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Me emrin e Allahut, Të 

Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! 

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të 

botëve. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin 

mbi Profetin Muhamed, zotërinë e krijesave 

dhe vulën e Profetëve, mbi Ehli Bejtin e tij të 

pastër e të dëlirë, mbi shokët e tij të zgjedhur 

dhe mbi të gjithë të Dërguarit e Allahut.  
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Es selamu alejkum ue rahmetullahi 

ue berekatuhu! 

Paqja, mëshira e Allahut dhe mirësitë e Tij 

qofshin mbi ju! 

 Ne besojmë në dijen e fshehtë 

(gajbin) dhe kjo është pjesë e besimit 

islam. Allahu i Madhëruar thotë: “Elif, 

Lam, Mim. Ky është Libri që nuk ka 

dyshim në të, (sepse është prej Allahut), 

është udhëzues për ata që janë të 

devotshëm. Ata që e besojnë të fshehtën 

(gajbin), e kryejnë faljen, (namazin) dhe 

prej asaj që Ne u kemi dhënë, japin 

(zekat, sadaka etj)...”1 

                                                            
1 Sure “El Bekare”, ajetet 1-3. 
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 Me të drejtë mund të shtrohet 

pyetja: Kush është ai që e di të fshehtën, 

atë që do të ndodhë në të ardhmen në 

dynja, në univers, pas dynjasë? Nëse 

duam të njohim të fshehtën, ku të 

shkojmë? Cili është ai që e njeh të 

ardhmen, e cila është, në vetvete, një pjesë 

e të fshehtës? Sipas Islamit, përgjigjja e 

prerë është: Askush nuk e di të fshehtën, 

përveç Allahut të Madhëruar. 

 Në Kur’anin Fisnik, burimi i parë i 

legjislacionit (Sheriatit) islam, ka shumë 

lajme të dijes së fshehtë, edhe për të 

ardhmen. Pjesa më e madhe e Kur’anit 

trajton domethënien e dijes së fshehtë 

(gajbin), si kuptim të gjerë. Kurse lajmet 
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për të ardhmen, për tokën dhe ngjarjet, 

Kur’ani i ka paraqitur në shumë vende. 

 Gjithashtu, edhe burimi i dytë, 

Suneti, trajton hadithet që myslimanët 

kanë transmetuar nga Profeti Muhamed 

(Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) dhe nga Ehli Bejti, që flasin 

për lajmet e të ardhmes. Për këtë temë ka 

me qindra hadithe dhe transmetime. Një 

pjesë e dijetarëve kanë thënë se janë mijëra 

transmetime që flasin për të ardhmen dhe 

fundin e kësaj bote.  

 Një prej çështjeve që ka lidhje me 

besimin në të fshehtën (gajb), është edhe 

çështja e Imam Mehdiut (Allahu e shpejtoftë 

ardhjen e tij!). Kjo çështje nuk është e 
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posaçme vetëm për një grup myslimanësh 

apo për një medh’heb të caktuar. Nuk 

është çështje e posaçme e Shi’izmit. Kjo 

çështje e përgjithshme, u përket të gjithë 

myslimanëve, sepse Profeti Muhamed 

(Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) ka lajmëruar për këtë çështje. 

Përderisa Profeti Muhamed (Paqja e bekimi 

i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ka lajmëruar për këtë, atëherë duhet të 

zbatohet thënia e Kur’anit të Shenjtë: 

“Çfarëdo që t’ju japë i Dërguari, merreni 

atë, e çfarëdo që t’ju ndalojë, hiqni dorë 

prej saj...”2 

  

                                                            
2 Sure “Hashr”, ajeti 7. 
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Kush është Imam Mehdiu? 

 

 Ai është Muhamedi, i biri i Hasanit, 

i biri i Aliut, i biri i Muhamedit, i biri i 

Aliut, i biri i Musait, i biri i Xhaferrit, i biri 

i Muhamedit, i biri i Aliut, i biri i Hysenit, 

i biri i Aliut, i biri i Ebu Talibit (Paqja qoftë 

mbi ta!). 

Imam Muhamed Mehdiu (Allahu e 

shpejtoftë ardhjen e tij!) ka lindur në 

Samara, që ndodhet në Irak, në vitin 255 

Hixhri. 
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Imamati i tij 

 

 Imam Muhamed Mehdiu (Allahu e 

shpejtoftë ardhjen e tij!) e filloi udhëheqjen 

(imamatin) pas vdekjes së babait të tij, 

Imam Hasan Askeriut (Paqja qoftë mbi të!), 

në vitin 260 Hixhri. 

 Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë 

ardhjen e tij!) është shpëtimtari i 

njerëzimit, ardhjen e të cilit e përgëzojnë 

fetë qiellore. Ai do ta mbushë tokën me 

drejtësi e mirësi, pasi të jetë mbushur me 

padrejtësi e ligësi. Këtë e ka lajmëruar 

Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut 
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qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe 

imamët e tjerë të Ehli Bejtit (Paqja qoftë mbi 

ta!). 

 Çështja e lindjes së tij është fshehur 

nga frika e pushtetit abasit, që kërkonte ta 

vriste atë. 

 Për Imam Mehdiun (Allahu e 

shpejtoftë ardhjen e tij!) ka dy fshehje: 

fshehja e vogël (e shkurtër) dhe e fshehja e 

madhe (e gjatë). 
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Fshehja e vogël (e shkurtër) 

 

 Kjo fshehje filloi me lindjen e 

Imamit Mehdiut (Allahu e shpejtoftë ardhjen 

e tij!), në vitin 255 Hixhri dhe përfundoi 

me vdekjen e përfaqësuesit të tij të katërt, 

në vitin 328 Hixhri. 

 Gjatë fshehjes së vogël (të 

shkurtër), Imami komunikonte me 

pasuesit e tij nëpërmjet përfaqësuesve të 

tij, në mënyrë të fshehtë. Ata përfaqësues 

ishin: 

 1- Uthman ibn Said e Umerij 
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 2- Muhamed ibn Uthman el Umerij 

 3- Husein ibn Ruh en Neubekhtij 

 4- Ali ibn Muhamed es Semerij 

 

 

Fshehja e madhe (e gjatë) 

 

 Kjo fshehje ka filluar, kur vdiq 

përfaqësuesi i katërt i Imam Mehdiut 

(Allahu e shpejtoftë ardhjen e tij!), në vitin 

328 Hixhri dhe do të vazhdojë, derisa 

Allahu ta urdhërojë ardhjen e tij. 
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Prania e Imam Mehdiut  

(Allahu e shpejtoftë ardhjen e tij!) 

 

 Prania e Imam Mehdiut dhe 

jetëgjatësia e tij kanë lidhje me fuqinë e 

Allahut të Madhëruar. Përderisa Allahu e 

ka ngarkuar me misionin e ndreqjes e të 

shpëtimit të njerëzimit, po Ai i jep atij 

jetëgjatësinë, njëlloj si me Profetin Nuh 

(Paqja qoftë mbi të!). Profetit Nuh, Allahu i 

dha jetëgjatësi në kryerjen e misionit të 

predikimit e të udhëzimit të njerëzve. Ai 

jetoi 950 vjet, siç thotë Kur’ani i Shenjtë, 

duke e ftuar popullin e tij në rrugën e 

Allahut: “Ne e dërguam Nuhun te 
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populli i tij. Ai qëndroi tek ata një mijë 

pa pesëdhjetë vjet, e megjithatë, ata i 

përfshiu përmbytja, duke qenë 

keqbërës”.3 Shkenca e sotme ka theksuar 

se njeriu mund të jetojë me mijëra vite. 

Disa dijetarë kanë kryer disa eksperimente 

në pjesë të ndryshme të trupit të njeriut, të 

kafshëve dhe të bimëve. 

 Prej këtyre eksperimenteve, janë 

ato të kryera në disa pjesë të nervave të 

njeriut, si: në muskuj, zemër, lëkurë dhe 

veshka. Gjatë këtyre eksperimenteve është 

vënë re:  

                                                            
3 Sure “Ankebut”, ajeti 14. 
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 1- Këto pjesë qëndrojnë të gjalla e të 

fjetura, për aq kohë sa ushqimi i duhur 

është i siguruar. 

 2- Qelizat e tyre rriten dhe 

shumohen në varësi të ushqimit që 

përdoret. 

 3- Koha nuk ndikon tek ato. Kjo do 

të thotë se ato as nuk plaken e as nuk 

dobësohen me kalimin e kohës. Madje 

atyre nuk u duket as gjurma më e paktë e 

plakjes. Përkundrazi, ato rriten dhe 

shtohen në këtë kohë, njësoj sikur rritej e 

shtohej në vitet e mëparshme.  

 4- Të gjitha dukuritë tregojnë se ato 

pjesë do të qëndrojnë të gjalla e në gjumë, 

për sa kohë studiuesit do të jenë të 
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durueshëm në mbikëqyrjen e tyre dhe për 

sa kohë sigurimi i ushqimit të jetë i 

mjaftueshëm për to. 

 

 

Hadithe të sakta rreth Imam 

Mehdiut 

 

Kanë ardhur transmetime (hadithe) 

të sakta që flasin për ardhjen e Imam 

Mehdiut (Allahu e shpejtoftë ardhjen e tij!) 

në fundin e kësaj bote dhe ai do të jetë 

kusht prej kushteve të Kiametit. Prej atyre 

transmetimeve përmendim: 
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1- Në librin “Mustedrekul Hakim”, 

vëllimi 4, faqe 557-558, përmendet një 

hadith i përcjellë nga Ebu Said el 

Khuderij, i cili ka transmetuar nga Profeti 

Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi 

të dhe mbi familjen e tij!): “Në fundin e kohës 

së umetit tim, do të paraqitet Mehdiu. Allahu 

do t’i dhurojë shi; toka do të nxjerrë frutat e 

saj; do të ketë shumë para; bagëtia do të 

shtohet; umeti do të madhështohet...” Albani 

ka thënë se zinxhiri i transmetimit të këtij 

hadithi është i saktë. 

