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Me emrin e Allahut, të 

Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit 

 Falënderimet i takojnë Allahut 

tëMadhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi Profetin Muhamed, mbi 

familjen e tij të pastër dhe mbi shokët e tij 

të zgjedhur! 

Es Selamu alejkum ue rahmetullahi ue 

berakatuhu! 

(Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin 

mbi ju!) 
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Imam Muhamed Xhevadi 

(Paqja qoftë mbi të!) 

Imam Muhamed Xhevadi (Paqja 

qoftë mbi të!) lindi në muajin Ramazan, në 

vitin 195 Hixhri, në Medinen e ndritur. U 

rrit nën kujdesin e babait të tij, imam 

Ridhait (Paqja qoftë mbi të!), i cili e ushqente 

me moralet e Imamatit. Ai erdhi në një 

periudhë të trazuar politike, kontradikta 

midis kalifatit abasit, midis Eminit dhe 

Me’munit. Këto ndodhi dhe situata nuk 

përfundonin pa dhënë ndikimin e tyre në 

jetën e imam Ridhait dhe imam Xhevadit 

(Paqja qoftë mbi ta!).  



40 hadithe 

  -7- 
  

Me’muni i drejtoi sytë tek imam 

Ridhai (Paqja qoftë mbi të!) dhe e ftoi në 

kryeqytetin e kalifatit të tij, në Merva. 

Imam Ridhai (Paqja qoftë mbi të!) u detyrua 

ta pranojë, edhe pse kundërshtoi shumë. 

Para se të drejtohej për në Merva, imam 

Ridhai (Paqja qoftë mbi të!) mori me vete 

djalin e tij, Xhevadin (Paqja qoftë mbi të!) 

dhe u nisën nga Medineja për në Mekë, për 

të vizituar shtëpinë e Allahut të Madhëruar 

dhe t’i japin asaj lamtumirën. Imam Ridhai 

(Paqja qoftë mbi të!) bëri tavaf rreth Qabes, 

së bashku me djalin e tij katërvjeçar, 

Xhevadin (Paqja qoftë mbi të!). 

Për këtë çështje, Ebu Fet'h El- Erbilij 

në librin “Keshful gumeti fi ma'rifetul 

eimeti”, ka transmetuar fjalët e Umejete ibn 
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Aliut: “Unë isha me Ebu Hasanin (Ridhain) 

(Paqja qoftë mbi të!) në Mekë, për të bërë 

ritualin e Haxhit. Më pas shkoi në Horasan. 

Me të ishte djali i tij, Ebu Xhaferri, Xhevadi 

(Paqja qoftë mbi të!). Ebu Hasani, kur 

përfundoi tavafin, u kthye te Mekami i 

Ibrahimit (Paqja qoftë mbi të!) dhe fali 

namaz. Ebu Xhaferri vazhdonte tavafin në 

krah të shoqëruesit. Kur mbërriti te Guri i 

Zi, u ul tek ai. Ai ndenji një kohë të gjatë në 

atë vend.  

-  Çohu, t’u bëfsha kurban! – i tha 

shoqëruesi.  

-  Nuk dua ta lë vendin tim, derisa të 

dojë Zoti, - iu përgjigj. 
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Në fytyrën e tij u pa trishtimi. 

Shoqëruesi shkoi tek imam Ridhai (Paqja 

qoftë mbi të!). 

-  T’u bëfsha kurban! – foli 

shoqëruesi. - Ebu Xhaferri (Paqja qoftë mbi 

të!) është ulur te Guri i Zi dhe nuk pranon 

të ngrihet. 

Ebu Hasani (Paqja qoftë mbi të!) u çua 

dhe shkoi tek Ebu Xhaferri (Paqja qoftë mbi 

të!). 

-  Çohu, o i dashuri im!  

-  Unë nuk dua të ndahem prej këtij 

vendi.  

-  O i dashuri im, çohu!  
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-  Si të çohem dhe t’i jap lamtumirën 

Shtëpisë së Allahut, si ai që nuk do të 

kthehet tek ajo?  

-  Çohu, o i dashuri im! 

Dhe ai u çua.1 Imam Xhevadi (Paqja qoftë 

mbi të!) e ndjeu në zemrën e tij zjarrin e 

ndarjes dhe hidhërimin e largimit prej 

babait të tij. E kuptoi se pas kësaj dite nuk 

do të takoheshin më. Atij iu bë shumë i 

rëndë kthimi vetëm në Medine dhe ndarja 

prej babait të tij, sidomos kur lexoi në letrën 

e lamtumirës se ai nuk do të kthehej. 

Momentet e lamtumirës mbaruan dhe ora 

e ndarjes u afrua. Imami Xhevadi (Paqja 

qoftë mbi të!) u kthye në Medine, duke 

                                                            
1 “KeshfulGumeti”, vëll. 3, f. 152. 
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mbajtur mallin e dashurisë. Babai i tij u 

drejtua për në Merva. Zemra e tij rrihte për 

nga rruga e Medines dhe shoqëronte me sy 

karvanin e Xhevadit të dashur. 
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Letrat e imam Ridhait (Paqja qoftë 

mbi të!)  për djalin e tij, Xhevadin 

(Paqja qoftë mbi të!) 

Imam Ridhai (Paqja qoftë mbi të!) 

mbërriti në Merva dhe qëndroi në 

kryeqytetin e kalifatit abasit. Zemra i rrihte 

fort për djalin e tij, Xhevadin (Paqja qoftë 

mbi të!). Që atje filloi t’i niste letra dhe të 

interesohej për të, duke e porositur dhe 

duke i dërguar këshilla. Historianët 

përmendin se imam Ridhai (Paqja qoftë mbi 

të!) i shkruante djalit të tij dhe në ato 

shkrime ndihej lartësimi dhe fama për 

Xhevadin (Paqja qoftë mbi të!), duke e 

quajtur Ebu Xhaferr.  
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Historia ka ruajtur për ne disa prej 

atyre letrave. Shejh Suduku, në librin e tij 

“Ujunul Akhbaru Ridha (Paqja qoftë mbi 

të!)”, ka përmendur hadithin e ardhur nga 

Ahmed ibn Muhamed ibn ebu Nasër El-

Bizantij, i cili, pasi ka përmendur 

transmetuesit që ia sollën, thotë: “Unë 

lexova letrën e Ebu Hasan Ridhait (Paqja 

qoftë mbi të!), që i dërgonte Ebu Xhaferrit 

(Xhevadit): ‘O Ebu Xhaferr, më njoftuan se 

ndjekësit, kur hipin, të nxjerrin ty prej 

derës së vogël. Veprimi i tyre është 

koprraci, me qëllim që asnjë të mos marrë 

mirësi nga ti. Unë të pyes për hakun tim tek 

ti, që hyrja dhe dalja e jote të mos jenë 

vetëm prej derës së madhe. Nëse del jashtë 

(në tregje, në mjedise të përgjithshme), të 

kesh me vete ar dhe argjend. Pastaj, 
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kushdo që të kërkon, jepi atij. Nëse ndonjë 

prej xhaxhallarëve të tu kërkon prej teje, 

mos i jep më pak se pesëdhjetë dinarë. 

Nëse jep më shumë, nuk është problem. 

Nëse ndonjë prej hallave të tua të kërkon 

diçka, mos i jep më pak se njëzet e pesë 

dinarë. Nëse jep më shumë, është akoma 

më mirë. Unë dua që Zoti të të lartësojë ty, 

prandaj shpenzo dhe mos u frikëso!’”2 

Muhamed ibn Isa ibn Zijadi ka 

thënë: “Unë ndodhesha në sallonin e Ebu 

Abadit dhe pashë një shkresë. Unë i pyeta 

ata se çfarë ishte ajo dhe ata m’u përgjigjën 

se ishte letra e Ridhait (Paqja qoftë mbi të!), 

për djalin e tij, Xhevadin, e ardhur nga 

                                                            
2 “Ujunul Akhbaru Ridha (a.s)”, vëll. 2, f. 8. 



40 hadithe 

  -15- 
  

Horasani. I kërkova të ma japin dhe, kur e 

hapa, lexova: ‘Bismilahir Rrahmanir 

Rrahim! Zoti të shtoftë jetën dhe të mbroftë 

prej armiqve të tu, or bir! T’u bëfsha 

kurban! T’i sqarova ty pasuritë e mia. Jam 

akoma gjallë. Kam shpresë që Allahu të t’i 

forcojë marrëdhëniet me të afërmit e tu dhe 

me ndjekësit, Musain dhe Xhaferrin (Allahu 

qoftë i kënaqur prej tyre!). Seidetu është grua 

e fortë. Allahu të ka zgjeruar mirësitë. O 

biri im, t’u bëfsha kurban!” 

Nëpërmjet këtyre letrave duket 

qartë interesimi dhe përkujdesja e imam 

Ridhait (Paqja qoftë mbi të!) për djalin e tij, 

Xhevadin (Paqja qoftë mbi të!), me qëllim që 

ta përgatisë dhe ta edukojë me edukim të 

veçantë, të përshtatshëm për pozicionin që 
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e priste. Imam Ridhai (Paqja qoftë mbi të!) 

shqetësohej për formimin e personalitetit të 

të birit dhe i shkruante fjalë dhe shprehje 

krenarie dhe madhështie, duke e quajtur 

Ebu Xhaferr, që kur ishte djalosh i vogël. 

