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FJALA E BOTUESIT 

 

Me emrin e Allahut, 

të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit 

 

KUSH ËSHTË HYSEJNI? 

  Ky personalitet i nderuar i historisë, 

mbartës i cilësive të larta është Hysejni, i 

biri i Aliut (Prijësi i besimtarëve), i biri i Ebi 

Talibit, i biri i Abdul Mutalibit, i biri i 

Hashimit. Nëna e tij është Fatime Zahraja, 

e bija e Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimet 
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e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

Gjyshja e tij është Hatixheja e lartë. Babai i 

tij është Aliu, djali i xhaxhait i Profetit 

Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).  

Imam Hysejni (Paqja qoftë mbi të!) 

lindi më 3 Shaban (thuhet më 5 Shaban) në 

vitin e katërt të Hixhrit. Familja e Profetit e 

pritën me gëzim dhe me lumturi lindjen e 

tij. Po ashtu, Profeti (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

të cilit sapo i mbërriti lajmi se Fatimeja lindi 

djalë, shkoi si era në shtëpinë e saj për ta 

uruar për vogëlushin e lindur dhe e quajti 

Hysejn. Imam Hysejni u rrit në prehrin e 

Profetit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe në mesin e 
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Aliut dhe Fatimesë (Paqja qoftë mbi të!). Ai 

u ushqye me moralin e profetësisë dhe u 

edukua me parimet e larta islame, me 

parimet e drejtësisë e të së Vërtetës. Kur ai 

ishte i vogël, Profeti (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

kujdesej shumë për të. Ai e mbante në 

krahë atë së bashku me vëllain e tij, 

Hasanin (Paqja qoftë mbi të!) dhe i thoshte 

shokëve të tij duke shfaqur atë dashuri 

prindërore: “O Zot, unë i dua këto dy djem 

dhe e dua atë që i do ata.” (Muhibbu Ed Dijn 

Et Tabari në librin e tij: “Dhekhairul Ukba”, 

f.124.) 

Në disa thënie të tjera ai (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) e shfaqte dashurinë dhe 
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kujdesin e tij për Hasanin dhe Hysejnin 

duke thënë: “Këto dy djemtë e mi janë gjëja më 

e shtrenjtë për mua në këtë botë.” (Muhibbu 

Ed Dijn Et Tabari në librin e tij: 

“Dhekhairul Ukba”, f.124. Po ashtu në 

faqen 129.)  

Po ashtu, Profeti (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ka thënë: “Kush e do Hasanin dhe Hysejnin, 

më do mua dhe kush i urren ata, më urren 

mua”.  

Një ditë, Profeti (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

po falej dhe imam Hasani dhe imam 

Hysejni u ngjitën në shpinën e tij. Njerëzit i 

larguan ata dhe ai (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) i 
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tha atyre: “Lërini ata, se ata janë të shtrenjtë 

për mua. Ai që më do mua, le të dojë këta të dy.” 

Profeti (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Kush 

dëshiron të shohë një prej banorëve të Xhenetit, 

le të shikojë Hysejnin.” Ebu Bekri ka thënë: 

“Unë dëgjova Profetin e Allahut, i cili thoshte 

se Hasani dhe Hysejni janë zotëritë e banorëve 

të Xhenetit.” (Muhibbu Ed Dijn Et Tabari në 

librin e tij: “Dhekhairul Ukba”, f. 129.) 

Në Sahihun e Tirmidhiut ka një 

hadith të transmetuar nga Ja’la El Amirij, i 

cili thotë se Profeti Muhamed (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) ka thënë: “Hysejni është prej 

meje dhe unë jam prej Hysejnit. Allahu e do atë 
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që e do Hysejnin. Hysejni është prej degëve të 

asaj peme.”  

Selman El Farisij ka thënë: “Unë 

dëgjova Profetin Muhamed (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), i cili tha: ‘Hasani dhe Hysejni 

janë bijtë e mi, e kush i do ata të dy, më do mua 

dhe kush më do mua, e do Zotin e Madhëruar 

dhe atë që Zoti e do, e fut në Xhenet. Kush i 

urren ata të dy, më ka urryer mua dhe kush më 

urren mua, ka urryer Zotin dhe atë që Zoti e 

urren, e fut në Xhehenem (zjarr)’.” (“I’lamul 

Uara”, f. 219.) 

Ky është Hysejni në zemrën e 

Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

i cili u rrit në shtëpinë më bujare, më 
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fisnike, më famëlartë dhe ajo është shtëpia 

e Profetit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), dielli ndriçues 

i mendjeve të njerëzisë dhe vula e të gjithë 

Profetëve të Allahut të Madhëruar. Me atë 

personalitet të lartë që kishte, me pozitën e 

lartë që zinte në shoqëri, Hysejni u bë fuqi 

ndikuese në ndërgjegjen e historisë islame.  

Myslimanët besonin dhe besojnë në 

dashurinë për Ehli Bejtin dhe e donin 

Hysejnin, sepse ai ishte prej imamëve me 

prejardhje nga Ehli Bejti. Prandaj, vrasja e 

tij, e cila është fatkeqësi dhe humbje për të 

gjithë ymetin islam, u kthye në torturë dhe 

dhimbje për ndërgjegjen e ymetit. Ajo 

dashuri dhe ai respekt që gjendej për imam 

Hysejnin (Paqja qoftë mbi të!) e ka fillesën në 
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Kur’an, sepse Allahu i Madhëruar udhëroi 

për dashurinë e Ehli Bejtit dhe Hysejni 

është njëri prej tyre. Allahu i Madhëruar, 

në Kur’an, thotë: “Thuaj: ‘Nuk ju kërkoj 

për këtë kurrfarë shpërblimi, përveç se 

dashurisë ndaj të afërmve.’” (Sure “Esh 

Shura”, ajeti 23.) 

Hysejni (Paqja qoftë mbi të!) rrjedh 

nga Ehli Bejti, të cilët Allahu i ka pastruar 

prej ndytësive të gjynaheve, ku thotë: 

“Allahu ka për qëllim që nga ju, o familje 

e shtëpisë së Pejgamberit, të largojë 

ndytësitë e gjynaheve dhe t’ju pastrojë 

deri në skaj.” ( Sure “Ahzab”, ajeti 33.) 

Hysejni është ai, me të cilët, Profeti 

Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) priti të 
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krishterët Nexhranë. Allahu i Madhëruar 

thotë: “E kush të kundërshton ty në 

çështjen e Isait pasi të është bërë e ditur e 

Vërteta, ti thuaj: ‘Ejani të ftojmë bijtë tanë 

dhe bijtë tuaj, gratë tona dhe gratë tuaja, 

vetet tona dhe vetet tuaja, pastaj, 

sinqerisht, të lutemi për mallkim dhe 

mallkimin nga ana e Allahut ta hedhim 

kundër gënjeshtarëve.’” (Sure “Ali 

Imran”, ajeti 61.) 

Por ama, është për të ardhur keq se 

të gjitha këto thënie u harruan dhe 

përfundimi ishte ndodhia e masakrës, me 

të cilën nuk ka të ngjashme në historinë e 

njerëzimit. 

