
 

01. Organizator: FAKULTETI I SHKENCAVE ISLAME - SHKUP 

02. Programi studimor: Shkenca Islame 

03. Emri i lëndës: Hyrje në shkencën e Hadithit 

04. Kodi i lëndës: SI03O 

05. Niveli (cikli i parë, i dytë, i tretë) Cikli i parë 

06. Viti akademik / semestri: Viti i tretë, semestri i pestë (dimëror) Kredi 6 

07. Bartës i lëndës: Assoc Prof. Dr.sc Faredin Ebibi 

08. Bashkëpunëtor:  

09. Numri i studentëve:  
Minimumi 5, maksimumi për ligjërata 90, për ushtrime në grupe nga 22 

studentë. 

10. Semestri (statusi i lëndës): Semestri dimëror ( V ), (obligative) 

11. Kohë zgjatje e lëndës: I- semestër. 60 orë (për semestër), 2+2 

12. 
Kushti që duhej përmbushur për 

ndjekjen e lëndës mësimore  
Nuk ka. 

13. Qëllimi i lëndës: 

Kjo lëndë synon aftësimin e studentëve në aspektin profesional, në 

njohjen e terminologjisë së shkencës së Hadithit. Mundëson njohje të 

proceseve zhvillimore, kultivimin dhe ndërtimin e saj gjatë rrugëtimit të 

saj historik përmes të cilëve ka kaluar kjo shkencë. Mundëson aftësimin 

e studentëve në njohjen e disiplinave shkencore të shkencës së Hadithit, 

për mënyrën dhe format përmes së cilave studiuesi i hadithi mund të 

arrij t’i gjej hadithet në përmbledhjet relevante të njohura si 

përmbledhje bazë të shkencës së hadithi.   

14. Përmbajtja e lëndës:   

Rëndësia dhe roli i shkencës së hadithit 3, Veçoritë e studiuesit të 

hadithit 3, Tiparet e shkencëtarit të hadithit 3, Terminologjia e hadithit; 

hadith, sunne, haber, ether, ravi, sened, metën, muhaddith, hafith, 

huxheh, hakim, emiru-lmu’minin, hadith kudsi, ilmu-l-hadithi rivaje, 

ilmu-l-hadithi diraje etj. 3,  Diciplinat shkencor; disiplina që merret me 

karakteristikat e transmetuesve, disiplina “ilmu-l-xher’hi ve-t-a’dil”, 

disiplina e transmetuesve të hadithit, disiplina që merret me historinë e 

transmetuesve, me fjalët e panjohura të disa haditheve, me hadithet 

deroguse dhe të droguara, disiplina e cila merret me sajimin e disa 

paqartësive në disa hadithe etj. 3, Mënyra dhe format e studimit të 

hadithit 3, Mënyra dhe format e pranimit dhe transmetimit të haditheve 

3,  Procesi historik i ruajtjes dhe kultivimit të hadithit 3, Shkaqet e mos 

regjistrimit të hadithit 3,  Gjendja e hadithit në kohën e Pejgamberit 

alejhi-s-elam 3, Gjendja e hadithit në kohën e sahanëve 3, Gjendja e 

hadithit në kohën e tabiinëve 3, Mënyra e ruajtjes dhe e kultivimit të 

hadithit 3, Shkollat e hershme të hadithit 3, Shkollat e veçanta për 

studimin e hadithit 3, Qëndrimi i orientalistëve ndaj hadithit 3, Tentimet 

e hershme dhe përpjekjet bashkëkohore për shtrembërimin e haditheve 

3, Disiplina e”Ttahrixhit” dhe studimi shkencor i hadithit 3. 

15. 
Metodat e mësimdhënies  

( mënyra e realizimit): 

Ligjërata, ushtrime, punim seminarike, punime individuale, lexim 

shtesë, pjesëmarrja aktive. 

