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Me emrin e Allahut, të 

Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit 

 Falënderimet i takojnë Allahut të 

Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi Profetin Muhamed, mbi 

familjen e tij të pastër dhe mbi shokët e tij 

të zgjedhur! 

Es Selamu alejkum ue rahmetullahi ue 

berakatuhu! 

(Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin 

mbi ju!) 
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Imam Hadi (Paqja qoftë mbi të!), 

“babai” i umetit 

 

Imam Ali el-Hadi (Paqja qoftë mbi të!) 

lindi në Sarja (në Medine), në mes të muajit 

Dhul-Hixheh, në vitin 212 Hixhri. Babai i 

tij,ka qenë Imam Xhevadi (Paqja qoftë mbi 

të!), trashëguesi i diturive të Ehli Bejtit, 

mbartësi i shpalljes, udhërrëfyesi për urtësi 

dhe orientim, imami i myslimanëve në 
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kohën e tij. Atë e quanin Zotëria i Ehli 

Bejtit. Asnjë nuk e fshihte këtë gjë, me 

gjithë situatat e vështira politike dhe 

rrymës armiqësore për Ehli Bejtin.  

Imam Xhevadi e ka emëruar Imam, 

Ali Hadin në disa biseda me të tjerë. Po 

përmendim disa prej tyre:  

1- Ismail ibn Mahrani ka thënë: “Kur 

Ebu Xhaferri (Muhamed Xhevadi) doli nga 

Medineja, për të shkuar në Bagdad, sipas 

kërkesës së Mutasamit, i thashë atij: ‘T’u 

bëfsha kurban! Unë i frikësohem asaj 
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fytyre, prandaj po të pyes se kush do të jetë 

udhëheqës pas teje’. 

Atij i lotuan sytë, sa lotët lagën 

mjekrën e tij. I ngashëruar tha: ‘Imamati, 

pas meje, është për djalin tim, Aliun’”.1 

2- Sheh Mufidi ka thënë: “Ebu 

Kasim Xhafer ibn Muhamedi ka 

transmetuar nga Muhamed ibn Jakubi, nga 

Hysejn ibn Muhamedi, nga Hajraniji dhe 

ky nga babai i tij: ‘Unë shkoja tek Ebu 

Xhaferri (Paqja qoftë mbi të!) për të kryer 

                                                            
1
 “Fusulu muhimetu”, Ibn Sa bag El-Melekij, f. 277. 
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punët që më ngarkonte. Ahmed ibn 

Muhamed ibn Isa El-Ashari vinte çdo natë 

për të mësuar të rejat rreth Ebu Xhaferrit 

(Paqja qoftë mbi të!). Kur dërguesi i Ebu 

Xhaferit shkonte te Hajraniji, Ahmedi çohej 

dhe e linte të dërguarin vetëm me 

Hajranijin. Një natë, kur i dërguari i Ebu 

Xhaferrit erdhi, Ahmed ibn Isai u çua, për 

të më lënë mua dhe të dërguarin të 

bisedojmë. Kur po dilte, ai dëgjoi këto fjalë. 

I dërguari tha: ‘Zotëria yt të çon selam dhe 

të thotë se do të vdesë dhe imamati është 

për djalin e tij, Aliun (Paqja qoftë mbi të!). Ai 
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është udhëheqësi juaj pas meje, ashtu siç 

isha unë pas babait’”.2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2
 “El-Irshad”, Sheh Mufidi, f. 328.  
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Imam Ali Hadi (Paqja qoftë mbi të!) 

sipas këndvështrimit  

të personaliteteve 

 

Imam Ali Hadi është një prej 

imamëve udhërrëfyes, maja e dijetarëve, e 

besimtarëve, e reformatorëve, ylli ndriçues 

i jetës së umetit, në çdo fushë të jetës. 

Pikërisht për këto cilësi, udhëheqësit 

sundues ia kishin frikën atij. Ai ishte 

shembull në moral, në besim, në thjeshtësi, 
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në kundërshtimin e padrejtësisë dhe të 

padrejtëve; ka qenë fener ndriçues me dijen 

dhe veprat e tij.  

Dijetarët dhe personalitetet politike 

dhe historianët e cilësuan me tiparet që ai i 

meriton. Ebu Abdilah el-Xhulejd e ka 

cilësuar kështu: “Pasha Zotin e 

Plotfuqishëm, në kohën e tij, ai (Ali El-

Hadij) ishte më i përsosuri i banorëve të 

tokës dhe më i përsosuri tek Allahu”.3 

Abdul-Haj ibn Imad el-Hanbeli, për cilësitë 

e imam Hadit (Paqja qoftë mbi të!), ka thënë: 

                                                            
3
 “Meadhirul Kuberaa”, vëll. 3, f .96. 
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“Ebu Hasan Ali ibn Muhamed ibn Ridha 

ibn Kadhim, ibn Musa ibn Xhaferr Sadik el-

Alevijul Hysejni, i njohur me pseudonimin 

Hadi ka qenë imam, teolog, besimtari më i 

famshëm”.4 

 Tabarsi, në një thënie të tij, e cilëson 

imam Hadin (Paqja qoftë mbi të!) kështu: 

“Pseudonimet e tij janë: Nakij, Alim, Fakih, 

Emin, Tajib”.  

Sibët ibn Xhevzi el-Hanefi ka 

regjistruar udhëtimin e imamit nga 

                                                            
4 

“Shedheratul Dheheb”, vëll. 3, f. 129, marrë nga libri “Imam Hadi”, 

Muhamed Ali Dehejli.  
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Medineja për në Samarra, duke na dhënë 

informacion për të, sipas transmetimit të 

Jahja ibn Harthemes: “Unë shkova në 

Medine. Sapo u futa aty, dëgjova një 

zhurmë të madhe. Njerëzit e mbledhur aty, 

ishin të frikësuar për Aliun (Paqja qoftë mbi 

të!), sepse ai ishte bamirës për ta, shkonte 

gjithmonë në xhami dhe nuk ishte i dhënë 

pas kësaj bote. Unë fillova t’i qetësoj, duke 

iu betuar se nuk isha urdhëruar t’i bëj keq 

atij. Pastaj kontrollova shtëpinë e tij dhe 

nuk gjeta tjetër gjë përveç Kur’anit, librat e 

lutjes dhe libra të shkencave të ndryshme. 
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Që nga ai moment, imami u madhërua në 

sytë e mi dhe fillova t’i shërbej atij”.5 

Në Samarra sulmuan natën shtëpinë 

e imam Hadit (Paqja qoftë mbi të!) dhe e 

kontrolluan. Sulmuesit treguan se çfarë 

panë. E gjetën imamin në një dhomë të 

mbyllur, i ulur mbi gur e rërë, duke lexuar 

ajetet e Kur’anit dhe duke madhëruar 

Allahun.6 

Studiuesi i dokumenteve historike 

mund të mësojë pozitën e imam Hadit 

                                                            
5 

“Tedhkiretul Havas”, f. 360. 

6
 “Tedhkiretul Havas”, f. 360. 
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(Paqja qoftë mbi të!), ibadetet e tij, 

marrëdhëniet me njerëzit dhe respektin që 

kishin të gjithë për të.  
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Imam Hadi (Paqja qoftë mbi të!) 

 dhe konflikti politik 

 

 Jeta e imam Hadit (Paqja qoftë mbi 

të!) ishte e mbushur me fatkeqësi dhe 

ashpërsi. Ai jetoi në periudhën e 

udhëheqësve abasitë, të cilët ishin tepër të 

ashpër me ndjekësit e Ehli Bejtit. Ai shikoi 

fatkeqësitë e fëmijëve të Fatime Zehrasë 

(Paqja qoftë mbi të!), që i vinin prej duarve të 

sunduesve abasitë.  
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Imam Hadi (Paqja qoftë mbi të!) jetoi 

imamatin e tij në kohën e mbetur të 

Mutasamit, të Vathikit, i cili sundoi pesë 

vjet e shtatë muaj; sundimin e Mutevekelit, 

që zgjati katërmbëdhjetë vjet; sundimin e 

djalit të tij, Muntesarit (gjashtë muaj); 

sundimin e Musteinit (dy vjet e nëntë 

muaj); sundimin e Mutezit (tetë vjet e 

gjashtë muaj).  