Me rastin e ardhjes së muajit të 

Muharremit, Shoqata Flladi ka përgatitur 
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një libër që përmban 40 hadithe nga imam 

Hysejni (Paqja qoftë mbi të!).  

Falenderojmë përkthyesen e 

nderuar, znj. Elizabeta Feza, e cila i 

përzgjodhi dhe i përktheu këto hadithe nga 

gjuha perse në gjuhën shqipe. Allahu e 

shpërbleftë me të mirat e Tij të pafundme. 

Gjithashtu, falenderojmë të gjithë 

bashkëpuntorët e tjerë të cilët kontribuan 

në përgatitjen e këtij libri! Allahu i 

mbarësoftë dhe i begatoftë! 

Shpresojmë që me anë të këtyre 

haditheve muslimanët shqipfolës të njihen 

më shumë me figurën dhe personalitetin e 

imam Hysejnit dhe ta marrin atë shembull 
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në jetën e tyre përballë sfidafe dhe 

padrejtësive. 

 

O Allahu ynë! Na forco në Rrugën Tënde! Na 

mundëso të jemi në rrugën e të dashurve të Tu 

në këtë jetë dhe na bashko me ata në Jetën 

Tjetër! 

Paqja qoftë mbi Hysejnin! 

Paqja qoftë mbi Aliun, i biri i Hysejnit! 

Paqja qoftë mbi fëmijët e Hysejnit! 

Paqja qoftë mbi shokët e Hysejnit! 

SHOQATA FLLADI 
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1- Mirësia e memorizimit të 

haditheve 

 

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

“I Dërguari i Allahut e ka porositur Prijësin 

e Besimtarëve duke i thënë: ‘O Ali! Nga 

ymeti im, çdokush që mëson përmendsh 40 

hadithe dhe me këtë veprim kërkon vetëm 

për kënaqësinë e Allahut dhe për 

shpëtimin në Ahiret, Allahu i Madhëruar 

në Ditën e Kiametit do ta vendosë atë pranë 

Profetëve, të drejtëve, dëshmorëve dhe 

njerëzve të pastër. Çfarë shokësh (miqsh) të 

mirë janë ata!’”  (“Biharul Anuar”, vëll. 2, f. 

154.) 
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امام حسنی علیه السالم فرمود: رسول خدا صلی هللا علیه و آله 
 به امریمؤمنان علیه السالم سفارش فرمود:

 اّلَِّ ای َعلی! َمْن َحِفَظ ِمْن أُمَّتی َأْربَعنَی َحدیثاً یْطُلُب ِبذِلک َوْجهَ 
ُ یْوَم اْلقیاَمِة َمَع النَّبینَی َو  اَر اآلِخَرِة َحَشَرُه اّلَّ یقنَی اَوالدَّ لصِ دِ 

 ؛َوالشَُّهداِء َو الصَّاِِلنَی َو َحُسَن اولِئک َرفیقاً 

حدیث حفظ کند و از این  04ای علی! از امت من هر کس 
عمل منظورش فقط رضایت خدا و رستگاری در جهان آخرت 
ابشد، خداوند متعال در روز قیامت او را اب پیامربان، صدیقان، 

واهد کرد و اینان چه شهدا و انسان های صاحل حمشور خ
 رفیقان خوبی هستند.
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2- Durimi në vështirësi: 

 

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

“Atij, të cilit nuk i shkon mendja për 

zgjidhjen e problemeve dhe kur të gjitha 

rrugët për zgjidhjen e tyre janë të mbyllura, 

duhet të bëjë durim.” (“A’lamud Dijn”, f. 

298.) 

  َمْن اْحَجَم َعِن الرَّأی َو َعییْت ِبِه اِْلِیْل کاَن الر ِْفُق ِمْفتاُحُه؛

کسی که فکرش در حل مشکالت به جایی منی رسد و متام راه 
 حل ها به رویش بسته شده، ابید مدارا کند.
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3- Respekti i besimtarit: 

 

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

“Mos thuaj për vëllain tënd besimtar kur ai 

nuk është i pranishëm atë që nuk dëshiron 

të thonë të tjerët për ty në mungesën 

tënde!”  (“Biharul Anuar”, vëll. 75, f. 127.) 

 التَ ُقوَلنَّ فی اخیک اْلُمْؤمن اذا َتواری َعْنک االَّ ما ُتُِبُّ اْن یُقولَ 
  فیک اذا َتواَریَت َعْنُه؛

در پشت سر برادر امیانی خود حرف هایی بزن که دوست 
 داری در غیاب تو آن سخنان زده شود.



40 hadithe nga Imam Husejni (Paqja qoftë mbi të!)  

  -21- 
  

 

4- Vlera e zijaretit (vizitës): 

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

“Kushdo që më viziton mua pas vdekjes, 

në Ditën e Kiametit do ta vizitoj atë dhe 

nëse do jetë në Zjarr, do ta shpëtoj.”  

(“Fedhl Zijaretul Husejn alejhis selam”, f. 

40.) 

لنَّاِر َمْن زاَرنی بَ ْعَد َمْوتی ُزْرتُُه یْوَم اْلقیاَمِة َو َلْو َلَْ یکْن االَّ فی ا
  اَلْخَرْجُتُه؛

هرکس مرا بعد از شهادمت زایرت کند، او را در قیامت زایرت 
 خواهم کرد و اگر در آتش ابشد، او را جنات می دهم.
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5- Pranimi i dhënies: 

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

“Çdokush që pranon dhënien tënde, të ka 

ndihmuar në bujari.” (“Biharul Anuar”, 

vëll. 68, f. 357.) 

 

  َمْن قَِبَل َعطاءَک فَ َقْد اعاَنک َعَلی اْلکَرم؛

هرکس عطایت را بپذیرد و دعوت تو را قبول مناید، در نیکی و 
ایری کرده است. ]قدرش را بدان و از او ممنون احسان به تو 

 ابش.[
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6- Mënyra e largimit prej 

gjynaheve: 

Një ditë, një burrë shkoi në prani të Imam 

Hysejnit (Paqja qoftë mbi të!) dhe tha: “Unë 

jam një njeri (burrë) gjynahqar dhe nuk 

mundem që ta kontrolloj veten nga 

gjynahet. Më këshillo dhe më mëso një 

mënyrë se si t’i rezistoj tundimit nga 

gjynahet dhe ta mposht shejtanin! 

Imami i tha: Zbato 5 rregulla dhe pastaj bëj 

sa të duash gjynahe: 

1. Mos ha prej riskut të Allahut dhe bëj 

gjynahe sa të duash;  
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2. Dil nga Kujdestaria (vilajeti) e Allahut 

dhe bëj gjynahe sa të duash;  

3. Gjej një vend ku Allahu nuk të shikon 

dhe bëj gjynahe sa të duash;  

4. Largo melekun e vdekjes (Azrailin) nga 

vetja jote në kohën e vdekjes dhe bëj 

gjynahe sa të duash;  

5. Nëse duan të dërgojnë në zjarrin e 

Xhehenemit, mos shko! Atëherë, bëj 

gjynahe sa të duash. (“Biharul Anuar”, 

vëll. 75, f. 120.) 
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حسنی علیه السالم آمده و گفت: روزی مردی به حضور امام 
من مردی گنهکارم و منی توامن از معصیت خودداری کنم مرا 

موعظه ای کن و شیوه ای اید بده ات بتوامن در مقابل گناهان و 
 وسوسه های شیطانی مقاومت کنم.

