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VËSHTRIM MBI JETËN E IMAM 

SADIKUT  

(Paqa qoftë mbi të!) 

 

Me emrin e Allahut, të 

Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! 

Falënderimet i takojnë Allahut të 

Madhëruar! Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë 

mbi Profetin Muhamed, mbi familjen e tij të 

pastër dhe mbi shokët e tij të zgjedhur! 

Allahu i Madhëruar thotë në 

Kur’anin e Shenjtë: “…O familje e Profetit!  
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Në të vërtetë, Allahu do që ta largojë prej 

jush papastërtinë dhe t’ju pastrojë 

plotësisht”. (Sure “El Ahzab”, ajeti 33) 

Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i 

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

thënë: “Unë po ju lë juve dy gjëra. Nëse kapeni 

pas tyre, nuk keni për të humbur kurrë pas 

meje: Librin e Allahut dhe pasardhësit e mi, 

Ehli Bejtin tim”. 
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KUSH ËSHTË IMAM XHAFER 

SADIKU? 

Ai është Xhaferi, i biri i Muhamedit, 

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

biri i Ebu Talibit (Paqja qoftë mbi ta!). Ai 

është imami i gjashtë prej imamëve të 

pastër të Ehli Bejtit të Profetit Muhamed 

(Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 

familjen e tij!). 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka 

lindur në Medinen e ndritur (Medinetul 

Muneuere), me 17 Rabiul Evel, në vitin 83 

hixhri dhe jetoi 65 vjet. Për 35 vjet me 

radhë, Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) 
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mbarti mbi supe misionin e udhëheqjes 

(imamatit).  

Ai është martirizuar me helm në 

Medinen e ndritur, më 25 Sheval të vitit 148 

hixhri dhe është varrosur në varrezat El 

Baki’u, pranë gjyshit të tij, Imam Hasan ibn 

Ali (Paqja qoftë mbi të!). Atë e thërrisnin: 

Ebu Abdulah - babai i Abdullahut, Ebu 

Ismail - babai i Ismailit dhe Ebu Musa - 

babai i Musait. 

Imam Xhafer Sadiku (Paqja qoftë mbi 

të!) ka jetuar në një periudhë, kur ishin të 

përhapura mendime dhe ideologji të 

shumta dhe ishin shfaqur shumë rryma 

dhe shkolla të ndryshme. Këto shkolla dhe 

ideologji të përhapura në atë kohë, 
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përbënin rrezik për shoqërinë islame, sepse 

po ndikonin në largimin e njerëzve nga 

mendimi i drejtë dhe i pastër islam.  

Për këtë, Imam Sadiku (Paqja qoftë 

mbi të!), ashtu si të gjithë imamët e tjerë të 

Ehli Bejtit (Paqja qoftë mbi ta!), punoi pa u 

lodhur për përhapjen e mesazhit të drejtë 

që solli Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i 

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

për udhëzimin e njerëzve, bazuar në 

Kur’anin e Shenjtë dhe në Sunetin e pastër 

të Profetit Muhamed (Paqja e bekimi i 

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

e dijes së Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!) 

bëri që të zbeheshin mendimet dhe 

ideologjitë e tjera të përhapura.  
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Shumica e shkollave (medh’hebeve) 

islame janë të mendimit se Imam Xhafer 

Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ishte prijës i 

vërtetë, në të gjitha dijet dhe shkencat 

kryesore islame. Ai ishte një personalitet 

shumë i shquar në shkencat islame. Tek ai 

kanë studiuar rreth 4 mijë studentë.  

Imam Xhafer Sadiku (Paqja qoftë mbi 

të!), unitetin dhe solidaritetin mes 

myslimanëve, e konsideronte prej 

parimeve më të rëndësishme dhe më 

kryesore të Islamit. Ai gjithmonë theksonte 

se myslimanët janë vëllezër dhe kurrë nuk 

duhet të kenë konflikt dhe përçarje me 

njëri-tjetrin. 
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Në shkollën e Imam Sadikut (Paqja 

qoftë mbi të!) mësoheshin shkenca të 

ndryshme, si: mjekësia, astronomia, kimia 

dhe matematika. Por shkencat islame dhe 

jurisprudenca islame, ishin më kryesoret, 

që mësoheshin në shkollën e tij. Në këtë 

shkollë u përforcua dhe u zgjerua sistemi i 

jurisprudencës islame, e cila luajti një rol 

shumë të madh në zhvillimin e qytetërimit 

islam. Me zgjerimin e jurisprudencës 

islame në shoqërinë islame, u krijua 

mundësia për t’u bërë ballë 

shtrembërimeve që kishin depërtuar në 

shoqëri. 

Në shkollën e Imam Sadikut (Paqja 

qoftë mbi të!) kanë studiuar personalitete të 
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larta islame. Ndër ata, ka qenë edhe Ebu 

Hanife, imami i medh’hebit hanefi. Ai ka 

studiuar dy vite te Imam Xhafer Sadiku 

(Paqja qoftë mbi të!). Këtë e ka përmendur 

vetë Imam Ebu Hanifja: “Nëse nuk do të 

ishin ato dy vite, Nu’mani do të 

shkatërrohej”. Me këtë thënie, e kishte 

fjalën për ato dy vite që mori mësim te 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!). 

