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IMAM MUHAMED BAKIRI 

(Paqja qoftë mbi të!) 

Me emrin e Allahut, të 

Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit 

 

Falënderimet i takojnë Allahut, të 

Vetëm e të Pashoq! Paqja e bekimi i Allahut 

qoftë mbi Profetin Muhamed, mbi familjen e tij 

të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të 

gjithë ata besimtarë e besimtare që e ndjekin 

rrugën e tyre, me përkushtim e sinqeritet, deri 

në Ditën e fundit të kësaj jete. 
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Imam Muhamed Bakiri (Paqja qoftë 

mbi të!) është Imami i pestë. Ai ka lindur në 

fillim të muajit Rexhep, të vitit pesëdhjetë e 

shtatë hixhri, në qytetin e Medines. Babai i 

tij ishte Ali ibn Hyseni, i njohur si Imam 

Sexhadi (Paqja qoftë mbi ta!). Nëna e tij ishte 

Fatimja, vajza e Imam Hasan Muxhtebasë 

(Paqja qoftë mbi të!).  

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!), 

vitet e para të jetës së tij i kaloi plot dashuri 

në prehrin e gjyshit të tij, Imam Hysenit 

(Paqja qoftë mbi të!). Sipas rrëfimeve 

historike, thuhet se ai ka qenë katër vjeç, 

kur ka ndodhur ngjarja e Qerbelasë. Ai ka 

qenë dëshmitar i shtypjes dhe i padrejtësisë 

që iu bë familjes së tij, martirizimit të 
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gjyshit të tij, xhaxhallarëve dhe të afërmve 

të tij. Pas kësaj, ai ka udhëtuar me Ehli 

Bejtin në udhëtimin pikëllues të robërisë, 

në Kufe e Sham dhe i ka regjistruar në 

mendjen e tij të gjitha ato skena të 

dhembshme. Ai u bë njëri prej 

transmetuesve të ndodhisë së Qerbelasë.  

Pas ngjarjes së Qerbelasë, ai jetoi me 

aromën e Shpalljes dhe imamatit, nën 

kujdesin e babai të tij, Imam Sexhadit (Paqja 

qoftë mbi të!). Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi 

të!) i mori mësimet islame dhe trashëgimitë 

e të dërguarve prej babait të tij të nderuar. 

Kështu, Imam Bakiri arriti në shkallët e 

larta të mendimit, moralit, të cilat i dhanë 

meritën për të qenë drejtuesi më i përsosur 
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i umetit, si në mendime, ashtu edhe në 

çështjet shoqërore, pas babait të tij.  

Në një hadith, i transmetuar nga 

sahabi i njohur Xhabir ibën Abdilah El–

Ensari (r.a) thuhet: “Një ditë, Profeti 

Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi 

të e mbi familjen e tij!) më tha mua: ‘Ti do të 

qëndrosh, derisa të takohesh me djalin tim, 

prej Hysenit (Paqja qoftë mbi të!), i cili quhet 

Muhamed. Dituritë e tij janë të gjera. Kur ta 

takosh, dërgoi selamin (përshëndetje) 

tim’”.1 Nga kjo pikënisje, Imam Muhamed 

ibn Aliu (Paqja qoftë mbi të!) mori 

pseudonimin “Bakir”, që do të thotë i gjerë 

                                                            
1 “El Irashadi” sheijh Mufid dhe “Fusulil 
Muhimetu “i ibn Sabag El Malikij. 
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në dituri dhe sqarues i diturisë, i sekreteve 

të saj etj. 

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!), në 

sjellje dhe moral, ashtu si Imamët e tjerë 

(Paqja qoftë mbi të!), ishte një pasqyrë e plotë 

e Profetit Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut 

qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) dhe ishte 

model në zbatimin e urdhrave të Allahut.  

Kur Imam Sexhadit (Paqja qoftë mbi 

të!) iu afrua vdekja, la amanet që pas tij, 

imam të jetë i biri i tij, Muhamedi (El Bakir). 

Në prani të të gjithë fëmijëve dhe 

familjarëve, i dorëzoi një sënduk. 

Transmetimet thonë se ai ishte i mbushur 

me dije. Gjithashtu, përmendin se brenda 

tij ishte arma e të Dërguarit të Allahut 
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(Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 

familjen e tij!). 

Ai i tha të birit: “O Muhamed, ky 

është sënduku, prandaj shko e çoje në 

shtëpinë tënde. E pra, brenda tij nuk kishte 

asnjë dinar apo derhem, por ishte i 

mbushur me dije”.2 

Mbase ky sënduk simbolizon 

përgjegjësinë e udhëheqjes ideologjike dhe 

shkencore, pasi sënduku ishte plot me dije. 

Imam Sexhadi (Paqja qoftë mbi të!) i dorëzoi 

të birit, Muhamedit, përgjegjësinë e 

udhëheqjes revolucionare (arma e Profetit 

të Islamit). 

                                                            
2 “Biharul Anuar”, vëll. 46, f. 229. 
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Me ndërrimin jetë të babait të tij, 

Imam Sexhadit (Paqja qoftë mbi të!), në vitin 

nëntëdhjetë e pesë hixhri, Imam Bakiri 

(Paqja qoftë mbi të!), ndërsa kishte kaluar 

afro tridhjetë e tetë vite nga jeta e tij e 

bekuar, mori përgjegjësinë e postit të 

imamatit, vilajetit, kujdestarisë dhe 

udhëheqjes. Pas të Dërguarit të Allahut 

(Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 

familjen e tij!) imamati e kishte humbur 

kontekstin e tij origjinal. Imami 

përshkruhej në kuptimin e kryetarit 

shoqëror dhe politik, ndërkohë që 

konteksti i imamatit, nga pikëpamja e 

Kur’anit dhe Profetit, është shumë më i 

lartë.  
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Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) në 

adhurim, përgjërim dhe përmendjen e 

Zotit paraprinte njësoj si etërit e tij të 

nderuar. Asnjëherë nuk e gjeje të 

shkujdesur nga kujtimi i Zotit dhe frika nga 

zemërimi ndaj Tij. Entuziazmi për takimin 

me Allahun, e kishte bërë atë të paduruar. 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) thotë: 

“Babai im gjithnjë kishte në mendje Zotin. 