 امام به او فرمود:

ََ اّلَِّ رِ  اف َْعْل ََخَْسَة اْشیاٍء َواْذِنْب ما ِشْئَت َفاوَُّل ذِلک: الََتْکلْ  ْز
َواْذِنْب ما ِشْئَت َوالثَّانی: اْخرُْج ِمْن ِوالیِة اّلَِّ َواْذِنْب ما ِشْئَت 

ُ َواْذِنْب ما ِشْئَت َوالرَّاِبعُ  : اذا َوالثَّاِلُث: اْطُلْب َمْوِضَعاً ال یراک اّلَّ
ا م جاَء َمَلک اْلَمْوِت لَیْقبَض رُوَحک َفاْدفَ ْعُه َعْن نَ ْفِسک َواْذِنبْ 

ِشْئَت َواْْلاِمُس: اذا اْدَخَلک ماِلک فی الن اِر َفال َتْدُخْل فی النَّاِر 
  ؛َواْذِنْب ما ِشْئتَ 
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پنج دستور را عمل کن بعد از آن هر چقدر دلت می خواهد 
 به سوی گناه برو؛

 روزی خدا را خنور و هر قدر می خواهی گناه کن؛ -1

چه دلت می از ُتت حکومت خداوند بریون برو و هر  -2
 خواهد انفرمانی کن؛

جایی پیدا کن که خدا تو را نبیند و هر چقدر دوست  -3
 داری گناه کن؛

 عزرائیل را موقع جان دادن از خودت دور کن و گناه منا؛ -0

اگر خواستند تو را به آتش جهنم بربند نرو! آنگاه هر  -5
 قدری می خواهی معصیت منا!
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7- Dallimi i besimtarit nga 

hipokriti: 

 

Imam Hysejni (Paqja qoftë mbi të!) 

“Shmangeni kryerjen e veprave për të cilat 

duhet të kërkoni falje; besimtari nuk bën 

punë të këqija që të ketë nevojë që të 

shfajësohet. Por, munafiku (hipokriti) çdo 

ditë bën vepra të këqija dhe shfajësohet.” 

(“Biharul Anuar”, vëll. 75, f. 120.) 
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ناِفُق  ما تَ ْعَتِذُر ِمْنُه َفانَّ اْلُمْؤِمَن الیسی ُء َوال یْعَتِذُر َواْلمُ  اایک وَ 
 کلَّ یْوٍم یسی ُء َو یْعَتِذُر؛

بپرهیز از اجنام کارهایی که نیاز به عذرخواهی دارد؛ زیرا مؤمن   
اجنام منی دهد و به عذرخواهی هم نیاز پیدا منی کند.  کار بد

 ام ا منافق مهواره بدی می کند و عذر می خواهد.
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8- Efekti i punimeve luksoze: 

 

Një ditë Imami pa një pallat dhe një shtëpi 

të mrekullueshme në Medine dhe tha këto 

fjalë: “I zoti i kësaj shtëpie ka vendosur 

baltën (tullat) njëra mbi tjetrën duke e 

ngritur atë lart, duke ulur besimin e tij - ka 

ngritur baltën dhe ka ulur besimin.”   

(“Mustedrekul Vesael”, vëll. 3, f. 467.) 

امام روزی کاخ جملل و خانه ابشکوهی را در مدینه مشاهده کرد 
  ؛َرَفع الط نَی َوَوَضَع الد ینَ  فرمود:و این مجله را 

صاحب این خانه ِگل ها را روی هم انباشته و ابال برده و درجه 
 امیانش را اپینی آورده است.



40 hadithe nga Imam Husejni (Paqja qoftë mbi të!) 
 

-30- 
 

 

9- Lumturia e banorëve të tokës 

dhe zemërimi i banorëve të 

qiellit: 

 

“Një nga të pasurit e Medines kishte 

ndërtuar një shtëpi luksoze. Kur pa Imam 

Hysejnin, vajti që ta ftonte dhe të lutej për 

të. Imami hyri brenda dhe tha: ‘Ke 

shkatërruar shtëpinë e Ahiretit dhe ke 

ndërtuar botën e të tjerëve. Tokësorët do të 

të lavdërojnë dhe qiellorët do të jenë 

armiqtë e tu.” (“Mustedrekul Vesael”, vëll. 

3, f. 467.) 
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داران مدینه خانه بسیار اشرافی هنگامی که یکی از سرمایه 
درست کرده بود، از آن حضرت دعوت کرد ات آجنا را دیده و 

 برایش دعا کند. امام وارد آجنا شد و فرمود:

اْخَرْبَت دارَک َو َعَمرَت داَر َغریِک، َغرَّک َمْن فی ااْلْرِض َو 
  ؛َمَقَتک َمْن فی السَّماءِ 

دیگران را آابد ساخته  خانه آخرت خود را خراب کرده و دنیای
 ای. خاکیان تو را ستوده و افالکیان دمشنت خواهند بود.
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10- Efekti i gjynaheve: 

 

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

“Çdokush që e shndërron një çështje në 

mëkat ndaj Allahut, asnjëherë nuk do të 

arrijë atë që dëshiron dhe do të kapet nga 

ajo që frikësohet.” (“Biharul Anuar”, vëll. 

75, f. 120.) 

َمْن حاَوَل اْمراً ِبَْعصیِة اّلَِّ کاَن اف َْوَت ِلما یْرُجو َو اْسرََع ِلما 
  حْیَذر؛

هرکس اب معصیت به خدا، کاری را اجنام دهد، از رسیدن به 
آرزویش ابز مانده و به آنچه که از آن می ترسد گرفتار می 

 شود.
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11- Padrejtësia më e madhe: 

Në ditën e Ashures, Imami porositi djalin e 

tij Imam Zejnul Abedin (Paqja qoftë mbi të!): 

“Biri im! Mos guxo t’i bësh padrejtësi dikujt 

që nuk ka ndihmës tjetër përveç Zotit të 

Madhëruar!” (“Biharul Anuar”, vëll. 75, f. 

118.) 

آن حضرت در روز عاشورا به فرزندش امام زین العابدین علیه 
بُ َنی اایک َو ظُْلَم َمْن ال جِیُد َعَلیک انِصراً   کرد:السالم سفارش  

  ؛االَّ اّلَّ َجلَّ َو َعزَّ 

پسرم! مبادا به کسی ستم کنی که به غری از خدای جالل و 
 عزیز ایوری ندارد.
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12- Adhuruesit e botës dhe shitësit 

e fesë (besimit, imanit): 

 

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

“Shumica e njerëzve janë skevër të dynjasë 

dhe feja është një përsëritje në gojën 

(gjuhën) e tyre. Për sa kohë që jeta e tyre e 

përditshme nuk dëmtohet, ata i drejtohen 

fesë. Por, kur vjen fatkeqësia, do të ketë pak 

besimtarë të vërtetë.” (“Tuhuful Ukul”, f. 