 Malik ibn Enesi, imami i 

medh’hebit maliki, gjithashtu, ka studiuar 

te Imam Sadiku. Për personalitetin e Imam 

Xhafer Sadikut (Paqja qoftë mbi të!) Malik 

ibn Enesi ka thënë: “Askush nuk ka takuar 

dhe nuk ka dëgjuar për ndonjë personalitet 

me virtyte më të larta morale, me dituri më 
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të gjerë dhe me devotshmëri më të madhe 

se sa Imam Xhafer Sadiku”. 

Kontributi i Imam Sadikut (Paqja 

qoftë mbi të!) ndaj diturisë, në periudhën 

kur ka jetuar, ka qenë shumë i madh në 

mesin e myslimanëve. Në këtë periudhë 

kanë ndodhur shumë zhvillime dhe 

ndryshime në sferat e ndryshme 

shoqërore, shkencore dhe kulturore. 

Gjithashtu, në këtë periudhë hynë dhe u 

përhapën ide dhe kultura të ndryshme.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!), 

vazhduesi i misionit të imamatit 

(udhëheqja islame) dhe i rrugës së Ehli 

Bejtit (Paqja qoftë mbi ta!), ka qenë 

themeluesi i një lëvizje të re në fushën e 



           nga Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) 

 

-14- 
 

shkencave islame. Në lëvizjen e tij 

shkencore, ai i ka kushtuar rëndësi të 

madhe çështjes së racionalitetit, çështjeve 

fetare dhe njohjes së të vërtetave.  

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) 

theksonte se shoqëritë janë dinamike dhe 

vazhdimisht janë në ndryshim e sipër. Për 

këtë arsye, edhe lëvizja e shkencës dhe e 

dijes, gjithnjë duhet të jetë dinamike dhe të 

mund t’u përgjigjet nevojave dhe 

kërkesave të kohës dhe vendit. 

Etika dhe sjellja e Imam Sadikut 

(Paqja qoftë mbi të!) në diskutimet 

shkencore, madje edhe me mohuesit e 

ekzistencës së Allahut, vazhdimisht ishte e 

mbështetur në logjikë dhe arsye. Me dijen 
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e madhe që kishte, Imam Sadiku (Paqja 

qoftë mbi të!) gjithmonë largonte dyshimet e 

kundërshtarëve, bazuar në arsye dhe 

argument. Ai gjithmonë e respektonte 

kundërshtarin.  

Kushdo që e lexon me vëmendje 

jetën e Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!) 

dhe e analizon ashtu siç e meriton, do të 

dalë në përfundimin se prej veprave më të 

rëndësishme që bëri Imam Sadiku (Paqja 

qoftë mbi të!), ishin: 

 - Pastrimi i besimit islam nga shtesat 

që u futën në të dhe nga shtrembërimet për 

shkak të dyshimeve që përhapën 

jobesimtarët rreth besimit të drejtë islam. 
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  - Formimi i personaliteteve islame, 

siç ishin: Hisham ibn Hakemi, Muhamed 

ibn Myslimi dhe Zuraratu ibn A’juni. 

 - Pastrimi i Sheriatit islam nga 

ndryshimet dhe nga shtrembërimet që 

sollën duart dashakeqëse. 

Pa dyshim se këto u arritën për 

shkak të faktorëve më të rëndësishëm që e 

ndihmuan Imam Sadikun (Paqja qoftë mbi 

të!) në kryerjen e misionit të tij. Ndër këta 

faktorë, përmendim:  

 1- Periudha e ardhjes së pushtetit 

abasit. Në kohën e Imam Sadikut (Paqja 

qoftë mbi të!), abasitët mendonin për 

forcimin e pushtetit të tyre të sapoardhur. 
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 2- Qëndrimi i Imam Sadikut (Paqja 

qoftë mbi të!) në Medinen e ndritur, që ishte 

qendra e fesë, e cila nderohej dhe 

madhështohej nga ana e pushtetit. 

 3- Pozita e lartë fetare dhe shoqërore 

e Imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!) te 

myslimanët. Për këtë pozitë kujdesej edhe 

pushteti. 

 4- Distancimi i Imam Sadikut (Paqja 

qoftë mbi të!) nga konflikti politik, sepse ai e 

dinte se nuk e arrinte udhëheqjen politike, 

si rezultat i ndodhive politiko - sociale që i 

përjetoi në atë kohë. 

 5- Vështrimi i myslimanëve kah 

juristët (fukahatë), për të mësuar prej tyre 
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çështjet islame. Në atë kohë, nuk gjendej 

asnjë sahab i Profetit Muhamed (Paqja e 

bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e 

tij!) dhe Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) 

ishte juristi më i madh i myslimanëve dhe 

mësuesi i juristëve të tyre. 