Imam Hadi (Paqja qoftë mbi të!) vdiq 

në fund të sundimit të Mutezit. Kjo 

periudhë kohe ishte e mbushur me ndodhi 

dhe konflikte politike të ashpra mes 
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alevive dhe abasitëve. Fatkeqësitë e këtyre 

ndodhive prekën edhe imam Hadin (Paqja 

qoftë mbi të!), edhe pse ai nuk planifikonte 

për veprim të armatosur, sepse e dinte 

përfundimin e këtij veprimi. Por sunduesit 

abasit i frikësoheshin atij dhe e dinin se ai 

është Zotëria e Ehli Bejtit (Paqja qoftë mbi 

të!) dhe imami i umetit.  

Imam Hadi (Paqja qoftë mbi të!) i 

përkrahte revolucionet alevite dhe përpiqej 

të rriste dhe të forconte politikën islame, 

duke i tërhequr njerëzit rreth tij. Ai 

praktikonte rolin e edukuesit, të 
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orientuesit, të përgatitësit të terrenit, për të 

kundërshtuar dhe për të luftuar sunduesit 

e padrejtë. Jo vetëm kaq, por ai përpiqej të 

përhapte njohuritë ideologjike dhe 

teologjike të vërteta, fenë islame.  

Gjithashtu, ai i njihte njerëzit me 

bazat e Islamit, se si e trajtonte feja islame 

udhëheqjen, duke dhënë cilësitë e 

udhëheqësit të drejtë. Sunduesit abasitë, 

duke e pasur frikë imam Hadin (Paqja qoftë 

mbi të!), vendosën ta kishin nën kontroll 

atë, duke i vënë spiunë, të cilët mblidhnin 

të dhëna rreth lëvizjeve të tij, me qëllim që 
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ta largonin atë nga njerëzit dhe të 

zhduknin idetë e tij politike.  

Ai që lexon jetën e imam Hadit 

(Paqja qoftë mbi të!), që nga vdekja e babait 

të tij, gjatë kohës kur filloi misionin e 

imamatit e deri në vdekjen e tij, do të shohë 

se ajo është një jetë përpjekjesh, me sprova 

të shumta. Pavarësisht kësaj, imam Hadi 

shfaqet i duruar, i qëndrueshëm në besim 

dhe politikë. Ai jetoi me sundues që kishin 

të trashëguar urrejtjen për familjen e Ebu 

Talibit (Paqja qoftë mbi të!) dhe në veçanti 

për pasardhësit e Imam Aliut (Paqja qoftë 
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mbi të!), Fatimes (Paqja qoftë mbi të!) dhe 

përpiqeshin ta zhduknin këtë pemë të 

bekuar.  

Jeta politike e imam Hadit (Paqja 

qoftë mbi të!) filloi në fund të sundimit të 

Mutasamit abasit, i cili erdhi në pushtet në 

vitin 218 Hixhri dhe vdiq në vitin 227 

Hixhri. Imam Hadi (Paqja qoftë mbi të!) e 

filloi misionin e imamatit në vitin 225 

Hixhri. Pas vdekjes së Mutasamit, në vitin 

227 Hixhri, në pushtet erdhi djali i tij, 

Vathiki. Ai nuk ishte më i mirë se babai i tij 

në politikë dhe udhëheqje. Por historianët 
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thonë se Vathiki ka qenë më i butë me 

familjen e Ebu Talibit dhe gjatë sundimit të 

tij nuk u vra asnjë alevit. Gjithashtu, ai 

vendosi barazi në dhënie, kur ndau pasuri 

për banorët e Mekës dhe të Medines.  

Në këtë kohë imam Hadi (Paqja qoftë 

mbi të!) banonte në Medine, duke përhapur 

dijen, diturinë e tij dhe duke i udhëzuar 

njerëzit me shembullin e tij të adhurimit të 

Zotit. Edhe pse ishte djalë i ri, kishte 

karakter të fortë. Njerëzit e donin.  
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Imam Hadi dhe Mutevekeli abasit 

 

Mutevekeli (Xhafer ibn Mutasami) e 

mori kalifatin, pas vdekjes së Vathikit, në 

vitin 232 Hixhri. Mutevekeli kishte urrejtje 

të madhe për Ali ibn ebu Talibin (Paqja qoftë 

mbi të!) dhe Ehli Bejtin e tij (Paqja qoftë mbi 

ta!). Ai i torturonte alevitë me tortura të 

tmerrshme. U bënte atyre bllokada 

ekonomike dhe ndalonte të tjerët që t’i 

ndihmonin ata.  



40 hadithe  

  -25- 
  

Po përmendim disa prej hapave që 

mori Mutevekeli, i nxitur nga urrejtja për 

Ehli Bejtin (Paqja qoftë mbi ta!):  

1- E urrente aq shumë Imam Aliun dhe 

përhapte fjalë jo të mira për të; 

2- Shkatërroi varrin e Imam Hysejnit 

(Paqja qoftë mbi të!) dhe torturoi vizitorët e 

varrit të tij.  

3- U bëri bllokadë ekonomike alevive 

dhe ndaloi njerëzit që t’i ndihmonin, me 

qëllim që të vdisnin urie.  
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4- I bëri presion imam Hadit (Paqja 

qoftë mbi të!), që të largohej nga Medineja; 

5- U përpoq të gjente zëvendës të 

paaftë për imamatin e Ehli Bejtit (Paqja qoftë 

mbi ta!), duke propozuar Musain, vëllain e 

imam Hadit (Paqja qoftë mbi të!) për këtë 

mision. 

6- U përpoq të vrasë Imam Hadin 

(Paqja qoftë mbi të!).  

7- Vrau kryengritësit dhe 

revolucionarët alevitë, të cilët u detyruan të 

bënin xhihad (luftë), kur panë padrejtësitë 

e politikës së sundimit abasit.  
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Të gjitha këto ndodhi, historianët i kanë 

shënuar në librat e tyre. Ibn Ethiri ka thënë: 

“Në vitin 236 Hixhri, Mutevekeli dha 

urdhër për shembjen e varrit të Hysejnit 

(Paqja qoftë mbi të!) dhe të shkatërrohej çdo 

gjë që ndodhej përreth tij. Të mbillen pemë 

dhe vendi i varrit të vaditet. Gjithashtu, u 

ndaluan njerëzit të vizitonin këtë vend. Ai 

thirri kryetarin e xhandarmërisë që t’i thotë 

njerëzve: “Ai që do të gjendet te varri i 

Hysejnit, do të burgoset”.7 

                                                            
7
 “El-Kamil fitarih”, vëll. 7, f. 55.  
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Ebu Ferexh el-Asfahani ka thënë: 

“Mutevekeli ka qenë i ashpër me familjen e 

Ebu Talibit, i ligë me ndjekësit e tyre. I 

urrente për vdekje ata. Ai ishte dakord që 

Ubejdullah ibn Jahja ibn Hakani (ministri i 

tij) të thoshte fjalë të këqija për ta etj. 

Ashpërsia e tij me alevitët arriti deri aty, sa 

shkatërroi varrin e Hysejnit (Paqja qoftë mbi 

të!) dhe në të gjitha rrugët vendosi njerëz të 

armatosur, të cilët, kur gjenin ndonjë 

vizitor, e kapnin dhe e dërgonin te 

Mutevekeli. Ky ose e torturonte, ose e 

vriste”.  
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Pastaj Asfahani flet për fatkeqësitë e 

alevive dhe fëmijëve të tyre: “Mutevekeli 

vendosi mëkëmbës të Medines dhe Mekës 

Umer ibn Ferexh El–Rehxhin. Ai e ndaloi 

familjen e Ebu Talibit të bashkohej me 

njerëzit dhe i ndaloi njerëzit t’i ndihmonin 

ata. Ai i lajmëronte njerëzit se, nëqoftëse 

një person do t’i ndihmojë ata, qoftë me 

pak, ai do të torturohet dhe do t’i rriste 

taksat”.8 

Kështu na flet historia për 

fatkeqësitë dhe padrejtësitë që iu bënë 

                                                            
8
 “Mekatilu Talibijin”, f. 396. 
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familjes së Ebu Talibit në kohën e imamatit 

të Imam Hadit (Paqja qoftë mbi të!), Zotërisë 

së Ehli Bejtit (Paqja qoftë mbi të!), i cili 

pavarësisht hidhërimeve dhe dhimbjeve, 

bëhej më i fortë dhe më i duruar.  