245.) 
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نْیا َوالدیُن َلْعٌق َعلی اْلِسَنِتِهْم حُیوطُونَُه ما دَ  رَّْت النَّاُس َعبیُد الدُّ
  َمعایَشُهْم َفاذا حُمِ ُصوا اِبْلَبالِء َقلَّ الدَّاینُوَن؛

اکثر مردم بندگان دنیا هستند و دین لقلقه زابن آهناست، ات 
آجنایی که به زندگی روزمره شان لطمه خنورده به سوی دین می 
آیند، هرگاه بال و آزمایش آمد دینداران حقیقی اندک خواهد 

  بود.
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13- Robi më nevojtar: 

E pyetën Imam Hysejnin (Paqja qoftë mbi 

të!): “Si jeni, o djali i të Dërguarit të Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!)?”  

Imami tha: “Jam gdhirë, ndërkohë që Zotin 

e kam mbi kokën time dhe zjarrin e 

Xhehenemit e kam përballë meje. Vdekja 

është në ndjekjen time; llogaria ime varet 

nga veprat e mia; atë që dua nuk gjej dhe 

atë që nuk e dua nuk mundem ta largoj dot 

nga vetja. Gjërat janë në duart e Dikujt 

tjetër; nëse Ai dëshiron të më dënojë, më 

dënon, dhe nëse Ai dëshiron do të më falë, 

më fal. Kush është më nevojtar se unë?!” 

(“Men la jehdherul fekij”, vëll. 4, f. 404.) 
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از امام حسنی علیه السالم پرسیده شد: ای پسر رسول خدا 
 صلی هللا علیه و آله! حالت چه طور است؟ امام فرمود:

نی َواِلِْساُب امامی َو اْلَمْوُت یْطلُبُ اْصَبْحُت َوِلی َربٌّ فَ ْوقی َوالنَّاُر 
ٌَ بی َو ااَن ُمْرََتٌَن ِبَعَملی ال اِجُد ما اِحبُّ َوال اْدَفُع ما اکَرهُ   حُمِْد
بَنی َواْن شاَء َعفا َعن ی َفای َفق رٍی َوااْلُموُر بِیِد َغریی َفاْن شاَء َعذَّ

  ؛اف َْقُر میِن ی

خداوند عاَل و  شب را صبح کردم، در حالی که ابالی سرم
مقابلم آتش جهنم را دارم. مرگ در پی من است، حساب من 

در گرو عمل خود بوده، آنچه را که دوست دارم منی ایمب و 
 آنچه را که منی خواهم منی توامن از خودم دور کنم.
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کارها در دست دیگری است؛ اگر او خبواهد عذامب می کند و 
 اگر خبواهد می خبشد.

 نیازمندتر است؟!چه کسی از من 
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14- Ëndrra dhe besnikëria: 

 

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

“Butësia është stoli dhe besnikëria është 

shenjë fisnikërie.” (“Biharul Anuar”, vëll. 

75, f. 122.) 

 

  زیَنٌة َواْلَوفاَء ُمُروٌَّة؛انَّ اِْلِْلَم 

    حلم زینت انسان و وفا نشانه جوامنردی است.

 



40 hadithe nga Imam Husejni (Paqja qoftë mbi të!) 
 

-40- 
 

 

15- Arroganca (mendjemadhësia) 

dhe nxitimi: 

 

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

“Arroganca (mendjemadhësia) është 

ekzagjerim, nxitimi është mendjelehtësi 

dhe mendjelehtësia është paaftësi.” 

(“Keshful Gimeh”, vëll. 2, f. 30.) 

  ااْلْسِتکباُر َصِلٌف َواْلَعَجَلُة َسَفٌه َوالسََّفُه َضْعٌف؛

عجله کم عقلی و سفاهت انتوانی  گویی، خودمنایی گزافه
 است.
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16- Shoqërimi me të këqinjtë: 

 

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

“Ekzagjerimi (el guluvu) është shkatërrim, 

dhe shoqërimi me njerëzit e ulët (e këqinj), 

është i keq.” (“Keshful Gimeh”, vëll. 2, f. 

30.) 

  اْلغُُلوُّ َوْرَطٌة َو جُماَلَسَة اْهَل الدَّانَءِة َشرٌّ؛

تندروی مهانند فرو رفنت در ابتالَ است و مهنشینی اب 
 فرومایگان، شر و گرفتاری به مهراه دارد.
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17- Përvetësimi i njohurisë: 

 

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

“Përvetësimi i dijes është pllenimi i njohjes 

(urtësisë mistike).” (“Biharul Anuar”, vëll. 

75, f. 128.) 

 

  ِدراَسُة اْلِعْلِم ِلقاُح اْلَمْعرَِفِة؛

  کسب علم موجب رسیدن به معرفت و شناخت است.



40 hadithe nga Imam Husejni (Paqja qoftë mbi të!)  

  -43- 
  

 

 

18- Vlera e përvojës: 

 

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

“Përvojat e gjata dhe të përsëritura rrisin 

intelektin.” (“Biharul Anuar”, vëll. 75, f. 

128.) 

 

  ؛طُوُل التَّجاُرِب زایَدٌة ِفی اْلَعْقلِ 

 جتربه های طوالنی و مکرر، نریوی عقل را افزایش می دهد.
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19- Nderi dhe kënaqësia: 

 

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

“Nderi është devotshmëri dhe kënaqësia 

(bindja) është rehati për trupin.”  (“Biharul 

Anuar”, vëll. 75, f. 128.) 

 

  الشَّرُف الت َّْقوی َواْلُقُنوُع راَحُة ااْلْبداِن؛

 بدن را در پی دارد.شرافت در اپرسایی است و قناعت راحتی 
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20- Njohja e mikut dhe e armikut: 

 

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

“Ai që të don, të ndalon (nga bërja e të 

keqes). Ndërsa ai që nuk të do, të 

mashtron.” (“Biharul Anuar”, vëll. 75, f. 

128.) 

  َمْن اَحبَّک هَناک َو َمْن ابْ َغَضک اْغراک؛

دوست حقیقی تو را نصیحت کرده و از لغزش ابز می دارد؛ 
ام ا آن که دوستت ندارد، تو را فریب داده و در اجنام گناهان 

 مغرورت می کند.
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21- Lidhjet farefisnore: 

 

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

“Çdokush që dëshiron të lumturohet me 

zgjatjen e jetës dhe shtimin e riskut 

(pasurisë), atëherë le t’i ruajë lidhjet 

farefisnore dhe le t’i vizitojë të afërmit.” 

(“Ujun Ekhbar Ridha”, vëll. 2 f. 44.) 

  َسرَُّه اْن یْنَسَأ فی اَجِلِه َو یزاَد فی رِْزِقِه فَ ْلیِصْل َرِِحَُه؛َمْن 

هرکس از زاید شدن عمرش و فراوانی رَز و روزی اش شادمان 
ود ارتباط داشته و صله رحم  می شود، پس اب خویشاوندان خ

 کند.
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22- Rëndësia e ndalimit nga e 

keqja: 

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

“Nuk është e denjë që njeriu besimtar ta 

shohë mosbindjen ndaj Zotit dhe të mbyllë 

sytë, por, ai ka për detyrë të veprojë me 

qëllim që ta ndalojë atë nga e keqja.” 