 

 

 

 

 

 



40 hadithe  

  -19- 
  

 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) 

në syrin e personaliteteve 

Për Imam Xhafer Sadikun (Paqja qoftë mbi 

të!), imami i gjashtë prej imamëve të Ehli 

Bejtit (Paqja qoftë mbi ta!) dhe themeluesi i 

medh’hebit shi’it ithneashrij (dymbëdhjetë 

imami) kanë folur shumë dijetarë dhe 

mendimtarë myslimanë, qofshin shi’it apo 

suni. Ata dëshmojnë virtytet, dijen, 

bujarinë, devotshmërinë dhe pozitën e 

lartë të Imam Xhafer Sadikut (Paqja qoftë 

mbi të!). 
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Prej atyre thënieve dhe dëshmive 

përmendim: 

Ibn Sabbag, në librin e tij “El 

Fusulul Muhimetu”, në kreun që flet për 

jetën e Imam Sadikut, ka thënë: “Në mesin e 

vëllezërve të tij, Xhafer Sadiku ka qenë 

zëvendësi i babait të tij, i porosituri prej tij dhe 

mbartësi i imamatit pas tij. Ai dukej nga të 

tjerët për nga virtytet e larta. Ai ka qenë më i 

përmenduri dhe më i vlerësuari. Prej tij, 

njerëzit kanë përcjellë dijet dhe i kanë 

shpërndarë në vende të tjera. Dijetarët nuk kanë 

transmetuar prej askujt nga Ehli Bejti, aq sa 

kanë transmetuar nga ai (Imam Sadiku). Nga 

ai ka transmetuar një grup i njohur prej 

imamëve, si: Jahja ibn Saidi, Ibn Xherijhi, 
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Malik ibn Enesi, Eth Theuriji, Ebu Hanife, 

Shu’betu, Ebu Ejub Es Sexhistanij e të tjerë”. 

 

Ibn Ebi El Hadijd El Mu’tezilij, në 

parathënien e librit “Sherh Nehxhul 

Belaga”, ka thënë: “Imam Aliu është baza dhe 

themeli i dijes së jurisprudencës. Çdo jurist, në 

Islam, ka përfituar, përfiton dhe do të përfitojë 

prej dijes së tij (Imam Aliut). Ndërsa sahabët e 

Ebu Hanifes, ndër ta, Ebu Jusuf, Muhamedi e 

të tjerë përveç tyre, e morën jurisprudencën nga 

Ebu Hanife. Kurse Shafiu ka mësuar te 

Muhamed ibn Hasani dhe jurisprudenca e tij 

kthehet përsëri te Ebu Hanife. Ndërsa Ahmed 

ibn Hanbeli mësoi te Shafiu dhe jurisprudenca 

(fik’hu) e tij, gjithashtu, kthehet te Ebu Hanife. 
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Ebu Hanife mësoi te Xhafer ibn Muhamed 

(Sadiku)”. 

 

Alusij El Bagdadij, prej dijetarëve 

të mëdhenj të Ehli Sunetit, në librin e tij 

“Et Tuhetul ithna ashrijeh”, në faqen 8, 

thotë: “Ky është Ebu Hanife En Nu’man, prej 

Ehli Sunetit, i cili krenohet dhe thotë me gjuhë 

të pastër: ‘Sikur të mos ishin dy vjetët, do të 

shkatërrohej i biri i Nu’manit’. E ka fjalën për 

dy vjetët që ul dhe mori dije te Imam 

Sadiku…”.  
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Dhebiju, në librin “Mizànul 

I’tidàl”, në vëllimin 1, në faqen 192, kur ka 

përmendur Imamin, thotë: “Xhafer ibn 

Muhamed Ali ibn Husejn El-Hàshimij, Ebù 

Abdil-lah është nga kolosët e imamëve, njeri 

bamirës, i drejtë dhe me autoritet të madh”. 

 

Neueuiju, në librin “Tehdhibul 

Esmài ue Lugàt”, në vëllimin 1, në faqet 

149-150, thotë: “Në lidhje me të, kanë treguar 

Muhamed ibn Is’hàku, Jahjà El Ensàrij, 

Màliku, dy sufjànët, Ibn Xhurejhi, Shu’beh, 

Jahjà El Kattàni e të tjerë. Të gjithë kanë një 

mendim të përbashkët për imamatin e për 
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madhështinë e tij: “Ai ishte njeri i nderuar.” 

Kurse Amr ibn Ebu Mikdàmi thotë: “Kur 

unë shkoja te Xha’fer ibn Muhamedi, mësoja se 

ai, me të vërtetë, ishte prej pasardhësve të 

profetëve”. 

 

Ibn Khilkàn, ka thënë: “Njëri nga të 

dymbëdhjetë imamët e medh’hebit imami, ishte 

nga zotërinjtë e nderuar të Ehli Bejtit. Për 

vërtetësinë e shkrimeve të tij është thirrur me 

epitetin Sàdik. Nga mirësia e virtyti, ai qëndron 

shumë më lart nga sa përmendet”. 
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Në librin “Sauàik”, të Ibn 

Haxherit, thuhet: “Njerëzit kanë përcjellë 

dituri të shumta prej tij, aq sa nuk ua mbanin 

këmbët. Ai njihej në të gjitha vendet”. 

 

Në librin “Jenàbi’ul-Meueddeh”, 

botuar në Stamboll, në faqen 380, thuhet: 

“Nga imamët e Ehli Bejtit është edhe Ebù 

Abdil-lah Xha’fer Sàdiku”. Më pas vazhdon: 

“…ishte nga të nderuarit e Ehli Bejtit”. 