Kur ecte dhe kur hante. Madje, edhe kur 

fliste, kjo gjë nuk e ndalte nga kujtimi i 

Zotit. Shikoja që gjuha e tij ishte në lëvizje 

dhe thoshte: ‘La ilahe il’lall’llah’ (S’ka Zot 

veç Zotit Një e të Vetëm).” Kënaqësia dhe 

nënshtrimi përballë vullnetit të Allahut 

janë prej pozitave të larta të robëve 

punëmirë.  
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Personaliteti intelektual dhe moral i 

Imam Bakirit (Paqja qoftë mbi të!), e 

madhështoi atë në sytë e të tjerëve dhe e 

kishte bërë të dukej i vlerësuar. 

Po përmendim disa të vërteta 

jetësore të Imam Bakirit (Paqja qoftë mbi të!), 

që gjendeshin në personalitetin tij, për të 

shfaqur jo vetëm madhështinë e tij të lartë, 

por edhe për t’i zbatuar në jetën tonë, pasi 

kemi nevojë për ato porosi dhe këshilla 

shpirtërore, për t’u ngritur në atë shkallë që 

mbërritën mbajtësit e flamurit të 

udhëzimit. Ai nuk i ndante lutjet e tij edhe 

gjatë natës. Për lutjet që i bënte Allahut të 

Madhëruar, në natën e errët, Imam Sadiku 

(Paqja qoftë mbi të!) thotë: “Babai im, kur 

falej natën, thoshte në lutjet e tij: ‘O Allah! 
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Më urdhërove dhe nuk më ndalove dhe 

nuk u ndalova. Unë jam robi Yt dhe 

ndodhem në mes të duarve të Tua”.3 

Gjithashtu, Imam Sadiku (Paqja qoftë 

mbi të!), në një transmetim tjetër, ka thënë: 

“Një ditë shkova te babai im dhe ai po i 

jepte tetë mijë dinar sadaka të varfërve të 

Medines dhe çliroi njëmbëdhjetë 

skllevër”.4 

Hasan ibn Kethiri ka thënë: “Unë iu 

ankova Ebu Xhafer Muhamed ibn Aliut 

(Paqja qoftë mbi të!) për një nevojë dhe 

indiferencën e vëllezërve të mi. Ai (Paqja 

                                                            
3 “BiharulAnuar”, vëll. 46,“Moralet e lartadhejeta e 
tij”. 
4Irshadnëkap: “Virtytet e MuhamedBakirit”. 
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qoftë mbi të!) tha: ‘Mjerë ai vëlla për vëllain, 

që kujdeset për ty, kur je i pasur dhe 

shkëputet nga ti, kur je i varfër’. Pastaj i tha 

shërbyesit të tij dhe nxori një qeskë, ku në 

të gjendeshin shtatëqind derhemë dhe tha: 

‘Përdori këto dhe, nëse të mbarohen, më 

lajmëro mua’”.5 

 Imam Bakiri asnjëherë nuk mërzitej 

prej bisedave të shokëve dhe vëllezërve të 

tij. Ai thoshte: “Njihe dashurinë tënde në 

zemrën e vëllait tënd me atë që gjendet në 

zemrën tënde”.6 Ai asnjëherë nuk i 

nënvlerësonte të tjerët, por i thërriste me 

emrat më të mirë.  

                                                            
5 “BiharulAnuar”, vëll. 46. 
6 “Biharul Anuar”, vëll. 46. 
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Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) 

thoshte se babai i tij ka pasur më pak 

pasuri, por ka dhënë më shumë se të tjerët.7 

Kur Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!), 

hynte në xhami, njerëzit i uleshin afër dhe 

e rrethonin atë, që të përfitonin prej tij. 

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) u mësonte 

atyre çështjet e hallallit dhe të haramit, saqë 

edhe dijetarët e mëdhenj vinin dhe merrnin 

mësime prej tij. Njëri prej tyre ishte 

Akreme, një personalitet i njohur edhe nga 

nxënësit e Ibn Abasit. 

                                                            
7 “A’janu Shiatu”, vëll. 4, f. 12. 
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Edhe Ebu Hanifja, i cili 

konsiderohet nga gjigantët e 

jurisprudencës, vinte për të marrë mësime 

nga dora e Imam Bakirit (Paqja qoftë mbi të!). 

Shumë dijetarë të kohës merrnin mësime 

prej tij. Fama e tij e diturisë arriti në skajet 

më të largëta dhe bota u njoh me dijet e 

Imam Bakirit (Paqja qoftë mbi të!). 

Në qoftë se ndjekim kohën e 

imamatit të Imam Bakirit (Paqja qoftë mbi 

të!), do të gjejmë se 2/3 e kësaj periudhe 

anoi në situatën e ngurtësimit të konfliktit 

me shtetin devijues, duke filluar që nga 

fundi i udhëheqjes së Velid ibn Abdul 

Melikut e deri në vitet e para të udhëheqjes 

së Hisham ibn Abdul Melikut. 