(“Uesajel Shijeh”, vëll. 16, f. 125.) 

  ُه؛الحِیلُّ ِلَعنٍی ُمْؤِمَنٍة َتری اّلََّ یْعصی فَ َتْطِرَف َحتَّی تُ َغریَ 

شایسته نیست که انسان اب امیان انفرمانی خدا را مشاهده کند 
و اب بی تفاوتی از آن چشم بپوشد، بلکه او وظیفه دارد در 

 منکر اقدامی بکند.جلوگریی از 
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23- Qëndrueshmëria në rrugën e 

drejtë: 

 

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

“Biri im! Duro ndaj të vërtetës e të drejtës, 

edhe pse mund të jetë e hidhur!” (“El 

Kafij”, vëll. 2. f. 28.) 

 

  ای بُ َنی! اْصربْ َعَلی اِلَْقِ  َو اْن کاَن ُمر اً؛

فرزندم! در مسری حق استوار و اثبت ابش گرچه تلخ و سخت 
 ابشد.
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24- Dashuria për Ehli Bejtin 

 (Paqja qoftë mbi ta!): 

 

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

“Dashurinë ndaj nesh Ehli Bejtit (Paqja qoftë 

mbi ta!), konsiderojeni të detyrueshme. 

Sepse kushdo që e takon Zotin me 

dashurinë ndaj nesh, Ehli Bejtit (Paqja qoftë 

mbi ta!), do të shkojë në Xhenet përmes 

ndërmjetësimit tonë. Betohem në Zotin që 

ka shpirtin tim në dorën e Tij, asnjë rob, i 

cili nuk e njeh të drejtën tonë (Ehli Bejtit), 

nuk do të ketë përfitim!” (“Mustedrekul 

Vesael”, vëll. 1, f. 151.) 
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اْلَبیِت ْهَل اْلزُِموا َمَودَّتَنا َأْهَل اْلَبیِت َفانَُّه َمْن َلَقی اّلََّ َو ُهَو یَودُّان أَ 
َتِفُع َعبْ  ٌد ِبِعْلِمِه االَّ َدَخَل اْْلَنََّة ِبَشفاَعِتنا َوالَّذی نَ ْفسی بِیِدِه ال ین ْ

  ِبَْعرَِفِة َحقِ نا؛

دوستی ما اهل بیت علیهم السالم را بر خود الزم بدانید؛ چرا  
که هرکس خداوند را اب حمبت ما اهل بیت علیهم السالم 

مالقات کند، توسط شفاعت ما به هبشت خواهد رفت. قسم 
خدایی که جامن در دست قدرت اوست، هیچ بنده ای از   به

دانش خود بدون شناخت حق ما اهل بیت علیهم السالم هبره 
 خنواهد برد.
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25- Dora e caktimit: 

 

 “Nëse bota dhe manifestimet e saj duken 

të bukura dhe të pëlqyeshme, atëherë 

shtëpia e Ahiretit dhe Xheneti i Zotit janë 

shumë më të lartë dhe shumë më të bukur 

se kaq.” 

“Nëse këto trupa u krijuan për të vdekur, 

betohem në Zot, të vritet njeriu në rrugën e 

Zotit është lloji më i lartë dhe më i mirë i 

vdekjes.” 

“Nëse Zoti i Madhëruar ka përcaktuar 

riskun dhe pjesa e secilit është e sigurtë, 
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atëherë, është më mirë që njeriu të jetë sa 

më pak i preokupuar dhe të përpiqet për aq 

sa është e nevojshme.” 

“Nëse është caktuar që njeriu një ditë të 

ndahet nga pasuria dhe të ardhurat që ka 

mbledhur, atëherë pse për pasurinë e 

paqëndrueshme është treguar koprrac dhe 

nuk e ka shpenzuar atë në rrugë të mirë?” 

(“Keshful Gimeh”, vëll. 2, f. 28.) 

 

 

 

 



40 hadithe nga Imam Husejni (Paqja qoftë mbi të!)  

  -53- 
  

 

نْیا   َفداُر َثواِب اّلَِّ اْعلی َو انْ َبلُ            تُ َعدُّ نَفیَسةً َواْن َتکِن الدُّ

 لُ فَ َقْتُل اْمری ٍء َواّلَِّ اِبلسَّیِف اْفضَ     ااْلْبداُن لِْلَموِت اْنِشَئتٍ  َواْن َتکنْ 

َُ ِقْسَماً ُمَقدَّراً   َفِقلَُّة ِحْرِص اْلَمْرِء فی اْلکْسِب امْجَلُ      َواْن َتکِن ااْلْرزا

  َفما ابُل َمَّْتُوک بِِه اْلَمرُء یْبَخلُ         َواْن َتکِن ااْلْمواِل لِلَّتَّْک مَجُْعها

 

اگر دنیا و مظاهر آن زیبا و دوست داشتنی به نظر می آید، 
پس خانه آخرت و هبشت خداوند خیلی ابالتر و زیباتر از آن 

 است.
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سم،  ق اگر این بدن ها برای مردن و مرگ آفریده شده، به خدا
کشته شدن انسان در راه خدا عالی ترین و برترین نوع مرگ 

 است.

اگر خداوند متعال روزی ها را مقدر کرده و سهم هر کسی 
معنی است؛ پس انسان در کسب درآمد هر چقدر کمَّت حرص 

 بورزد و به اندازه نیاز بکوشد، زیباتر است.

ع  مجاگر قرار است انسان روزی، از ثروت و دارایی هایی که 
کرده جدا شود، پس چرا در مورد ثروت اناپیدار خبل ورزیده و 

 .آن را در راه خری مصرف منی کند
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26- Thirrja e lirisë: 

 

 “O ndjekës të familjes së Ebu Sufjanit! 

Nëse nuk keni fe dhe nuk keni frikë nga 

Dita e Gjykimit, të paktën jini njerëz të lirë 

në botën tuaj dhe kthehuni në prejardhejn 

tuaj, nëse jeni arabë, siç pretendoni!” (“El 

Luhuf”, f. 119.) 

 

 



40 hadithe nga Imam Husejni (Paqja qoftë mbi të!) 
 

-56- 
 

 

ُتْم الََتافُ  وَن ایشیَعُة آِل ابی ُسْفیان! اْن َلَْ یکْن َلکْم ِدیٌن َو کن ْ
اْلَمعاَد َفکونُوا اْحراراً فی ُدنْیاکْم هِذِه َواْرِجُعوا الی اْحساِبکْم اْن  

ُتْم    َعَرابً کما تَ ْزَعُموَن؛کن ْ

ای پریوان خاندان ابوسفیان! اگر دین ندارید و از روز قیامت 
منی ترسید، ال اقل در دنیای خود آزاد مرد ابشید و به رسم 
پدران خود بنگرید؛ اگر به حقیقت خود را از قوم متعصب 

 عرب می پندارید.
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27- Moralet e larta: 

 

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

“O njerëz! Garoni në morale të mira dhe 

nxitoni në pasuri shpirtërore!” (“Keshful 

Gimeh”, vëll. 2, f. 30.) 

