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Hadithe nga libri “Silsiletu sahiha” 
Shejkh Albani rahimehullah 

Pjesa 1 

 

1. “Ajo që nuk e pëlqen të ta bëjnë të tjerët, mos ua bëj ti atyre.”  

 

2.  Është pyetur i Dërguari salAllahu alejhi ue selem se cili është më i miri prej 

njerëzve, e ai ka thënë: “Ai që ka moralin më të mirë.”  

 

 

3. Është pyetur i Dërguari salAllahu alejhi ue selem se cilët janë robërit më të 

dashur të Allahut, tha: “Ata që kanë moralin më të mitë.”  

 

4.  “Njerëzit do të hidhen në zjarr me fytyrat e tyre, vetëm për shkak të 

gjuhëve të tyre.”  

 

5. “Nëse keni zili ndaj dikujt, mos lejoni që ajo t’ju shtyjë për të bërë 

padrejtësi.”  

 

6. “Mos u tërhiqni për shkak të ogurit nga kryerja e një veprimi që doni ta 

ndërmerrni, por mbështetuni tek Allahu.” 

 

7. “Nëse njeriu kur zemërohet thotë “Euudhu bil-lehi (kërkoj mbrojtje tek 

Allahu)”, zemërimi i tij qetësohet.” 

 

8. “Mëshirojeni të tjerët që të mëshiroheni edhe ju, falni të tjerët që Allahu 

t’iu falë juve. Mjerë për ata që dëgjojnë dhe nuk veprojnë, mjerë ata që 

vazhdojnë të këmbëngulin në mëkatet që veprojnë, duke qenë të 

vetëdijshëm për atë që bëjnë.” 

 

9. “Mos kryeni marrëdhënie intime me gratë e juaja në anus!” 



Rruga e drejtë - WordPress.com 

 

10. “Fal që të të falin!” 

 

11. “Adhuroje Allahun dhe mos i shoqëro Atij asgjë në adhurim.” 

 

12. “Nëse bën një gabim, pasoje me një vepër të mirë.” 

 

13. “Tregohu i përpiktë dhe i qëndrueshëm në fe dhe përmirësoje moralin 

tënd.” Nr. 1228. 

 

14. “Përhape selamin dhe ofroje ushqime njerëzve.” Nr. 3559. 

 

15. “Lëmosha më e mirë është të pajtosh njerëzit mes vete.” Nr. 2639. 

 

16. “Nuk ka mirësi tek njeriu që nuk është i afrueshëm (nuk i do të tjerët) dhe 

nuk e afrojnë (nuk e duan) të tjerët.” Nr. 751. 

 

17.  “A dëshironi t’ju tregoj se kush e ka të ndaluar zjarrin? Çdo njeri që është 

i afrueshëm, i lehtë, i thjeshtë.” Nr. 938. 

 

18.  “Banorët e xhenetit (më të shumtit) janë tri kategori: 

-njeriu me pushtet që mban drejtësi, jep lëmoshë, është i suksesshëm, 

-njeriu i cili është i mëshirshëm, zemërbutë ndaj çdo të afërmi, 

-muslimani i varfër, i ndershëm që e ruan nderin e tij e nuk lyp, por jep lëmoshë 

dhe ka familje të madhe. 

 

Banorët e zjarrit janë pesë kategori: 

-njeriu i dobët i cili nuk ka mend (nuk logjikon mbi veprimet e tij), 

-njeriu i cili është pasues i verbër që nuk ndjek familjen e as pasurinë, 

-mashtruesi i cili nuk e fsheh lakminë e tij (sado e vogël) dhe nuk lë rast që i 

jepet pa mashtruar, 

-njeriu që mashtron nga mëngjesi deri në mbrëmje familjen dhe pasurinë tënde 

(përmendi koprracinë dhe gënjeshtrën), 
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-njeriu imoral, vulgar dhe banal.” Nr. 3599. 

 

19.  Ebu Dherri radijAllahu anhu: “Më ka porositur i dashuri im (Pejgamberi 

salAllahu alejhi ue selem) me shtarë gjëra: 

1. T’i dua nevojtarët e të jem pranë tyre, 

2. Të vështroj gjendjen e atij që është më poshtë sesa unë e jo të atij që është 

mbi mua, 

3. T’i ruaj lidhjet farefisnore edhe nëse ata i këpusin, 

4. Të mos i kërkoj askujt asgjë, 

5. Ta them të vërtetën edhe nëse është e hidhur, 

6. Të mos i frikësohem askujt përveç Allahut 

7. Ta shtoj thënien “La hawle we la kuwete ila bil-lah” sepse ajo është prej 

thesareve që gjenden poshtë Arshit (në një transmetim gjejmë: “...sepse 

ajo është thesar prej thesareve të xhenetit”).” Nr. 2166.  