2- Umu Seleme ka thënë se e ka 

dëgjuar të Dërguarin e Allahut (Paqja e 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen 

e tij!) të thotë: “Mehdiu është nga familja 
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ime, nga pasardhësit e Fatimes”.4 Shejh 

Albani në “Sahih el Xhamiu” thotë se 

hadithi është i saktë.5 

3- Aliu (Paqja e Zotit qoftë mbi të!) ka 

transmetuar nga i Dërguari i Allahut 

(Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!): “Mehdiu është prej nesh, 

pjesëtar i familjes sime. Allahu do ta udhëzojë 

brenda një nate”.6 Këtë hadith e ka 

saktësuar Ahmed Shakiri, i cili ka thënë: 

“Zinxhiri i transmetimit të këtij hadithi 

është i saktë. Ky hadith është cilësuar i 

                                                            
4 “Sunen Ebu Daud”, 11/373; “Sunen Ibn Maxha”. 
5 Sahih 6734. 
6 “Musned Ahmed”, vëll. 2, f. 58, Hadithi 645; “Sunen Ibn 
Maxha”, vëll. 2, f. 1367. 
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saktë nga Shejh Albani, në “Sahih el-

Xhamiu Sagir”, 6735”. 

4- Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka 

thënë: “Sikur edhe një ditë të mbesë para 

Ditës së Kiametit, Allahu do ta dërgojë një 

burrë nga familja ime, i cili do ta mbushë këtë 

botë me drejtësi dhe paanësi, ashtu siç ajo ishte 

e mbushur me shtypje”.7 

5- Abdullah ibn Mesudi ka 

transmetuar nga i Dërguari i Allahut 

(Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!): “Botës nuk do t’i vijë fundi, 

derisa arabët të sundohen nga një burrë prej 

                                                            
7 Ebu Daudi. 
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familjes sime, emri i të cilit do të jetë si emri 

im”.8 

Në një variant tjetër, thuhet: “… 

emri i të cilit do të jetë si emri im dhe emri i 

babait të tij do të jetë si emri i babait tim”.9 

6- Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka 

thënë: “Botës nuk do t’i vijë fundi, derisa një 

burrë nga familja ime, emri i të cilit do të jetë 

si emri im, të sundojë arabët”.10 Është 

transmetuar edhe nga Ali ibn ebu Talibi, 

Ebu Saidi, Umu Seleme dhe Ebu Hurejra. 

                                                            
8 “Musned Ahmedi”, 5/199, Hadithi 3573. 
9 “Sunen Ebu Daud”, vëll. 11, f. 370. 
10 “Sahih Tirmidhi”, vëll. 9, f. 74; “Sahihu Ebu Daud”, 
vëll. 5, f. 207. 
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7- Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka 

thënë: “Mehdiu do të jetë nga familja ime, 

nga pasardhësit e Fatimes (vajza e 

Profetit)”.11 

8- Xhabiri (Allahu qoftë i kënaqur me 

të!) ka thënë: “I Dërguari i Allahut (Paqja e 

bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen 

e tij!) ka thënë: “Isai do të zbresë dhe 

udhëheqësi Mehdi do t’i thotë: ‘Eja na udhëhiq 

në namaz’, por ai (Isai) do t’i thotë: ‘Jo, ata 

duhet t’i udhëheqë dikush nga ju, si nder që 

Allahu i ka bërë këtij umeti’”. Ndërsa në 

variantin e transmetuar nga Muslimi 

thuhet: “…pastaj do të zbresë Isai, i biri i 

Mejremes dhe udhëheqësi i tyre do t’i thotë: 

                                                            
11 “Sunen Ibn Maxha”. 



nga Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e tij!) 

 

-24- 
 

‘Eja na udhëhiq në namaz’, por ai do të thotë: 

‘Jo, disa nga ju janë udhëheqës mbi të tjerë, si 

nder nga Allahu për këtë umet’”.12 

9- Said el Khuderij ka transmetuar 

nga i Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!): 

“Ai është prej nesh, pas të cilit do të falet Isai, i 

biri i Mejremes”.13 Shejh Albani thotë se 

hadithi është i saktë.14 

Ka shumë e shumë hadithe, të cilat 

gjenden në literaturën islame, që arrijnë 

shkallën “teuatur”. (Teuatur-i ka kuptimin 

e një hadithi të transmetuar nga aq shumë 

                                                            
12 Transmeton Muslimi , 225. 
13 Transmeton Ebu Naimi në “Akhabar el Mehdi”. 
14 Shih: “El Xhamiu es Sagijr”, vëll. 5, f. 219, Hadithi 
5796. 
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njerëz dhe shumë zinxhirë transmetimi, 

saqë është e pamundur që ata të jenë 

pajtuar në një gënjeshtër.) 

Gjithashtu, dijetarë të shumtë 

islamë pohojnë se ardhja e Imam Mehdiut 

(Allahu e shpejtoftë ardhjen e tij!) është një e 

vërtetë e padiskutueshme.  

1- Muhamed Berzangjij, në librin e 

tij “El Isha’atu li Ishrat es Sa’ah”, në kreun e 

tretë, ku përmend shenjat e mëdha dhe 

shenjat që do të ndodhin pak para 

Kiametit, ka thënë: “Këto shenja janë të 

shumta. E para e tyre është ardhja e 

Mehdiut. Dije se hadithet që janë 

transmetuar rreth tij, janë të ndryshme 

dhe të shumta”. Ai, gjithashtu, ka thënë: 
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“Hadithet që flasin për Mehdiun (Allahu e 

shpejtoftë ardhjen e tij!), për ardhjen e tij, 

para fundit të botës dhe se ai është prej 

familjes së pastër të Profetit Muhamed 

(Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) nëpërmjet Fatimes, arrijnë 

shkallën e teuatur-it, prandaj s’ka kuptim 

t’i mohosh ato”.  

2- Dijetari Muhamed Sefarini ka 

thënë: “Ka shumë transmetime që flasin 

për ardhjen e Mehdiut (Allahu e shpejtoftë 

ardhjen e tij!), të cilat arrijnë shkallën 

teuatur. Ato janë shumë të njohura te 

dijetarët suni dhe janë bërë pjesë e besimit 

të tyre”. Më pas ai citon një numër 

hadithesh rreth ardhjes së Mehdiut (Allahu 
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e shpejtoftë ardhjen e tij!) dhe emrat e 

sahabëve që i kanë transmetuar.  

3- Hafiz Ebu Hasan el Abiri ka 

thënë: “Hadithet muteuatire (autentike), 

të transmetuara nga i Dërguari i Allahut 

(Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) që e përshkruajnë Mehdiun, 

janë të shumta. Ato tregojnë se Mehdiu do 

të jetë nga familja e Profetit Muhamed 

(Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), do ta mbushë tokën me 

drejtësi. Isai, i biri i Mejremes, do të vijë 

dhe do ta ndihmojë të vrasë Dexhalin. 

Mehdiu do t’i prijë umetit në namaz dhe 

Isai (Paqja qoftë mbi të!) do të falet pas tij 

(Mehdiut).” 
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Nga këto që përmendëm më lart, 

del në pah se çështja e Imam Mehdiut 

(Allahu e shpejtoftë ardhjen e tij!) është e 

vërteta e padiskutueshme dhe besimi në të 

është besimi në të fshehtën (gajbin).  

 O Zoti ynë! Ne dëshirojmë nga Ty, 
që me shtetin e nderuar (të Imam 
Mehdiut) ta lartësosh Islamin dhe pasuesit 
e tij; ta poshtërosh hipokrizinë dhe 
ndjekësit e saj; të na bësh neve, në atë 
shtet, prej thirrësve në bindjen ndaj Teje, 
udhëheqës në rrugën Tënde; për hir të atij 
shteti, të na dhurosh dinjitet në këtë jetë 
dhe në Jetën Tjetër. 

Paqja e Allahut qoftë mbi ju! 

Haxhi Shejkh Vullnet Merja 
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1- Prishja e agjërimit në muajin e 

Ramazanit 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “Kush e prish agjërimin e Muajit 

të Ramazanit, duke ngrënë apo duke bërë një vepër 

haram me qëllim, (përveç ditës së agjërimit,) është e 

detyrueshme për të që të kryejë të tri llojet e 

shlyerjes: 1- të agjërojë gjashtëdhjetë (60) ditë; 2- 

të furnizojë me ushqime gjashtëdhjetë (60) të varfër; 

3- të lirojë një skllav (shërbëtor)”.15 

 

                                                            
15 “Men la jehdhurul Fekih”, vëll. 2, f. 74, Hadithi 317; 
“Visailu Shia”, vëll. 10, f. 55, Hadithi 12816.  



40  hadithe 

  -31- 
  

 

م عَلَْیِه: ا نَّ عَلَْیِه ثاَلُث  م اَْو َطعام ُمَحرَّ امع ُمَحرَّ داً ِِبِ فمیَْن افَْطَر یَْومًا ِمْن َشهِْر َرَمضان ُمتََعِمِّ

 کَفِّارات.