Udhëheqësit që ishin para Hishamit, ishin 
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të zënë, ose me shfarosjen e njëri-tjetrit, ose 

me ngjyrat e luksit e të qejfeve, me 

përjashtim të Umer ibn Abdul Azizit, i cili 

zbatoi politikë të hapur dhe të ndryshme 

me politikën e atyre që ishin para tij.  

Imami (Paqja qoftë mbi të!) përfitoi 

nga kjo gjendje politike dhe iu përvesh 

punës për të plotësuar misionin e babait të 

tij, Imam Sexhadit (Paqja qoftë mbi të!)). 

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!), zhvilloi një 

aktivitet kulturor në shkallët më të larta, 

me qëllim që t’i japë umetit me tepër 

udhëheqës dhe mendimtarë të lartë. Kjo 

bëri që Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) të 

mbledhë rreth vetes shumë njerëz të 

shquar të njohurive islame, nga të gjithë 

anët. Po ashtu, rreth tij u shtuan studentë 
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dhe diskutues. Tek ai vinin persona 

mendimtarë, për të dialoguar dhe për të 

përfituar prej diturisë së tij të gjerë. 

Medreseja e Ehli Bejtit (Paqja qoftë mbi ta!), 

në kohën e Imam Bakirit, u dallua për 

njohuritë dhe horizontet e gjera të tyre. 

Prej fëmijëve të Imam Hasanit dhe 

të Imam Hysenit (Paqja qoftë mbi ta!), për sa 

i përket diturisë fetare, diturive të Kur’anit 

dhe haditheve të Profetit Muhamed (Paqja 

e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e 

tij!), Imam Bakiri ishte më i përgatituri. 

Ebu Xhaferi (Bakiri), transmetoi lajmet e të 

Dërguarit të Allahut (Paqja e bekimi i Allahut 

qoftë mbi të e mbi familjen e tij!) dhe u 

mbështetën tek ai në sezonin e Haxhit, 

duke sjellë traditën e Profetit Muhamed 
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(Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 

familjen e tij!). Prej transmetimeve të Imam 

Bakirit shkruan tefsirin e Kur’anit dhe 

transmetuan lajme të përgjithshme e të 

veçanta prej tij.  

Rreth horizonteve të gjera të Imam 

Bakirit (Paqja qoftë mbi të!), nxënësi i tij, 

Muhamed ibn Muslimi, thotë: “Kur unë 

bëja dialog e pyesja Ebu Xhaferin (Paqja 

qoftë mbi të!) rreth tridhjetë mijë çështjeve, 

Imami kishte përgjigje për secilën prej 

tyre”.8 Ai që ndjek trashëgiminë e Imam 

Bakirit (Paqja qoftë mbi të!), gjatë leximit të 

librave të historisë dhe të haditheve, do të 

gjejë se mendimi i Imam Bakirit (Paqja qoftë 

                                                            
8 “BiharulAnuar”, vëll. 46,“Dija e Imam Bakirit”. 
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mbi të!) përfshinte të gjitha fushat, si të 

filozofisë, të teologjisë, haditheve e të tjera. 

Gjithashtu, mënyrat e shfaqjes së këtij 

mendimi ishin të shumta. Herë-herë ai e 

shfaqte në fushën e studimit, siç vepronte 

në mësimin e studentëve të tij dhe herë e 

shfaqte nëpërmjet dialogëve të tij, disa herë 

në takimet e përgjithshme, siç ishte sezoni 

i Haxhit. Herë të tjera e shfaqte në 

diskutime, këshilla, porosi e të tjera.  

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) 

është themeluesi i parë i diturisë së (usulit) 

teologjisë. Kjo dituri u ngrit më lart në 

kohën e djalit të tij, Xhafer Sadikut (Paqja 

qoftë mbi të!).  



nga Imam Bakiri(Paqjaqoftëmbitë!) 

 

-22- 
 

Për të parë horizontin e gjerë të 

mendimit të Imam Bakirit (Paqja qoftë mbi 

të!), në dituritë e Kur’anit, mjafton që çdo 

ndjekës dhe studiues të lexojnë tefsirin 

“Mexhmaul Bejan fi tefsiril Kur’an” i 

shejkh Tabarsit dhe librin “El Mijzan fi 

tefsiril Kur’an” i Sejid Muhamed Husejn 

Tabatabait e të tjerë përveç tyre, ku do të 

gjejnë rolin e vërtetë dhe atë dituri të gjerë 

që ka lënë Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) 

në këtë fushë. 

Të gjitha punët që bënte Imami, pa 

marrë parasysh çështjet shpirtërore, të cilat 

synojnë përsosjen dhe lartësimin e shpirtit 

njerëzor dhe afrimin me Allahun, ishin 

punë që synonin themelimin e një qeverie 

islame, kështu që aktivitetet e tyre, për 
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përhapjen e diturisë dhe pikëpamjet që ata 

ngrinin kundër kundërshtarëve të tyre në 

dituri, politikë, si dhe pozicionimet e tyre 

në krah të xhematit, si dhe qëndrimi 

përballë gjithë kësaj, ishte themelimi i 

qeverisë islame. 

Jo vetëm Islami, kjo fe madhështore, 

ka zbritur për të gjithë njerëzimin, por edhe 

Kur’ani Famëlartë është për të gjithë 

njerëzit, edhe i Dërguari i Allahut (Paqja e 

bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e 

tij!) është dërguar për të gjithë njerëzimin, 

po kështu, edhe Imamët e Ehli Bejtit janë 

për të gjithë njerëzimin, jo vetëm për një 

grupim njerëzish. 
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Ashtu siç kishte ndodhur me 

imamët para tij, edhe Imam Bakiri (Paqja 

qoftë mbi të!) nuk i shpëtoi tiranisë së asaj 

kohe. Atë e helmuan në vitin 114 hixhri dhe 

udhëtoi te Zoti i tij i Plotfuqishëm. Paqja 

dhe mëshira e Allahut qoftë përgjithmonë 

mbi të! 