 

20.  “Allahu ia jep dynjanë atij që Ai e do dhe atij që Ai nuk e do. Ndërsa 

besimin ia jep vetëm atij që Ai e do.” 

 

21. “Ai që e ka të vështirë për t’u ngritur natën, le ta shpeshtojë thënien 

“SubhanAllah, elhamdulilah, la ilahe il-lAllah, Allahu ekber.”  

 

 

22.  “Allahu ju porositë për nënat tuaja, pastaj për baballarët tuaj, pastaj për 

kushërinjtë tuaj, pastaj për të afërmit tuaj.” Nr. 1666. 

 

23. “Allahu e ka bërë ligj që gjithçka nga dynjaja që ngrihet lartë, Ai do ta ulë 

atë.” Nr. 3525. 

 

 

24. “Robërit më të mirët Allahut në këtë umet janë ata që e përmbushin 

premtimin, janë të mirë e që mbjellin mirësi tek të tjerët.” Nr. 2848. 
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25. “Besimtarit i rritet grada e tij në xhenet dhe i habitur pyet: “Prej nga më 

vjen kjo?” I thuhet: “Si rezultat i të kërkuarit të faljes (istigfarit) për ty që 

fëmija yt e bën tek Allahu.” Nr. 795. 

 

26.  Dikush tha: “O i Dërguar i Allahut! Kam disa të afërm me të cilët i mbaj 

lidhjet, por ata i shkëpusin me mua. Unë tregohem i mirë me ta, ndërsa ata 

tregohen të këqij me mua. Unë tregohem i butë me ta, e ata sillen 

padenjësisht.” I Dërguari salAllahu alejhi ue selem ia ktheu: “Nëse vërtetë 

është kështu, atëherë është sikur ti po u hedh hi të nxehtë syve dhe ata 

nuk e kuptojnë. Ti do të kesh ndihmës prej Allahut përderisa vazhdon të 

sillesh kështu.” Nr. 2597. 

 

 

27.  “Nëse dëshironi që t’ju dojë Allahu dhe i Dërguari i Tij, ruani tri gjëra: 

thoni të vërtetën, kryeni amanetin dhe të jeni të sjellshëm me 

komshinjtë, sepse lëndimi i komshiut i fshin punët e mira ashtu siç dielli e 

shkrin akullin.” Nr. 2998. 

 

28. “Zemrat më të dashura tek Allahu, janë ato më të butat dhe më të 

ndjeshmet.” Nr. 1691.  

 

 

29. “Vërtetë, Ai që udhëzon drejt moralit të mirë është Allahu dhe Ai që të 

largon nga morali i keq është Allahu.” Nr. 3255. 

 

30. I thanë: “O i Dërguar i Allahut! Me cilën vepër njeriu e meriton xhenetin?” 

Ia ktheu: “Përmbaju fjalës së mirë dhe dhënies së ushqimit!” Nr. 1939. 

 

 

31. “Kujt i është dhënë hise prej butësisë, i është dhënë një hise e madhe e 

mirësisë së kësaj bote dhe tjetrës. Mbajtja e lidhjeve farefisnore, morali i 

mirë dhe mirësjellja me komshiun e gjallërojnë vendbanimin dhe e 

shtojnë jetën.” Nr. 519. 
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32.  “Banorët e xhenetit* janë ata të cilëve Allahu ua ka mbushur veshët me 

lavdërimin e mirë të njerëzve ndaj tyre dhe ata i dëgjojnë ato (lëvdatat 

duke qenë gjallë). Ndërsa banorët e zjarrit janë ata të cilëve ua ka 

mbushur veshët me fjalët e këqija të njerëzve dhe ata i dëgjojnë ato.” Nr. 

1740. 

*Është një kategori e dalluar e banorëve të xhenetit. Nuk është qëllimi që vetëm 

këta të konsiderohen banorë të xhenetit. 

 

33. “Mbani lidhjet me të afërmit tuaj qoftë dhe vetëm me selam.” Nr. 1777. 

 

34. “Vepra që më së shumti i fut njerëzit në xhenet është devotshmëria ndaj 

Allahut dhe morali i mirë. Ndërsa vepra që më së shumti i fut në zjarr 

është goja (gjuha) dhe organi gjenital.” Nr. 977. 