مناید،  -و ابطل  -فرمود: کیس که روزه ماه رمضان را معدًا اب چزی ای اکر حرامی افطار 

مسکنی، آ زادی یک  ۰۶روزه، اطعام ۰۶))غری از قضای روزه نزی( هر سه نوع کفِّاره 

یعه: ج ۷۱۴، ح ۴۷، ص ۲من الحیرضه الفقیه: ج (بنده( بر او واجب می شود.  ، وسائل الش ِّ

 (۱۲۸۱۰، ح ۵۵، ص ۱۶
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2- Leja në prona 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “Nuk është e lejueshme për askënd, 

që të ndërhyjë në pasurinë dhe sendet e të tjerëve, 

vetëm nëse lejohet nga pronari”.16 

 

ْذِنِه. لُّ اِلَحد اْن یَتَََصََّف یف ماِل غرَْیِِه ِبَغرْیِ ا   ال حَیِ

فرمود: برای هیچکس جائز نیست که در اموال و چزیهای دیگران تَصِّف مناید مگر اب 

 (۱۱، مضن ح ۱۸۷، ص ۵۷حبارالانوار: ج )اذن و اجازه صاحب و مالک آ ن. 

 

                                                            
16 “Biharul Enuar”, vëll. 53, f. 183, Hadithi 11. 
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3- Namzai i sabahut 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “I mallkuar është ai që qëllimisht e 

vonon namazin e sabahut, derisa yjet të zhduken”.17 

 

َر الَْغداَه ا یل انْ   تَْنقَِِض النُُّجوُم. َملُْعوٌن َملُْعوٌن َمْن اخَّ

فرمود: ملعون و نفرین شده است آ ن کیس که مناز صبح را معدًا اتخری بیندازد ات موقعی 

، ح ۰۶، ص ۸۰، و ص ۱۷و مضن ح ۱۰، ص ۵۵حبارالانوار: ج ).که س تارگان انپدید شوند

۲۶) 

 

                                                            
17  “Biharul Enuar”, vëll. 55, f. 16, Hadithi 13.  
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4- Gusuli në natën e Xhuma 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “Kushdo që ka një kërkesë dhe 

nevojë tek Allahu i Madhërishëm, le të marrë gusul 

natën e Xhuma dhe të ulet në vendin e namazit të 

tij për t’u lutur për nevojat që ka”.18 

 

َّْیِل َو اَیِْت ُمَصالُِّه.َمْن اکنَْت ََلُ ا یَل هللِا حاَجٌه فَلَْیْغتَِسْل لَْیََلَ الُْجُمَعِه   بَْعَد ِنْصِف الل

فرمود: هر که خواس ته ای و حاجیت از پیشگاه خداوند متعال دارد بعد از نمیه شب 

د. داوند، در جایگاه منازش قرار گری مجعه غسل کند و هجت مناجات و راز و نیاز اب خ

 (۲۰۶۰، ح ۵۱۴، ص ۲مس تدرک الوسائل: ج ) 

                                                            
18 “Mustedrekul Uesael”, vëll. 2, f. 517, Hadithi 2606. 
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5- E vërteta 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “Sigurisht, e vërteta dhe e drejta, në 

të gjitha rastet dhe në të gjitha çështjet, është me ne 

dhe mes nesh, Ehli Bejtit të pagabueshëm dhe të 

pastër. Nuk i thuhet një gjë e tillë ndonjë tjetri 

përveç nesh, vetëm se ajo është gënjeshtër dhe pabesi. 

Askush nuk e pretendon atë përveç nesh, vetëm nëse 

ai është një i humbur”.19 

 

 

                                                            
19 “Biharul Enuar”, vëll. 53, f. 191, Hadithi 19. 
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ان ا الِّ ضالٌّ  عیِه غرَْیُ اٌب ُمْفََت، َو ال یَدَّ الِّ کَذِّ ا نَّ الَْحقَّ َمَعنا َو فینا، ال یَُقوُل ذلَِک ِسواان ا 

.  غَویٌّ

اب ما و در بنی ما اهل بیت عصمت و طهارت  -در مهه موارد و امور  -فرمود: حقیقت 

فَتی می ابشد; و خواهد بود و چننی خسین را هر فردی غری از ما بگوید دروغ گو و م

عا منی کند مگر آ ن که گمراه ابشد ، ۱۹۱، ص ۵۷حبارالانوار: ج ) .کیس غری از ما آ ن را ادِّ

 (.۱۹مضن ح 
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6- Vepra e mirë dhe afrimi me Ehli 

Bejtin (Paqja qoftë mbi ta!) 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “Secili prej jush duhet të bëjë atë 

që e afron më shumë me atë që duam ne dhe duhet 

të largohet nga ajo që nuk na pëlqen dhe na 

zemëron ne, sepse Allahu i merr njerëzit papritmas, 

atëherë kur pendimi nuk ka më vlerë dhe nuk e 

shpëton atë prej dënimit”.20 

 

 

                                                            
20 “Biharul Enuar”, vëll. 53, f. 174. 
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نَّ  فَیْعَمُل کُّ 
ِ
ِاْمرٍِئ ِمنمْْک َما یْقُرُب ِبِه ِمْن َمَحبَِّتنَا َو ِلیَتَجنََّب َما یْدِنیِه ِمْن کَراِهیِتنَا َو خَسَِطنَا فَا

یِه ِمْن ِعقَاِبنَا نََدٌم عَََل َحْوبَةٍ   .ِاْمَرًآ یْبَغُتُه فَْجأٌَة ِحنَی اَل تَْنَفُعُه تَْوبٌَة َو اَل ینَجِِّ

آ چنه که او را به دوس یت ما نزدیک می سازد، معل کند و از آ چنه هر یک از شام ابید به 

که خوشایند ما نبوده و خشم ما در آ ن است، دوری گزیند، زیرا خداوند به طور 

انگهاین انسان را می گرید، در وقیت که توبه برایش سودی ندارد و پش امیین او را از کیفر 

 (۱۴۷، ص ۵۷، جدل حبار الأنوار).ما به خاطر گناهش جنات منی دهد
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7- Dorëzimi përballë urdhrave të 

Ehli Bejtit (Paqja qoftë mbi ta!) 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “...Kini frikë nga Allahu dhe 

dorëzohuni tek ne; çështjet tuaja na i lini ne, sepse 

është detyra jonë t’ju bëjmë të panevojshëm dhe t’ju 

largojmë etjen, ashtu si hyrja juaj në burimin e dijes 

bëhet përmes nesh; përpiquni të mos këmbëngulni në 

zbulimin e asaj që ju është fshehur”.21 

 

 

                                                            
21 “El Gijbetu lil Tusi”, vëll. 1, f 285. 
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لَینَا  . . .
ِ
ُِِّموا لَنَا َو ُردُّوا َاْلَْمَر ا َ َو َسل َُّقوا اَّلَلَّ یَراُد َو اَل ُُتَاِولُوا فَات

ِ
َّا ااَْل ْصَداُر َمَک اکَن ِمن

ِ
فََعلَینَا ااَْل

ِة  لَینَا اِبلَْمَودَّ
ِ
َماِل َو ِاْجَعلُوا ُوُصولمَْک ا یَل اَلشِِّ

ِ
ی َعْنمْک َو اَل تَِمیلُوا َعِن َالمْینِِی ا َو کْشَف َما غُطِِّ

نَِّة َالَْواِِضَةِ   .عَََل َالس ُّ

ما ابش ید، و امور خود را به ما واگذار کنید، چون وظیفه ما  از خدا بَتس ید و تسلمی

است که شام را یب نیاز و سریاب منائمی هامن طوری که ورود شام بر چشمه معرفت به 

 .وس یَل ما می ابشد؛ و سعی منائید به دنبال کشف آ چنه از شام پهنان شده است نباش ید

 (۲۸۵، ص ۱الغیبة )للطویس( ، جدل)
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8- Realizimi i pashmangshëm i të 

vërtetës 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “Allahu ka përcaktuar që e vërteta 

arrin fazën e saj përfundimtare dhe të përsosur dhe 

gënjeshtra do të shkatërrohet. Allahu është dëshmitar 

i asaj që kam thënë”.22 

الَّ ُزُهوقًا َو ُهَو َشاِهٌد عَََل ِبَما آَْذکُرهُ  . . .
ِ
تَْمامًا َو لِلَْباِطِل ا

ِ
الَّ ا
ِ
ِ ا ُ َعزَّ َو َجلَّ لِلَْحقِّ  . آیََب اَّلَلَّ

ر فرموده است که حقِّ به مرحَل هنایی و کامل خود برسد و ابطل از بنی  خداوند مقدِّ

 (۲۸۴ص ۱ویس( جالغیبة )للط) .رود، و او بر آ چنه بیان منودم گواه است

 

                                                            
22 “El Gijbetu lil Tusi”, vëll. 1, f 287. 
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9- Krijim i qëllimshëm dhe udhëzim 

i qëndrueshëm 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “…Allahu i Madhërishëm nuk i 

krijoi krijesat më kot dhe nuk i la ata pas dore, 

por i krijoi me fuqinë e Tij, duke u dhënë atyre 

veshë, sy, zemër dhe mendje. Më pas, Ai dërgoi 

Profetët (Paqja e Allahut qoftë mbi ta!), që të 

jenë lajmërues-këshillues dhe qortues; të jenë 

urdhërues, që t’i binden urdhrit të Tij; t’i ndalojnë 

ata nga mosbindja ndaj Tij; t’jua bëjnë të qartë 

atyre atë që nuk e dinë, në lidhje me krijimin dhe 

fenë e tyre; Allahu u dërgoi atyre Librin dhe i 
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shpalli engjëjt ndërmjetësues ndërmjet tyre, Allahut 

dhe Profetëve, me Mirësinë e Tij”.23 

 

َ تََعایَل لَْم خْیلُِق َالَْخلَْق َعَبثًا َو اَل َآْمهَلَهُْم ُسًدی بَْل َخلَقَهُْم ِبُقْدَرتِِه َو َجَعَل لَهُ  . . . نَّ اَّلَلَّ
ِ
ْم ا