Mutevekeli e dinte se alevitë ishin 

forcë e madhe kundërshtuese dhe ai, së 

bashku me ata që e rrethonin, u frikësohej 

jashtë mase atyre. Prandaj ai përpiqej t’i 

shkëpuste prej myslimanëve, duke i 

torturuar, duke i terrorizuar. Atyre që 

afroheshin me alevitë,  ose ndiqte vijën e 

tyre, u merrte pasurinë. 
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Prej Medines në Samarra 
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Kur pozita e imam Hadit (Paqja qoftë 

mbi të!) në Medine u bë e rrezikshme për 

pushtetin e Mutevekelit dhe tmerronte 

pushtetarët abasitë, procesverbalet u 

shtuan tepër. Jo vetëm kaq, por edhe 

akuzat për imam Hadin (Paqja qoftë mbi të!). 

Kundërshtarët e tij u përpoqën të bindin 

Mutevekelin se imam Hadi (Paqja qoftë mbi 

të!) po përgatitet për revolucion dhe po 

grumbullon para, armë, ushtri... Për këtë 

gjë, Mutevekeli kërkoi që imam Hadi (Paqja 

qoftë mbi të!) të nxirret nga Medineja dhe të 
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çohej në qytetin Asker (Samarra), me 

qëllim që ta kishin nën kontroll. Kjo ndodhi 

në vitin 243 Hixhri. Në Samarra filluan 

veprimet e ashpra politike dhe kontrollet e 

rrepta prej qeverisë kundër imam Hadit 

(Paqja qoftë mbi të!) dhe ndjekësve të tij. 

Herë përpiqeshin ta vrisnin; herë e 

burgosnin; herë kontrollohej shtëpia e tij 

dhe dërgohej natën te Mutevekeli, me 

akuzën se po bën përgatitje për revolucion; 

herë përpiqeshin të gjenin zëvendës për 

imam Hadin (Paqja qoftë mbi të!). Të gjitha 

këto përpjekje dështuan, pasi kujdesi i 

Zotit e mbronte atë.  
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Sheh Tabarsi thotë: “Mutevekeli 

përpiqej të gjente hile për sytë e njerëzve, 

por nuk mundi”.9 

Ai u përpoq me të gjitha fuqitë që ta 

ndalonte imam Hadin (Paqja qoftë mbi të!) 

dhe të izolonte rolin e tij. Pastaj u përpoq të 

gjejë zëvendës në vend të imamit, me 

qëllim që ky zëvendës të jetë ndjekës i 

qeverisë, por nuk ia arriti qëllimit.  

Sheh Mufidi e transmeton këtë 

çështje kështu: “Mutevekeli thoshte: ‘Të 

                                                            
9
 “I’lamul vara”, f. 360. 
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mjerët ju! Çështja e djalit të Rizait më lodhi. 

Unë u mundova ta bëj për vete, që ai të 

bashkohej me mua, por nuk pranoi. Unë u 

përpoqa të gjej kohën e duhur për këtë 

veprim, por nuk e gjeta’”.  

Disa të pranishëm, i thanë atij: ‘Nëse 

nuk ke gjet tek i biri i Rizait ato që do, 

atëherë është Musai, vëllai i tij, që ha, pi 

alkoolik, bën ashik. Bëje të njohur’. Kur 

Musai pranoi, Ebu Hasani e takoi atë në 

vendin ku takoheshin udhëtuesit. Imam 

Hadi (Paqja qoftë mbi të!) e përshëndeti dhe 

ia dha hakun atij. Pastaj i tha: ‘Ky burrë të 
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ka vënë në krye që të të poshtërojë, prandaj 

mos i thuaj atij se ke pirë verë. O vëllai im, 

frikësoju Zotit, kur bën veprime haram’.  

Musai i tha atij: ‘Ai më ftoi. Cila 

është rruga ime?’ 

Imami Hadi (Paqja qoftë mbi të!) i tha: 

‘Mos i humb vlerat e tua, mos bëj mëkate, 

mos vepro haram, sepse qëllimi i tij është 

të të poshtërojë ty’.  

Musai nuk pranoi. Imam Hadi 

(Paqja qoftë mbi të!) i përsëriti disa herë këto 

porosi dhe, kur pa se Musai, nuk i 
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pranonte, i tha: ‘Përsa i përket asaj 

mbledhjeje, në të cilën do të shkosh, as ti e 

as ai kurrë nuk do të bashkoheni’. 

Musai qëndroi tre vjet në pushtet. Ai 

shkonte herët në portën e Mutevekelit për 

të marrë porositë e ditës. Nuk ishin këto 

mënyrat dhe metodat e vetme që zbatonin 

sunduesit abasitë kundër imam Hadit 

(Paqja qoftë mbi të!). Armiqtë e Ehli Bejtit 

(Paqja qoftë mbi ta!) përpiqeshin ta 

zhduknin imam Hadin (Paqja qoftë mbi të!). 

Një prej atyre përpjekjeve është kurthi që 

shfaqi Bat’hai kundër Imam Hadit (Paqja 
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qoftë mbi të!), duke i thënë Mutevekelit se 

imami po grumbullon para, ushtri, armë 

për revolucion. Mutevekeli urdhëroi disa 

ushtarë të kështjellës, që të shkojnë të 

kontrollojnë shtëpinë e imamit natën, 

pastaj t’ia sillnin imam Hadin (Paqja qoftë 

mbi të!) për gjykim. Ata e sulmuan shtëpinë 

e imam Hadit (Paqja qoftë mbi të!), por nuk 

gjetën asgjë, përkundrazi e gjetën atë duke 

u falur e duke iu lutur Zotit të Madhëruar. 

Mutevekeli dhe armiqtë e Ehli Bejtit (Paqja 

qoftë mbi ta!) nuk u mjaftuan me këto 

djallëzi dhe presione. Ai u përpoq shumë 

herë ta vriste imam Hadin (Paqja qoftë mbi 
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të!), pasi nuk gjente rrugë tjetër për të 

zbehur dhe për të izoluar aktivitetin e tij, 

për të dobësuar personalitetine tij.  

Një ditë, Mutevekeli urdhëroi katër 

persona që ta vrasin imam Hadin (Paqja 

qoftë mbi të!), kur të hyjë tek ai. Ai e ftoi 

imamin në pallatin e tij. Kur imam Hadi 

(Paqja qoftë mbi të!) hyri, Mutevekeli e pa, 

zbriti prej shtratit dhe i doli përpara. Ai 

filloi ta puthë imam Hadin (Paqja qoftë mbi 

të!) në faqe, madje ia puthi edhe dorën. Në 

dorë kishte shpatën.  
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-  O zotëria im, o djali i Profetit të 

Allahut, o njeriu më i përsosur, o djali i 

xhaxhait tim, o Aba Hasan, - i fliste 

Mutevekeli, duke e përqafuar.  

-  Unë kërkoj falje te Zoti, o prijës, për 

këtë gjë, - i tha imam Hadi (Paqja qoftë mbi 

të!).  

-  O Zotëria im, përse ke ardhur në 

këtë kohë? – e pyeti Mutevekeli.  

-  I dërguari yt erdhi dhe më tha se më 

ke kërkuar të vi te ty, - iu përgjigj imam 

Hadi (Paqja qoftë mbi të!).  
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-  Ka gënjyer i biri i gënjeshtares, - u 

shfajësua Mutevekeli. – Kthehu, o zotëria 

im nga ke ardhur”.10 

 

 

 

 

 

 

                                                            
10

 “Xhelaul Ujun”, Sejid Abdullah Shuber. 
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Revolucionet alevite 

 

 Situata e rëndë politike dhe 

udhëheqja e padrejtë ishin shkaqet e 

kryengritjeve dhe revolucioneve me armë, 

të cilat i drejtuan alevitë në kohën e imam 

Hadit (Paqja qoftë mbi të!) gjatë sundimit të 

Mutevekelit. Më i njohuri i atyre 

revolucioneve ka qenë ai i Muhamed ibn 

Salih ibn Abdullah ibn Abdullah ibn Musa 

ibn Abdullah ibn Hasan ibn Hasan ibn Ali 

ibn Ebu Talibit (Paqja qoftë mbi të!). Ai e 
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lajmëroi këtë revolucion në vendin e 

quajtur “Sukijetu” pranë Medines.  