Sabrie Feza 
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40 HADITHE NGA IMAM 

BAKIRI 

(Paqja qoftë mbi të!) 

 

 



nga Imam Bakiri(Paqjaqoftëmbitë!) 

 

-26- 
 

 

1- Llogaria do të jetë sipas nivelit të 

intelektit në këtë botë 

 

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka 

thënë: “Allahu do t’i gjykojë robtë e Tij në Ditën 

e Gjykimit në përpjesëtim me intelektin që u ka dhënë 

në këtë botë”. (“Gururul Hikem”, vëll. 2, Hadithi 

2360.) 

 

 امنا یداق هللا العباد یف احلساب یوم القیامة عیلقال الإمام الباقر علیه السالم:

 قدر ما ااتمه من العقول یف ادلنیا. 

خدا در روز قیامت نسبت به حساب بندگانش به اندازه عقیل که در دنیا 

 (0223حدیث - 2غرراحلمک جدل) به آ هنا داده است ابریک بیین می کند.
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2- Në kohën e mungesës duhet të 

jemi kështu 

 

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

“Jini të durueshëm në kryerjen e detyrave, jini të 

durueshëm me armikun tuaj dhe qëndroni të palëkundur 

në pritjen e Imamit tuaj të pritur”. (“Gajbetu 

Nimani”; “Jenabiul Meuedeh”.) 

مک، َو قال الإمام الباقر علیه السالم: ِاصِِبوا عیَل اداء الفَرائِض، َو صاِبرو عَُدوُّ

 .راِبطوا اماَممُک املُنَتَظرِ 

صِب کنید برگزاردن احاکم رشع و شکیبایی ورزید در برابر دمشنتان و آ ماده 

، ینابیع غیبه النعامین) و حارض ابش ید برای امامتان که در انتظار او هستید.

 (املودة.
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3- Fjalën e mirë merrni nga kushdo 

 

 Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka 

thënë: “Merreni fjalën e mirë nga kushdo që e thotë, 

edhe nëse ai nuk vepron sipas saj”. (“Tuhuful Ukul”, 

f. 391; “Biharul Anuar”, vëll. 110, f. 160.) 

 

ن لَم یعَمل بِ ُخُذوا اللِکَمَة قال الإمام الباقر علیه السالم: ن قالَها و اإ یَبَة ِممَّ  .االطَّ

دان معل ب اگر چه او خود، خسن طیب و پاکزیه را از هر که گفت بگریید،

 (.323ص 333. حبارالانوار ج 093حتف العقول، ص) نکند.
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4- Të pabindurit nuk e njohin Zotin 

 

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “I 

pabinduri nuk e njeh Allahun”. (“Tuhuful Ukul”, f. 

294.) 

 

 ما َعَرَف َاهلَل َمن َعصاُه. قال الإمام الباقر علیه السالم:

 (.292حتف العقول ص. )خدا را انفرمان خداش ناس نیست
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5- Smira dhe poshtërimi nuk 

përputhen me dijen 

 

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka 

thënë: “Robi (njeriu) nuk është i ditur, derisa nuk 

është smirak ndaj atij që është më lart se ai dhe nuk 

e përbuz atë që është më poshtë se ai”. (“Tuhuful 

Ukul”, f. 293.) 

 

ل یکوُن َالَعبُد عاِلامً َحّتی ل یکوَن حاِسدًا ِلَمن قال الإمام الباقر علیه السالم:

 فَوقَُه و ل ُمَحقیِراً ِلَمن ُدونَُه. 

هیچ بنده ای عامل نباشد ات اینکه به ابلدست خود حسد نِبد و زیردست 

 (.290حتف العقول ص) خود را خوار نشامرد.
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6- Nuk ka xhihad si xhihadi me 

vetveten 

 

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka 

thënë: “Nuk ka virtyt si xhihadi dhe nuk ka xhihad 

si xhihadi (lufta) me vetveten”. (“Tuhuful Ukul”, f. 

286; “Mustedrek Uesail”, vëll. 11, f. 143.) 

 

 ل فَضیََلَ اکجِلهاِد ، ول ِِجاَد مکُجاَهَدِة َالهَوی . قال الإمام الباقر علیه السالم:

 فضیلّت چون ِجاد نیست ، و ِجادی چون مبارزه اب هوای نفس نیست.

ص  33. مس تدرک الوسائل مریزا حسنی نوری ج 282حتف العقول ص )

320.) 
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7- Braktisja e xhematit e bën të 

pavlefshëm namazin 

 

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka 

thënë: “Kush e braktis namazin me xhemat, duke e 

kundërshtuar atë dhe xhematin e myslimanëve, pa asnjë 

justifikim, nuk ka namaz për të”. (“Amali i Shejkh 

Saduk”, f. 290.) 

 

من ترک امجلاعة رغبة عهنا و عن جامعة قال الإمام الباقر علیه السالم:

 املسلمنی من غری عَل فال صالة هل. 

یب مییل، بدون عذر و علت منازجامعت را که اجامتع  که از روی کیس

امایل ش یخ ) او نیست. برای مسلامانن است ترک کند، منازی

 (.293صدوق،ص
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8- Komunikimi që dëshirojmë të 

dëgjojmë 

 

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

“U thoni njerëzve më të mirën e asaj që dëshironi t’ju 

thuhet juve”. (“Biharul Anuar”, vëll. 65, f. 152; “El 

Kafij”, vëll. 2, f. 165.) 