 

؛اْلَمغایَها النَّاُس! انِفُسوا فی اْلَمکارِِم َوسارُِعوا فی    امنِِ

ای مردم! درکسب صفات زیبای اخالقی بکوشید و برای به 
 .دست آوردن این سرمایه های معنوی شتاب کنید
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28- Përpjekje dhe mundime 

(arritje): 

 

 “Fitojeni lavdërimin e të tjerëve me 

përpjekje, mundime dhe sukses, dhe mos 

bëni që të qortoheni nga të tjerët për shkak 

të dembelizmit dhe të moslëvizjes!” 

(“Keshful Gimeh”, vëll. 2, f. 29.) 

  ْمَد اِبلنُّْجِح َوال َتکَتِسُبوا اِبْلَمطِل َذم اً؛اکِسُبوا اِلَْ 

اب تالش و کوشش و موفقیت، تشویق و ستایش دیگران را به 
رزنش معرض سدست آورید و اب تنبلی و بی ُترکی، خود را در 

 قرار ندهید.
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29- Falësi më i mirë: 

 

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

“Falësi më i mirë është ai njeri, i cili kur 

është në fuqi (pozitë), fal.” (“Keshful 

Gimeh”, vëll. 2, f. 29.) 

 

  َعفی َعْن ُقْدَرٍة؛اْعَفی النَّاِس َمْن 

 اب گذشت ترین مردم آن است که در موضع قدرت عفو کند.
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30- Lidhja më e mirë farefisnore: 

 

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

“Mënyra më e mirë e lidhjeve me të afërmit 

është kur dikush i ka ndërprerë lidhjet me 

ty e nuk ka hyrje e dalje dhe ti të shkosh e 

ta vizitosh atë.” (“Keshful Gimeh”, vëll. 2, 

f. 29.) 

  اْوَصُل النَّاِس َمْن َوَصَل َمْن َقَطَعُه؛

هبَّتین نوع صله رحم آن است، از کسی که قطع رحم کرده و اب 
 تو رفت و آمد منی کند، دیدار و صله رحم کنی!
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31- Njeriu më falës: 

 

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

“Njeriu më bujar është ai që ndihmon dhe 

fal ata që nuk kanë shpresë dhe nuk kanë 

kërkuar ndihmë.” (“Keshful Gimeh”, vëll. 

2, f. 29.) 

 

  انَّ اْجَوَد النَّاِس َمْن اْعطی َمْن ال یْرُجوُه؛

خبشنده ترین مردم کسی است که به آن که امید ندارد و 
 درخواست ایری نکرده، کمک کند و ببخشد.
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32- Falënderimi dhe mirënjohja: 

 

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

“Falënderimi dhe mirënjohja e së kaluarës, 

sjell mirësitë (begatitë) e së ardhmes.” 

(“Nez’hetun Nadher”, f. 80.) 

 

  ُشکرَک لِِنْعَمٍة ساِلَفٍة یْقَتضی نِْعَمًة آنَِفًة؛

شکر و سپاس از نعمت های گذشته، نعمت های آینده را در 
  پی دارد.
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33- Bekimet e shërbimit ndaj 

njerëzve: 

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

“Çdokush duhet t’i shërbejë vëllait të tij 

fetar për hir të Zotit. Zoti do ta ndryshojë 

atë kur të ketë nevojë dhe do ta lehtësojë atë 

nga problemet e botës më shumë sesa 

shërbimi i tij. Dhe kushdo që largon 

pikëllimin nga zemra e një besimtari, Zoti 

do t'i heqë dhembjet e kësaj bote dhe të 

Botës Tjetër. Dhe kush bën mirë, Zoti i jep 

të mira. Vërtetë, Zoti i do vepërmirët.” 

(“Biharul Anuar”, vëll. 75, f. 121, “Keshful 

Gimeh”, vëll. 2, f. 29.) 
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افاُه هِبا فی َوْقِت کَمْن اراَد اّلََّ تَبارَک َو َتعالی اِبلصَّنیَعِة الی اخیِه  
ْنیا ما ُهَو اکثَ ُر ِمْنُه َو َمْن نَ فَّ  َس  حاَجِتِه َو َصَرَف َعْنُه ِمْن َبالِء الدُّ

ْنیا َو ااْلِخَرِة َو َمْن اْحسَ  ُ َعْنُه کَرَب الدُّ َن کْربََة ُمْؤِمٍن فَ رََّج اّلَّ
ُ حِیبُّ اْلُمْحِسننَی؛ ُ الَیِه َو اّلَّ   اْحَسَن اّلَّ

هرکس برای رضای خدا به برادر دینی اش خدمت کند، 
نگام نیازش او را عوض خواهد داد و از گرفتاری خداوند در ه

های دنیا بیشَّت از خدمت وی از او رفع خواهد کرد و هرکس 
غمی را از دل مؤمنی بزداید، خداوند غصه های دنیا و آخرتش 

را بر طرف می کند و هرکس نیکی کند، خداوند به او نیکی 
 می کند و خداوند نیکوکاران را دوست می دارد.
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34- Shenjat e hipokritëve: 

 

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

“Në kohën e të Dërguarit të Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) munafikët njiheshin për 

armiqësinë që kishin me Imam Aliun (Paqja 

qoftë mbi të!) dhe fëmijët e tij.” (“Ujun 

Ekhbar Ridha”, vëll. 2 f. 67.) 

و آله  ما کنَّا نَ ْعِرُف اْلُمناِفقنَی َعلی َعْهِد َرُسوِل اّلَِّ صلی هللا علیه
  االَّ بِبُ ْغِضِهْم َعلیاً َو ُوْلَدُه؛

معیار شناخت اهل نفاَ در عصر رسول خدا صلی هللا علیه و 
 آله، دمشنی آانن اب علی علیه السالم و اوالد آن حضرت بود.
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35- Rëndësia e të drejtave të 

njerëzve: 

 

Imami në kohën që po nisej për në Kerbela, 

tha: “Njoftoni se kushdo që ka borxhe, të 

mos vijë me mua në këtë rrugëtim (betejë).” 

Unë kam dëgjuar nga i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) të thoshte: “Kushdo që 

vdes dhe mbi supet (mbi qafën) e tij është e 

drejta e njerëzve, në Ditën e Gjykimit do të 

merren nga veprat e mira të tij dhe do t’i 

shtohen në veprat e borxhliut.”  