ِیَن َو مُ  اَلُم ُمبَّشِِّ لهَِیُم َالنَِّبینَی عَلهَِیُم السَّ
ِ
اعًا َو َآبَْصاراً َو قُلُواًب َو َآلَْبااًب ُُثَّ بََعَث ا ِذرِیَن نْ آَْْسَ

لُوُه ِمْن َآْمِر َخاِلِقهِْم َو ِدیهنِِ  ِفُوهَنُْم َما هَجِ ْم َو َآنَْزَل یأُْمُروهَنُْم ِبَطاَعتِِه َو یهْنَْوهَنُْم َعْن َمْعِصیتِِه َو یَعرِّ

لهَِیْم َماَلئِکًة َو اَبیَن بَیهَنُْم َو بنََی َمْن بََعََثُْم اِبلَْفْضلِ 
ِ
ی لَهُْم عَلهَِیمْ  عَلهَِیْم کتَااًب َو بََعَث ا ِ  .اََّلَّ

خداوند متعال، خلق را بهیوده نیافریده و آ انن را هممل نگذاش ته است، بلکه آ انن را به 

قدرتش آ فریده و برای آ هنا گوش و چشم و دل و عقل قرار داده، آ ن گاه پیامربان را که 

د و از مژده دهنده و ترساننده هستند به سویشان برانگیخت ات به طاعتش دس تور دهن

انفرمانیاش جلوگریی فرمایند و آ چنه را از امر خداوند و دینشان منیدانند به آ هنا بفهامنند و 

بر آ انن کتاب فرس تاد و به سویشان فرش تگان برانگیخت ات آ هنا میان خدا و پیامربان به 

َل که بر ایشان روا داش ته واسطه ابش ند  (۲۲۸، ص ۵۶حبارالأنوار ، جدل).واسطه تفضِّ

 

                                                            
23 “Biharul Enuar”, vëll. 50, f. 228. 
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10- Shfaqja e të vërtetës 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “Nëse Allahu do të na lejojë të 

flasim, e vërteta do të shfaqet dhe gënjeshtra do të 

zhduket, dhe ankthet do të largohen nga ju”.24 

 

ُ لَنَا یِف َالْقَ  َذا آَِذَن اَّلَلَّ
ِ
َحلَّ َالَْباِطُل َو ِاْْنَََسَ َعْنمکْ ...ا  .ْوِل َظهََر َالَْحقُّ َو ِامْضَ

هرگاه خداوند به ما اجازه دهد که خسن گویمی، حقِّ ظاهر خواهد شد و ابطل از میان 

 (۲۲۸، ص ۵۶حبار الأنوار ، جدل) .خواهد رفت و خفقان از ]رِس[ شام برطرف خواهد شد

 

                                                            
24 “Biharul Enuar”, vëll. 50, f. 228. 
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11- Shfaqja e të vërtetës me lejen, e të 

Vërtetit 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “Shfaqja (ime) nuk do të ndodhë 

përveçse me lejen e Allahut të Plotfuqishëm, pas 

një kohe të gjatë, pas ngurtësimit të zemrave dhe 

pasi toka të jetë mbushur me shtypje e dhunë”.25 

 

 

 

 

                                                            
25 “Biharul Enuar”, vëll. 51, f. 360. 
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ِ تََعایَل ِذکُرُه َو َذلِک بَْعَد ُطوِل َاْلََمِد َو قَْسَوِة َالُْقلُوِب َو  . . . ْذِن اَّلَلَّ
ِ
الَّ بَْعَد ا

ِ
فاََل ُظهُوَر ا

 .ِاْمِتاَلِء َاْلَْرِض َجْوراً 

ظهور اجنام منی شود، مگر به اجازه خداوند،متعال و آ ن مه پس از زمان طوالین و 

 (۷۰۶، ص ۵۱حبار الأنوار ، جدل).از جور و س مت قساوت دلها و فراگری شدن زمنی
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12- Pretendues të rremë 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “Jini të vëmendshëm, se së shpejti 

disa njerëz do të pretendojnë të më përfaqësojnë mua. 

Dijeni se kushdo që pretendon të më përfaqësojë 

mua, para se të shfaqet Sufjani dhe të dëgjohet zëri 

qiellor, ata janë gënjeshtarë. ‘La haule ue la kuvete 

il-la bil-lahil alijul adhijm’ – ‘Lëvizja dhe fuqia 

nuk janë veçse të Allahut të Madh’”.26 

 

 

 

                                                            
26 “El Ihtixhaxh”, vëll. 2, f. 477. 
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یَعیِت َمْن یدَّ  . . . یَل ش ِ
ِ
یأِِْت ا ْفیایِن س َ ِعی َالُْمَشاَهَدَة آاََل فََمِن ِادََّعی َالُْمَشاَهَدَة قَْبَل ُخُروجِ َالسُّ

ِ َالَْعَِل َالَْعِظمیِ  الَّ اِبَّللَّ
ِ
َة ا اٌب ُمْفََتٍ َو اَل َحْوَل َو اَل قُوَّ یَحِة فَهَُو کذَّ  .َو َالصَّ

ه( مرا خوا آ گاه ابش ید  .هند کردآ گاه ابش ید به زودی کساین ادِّعای مشاهده )نیابت خاصِّ

و شنیدن صدای آ سامین، ادِّعای مشاهده مرا کند « خروج سفیاین»هر کس قبل از 

الاحتجاج ، ) .دروغگو و افَتا زننده است؛ حرکت و نریویی جز به خدای بزرگ نیست

 (۷۴۴، ص ۲جدل
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13- Bota është në shkatërrim 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “Botës po i afrohet shkatërrimi dhe 

rënia e saj. Së shpejti ajo do të na japë lamtumirën. 

Ndaj, unë ju ftoj tek Allahu i Madhërishëm dhe 

Profeti i Tij (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi 

të dhe mbi familjen e tij!), që të praktikoni 

Kur’anin e Tij, të largoheni nga e pavërteta dhe të 

ringjallni Sunetin (traditën) e Profetit Muhamed 

(Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!)”.27 

 

                                                            
27 “Et Teshrijfu Bil Minen”, vëll. 1, f. 137. 
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یَل »
ِ
ِ َو ا یَل اَّلَلَّ

ِ
ینِِّ َآْدُعومْک ا

ِ
نْیا قَْد َداَن فَنَاُؤَها َو َزَوالُهَا، َو آ َذنَْت اِبلَْوَداعِ، َو ا نَّ َادلُّ

ِ
َرُسوَِلِ  فَا

َِّتهِ  ْحیاِء ُسن
ِ
َماتَِة َالَْباِطِل، َو ا

ِ
، َو َالَْعَمِل ِبکتَاِبِه، َو ا َ ُ عَلَیِه َو َسَّلَّ  .َصَلَّ اَّلَلَّ

به انبودی و زوالش نزدیک گردیده و در حال وداع است، و من شام را به  دنیا رو 

و معل به قرآ نش و مریاندن   که درود خدا بر او و آ لش ابد  سوی خدا و پیامربش

ِّت، دعوت می کمن  (۱۷۴ص ۱التّشیف ابملنن ج) .ابطل و زنده کردن سن
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14- Rezerva e madhe 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “Unë jam pjesë e mbetur e Ademit 

(Paqja e Allahut qoftë mbi të!), rezervimi i Nuhut 

(Paqja e Allahut qoftë mbi të!), i zgjedhuri i 

Ibrahimit (Paqja e Allahut qoftë mbi të!) dhe 

përmbledhja e Muhamedit (Paqja e bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!)”.28 

 

 

 

                                                            
28 “El Burhan fij tefsiril Kur’an”, vëll. 1, f. 612. 
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ٍد )َصَلَّ  . . . بَْراِهمَی، َو َصْفَوٌة ِمْن ُمَحمَّ
ِ
َآاَن بَِقیٌة ِمْن آ َدَم، َو َذِخرَیٌة ِمْن نُوحٍ، َو ُمْصَطفًی ِمْن ا

ُ عَلهَِیْم َآمْجَِعنیَ   (.اَّلَلَّ

من ابقامینده از آ دم و ذخریه نوح و برگزیده ابراهمی و خالصه محمِّد )درود خدا بر مهگی 

 (۰۱۲،ص۱نفیتفسریالقرآ ن،جدلالربها). آ انن ابد( هس مت
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15- Argumenti i Allahut 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “Shtypësit (dhunuesit) menduan se 

argumenti i Allahut ishte shkatërruar, ndërkohë që, 

nëse do të na lejohej të flisnim, me siguri do të 

hiqnim të gjitha dyshimet”.29 

 

ک . . . ِ َداِحَضٌة َو لَْو آُِذَن لَنَا یِف َالالَْکِم لََزاَل َالشَّ َة اَّلَلَّ لََمُة آَنَّ ُحجَّ  .َزمَعَِت َالظَّ

س متگران پنداشتند که جحِّت خدا از بنی رفته است، در حایل که اگر به ما اجازه خسن 

 (۷، ص ۵۱حبار الأنوار ، جدل).ا از بنی میربدمیگفنت داده میشد، هر آ ینه متام شکِّ ها ر 

 

                                                            
29 “Biharul Enuar”, vëll. 51, f. 360. 
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16- Profeti Muhamed, mëshirë për 

botët 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “Me të vërtetë, Allahu e solli 

Profetin Muhamedin (Paqja e bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), si mëshirë për 

botët dhe përmbushi me të begatitë e Tij”.30 

 

َم ِبِه ِنعَمتَهُ   .ا نَّ اَّللِّ َ بََعَث ُمَحمَّدا َرمَحًة لِلعالَمنَی و تَمَّ

)حبار .خداوند محمد را برانگیخت ات رمحیت براى هجانیان ابشد و نعمت خود را متام كند

 (٤٩١، ص ۵٣الأنوار ، جدل

 