Këto këshilla dhe ky edukim që i bënte 

imam Ridhai (Paqja qoftë mbi të!) djalit të tij, 

Xhevadit (Paqja qoftë mbi të!), duke e 

përgatitur për udhëheqjen e Imamatit, 

duken qartë në letrat që i dërgonte atij. Ai i 

kërkonte, që të dilte në sheshe e tregje, me 

qëllim që të ballafaqohej me njerëzit, të 

bashkëpunonte me ta, që ndjenjat e tij të 

përqendroheshin në zemër, të praktikonte 

misionin e dhënies së bamirësisë dhe të 

kryente nevojat e njerëzve, ashtu siç 

kërkonin.  
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Në letrën e dytë duket qartë plani i 

përgatitjes dhe i edukimit të personalitetit 

të Xhevadit (Paqja qoftë mbi të!), duke i 

dhënë të drejtën e shpenzimit të parave të 

tij. Ai e nxiste të forconte marrëdhëniet me 

Beni Hashimin dhe ndjekësit e Ehli Bejtit 

(Paqja qoftë mbi të!), për të praktikuar 

misionin e udhëheqjes, derisa të rritej dhe 

të bëhej i njëjtë me baballarët e tij, prej Ehli 

Bejtit (Paqja qoftë mbi të!). 
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Imamati i imam Xhevadit 

(Paqja qoftë mbi të!) 

Koha e kalimit të Imamatit tek imam 

Xhevadi (Paqja qoftë mbi të!) ishte e rrethuar 

me probleme të rrezikshme. Dialogët dhe 

diskutimet u shtuan rreth personalitetit të 

imam Xhevadit (Paqja qoftë mbi të!), për 

shkak të moshës së vogël, pasi nuk kishte 

arritur moshën e pjekurisë. Ishte afërsisht 

shtatë vjeç, kur babai i tij vdiq. 

Historia ka regjistruar mjaft biseda 

dhe dialogë rreth personalitetit të imam 

Xhevadit (Paqja qoftë mbi të!) dhe zgjuarsisë 
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së tij për të marrë postin e Imamatit. Të 

gjithë dijetarët, transmetuesit e haditheve 

dhe myslimanët, në përgjithësi, u 

interesuan për këtë çështje të rrezikshme. 

Të gjithë myslimanët e dinin se vija e 

Imamatit tek Ehli Bejti (Paqja qoftë mbi të!) 

është e vazhdueshme dhe imam Ali ibn 

Musa Ridhai (Paqja qoftë mbi të!) ka qenë më 

i njohuri i dijetarëve dhe i udhëheqësve 

politikë gjatë kohës së tij. Atëherë kush do 

të jetë imami pas tij? Të gjithë pyetnin dhe 

kishin një zbrazëti, sepse mosha e Xhevadit 

ishte e vogël, me përjashtim të besimtarëve 

të sinqertë dhe atyre që kuptonin të 

vërtetat e gjëra. Për këtë, ndjekësit e Ehli 

Bejtit, të të gjitha shkallëve, 

grumbulloheshin dhe diskutonin çështjen 
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e Imamatit, se kush do të zinte vendin e Ali 

Ridhait (Paqja qoftë mbi të!). 

Shejh Mexhlisi ka transmetuar nga 

libri “Ujnul mu’xhizat” disa ngjarje, që 

ndodhën në atë periudhë të vështirë. “Ishte 

sezoni i Haxhit. Tetëdhjetë teologë dhe 

dijetarë nga Bagdadi dhe zona të tjera u 

grumbulluan dhe shkuan në Haxh. Iu 

drejtuan Medines, për të parë Ebu Xhaferin 

(Paqja qoftë mbi të!). Ata shkuan në shtëpinë 

e Xhaferr Sadikut (Paqja qoftë mbi të!), sepse 

ajo ishte e zbrazët. U ulën në një qilim të 

madh. Tek ata erdhi Menari. 

-  Ky është i biri i Profetit Muhamed 

(Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), - u tha ai, duke treguar 
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Abdullah ibn Ebu Xhaferrin dhe jo imam 

Xhevadin (Paqja qoftë mbi të!). - Kush 

dëshiron ta pyesë, le ta pyesë atë. 

Atë e pyetën për disa gjëra, por ai 

nuk u përgjigj ashtu siç duhet. Kjo gjë i 

habiti dhe i hutoi ndjekësit.  

-  Nëse do ishte Ebu Xhaferi (Paqja 

qoftë mbi të!), nuk do përgjigjej kështu si 

Abdullahu dhe ne do të vazhdonim 

pyetjet. – thanë teologët, duke u çuar për 

t’u larguar. 

Papritur u hap dera dhe hyri 

shoqëruesi. 

-  Ky është Ebu Xhaferri (Paqja qoftë 

mbi të!), - tha shoqëruesi. 
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Të gjithë u çuan dhe e pritën atë, duke e 

përshëndetur. Ebu Xhaferri (Paqja qoftë mbi 

të!) kishte veshur dy këmisha, çallmën dhe 

pantofla. Pastaj u ul. Shumë shpejt u 

vendos qetësia dhe pyetësi që pyeti më 

parë, u çua dhe e pyeti Imamin. Ai iu 

përgjigj ashtu siç duhet. Ata u gëzuan, u 

lutën për të dhe e lavdëruan. Pastaj i thanë 

se xhaxhai i tij, Abdullahu, iu përgjigj 

kështu.  

- La ilahe ilall’llah. – filloi të flasë Ebu 

Xhaferri (Paqja qoftë mbi të!). - O xhaxha, kjo 

është diçka e madhe tek Zoti i Madhëruar. 

Kur të qëndrosh para Zotit nesër dhe të të 

thotë ty: ‘Përse u jep përgjigje robëve të mi, 
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kur në mesin e umetit gjendet një më i ditur 

se sa ti?!’”3 

Në një hadith të Ali ibn Xhaferrit, xhaxhai 

i imam Ridhait (Paqja qoftë mbi të!), i cili 

jetoi në kohën e vëllait të tij, imam Musa 

ibn Xhaferrit, në kohën e djalit të vëllait të 

tij, Ali ibn Musa Ridhait (Paqja qoftë mbi të!) 

dhe në kohën e Xhevadit (Paqja qoftë mbi 

të!), thuhet: “Allahu e ndihmoi Ebu 

Hasanin (Ridhain), kur vëllezërit dhe 

xhaxhallarët e tij e kundërshtuan”. Ai 

përmendi një hadihth dhe e përfundoi 

fjalën e tij. “Unë u çova dhe kapa dorën e 

Ebu Xhaferr Muhamed ibn Ali Ridhait 

                                                            
3 “Biharul Enuar”, vëll. 50, f. 99. 
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(Paqja qoftë mbi të!) dhe i thashë: ‘Dëshmoj 

në Zot, ti je imami im!’”4 

Ky hadith dhe ai që përmendëm më 

lart e të tjerë të ngjashëm me ta, na e bëjnë 

të qartë interesimin dhe përkujdesjen e 

madhe rreth çështjes së Imamatit, pas 

vdekjes së imam Ridhait (Paqja qoftë mbi 

të!). Gjithashtu, duket qartë mosha e imam 

Xhevadit (Paqja qoftë mbi të!), i cili lindi në 

vitet e fundit të jetës së babait të tij. Kjo gjë 

shkaktoi zemërim te ndjekësit e Ehli Bejtit 

(Paqja qoftë mbi të!) për vijën e Imamatit, pas 

imam Ridhait (Paqja qoftë mbi të!). Ata 

gjithmonë e pyetnin atë, kudo që 

takoheshin dhe ai i siguronte se imam, pas 

                                                            
4 “Biharul Enuar”, vëll. 50, f. 21. 



40 hadithe 

  -25- 
  

tij, do të jetë djali i tij dhe se ai do të lindë. 

Kur lindi imam Xhevadi (Paqja qoftë mbi 

të!), ishin të njëjtat pyetje që i shtroheshin 

imam Ridhait (Paqja qoftë mbi të!): A nuk 

është i vogël Xhevadi? Si ka mundësi, që të 

mbajë përgjegjësinë e Imamatit dhe çështjet 

e tij, kur ai është kaq i vogël? Imam Ridhai 

(Paqja qoftë mbi të!) i siguronte ata se imam, 

pas tij, do të ishte Muhamed Xhevadi (Paqja 

qoftë mbi të!).  

Ali ibn Esbati ka transmetuar hadith 

nga Jahja ibn Sanai. Ai shkoi një ditë tek 

Ebu Hasani (Ridhai) në Mekë dhe e gjeti 

duke ushqyer Ebu Xhaferrin me banane. 

- T’u bëfsha kurban! Ky është i linduri 

i bekuar? – e pyeti Jahja ibn Sanai. 
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- Po, o Jahja, ky është i linduri dhe më 

i bekuari, që nuk ka të ngjashëm me të në 

këtë kohë, për sa i përket çështjeve të 

Islamit. - u përgjigj Ebu Hasani (Ridhai).5 

Ibn Kuluvijetu ka transmetuar nga Kulejni, 

nga Hysejn ibn Muhamedi, nga Hajrani, 

nga babai i tij, i cili ka thënë se një ditë 

ndodhej tek Ebu Hasani (Ridhai), në 

Horasan.  

- O zotëria im, nëse Imamati është tek 

ti, ku do të jetë pastaj? – e pyeti një person.  

-  Tek Ebu Xhaferri, djali im, - iu 

përgjigj Ebu Hasani (Ridhai).  

                                                            
5 “Biharul Enuar”, vëll. 50, f. 35. 
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- Po ai është i vogël.  

- Allahu i Madhëruar e dërgoi Isain 

(Paqja qoftë mbi të!) Profet, mbajtës të 

Sheriatit, në moshë më të vogël se sa mosha 

e Ebu Xhaferrit.6 

Muamar ibn Hal’ladi ka thënë: “Unë 

dëgjova Ridhain (Paqja qoftë mbi të!) që 

thoshte: ‘Ju nuk keni nevojë për të. Ja ku 

është Ebu Xhaferri. Unë i kam dhënë 

vendin tim dhe e kam ulur në karrigen 

time. Te ne, Ehli Bejti, të vegjlit tanë 

trashëgojnë të mëdhenjtë tanë’”.7 

                                                            
6 “Biharul Enuar”, vëll. 50, f. 24. 
7 Ibn Sabag El-Malikij, “Fusulil Muhimetu”. 
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Gjithashtu, dijetarët, teologët e 

pohuan Imamatin e tij, edhe pse ishte në 

moshë të vogël. Edhe Me’muni e pohon 

këtë gjë, kur bëri publike martesën e vajzës 

së tij, Umu Fadëllin, me imam Xhevadin 

(Paqja qoftë mbi të!). Në anën tjetër, gjejmë 

kadiun e shtetit abasit, në atë kohë Jahja ibn 

Ekthemin, i cili e pohon Imamatin e imam 

Xhevadit (Paqja qoftë mbi të!), dhe të 

njohurit e Beni Abasit u detyruan të 

dorëzohen para shkallës së lartë të dijeve 

që kishte imam Xhevadi (Paqja qoftë mbi 

të!), pasi ishin të pranishëm në diskutimin 

që u bë mes Xhevadit (Paqja qoftë mbi të!) 

dhe Jahja ibn Ekthemit, në pallatin e 

Me’munit (kalifi abasit). Njerëzit e 

kundërshtuan Me’munin, për martesën e 



40 hadithe 

  -29- 
  

vajzës së tij me imam Xhevadin (Paqja qoftë 

mbi të!). 