 

Hafiz Ebù Neimi, në librin 

“Hiljetul-Eulijà”, në vëllimin 3, në faqen 

192, thotë: “…prej tyre është imami 

mendimtar e prijës në fushën e mendimeve, Ebù 
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Abdil-lah Xha’fer ibn Muhamed Sàdiku, më i 

përkryeri në adhurimin e në nënshtrimin ndaj 

Allahut të Lartësuar. Pëlqente qëndrimin 

mënjanë dhe përkushtimin ndaj Allahut. Ai e 

kishte privuar veten nga postet e larta e nga 

tubimet”. 

 

Në librin “Umdetu Tàlib”, në 

faqen 184, shkruhet: “Për të thuhet se është 

kolona e nderit, meritat e tij janë të shumta e 

mjaft të njohura, si te njerëzit e shquar, ashtu 

edhe të zakonshëm. Mensùr Ed’Deuàniku disa 

herë kishte pasur qëllim ta vriste, por Allahu e 

ruajti prej tij”. 
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Shehrastànij, në librin “El Milel ue 

Nihal”, shkruan: “Ai zotëronte dituri të 

shumta në fe e në edukatë. Ishte i plotësuar në 

urtësi, shumë i përkorë dhe plotësisht i ruajtur 

nga epshet (ma’sumun)…”. 

 

Ibn Shehràshùb, në librin e tij “Fi 

Menàkibi Ahuàli Sàdik ”, transmeton 

prej Màlik ibn Enesit: “Asnjë sy nuk ka parë, 

asnjë vesh nuk ka dëgjuar, asnjë zemër nuk ka 

ndier njeri më të mirë se Xhafer Sadiku në 

virtyt, në adhurim, në dituri e në ruajtjen nga 

mëkatet”. 
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Allahu na mundësoftë të jemi në 

rrugën e Tij, në rrugën e Profetit Muhamed 

dhe të Ehli Bejtit të tij të pastër e të dëlirë 

dhe na bashkoftë me ata në Jetën Tjetër! 

Haxhi Shejkh Vullnet Merja 
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40 HADITHE NGA IMAM 

SADIKU 

 (Paqja qoftë mbi të!) 

 

 

 



           nga Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) 

 

-30- 
 

 

1- Gjendja më e afërt tek Allahu 

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

“Gjendja më e afërt e një besimtari tek Allahu, është 

kur ai ndodhet në sexhde”. (“Theuabul A’mal ue 

Ikabul A’mal”.) 

 

 .َأقَرُب ما یَُکوُن الَعبُد ا ََل هللِا َو ُهَو ساِجد   :مام صادق )علیه السالم(ل  اقال 

 (. )ثواب الاعامل و عقاب الاعاملده استنزدیکرتین حالت بنده به پروردگارت حالت جس
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2- Dashuria ndaj fëmijëve 

 

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

“Në të vërtetë, Allahu i Plotfuqishëm do ta mëshirojë 

atë njeri që i do shumë fëmijët e tij”. (“Theuabul 

A’mal ue Ikabul A’mal”.)  

 

ه. :)علیه السالم( مام صادقل  اقال  ُجَل لَُشَدِة ُحب ِ لَُوََلُ َوجََّل یَرَحُم الرَّ   ا نَّ هللَا َعزَّ

براس یت که خداوند عزوجل رمح می مناید مرد را، به سبب شدت حمبت او به فرزندش. 

 )ثواب الاعامل و عقاب الاعامل(
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3- Gurthemelet e Islamit 

 

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

“Gurthemelet e Islamit janë tri: namazi, zekati dhe 

vilajeti (dashuria dhe pasimi i Ehli Bejtit). Asnjëra 

prej tyre nuk mund të jetë e saktë pa tjetrën”. 

(“Usulul Kafij”, vëll. 2, f. 18.) 

 

 صص  وة و الولیة،لااثىف الاسالم ثالثة: الصلوة و الزک :مام صادق )علیه السالم(ل  اقال 

 .واحدة مهنن الا بصاحبتهیا

س نگهاى زیربناى اسالم سه چزی است: مناز، زاکت و ولیت که هیچ یک از أ هنا بدون 

 )81، ص 2اکىف، جدل (شود. دیگرى درست منى
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4- Zekati i Fitrit 

 

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

“Agjërimi plotësohet me dhënien e zekatit të Fitrit, 

ashtu siç plotësohet namazi me dërgimin e salavatit për 

Profetin Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë 

mbi të e mbi familjen e tij!)”. (“Uesailu Shiiah”, vëll. 

6, f. 221.) 

 

اکة یعىن الفطرة کام ان ان من متام الصوم اعطاء الز  :مام صادق )علیه السالم(ل  اقال 

 .الصلوة عىل النىب )صىل هللا علیه واهل( من متام الصلوة

تمکیل روزه به پرداخت زاکة یعىن فطره است، مهچنان که صلوات بر پیامرب )صىل هللا 

 (۲۲۲/  ۶وسائل الش یعه : ) علیه واهل( کامل مناز است.
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5- Dëshira dhe mosdëshira për 

dynjanë 

 

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

“Dëshira për dynjanë trashëgon brengë, shqetësim e 

hidhërim. Kurse mosdëshira për dynjanë është shkak i 

rehatisë së zemrës dhe i trupit”. (“Tuhuful Ukul”, f. 

358.) 