                                                            
30 “Biharul Enuar”, vëll. 53, f. 194. 
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17- Namazi, larguesi i shejtanit 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “Asnjë veprim nuk e përul dhe 

nuk e poshtëron më shumë shejtanin se sa falja e 

namazit, prandaj faleni namazin dhe poshtëroni 

shejtanin”.31 

 

یَطانِ فََما آُْرِِغَ َآنُْف َالش َّ  . . . ِِّهَا َو آَْرِِغْ َآنَْف َالش َّ اَلِة فََصل  .یَطاِن ِبَشیٍء َآفَْضَل ِمَن اَلصَّ

هیچ معَل هامنند مناز، بیین ش یطان را به خاک ذلِّت منی مادل و او را ذلیل منی کند. ، 

 (۷۹۸، ص ۱من ال حیرضه الفقیه ، جدل).پس مناز خبوان و بیین ش یطان را به خاک مبال

                                                            
31 “Men la jehdhurul Fekijh”, vëll. 1, f. 498.  
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18- Strehim tek Allahu 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “Kërkoj mbrojtje tek Allahu nga 

verbëria pas shikimit, nga devijimi pas udhëzimit, nga 

keqbërja dhe rënia në trazira”.32 

 

ِ ِمَن َالَْعَمی بَْعَد َالِْجاَلِء َو ِمَن َال اِل َو ُمْرِدایِت َآُعوُذ اِبَّللَّ اَلََلِ بَْعَد َالْهَُدی َو ِمْن ُموِبقَاِت َاْلَمْعَ ضَّ

 .َالِْفنَتِ 

پناه به خدا میربم از انبینایی بعد از بینایی و از گمراهی بعد از راهیایب و از اعامل 

 (۱۹۶، ص ۵۷حبار الأنوار ، جدل) .انشایس ته و فرو افتادن در فتنه ها

                                                            
32 “Biharul Enuar”, vëll. 53, f. 190. 
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19- Lutje për ardhjen e Imam 

Mehdiut (Allahu e shpejtoftë ardhjen e tij!) 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “Lutuni shumë për të përshpejtuar 

ardhjen (shfaqjen) time, në çdo situatë të mirë, sepse, 

me ardhjen (shfaqjen) time, do të zgjidhen shumë 

nga problemet tuaja”.33 

 
عاَء ِبَتْعجیِل الَْفَرجِ، فَا نَّ ذلَِک فََرَجمُکْ  واادلُّ  .اْکِِثُ

بس یار دعا کنید که در آ ن  -در هر موقعیِّت مناس یب  -فرمود: برای تعجیل ظهور من 

  (۱۶، ح ۱۸۱، ص ۵۷حبارالانوار: ج ) .فرج و حلِّ مشالکت شام خواهد بود

                                                            
33 “Biharul Enuar”, vëll. 53, f. 181, Hadithi 10. 
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20- Trashëguesi i Profetit të Allahut 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “Unë jam trashëguesi i fundit i 

Profetit të Allahut. Nëpërmjet meje do të zhduken 

fatkeqësitë nga të afërmit dhe nga ndjekësit (shi’itët) 

e mi”.34 

 

 َو ش یَعیت.ااَن خاََتُ ااْلْوِصیاِء، یب یَْدفَُع الَْبالُء َعْن اْهَل 

فرمود: من آ خرین ویصِّ پیغمرب خدا هس مت به وس یَل من بالها و فتنه ها از آ ش نااین و 

 (.۵۰۷، ح ۲۶۴دعوات راوندی: ص )  .ش یعیامن دفع و برطرف خواهد شد

                                                            
34 “De`uat Ravendi”, f. 207, Hadithi 563. 
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21- Shfaqja me lejen e Allahut 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “Për sa i përket shfaqjes, ardhjes 

sime, ajo varet nga vullneti i Allahut të 

Plotfuqishëm dhe, kush cakton kohën e paraqitjes 

time, ai është gënjeshtar”.35 

 

ِ َعزَّ َو َجلَّ کَذَب َالَْوقَّاتُونَ ... یَل اَّلَلَّ
ِ
َُّه ا ن
ِ
ا ُظهُوُر َالَْفَرجِ فَا  …َو َآمَّ

ا ظهور فرج، موکو  ل به اراده خداوند متعال است و هر کس برای ظهور ما وقت تعینی امِّ

ا گفته کساین که پنداش ته اند امام حسنی)علیه السالم( کش ته  کند دروغگوست. و امِّ

 (۲۹۷، ص ۱الغیبة )للطویس( ، جدل).نشده، کفر و دروغ و گمراهی است

                                                            
35 “El Gejbetu” (Tusi), vëll. 1, f. 293. 
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22- Njohja e Allahut 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “Me të vërtetë, Allahu i 

Plotfuqishëm është Ai që krijoi trupat dhe ndau 

furnizimet (riskun) e çdokujt. Ai nuk është as trup 

dhe as nuk është tretur në një trup. Nuk ka asgjë 

si Ai dhe Ai është Dëgjues dhe i Dijshëm”.36 

 

 

 

                                                            
36 “El Gejbetu” (Tusi), vëll. 1, f. 293. 
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نَّ اَ ...
ِ
ْسٍم َو اَل َحاَل یِف ا َُّه لَیَس ِِبِ ی َخلََق َاْلَْجَساَم َو قََسَم َاْلَْرَزاَق ِلَن ِ َ تََعایَل ُهَو َاَّلَّ َّللَّ

ِمیُع َالَْعِلمیُ   .ِجْسٍم لَیَس مِکثَِْلِ ََشٌء َو ُهَو َالسَّ

م هامان خداوند متعال، کیس است که اجسام را آ فریده و ارزاق را تقس می فرموده، او جس

الغیبة ). چزیی مثل او نیست و ش نوا و داانست»نیست و در جسمی مه حلول نکرده، 

 (۲۹۷، ص ۱)للطویس( ، جدل

 

 

 

 

 

 

 



nga Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e tij!) 

 

-62- 
 

 

23- Imamët janë vepër e Allahut 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “Allahu është me ne dhe ne nuk 

kemi nevojë për asgjë, përveç Tij; e drejta është me 

ne. Nëse ndokush nuk është me ne, kurrë nuk do të 

krijohet frikë tek ne, ne jemi vepër e Krijuesit tonë 

dhe krijesat pas janë vepër e jona”.37 

 

 

 

                                                            
37 “El Gejbetu” (Tusi), vëll. 1, f. 285. 
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یَل غرَِیِه َو َالَْحقُّ َمَعنَا فَ ...
ِ
َ َمَعنَا َو اَل فَاقََة ِبنَا ا ُن َصنَائُِع آَنَّ اَّلَلَّ نَا َمْن قََعَد َعنَّا َو َْنْ لَْن یوِحش َ

ِِّنَا َو َالَْخلُْق بَْعُد َصنَائُِعنَا  .َرب

خداوند اب ماست، و به جز ذات پروردگار به چزیی نیاز ندارمی، و حقِّ اب ماست. اگر 

کساین اب ما نباش ند، هرگز در ما وحش یت اجیاد منیشود، ما دست پرورده های 

،  ۱الغیبة )للطویس( ، جدل) .، و مردمان، دست پرورده های ما هستندپروردگارمان

 (۲۸۵ص
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24- Njohja e të vërtetës 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “Dija është dituria jonë, dhe nuk 

ka asgjë për ju nga mosbesimi i jobesimtarit”.38 

 

 .ِعلُْمنَا َو اَل ََشَء عَلَیمْک ِمْن کْفِر َمْن کَفرَ  َالِْعَّلُْ ...

،  ۱الغیبة )للطویس( ، جدل) .دانش، دانِش ماست، از کفِر اکفر، گزندی بر شام نیست

 (۷۴۷ص

 

 

                                                            
38 “El Gejbetu” (Tusi), vëll. 1, f. 374. 
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25- Shembulli më i mirë 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “Vajza e të Dërguarit të Allahut 

(Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe 

familjen e tij!), Fatimja, për mua është shembulli më 

i mirë”.39 

 

نٌة.  بنَِة َرسوِل اَّللِّ ِ ُاسَوةٌ َحس َ  ا نَّ ِِل يف ا 

 (682الغیبة، طویس، ص ).دخَت رسول خدا )فاطمه( براى منَسمشقى نیكو است

 

                                                            
39 “El Gejbetu” (Tusi), vëll. 1, f 286. 
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26- Sexhdja e falënderimit 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “Sexhdja e falënderimit është një 

nga veprat më të domosdoshme dhe të detyrueshme 

nga veprat e pëlqyeshme (musteheb)”.40 

 

نَنِ َو آَْوَجِِبَا... کِر ِمْن َآلَْزِم َالسُّ َدُة َالشُّ  .ََسْ

 (۷۹۶، ص ۰وسائل الش یعة ، جدل).از الزمَتین و واجبَتین مس تحبِّات استَسده شکر 

 

 

                                                            
40 “Uesailu Shia”, vëll. 6, f. 221. 
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27- Mirësitë e veprave pas namazit 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “Me të vërtetë, mirësitë e lutjes 

(duasë) dhe tesbijhëve pas namazeve të detyrueshëm 

(vaxhib), në krahasim me lutjet dhe tesbijhët pas 

namazit të pëlqyeshëm (nafile), është si mirësia e 

veprave të detyrueshme ndaj veprave të pëlqyeshme”.41 

 

 

 

                                                            
41 “Biharul Enuar”, vëll. 83, f. 194. 
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عَاِء ِبَعِقیِب َالنََّواِفلِ  ... َّْسِبیِح بَْعَد َالَْفَرائِِض عَََل َادلُّ عَاِء َو َالت نَّ فَْضَل ادَلُّ
ِ
کَفْضِل َالَْفَرائِِض عَََل  ا

 .َالنََّواِفلِ 

فضیلت دعا و تسبیح بعد از منازهای واجب در مقایسه اب دعا و تسبیح پس از منازهای 

 (۱۹۷، ص ۸۷حبار الأنوار ، جدل) .مس تحیب، مانند فضیلت واجبات بر مس تحبِّات است
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28- Zemrat janë “enë” e largpamjes 

hyjnore 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “Zemrat tona janë “enë” e vullnetit 

të Allahut. Nëse Ai dëshiron (një gjë), edhe ne e 

dëshirojmë”.42 

 

 .قُلُوبُنا اَْوِعَیٌه ِلَمش یَِّه هللِا، فَا ذا شاَء ِشئْنا...