16. ECTS kredi për lëndën: 6 

17. Gjithsej orë për lëndën:  6 ECTS x 30 orë = 180 orë 

18. Fondi i kohës në dispozicion: 2+2 

19 Ndarja e kohës që është në 30 + 30 + 60 + 60 = 180  orë 



dispozicion: 

19.1 Format e aktiviteteve mësimdhënëse:  

19. 1. 1 LMT - Ligjërata, mësim teorik  ( 2 x 15 orë ) 30 orë 

19. 1. 2 U - Ushtrime ( 2 x 15 orë ) 30 orë 

19. 2.  Format e aktiviteteve mësimdhënëse:  

19. 2. 1 PDDP- Projekte, detyra, detyra të pavarura ( 
4 x 15 orë ) 

60 orë 

19. 2. 2 MSH - Mësim shtëpie ( 4 x 15 orë ) 60 orë 

20 

Literatura: 

20. 1 Literatura e domosdoshme 

Autor Titulli Botues Viti 

20. 1. 1 Faredin Ebibi Hyrje në shkencën e 

hadithit 

Interdiskont, Shkup 1999 

20. 1. 2 Doc. Dr. Faredin Ebibi,  Terminologjia e 

Shkencës së Hadithit,  

 Shkup, 2015 

20. 1. 3 Buhari,  Sahihu-l-Buhari në 

gjuhën shqipe,  

 pj. I-rë, Prishtinë, 

20.2 Literatura sekondare       

 Autor Titulli Botues Viti 

20. 2. 1 Д-р. Махмуд Тахан Тејсиру мусталеха-л-

хадис 

Мектебету-л-

меариф, Ријад 

1985. 

20. 2. 2 Д-р. Мустафа Ес-

сибаи 

Ес-сунету ве 

меканетуха фит-

тешриил ислами 

Ел-мектебету-л-

ислами 

1978 

20. 2. 3 Мухамед Уџаџ ел-

Хатиб 

Ел-Веџизу фи 

улуми-л-хадис ве 

нусусихи 

Ел-Матабату-л-

џедиде, Дамаск 

1982 

21 

Mënyra e notimit: 

21. 1 Notimi: 70 + 10 + 20 = 100 pikë 

21. 2 Teste       70 pikë 

21. 3 Punim seminari / projekt ( prezantim, me gojë / verbalisht) 10 pikë 

21. 4 Aktivitet dhe  pjesëmarrje në projekte 20 pikë 

22. 

Kriteret e vlerësimit  (notimi) 

22. 1.  Nota: prej 50 pikë 5 (pesë) (F) 

22. 2.   prej 51 deri 60 pikë 6 (gjashtë) (E) 

22. 3.   prej 61 deri 70 pikë 7 (shtatë) (D) 

22. 4.   prej 71 deri 80  pikë 8 (tetë) (C) 

22. 5.   prej 81 deri 90  pikë 9 (nëntë) (B) 

22. 6.   prej 91 deri 100  

pikë 

10 (dhjetë) (A) 

23 

Kusht për marrjen e nënshkrimit për dhënien e 

provimit përfundimtar: 

Studenti fiton të drejtën marrjes së nënshkrimit 

nëse 25% ka marrë pjesë në ligjërata dhe 

ushtrime. Mund të kalojë provimin përmes 

kolokuiumeve dhe pikave të fituara nga seminari, 

pa pasur nevojë provimin përfundimtar. 

24 Gjuha në të cilën zhvillohet mësimi Shqip, maqedonisht.  

25 Metoda e vlerësimit të kualitetit të mësimit: Evaliumi përmes anketës nga ana e studentëve 

 

 

 

 



HYRJE NË SHKENCËN E HADITHIT 
 

PËRMBAJTJA PROGRAMORE DHE REALIZIMI KOHORË LIGJERATA – USHTRIME  
 

SEMESTRI V 

Java 
LIGJËRATA TEORIKE USHTRIME 

Orë Tema e ligjëratës Orë Tema 

I 2 Rëndësia dhe roli i shkencës së hadithit  2 Rëndësia dhe roli i shkencës së hadithit  

II 2 
Veçoritë e studiuesit të hadithit , Tiparet 

e shkencëtarit të hadithit  
2 

Veçoritë e studiuesit të hadithit , Tiparet 

e shkencëtarit të hadithit  

III 2 

Terminologjia e hadithit; hadith, sunne, 

haber, ether, ravi, sened, metën, 

muhaddith, hafith, huxheh, hakim, 

emiru-lmu’minin, hadith kudsi, ilmu-l-

hadithi rivaje, ilmu-l-hadithi diraje etj.  