- Për sa i përket djalit të tij (Ridhait), 

Muhamedin, unë e zgjodha se ai është më i 

lartë se dijetarët dhe të njohurit, megjithëse 

është i vogël në moshë, - u tha ai atyre.  

- Ky djalë është i vogël e çfarë diturie 

dhe urtësie gjendet tek ai?! – iu drejtuan 

ata. - Lëre atë, o prijës i besimtarëve, të 

mësojë, pastaj bëj çfarë të duash! 

- Më duket se ju dyshoni te fjalët e 

mia?! – iu përgjigj ai. - Nëse doni, 

sprovojeni ose sillni një person ta sprovojë, 

pastaj thoni çfarë të doni për të.  

-  A na lejon ta bëjmë këtë gjë?  
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- Po.  

Ata dolën prej tij. Mendimtarët u 

mblodhën te Jahja ibn Ekthemi. Ky do të 

përballej me Xhevadin (Paqja qoftë mbi të!). 

Të gjithë u grumbulluan te Me’muni. Të 

pranishmit ishin jo vetëm njerëz të 

zakonshëm, por edhe personalitete të 

njohura të asaj kohe. Jahja ibn Ekthemi iu 

afrua imam Xhevadit (Paqja qoftë mbi të!) 

dhe e pyeti për disa çështje. Imam Xhevadi 

(Paqja qoftë mbi të!) iu përgjigj me përgjigje 

të mrekullueshme dhe i sqaroi ashtu siç 

duhej.8 

Një prej pyetjeve që Jahja i bëri 

imam Xhevadit (Paqja qoftë mbi të!), ishte: 

                                                            
8 Ibn Sabag El-Malikij, “Fusulil Muhimetuf”. 
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“Çfarë do të thuash për atë person, që ka 

veshur ihramin (rrobat e Haxhit) dhe bën 

gjueti?” Ebu Xhaferri (Paqja qoftë mbi të!) i 

tha: “Në hallall apo në haram; i ditur ka 

qenë apo i paditur; e vrau me qëllim apo 

gabimisht; vrasësi ka qenë i vogël apo i 

madh; i lirë apo i robëruar; fillues për 

vrasje apo rikthyes; ka qenë shpend apo 

diçka tjetër; prej të vegjëlve apo prej të 

mëdhenjve; këmbëngulës apo pendues; ka 

qenë natë apo ditë, kur bëri gjueti; ka pas 

veshur ihramin për Umre apo për Haxh?”  

Jahja nuk ishte në gjendje të 

përgjigjej”.9 Të gjithë u dorëzuan dhe e 

                                                            
9 “Mesudi i thbatul vasijetu”, Botimi Exhetit, f. 189. 
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pohuan Imamatin e imam Xhevadit (Paqja 

qoftë mbi të!), me qëllim që vija e 

baballarëve të tij të mos shkëputej dhe ai të 

jetë vazhdues i predikimit të Shpalljes 

hyjnore, dhe të mbajë përgjegjësinë e 

udhëheqjes, si në anën politike, ashtu edhe 

atë të dijes.  
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Pozita dijetare e imam Xhevadit 

(Paqja qoftë mbi të!) 

Imam Xhevadi (Paqja qoftë mbi të!), 

gjatë gjithë kohës që ishte imam, që zgjati 

afërsisht shtatëmbëdhjetë vjet, ndihmoi në 

pasurimin e shkollës së Ehli Bejtit (Paqja 

qoftë mbi të!), me dituri, mbrojti 

trashëgiminë e medresesë, e cila në atë 

kohë dallohej në mbështetjen e saj te 

Kur’ani dhe Suneti i Profetit Muhamed 

(Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 

familjen e tij!), duke zbërthyer dhe duke 

nxjerrë ligjet e nevojshme për njerëzit. 

Medreseja e Ehli Bejtit (Paqja qoftë mbi të!) 

kujdesej për njohuritë dhe dituritë 
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mendore, për të cilat ndihmuan imamët 

dhe nxënësit e tyre, duke i rritur dhe duke 

i zgjeruar ato, derisa u bënë mur i fortë për 

mendimin dhe Sheriatin islam.  

Në vijën e diturisë, imam Xhevadi 

(Paqja qoftë mbi të!) u mbështet në disa 

mënyra, njëlloj si baballarët e tij. Po 

përmendim më të njohurat. 

 1- Mënyra e studimit dhe e mësimit 

të dijeve të dijetarëve dhe të aftëve, për të 

kuptuar njohuritë e Sheriatit. Ai i nxiste ata 

të shkruanin thëniet që e kishin burimin 

tek Ehli Bejti (Paqja qoftë mbi të!) dhe i 

urdhëronte t’i botonin në kapituj të ndarë 

dhe t’i shpërndanin ato botime, me qëllim 

që njohuritë e Sheriatit të sqaroheshin sa 
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më shumë dhe myslimanët t’i mësonin dhe 

t’i zbatonin. Ky rol i imam Xhevadit (Paqja 

qoftë mbi të!) ishte i njëjtë me atë që zbatuan 

baballarët e tij. Dijetarët e hadithit 

përmendin shumë sahabë të imam 

Xhevadit (Paqja qoftë mbi të!), që u edukuan 

dhe morën prej tij dhe prej baballarëve të 

tij, dituritë dhe njohuritë islame. Kështu, 

ata u bënë urë lidhëse midis imamit dhe 

umetit.  

Shejh Tusi, në librin e tij “El- 

Rixhal”, i ka regjistruar sahabët e imam 

Xhevadit (Paqja qoftë mbi të!) dhe 

transmetuesit e haditheve, të cilët i morën 

dituritë e tyre prej tij. Ata janë afërsisht 

njëqind persona dhe prej tyre ishin dy gra. 

Të gjithë shkruan libra në fusha të 
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ndryshme të diturisë dhe njohurive islame, 

jo vetëm duke e pasuruar së tepërmi dijen, 

por duke e zgjeruar mendimin e drejtë 

islam.  

2- Mënyra e dytë ka qenë përhapja e 

dijes, e njohurisë, zgjerimi i rrethit të 

thirrjes islame, njohja me mendimin islam 

dhe forcimi i bazave të Sheriatit sipas 

rrugës së Ehli Bejtit (Paqja qoftë mbi të!). 

Imam Xhevadi (Paqja qoftë mbi të!), së 

bashku me baballarët e tij, u mbështetën në 

emërimin e përfaqësuesve dhe 

shpërndarjen e tyre në të gjitha zonat 

islame, me qëllim që të jenë thirrës në islam 

dhe predikues të ligjeve islame. Shumicën 

e veprimeve i bënin në fshehtësi, për shkak 

të kontrolleve të qeverisë.  
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3- Prej mënyrave të rëndësishme 

dhe ndikuese, që ndoqi imam Xhevadi 

(Paqja qoftë mbi të!) për përhapjen e 

mendimit islam, kulturimin e umetit, 

mbrojtjen e Sheriatit dhe pastërtinë e tij, ka 

qenë mënyra e dialogëve dhe e 

diskutimeve. Librat e historisë kanë 

regjistruar lloje të ndryshme dialogësh, në 

të gjitha fushat e diturisë.  
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Situata politike në kohën e imam 

Xhevadit (Paqja qoftë mbi të!) 

 Periudha politike në kohën e imam 

Xhevadit (Paqja qoftë mbi të!) ishte e 

dallueshme nga të parat, sepse në këtë 

periudhë u lehtësuan torturimet dhe 

terrori, për imamët e Ehli Bejtit (Paqja qoftë 

mbi të!) dhe ndjekësit e tyre. Kjo ka qenë 

periudha e Me’munit dhe e Mu’tasamit.  

Por nga ana tjetër, ajo ka qenë 

periudha e konfliktit midis forcave abasite, 

për shkak të vrasjes së Eminit prej 

Me’munit, dhënies së vilajetit të Ahdit 

imam Ridhait (Paqja qoftë mbi të!), martesës 
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së tij me vajzën e Me’munit dhe martesës 

së imam Xhevadit me vajzën e Me’mun 

umu Fadëllit. Të gjitha këto veprime, 

favorizime që i bëri familjes së imam Aliut, 

pas Profetit Muhamed (Paqja e bekimi i 

Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), në 

kohën e imam Xhevadit (Paqja qoftë mbi të!), 

u bënë për të vetmin qëllim, të qetësonte 

mendimin për Ehli Bejtin (Paqja qoftë mbi 

të!) dhe të thithte shpirtin e revolucionit 

prej alevive. Edhe pse veproi kështu, 

Me’muni u ballafaqua me disa revolucione 

alevite. 
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Imam Xhevadi (Paqja qoftë mbi të!) 

dhe puna e tij politike 

Po të studiojmë me vëmendje dokumentet 

e ardhura nga imam Xhevadi (Paqja qoftë 

mbi të!) (shkrime dhe hadithe), si dhe 

qëndrimin e shtetit abasit ndaj tij, jemi në 

gjendje të kuptojmë se imam Xhevadi 

(Paqja qoftë mbi të!) ka qenë në krye të 

shtetit, si nga ana politike, ashtu edhe 

ideologjike. Ai zbatonte rolin e tij në 

fshehtësi. 