یی، پس هرگاه او خبواهد ما نزی می قلوب ما ظرف هایئ است برای مشیِّت و اراده اله 

 (.، به نقل از غیبه نعامین۷، س ۵۱، ص ۵۲حبارالانوار: ج ) .خواهمی

                                                            
42 “Biharul Enuar”, vëll. 52, f. 51. 
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29- Zgjidhja e punëve të të tjerëve 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “Vendoseni veten në shërbim të 

njerëzve, uluni në hyrje të shtëpisë dhe plotësoni 

nevojat e njerëzve”.43 

 

ْهلزِی َو اقِْض َحوائَِج النِّاِس ...  .َآْرِخْص نَْفَسَک َو اْجَعْل َمْجِلَسَک یِف ادِلِّ

خودت را ]برای خدمت[ در اختیار مردم بگذار، و حملِّ نشسنت خویش را دِر ورودی 

 (525ی علیه السالم، ص لکمة الامام املهد) .خانه قرار بده، و حواجئ مردم را برآ ور

 

                                                            
43 “Kelimetul Imam Mehdi”, f. 565.  
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30- Siguria e plotë e tokës 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “Ekzistenca ime është burim sigurie 

dhe rehatie për banorët e tokës, ashtu si yjet janë 

burim sigurie për banorët e qiellit”.44 

 

ینِِّ َآَما ...
ِ
َماءِ ا   .ٌن ِلَْهِل َاْلَْرِض َمَک آَنَّ َالنُُّجوَم َآَماٌن ِلَْهِل َالسَّ

وجود من برای اهل زمنی، سبب امان و آ سایش است، مهچنان که س تارگان سبب 

 ۷۸۶(، ص ۴۵حبار الأنوار، جدل) امان آ سامانند.

 

                                                            
44 “Biharul Enuar”, vëll. 75, f. 380. 
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31- Dielli pas reve 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “Cilësia e përfitimit tim gjatë 

mungesës sime është si cilësia e përfitimit nga dielli, 

kur reja e fsheh atë nga sytë tanë”.45 

 

َحاُب ... َذا غَیَِبَا َعِن َاْلَبَْصاِر َالسَّ
ِ
ْمِس ا ا َوْجُه ااَِلنِْتَفاعِ یِب یِف غَیبیَِت فاَکاِلنِْتَفاعِ اِبلشَّ  .َو َآمَّ

کیفیِّت هبره وری از من در دوران غیبت، مانند کیفیِّت هبره وری از آ فتاب است 

 (۷۸۶ص ۴۵حبار الأنوار ج) .هنگامی که ابر آ ن را از چشم ها پهنان سازد

 

                                                            
45 “Biharul Enuar”, vëll. 75, f. 380. 
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32- Vullneti i Allahut mbizotëron 

mbi gjithçka 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “Në të vërtetë, caktimi i Allahut të 

Plotfuqishëm nuk mposhtet, vullneti i Tij nuk 

refuzohet dhe asgjë nuk e tejkalon suksesin e Tij”.46 

 

َبُقبه  وَ ... راَدتُُه التَُردُّ، َو تَْوفیُقُه الیُس ْ
ِ
َوَجلَّ التُغالَُب، َو ا ِ َعزَّ  .لِکنَّ َاْقداَر اَّللِّ

رات خداوند متعال، مغلوب نشود و اراده الهیی مردود نگردد و چزیی بر  راس یت که مقدِّ

 (۵۱1ص ۲کامل ادلین ومتام النعمه ج) .توفیق او پیشی نگرید

                                                            
46 “Kemalud Dijn ue temamu ni’me”, vëll. 2, f. 511. 
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33- Shkaku kryesor i mungesës së 

Imam Mehdiut  

(Allahu e shpejtoftë ardhjen e tij!) 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “Arsyeja dhe filozofia e asaj që ka 

ndodhur, që nga koha e mungesës (perceptimi i të 

cilës është i vështirë për ju) është se Allahu ka 

thënë në Kur’an: ‘O besimtarë! Mos pyesni për 

gjëra, që, sikur t’ju thuheshin haptazi, nuk do t’ju 

pëlqenin.’”.47 

 

                                                            
47  “Biharul Enuar”, vëll. 75, f. 380; Sure “El Maide”, ajeti 
101. 
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َ َعزَّ َو َجلَّ قَاَل  ... نَّ اَّلَلَّ
ِ
ُ َما َوقََع ِمَن َالَْغیَبِة فَا ا ِعَّلَّ ئَلُوا َعنْ  -َو َآمَّ یَن آ َمنُوا ال تَس ْ ِ  ای َآهیَا اََّلَّ

ْن تُْبَد لمَْک تَُسْؤمکْ 
ِ
یاَء ا   .َآش ْ

ا علِّت و فلسفه آ چنه از دوران غیبت اتِّفاق افتاده ]که درک آ ن برای شام س نگنی  امِّ

ای مؤمنان از چزیهایی نپرس ید که اگر »است[ آ ن است که خداوند در قرآ ن فرموده: 

 (۷۸۶ص ۴۵حبار الأنوار ج)«.آ شاکراتن شود، بداتن آ ید
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34- Njohuritë e Imam Mehdiut 

(Allahu e shpejtoftë ardhjen e tij!) 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “Njohuritë tona për lajmet tuaja na 

rrethojnë dhe asgjë nga lajmet tuaja nuk na shpëton 

(fshihet)”.48 

 

 .عزب عنِّا َشء من آأخبارمکفا انِّ حییط علمنا بأأنبائمک، و ال ی...

عَّل و دانش ما به خربهای شام احاطه دارد و چزیی از اخبار شام بر ما پوش یده 

 (۲۷۱ص ۱نوادر الأخبار ج).منامیند

                                                            
48 “Nevadul Ekhbar”, vëll. 1, f. 241. 
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35- Lutje të bollshme 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “Lutuni shumë për të nxituar 

ardhjen e Imamit të kohës, sepse vërtet, ajo lutje 

është rikthimi juaj”.49 

 

نَّ ذلَِک فََرُجمُکْ ...
ِ
عاَء ِبَتْعجیِل الَْفَرجِ فَا و ادلُّ  .َآْکِِثُ

حبار ).برای تعجیل فََرج زاید دعا کنید، زیرا مهنی دعا کردن، فََرج و گشایش شامست

 (۹۲ص ۵۲الأنوار ج

 

                                                            
49 “Biharul Enuar”, vëll. 52, f. 92. 
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36- Ajo që ju është lënë nga Allahu, 

është më mirë për ju 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “Unë jam përkujtim i Allahut në 

tokë, zëvendës dhe prova e Tij mbi ju”.50 

 

ُتُه عَلَیمُک      .آأاَن بَِقیَُّة اَّللِّ ِ يف آأرِضِه و َخلیَفتُُه و ُحجَّ

ین، ص  )و جانشینو جحِّت او بر شام هس مت.من ایدگار خدا در زمنی   (331كامل ادلِّ

 

                                                            
50 “Kemalud Dijn”, f. 331. 
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37- Pyetje e padëshiruar 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “Mbyllni dyert e pyetjeve që nuk 

ju përkasin juve”.51 

 

ؤاِل مَعِّا ال یَْعنیمُکْ ...  .فَأَغِْلُقوا َآبْواَب السُّ

 (۹۲ص ۵۲حبار الأنوار ج).ؤال را از آ چنه که مطلوب شام نیست ببندیددرهای س

 

 

                                                            
51 “Biharul Enuar”, vëll. 52, f. 92. 
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38- Prova e Allahut në tokë 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “Toka nuk është e zbrazët nga 

prova e Allahut, ose është e dukshme, ose është e 

fshehur”.52 

 

َنَّ ا... ا َمْغُموًراا  مِّ
ِ
ا ظاِهًرا َو ا مِّ

ِ
ة ا لُوا ِمْن ُحجَّ  .اْلْرَض ال ََتْ

 (۵۱۶ص ۲کامل ادلین ج) .زمنی خایل از جحِّت خدا نیست، ای آ شاکر است و ای هنان

 

 
                                                            
52 “Kemalud Dijn”, vëll. 2, f. 331. 
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39- Flamurtari udhëzues në çdo 

kohë 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “Sa herë që zhduket një flamurtar 

(udhëzues), një tjetër flamurtar do të shfaqet dhe sa 

herë që një yll shuhet, një yll tjetër do të shfaqet”.53 

 

مٌ ... ٌم َطلََع جَنْ َذا َآفََل جَنْ
ِ
 .لکََّما غَاَب عَََّلٌ بََدا عَََّلٌ، َو ا

ردد، و هر زمان که س تاره ای هرگاه عَََّل و نشانه ای پهنان شود، عَََّل دیگری آ شاکرگ

 (۱۵۱ص ۱اثبات الهداة ج).افولکند، س تاره ای دیگر طلوع مناید

                                                            
53  “Esbatul Hedah”,vëll. 1, f. 151. 
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40- Mbushja e tokës me drejtësi 

 

Imam Mehdiu (Allahu e shpejtoftë ardhjen e 

tij!) ka thënë: “Unë jam ai që do ta mbush tokën 

me drejtësi, pasi është plot shtypje, padrejtësi”.54 

 

ی آأمأُلها عَدالً کام ُمِلئَت َجورا  .آأاَن اَّلَّ

ممن که زمنی را از عدالت لربیز می کمن، چنان که از س مت آ کنده  :(امام همدی)ع

 ) ۲۶۸، آ ینه ایدها، صفحه: ۲، ص ۵۲حبار الأنوار، ج (.است

 

                                                            
54 “Biharul Enuar”, vëll. 52, f. 208. 
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Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Ai që e lexon këtë lutje për dyzet ditë, do të jetë 

në mesin e ndihmësve të Imam Mehdiut (Allahu e 

shpejtoftë ardhjen e tij!)”. 