(“Kelimatul Imam Husejn alejhus selam”, 

vëll. 2 f. 67.) 
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ی َفان ی ٌل َعَلیِه َدیٌن َوانِد هِبا فی اْلَموالانِد اْن ال یْقَتَل َمعی َرجُ 
ْعُت َرُسوَل اّلَِّ صلی هللا علیه و آله یُقوُل: َمْن ماَت َو َعَلیهِ   َسَِ

  َدیٌن اِخَذ ِمْن َحَسناتِِه یْوَم اْلِقیاَمِة؛

اعالم کنید هرکس بدهی دارد در این مبارزه مهراه من نباشد، من 
از رسول خدا صلی هللا علیه و آله شنیدم که فرمود: هرکس ِبرید 
و در گردن او حقَو مردم ابشد، در روز قیامت از اعمال نیک 

 اعمال طلبکار اضافه می کنند[ او گرفته می شود. ]و به
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36- Etika e të folurit: 

 

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

“Mos fol rreth bisedave të pavlera, sepse 

unë kam frikë se do të shënohen ty si 

gjynahe! Mos flit për gjëra të dobishme, 

nëse nuk është vendi i përshtatshëm, mbaje 

gojën të mbyllur! Sa folës kanë folur me të 

drejtë dhe janë kritikuar!” (“Biharul 

Anuar”, vëll. 75, f. 127.) 
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ال تَ َتکلََّمنَّ فیما ال یْعنیک َفان ی اخاُف َعَلیک اْلِوْزَر َو ال 
کلِ ٍم َقْد تَ َتکلََّمنَّ فیما یْعنیک َحتَّی َتری لِْلکالِم َمْوِضعاً فَ ُربَّ ُمتَ 

  َتکلََّم اِبِلَْقِ  َفعیَب؛

فایده صحبت نکن که می ترسم برایت   در مورد سخنان بی
گناه نوشته شود و در مورد سخنان مفید نیز اگر زمینه نباشد 

ابز هم لب فرو بند؛ چه بسیار گویندگانی که به حق و جبا 
 سخن گفته و مورد ایراد قرار گرفته اند.
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37- Përsosuria e intelektit: 

 

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

“Intelekti nuk përsoset (plotësohet) vetëm 

se duke ndjekur të vërtetën, të drejtën.”  

(“Biharul Anuar”, vëll. 75, f. 127.) 

 

؛   ال یکُمُل اْلَعْقُل االَّ اِبت ِباِع اِلَْقِ 

 عقل، جز از راِه پریوی حق کامل منی شود.
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38- Shpresat në Zot: 

 

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

“Ai i cili mbështet tek zgjedhja e mirë e 

Zotit për atë, dhe preferon zgjedhjen e mirë 

të Zotit, ai kurrë nuk dëshiron gjendje tjetër 

përveç asaj që Allahu i ka zgjedhur atij.”  

(“A’lamud Dijn”, f. 300.) 

َمنَّ انَُّه فی َغرِی َتعالی َلُه َلَْ یتَ َمْن اتَّکَل َعلی ُحْسِن اْختیاِر اّلَِّ 
ُ َعزََّوَجلَّ َلُه؛   اِْلاِل ال تی اْختاَرها اّلَّ

جیح ر کسی که به خدا توکل کند و انتخاب نیکوی خدا را ت
 دهد، هرگز آرزوی حاالت دیگر غری خدایی را آرزو منی کند.



40 hadithe nga Imam Husejni (Paqja qoftë mbi të!) 
 

-72- 
 

 

39- Njerëz të besuar: 

 

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

“Nuk i besohet askujt, përveç atij që i 

frikësohet Zotit të Plotfuqishëm! 

(“Xhamiul Ekhbar”, f. 97.) 

 

  ال أیَمْن االَّ َمْن َقْد خاَف اّلََّ َتعالی؛

اعتماد نکن، مگر به افرادی که از ابزخواست خدای تعالی 
 وامهه دارند.
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40- E shëmtuara e përgojimit: 

 

Imami paralajmëroi një njeri që bënte 

përgojonte të tjerët (në mungesë të tyre), 

duke i thënë: “O njeri! Shmagu nga 

përgojimi, sepse ai është ushqim i qenëve 

të Xhehenemit!” (“Tuhuful Ukul”, f. 245.) 

ِة قاَل علیه السالم ِلَرُجٍل اْغتاَب ِعْنَدُه َرُجاًل ای هذا کفَّ َعِن اْلَغیبَ 
ا اداُم کالِب النَّ    اِر؛َفاهنَّ

به مردی که از دیگری غیبت می کرد هشدار داده  آن حضرت
و فرمود: ای مرد! از غیبت کردن بپرهیز که غیبت غذای سگ 

 های جهنم است.
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ZIJARETI UARITH 
 
ES SELAMU ALEJKE JA UARITHE 

ADEME SAF'UETIL'LAH 

ES SELAMU ALEJKE JA UARITHE 

NUHIN NEBIJJIL'LAH 

E SELAMU ALEJKE JA UARITHE 

IBRAHIME KHALILIL'LAH 

ES SELAMU ALEJKE JA UARITHE 

MUSA KELIMIL'LAH 

ES SELAMU ALEJKE JA UARITHE 

ISA RUHIL'LAH 
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ES SELAMU ALEJKE JA UARITHE 

MUHAMMEDIN HABIBIL'LAH 

ES SELAMU ALEJKE JA UARITHE 

EMIJRIL MU'MININE ALEJHI 

SELAM 

ES SELAMU ALEJKE JA IBNE 

MUHAMMEDINIL MUSTAFA 

ES SELAMU ALEJKE JA IBNE 

ALIJIL EL MURTEDA 

ES SELAMU ALEJKE JA IBNE 

FATIMETE ZAHRA 

ES SELAMU ALEJKE JA IBNE 

KHADIXHETEL KUBRA 

ES SELAMU ALEJKE JA 

THARALL'LLAHI UE IBNE 

THARIHI 
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UEL UITRUL MEUTUR 

ESH'HEDU ENNEKE KAD 

EKAMTE ES SALATE UE ATEJTE 

EZ ZEKATE UE AMERTE BIL 

MA'RUFI UE NEHEJTE ANIL 

MUNKERI 

UE ATA'TELL’LLAHE UE 

RESULEHU HATTA ATAKEL 

JEKIJNU. 

FE LEANALL’LLAHU UMMETEN 

KATELETKE 

UE LEANALL’LLAHU UMMETEN 

DHALEMETKE 

UE LEANALL’LLAHU UMMETEN 

SEMIAT BI DHALIKE FE 

RADIJET BIHI 
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JA MEULAJE JA ABA ABDILAH 

ESH'HEDU ENNEKE KUNTE 

NUREN FIL ESLABI 

SHAMIKHAH UEL ERHAMIL 

MUTAHHAREH 

LEM TUNEXHXHISKE EL 

XHAHILIJETU FI ENXHASIHA 

UE LEM TULBISUKE MIN 

MUDLEHIMMATI THIJABIHA. 

EU ESH'HEDU ENNEKE MIN 

DEAAIMI ED DIJNI UE 

EREKANIL MU'MININ 

UE ESH'HEDU ENNEKE EL 

IMAMUL BERR'RRU ET TEKIJU 

ERR RADHIJJU EL HADIJU EL 

MEHDIJ. 
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UE ESH'HEDU ENNEL E'IMETU 

MIN ULDIKE KELIMETU ET 

TEKUA UE A'LAMUL HUDA UEL 

URETUL UTHKA UEL 

HUXHXHETU ALA EHLI DUN’JA 

UE USH'HIDULL'LLAHE UE 

MELAIKETEHU UE ENBIJAEHU 

UE RUSULEHU. 

ENNI BIKUM MU'MINUN UE 

BIIJABIKUM MUKINUN UE BI 

SHERAI'J DIJNI UE KHAUATIJMI 

AMELIJ. 