 

 قولوا للناس احسن ما حتبون ان یقال لمک. قال الإمام الباقر علیه السالم:

 دوست دارید درابره شام بگویند، درابره مردم بگویید.برتین چزیی را که 

 (.326ص  2. الاکیف ج362، ص26حبارالانوار،ج)
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9- Ruajtja e gjuhës është shkak i 

ruajtjes prej gjynahut 

 

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka 

thënë: “Askush nuk është i sigurt nga gjynahet, derisa 

nuk e kontrollon (nuk e ruan) gjuhën e tij”. (“Biharul 

Anuar”, vëll. 75, f. 178; “Tuhuful Ukul”, f. 298.) 

 

 ل یسمل احد من اذلنوب حّت خیزن لسانه. قال الإمام الباقر علیه السالم:

 هیچ کس از گناهان سامل منی ماند ، مگر اینکه زابنش را نگه دارد.

 (.298حتف العقول ص  – 358، ص56حبارالانوار،ج)
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10- Përkushtimi ndaj të afërmeve 

është bindja më e shpejtë 

 

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

“Sevapi (shpërblimi) më i shpejtë i bindjes është ai i 

lidhjes farefisnore”. (“Tuhuful Ukul”, f. 303.) 

 

 ان اجعل الطاعة ثوااب لصَل الرمح. السالم:قال الإمام الباقر علیه 

حتف ) نزدیکرتین و رسیعرتین طاعت در ثواب، پیوند اب خویشان است.

 (.030العقول،ص
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11- Butësia është kyçi i besimit 

 

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka 

thënë: “Çdo gjë ka një kyç dhe kyçi i besimit është 

butësia”. (“Xhihadu Nefs”, Hadithi 271; “El Kafij”, 

vëll. 2, f. 118.) 

 

 ان للک یشٍء قفاًل و قفل الامیان الرفق. قال الإمام الباقر علیه السالم:

، ِجاد النفس. )هر چزیی قفیل دارد و قفل امیان مدارا کردن و نرمی است

 (.338ص  2. الاکیف ج253ح
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12- Përmbajtja nga zemërimi 

 

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka 

thënë: “Kush përmbahet nga zemërimi i tij ndaj 

njerëzve, Allahu i Madhëruar do ta ruajë atë nga 

dënimi në Ditën e Gjykimit”. (“Xhihadu Nefs”, 

Hadithi 532; “El Kafij”, vëll. 2, f. 305.) 

 

ومن کف غضبه عن الناس کف هللا تبارک قال الإمام الباقر علیه السالم:

 وتعایل عنه عذاب یوم القیامة. 

کیس که خشمش را از مردمان ابز دارد خداوند نزی در روز قیامت عذابش 

 (.036ص  2. الاکیف ج602ِجادالنفس،ح) را از او ابز می دارد.
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13- Kryerja e të drejtës së adhurimit 

 

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka 

thënë: “Kushdo që adhuron Allahun ashtu siç e 

meriton Ai, Allahu do t’i japë atij më shumë se sa 

dëshiron dhe më shumë sa i mjafton atij”. (“Biharul 

Anuar”, vëll. 71, f. 183.) 

 

و  هللا حق عبادته آ اته هللا فوق امانیه من َعَبدقال الإمام الباقر علیه السالم:

 کفایته. 

هر که خدا را، آ نگونه که زساوار اوست، بندگى کند، خداوند بیش از 

 (.۷۸۱ص۱۷حبارالانوار،ج) آ رزوها و کفایتش به او عطا ىم کند.
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14- Shakaxhiu që nuk shpif është i 

dashur te Zoti 

 

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka 

thënë: “Allahu i Plotfuqishëm e do atë njeri që bën 

shaka në publik, por pa bërë shpifje”. (“El Kafij”, vëll. 

2, f. 663.)  

 

 ب املداعب یف امجلاعه بالان هللا عزوجل حی قال الإمام الباقر علیه السالم:

 رفث. 

میان مجع ، بدون انزساگویی شویخ کند ، خداوند عزوجل کیس را که در 

 (.220،ص2الاکیف،ج) دوست دارد .
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15- Lufta me egon është si lufta me 

armikun 

 

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka 

thënë: “Luftoje egon tënde ashtu siç lufton armikun 

tënd”. (“Ujun Akhbaru Ridha”, vëll. 2, f 51.) 

 

ک. الإمام الباقر علیه السالم:قال   َجاِهد َهَواک َمَک ُُتَاِهُد عَُدوَّ

 اب هوای نفساین خود مبارزه کن هامنگونه که اب دمشنت مبارزه می کین.

 (.63،ص2عیون اخبار الرضا)
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16- Nijeti i pastër është shkaku i 

shtimit të furnizimit 

 

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka 

thënë: “Çdokush që ka nijet të pastër, atij i shtohet 

risku (furnizimi) i tij”. (“Biharul Anuar”, vëll. 75, f. 

175.) 

 

 .، زید یف رزقهمن حسنت نیته قال الإمام الباقر علیه السالم:

 56حبارالانوار ، ج ) هر که خوش نیت ابشد، روزی اش افزایش می ایبد.

 (.356، ص 
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17- Dashuria për tjetrin 

 

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

“Njihe dashurinë tënde në zemrën e vëllait tënd me 

atë që gjendet në zemrën tënde”. (“Tuhuful Ukul”, f. 

304.) 

 

 .ودة یف قلب اخیک اما هل یف قلبکاعرف املقال الإمام الباقر علیه السالم:

 قلیب برادرت را از اندازه دوس ّت قلیب خودت نسبت به او بفهم.دوس ّت 

 (.032حتف العقول ، ص )

 

 



40 hadithe 

  -43- 
  

 

18- Përzierja më e mirë 

 

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka 

thënë: “Nuk është përzier asgjë me diçka tjetër, që 

të jetë më e mirë se sa përzierja e butësisë me dijen”. 
(“Biharul Anuar”, vëll. 75, f. 172.) 

