robëresha t'i lind vetes zonjushë, kur 

të shihen barinjtë këmbëzbathur, të zhveshur e të mjerë se si garojnë në 

ndërtimin e godinave të mëdha.' Pastaj shkoi, kurse unë mbeta i habitur. Pastaj 

(i Dërguari) tha: 'O Umer, a e njeh atë që më pyeti?' Thashë: 'All-llahu dhe i 

Dërguari i Tij më së miri e di.' Tha: 'Vërtet ky qe Xhibrili, erdhi t'ua mësojë fenë 

tuaj'." 

 

Muslimi 
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Nga nëna e besimtarëve, nëna e Abdullahut, Aishja, Allahu qoftë i kënaqur prej 

saj, e cila thotë: Pejgamberi, sala Allahu alejhi ue sel-lem, ka thënë: "Kush shpik 

në fenë tonë diçka që s'është prej saj, refuzohet."  
 

Buhariu dhe Muslimi, kurse në një transmetim të Muslimit qëndron: "Kush bën 

një vepër që nuk është sipas fesë tonë, ajo refuzohet."  
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Nga Ebu Abdullah, Nu'man ibën Beshiri, Allahu qoft i kënaqur prej tij, që 

thotë: kam dëgjuar Pejgamberin, lavdia dhe bekimi i Allahut qofshin mb të, 

duke thënë: "Me të vërtetë, hallalli është i qartë, dhe harami është i qartë, e mes 

tyre ka gjëra të dyshimta që shumë njerëz nuk i dinë. Ai që ruhet nga gjërat e 

dyshimta ka ruajtur fenë dhe nderin e tij. Ai që bie në gjërat e dyshimta, ai ka 

rënë në haram, sikur bariu që kullot kopenë përreth arave që ruhen (të mos 

kulloten) e që gati mund të hyjë në to. Dijeni se çdo mbret ka territorin që ruan; 

territori i Allahut që ruhet janë haramet. Dijeni se në trup ka një copë mishi që 

nëse përmirësohet, përmirësohet i tërë trupi e nëse prishet, prishet i tërë trupi. 

Ajo është zemra." 

 

Buhariu dhe Muslimi 
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Nga Ebu Rukaje, Temim ibën Eus Darij, radijAllahu anhu, përcillet se 

Pejgamberi, sala Allahu alejhi ue sel-lem, ka thënë: "Feja është Nasiha." 

Thamë: për çfarë, o i Dërguar i Allahut? Tha: "Për Allahun, Librin e Tij, të 

Dërguarin e Tij, prijësit e myslimanëve dhe masën e gjerë." 

 

 

Muslimi 
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Nga Ebu Muhamed Hasen ibën Alij ibën ebi Talib, nipi i Pejgamberit dhe 

borziloku e tij, Allahu qoftë i kënaqur prej të dyve, i cili ka thënë: Kam mbajtur 

mend nga Pejgamberi, sala Allahu alejhi ue sel-lem, (fjalën): "Lëre atë që të 

vendon në dyshim dhe merr atë që nuk të vendon në dyshim." 

 

 

Tirmidhiu dhe Nesaiu, kurse Tirmidhiu thotë: hadithi është hasen sahih 
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Nga Abdullah ibën Mes'udi, RadijAllahu anhu, thotë: Pejgamberi, sala Allahu 

alejhi ue sel-lem, ka thënë: "Nuk lejohet gjaku i myslimanit përveçse në tre 

raste: i martuari kur bën kurvëri (zina), shpirt për shpirt dhe ai që lë fenë e tij 

dhe braktis xhematin." 

 

 

Buhariu dhe Muslimi 
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Nga Ebu Amër Sufjan ibën Abdullahu eth-Thekafij, RadijAllahu anhu, i cili 

thotë: thashë, o i Dërguar i Allahut, më thuaj për Islamin një fjalë pas së cilës 

s'do kem nevojë të pyes për të tjetërkënd? Tha: "Thuaj: besova në Allahun, 

pastaj përqendrohu (në këtë) ." 

 

 

Muslimi 
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Nga Ebu Nexhih Irbad ibën Sarije, RadijAllahu anhu, thotë: "Pejgamberi, sala 

Allahu alejhi ue sel-lem, na këshilloi me disa fjalë nga të cilat na u rrënqethën 

zemrat dhe na rrodhën sytë lot. Thamë: o i Dërguar i Allahut, sikur me qenë 

fjalim lamtumirës, andaj na porosit. Ai tha: 

"Ju porosis me devotshmëri ndaj Allahut. Të dëgjoni dhe respektoni edhe nëse 

robi bëhet udhëheqësi juaj, sepse ai që do të jetojë prej jush do të sheh 

mosmarrëveshje të shumta; andaj ju porosis (të mbaheni) për sunetin tim dhe 

sunetin e halifëve të drejtë e të udhëzuar, kapuni për të me dhëmballë dhe 

ruhuni nga gjërat e shpikura sepse çdo e shpikur është bidat dhe çdo bidat është 

lajthitje." 

 

 

Ebu Davudi dhe Tirmidhiu i cili thotë: hadithi është hasen sahih 
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Nga Enes ibën Maliku, RadijAllahu anhu, thotë: kam dëgjuar Pejgamberin, 

sala Allahu alejhi ue sel-lem, duke thënë: "Ka thënë Allahu i Madhëruar: O biri 

i Ademit, përderisa ti më lutesh dhe shpreson tek Unë, t’i fali ato që ti i bën 

dhe aspak s’më bëhet vonë. O biri i Ademit sikur mëkatet tua të arrijnë 

lartësinë e qiellit pastaj më kërkon falje, Unë ta fali. O biri i Ademit nëse më 

vjen me mëkate gati sa toka, dhe më takon mirëpo s’më ke bërë shirk aspak, 

do të takoj me aq falje nga ana Ime." 

 

 

Tirmidhiu i cili thotë: hadith hasen sahih 
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