 

م و احلزن والزهـد فـى الـرغبة فـى الـدنیـا صـورث الغ :مام صادق )علیه السالم(ل  اقال 

 اَلنیا راحة القلب و البـدن.

و متایل به دنیا مایه مغ و اندوه و زهد و بـى میىل به دنیا سبب راحیت قلب و  رغبت

 (۸۵۳)حتف العقول، ص بدن است. 
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6- Mos interesimi për dynjanë 

 

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

“Kush e njeh Allahun, i frikësohet Atij dhe kush i 

frikësohet Allahut, e largon veten e tij nga dynjaja 

(nuk interesohet për dynjanë)”. (“Xhihadu Nefs”, f. 

83.) 

 

َمن َعَرَف هللَا خاَف هللَا و َمن خاَف هللَا ََسَت نَفَسُه  :مام صادق )علیه السالم(ل  اقال 

نیا.  َعِن اَلُّ

اسد ترس او در دلش می افتد و هر از خدا ترسان ابشد نفسش از هر که خدا رابش ن

 (۳۸)هجاد النفس، ص دنیا ابز می ماند. 
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7- Vëllai më i dashur 

 

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

“Vëllai më i dashur tek unë është ai që më thotë të 

metat e mia”. (“Tuhuful Ukul”, f. 366.) 

 

 .اَحب  اخواىن اَل  من اهدى اَل  عیوىب :مام صادق )علیه السالم(ل  اال ق

حتف )حمبـوبتـرین بـرادرانـم نزد من، کسـى است که عیهبایـم را به من اهدا کنـد. 

 (۸۶۶العقول،ص
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8- Nënvleftësimi i namazit 

 

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

“Ai që e nënvleftëson namazin, nuk do ta ketë 

ndërmjetësimin tonë”. (“Furu'l Kafij”, vëll. 3, f. 270.) 

 

 .ل ینال شفاعتنا من اس تخف  ابلصالة :مام صادق )علیه السالم(ل  اقال 

 (۲۷۲،ص۸)فروع اکىف،جهرکس مناز را س بک بشامرد ، بشفاعت ما دست خنواهد ایفت. 

 

 



           nga Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) 
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9- Veprat e pakta dhe veprat e 

shumta 

 

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

“Veprat e pakta dhe të vazhdueshme, që bazohen në 

bindje, janë më të dashura tek Allahu, sesa veprat e 

shumta, por që nuk bazohen në bindje”. (“Xhihadu 

Nefs”, f. 62.) 

 

امئ عىل الیقنِی َافَضُل ِعندهللِا مَن انَّ الَعمَل ال  :مام صادق )علیه السالم(ل  اقال  َقلیل اَل 

 .الَعَمِل الکثری عىل غرَِی یقنی

معل اندک و ابدوام که بر پایه یقنی ابشد و در نزد خداوند از معل زاید که بدون یقنی 

 (۶۲ص)هجاد النفس،ابشد برتر است. 
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10- Kush i ka këto të tria, ai është 

zotëri 

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

“Kush i ka këto të tria, ai është zotëri: mposhtja e 

zemërimit, falja e keqbërësit dhe ruajtja e lidhjeve 

farefisnore me shpirt dhe pasuri”. (“Tuhuful Ukul”, 

f. 317.) 

 

ـُو : کظُم الغیظ َو الَعفثاَلث مـَن کـُن فیه کـان َسیـدا  :مام صادق )علیه السالم(ل  اقال 

ةل ِبـالنَفـِس َواملـال. ِ  َعن املىَسء و الص 

سه چزی است که در هـر که بـاشـد أ قـا و سـرور است: خشـم فـرو خـوردن ،گذشت 

 (۸۲۷)حتف العقول، ص از بدکـردار، مکک و صهل رحـم بـا جـان و مـال. 
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11- Njeriu më i pikëlluar 

 

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

“Njeriu më i pikëlluar në Ditën e Gjykimit do të 

jetë ai që u ka folur të tjerëve për drejtësinë, por 

vetë nuk ka vepruar me drejtësi tek të tjerët”. 
(“Uesailul Shiiah”, vëll. 15, f. 295.) 

 

حرسة یوم القیامة، من وصف عدل  ان من اعظم الناس :(مام صادق )علیه السالمل  اقال 

 مث خالفه اَل غریه.

پش امین ترین خشص در روز قیامت، کىس است که براى مردم از عدالت َسن بگوید، 

 (۲۹۵،ص۲۵)وسائل الش یعه،ج .خودش به دیگران عدالت روا ندارد اما
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12- Heshtja është zbukurim 

 

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

“Zbatoje heshtjen, që të quhesh i butë, qofsh i ditur 

apo i paditur, sepse heshtja është zbukurim për ty te 

dijetarët dhe mbulojë për ty te të paditurit”. (“El 

Mustedrek”, vëll. 9, f. 18.) 

 

، فان اعلیک ابلصمت، صعد حلامی،جاهال کنت او عامل :مام صادق )علیه السالم(ل  اقال 

 الصمت زین لک عندالعلامء و سرتلک عنداجلهال.