2 

Terminologjia e hadithit; hadith, sunne, 

haber, ether, ravi, sened, metën, 

muhaddith, hafith, huxheh, hakim, 

emiru-lmu’minin, hadith kudsi, ilmu-l-

hadithi rivaje, ilmu-l-hadithi diraje etj.  

IV 2 

Diciplinat shkencor; disiplina që merret me 

karakteristikat e transmetuesve, disiplina 

“ilmu-l-xher’hi ve-t-a’dil”, disiplina e 

transmetuesve të hadithit, disiplina që merret 

me historinë e transmetuesve, me fjalët e 

panjohura të disa haditheve, me hadithet 

deroguse dhe të droguara, disiplina e cila 

merret me sajimin e disa paqartësive në disa 

hadithe etj.  

2 

Diciplinat shkencor; disiplina që merret me 

karakteristikat e transmetuesve, disiplina 

“ilmu-l-xher’hi ve-t-a’dil”, disiplina e 

transmetuesve të hadithit, disiplina që 

merret me historinë e transmetuesve, me 

fjalët e panjohura të disa haditheve, me 

hadithet deroguse dhe të droguara, disiplina 

e cila merret me sajimin e disa paqartësive 

në disa hadithe etj.  

V 2 

Mënyra dhe format e studimit të hadithit 

, Mënyra dhe format e pranimit dhe 

transmetimit të haditheve ,   

2 

Mënyra dhe format e studimit të hadithit 

, Mënyra dhe format e pranimit dhe 

transmetimit të haditheve ,   

VI 2 
Procesi historik i ruajtjes dhe kultivimit 

të hadithit  
2 

Procesi historik i ruajtjes dhe kultivimit 

të hadithit  
VII 2 Shkaqet e mos regjistrimit të hadithit ,   2 Shkaqet e mos regjistrimit të hadithit ,   

VIII 2 
Gjendja e hadithit në kohën e 

Pejgamberit alejhi-s-elam ,  
2 Kolokuiumi I 

IХ 2 Gjendja e hadithit në kohën e sahanëve  2 Gjendja e hadithit në kohën e sahanëve  

Х 2 Gjendja e hadithit në kohën e tabiinëve  2 Gjendja e hadithit në kohën e tabiinëve  

ХI 2 
Mënyra e ruajtjes dhe e kultivimit të 

hadithit ,  
2 

Mënyra e ruajtjes dhe e kultivimit të 

hadithit ,  

ХII 2 Shkollat e hershme të hadithit ,  2 Shkollat e hershme të hadithit ,  

ХIII 2 Shkollat e veçanta për studimin e hadithit  2 
Shkollat e veçanta për studimin e 

hadithit  

ХIV 2 

Qëndrimi i orientalistëve ndaj hadithit , 

Tentimet e hershme dhe përpjekjet 

bashkëkohore për shtrembërimin e haditheve 
2 

Qëndrimi i orientalistëve ndaj hadithit , 

Tentimet e hershme dhe përpjekjet 

bashkëkohore për shtrembërimin e 

haditheve 

ХV 2 
Disiplina e”Ttahrixhit” dhe studimi 

shkencor i hadithit 
2 

Disiplina e”Ttahrixhit” dhe studimi 

shkencor i hadithit 
XVI   2 Kolokuiumi II 

XVII   
 Nxjerja e notës përfundimtare 

XVIII   

XIX   
4 Provimi përfundimtar 

XX   

 30  36  
 

   
    Vendi,                                       Bartësi i lëndës 

    FSHI,                                             Assoc. Prof. Dr.sc Faredin EBIBI 