Gjithashtu, ka qenë revolucioni i 

Hasan ibn Zejd ibn Muhamed ibn Ismail 

ibn Zejdit. Ai e shfaqi revolucionin e tij në 

Tabarstan dhe në zonat e Dilemit, të cilin e 

pushtoi dhe qëndroi aty. Në këtë lëvizje 

mori pjesë Abdullah ibn Ismail ibn Ibrahim 

ibn Muhamed ibn Abdullah ibn Xhaferr 

ibn Ebu Talibi (Paqja qoftë mbi të!). Pjesëtar 

tjetër ka qenë edhe Ahmed ibn Isa ibn 

Hysejn ibn Ali Ebu Talibi (Paqja qoftë mbi 

të!). Ai njoftoi për këtë lëvizje në vendet e 
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Rrajit, i cili ftonte në njohjen e Hysejn ibën 

Zejd.  

Kështu, pra, kryengritjet dhe 

revolucionet e armatosura të alevive 

kundër Mutevekelit abasit dhe padrejtësisë 

së tij ishin të vazhdueshme, derisa 

Mutevekeli u vra. Kur ai u vra, ishte i 

dehur në pallatin e tij. Në vrasjen e 

Mutevekelit mori pjesë djali i tij, 

Muntesari. Betimi për udhëheqjen iu dha 

atij. Muntesari nuk ishte i rreptë me alevitë. 

Ai hoqi prej tyre presionet dhe terrorizmin 

dhe ua ktheu pasuritë. Pjesë e kësaj pasurie 
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ishte Fedeku, që u bë çështje historike. Ai i 

urdhëroi njerëzit të vizitojnë varrin e 

Hysejnit (Paqja qoftë mbi të!) dhe varrin e 

imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!). Liroi nga 

burgu alevitë e burgosur. Muntesari vdiq 

në vitin 248 Hixhri. Pas tij erdhi në pushtet 

Musteini. Ai është Ahmed ibn Muhamed 

ibn Mutesam. Gjendja u ashpërsua më 

tepër në Bagdad dhe në Samarra, për shkak 

të shtypjes dhe padrejtësive. Në këtë 

periudhë të vështirë ndodhi revolucioni 

alevit, i drejtuar nga Jahja ibn Umer ibn 

Jahja ibn Zejd ibn Ali ibn Hysejn ibn Ali ibn 

Ebu Talib, në vitin 250 Hixhri, në Kufe.  
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Revolucioni i Hasan ibn Zejd ibn 

Muhamed ibn Ismail ibn Zejd ibn Hasan 

ibn Hysejn ibn Ali ibn Ebu Talibit eci në 

gjurmët e revolucioneve të mëparshme. Ky 

revolucion u zhvillua për shkak të 

masakrës së banorëve të Tabarstanit.  

Emëruesi i përbashkët i këtyre 

revolucioneve ishte mbrojtja e të drejtave të 

Ehli Bejtit (Paqja qoftë mbi ta!). Të gjitha këto 

ngjarje ndodhën në kohën e Musteinit. Kur 

ai u vra, kalifatin e mori Mutezi. Gjatë 

kalifatit të tij, situata politike dhe 

ekonomike jo vetëm në Samarra (Bagdad), 
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por edhe në zonat e tjera ka qenë më e keqe. 

Gjatë kësaj periudhe imam Hadi (Paqja 

qoftë mbi të!) i ndiqte ngjarjet dhe përpiqej 

të përhapte dituritë dhe bazat e Sheriatit 

islam, duke e mbrojtur prej duarve të liga. 

Krimet, përndjekjet, injoranca, 

prapambetja ishin përhapur në masë. Si 

pasojë e kësaj gjendjeje, misioni i imam 

Hadit (Paqja qoftë mbi të!) ishte mbrojtja e 

shpalljes dhe edukimi i një brezi dijetarësh 

dhe thirrësish në Islam, sepse dija dhe 

kultura përbëjnë bazën kryesore të 

ndërtimit të shoqërisë islame dhe shtetit 

islam të përparuar.  
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Imam Hadi (Paqja qoftë mbi të!) ka 

qenë “Merxha” i dijetarëve dhe i teologëve 

të kohës së tij. Sheh Tusi, në librin e tij “El-

Rixhal” ka përmendur 185 nxënës dhe 

transmetues të hadithëve, të cilët studiuan 

tek imam Hadi (Paqja qoftë mbi të!) dhe 

transmetuan hadithe nga ai.  

Mesudi në librin “Muruxhi 

Dheheb” thotë: “Me mua ka biseduar 

Muhamed ibn Ferexhi, që më tha fjalët e 

Ebu Deametut. Midis të tjerash, tha: ‘Kur 

Ali ibn Muhamedi ishte i sëmurë, unë 

shkova ta shikoja. Para se të largohesha, ai 

më tha: ‘O Ebu Deametu, e kam detyrim 
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shpagimin e hakut tënd. A të flas me një 

hadith, me të cilin do të kënaqesh? Sa 

nevojë që kam për atë, o i biri i dërguarit të 

Zotit’.  

Imam Hadi (Paqja qoftë mbi të!) tha se 

po ju tregoj një fjalë që e kam dëgjuar nga 

babai im, Muhamed ibn Musa ibn Xhaferi 

(Paqja qoftë mbi të!), i cili e ka dëgjuar nga 

babai i tij, Muhamed ibn Hysejni (Paqja 

qoftë mbi të!), i cili e ka dëgjuar nga babai i 

tij, ebu Hysejn ibn Aliu (Paqja qoftë mbi të!). 

Ky i fundit, nga babai i tij, Ali ibn Ebu 

Talibi (Paqja qoftë mbi të!):  
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- O Ali shkruaj! – i tha i Dërguari i 

Allahut. 

- Çfarë të shkruaj? – e pyeti imam 

Aliu. 

- Bismilahir Rramanir Rrahim, - foli 

i Dërguari i Allahut. - Besimi është ai që 

dëshmohet në zemër dhe e pranojnë 

veprat. Islami është dëshmi me gjuhë dhe 

veprim’. Ebu Deametu tha: ‘O i biri i 

Profetit! Pasha Zotin, nuk e di cili është më 

i mirë, hadithi apo profesori?’ 

Ai (imam Hadi) tha: ‘Ajo është 

broshurë me kaligrafinë e Ali ibn Ebu 

Talibit (Paqja qoftë mbi të!), që ka shkruar 
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fjalët e Profetit Muhamed (Paqja e bekimi i 

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

trashëgoi atë i vogli prej të madhit’”.  

 

 

 

 

 

Ikja nga kjo jetë e imam Hadit 

(Paqja qoftë mbi të!) 
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Jeta e imam Hadit (Paqja qoftë mbi 

të!), nga njëra anë, ka qenë e mbushur me 

përpjekje, dituri, punë, thirrje në librin e 

Allahut dhe në sunetin e Profetit 

Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi 

të dhe mbi familjen e tij!). Në anën tjetër, ka 

qenë e mbushur me konflikte politike për 

të vendosur drejtësinë dhe për të ndihmuar 

të paaftit.  

Ai jetoi sipas vijës së Sheriatit dhe u 

ballafaqua me ndjekjet, terrorizmin, 

presionet e sunduesve të kohës që jetoi. Atë 
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e nxorën prej Medines së Profetit 

Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi 

të dhe mbi familjen e tij!), ku zbatonte 

misionin e tij si analist, politikan etj. I 

detyruar nga pushteti i kohës, që të jetë nën 

kontrollin e drejtpërdrejt abasit, banoi në 

Samarra. Vdiq në muajin Rexheb, në vitin 

254 Hixhri, në Samarra dhe u varros në 

shtëpinë e tij. 