 

 ما شیب یش ء بشی ء احسن من حمل بعمل. قال الإمام الباقر علیه السالم:

 ارالانوار ،حب) چزیی اب چزیی نیامیخته است که برت از حمل اب عمل ابشد.

 (. 352، ص 56، ج دار احیاء الرتاث العریب
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19- Lutja për një vëlla në fe 

 

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

“Lutja më e afërt dhe më e shpejtë për përgjigje është 

lutja për një vëlla në fe, kur ai nuk është i pranishëm”. 
(“El Kafij”, vëll. 2, f. 507.) 

 

َاوَشک َدعَوُه و ارَسَُع ِاجابَه ُدعاَء املَرِء ِلَخیِه قال الإمام الباقر علیه السالم:

 ِبَظهِر الَغیِب. 

دعای انسان پشت رس برادر دیین اش ، نزدیکرتین و رسیعرتین دعا به 

 (.635، ص  2الاکیف ، ج ) اجابت است.

 



40 hadithe 

  -45- 
  

 

20- Mirësia më e mirë në këtë jetë 

 

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “E 

mira e kësaj jete nuk është gjë tjetër veçse lidhja mes 

vëllezërve dhe të njohurve”. (“Biharul Anuar”, vëll. 46, 

f. 291.) 

 

لی ِصََلُ الإخواِن َواملَعاِرِف. قال الإمام الباقر علیه السالم: نیا اإ نَُة ادلُّ  َما َحس َ

، 22 حبار الأنوار، ج) نیست.خویب دنیا جز در پیوند اب برادران و آ ش نااین 

 (.293ص
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21- Njeriu i butë është besimtar 

 

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka 

thënë: “Atij që i është dhënë butësia, i është dhënë 

besimi”. (“Xhihadu Nefs”, Hadithi 272; “Uesailu 

Shia”, vëll. 11, f. 213.) 

 

فُق قَِسَم هَلُ الإمیاُن. علیه السالم:قال الإمام الباقر   َمن ُقِسَم هَلُ الرَّ

ِجاد اب ) کیس که برایش مدارا تقس می شده امیان برای وی تقس می گردیده.

 (.230ص 33. وسائل الش یعه ج252نفس، ح 
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22- Çfarë është ringjallja e dijes? 

 

Ebu Xharudi thotë se ka dëgjuar Imam 

Bakirin (Paqja qoftë mbi të!) të thotë: “Allahu 

e mëshiroftë besimtarin që ringjall dijen”. I thashë: 

“Çfarë është ringjallja e dijes?” 

Ai tha: “Me atë (dijen) përmenden njerëzit e fesë 

dhe njerëzit e devotshëm”. (“El Kafij”, vëll. 1, f. 41.) 

 

رمح هللا عبدا آأحیا العمل قال: قلت: وما علیه السالم:قال الإمام الباقر 

 اإحیاؤه؟ قال: آأن یذاکر به آأهل ادلین وآأهل الورع. 

فرمود خدا رمحت کند بنده ای را که عمل را احیاء کند، آأیب اجلارود می 

گوید عرض کردم احیاء عمل چیست؟ فرمود: مذاکره اب اهل عمل و پرهزیاکران 

 (.23، ص  3، ج الاکیف ) احیاء عمل است.
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23- Fjalëpisti është armiku i Allahut 

 

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka 

thënë: “Allahu i urren fjalët e pista dhe atë që flet 

fjalë të pista”. (“Xhihadu Nefs”, Hadithi 677; 

“Uesailu Shia”, vëll. 11, f. 327.) 

 

َش. السالم:قال الإمام الباقر علیه  نَّ هللَا یبِغُض الَفاِحَش املَُتَفحیِ  اإ

اد اب ِج) راس ّت که خداوند خشص بد زابن بهیوده گوی را دمشن می دارد.

 (.025ص 33. وسائل الش یعه الاسالمیه. ج255نفس، ح 
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24- Njeriu (robi) më i dashur te 

Allahu 

 

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka 

thënë: “Njeriu (robi) më i dashur tek Allahu, është 

ai që është i virtytshëm dhe shumë i penduar”. 
(“Xhihadun Nefs”, Hadithi 836; “Uesailu Shia”, 

vëll. 16, f. 76.) 

 

اُب. قال الإمام الباقر علیه السالم: یَل هللِا املُحِسُن التَّوَّ  ِمن آأَحبیِ ِعباِد هللِا اإ

حمبوبرتین بندگان خدا در نزد خداوند کیس است که نیکواکر و یکی از 

 32. وسائل الش یعه ج802ِجاد اب نفس، ح ) بس یار توبه کننده ابشد.

 (.52ص
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25- Devotshmëria  

 

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka 

thënë: “Allahu i Plotfuqishëm e mbron robin e Tij 

nëpërmjet devotshmërisë nga ajo që nuk ta pret mendja 

dhe me devotshmëri Ai ia largon atij verbërinë dhe 

injorancën”. (“El Kafij”, vëll. 8, Hadithi 16, f. 52.) 

 

َوَجلَّ یقى اِبلتَّقو  َعِن الَعبِد ما َعُزَب ِانَّ اللی قال الإمام الباقر علیه السالم:   َعزَّ

 .  َعنُه َعقُُلُ َو جَییلی اِبلتَّقو  َعنُه َعامُه َو َِجَُلُ

ى کند از آ چنه که عقلش به آ ن منخداوند به وس یُل تقوا بنده را حفظ می 

، 62 ، ص 8الاکیف، ج ) سازد.رسد و کور دیل و انداین او را بر طرف ىم 

 (.32ح 
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26- Falja e namazit në kohën e tij 

 

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka 
thënë: “Çdo besimtar që kujdeset dhe e kryen 
namazin në kohë, nuk konsiderohet nga të 
pakujdesshmit”. (“Uesailu Shia”, vëll. 3, f. 79.) 