زد دااناین . زیرا خاموىش نرا برگزین ات بردابر به شامر أ ىی، خاموىش عامل ابىش ای جاهل

 (۲۷، ص۹)مس تدرک ،ج .زینت و در پیش انداانن پوشش است
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13- Dënimi 

 

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

“Allahu nuk do ta dënojë një komb, veçse kur ata 

janë indiferentë ndaj të drejtave të vëllezërve të tyre të 

varfër”. (“El Mustedrek”, vëll. 12, f. 413.) 

 

 .ما عذب هللا امة الا عند اس هتانهتم حبقوق فقراء اخواهنم :مام صادق )علیه السالم(ل  اقال 

د، مگر در وقیت که نسبت به حقوق برادران نیازمند خود خداوند امیت را عذاب خنواهد کر 

 (۳۲۸، ص۲۲)مس تدرک ،ج سس یت منایند. 
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14- Smira është rrënja e mosbesimit 

 

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

“Bëni kujdes, që të mos keni smirë ndaj njëri-tjetrit, 

sepse rrënja e mosbesimit (kufrit) është smira”.  

(“Tuhuful Ukul”, f. 315.) 

 

 ایـاکـم ان حیسـد بعضکـم بعضـا فـان الکفـر اصهل احلسـد. :مام صادق )علیه السالم(ل  اقال 

، ص لعقول)حتف ااز حسـد ورزى به یکـدیگـر بپـرهزییـد، زیـرا ریشه کفـر، حسـد است. 

۸۲۵) 

 



           nga Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) 
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15- Bëni kujdes 

 

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

“Mos u konsulto me një budalla, mos prit ndihmë nga 

një gënjeshtar dhe mos i beso dashurisë së 

sundimtarëve”. (“Tuhuful Ukul”, f. 315.) 

 

 .لتشـاور امحق و لتس تعن بکذاب و لصثق مبـودة ملوک :مام صادق )علیه السالم(ل  اقال 

حتف )از دروغگو ایرى جمو و به دوس یت زمامداران اعامتد مکن. اب امحق مشورت نکن و 

 (۸۲۶العقول،ص
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16- Dëshirë që të poshtëron 

 

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

“Sa e shëmtuar është për besimtarin, që të ketë një 

dëshirë që e poshtëron atë”. (“Xhihadu Nefs”, f. 277.) 

 

 .ما َاقبََ  اِبملُومِن اَن تَکوَن هَلُ َرغبة  صُِذهل :مام صادق )علیه السالم(ل  اقال 

برای مومن چقدر است که میل و رغبیت داش ته ابشد که او را به ذلت و خواری بکشاند. 

 (۲۷۷)هجاد النفس،ص
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17- Dijetarët dhe të devotshmit 

 

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

“Dijetarët janë të besueshmit, të devotshmit, janë fortesat 

dhe pasardhësit janë zotërinjtë”. Në një transmetim 

tjetër, ka thënë: “Dijetarët janë ndriçues, të devotshmit 

janë fortesat dhe pasardhësit janë zotërinjtë”. (“Usulul 

Kafi”, vëll.1, Hadithi 5, f. 39.) 

 

الُْعلََماُء ُأَمنَاُء َو اْْلَصِْقیَاُء ُحُصون  َو اْْلَْوِصَیاُء َساَدة  َو ىِف   :مام صادق )علیه السالم(ل  اقال 

 .ِرَوایٍَة أُْخَرى الُْعلََماُء َمنَار  َو اْْلَصِْقیَاُء ُحُصون  َو اْْلَْوِصَیاُء َساَدة  

ان هزیگاران دژها و جانشینان رسور امام صادق علیه السالم فرمود: دانشمندان امینند و پر 

و روایت دیگر دانشمندان برهجاى نورافکن و پرهزیگاران دژها و جانشینان رسورانند. 

 (۵روایة:  ۸۹ص : ۲)اصول اکىف جدل 
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18- Arrogantët 

 

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

“Arrogantët, në Ditën e Gjykimit, do të jenë njerëzit 

më të largët tek Allahu i Plotfuqishëm”. (“Xhihadu 

Nefs”, Hadithi 589.) 

 

 .اجلبارون ابعد الناس من هللا عز و جل یوم القیامة :مام صادق )علیه السالم(ل  اقال 

س، )هجاد النفدورترین مردم از خداوند عزو جل در روز قیامت رسکشان متکرب هستند. 

 (۵۳۹ح
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19- Madhështia e burrit 

 

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

“Madhështia e burrit janë veprat e tij; nderi dhe 

dinjiteti janë pasuria i tij; bujaria e tij është 

devotshmëria”. (“Xhihadu Nefs”, Hadithi 180.) 

 

ُف املالُ  :مام صادق )علیه السالم(ل  اقال  َ  .و الکَرُم التَّقوی احلسُب الِفعاُل و الّش 

گوهر مرد و بزرگی او اعامل اوست و رشافت و ارمجندی او داراىی او و کرامت و 

 (۲۳۲)هجاد النفس، حبزرگواری او صقوای اوست. 
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20- Kujdesi ndaj vetvetes 

 

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

“Përpiqu vetë për veten, sepse, nëse nuk e bën këtë 

për veten tënde, askush tjetër nuk do të përpiqet për 

ty”. (“Xhihadu Nefs”, Hadithi 2.) 