 1– Letrat 
Historia ka regjistruar disa prej 

letrave të imam Xhevadit (Paqja qoftë mbi 
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të!), drejtuar shokëve, ndjekësve të tij. Këto 

letra sqarojnë më së miri rolin aktiv të 

Imamit në anën politike. Leximi me 

vëmendje i atyre letrave dhe studimi i 

situatës politike shoqërore, paraqesin 

vërtetësitë e mëposhtme: 1- Imam Xhevadi 

(Paqja qoftë mbi të!) ka qenë në krye të kësaj 

kështjelle politike, ideologjike dhe i 

drejtonte me urtësi të gjitha zonat islame. 

2- Fshehtësia dhe mbështetja te 

përfaqësuesit në transmetimin e ligjeve 

dhe mendimeve të sakta islame, thirrja në 

vijën e Ehli Bejtit (Paqja qoftë mbi të!), si 

përfaqësuesi origjinal i Islamit, përhapja e 

Imamatit të tyre dhe shfaqja e dashurisë 

për ta. 3- Ndihmat ekonomike që i vinin 

imam Xhevadit (Paqja qoftë mbi të!) prej 

ndjekësve dhe përfaqësuesve të tij, ai i 
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shpenzonte nëpër aktivitetet dhe veprimet 

e tij në predikim.  

2– Hadithet dhe testamentet 

Prej dokumenteve historike, të cilat 

sqarojnë punën politike të imam Xhevadit 

(Paqja qoftë mbi të!), janë hadithet dhe 

porositë drejtuar shokëve të tij, për të 

punuar në fshehtësi, që të kenë kujdes, të 

mos bien në humnerën e gabimeve, ashtu 

siç kanë rënë ndjekësit e Ehli Bejtit (Paqja 

qoftë mbi të!) para tyre. Ndër ato këshilla 

dhe porosi të imam Xhevadit, përmendim: 

1- Vepruesi me padrejtësi, ndihmuesi i tij 
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dhe pëlqyesi i veprimit të tij janë 

partnerë.10 

2– Nëse gjenden këto tri gjëra tek çdo njeri, 

ai nuk pendohet: lënia e nxitimit, 

konsultimi dhe mbështetja te Zoti i 

Madhëruar.11 

3- Mos i sqaroni çështjet para se të 

ndodhin, se do të pendoheni.  

Qëllimi i këshillimit të shokëve të tij, ka 

qenë përgatitja e tyre për të punuar në 

fushën e predikimit të Shpalljes hyjnore 

dhe të përhapjes së mendimeve të sakta 

                                                            
10 Fusulul Muhimetu, “Dhikri i Imam Xhevadit”. 
11Fusulul Muhimetu, “Dhikri i Imam Xhevadit”. 
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politike. Ai u thoshte atyre që të 

kujdeseshin dhe të mendoheshin thellë në 

këto veprime dhe të mos reagonin 

negativisht, por të konsultoheshin dhe të 

studionin çdo mendim, me qëllim që të 

përfitonin prej mendimeve të të tjerëve dhe 

të mos bënin gabime.  

 

 

 

 

 

 



40 hadithe 

  -45- 
  

 

Qëndrimi i shtetit ndaj imam 

Xhevadit (Paqja qoftë mbi të!) 

 

Studimet dhe analizat për 

qëndrimin që kanë mbajtur dy kalifët 

abasit, ndaj imam Xhevadit (Paqja qoftë mbi 

të!), tregojnë qartë jo vetëm personalitetin 

drejtues të Imamit, por edhe pozitën e lartë 

që zinte te myslimanët. Umeti ishte i 

drejtuar kah ai, sepse ai përfaqësonte 

Imamatin e Ehli Bejtit (Paqja qoftë mbi të!), 

në atë kohë. Për këtë çështje, kemi kërkesën 

e Me’munit, i cili i kërkon imam Xhevadit 

(Paqja qoftë mbi të!) të vijë nga Medineja, në 
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vitin 211 Hixhri dhe martesën me vajzën e 

tij, Umu Fadëllin. Me’muni hyri në konflikt 

me të afërmit e tij për shkak të kësaj 

martese. Ai u përpoq të kuptonte 

qëndrimin e imam Xhevadit (Paqja qoftë mbi 

të!) dhe ta bashkonte me ndihmësit e tij. 

Por imam Xhevadi (Paqja qoftë mbi të!) ishte 

në të kundërtën e asaj. Ai vepronte rolin e 

tij dhe çdo hap që hidhte, ishte i studiuar. 

Lëvizte në kohën e duhur dhe të 

përshtatshme. Nuk pranoi të qëndrojë në 

Bagdad, me qëllim që të jetë larg ndjekjeve 

dhe bllokadave të shtetit. Për këtë, ai u 

kthye në Medine, për të zbatuar planet dhe 

të realizojë qëllimet e tij, si imam, 

predikues i Sheriatit. Pas vdekjes së 

Me’munit, në pushtet erdhi Mu’tesami. Ai 

ishte si të parët e tij. Kishte frikë Imamatin 
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e Ehli Bejtit (Paqja qoftë mbi të!) dhe pozitën 

e lartë të tyre. Mu’tasami, në vitin 219, e ftoi 

imam Xhevadin (Paqja qoftë mbi të!) të 

shkojë në Bagdad, sepse i frikësohej 

zgjerimit të ndikimit të tij, për të qenë më 

afër mjeteve kontrolluese të shtetit dhe për 

ta larguar nga roli i tij predikues. Imami 

shkoi në Bagdad dhe qëndroi derisa vdiq, 

në vitin 220 hixhri.  

Ibn Shehërashub thotë: “Kur 

Mu’tasami erdhi në pushtet, filloi të 

kontrollojë gjendjen e Imamit. Ai i shkroi 

Abdul Melik El-Zejatit, që ta dërgojë tek ai 

imam Xhevadin (Paqja qoftë mbi të!) dhe 

Umu Fadëllin. El-Zejati dërgoi Ali ibn 

Jaktinin tek imam Xhevadi, që ta njoftojë 

rreth urdhrit të Mu’tasamit. Imam Xhevadi 
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(Paqja qoftë mbi të!) u përgatit dhe u nis për 

në Bagdad. Mu’tasami e shoqëroi dhe e 

nderoi atë, së bashku me Umu Fadëllin, 

duke i dhënë dhurata. Disa historianë 

thonë se Mu’tasami e kreu vrasjen e imam 

Xhevadit (Paqja qoftë mbi të!) duke 

vendosur helm në ushqim”.  

Për këtë ngjarje, Ibn Babevejhi thotë: 

“Mu’tasami e helmoi Muhamed ibn 

Aliun”.12 Imam Xhevadi udhëtoi për te 

Zoti i tij, kur ishte afërsisht njëzet e pesë 

vjeç. Edhe pse jetëshkurtër, jeta e tij ishte e 

mbushur me dituri, përpjekje, xhihad etj. 

Ai vdiq në Bagdad, në muajin Dhul–

hixhxhe, në vitin 220 Hixhri dhe u varros 

                                                            
12 “El-Menakib”, vëll. 4; “Dhikri i Imam Xhevadit”. 
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në varrezat e kurejshëve, me gjyshin e tij, 

Musa ibn Xhaferrin.  

Haxhi Shejkh Vullnet Merja 
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nga imam Muhamed 

Xhevadi (Paqja qoftë mbi të!) 
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Hadithi 1 

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

“Besimtari ka nevojë për tri cilësi: suksesin nga 

Zoti i Plotfuqishëm, predikimin nga brenda 

vetes dhe të pranojë këshillat që i japin”.13 

 

ْنُُالُْمؤِمنُُ قحُبوٍلُِممَّ حْفِسِه،ُوح ُواِعظٍُِمْنُن ،ُوح لَّ جح وح زَّ ُعح ِ ُاّلله تاُجُا ىلُثحالِثُِخصاٍل:ُتحْوفیٍقُِمنح ْ َیح

ُحُه.ُ)حبار حْنصح  (873،ُص57الانوار،ُجی

فرمود:ُمؤمنُدرُهرُحالُنیازمندُبهُسهُخصلتُاست:ُتوفیقُازُطرفُخداوندُمتعال،ُ

 .کىسُکهُاوُراُنصیحتُمنایدواعظىُازُدرونُخود،ُقبولُوُپذیرشُنصیحتُ

 

                                                            
13 “Biharul Enuar”, vëll. 75, f. 358. 
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Hadithi 2 

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

“Takimi me miq dhe vëllezër të mirë pastron 

dhe ndriçon zemrën, sjell lulëzimin e intelektit 

e të urtësisë, edhe pse mund të jetë për në një 

kohë të shkurtër”.14 

 

ُ ُنحْزرًاُقحلیاًل.ُ)حبارعلیهقالح ْنُاکنح ُا  ْقِلُوح ُتحلْقیٌحُِللْعح ٌة،ُوح حْْشح الانوار،ُالسالم:ُُمالقاُةُااْلخواِنُن

 (878،ُص57ج

فرمود:ُمالقاتُوُدیدارُابُدوس تانُوُبرادرانُ]خوب[،ُسببُصفاىُدلُوُنورانیهتُآ نُ

تُزمىم هُاىنُکواتگرددُوُموجبُشکوفاىیُعقلُوُدرایتُخواهدُگشت؛ُگرچهُدرُمده

 .اجنامُپذیرد

                                                            
14 “Biharul Enuar”, vëll. 71, f. 353. 
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Hadithi 3 

 

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

“Bëni kujdes nga shoqërimi me të ligun, sepse 

ai është si një shpatë e mprehur, që e ka pamjen 

të bukur, por ndikimin të hidhur”.15 

 

ُعلیه ُقالح بحُةُالْشَّ ُُمصاحح ُوح کح ّیه حْقبُحالسالم:ُا  ُی ُرُهُوح نْظح ُسُنُمح ْ ْسلُوِل،َُیح ُالْمح ِِ ْی لس َّ َُّهُاکح ن ُحُیِر،ُفحا 

 (793،ُص57الانوار،ُجآ ثحُرُه.ُ)حبار

فرمود:ُمواظبُابشُازُمصاحبتُوُدوس ىتُابُافرادُرشور؛ُچونُکهُاوُهامنندُمششریىُ

اقُاستُکهُظاهرشُزیباُوُاثراتشُزشتُوُخطرانکُخواهدُبود  .زهرآ لود،ُبره

                                                            
15 “Biharul Enuar”, vëll. 71, f. 198. 
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Hadithi 4 

 

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

“Si humbet ai, kur garantues i tij është Allahu? 