UE KALBI LI KALBIKUM 

SILMUN UE EMRI LIMRIKUM 

MUTTEBIUN. 
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SALAUATULL'LLAHI ALEJKUM 

UE ALA ERUAHIKUM UE ALA 

EXHSADIKUM UE ALA 

EXHSAMIKUM UE ALA 

SHAHIDIKUM UE ALA 

GAIBIKUM UE ALA 

DHAHIRIKUM UE ALA 

BATINIKUM. 

 

BI EBI ENTE UE UMMI JA IBNE 

RESULIL'LAH 

BI EBI ENTE UE UMMI JA ABA 

ABDILAH 

LEKAD ADHUMT ERR 

RRAZIJETU UE XHEL'LET EL 

MUSIJBETU BIKE ALEJNA UE 
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ALA XHEMIJU EHLI SEMAUATI 

UEL ERD. 

FE LEANALL’LLAHU UMMETEN 

ESREXHET UE ELXHEMET UE 

TEHEJJE'ET LI KITALIKE JA 

MEULAJE JA ABA ABDILAH. 

KASADTU HAREMEKE UE 

ATEJTU ILA MESHHEDEKE 

ES'ELULL'LLAHE BI SHE'NI EL 

LEDHI LEKE INDEHU UE BIL 

MEHAL'LI EL LEDHI LEKE 

LEDEJHI EN JUSAL'LIJE ALA 

MUHAMMEDIN UE ALI 

MUHAMMED UE EN JEXH'ALENI 

ME'AKUM FI ED DUN’JA UEL 

AKHIREH. 
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 زایرت وارث

زایرة وارث، هي إحدى الزایرات املشهورة من بني الزایرات 
 ية عن اإلماماخلاصة لإلمام احلسني عليه السالم، وهي مرو 

 .الصادق عليه السالم

 اَلسَّالُم َعَلْیَك اَی واِرَث آَدَم َصْفَوِة هللِا،

 اَلسَّالُم َعَلْیَك اَی واِرَث نُوح َنِبِ  هللِا،

 اَلسَّالُم َعَلْیَك اَی واِرَث اِْبراهیَم َخلیِل هللِا،

 اَلسَّالُم َعَلْیَك اَی واِرَث ُموسى َكلیِم هللِا،

َث َعَلْیَك اَی واِرَث عیسى ُروِح هللِا، اَلسَّالُم َعَلْیَك اَی وارِ اَلسَّالُم 
 حُمَمَّد َحبیِب هللِا،
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َلْیَك اَلسَّالُم َعَلْیَك اَی واِرَث اَمرِی اْلُمْؤِمننَی َعَلْیِه السَّالُم، اَلسَّالُم عَ 
 اَی ْبَن حُمَمَّد اْلُمْصَطفى،

 ْرَتضى،اَلسَّالُم َعَلْیَك اَی ْبَن َعِليِ  اْلمُ 

 اَلسَّالُم َعَلْیَك اَی ْبَن فاِطَمَة الزَّْهراِء،

 اَلسَّالُم َعَلْیَك اَی ْبَن َخدجَیَة اْلُكرْبى،

 اَلسَّالُم َعَلْیَك اَی اثَر هللِا َواْبَن اثرِِه َواْلِوتْ َر اْلَمْوتُوَر،

ْرَت اِبْلَمْعُروِف َواَمَ َاْشَهُد اَنََّك َقْد اََقْمَت الصَّالَة َوآتَ ْیَت الزَّكاَة، 
، فَ َلَعَن َوهَنَْیَت َعْن اْلُمْنَكِر، َوَاَطْعَت هللَا َوَرُسوَلُه َحّت  ااتَك اْلَیقنیُ 
َعْت ِبذِلَك هللاُ اُمًَّة قَ تَ َلْتَك، َوَلَعَن هللاُ اُمًَّة ظََلَمْتَك، َوَلَعَن هللاُ اُمًَّة َسَِ 

 فَ َرِضَیْت ِبِه،
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ِب َعْبِدهللِا، أْشَهُد أنََّك ُكْنَت نُوراً ِف ااَلْصالاَی َمْوالَي اَی أاب 
ْسَك اْْلاِهِلیَُّة ابَِجْناِسه ا، َوََلْ الش اِِمَِة، َوااَلْرحاِم اْلُمَطهََّرِة، َلَْ تُ َنجِ 

 تُ ْلِبْسَك ِمْن ُمْدَلَِم اِت ثَِیاهِبا،

یِن، َوأرْكاِن اْلُمْؤِمننیَ   ،َوَاْشَهُد أنََّك ِمْن َدعائِِم الد 

،َوأْشَهُد اَنََّك ااِلماُم اْلرَبُّ التَِّقيُّ الرَِّضيُّ الزَِّكيُّ اَْلاِدي اْلَمْهدِ   ىُّ

رَوُة َوَاْشَهُد أنَّ االَئِ َمَة ِمْن ُوْلِدَك َكِلَمُة الت َّْقوى، َوأْعالُم اَْلُدى، َواْلعُ 
نْ َیا،  اْلُوْثقى، َواِْلُجَُّة َعلى اَْهِل الدُّ

ٌن َوابِِاَیِبُكْم، َمالِئَكَتُه َوأنِْبَیاَءُه َوُرُسَلُه أّن  ِبُكْم ُمْؤمِ َواُْشِهُد هللَا وَ 
أْمري ُموِقٌن ِبَشرای ِِع دیين َوَخواتیِم َعَملي، َوقَ ْلب ِلَقْلِبُكْم ِسْلٌم وَ 

ادُِكْم اَلْمرُِكْم ُمتَّبِ ٌع، َصَلواُت هللِا َعَلْیُكْم َوَعلى أْرواِحُكْم َوَعلى َاْجس
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 ْجساِمُكْم َو َعلى شاِهدُِكْم َوَعلى غائِِبُكْم َوَعلى ظاِهرُِكمْ َوَعلى اَ 
 .َوَعلى ابِطِنُكمْ 

 ِدهللِا،ابَِيب أْنَت َواُم ي اَی ْبَن َرُسوِل هللِا، ابَِيب أْنَت َواُم ي اَی َااب َعبْ 
  أْهلِ َلَقْد َعُظَمِت الرَّزِیَُّة َوَجلَِّت اْلُمصیَبُة ِبَك َعَلْینا َوَعلى مَجیعِ 

ْرِض، فَ َلَعَن هللاُ أمًَّة أْسَرَجْت َوأْلََْمْت َوََتََیاْت  ْْ السَّماواِت َوااَل
 ِلِقتاِلَك،

 ،اَی َمْوالَي اَی ااب َعْبِدهللِا، َقَصْدُت َحَرَمَك، َوأتَ ْیُت ِاىل َمْشَهِدكَ 
حَملِ  الَّذي َلَك َلَدْیهِ  ْْ ْن أ أْسأُل هللَا اِبلشَّأِن الَّذي َلَك ِعْنَدُه َواِبَل

نْ یَ  ا ُیَصِليَّ َعلى حُمَمَّد َوآِل حُمَمَّد، َوَاْن جَیَْعَلين َمَعُكْم ِف الدُّ
 .َوااْلِخَرةِ 
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