 

 ِامَحل نَفَسک ِلنَفِسک فَا ن لَم صَفَعل لَم حیِملک غرَُیک. :مام صادق )علیه السالم(ل  اقال 

نفست را به خاطر خودت به زمحت ومشقت بیانداز زیرا اگر چننی نکىن دیگری خودش 

 (۲)هجاد النفس،ح به برای صو به زمحت منی افکند.  را
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21- Të bërit mirë 

 

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

“Të bërit mirë, nuk konsiderohet i plotë, përveçse me 

tri karakteristika: nxitimi në të bërit mirë, vlerësimi i 

veprës së mirë dhe mospërmendja e veprës së mirë”. 
(“Tuhuful Ukul”, f. 323.) 

 

 لیتـم املعروف الا بثالث خصـال: صعجیهل و صقلیل کثریه :مام صادق )علیه السالم(ل  اقال 

 و ترک الامتنان به.

احسان و نیىک اکمل نباشد،مگر اب سه خصلت:ش تاب در أ ن،مک مشردن بس یار أ ن و منت 

 (۸۲۸)حتف العقول،صنهنادن بر أ ن. 
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22- Zbato farzet e Allahut 

 

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

“Zbato farzet (detyrimet) e Allahut, në mënyrë që të 

jesh prej njerëzve të devotshëm”.  (“Xhihadu Nefs”, 

Hadithi 242.) 

 

 .اسل ِبفرائِا هللِا تَُکن أ صقَی الن  معَ اِ  :مام صادق )علیه السالم(ل  اقال 

 (۲۳۲)هجاد النفس،ح به واجبات الهیی معل کن ات پرهزیاکرترین مردمان ابىش. 
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23- Dijetari dhe dëgjuesi 

 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) 

transmeton se i Dërguari i Allahut (Paqja e 

bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e 

tij!) ka thënë: “Nuk ka mirësi në jetë, përveçse tek 

këta dy njerëz: Dijetari i bindur dhe dëgjuesi që e 

kupton atë që dëgjon”. (“Usulul Kafij”, vëll.1, Hadithi 

7, f. 40.)  

 ِ ِ صعلیه السالم َعْن َأىِب َعْبِد اّلل  َل َخرْیَ  : ىل هللا علیه و أ هلَعْن أ اَبئِِه قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلل 

َتِمعٍ َواعٍ  ل  ِلَرُجلنَْیِ عَالٍِم ُمَطاعٍ أَْو ُمس ْ
ِ
 .ىِف الَْعیِْش ا

فرمود : رسول خدا )ص( فرمود: در زندگى جز براى دو نفر خریى نیست: عاملى که 

 (۷روایة:  ۳۲صفحه:  ۲)اصول اکىف جدل  .فرمانش برند. و ش نونده نگهدار
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24-  I mashtruari nga shejtani 

 

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

“Kurdoherë që shihni një rob që është në kërkim të 

gjynaheve të njerëzve dhe harron gjynahet e tij, dijeni 

se ai është mashtruar nga shejtani”. (“Xhihadu Nefs”, 

Hadithi 237.) 

 

نوِب الن اس انس یا ِِلنوبه فَاعِاذا رَأیمُت الَعب :مام صادق )علیه السالم(ل  اقال  لُموا َد ُمتُفقَّداً ِِلُ

َُّه ُمکَر بهِ   .َان

هرگاه دیدید که بنده ای گناهان مردمان را جس تجو می کند و گناهان خویش را فراموش 

 (۲۸۷)هجاد النفس،ح کرده است بدانید که او فریب ش یطان را خورده است. 
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25- Shpreso tek Allahu 

 

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

“Shpreso tek Allahu, me atë shpresë që ti të mos 

guxosh të bësh mëkat ndaj Tij dhe frikësoju Allahut, 

me atë frikë që nuk do të të zhgënjejë prej mëshirës 

së Tij”. (“Xhihadu Nefs”, Hadithi 109.) 

 

ئک عىَل َمعصیتِه و َخف هللَا خوفاً ل  :مام صادق )علیه السالم(ل  اقال  َارج هللا َرجاَء لجیر 

 یؤیُسک ِمن َرمحته.

به خداوند امیدوار ابش،امیدی که صو را بر اجنام معصیتش جرات نبخشد و از خداوند 

 (۲۲۹)هجادالنفس،حبمی داش ته ابش بمیی که صو را از رمحتش انامید نگرداند. 
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26- Adhurimi më i mirë 

 

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

“Adhurimi më i mirë është të vazhdosh të mendosh 

(meditosh) për Allahun dhe për fuqinë e Tij”. 
(“Xhihadu Nefs”, Hadithi 53.)  

 

 .َافَضُل الِعبادُة ِادماُن التَّفکُّرىف هللِا و ىف قُدَرصهِ  :مام صادق )علیه السالم(ل  اقال 

 (۵۸،ح)هجادالنفسرترین عبادت مداومت منودن بر صفکر درابره خداوند و قدرت اوست. ب
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27- Transmetuesi i haditheve 

 

Transmetohet nga Muavije ibn Amari se i 

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

“Është një njeri që transmeton shumë hadithe nga ju 

dhe i përhap në mes njerëzve, jo vetëm duke i vendosur 

ato në zemrat e tyre dhe të ndjekësve (shi’itëve) tuaj, 

por edhe duke ua forcuar atyre zemrat. Po ashtu, 

është edhe një tjetër njeri, i cili është adhurues nga 

ndjekësit tuaj, por nuk transmeton si ai. Cili nga këta 

është më i mirë?”  Imami (Paqja qoftë mbi të!) iu 

përgjigj: “Ai që transmeton hadithet tona dhe forcon 

zemrat e ndjekësve tanë, është më i mirë se një mijë 

adhurues”.  (“Usulul Kafij”, vëll. 1, Hadithi 9, f. 10.)  