 

السالم( روایت شده: هرکه چهل صبحگاه این عهد را خبواند، از ایوران از حرضت صادق)علیه

خدا او را از قرب بریون آ ورد که در قامئ ما ابشد و اگر پیش از ظهور آ ن حرضت از دنیا برود، 

تعایل بر هر لکمه هزار حس نه به او کرامت فرماید و هزار گناه خدمت آ ن حرضت ابشد و حق

 :از او حمو سازد و آ ن عهد این است
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Me emrin e Allahut, të 

Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! 

 

O Allah, Ti je Zot i dritës së fuqishme! Ti 

je Zot i Fronit fisnik! Ti je Zot i detit që 

vlon! Ti je zbritësi i Teuratit, Inxhilit dhe 

Zeburit! Ti je Zot i hijeve dhe i nxehtësisë! 

Ti je Zot i Kur’anit të Madhërishëm! Ti je 

Zot i engjëjve të afërt, i Profetëve dhe i të 

Dërguarve! 
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هُمَّ َربَّ ا
ِّّٰ ِفیعِ، َوَربَّ الَْبْحِر الَْمْسُجوِر، َوُمْْنَِل الل لنُّوِر الَْعِظمِی، َوَربَّ اْلُكْرِسِِّ الرَّ

لِِّ َوالَْحُروِر، َوُمْْنَِل الُْقْرآ ِن الَْعِظمِی، َوَربَّ  بُوِر، َوَربَّ الظِِّ یِل َوالزَّ جْنِ
ِ
التَّْوراِة َوااْل

ِبنَی َواْلَنِْبیاِء   َو الُْمْرَسِلنیَ الَْمالئَِكِة الُْمَقرَّ

خداای ای پروردگار نور بزرگ و پروردگار کریس بلند و پروردگار درایی جوشان 

و فرو فرستنده تورات و اجنیل و زبور و پروردگار سایه و حرارت خورش ید و 

ب و پیامربان و رسوالن  .انزل کننده قرآ ن بزرگ و پروردگار فرش تگان مقرِّ
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O Allah, unë të lutem Ty! Pash imazhin 

Tënd fisnik! Pash dritën e ndriçuar të 

Qenies Tënde! Pash mbretërinë Tënde të 

përhershme! O i Gjallë, o i Përjetshëm! 

Unë të lutem Ty me Emrin Tënd, që bën të 

shkëlqejnë qiejt dhe tokat dhe me Emrin 

Tënd u drejtuan (rregulluan) të parët e të 

fundit! O i Gjallë, para çdo të gjalli! O i 

Gjallë, pas çdo të gjalli! O i Gjallë, kur nuk 

kishte të gjallë! O Ringjallës i të vdekurve! 

O Vdekës i të gjallëve! O i Gjallë që nuk ka 

Zot tjetër përveç Teje! 
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َك اْلَكرِ  ّنِِّ َآْسأَُُلَ ِبَوهْجِ
ِ
هُمَّ ا
ِّّٰ َك الُْمِنرِی َوُمْلِكَك الَْقِدمِی، اَی ََحُّ اَی قَیُّوُم، الل مِی َوِبُنوِر َوهْجِ

ي یَْصلَُح ِبِه  ِ َك اَّلَّ َماواُت َواْلََرُضوَن، َواِبْْسِ قَْت ِبِه السَّ ي َآْْشَ ِ َك اَّلَّ َآْسأَُُلَ اِبْْسِ

، َواَی حَ  لُوَن َواْل ِخُروَن، اَی َحیًِّا قَْبَل ُکِِّ ََحٍِّ ، َواَی َحیًِّا ِحنَی اْلَوَّ یًِّا بَْعَد ُکِِّ ََحٍِّ

الِّ َآنَْت؛
ِ
َ ا َلّٰ
ِ
، َوُمِمیَت اْلَْحیاِء، اَی ََحُّ اَلا ، اَی ُمْحِِيَ الَْمْوِتّٰ  اَلََحَّ

خوامه به ذات بزرگوارت و به نور روی نورخبشت و فرمانروایی خداای از تو می

مه به حق انمت که به آ ن خواات، ای زنده و پا برجای دامئ، از تو میدیرینه

ها روشن شد و به حق انمت که پیش ینیان و پس ینیان به آ ن ها و زمنیآ سامن

شوند، ای زنده پیش از هر زنده، ای زنده پس از هر زنده، ای زنده شایس ته می

ای نبود، ای زنده کننده مردگان و مریاننده زندگان، ای زنده، در آ ن وقیت که زنده

 ؛معبودی جز تو نیست
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O Allah, sille zotërinë tonë, Imamin, 

udhëzuesin, udhërrëfyesin, qëndruesin me 

urdhrin Tënd! Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi baballarët e tij të 

pastër! Nga të gjithë besimtarët dhe 

besimtaret, në Lindje dhe në Perëndim të 

tokës, në fusha dhe në male, në tokë dhe në 

detet e saj; prej meje dhe prej prindërve të 

mi; bekimet qofshin sa madhësia e Arshit të 

Allahut dhe sa boja e Fjalëve të Tij, të cilat 

maten me dijen e Tij dhe rrethohen me 

Librin e Tij!  
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ِِّْغ َمْوالانَ  هُمَّ بَل
ِّّٰ ِ عَلَْیِه َوعَََلّٰ آ ابئِِه  الل ماَم الْهاِدَي الَْمهِْديَّ الْقامِئَ ِبأَْمرَِك َصلَواُت اَّللِّّٰ ِ

ااْل

یعِ الُْمْؤِمِننَی َوالُْمْؤِمناِت يِف َمشاِرِق اْلَْرِض َوَمغاِرهِبا، َسهِْلها َوَجَبِلها،  اِهرِیَن َعْن مَجِ الطَّ

رِها، َوَعّنِِّ َوَعْن َوادِلَ  ِها َوحَبْ امِتِه، َوَما َوبَرِّ ، َوِمداَد لَکِ ِ لَواِت ِزنََة َعْرِش اَّللِّّٰ يَّ ِمَن الصَّ

 .َآْحصاُه ِعلُْمُه، َوَآحاَط ِبِه ِكتابُهُ 

ایفته، قیام کننده به فرمانت که خداای برسان به موالی ما امام راهامنی راه

درودهای خدا بر او و پدران پاکش، از سوی مهه مردان و زانن مؤمن، در 

ها و درایهایش هایش، خشکیها و کوههایش، مهواریهای زمنی و مغربقمّش 

و از طرف من و پدر و مادرم، از درودها به وزن عرش خدا و امتداد لکامتش و 

 .آ چنه دانشش برمشرده و کتابش به آ ن احاطه ایفته
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O Allah, në mëngjesin e kësaj dite dhe deri 

sa të jetoj, nga ditët e mia, unë e ripërtëri 

besëlidhjen dhe besnikërinë time për 

Imamin! Nga kjo besë nuk do të largohem, 

as nuk do të lëkundem dhe as nuk do të heq 

dorë kurrë prej saj! 

O Allah, më bëj mua prej ndihmësve, prej 

bashkëpunëtorëve të tij, prej mbrojtësve të 

tij dhe prej atyre që shpejtojnë drejt tij, për të 

përmbushur nevojat e tij, për t’ju bindur 

urdhrave të tij! Më bëj një ndër mbështetësit 

e tij, përshpejtuesit drejt vullnetit të tij, që 

kërkojnë martirizimin (shehadetin) në duart 

e tij! 

 



40  hadithe 

  -91- 
  

 

ّنِِّ ُآَجدِِّ 
ِ
هُمَّ ا
ِّّٰ ِمي َعهْدًا َوَعْقدًا َوبَْیَعًة ََلُ الل َذا َوَما ِعْشُت ِمْن َآایَّ ُد ََلُ يِف َصِبیَحِة یَْوِمي هّٰ

ِِّنَی  اب هُمَّ اْجَعلِّْن ِمْن َآنْصاِرِه َوَآْعواِنِه، َواَّلَّ
ِّّٰ يِف ُعُنِقي اَل َآُحوُل َعهْنا َواَل َآُزوُل َآبَدًا، الل

لَْیِه يِف 
ِ
ِه، َوالُْمْمَتِثِلنَی ِلَواِمرِِه ، َوالُْمحاِمنَی َعْنُه، َعْنُه، والُْمساِرِعنَی ا ِ ِِ  قَضاِء َحَوا

راَدِتِه، َوالُْمْستَْشهَِدیَن بنَْیَ یََدیِْه؛
ِ
یلّٰ ا
ِ
اِبِقنَی ا  َوالسَّ

ام، خداای در صبح این روز و ات زندگی کمن از روزهامی، برای آ ن حرضت بر عهده

گاه دست برندارم. ، رو نگردامن و هیچکه از آ نکمن عهد و پامین و بیعت جتدید می

کنندگان از او قرار ده و از ش تابندگان خداای مرا، از ایران و مدداکران و دفاع

کنندگان َاوامرش و مدافعان هایش و اطاعتبه سویش، در برآ وردن خواس ته

 شدگان در پیشگاهش؛اش و کش تهگریندگان به سوی خواس تهحرضتش و پیش
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O Allah, nëse vdekja do të ndërhyjë mes 

meje dhe atij, të cilën ti e ke caktuar për 

robtë e Tu, atëherë, më nxirr mua nga varri 

im, me qefinin veshur, duke mbajtur 

shpatën ngritur, me shtizën në hark, duke 

iu përgjigjur thirrjes së thirrësit, në 

vendbanime e në shkretëtira! 