Shoqata Flladi 
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Hadithi 1 
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Imam Hadi (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Çdokush që është në rrugën e drejtë të Allahut, 

vështirësitë e botës do të lehtësohen në sytë e tij, 

edhe nëse ai pritet dhe copëtohet me gërshërë 

apo sharrë”.11 

نيا ولَو قُرَِّض : امام هادي عليه السالم می فرمایند ن َرب ِّهِّ هانَت عَلَيهِّ َمصائُب ادلُّ َمن اکَن عَََل بَی ِّنٍَة مِّ

 َ  .و نُشِّ

ههر که در راه روشن پروردگارش ابشد، مصائب دنيا ب  ر وی س بک آ ید؛ اگر چه اب قیچی ای ار 

 384حتف العقول، صفحه .اش کنندقطعه قطعه

 

 

                                                            
11

“Tuhuful Ukul”, f. 483. 
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Hadithi 2 

 

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

“Kushdo që beson mendimet dhe idetë e tij, edhe 

ju besojini bindjen tuaj”.12 

َع لََک : امام هادي عليه السالم می فرمایند ُه و َرآ یَُه فَاََجع ََلُ طاَعتََک  َمن ََجَ  .ُودَّ

اش را در اختيار تو گذاشت، تو نزی اطاعتت را در اختيار او هر که دوس یت و اندیشه

 00411مزیان احلمکه، ح .گذار

 

 

 

                                                            
12

“Mijzanul Hikmeh”, Hadithi 11307. 
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Hadithi 3 

 

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

“Nëse jeni në dyshim për diçka, në lidhje me 

çështjet tuaja fetare në zonën tuaj, pyesni 

Abdul Adhim bin Abdilah El Hasani (Paqja 

qoftë mbi të!)”.13 

ذا آ شََکَ عَلَيَک َش : امام هادي عليه السالم می فرمایند یَتَِّک ، فََسْل ا  ن آ مرِّ دینَِّک بِّناحِّ ٌء مِّ

الل   نِّ ِّ عليه َعن َعبدِّ الَعظمیِّ بنِّ َعبدِّ  السالماحلَس َ

ه در دایر خود در اکر دین به مشلکى دچار شدى ، آ ن را اب عبد العظمی حس ن )عليه هرگا

 420، صفحه  01مس تدرک الوسائل ، جدل . السالم( در میان بگذار

                                                            
13

“Mustedrek el Uesail”, vëll. 17, f. 321. 
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Hadithi 4 

 

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

“Një nga banorët e Rejit erdhi tek unë. E pyeta: 

‘Ku ke qenë?’ Burri m’u përgjigj: ‘Vizitova 

varrin e Imam Hysejnit (Paqja qoftë mbi të!)’. I 

thashë: ‘Nëse viziton varrin e Abul Adhimit, në 

qytetin tënd, është njëlloj si të kesh vizituar 

varrin e Hysejn ibn Aliut (Paqja qofte mbi 

të!)’”.14 

                                                            
14

“Mijzanul Hikmeh”, Hadithi 7984. 
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: آ ْیَن ُكْنَت؟ ُزْرُت احلَُسْْيَ ، : یندامام هادي عليه السالم می فرما ي  ا َدَخَل عَلَْيهِّ بَْعُض آ ْهلِّ الرَّ لَم 

  ٍ ْنَدُُكْ لَُكْنَت ََكَْن زاَر احلَُسْْيَ ْبَن عَلِّ ن َك لَْو ُزْرَت قَْْبَ َعْبدِّ الَعظمیِّ عِّ ا ا   قاَل: آ م 

یىك از اهاىل رى خدمت امام هادى )عليه السالم( مشف شد. حرضت پرس يد: كجا بودى؟ 

)آ ن مرد گفت:( به زایرت حسْي )عليه السالم( رفته بودم. حرضت فرمود: بدان كه اگر قْب 

عبد العظمی در شهر خوداتن را زایرت كن، مهچون كىس ابش كه حسْي بن عَل )عليه 

 1883مزیان احلمکة ، حدیث .شدالسالم( را زایرت كرده اب
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Hadithi 5 

 

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

“Dituria është një nga trashëgimitë më të mira 

për t’ua lënë të tjerëve; kultura (sjellja e mirë) 

është virtyti më i bukur dhe logjika është 

pasqyrë e pastër e veprave”.15 

ْرآ ٌت : امام هادي عليه السالم می فرمایند ساٌن، َوالْفِّْكَرُة مِّ راثٌَة َكرميٌَة َوااْلَدُب ُحلٌَل حِّ ْْلُ وِّ َالْعِّ

 .صافَیةٌ 

                                                            
15

“Mustedrek el Uesail”, vëll. 11, f. 184. 
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عْل و دانش هبرتین ایدبود براي انتقال به دیگران است، ادب زیباترین نييك ها است و فكر و 

، صفحه 00مس تدرك الوسائل، جدل .ها است اندیشه آ ئینه صاف و تزیْي كننده اعامل و برانمه

 .3، حدیث 083

 

Hadithi 6 

 

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

“Mos ia humbni shpresën atij që shpreson te ju, 

sepse do të merrni zemërimin e Allahut të 

Madhëruar”.16 

ْب : امام هادي عليه السالم می فرمایند ي ِّ ُ َو یُعادیكَ ال ُُتَ  .راجیَك فَیَْمُقتََك الل 

                                                            
16

“Biharul Enuar”, vëll. 75, Hadithi 2, f. 173. 
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كيس كه به تو امید بس ته است انامیدش مگردان، وگرنه مورد غضب خداوند قرار خوايه 

 2، حدیث 014، صفحه 17حبارال نوار، جدل .گرفت

 

 

 

Hadithi 7 

 

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

“Kujdestaria jonë, e Ehli Bejtit, është një strehë 

e sigurt për ndjekësit dhe miqtë tanë, kështu që, 

nëse ata i përmbahen asaj në të gjitha çështjet, 

do t’i kapërcejnë të gjitha vështirësitë”.17 

                                                            
17

“Biharul Enuar”, vëll. 50, Hadithi 1, f. 215. 
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ا يف لُجَّ : امام هادي عليه السالم می فرمایند ْصَمٌة، لَْو َسلَُكوا هبِّ الیَتِّنا لَعِّ نَّ لِّش يَعتِّنا بِّوِّ حارِّ ةِّ الْ ا  بِّ

َرةِّ   .الْغامِّ

هامان والیت ما اهل بیت براي ش يعيان و دوس تامنان پناهگاه آ مين يم ابشد كه چناچنه در مهه 

ك جویند، بر متام مشالكت فایق آ یند ، حدیث 207، صفحه 71حبارال نوار، جدل .امور به آ ن متس 

0 

 

Hadithi 8 

 

Kur Imam Hadi (Paqja qoftë mbi të!) u pyet 

për kuptimin e konceptit “pendim i 

sinqertë”, u përgjigj: “Pendim i sinqertë është 

që brendia e personit të jetë si pamja e tij e 

jashtme, madje edhe më e mirë”.18 

                                                            
18

“Meaniul Ekhbar”, f. 174. 
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الم  -عن ايب احلسن الاخري  ؟ فكتََب  -عليه الس  َ عليه  -و قَْد س ئَِّل عن الت وبَةِّ الن صوح ما يهِّ

الم ال  ْن ذكل -س  اهرِّ و افَضُل مِّ  .: ان یكوَن الباطُن اکلظ 

الم درابره معناي توبه نصوح سؤال شد، حرضت اینگونه مرقوم فرمود:  از امام هادي عليه الس 

توبه نصوح عبارت است از اینكه ابطن انسان هامنند ظاهر او و بلكه هبرت از ظاهرش 

 013معاين الاخبار، صفحه .ابشد

 

Hadithi 9 

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

“Imami dhe prijësi i myslimanëve, pas meje, 

është djalit im, Hasani dhe pas tij është djali i 

tij, Mehdiu, i Premtuari (Allahu e shpejtoftë 

ardhjen e tij!), i cili do ta mbushëtokën plot me 

drejtësi e mirësi, ashtu siç është mbushur me 

padrejtësi dhe mizori”.19 

                                                            
19

“Biharul Enuar”, vëll. 50, Hadithi 4, f. 239. 
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ُُ االِّ : امام هادي عليه السالم می فرمایند ي یَْماَل ُ اَّلَّ ، َو بَْعَدُه ابُْنُه الْقاِئِّ ماُم بَْعدي الَْحَسنِّ

ْسطًا َو عَْداًل َكام ُملِّئَْت َجْورًا َو ُظلْامً  ْرَض قِّ َُ  .ااْل

بعد از او فرزندش همدي ـ موعود علهيام السالم يم امام و خليفه بعد از من )فرزندم( حسن; و 

ابشد كه زمْي را پر از عدل و داد يم مناید، هامن طوري كه پر از ظْل و س مت گش ته 

 3، حدیث 248، صفحه 71حبارال نوار، جدل .ابشد

 

Hadithi 10 

 

Imam Hadi (Paqja qoftë mbi të!) i tha njërit 

prej shokëve të tij, Daud Sarmit: “Nëse 

beson se refuzimi i tekijes (fshehjes së bindjes 

dhe praktikës fetare në rast rreziku) është si 
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refuzimi i faljes së namazit, padyshim që ke të 

drejtë”.20 

نَّ اترِّ  يم فرمود:ای داُوُد لَْو قُلَْت: ا   كَ امام هادي عليه السالم به یيك از احصابش به انم داود رص 

قاً  الةِّ لَُكنَت صادِّ  .التَّقیََّة َكتارِّكِّ الصَّ

يعة، جدل .اگر قائل شوي كه ترك تقی ه هامنند ترك مناز است، صادق خوايه بود  وسائل الش  