Si shpëton ai, kur Allahu është thirrja e tij? Ai 

që i shkëput shpresat tek Allahu dhe mbështetet 

te dikush tjetër, Allahu do ta dorëzojë tek ai”.16 

ُ ُا ىلُعلیهقالح عح ِنُانْقحطح ُمح ُطاِلُبُه،ُوح ِنُاّلله حْنُجوُمح ُی ِح کحْی ،ُوح ُاکِفُُلُ ُ ِنُاّلله یَُّعُمح ُیُضح ِح السالم:ُکحْی

حْیِه.ُ)حبار ل ُا  ُ حُهُاّلله َُّکَّ ُوح ِ ُاّلله  (777،ُص83الانوار،ُجغحرْیِ

پرستُوُمتکفهلُاوست.ُ فرمود:ُچگونهُگمراهُوُدرماندهُخواهدُشدُکىسُکهُخداوندَُسح

ّیبدُکىسُکهُخداوندُطالبشُاست.ُهرُکهُازُخداُقطعُامیدُکندُوُبهُورُجناتُىمچط

 .کندغریُاوُپناهندهُشود،ُخداوندُاوُراُبهُهامنُخشصُواگذارُىم

                                                            
16 “Biharul Enuar”, vëll. 68, f. 155. 
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Hadithi 5 

 

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

“Kush nuk e njeh situatën, rrymat do ta 

rrëmbejnë dhe ai do të humbasë”.17 

 

ُعلیه صاِدُر.ُ)حبارقالح ُآ ْعیحْتُهُالْمح واِردح حْعرِِفُالْمح حْمُی ْنُل  (843،ُص83الانوار،ُجالسالم:ُمح

 .رابیدُوُهالکُخواهدُشدش ناسُنباشد،ُجرّیانت،ُاوُراُىمفرمود:ُهرکسُموقعیت

 

 

                                                            
17 “Biharul Enuar”, vëll. 68, f. 340. 
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Hadithi 6 

 

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

“Të fajësosh të tjerët, pa asnjë arsye, do të 

shkaktosh pakënaqësi dhe zemërim, ndërkohë që 

nuk do të mund të fitosh kënaqësinë e tyre”.18 

 

ُعلیه ِتْعتاٍب.ُ)حبارقالح ُاس ْ ُِمْنُغحرْیِ ُاْرِتیاٍبُآ ْعتحبح ُِمْنُغحرْیِ تحبح ْنُعح ،57ُر،ُجالانواالسالم:ُمح

 (737ص

دیگرانُبدونُعلهتُوُدلیل،ُسببُانراحىتُوُخشمُخواهدُفرمود:َُسزنشُکردنُ

 .کهُرضایتُآ اننُنزیُکسبُخنواهدُکردگشت،ُدرحاىل

                                                            
18 “Biharul Enuar”, vëll. 71, f. 181. 
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Hadithi 7 

 

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

“Adhurimi më i mirë është sinqeriteti”.19 

 

ُعلیه ِةُااْلْخالُص.ُقالح ُلُالِْعبادح  (547،ُص83)حبارالانوار،ُجالسالم:ُآ فْضح

 .دهاُآ نُاستُکهُخالصُوُبدونُرّیُابشترینُوُارزمشندترینُعبادتفرمود:ُابُفضیلت

 

 

 

 

                                                            
19 “Biharul Enuar”, vëll. 68, f. 245. 
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Hadithi 8 

 

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

“Koha e lindjes së imam Mehdiut (Allahu e 

shpejtoftë ardhjen e tij!) është e fshehur nga 

njerëzit e kohës së tij dhe personaliteti i tij është 

i fshehur nga dituria e njerëzve. Ai mbart të 

njëjtin emër dhe pseudonim të të Dërguarit të 

Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij!)”.20 

 

                                                            
20 “Biharul Enuar”, vëll. 51, f. 32. 
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ُعلیه ُاُلقالح فىُعحَلح ْ ُالسالم:َُیح ِ ُسولُاّلله هُیُرح َُسح ُُهوح ُصُه،ُوح ْ ْْنُْمُخشح حغیُبُعح ُی تُُه،ُوح نهاِسُِوالدح

ُکحنهیِه.ُ)حبارالانوار،ُجعلیههللاصَل  (85،ُص77وآ هلُوح

السالمُبرُمردمُزمانشُخمفىُاست،ُوُخشصشُازُفرمود:ُزمانُوالدتُامامُعرصُعلیه

وآ هلُهعلیهللارسولُخداُصَلکنیهُانمُوُمهش ناختُافرادُغایبُوُپْنانُاست؛ُوُاوُمه

 .است
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Hadithi 9 

 

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

“Nderi i besimtarit është të mjaftohet me ato që 

ka dhe të mos ia ketë nevojën pasurisë së të 

tjerëve”.21 

 

ُعلیه ِنُقالح ُالُْمْؤِمِنُِغناهُعح  (739،ُص55النهاِس.ُ)حبارالانوار،ُجالسالم:ُِعزُّ

 .نیازىُوُطمعُنداشنتُبهُمالُوُزندگىُدیگرانُاستفرمود:ُعزهتُمؤمنُدرُىب

 

                                                            
21 “Biharul Enuar”, vëll. 72, f. 109. 
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Hadithi 10 

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

“Kush e dëgjon një folës, e ka adhuruar atë; nëse 

folësi flet në emër të Zotit, atëherë dëgjuesi ka 

adhuruar Zotin, por, nëse folësi flet në gjuhën e 

shejtanit, atëherë ai ka adhuruar shejtanin”.22 

 

ُعلیه ،ُقالح ح ُاّلله بحدح ُفحقحْدُعح ِ ِنُاّلله ُالنهاِطُقُعح ْنُاکنح ُه،ُفحا  بحدح ْنُآ ْصغىُا ىلُانِطٍقُفحقحْدُعح السالم:ُمح

حْنِطُقُعحنُْ ُالنهاِطُقُی ْنُاکنح ُا  .ُ)اکیف،ُجُوح بلیسح ُا  بحدح بلیسُفحقحْدُعح  (484،ُص8ِلساِنُا 

چهُفرمود:ُهرُکسُبهُخشىصُخسرنانُعالمقندُوُمامتیلُابشد،ُبندهُاوست،ُپسُچنان

خسنورُبراىُخداُوُازُاحاکمُوُمعارفُخداُخسنُبگوید،ُبندهُخداست،ُوُاگرُازُزابنُ

ُ.بودُش یطانُوُهواُوُهوسُوُمادّیتُخسنُبگوید،ُبندهُش یطانُخواهد

                                                            
22 “Biharul Enuar”, vëll. 6, f. 434. 
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Hadithi 11 

 

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

“Nuk të dëmton ty zemërimi i atij që kënaqet 

me padrejtësinë”.23 

 

ُعلیه ْوُر.ُ)حبارالانوار،ُجقالح ْنُرِضاُهُالْجح حطُُمح ُخسح کح  (833،ُص55السالم:ُالیحُُضُّ

 .رضاُوُخش نودیشُجورُوُس متُاستُرساند،ُخشمُآ نُکىسُکهفرمود:ُتوُراُزّینُمنی

 

 

                                                            
23 “Biharul Enuar”, vëll. 72, f. 380. 
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Hadithi 12 

 

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

“Kushdo që ju vjen për të kërkuar vajzën tuaj 

për martesë dhe ju bindeni për fenë dhe besimin 

e tij, atëherë martojeni me të, përndryshe, do të 

bëheni shkak i shkatërrimit dhe i korrupsionit 

në tokë”.24 

ُعلیه لُوُهُتحْکُنُِفْتنحٌةُیِفُقالح الهُتحْفعح ُجوُه،ُا  ِ وه حتحُهُفحزح ُآ مان ُدینحُهُوح ضیمُتْ ُفحرح حْیُُکْ ل ُا  بح طح ْنُخح السالم:ُمح

ُفحساٌدُکحبرْی.ُ)اکیف،ُج  (845،ُص7ااْلْرِضُوح

ُاُوُتدیهنُوُامانتدارىُاوُمطمنئفرمود:ُهرُکهُبهُخواس تگارىُدخرتُشامُآ یدُوُبهُتقُو

ابش یدُابُاوُموافقتُکنید،ُوگرنهُسببُفتنهُوُفسادُبزرگىُبرُروىُزمنیُخواهیدُىم

 .شد

                                                            
24 “Biharul Enuar”, vëll. 5, f. 347. 
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Hadithi 13 

 

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

“Nëse të paditurit do të kishin heshtur, njerëzit 

nuk do të kishin mosmarrëveshje me njëri-

tjetrin”.25 

 

ُعلیه ُالنهاُس.ُ)حبارالانوار،ُجقالح ِح اُاْختحلح ُالْجاِهُلُمح کحتح  (37،ُص57السالم:ُلحْوُسح

 .شوندچهُافرادُجاهلُساکتُابش ند،ُمردمُدچارُاختالفاتُمنىفرمود:ُچنان

 

                                                            
25 “Biharul Enuar”, vëll. 75, f. 81.  
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Hadithi 14 

 

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

“Kushdo që lavdëron dhe miraton një vepër të 

shëmtuar, ai është partner në të (edhe në 

dënim)”.26 

 