 

یام مؤمن حافظ عیل الصلوات املفروضة  قال الإمام الباقر علیه السالم: ای

 فصالها لوقهتا فلیس هذا من الغافلنی. 

حمافظت برمنازش مناید، و او را در وقتش به جا آ ورد، از   هر مؤمین

 (. 59، ص 0وسائل الش یعه ، ج ) غافل مشرده منی شود. انساهنای
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27- Padrejtësia në dynja 

 

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka 
thënë: “Padrejtësia në këtë botë do të jetë errësira 
në Ahiret”. (“Xhihadu Nefs”, Hadithi 733; “Uesailu 

Shia”, vëll. 11, Hadithi 20, f. 340.) 

 

نیا ُهَو الُظلَُماُت یِف اَلِخَره.  قال الإمام الباقر علیه السالم:  الُظمُل یِف ادلُّ

ِجاد اب نفس، ح ) ظلمهتا و اتریکی های آ خرت است.ظمل در دنیا هامن 

 (.23ح 023ص 33. وسائل الش یعه الاسالمیه. ج500
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28- Çelësi i mirësive 

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka 
thënë: “Të gjithë mirësitë u vendosën në një shtëpi 
dhe çelësi i saj është asketizmi”. (“El Kafij”, vëll. 8, f. 

55.) 

 

جعل اخلری لكه يف بیت و جعل مفتاحه الزهد قال الإمام الباقر علیه السالم:

 . يف ادلنیا

امام جعفر صادق )ع( : مهه خری در خانه اي هناده شده و لكیدش را زهد 

 (.66، ص 8الاکیف، ج  ) .و يب رغبيت به دنیا قرار داده اند
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29- Vlera e derdhjeve të lotëve nga 

frika ndaj Allahut 

 
Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka 
thënë: “Nuk ka pikë loti më të çmuar dhe më të 
dashur tek Allahu i Madhëruar, se sa pika e lotit 
që derdhet në errësirën e natës nga frika ndaj Allahut 
dhe jo për tjetër kënd përveç Tij”. (“Xhihadu Nefs”, 

Hadithi 137; “Uesailu Shia”, vëll. 8, f. 524.) 

َوَجلَّ ِمن قَطَرٍة قال الإمام الباقر علیه السالم: ما ِمن قَطَرٍة اَحبَّ ایل هللِا َعزَّ

 ُدُموعٍ یف َسَواِد اللَّیِل َمَخافًَة ِمَن هللِا ل یریُد ِبا غرَیُه. 

خداوند عزوجل دوست داشتین تر و حمبوب تر از هیچ قطره ای در نزد 

قطره ی اشکهایی که در اتریکی شب و از خوف خدا اب اخالص اکمل 

. وسائل الش یعه الاسالمیه.  305ِجاد اب نفس، ح ) رخیته می شود نیست.

 (.622ص 8ج
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30- Allahu i do ata që janë të butë 

 

 Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka 
thënë: “Allahu është i Butë dhe i do njerëzit e butë. 
Ai u jep njerëzve të butë atë që nuk u jep njerëzve 
të dhunshëm”. (“Xhihadu Nefs”, Hadithi 283; 

“Uesailu Shia”, vëll. 11, f. 212.) 

 

ِفَق ویعطى عیل الرفق مقال الإمام الباقر علیه السالم: ا ِانَّ هللَا َرفیٌق حِیبُّ الری

 ل یعطى عیل العنف. 

خداوند اهل مدارا است و مدارا را دوست دارد و به اهل عطا می کند 

ح  ِجاد اب نفس،) آ چنه را که به اهل عتاب و رفتار خشن عطا منی کند.

 (.232ص 33. وسائل الش یعه الاسالمیة. ج280
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31- Të jesh i mirë është mirë dhe të 
jesh i keq është keq 

 

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 
“Sa të mira janë të mirat pas të këqijave dhe sa të 
shëmtuara janë të këqijat pas të mirave”.(“Xhihadu 

Nefs”, Hadithi 880; “Uesailu Shia”, vëll. 11, f. 384; 
“El Kafij”, vëll. 2, f. 458.) 

 

یئاِت َو َما َاقبََح قال الإمام الباقر علیه السالم: نَاِت بَعَد السَّ َما َاحَسَن احلَس َ

نَاِت  یئاِت بَعَد احلَس َ  السَّ

چه نیکوست نیکی ها بعد از بدهیا و چه زشت است بدهیا پس از نیکی 

-082ص 33. وسائل الش یعه الاسالمیة. ج 883ِجاد اب نفس، ح ) ها.

 (.268ص  2الاکیف ج
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32- Veshja e dijetarit 

 

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 
“Vetëpërmbajtja është veshja e dijetarit, kështu që, mos 
u zhvish prej saj”. (“El Kafij”, vëll. 8, f. 55.) 

  

 َاحِلمُل ِلباُس العاِلِم فاَل تَعَرینَّ ِمنُه. قال الإمام الباقر علیه السالم:

 الاکیف، ج) بردابر  لباس عامل است، پس تو خود را از آ ن عراین مدار.

 (.66، ص 8
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33- Përshëndetja me selam 

 

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 
“Dhënia e selamit (përshëndetja me selam) është 
mustehab (e pëlqyeshme), por kthimi i përgjigjes është 
vaxhib (e detyrueshme)”. (“Xhihadu Nefs”, Hadithi 

578; “Uesailu Shia”, vëll. 11, f. 301.) 