 

 

35. “Mos pyet për tri kategori të njerëzve (se si do të jetë ndëshkimi ndaj 

tyre)”, nga to përmendi: “...bashkëshortja së cilës i është larguar burri dhe 

i ka lënë shpenzimet e nevojshme, e megjithatë ajo del e zhveshur në 

mungesë të tij.” Nr. 542. 

 

36. “Mos pyet për tri kategori të njerëzve (se si do të jetë ndëshkimi ndaj 

tyre)”, nga to përmendi: “...njeriu që e humb shpresën në Mëshirën e 

Allahut.” Nr. 542. 

 

 

37. “Në Ditën e Gjykimit Allahu nuk do t’i shikojë* tre njerëz: atë që sillet keq 

me prindërit e tij, atë që është zhytur në alkool (i alkoolizuari) dhe atë që 

përflet atë që e jep (ia përmend, duke ia kushtuar vetes meritat 

publikisht.” Nr.. 3099. 

*Bëhet fjalë për shikimin që është Mëshirë dhe Falje. E jo për Shikimin 

gjithëpërfshirës të Allahut, prej të cilit asgjë nuk fshihet. 
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38. “Tre persona nuk hyjnë në xhenet: ai që sillet keq me prindërit e tij, ai që 

nuk ka xhelozi për familjen e tij dhe femra që përngjan me burrat.” Nr. 

3099. 

 

39. “Turpi është prej besimit (imanit), e besimi e ka vendin në xhenet.” Nr. 

495. 

 

 

40. “Ka humbur dhe është i shkatërruar ai të cilit Allahu nuk i ka dhënë 

mëshirë ndaj njerëzve në zemrën e tij.” Nr. 456. 

 

41. "Dy cilësi nuk ekzistojnë kurrë te dyfytyrëshi: figura e mirë (njeri me 

sjellje të mirë dhe integritet) dhe kuptimi i qëlluar i fesë." Nr. 278. 

 

 

42.  “Allahu e mëshiroftë atë i cili i kërkon falje vëllait të tij musliman pasi që i 

ka bërë padrejtësi në pasuri apo nderë, përpara se të merret në llogari për 

atë padrejtësi, në atë Ditë ku nuk do ketë shkëmbime me dinarë apo 

dërhemë.” Nr. 3265. 

 

43. “Pasuria e vërtetë është pasuria e shpirtit.” Nr. 3350. 

 

 

44. Enesi radijAllahu anhu: “Kur ishim fëmijë, njëherë kaloi pranë nesh i 

Dërguari salAllahu alejhi ue selem dhe tha: “Es selamu alejkum, o fëmijë!” 

Nr. 2950. 

 

45. “Mbaji lidhjet me atë që i shkëput me ty! Tregohu i mirë me atë që sillet 

keq me ty! Thuaje të vërtetën edhe nëse është kundër teje!” NR. 1911.  

 

 

46. Enesi radijAllahu anhu thotë: “Me të Dërguarin salAllahu alejhi ue selem 

ishte dhe një prej besimtarëve, ndërkohë i erdhi djali i tij. Ai e puthi dhe e 
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uli në prehër. Më pas i erdhi edhe vajza e tij, të cilën e uli pranë vetes. I 

Dërguari salAllahu alejhi ue selem i tha: “A nuk do ishte më mirë të tregoje 

drejtësi mes tyre?!” Nr. 3098. 

 

47. Thotë Abdullah ibn Busri radijAllahu anhu: “Pejgamberi salAllahu alejhi ue 

selem kur vinte te dera dhe kërkonte leje për të hyrë, nuk qëndronte 

përballë saj, por ecte anash murit dhe qëndronte afër derës, derisa t’i jepej 

leja ose të largohej.” Nr. 3003. 

 

 

48. Enesi radijAllahu anhu thotë: “I Dërguari salAllahu alejhi ue selem  ishte 

njeriu më i mëshirshëm me familjen dhe fëmijët.” 2089. 

 

49. “Çdo kush që i vinte Pejgamberit salAllahu alejhi ue selem dhe i kërkonte 

ndonjë porosi, ai ia kryente atë nëse kishte mundësi, ose i premtonte që do 

ia përmbushte sapo t’i jepej mundësia.” Nr. 2094. 

 

50. “Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem nuk lejonte ndokënd që t’i godiste 

njerëzit.” Nr. 2107. 