ُعلیه یاکًُفیِه.ُ)حبارالانوار،ُجقالح ُرشح ُقحبیحًاُاکنح نح تحْحسح ِنُاس ْ  (35،ُص57السالم:ُمح

 .فرمود:ُهرُکهُاکرُزش ىتُراُحتسنیُوُتأ ییدُکند،ُدرُ]ِعقاب[آ نُرشیکُاست

 

                                                            
26 “Biharul Enuar”, vëll. 75, f. 82.  
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Hadithi 15 

 

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

“Kushdo që nënshtrohet ndaj çdo veprimi, 

komandimi, lëvizjeje etj, pa siguri, para më të 

mirëve, ai e ka humbur veten dhe, si përfundim, 

nuk do të fitojë gjë, veç zemërimit dhe inatit”.27 

ُعلیه ُاقالح ىلح ُا  ِنُانْقادح الْعاِقبحِةُالسالم:ُمح کحِةُوح
ُهُِللْهحلح حْفسح ُن ضح رح ِةُفحقحْدُعح ح ُالِْخریح أ نینحِةُقحْبلح مح لطُّ

 (884،ُص57الُْمْغِضبحِة.ُ)حبارالانوار،ُج

فرمود:ُهرکسُبدونُاطمینانُنسبتُبهُجوانبُ]هرُاکرى،ُفرماىن،ُحرکىتُو...[مطیعُوُ

جزُخشمُوُاىُپذیراىُآ نُشود،ُخودُراُدرُمعرضُهالکتُقرارُداده؛ُوُنتیجه

 .عصبانیهتُخنواهدُگرفت

                                                            
27 “Biharul Enuar”, vëll. 75, f. 364.  
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Hadithi 16 

 

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

“Kushdo që kërkon ndihmën e Allahut, nuk do 

të ketë nevojë për njerëzit. Kushdo që i 

frikësohet Allahut, do të jetë i dashur te njerëzit, 

edhe nëse ata vetë nuk frikësohen”.28 

ُعلیه ْنُقالح ُا  بَُّهُالنهاُسُوح ُآ حح ح َّقحىُاّلله ِنُات مح حْیِه،ُوح ل ُالنهاُسُا  فْتحقحرح ُا  ِ تحْغىنُاِبّلله ِنُاس ْ السالم:ُمح

 (59،ُص57کحرُِهوا.ُ)حبارالانوار،ُج

نیازُبداندُمردمُحمتاجُاوُخواهندُشدُوُهرُکهُوس یُلُخداوندُىبفرمود:ُهرُکهُخودُراُبه

مردمُُگرید،ُگرچهراُپیشهُخودُکندُخواهُانخواه،ُموردُحمبهتُمردمُقرارُىمتقواىُالهىىُ

 .خودشانُاهلُتقواُنباش ند

                                                            
28 “Biharul Enuar”, vëll. 75, f. 79. 
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Hadithi 17 

 

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

“I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), i mësoi 

imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) një mijë fjalë. 

Çdo fjalë ka një mijë porta dijeje”.29 

 

ُعلیه ُصَلقالح ِ ُسوُلُاّلله ُرح ح ٍة،وآ هلُعحلهیاُعلیهعلیههللاالسالم:ُعحَّلَّ مح ِ َُّکح ِح ٍةُُالسالمُآ لْ مح ِ َُّکح ُُکُّ

ٍة.ُ)حبارالانوار،ُج مح ِ َُّکح ُِ حْفتحُحُآ لْ  (784،ُص43ی

المُتعلمیُالسوآ هل،ُیکُهزارَُّکمهُبهُامامُعَلُعلیهعلیههللاصَلفرمود:ُحُضتُرسولُ

 .شوداىُهزارُاببُعَّلُوُمس ئُلُفرعىُابزُىممنودُکهُازُهرَُّکمه

                                                            
29 “Biharul Enuar”, vëll. 40, f. 134. 
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Hadithi 18 

 

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

“Shërbimi dhe mirësia që nuk falënderohet për 

të, është si një e keqe e pafalshme”.30 

 

ُعلیه َّئحٍةُالتُْغفحُر.ُ)حبارالانوار،ُجقالح ٌةُالتُْشکحُرُکحِسی  (884،ُص57السالم:ُِنْعمح

فرمود:ُخدمتُوُنعمىتُکهُموردُشکرُوُس پاسُقرارُنگرید،ُمهچونُخطاىئُاستُکهُ

 .غریُقابلُخبششُابشد

 

                                                            
30 “Biharul Enuar”, vëll. 75, f. 364. 
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Hadithi 19 

 

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

“Besimi në Allahun e Plotfuqishëm është çmimi 

i çdo gjëje dhe shkalla për të arritur çdo 

lartësi”.31 

 

ُعلیه ُعالٍُ السالم:قالح ُا ىلُُُکهِ ٌ ُغاٍل،ُوُُسَّلَّ ٌنُِلُكهِ ُُِتعاىلُثحمح هِقحُةُابّلله حبارُ.ُ)الث

 (884/7ُ،ُص53،جال نوار

ُعلیه اعامتِدُبهُخداوندُمتعال،ُهباىُهرُچزیُگراىنُاستُوُنردابنُرس یدنُبهُ السالم:قالح

 .هرُبلنداىی

                                                            
31 “Biharul Enuar”, vëll. 78, f. 364-365. 

https://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/30022542
https://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/30022542
https://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/30022542
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Hadithi 20 

 

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

“Robit nuk i është i plotësuar besimi i vërtetë, 

derisa feja dhe dispozitat e saj të kenë përparësi 

mbi dëshirat (egon) e tij. Askush nuk do të jetë 

i humbur dhe i mjerë përveç atij që vë egon dhe 

dëshirat e tij trupore përpara fesë dhe 

dispozitave hyjnore”.32 

 

ُعلیه ُقالح لحْنُُُیِْلکح ِتِه،ُوح هْوح ُدینحُهُعحَلُشح ُیُْؤِثرح ىته ُااْلمیاِنُحح قیقحةح ْبُدُحح ُالْعح تحْْکِلح حس ْ حْنُی السالم:ُل

تحُهُعحَلُدیِنِه.ُ)حبارالانوار،ُج هْوح ُشح ُیُْؤِثرح ىته  (37،ُص57حح

                                                            
32 “Biharul Enuar”, vëll. 75, f. 81. 
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بد،ُمگرُآ نکهُدینُوُاحاکمُالهىىُراُدرُمههُهجاتُبرُّیایُحقیقتُامیانُراُمنىفرمود:ُبنده

مُدارد؛ُوُکىسُهالکُوُبدخبتُمنى رُآ نکهُگردد،ُمگمتایالتُوُهواهاىُنفساىنُخودُمقده

مُمنایدهاُوُخواس تههوا  .هاىُنفساىنُخودُراُبرُاحاکمُالهىىُمقده
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Hadithi 21 

 

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

“Ju këshilloj të studioni dhe të kërkoni dije, 

sepse kërkimi i dijes është detyrim, diskutimi 

për të është i pëlqyeshëm (mustehab). Dija është 

shkak i lidhjeve vëllazërore, është shkak dhe 

shenjë e mirësisë, është dhuratë në tubime 

(takime), është shoqëruese e njeriut në udhëtime 

dhe afrimitet në vetmi”.33 

 

                                                            
33 “Biharul Enuar”, vëll. 75, f. 80. 



nga Imam Xhevadi (Paqjaqoftëmbitë!) 
 

-74- 
 

ُعلیه ُقالح حنْیح ُب ُ ُِصَلح ُُهوح ٌ،ُوح ْنُهُانِفَلح ُعح الْبحْحثح ٌةُوح لحبحُهُفحریضح ُطح نَّ ،ُفحا  لحِبُالِْعَّْلِ ُِبطح السالم:ُعحلحْیُُکْ

ُصاِحبٌُ جاِلِس،ُوح فحٌةُیِفُالْمح ُحُتْ ِة،ُوح ُالُْمُروَّ لیٌلُعحَلح ُدح ُآ نٌْسُیِفُُااْلْخواِن،ُوح فحِر،ُوح یِفُالسَّ

حِة.ُ)حبارالانوار،ُج  (33،ُص57الُْغْرب

فرمود:ُبرُشامُابدُبهُحتصیلُعَّلُوُمعرفت،ُچونُفراگریىُآ نُواجبُوُحبثُپریامونُآ نُ

مس تحبُوُپُرفائدهُاست.ُعَّلُوس یُلُمککُبهُدوس تانُوُبرادرانُاست،ُدلیلُوُنشانهُ

تُوُجوامنردىُاست،ُهدیهُوَُسگرىمُدر جمالسُاست،ُمهدمُوُرفیقُانسانُدرُُمروه

 .مسافرتُاست؛ُوُانیسُوُمونسُانسانُدرُتْناىیُاست
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Hadithi 22 

 

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

“Përulësia është stoli e diturisë; kultura (sjellja 

e mirë) është stoli e mendjes dhe shikimi me 

dashamirësi është stoli e durimit dhe e 

tolerancës”.34 

 

ُعلیه ْجِهُزینحُةُقالح حْسطُُالْوح ب ْقِل،ُوح ِبُزینحُةُالْعح ُُحْسُنُااْلدح ،ُوح ناحُِزینحُةُالِْعَّْلِ ْفُضُالْجح السالم:ُخح

.ُ)حبارالانوار،ُج  (97،ُص57الِْحَّْلِ

کُنیُخبشُعَّلُوُدانشُاست،ُادبُداشنتُوُاخالقفرمود:ُتواضعُوُفروتىنُزینت

 .خبشُحَّلُوُبردابرىُاستروىیُابُافرادُزینتابشد،ُخوشخبشُعقلُىمزینت

                                                            
34 “Biharul Enuar”, vëll. 75, f. 91. 
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Hadithi 23 

 

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

“Në jetë, durimin bëje strehën tënde, varfërinë 

dhe mjerimin bëje shoqëruesin tënd, epshet dhe 

egon tënde kundërshtoje. Dije se kurrë nuk do 

t’i fshihesh Zotit, prandaj bëj kujdes se në çfarë 

gjendje do të jesh”.35 

 