 

دُّ فَرِیَضةٌ قال الإمام الباقر علیه السالم: اَلُم تََطوٌُّع َو الرَّ  السَّ

.  658نفس، ح ِجاد اب . )سالم، مس تحب است و جواب سالم، واجب

 (.033ص  33وسائل الش یعه الاسالمیة. ج
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34- Njerëzit me turp e me nder janë 

të dashurit e Allahut 

 

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka 
transmetuar nga Profeti Muhamed (Paqja e 
bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e 
tij!): “Allahu i Madhëruar e do njeriun që ka turp, 
që është i vetëpërmbajtur, që është i ndershëm dhe që 
i ruhet haramit”. (“Xhihadu Nefs”, Hadithi 259; 

“Uesailu Shia”, vëll. 11, f. 211.) 

 

قال رسول هللا صیل هللا علیه وآ هل: ان هللا  قال الإمام الباقر علیه السالم:

 حیب احلئی احللمی العفیف املتعفف. 

هامان خداوند انسان اب حیا و بردابر را دوست دارد. خداوند دوست می 

 دارد کیس را که اب حیا، بردابر، پاکدامن، و ابز ایستنده ی از حرام ابشد.

 (.233ص 33جوسائل الش یعة الإسالمیة.  - 269ِجاد اب نفس، ح)
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35- Zbukurimi për Allahun 

 

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 
“Zbukurohuni për Allahun me vepra të sinqeriteta”. 
(“Tuhuful Ukul”, f. 285; “Biharul Anuar”, vëll. 75, f. 
164.) 

 

ِ قال الإمام الباقر علیه السالم: دِق یِف الاعامِل. تََزین للَّ ِ   اِبلصی

. حبار  286حتف العقول، ص ) اب راست کردار ، خود را برا  خدا بیارا .

 (.322ص 56الانوار ج 
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36- Me kë të konsultohesh? 

 

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 
“Në çështjen tënde, konsultohu me ata që i frikësohen 
Allahut”. (“Tuhuful Ukul”, f. 285; “Biharul Anuar”, 

vëll. 75, f. 172.) 

 

. قال الإمام الباقر علیه السالم: َ یَن خیَشوَن اللَّ  ِاستَِِش یف آأمِرک اذلَّ

ف حت) ترس ند.در اکر خود، ]فقط[ اب کساین مشورت کن که از خدا می 

 (.352ص 56. حبار الانوار ج 290العقول، ص 
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37- Çfarë është durimi dhe cili është 
durimi më i mirë? 

 

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 
“Durimi ndahet në dy pjesë: Durimi në fatkeqësi, i 
cili është i mirë e i bukur. Durimi më i mirë është 
largimi prej gjërave që Allahu i Madhëruar i ka 
ndaluar”.(“Xhihadu Nefs”, Hadithi 163; “Uesailu 

Shia”, vëll. 15, Hadithi 20372, f. 237.) 

 

ُِب َصِباِن: َصٌِب عیَل الَبالِء َحَسٌن مَجیٌل َو قال الإمام الباقر علیه السالم: الصَّ

َِبین الَوَرُع َعن املَحارم.   آأفَضُل الصَّ

و بر بال که نیکو و زیباست و برترین این دصِب بر دو گونه است: صِب 

وسائل  -320ِجاد اب نفس ،ح ) قسم پرهزی منودن از حراهمای الهیی است.

 (23052حدیث  205ص 36الش یعه آ ل البیت ع.. ش یخ حرعامیل ج
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38- Cili është adhurimi më i mirë? 

 

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

“Nuk ka asnjë adhurim më të mirë tek Allahu, se 

sa pastërtia e barkut dhe e nderit (nga harami)”. (“El 

Kafij”, vëll. 2, f. 630.) 

 

َما ِمن ِعَباَدة آأفَضَل ِعنَد هللِا ِمن ِعفَِّة بَطن َو قال الإمام الباقر علیه السالم:

 فَرج. 

الاکیف، ) فرج نیست.هیچ عبادیت در نزد خدا برتر از ترک شهوات شمک و 

 (.203، ص  2ج
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39- Pranvera e Kur’anit 

 

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka 
thënë: “Çdo gjë ka pranverë dhe pranvera e 
Kur’anit është Muaji i Ramazanit”. (“Xhihadu Nefs”, 

Hadithi 205; “Uesailu Shia”, vëll. 15, Hadithi 20421, 
f. 250.) 

 

 ِللکیِ یَشٍء َرِبیٌع، َوَرِبیُع الُقرآ ِن َشهُر َرَمَضاَن.  قال الإمام الباقر علیه السالم:

، ِجاد اب نفس) هر چزیی باری دارد و بار قرآ ن ماه رمضان است.

 263ص 36. وسائل الش یعه آ ل البیت ع.. ش یخ حرعامیل ج 236ح

 (.23223حدیث 

 

 



40 hadithe 

  -65- 
  

 

40- Si të jetoni në një botë kalimtare 

Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka 
thënë: “Konsideroje veten tënde në këtë botë si 
vendqëndrimin që rri për një orë dhe pastaj largohesh 
prej tij”. (“Biharul Anuar”, vëll. 75, f. 165.) 

 

نیا مَکَثَِل َمزِنٍل نََزلتَُه ساعَ قال الإمام الباقر علیه السالم: ًة فَانزِل نَفَسَک ِمَن ادلُّ

 ُُثَّ ارحَتَلَت َعنُه. 

خود را در دنیا چنان مزنل ده که گویی ساعّت در آ ن مزنل دار  و سپس 

 ).326، ص 56حبارالأنوار، ج .(از آ ن کوچ می کین
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