O Allah, më trego qenien e tij madhështore 

dhe ballin e ndritshëm! Bëjë shikimin e tij 

kënaqësi të syve të mi dhe shpejtoje ardhjen 

e tij! Lehtësoje shfaqjen e tij, zgjeroje rrugën 

e tij! Më ço në rrugën e tij dhe urdhrin e tij 

bëje të zbatueshëm, dhe forcoje atë! 
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ي َجَعلَْتُه عَََلّٰ ِعباِدَك َحْتامً َمْقِضیًِّا فَأَْخرِْجِّن ِمْن  ِ ْن حاَل بَیِّْن َوبَیْنَُه الَْمْوُت اَّلَّ ِ
هُمَّ ا
ِّّٰ الل

اِعي يِف الْحا یًا َدْعَوَة ادلَّ ِدًا قَناِِت، ُملَبِِّ ْیِفي، ُمَجرِّ ِِضِ قرَْبِي ُمْؤتَِزرًا َكَفِّن، شاِهرًا س َ

َة الَْحِمیَدَة، َواْكُحْل ]َواْكَحْل[ انِظرِي  یَدَة، َوالُْغرَّ ش ِ لَْعَة الرَّ هُمَّ َآِرِّن الطَّ
ِّّٰ َوالْباِدي . الل

َتُه،  ْل فََرَجُه، َوَسهِِّْل َمْخَرَجُه، َوَآْوِسْع َمهْنََجُه، َواْسُُلْ ِِب َمَحجَّ لَْیِه، َوَعِِّ
ِ
ِبنَْظَرٍة ِمّنِِّ ا

 . ُه، َواْشُدْد َآْزَرهُ َوَآنِْفْذ َآْمرَ 

خداای اگر بنی من و او مرگی که بر بندگانت حمت و قطعی ساخیت حائل شد، 

کفن پوش یده از قرب مرا بریون آ ور، اب مششری از نیام برکش یده و نزیه برهنه، 

نشنی. خداای آ ن کننده، در میان شهرنشنی و ابدیهپاخسگو به دعوت آ ن دعوت

س توده را به من بامناین و اب نگاهی از من به او،  جامل اب رشادت و پیشاین

ام را رسمه بنه و در گشایش امرش ش تاب کن و راه آ مدنش را آ سان گردان دیده

و ش یوه و روشش را وسعت خبش و مرا به راهش درآ ور و فرمانش را انفذ کن و 

 پشتش را حممک گردان،
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O Allah, ringjalli qytetet e Tua me të dhe 

ringjalli robtë e Tu me të, sepse Ti ke thënë 

dhe thënia Jote është e vërtetë: 

“Shkatërrimi në tokë dhe në det është 

shfaqur si pasojë e punëve të këqija të 

njerëzve...”55Atëherë, o Allah, na e shfaq 

përfaqësuesin Tënd dhe birin e vajzës së 

Profetit Tënd, emri i të cilit është si emri i 

të Dërguarit Tënd (Paqja e bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe familjen e tij!), që të mos 

fitojë asgjë nga e pavërteta, përveç nëse e 

shpërbën dhe e vërteton të vërtetën! 

 

                                                            
55 Sure “Er Rrum”, ajeti 41. 
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هُمَّ ِبِه ِبالَدَك، َوَآَْحِ ِبِه ِعباَدكَ 
ِّّٰ ِر الل ََّك ُقلَْت َوقَْوُُلَ الَْحقُّ َوامْعُ ن

ِ
اُد  :، فَا ﴿َظهََر الَْفسّٰ

اِس﴾ ا َكَسبَْت َآیِْدي النِّّٰ ِ َو الَْبْحِر ِبمّٰ هُمَّ لَنا َوِلیََّك َواْبَن ِبنِْت نَِبیَِِّك  ،يِف الرَْبِّ
ِّّٰ فَأَْظهِِر الل

ىّٰ  قَّ الَْحقَّ الُْمَسمَّ قَُه، َوحُیِ الِّ َمزَّ
ِ
ٍء ِمَن الْباِطِل ا ّٰ اَلیَْظَفَر بََِشْ ، َحیتَّ اِبْْسِ َرُسوُِلَ

َقُه؛ قِِّ  َوحُیَ

خداای به دست او کشورهایت را آ ابد کن و بندگانت را به وس یَل او زنده فرما، به 

در خشکی و درای به سبب »ات حق است که: درس یت که تو فرمودی و گفته

]از اعامل زشت[ که مردم به دست خود مرتکب شدند تباهی و فتنه آ شاکر  آ چنه

ات و فرزند دخَت پیامربت که به انم رسولت انمیده ، خداای ویل«شده است

شده، برای ما آ شاکر کن ات به چزیی از ابطل دست نیابد، مگر آ ن را از مه 

 بپاشد و حق را پابرجا و اثبت مناید؛

 

 

 

https://www.erfan.ir/quran/?soreh=30&ayeh=41
https://www.erfan.ir/quran/?soreh=30&ayeh=41
https://www.erfan.ir/quran/?soreh=30&ayeh=41
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O Allah, bëje atë strehën e robëve të Tu të 

shtypur dhe ndihmës për atë që nuk gjen 

ndihmës tjetër përveç Teje, dhe 

ripërtëritës të asaj që është thyer nga 

dispozitat e Librit Tënd; përforcues i asaj 

që erdhi nga shenjat e fesë Tënde dhe 

traditës së Profetit Tënd (Paqja bekimi i 

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

O Allah, bëje atë prej atyre që i ke 

mbrojtur nga padrejtësia e dhunuesve! 
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دًا ِلَما َك، َوُمَجدِِّ ُد ََلُ انِِصًا غرَْیَ هُمَّ َمْفَزعًا ِلَمْظلُوِم ِعباِدَك، َوانِِصًا ِلَمْن اَلجَیِ
ِّّٰ  َواْجَعَْلُ الل

 ُ دًا ِلَما َوَرَد ِمْن َآعاْلِم ِدیِنَك َوُسنَنِ نَِبیَِِّك َصَلَّ اَّللِّّٰ یِِّ َل ِمْن َآْحاکِم ِكتاِبَك، َوُمش َ ُعطِِّ

ْنتَُه ِمْن بَأِْس الُْمْعَتِدینَ  ْن َحصَّ هُمَّ ِممَّ
ِّّٰ ، َواْجَعَْلُ الل  . عَلَْیِه وآ َِلِ

نت و ایور برای کیس که خداای او را قرار ده پناهگاهی برای س متدیدگان از بندگا

ایبد و جتدیدکننده آ چنه از احاکم کتابت تعطیل شده و ایری برای خود جز تو منی

های پیامربت )درود خدا بر او و های دینت و روشکننده آ چنه از نشانهحممک

که از محَل متجاوزان،  خاندانش( رس یده است و او را قرار ده، خداای، از آ انن

 نگاهش داری،
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O Allah, gëzoje Profetin Tënd, 

Muhamedin (Paqja e bekimi i Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), me shfaqjen e 

tij dhe ata që i janë përgjigjur ftesës së tij! 

Ki mëshirë ndaj të pafuqishmëve, pas 

ardhjes së tij. 

O Allah, me ardhjen e tij, largoje vuajtjen 

prej këtij umeti! Shpejtoje shfaqjen e tij! 

Me të vërtetë, ata (jobesimtarët) e shohin 

të largët shfaqjen e tij, kurse ne e shohim 

të afërt, me mëshirën Tënde, o më 

Mëshirëmadhi i mëshiruesve!  
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دًا َصَلَّ ا هُمَّ َورُسَّ نَِبیََّك ُمَحمَّ
ِّّٰ ُ عَلَْیِه وآ َِلِ ِبُرْؤیَِتِه َوَمْن تَِبَعُه عَََلّٰ َدْعَوِتِه، َواْرَحِم الل َّللِّّٰ

ْل لَنا ُظهُوَرُه،  ِة حِبُُضوِرِه، َوَعِِّ ِذِه اْلُمَّ َة َعْن هّٰ ِذِه الُْغمَّ َّهُمَّ اْكِشْف هّٰ ِتاکنَتَنا بَْعَدُه . الل اس ْ

ُْم یََرْونَُه بَِعیدًا َونََراُه قَرِیبًا، بِ  هنَّ
ِ
نیَ ا امِحِ تَِك اَی َآْرَحَم الرَّ  .َرمْحَ

 که بر خداای پیامربت محمِّد )درود خدا بر او و خاندانش( را به دیدار او و کساین

مح فرما، پایه دعوتش از او پریوی کردند شاد کن و پس از او به درماندگی ما ر

ورش خداای این اندوه را از این امت به حضور آ ن حرضت برطرف کن و در ظه

بینمی، به یبینند و ما نزدیک مای ما ش تاب فرما که دیگران ظهورش را دور میبر 

.ترین همراباننات ای همرابنهمرابین  
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Shpejto, shpejto, o Zotëria im, o Zotërues i 

kohës! 

مانِ   .الَْعَجَل الَْعَجَل اَی َمْوالَي اَی صاِحَب الزَّ

 .صاحب الزمان ! ایای موالی من ش تاب کن، ش تاب کن،
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