ُعلیه ُقالح ْ ُاْعَّلح ُالْهحوى،ُوح ِِ ُخاِل هحواِت،ُوح اْرفحِضُالشَّ ،ُوح اْعتحِنِقُالْفحْقرح ،ُوح ْْبح ِدُالصَّ سَّ السالم:ُتحوح

،ُفحانُْظْرُکحُ ِ ُاّلله لُوُِمْنُعحنْیِ ْ ُلحْنَُتح ُتحُکوُن.ُ)حبارالانوار،ُجآ نَّکح ِح  (873،ُص57ْی

رارُبدهُوُابُنشنیُخودُقدس ىتُراُمهگاهُخود،ُفقرُوُتنگفرمود:ُدرُزندگى،ُصْبُراُتکیه

                                                            
35 “Biharul Enuar”, vëll. 75, f. 358. 
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ُگاهُازُدیدگاهُخداوندُپْنانُوُخمفىُخنواىههواهاىُنفساىنُخمالفتُکن؛ُوُبدانُکهُهیچ

 .ماند،ُپسُمواظبُابشُکهُدرُچهُحالىتُخواىهُبود
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Hadithi 24 

 

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

“Kushdo që e kryen plotësisht dhe saktë rukunë 

e namazit, nuk i hyn tmerri i varrit”.36 

 

ُعلیه .ُ)اکیف،ُجقالح ُةُالْقحْْبِ ْحشح ُوح حْمُتُْدِخُْلُ َُُّرکُوعحُهُل ْنُاَتح  (857،ُص8السالم:ُمح

طورُاکملُوُحصیحُاجنامُدهد،ُوحشتُقْبُبرُاوُواردُمنازشُراُبهُفرمود:ُهرکسُرکوع

 .خنواهدُشد

 

                                                            
36 “El Kafi”, vëll. 3, f. 321. 
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Hadithi 25 

 

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

“Thjeshtësia është stoli për namazin, kurse 

braktisja dhe largimi prej asaj që nuk është e 

dobishme (për fenë, dynjanë dhe Ahiretin), 

është stoli e devotshmërisë njerëzore”.37 

ُعلیه عِ.ُ)حبارالانوار،ُجقالح رح ُتحْرُکُماالیُْعىنُزینحُةُالْوح الِة،ُوح ،54ُالسالم:ُالُْخُشوُعُزینحُةُالصَّ

 (787ص

خبشُمنازُخواهدُبود،ُترکُوُرهاُکردنُآ چنهُ]براىُدینُوُفرمود:ُخشوعُوُخضوعُزینت

 .ابشدآ خرت[سودمندُنباشدُزینتُخبشُورعُوُتقواىُانسانُىمدنیاُوُ

                                                            
37 “Biharul Enuar”, vëll. 74, f. 131. 
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Hadithi 26 

 

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

“Urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja, 

janë dy krijesa prej krijesave të Allahut të 

Madhëruar. Pra, kushdo që i ndihmon ata, 

Allahu do ta nderojë atë dhe, kushdo që i braktis 

ata, Allahu i Plotfuqishëm dhe i Lartësuar do ta 

braktisë atë”.38 

 

ُعلیه ،ُفحْمنُقالح لَّ جح وح زَّ ُعح ِ لِْقُاّلله لْقاِنُِمْنُخح ِنُالُْمْنکحِرُخح ُعح ْىىُ ُالْنَّ ْعُروِفُوح السالم:ُااْلْمُرُاِبلْمح

،ُوُح ُ ُهُاّلله زَّ ُهامُاعح ح .ُ)وسائلنحرصح لَّ جح وح زَّ ُعح ُ ُاّلله ُ هلح ذح حهُامُخح ل ذح ْنُخح  (754،ُص78الش یعه،ُجمح

                                                            
38 “Uesailu Shia”, vëll. 16, f. 124. 
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هاُراُّیرىُوُفرمود:ُامرُبهُمعروفُوُهنىىُازُمنکرُدوُخملوقُالهىىُاست،ُهرُکهُآ ن

هاُراُترکُوُرهاُگرداند،ُگریدُوُهرُکهُآ ناجراُکندُموردُنرصتُوُرمحتُخداُقرارُىم

 .گریدموردُخذالنُوُِعقابُقرارُىم
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Hadithi 27 

 

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

“Allahu i Plotfuqishëm dhe i Madhëruar ia 

merr pasurinë më të mirë dhe fëmijën më të 

shtrenjtë besimtarit, sepse dynjaja dhe gjërat e 

saj janë të pavlera për t’i dhënë atij një 

shpërblim të madh (në Ditën e Kiametit)”.39 

ُعلیه ُهُعحَلُقالح ُهُِلیحأ ُجرح ِهُانْفحسح ُِمْنُُوْْلِ تاُرُِمْنُماِلُالُْمْؤِمِنُوح ْ َُیح لَّ جح وح زَّ ُعح ح ُاّلله نَّ السالم:ُا 

.ُ)اکیف،ُج  (573،ُص8ذِلکح

دنیاُد،ُچونُگرُیفرمود:ُهامانُخداوندُمتعالُهبرتینُوُعزیزترینُثروتُوُفرزندُمؤمنُراُىم

ُ.ارزشُاستُاتُ]درُقیامت[پاداشُعظمیىُعطایشُمنایدوُمتعلهقاتُآ نُىب

                                                            
39 “El Kafi”, vëll. 3, f. 218. 
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Hadithi 28 

 

Dikush i tha imam Xhevadit (Paqja qoftë mbi 

të!): “Më këshillo me një këshillë të plotë dhe të 

shkurtër!” Imami i tha: “Mbro veten nga turpi 

i menjëhershëm dhe nga zjarri i të ardhmes 

(Xhehenemi)”.40 

ٍة؟ ح ٍةُُمْختحرصح ِصیٍَّةُجاِمعح حوح ُهلُرجل:ُاوِصىنُب  قالح

ُعلیه .ُ)عواملُالعلومُوُاملعارف،ُفحقالح ِ ُانرُاْل ِجَلح ُوح ِ ْنُعاِرُالْعاِجَلح ُعح کح حْفسح السالم:ُُصْنُن

 (837،ُص58ج

مامُاخشىصُبهُحُضتُعرضُکرد:ُمراُموعظهُوُنصیحىتُاکملُوُخمترصُعطاُفرما؟ُ

السالمُفرمود:ُاعضاُوُجوارحُظاهرىُوُابطىنُخودُراُازُذلهتُوُننگَُسیعُوُعلیه

 .زودرس،ُمهچننیُازُآ تشُوُعذابُآ خرت،ُدرُامانُوُحمفوظُبدار

                                                            
40 “Eualemul Ulum uel Mearif”, vëll. 23, f. 305. 
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Hadithi 29 

 

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

“Shoqërimi me të paditurit dhe të pafetë të çon 

në shthurje morali; shoqërimi me të urtët dhe të 

dijshmit të çon në rritjen dhe përsosjen e 

moralit”.41 

ُعلیه ِةُالُْعقحالِء.ُقالح الُحُااْلخالِقُِبُمنافحسح ُصح فحهاِء،ُوح ِةُالسُّ ح السالم:ُفحساُدُااْلْخالِقُِبُمعارشح

 (35،ُص57)حبارالانوار،ُج

وُافرادُالُاابىلُسببُفسادُوُتباىهُاخالقُُخرداننشیىنُابُىبفرمود:ُمعارشتُوُمه

خواهدُشد؛ُوُمعارشتُوُرفاقتُابُخردمندانُهوش یار،ُموجبُرشدُوُکاملُاخالقُ

 .ابشدىم

                                                            
41 “Biharul Enuar”, vëll. 75, f. 82. 
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Hadithi 30 

 

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

“Kushdo që e viziton varrin e babait tim, imam 

Ridhait (Paqja qoftë mbi të!), në Tus 

(Mashhad), Zoti ia faltë mëkatet e mëparshme 

dhe të ardhshme”.42 

ُعلیه ر.ُقالح اُتحأَخَّ ُمح نِْبِهُوح ُِمْنُذح مح اُتحقحدَّ ُمح ُ ُهلح ُ ُاّللَّ ُغحفحرح َُآىِبُِبُطوسح ُقحْْبح ارح ْنُزح السالم:ُمح

 (773،ُص74الش یعه،ُج)وسائل

اشُراُخداوندُگناهانُگذش تهُوُآ یندهفرمود:ُهرُکهُقْبُپدرمُراُدرُطوسُزّیرتُکندُ

 .آ مرزدمی

                                                            
42 “Uesailu  Shia”, vëll. 14, f. 550. 
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Hadithi 31 

 

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

“Tri cilësi tërheqin dashurinë: drejtësia në 

shoqërimin me njerëzit, ngushëllimi në 

vështirësi, nënshtrimi dhe kthimi në një zemër 

të shëndetshme (pastër)”.43 

ُعلیه ُالُْمواساُةُیِفُقالح ِة،ُوح ح بَُّة:ُااْلنْصاُفُیِفُالُْمعارشح حح ُالْمح نَّ تحِلُبُهِبِ ْ السالم:ُثحالُثُِخصاٍلَُتح

لمٍی.ُ)حبارالانوار،ُج ُجوُعُا ىلُقحلٍْبُسح ُالرُّ ُااْلنِْطواُعُوح ِة،ُوح ِ ده  (35،ُص57الشهِ

دردىُدرُمعارشتُابُمردم،ُمهکند:ُانصافُدرُفرمود:ُسهُخصلتُجلبُحمبهتُىم

 .مشالکتُآ هنا،ُمهراهُوُمهدمُشدنُابُمعنوّیت

                                                            
43 “Biharul Enuar”, vëll. 75, f. 82. 
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Hadithi 32 

 