 20482، حدیث 200، صفحه 01

 

Hadithi 11 

 

Një nga shokët e pyeti Imam Hadin (Paqja 

qoftë mbi të!), në lidhje me kuptimin e 

durimit dhe të tolerancës. Imami u përgjigj: 

“Të jesh i zoti i vetes tënde në çdo rast; 

                                                            
20

“Uesaili Shia”, vëll. 16, Hadithi 21382, f. 211. 
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zemërimin tënd ta kontrollosh dhe ta shuash 

atë. Ky durim të jetë aq sa të jesh i aftë të 

përballesh me një person”.21 

؟ فَقاَل قاَل: َسأ لُْتُه َعنِّ  ْْلِّ َم غَْيَظَك، َو ال یَُكوَن  -عليه السالم  -الْحِّ َ نَْفَسَك َو تَْكظِّ : ُهَو آ ْن تَْمِلِّ

ال  َمَع الُْقْدَرةِّ   .ذكَلَ ا 

ْل و بردابري سؤال منود؟ حرضت  یيك از احصاب از امام هادي عليه السالم پريامون معناي حِّ

د ابيش و خشم خود را فرو بري و آ ن را در پاخس فرمود: این كه در هر حال ماكل نَْفس خو 

ل و بردابري در حايل ابشد كه توان مقابهل اب خشيص را داش ته  خاموش منايئ و این حتم 

 01، حدیث 413، صفحه 2مس تدرك الوسائل، جدل .ابيش
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“Mustedrekul Uesail”, vëll. 2, Hadithi 17, f. 304. 
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Hadithi 12 
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Imam Hadi (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Kriteri i njerëzve në këtë botë është pasuria e 

tyre, ndërsa në Ahiret janë veprat e tyre”.22 

َرة ابَلْعامل: امام هادي عليه السالم می فرمایند َلْموالِّ َویف ال خِّ نْيا ابِّ  َالن اُس یف ادلُّ

 418، صفحه 18ها و در آ خرت اعامل آ هناستبحارال نوار، جدل مالک مردم در دنيا اموال آ ن

 

 

 

Hadithi 13 
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“Biharul Enuar”, vëll. 78, f. 368. 
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Imam Hadi (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Njeriu lakmitar nuk do të ketë kurrë 

qetësi dhe pushim”.23 

ْرصِّ : امام هادي عليه السالم می فرمایند  .َما اْسرَتاَح ُذو الْحِّ

اع و حریص هيچگاه آ سایش و اسرتاحت خنواهد داشت ، 2مس تدرك الوسائل، جدل .خشص طم 

 00، حدیث 441صفحه 

 

 

 

 

Hadithi 14 
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“Mustedrekul Uesail”, vëll. 2, Hadithi 17, f. 304. 
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Imam Hadi (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Zemërimi dhe ashpërsia ndaj atij me të cilin 

nuk jeni në gjendje të përballeni, është shenjë e 

pafuqisë dhe e paaftësisë, por përballë dikujt që 

keni aftësinë për t’u përballur, është shenjë e 

poshtërsisë. Ji vetvetja”.24 

 
ُ لُْؤمٌ : امام هادي عليه السالم می فرمایند ٌز، َو عَل َمْن تَْمِلِّ ُ ََعْ  .الَْغَضُب عَل َمْن ال تَْمِلِّ

غضب و تندي در مقابل آ ن كيس كه توان مقابهل اب او را نداري، عالمت َعز و انتواين است، 

 .رويئ او را داري عالمت پس يت و رذالت است ويل در مقابل كيس كه توان مقابهل و رو در

 04411، حدیث 00، صفحه 02مس تدرك الوسائل، جدل .نَْفس خود ابيش
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“Mustedrekul Uesail”, vëll. 12, Hadithi 13376, f. 11. 
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Hadithi 15 

 

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

“Kushdo që beson se kurthi i Zotit dhe dënimi i 

Tij i dhimbshëm është i lehtë, le të rrijë 

kryelartë, derisa ta zërë gjykimi i Zotit dhe 

urdhri i Tij i fuqishëm. Kushdo që është i 

vendosur dhe i qëndrueshëm, duke adhuruar 

Zotin, vuajtjet e botës do të jenë të lehta për të, 

edhe nëse (trupi i tij) pritet dhe copëtohet”.25 

لَّ به قضاؤه و : فرمایندامام هادي عليه السالم می  َ َحیت حیِّ ، تََکْبَّ هِّ َن َمکَر هللا و المَْی َاْخذِّ من َامِّ

؛  َ َّهِّ هانَْت عليه َمصائُِّب ادلنيا و لو قُرَِّض و نُشِّ ْن َرب  انفََذ َاْمُرُه، َو َمْن اکن عَل بینَهِّ مِّ

                                                            
25

“Tuhuful Ukul”, f. 483. 
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مر ا و اهر که از مکر خدا و مؤاخذه دردانکش آ سوده ابشد، تکْب پیشه کند ات قضای خد

انفذش او را فراگريد، و هر که بر طریق خدا پرس یت حممک و اس توار ابشد، مصائب دنيا بر وی 

 .)384)حتف العقول، ص.س بک اآ د؛ اگر چه )بدنش( قیچی شود و ریز ریز گردد
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Hadithi 16 

 

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

“Bota është si një treg, në të cilin disa do të 

fitojnë (Ahiretin) dhe disa të tjerët do të pësojnë 

dëm dhe humbje”.26 

َ آ َخُرونَ : امام هادي عليه السالم می فرمایند نْيا ُسوٌق َربَِّح فهيا قَْوٌم َو َخِسِّ  .ادلُّ

ه اي دیگر ه اي در آ ن ـ براي آ خرت ـ سود يم برند و عد  ر و ض  دنيا هامنند ابزاري است كه عد 

ل يم شوند  301، صفحه10حبارالانوار، جدل.خسارت متحم 

 

                                                            
26

“Biharul Enuar”, vëll. 71, f. 417. 
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Hadithi 17 

 

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

“Trupat janë dukuri të reja dhe Allahu i 

Plotfuqishëm është krijuesi dhe mishërimi i 

tyre”.27 

ْسَم : امام هادي عليه السالم می فرمایند ُمهُ اِّن  الْجِّ ثُُه َو ُمَجس ِّ ُ ُمْحدِّ  .ُمْحَدٌث َوالل 

م خبش آ ن ها  هامان اجسام، جدید و پدیده هستند و خداوند متعال به وجود آ ورنده و جتس 

يعة، جدل .است  48، صفحه 2آ عيان الش  

                                                            
27

“E’jan Shiah”, vëll. 2, f. 39. 
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Hadithi 18 

 

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

“Allahu ishte i Vetëm që nga fillimi dhe nuk 

kishte asgjë tjetër me Të. Krijoi të gjitha qeniet 

me fuqinë e Tij dhe zgjodhi emrat më të mirë për 

Veten e Tij”.28 

ياَء بَدیعًا، : امام هادي عليه السالم می فرمایند ش ْ َُ ُ َوْحَدُه ال َشیيْئ َمَعُه، ُُثَّ َخلََق ااْل لَْم یََزلِّ الل 

هِّ   .آ ْحَسَن ااْلْسامءَواْختاَر لِّنَْفسِّ

                                                            
28

“Biharul Enuar”, vëll. 57, Hadithi 51, f. 81. 
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خداوند از آ َزل، تهنا بود و چزیي اب او نبود، متام موجودات را اب قدرت خود آ فریده، و هبرتین انم 

 70، حدیث 80، صفحه 71حبارال نوار، جدل .ها را براي خود برگزید

 

 

Hadithi 19 

 

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

“Nëse drejtësia mbizotëron mbi padrejtësinë, 

atëherë është e ndaluar të mendosh keq për dikë, 

derisa të zbulohet ajo prej tij”.29 

أ َحد :امام هادي عليه السالم می فرمایند َن الَْجْورِّ فََحراٌم آ ْن یُُظنَّ بِّ ذا اکَن َزماُن الَْعْدلِّ فیهِّ آ ْغلَُب مِّ ا 

نْهُ  َ مِّ  .ُسوءًا َحيت  یُْعَْلَ ذكلِّ

                                                            
29

“Biharul Enuar”, vëll. 57, Hadithi 51, f. 81. 
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آ ن زماين كه عدالت اجامتعي، حاُك و غالب بر تبايه ابشد، نباید به خشيص بدگامن بود مگر در 