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

“Kushtet për pranimin e pendimit janë katër: 

pendimi me zemër, pendimi me gjuhë (shprehja 

e pendimit), dëmshpërblimi për të njëjtin mëkat 

dhe vendimi serioz për të mos e bërë më atë 

mëkat”.44 

ُعلیه واِرحِ،ُقالح ٌلُاِبلْجح ح َُعح ِتْغفاٌرُاِبللهِساِن،ُوح اس ْ ٌمُاِبلْقحلِْب،ُوح حدح عاِِئ:ُن حعُدح حُةُعحَلُآ ْرب السالم:ُالتَّْوب

.ُ)کشِ حُعودح ْزٌمُآ ْنُالی ُعح  (849،ُص5الغمه،ُجوح

توبهُچهارُچزیُاست:ُپش امیىنُقلىب،ُاس تغفارُابُزابن،ُجْبانُفرمود:ُرشایطُپذیرشُ

 .کردنُگناهُنسبتُبهُهامنُگناهُوُتصممیُجدىُبرُاینکهُدیگرُمرتکبُآ نُگناهُنشود

                                                            
44 “Keshful Gamme”, vëll. 2, f. 349. 
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Hadithi 33 

 

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

“Tri janë veprat e të mirëve: kryerja e detyrave, 

largimi nga të ndaluarat (gjynahet) dhe kujdesi 

dhe respektimi i çështjeve dhe rregullave të 

fesë”.45 

ُعلیه ُقالح حاِرم،ُواْحرِتاٌسُِمنح اْجِتناُبُالْمح ُةُالْفحرائِض،ُوح قامح ِلُااْلْبراِر:ُا  ح السالم:ُثحالٌثُِمْنَُعح

ین.ُ)حبارالانوار،ُج ُیِفُاْله ِ  (37،ُص7الْغحْفَلح

اکرهاىُنیاکنُاست:ُاجنامُواجباتُالهىى،ُترکُوُدورىُازُگناهان،ُفرمود:ُسهُچزیُازُ

 .مواظبتُوُرعایتُمسائلُوُاحاکمُدین

 

                                                            
45 “Biharul Enuar”, vëll. 5, f. 81. 
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Hadithi 34 

 

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

“Dija është e dyllojshme: e shkruar dhe e 

dëgjueshme. Dija e dëgjueshme është e 

padobishme, derisa të vihet në praktikë”.46 

 

ُعلیه ْطُبوٌع.ُقالح حْمُیحُکُمح اُل ذح ِ
ْسُموٌعُا حْنفحُعُمح ُی ُالح ْسُموٌعُوح ُمح ْطُبوٌعُوح اِنُمح ُِعلْمح السالم:ُالِْعَّْلُ

 (33،ُص57)حبارالانوار،ُج

فرمود:ُعَّلُدوگونهُاست:ُعلمیُکهُشنیدهُشودُوُعلمیُکهُ]عالوهُبرُشنیدهُ

 .اردایُنداتُزماىنُکهُبدانَُعلُنشود،ُفایدهشدن[تبعیتُشود.ُعَّلُشنیدهُشدهُ

                                                            
46 “Biharul Enuar”, vëll. 75, f. 80. 
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Hadithi 35 

 

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

“Në mes dy anëve të Tusit ka një pjesë që është 

nga Xheneti dhe, kushdo që hyn në të, në Ditën 

e Kiametit, do të jetë i sigurt nga zjarri”.47 

ُ ُعلیهقالح حْومح ُآ ِمناُی لحهاُاکنح خح ْنُدح نَِّة،ُمح ُالْجح ْتُِمنح ٌةُقُِبضح ُُطوٍسُقحْبضح ْ بحَلح ُجح حنْیح ُب نَّ السالم:ُا 

ُالنهار.ُ)وسائل ِةُِمنح  (778،ُص74الش یعه،ُجالِْقیامح

،ُابشدُکهُازُهبشتُگرفتهُشدهُاستاىُىمفرمود:ُهامانُبنیُدوَُستُشهرُطوسُقطعه

عرفتُزّیرتُکند،ُروزُقیامتُازُآ تشُدرُامانُخواهدُهرُکهُداخلُآ نُشودُوُابُم

 .بود

 

                                                            
47 “Uesailu Shia”, vëll. 14, f. 556. 
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Hadithi 36 

 

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

“Kush e viziton varrin e hallës sime, Hazretit 

Masume, në Kum, Xheneti qoftë për të!”48 

 

ُعلیه ُقالح ُ َّىتُِبُقْم،ُفحُلح َُعح ُقحْْبح ْنُزارح نَّتُه.ُ)وسائلالسالم:ُمح  (758،ُص74الش یعه،ُجالْجح

رُهاُـ.ُراُ]ابُعالقهُوُمعرفت[دعَلهللاامُـ.ُحُضتُمعصومهُسالمفرمود:ُهرکسُقْبَُعهه

 .مقُزّیرتُکند،ُاهلُهبشتُخواهدُبود

 

                                                            
48 “Uesailu Shia”, vëll. 14, f. 576. 
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Hadithi 37 

 

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

“Kushdo që është i pranishëm te varri i një 

besimtari, ulet përballë Kibles, vendos dorën 

mbi varr dhe lexon shtatë herë suren “Kadr”, 

do të jetë i sigurt nga vështirësitë dhe vuajtjet e 

shkretëtirës së Mahsherit”.49 

 

ُعلیه ُقحْْبِِهُقالح ُِعْندح لحسح ُاخیِهُالُْمْؤِمِنُفحجح ُقحْْبح ْنُزارح ضُحالسالم:ُمح ُوح حُوح ُالِْقْبَلح تحْقبحلح اس ْ ُهُوح حدح ُی عح

َآ:ُ ُقحرح ُوح ُالْقحْْبِ ُالْقحْدرُِ»عحَلح ِ حْیَلح لْناُهُیفُل ُآ ْنزح انه .ُ«ُا  ِ ُااْلْکْبح ُالْفحزحعح ُِمنح اٍت،ُآ ِمنح ره ُمح ْبعح س ح

 (555،ُص8الش یعه،ُج)وسائل

                                                            
49 “Uesailu Shia”, vëll. 3, f. 227. 
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اُروىُُرفرمود:ُهرکسُبرُابلنیُقْبُمؤمىنُحضورُّیبدُوُروُبهُقبُلُبنشیندُوُدستُخودُ

ُآ نزلناه»قْبُبگذاردُوُهفتُمرتبهُسورهُمبارکهُ انه هاىُراُخبواندُازُشدایدُوُخسىت«ُا 

 .گریدحصراىُحمْشُدرُامانُقرارُىم
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Hadithi 38  

 

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

“Janë tri gjëra që përftojnë kënaqësinë e Allahut 

të Madhëruar: 

1. Të kërkosh shumë falje dhe të shprehësh 

keqardhje për gjynahet dhe gabimet; 

2. Të jesh modest dhe i matur; 

3. Të bësh shumë bamirësi (të japësh sadaka) 

dhe të bësh vepra të mira”.50 

                                                            
50 “Biharul Enuar”, vëll. 75, f. 81. 
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ُعلیه :ُکحْثُحقالح ِ ُاّلله ْبِدُرِْضوانح ُاِبلْعح حْبلُْغنح ْفِضُالْجُْالسالم:ُثحالٌثُی ُخح ِتْغفاِر،ُوح ُُةُااْلس ْ اِنِب،ُوح

.ُ)حبارالانوار،ُج قحةح دح ِةُالصَّ  (37،ُص57کحْثح

 :فرمود:ُسهُچزی،ُسببُرس یدنُبهُرضوانُخداىُمتعالُاست

 نسبتُبهُگناهانُوُخطاها،ُزّیدُاس تغفارُوُاظهارُندامتُکردن؛ .١

 اهلُتواضعُکردنُوُفروتنُبودن؛ .٢

 .ارُاجنامُدادنصدقهُوُاکرهاىُخریُبس ی .٣
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Hadithi 39 

 

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

“Ai që bën padrejtësi, ai që ndihmon në bërjen 

e padrejtësisë dhe ai që kënaqet me padrejtësinë, 

janë bashkëfajtorë (ortakë)”.51 

ُعلیه ،ُقالح َّْلِ اکٌء.ُ)حبارالانوار،ُجالسالم:ُالْعاِمُلُاِبلظُّ اىضُِبِهُرُشح الره ،ُوح ُ الُْمعنُیُهلح ،57ُوح

 (37ص

دهندهُظَّلُوُکىسُکهُراىضُبهُظَّلُابشد،ُهرُسهُرشیکُدهندهُظَّل،ُمککفرمود:ُاجنام

 .خواهندُبود

 

                                                            
51 “Biharul Enuar”, vëll. 75, f. 81. 
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Hadithi 40 

 

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

“Përulësia (modestia) është stoli e nderit dhe e 

dinjitetit; oratoria është stoli e fjalës; drejtësia 

është stolia e besimit; dinjiteti dhe mirësjellja 

janë stoli e veprave dhe e adhurimit; të mësuarit 

përmendësh është stoli e transmetimit”.52 

 

ُعلیه ِب،ُقالح سح ْدُلُزینحُةُااْلمیاِن،ُالسالم:ُالتَّواُضُعُزینحُةُالْحح ُالْعح ِم،ُوح ُةُزینحُةُاْلالکح الْفحصاحح وح

حِة.ُ)حبارالانوار،ُج وای ِ الِْحْفظُُزیُنُةُالره ِة،ُوح کینحُةُزینحُةُالِْعبادح السَّ  (97،ُص57وح

،ُعدالتُخبشُالکمخبشُحسبُوُرشف،ُفصاحتُزینتفرمود:ُتواضعُوُفروتىنُزینت

                                                            
52 “Biharul Enuar”, vëll. 75, f. 81. 
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خبشُاعاملُوُعبادات؛ُوُدقهتُدرُادبُزینتخبشُامیانُوُاعتقادات،ُوقارُوُزینت

 .خبشُنقلُروایتُوُخسنُاستضبطُوُحفظُآ ن،ُزینت

 

 

 

 

 

 

 

 

ُ
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