 13، حدیث 84، صفحه 71حبارالانوار، جدل .آ ن كه یقْي و معلوم ابشد

 

 

Hadithi 20 

 

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

“Dijetarët dhe shkencëtarët që arrijnë te miqtë 

dhe pasuesit tanë, duke zgjidhur problemet e 

tyre, në Ditën e Gjykimit do të tubohen duke 

mbajtur një kurorë të ndritshme në kokë dhe një 

dritë që shkëlqen prej tyre”.30 

                                                            
30

“Biharul Enuar”, vëll. 73, Hadithi 17, f. 197. 
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ب ین: امام هادي عليه السالم می فرمایند اُموَن بُِّضَعفاءِّ ُمحِّ يت عَلامُء ش يَعتِّنا الَْقو  الیَتِّ اَیْ نا یَْوَم ا َو آ ْهلِّ وِّ

مْ  ِّ ْن تيجاهنِّ ، َوااْلنْواُر تَْسَطُع مِّ یاَمةِّ  .الْقِّ

علامء و دانشمنداين كه به فراید دوس تان و پريوان ما برس ند و از آ ن ها رفع مشَک منایند، روز 

قیامت در حايل حمشور يم شوند كه اتج درخشاين بر رس دارند و نور از آ ن ها يم 

ن.درخشد  01، حدیث 081، صفحه 14وار، جدل حبارال 

 

Hadithi 21 

 

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

“Modestia është të sillesh me njerëzit ashtu siç 

do të donit të silleshin ata me ju”.31 

بُّ ان : امام هادي عليه السالم می فرمایند  تُعطاهُ التواضع َان تعطي الناس ما حُتِّ

                                                            
31

“Biharul Enuar”, vëll. 2, f. 6. 
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حبارال نوار، . فروتن آ ن است که اب مردم چنان رفتار کن که دوست داری اب تو چنان ابش ند

 1، صفحه 2جدل 

 

 

 

Hadithi 22 

 

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

“Kalorësi rebel është i burgosuri i shpirtit të tij, 

kurse i padituri është i burgosuri i gjuhës së 

tij”.32 

                                                            
32

“Biharul Enuar”, vëll. 75, f. 369. 
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؛ : امام هادي عليه السالم می فرمایند رُي لِّسانِّهِّ ُل َاسِّ ، َو اجلاهِّ هِّ  راکُِّب احلَرُونِّ َاسرُي نَْفسِّ

کىس که بر اسب رسکش سوار است، اسري هوای نفس خویش و اندان اسري زابن خوش 

 (369، ص 75)حبارالانوار، ج .است

 

 

 

Hadithi 23 

 

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

“Njerëzit në këtë botë vlerësohen me pasuri, 
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ndërsa në Botën Tjetër do të vlerësohen me 

veprat e tyre”.33 

 َالَنَّاُس يف ادلنيا ابالموالِّ و يف الاخرة ابالعامل: امام هادي عليه السالم می فرمایند

، 2الاکیف، جدل.رت اب اعاملشان استمزیان ارزاییب مردم در دنيا اب اموالشان و در آ خ

 21381، ح214، صفحه07؛ وسائل الش يعه، جدل023صفحه

 

 

 

Hadithi 24 

 

                                                            
33

“El Kafi”, vëll. 2, f. 124; “Uesaili Shia”, vëll. 15, Hadithi 20497, f. 273. 
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Imam Hadi (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Egoizmi është pengesë për marrjen e dijes dhe 

e çon njeriun në injorancë dhe përbuzje”.34 

ىَل الَْغْمطِّ َو الَْجهْلِّ : فرمایندامام هادي عليه السالم می  ، َداعٍ ا  ْْلِّ  .الُْعْجُب َصارٌِّف َعْن َطلَبِّ الْعِّ

حبارالانوار، .کشاندخودپس ندی مانع حتصيل عْل است و انسان را به سوی انداین و خواری می

 418، صفحه17جدل

 

 

 

Hadithi 25 
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“Biharul Enuar”, vëll. 75, f. 368. 
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Imam Hadi (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Mençuria dhe urtësia nuk ndikojnë në zemrat 

dhe mendjet e shthurura”.35 

َدةِّ : امام هادي عليه السالم می فرمایند باعِّ الْفاسِّ مْکَُة ال تَْنَجُع يفِّ الط ِّ  .َالْحِّ

 088، صفحه 18حبارال نوار، جدل .حمکت اثري در دل ها و قلب هاي فاسد مني گذارد

 

 

 

 

Hadithi 26 
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“Biharul Enuar”, vëll. 69, f. 199. 
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Imam Hadi (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Kushdo që është i kënaqur me veten, të 

pakënaqurit ndaj tij do të shtohen”.36 

ُطوَن عَلَْيهِّ : امام هادي عليه السالم می فرمایند اخِّ هِّ َكُُثَ الس   .َمْن َرِضِّ َعْن نَْفسِّ

 24، حدیث 030تنبیه اخلاطر، صفحه .هر كه از خود راِض ابشد بدگواین او زاید خواهند شد

 

 

 

 

Hadithi 27 
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“Tenbijhul Khater”, Hadithi 23, f. 141. 
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Imam Hadi (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Zilia e shkatërron mirësinë, mburrja sjell 

armiqësi, vetëpëlqimi pengon kërkimin e 

diturisë dhe të çon drejt poshtërimit dhe 

injorancës, koprracia është gjëja më e papëlqyer, 

kurse lakmia është një tipar i padrejtë dhe i 

padenjë”.37 

، َوالُعْجُب : امام هادي عليه السالم می فرمایند ْهُو جالُِّب املَقتِّ ، َو الزَّ ناتِّ ُق احلَس َ َالَْحَسُد ماحِّ

، َو الُبْخُل َاَذمُّ ْااَلْخال ْْلِّ داعٍ اِّىل الَغْمطِّ َو اجلَهْلِّ َّطَ صارُِّف َعْن َطلََب الِّعِّ  َمُع ََسيٌه َسیئَهٌ قِّ َو ال

ها را انبود سازد، و خفر فروش دمشن آ ورد، و خودپس ندی مانع از طلب دانش حسد نيکویی

ترین خلق و خوی است، و خواند، و خبل انپس ندیدهاست و به سوی خواری و هجل فرامی

 .(۹۶۶، ص۹۶)حبارالانوار، ج .طمع خصلیت انروا و انشایست است

 

                                                            
37

“Biharul Enuar”, vëll. 69, f. 199. 
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Hadithi 28 

 



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

“Pakënaqësia e prindërve çon në pakësimin e 

bereqetit dhe njeriun e çon në poshtërim”.38 

؛ : امام هادي عليه السالم می فرمایند َلَّ ِّ َ اِّىَل اَّل   َالُعُقوُق یَعق ُِّب القِّهلَّ

)حبارالانوار،، .رد و آ دمی را به ذلت می کشاندانرضاییت پدر و مادر، َكی روزی را به دنبال دا

 )408، ص17ج

 

 

 

Hadithi 29 
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“Biharul Enuar”, vëll. 75, f. 318. 
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Imam Hadi (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Kujtoni dhe mos harroni momentet kur të ikni 

nga kjo jetë. Edhe pse do të jeni i rrethuar nga 

njerëzit e familjes apo nga mjekët, asnjë mjek 

nuk mund t’ju ndalojë dhe asnjë i dashur nuk 

mund t’ju shpëtojë në ato momente”.39 

َ ال َطبیٌب یَْمنَُعَك، َو ال َحبيٌب : امام هادي عليه السالم می فرمایند عََك بَْْيَ یََدي آ ْهِلِّ ُاذُكْر َمْْصَ

 .یَْنَفُعكَ 

َجع اعضاء خانواده و آ ش نااین قرار بياد آ ور و فراموش نكن آ ن حالت و موقعي را كه در میان 

يم گريي و حلظات آ خر معرت سپري يم شود و هيچ پزشيك و دوس يت مني تواند تو را از آ ن 

 02، حدیث 048نزهة الن اظر، صفحه .حالت جنات دهد

 

Hadithi 30 
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“Nezhetun Nadhir”, Hadithi 12, f. 139. 
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Imam Hadi (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Nëse njerëzit shkojnë në rrugë të ndryshme, 

unë do të shkoj në rrugën e atij që adhuron me 

sinqeritet vetëm Allahun”.40 

ی َرُجٍل َعَبَد هللَا : امام هادي عليه السالم می فرمایند اًی وس يعًا لََسلَْکُت وادِّ لو َسلََک الن اُس وادِّ

 َوْحَدُه خالصًا؛

 که تهنا خدا را خالصانه می پرس تد، خوامهاگر مردم به راه های گوانگون روند، من به راه کىس 

 )002، ص11)حبارالانوار،ج.رفت

 

 

Hadithi 31 
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“Biharul Enuar”, vëll. 67, f. 112. 
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Imam Hadi (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Tallja është argëtim i budallenjve dhe art i të 

paditurve”.41 

؛ : امام هادي عليه السالم می فرمایند َفهاءِّ َوَصناعَُه الُْجه الِّ  َالْهَْزُل فاُکَهُه السُّ

 (369، ص75)حبارالانوار، ج .مسخرگی، تفرحی سفهيان و هرن جاهالن است

 

 

 

 

Hadithi 32 
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“Biharul Enuar”, vëll. 75, f. 369. 
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Imam Hadi (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Zbulimi i çdo vepre, para se të bëhet 

(veprohet), është shkatërrimi i saj”.42 

َدٌة َل؛: امام هادي عليه السالم می فرمایند َ ُمْفسِّ َتْحمکِّ  اِّْظهاُر اليش قبل َاْن یس ْ

حتف العقول، .آ شاکر کردن هر اکری پیش از آ نکه به سامان برسد، آ فت آ ن اکر است

 371صفحه
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“Tuhuful Ukul”, f. 457. 



40 hadithe  

  -93- 
  

Hadithi 33 

 

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

“Kush e tradhton dhe nuk e kontrollon veten e 

tij, të mos jetë i sigurt nga e keqja (sherri) e 

tij”.43 

هُ : امام هادي عليه السالم می فرمایند  .َمْن هانَْت عَلَْيهِّ نَْفُسُه فاَل تَأ َمْن ََشَّ

هانت كند و كنرتل نفس نداش ته ابشد خود را از َش  او در آ مان ندان حتف .هركس به خویشنت ا 

 484 العقول، صفحه
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“Tuhuful Ukul”, f. 457. 
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Hadithi 34 

 

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

“Fatkeqësia për durimtarin është një, ndërsa 

për të paduruarin është dy”.44 

؛: امام هادي عليه السالم می فرمایند ثْنَتانِّ َدٌه َو لِّلْجازِّعِّ اِّ ابِّرِّ واحِّ يَبُه للِّص   َالُْمصِّ

، 2)مس تدرک، ج. برای کىس که یب طاقیت می کند، دواتست مصيبت برای صابر یکی است و

 )337ص

 

 

                                                            
44

“Mustedrek”, vëll. 2, f. 445. 



40 hadithe  

  -95- 
  

 

Hadithi 35 

 

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

“Nëse një personi i është caktuar jetëgjatësia 30 

vjet, por për shkak të mëshirës dhe lidhjes me të 

afërmit e tij, Allahu ia zgjat jetën në 33 vjet; 

ndërsa dikujt tjetër, që jetëgjatësia i është 

caktuar 33 vjet, por për shkak të shqetësimit dhe 

ndërprerjes së marrëdhënieve me të të afërmit e 

tij, Allahu ia shkurton jetën me tre vjet”.45 

                                                            
45

“Biharul Enuar”, vëll. 71, f. 103. 
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ُجَل لَيُکوَن قَ : امام هادي عليه السالم می فرمایند نًَه فَیُکوَن ُوُصواًل اِّنَّ الرَّ ْن ثاَلثون س َ ْد بَقِّی مِّ

ُِّ ثاَلٌث  ِّ ْجهلِّ َُ ْن َآ َُّه لَيُکوَن قَد بَقِّی مِّ ن نًَه، َو ا  ، فَیْجَعلُها هللا ثاَلثه و ثالثْي س َ هِّ ِّ لَِّقرابَته ُوُصواًل لَِّرِحِّ

، فَیْجَعلُها هللا ثالَث  هِّ ِّ عًا لَِّرِحِّ نًَه فیکون عاق ًا لَِّقرابَتِّهِّ قاطِّ  س نَْي؛  و ثالثون س َ

ر شده ابشد، اما به خاطر صهل رمح و پيوند اب  چه بسا خشیص که مدت معرش یس سال مقد 

سال ۳۳سال برساند، و چه بسا کىس که مدت معرش ۳۳خویشاوندانش، خداوند معرش را به 

مقدر شده ابشد، وىل به سبب آ زردن خویشاوندان و قطع رِحش، خداوند معرش را به سه 

 .(103، ص71رالانوار، ج)حبا .سال برساند
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Hadithi 36 

 

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

“Në të vërtetë, ka vende (të preferuara), në të 

cilat Allahu i Madhërishëm dëshiron që robërit 

e Tij t’i luten Atij dhe t’jua pranojë lutjet”.46 

بُّ آ ن یُدعی یف: فرمایندامام هادي عليه السالم می   ها فَیَس َتجيَب لَِّمن َدعاهُ اِّن  هللِّ بِّقاعًا حُیِّ

ها به هایی برای خداوند متعال وجود دارد که دوست دارد بندگان در آ نبه راس یت ماکن

 482)درگاهش دعا کنند ات به مرحهل اجابت برسد. )حتف العقول، ص. 
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“Tuhuful Ukul”, f. 482. 
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Hadithi 37 

 

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

“Bota është një treg, në të cilin disa njerëz 

fitojnë, ndërsa të tjerë humbasin”.47 

نيا ُسوٌق َرحَب یف: امام هادي عليه السالم می فرمایند َ َاَخُرونَ َآدلُّ  ها قَوٌم َو َخِسِّ

ک کنند. )مس تدرای دیگر زاین ای از مردم در آ ن سود برند و پارهدنيا ابزاری است که پاره

 )۲۹۵، ص. ۶الوسائل، ج. 

 

                                                            
47

“Mustedrek Uesail”, vëll. 9, f. 512. 
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Hadithi 38  

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

“Kur të jeni duke vdekur, kujtoji familjes tënde 

se nuk ka mjek që ta ndalojë vdekjen tënde dhe 

nuk ka asnjë të dashur që t’ju sjellë dobi”.48 

یٌب ميْنَُعَک و ال : السالم می فرمایندامام هادي عليه  َاُذکُُر َمْْصَعََک بََْي یَدی َاْهلَِّک و ال َطبِّ

 َحبيٌب یْنَفُعَک؛ 

وقت جان دادنت را نزد خانواده ات اید کن که در آ ن هنگام طبییب نیست که جلوی مرگت را 

 )411، ص 17)حبارالانوار، ج.بگريد و نه دوس یت که به تو نفع رساند
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“Biharul Enuar”, vëll. 75, f. 370. 



nga Imam Hadi (Paqja qoftë mbi të!) 
 

-100- 
 

 

 

Hadithi 39 

 

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

“Smira shkatërron veprat e mira, kurse 

gënjeshtra sjell armiqësi”.49 

هُو جالُِّب املَقتِّ : امام هادي عليه السالم می فرمایند ناتِّ َو الزَّ ُق احلَس َ  َاحلََسُد ما حِّ

، ص. 69آ ورد. )حبارالانوار، ج. برد و دروغ، دمشن میهای خوب را از بْي میحسد، اکر

(200 
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“Biharul Enuar”, vëll. 69, f. 200. 
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Hadithi 40 

 

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

“Në vend që të dëshpëroheni për dështimet e të 

kaluarës, kompensojini ato me një qëllim të ri, 

duke qenë më të vendosur për realizimin e tij”.50 

 : امام هادي عليه السالم می فرمایند

 ُاذکُر َحَِساتِّ التَّفریطِّ بِّأَخذِّ تَقدمیِّ احلَزمِّ 

                                                            
50

“Mijzanul Hikmet”, vëll. 7, f. 454. 
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های گذش ته، اب گرفنت تصممی و اراده قوی جْبان به جای حِست و اندوه برای عدم موفقیت

 454)، ص. 7کن. )مزیان احلمکة، ج. 

 

 عليه السالم هادیاال مام امس الکتاب: اربعون حدیث عن 

 فزا الیسابتا:ترَجة ال حادیث

 الش يخ ولنت )عباس( مراینظر:ال حتت 

 یریدا کوالالتصحيح الادیب:

 ویولسا اکرای : التصحيح اللغوی

 صْبیه فزا :اال خراج الهنایئ

 صْبیه فزا :الغالف

 َجعيت نس می :الناَش
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