40 hadithe  

  -57- 
  

 

 ِ اٍر قَاَل قُلُْت ِْلَىِب َعْبِد اّلل   َذلَِک َرُجل  َراِویَة  ِلَحِدیثُُِکْ یَبُث   علیه السالم:َعْن ُمَعاِویََة ْبِن مَع 

یَعتُُِکْ لَیَْسْت هَلُ َهِذِه  یَعتُُِکْ َو لََعل  عَاِبداً ِمْن ش ِ ْم َو قُلُوِب ش ِ ُدُه ىِف قُلُوِِبِ ىِف الن اِس َو یَُشد 

َوایَةُ  یَعِتنَا َأفَْضُل ِمْن أَلِْف عَاِبدٍ  الر  اِویَُة ِلَحِدیِثنَا یَُشد  ِبِه قُلُوَب ش ِ َُما َأفَْضُل قَاَل الر   .َأّی 

معاویه بن عامر گوید: به امام صادق علیه السالم عرض کردم: مردى است که از شام 

ان عیانتروایت بس یار نقل کند و میان مردم انتشار دهد و أ ن را در دل مردم و دل ش ی 

اس توار کند و شاید عابدى از ش یعیان شام ابشد که در روایت چون او نباشد کدامیک 

ِبرتند؟ فرمود: أ نکه احادیث ما را روایت کند و دلهاى ش یعیامنان را اس توار سازد از 

 (۹روایة:  ۳۲ص : ۲)اصول اکىف جدل هزارعابد ِبرت است. 
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28- Meditimi 

 

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

“Meditimi për një orë (në krijimet e Allahut) është 

më i mirë se një mijë vjet adhurim”. (“Biharul Enuar”, 

vëll. 71, f. 326.)  

 

نَةٍ  :مام صادق )علیه السالم(ل  اقال   ِفکَرُة ساعٍَة َخری  ِمن ِعباَدِة اَلِف س َ

ار سال عبادت ِبرت است. یک ساعت اندیش یدن در خری و صالح از هز 

 (۸۲۶ص۷۲)حبارالانوار،ج
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29- Të dhënit selam 

 

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

“Të dhënit selam është e pëlqyeshme (mustehab), 

ndërsa kthimi i përgjigjes së selamit është detyrim 

(vaxhib)”. (“Tuhuful Ukul”, f. 360.)  

 

دُّ فَرِیَضة   :)علیه السالم(مام صادق ل  اقال   اَلُم صََطوُّع  َو الرَّ  .السَّ

 .السالم فرمود: سالم، مس تحب است و جواب سالم، واجبامام صادق علیه

 )۸۶۲العقول، صحتف (
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30- Mos njohja e Imamit të kohës 

 

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

“Kush vdes, duke mos njohur Imamin e kohës së tij, 

ka vdekur injorant”. (“Biharul Enuar”, vëll. 71, f. 352.) 

 

 َمن ماَت و لَم یعرف امام زماِنِه ماَت میتًة جاِهلیةً   :مام صادق )علیه السالم(ل  اقال 

هرکس مبرید و امام زمانش را نش ناسد به مرگ جاهلیت مرده است. 

 (۸۵۲،ص۷۲)حبارالانوار،ج
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31- Përgojimi 

 

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

“Përgojimi është që të thuash për vëllanë tënd atë që 

Allahu ia ka mbuluar atij”. (“Usulul Kafij”, vëll. 1, 

f. 371.) 

 

 .الغیبة ان صقول ىف اخیک ما سرته هللا علیه  :مام صادق )علیه السالم(ل  اقال 

برادرت چزیى بگوىی که خداوند أ ن را پهنان کرده است.  غیبت أ ن است که درابره

 (۸۷۲،ص۲)اکىف،ج
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32- Kushti për të qenë rob i sinqertë 

i Allahut 

 

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

“Njeriu nuk bëhet dot rob i sinqertë i Allahut, derisa 

lavdërimi dhe qortimi të jenë të barabarta për të”. 
(“Mijzanul Hikmeh”, Hadithi 15510.) 

 

 لیصری العبد عبداً خالصًاّلل  حیت یصری املدح و اِلم عنده :مام صادق )علیه السالم(ل  اقال 

 .سواء

مزیان )أ دىم بنده خالص خدا منى شود ات أ نگاه که س تایش و نکوهش نزد او یکسان شود. 

 (۲۵۵۲۲احلمکه،ح
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33- Besimi në Allah 

 

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

“Kush i beson Allahut, Ai do t’i mjaftojë atij për 

veprat e kësaj bote dhe të Jetës Tjetër (Ahiretit)”.  

(“Biharul Enuar”, vëll. 73, f. 294.) 

 

ِ یَکِفِه ما أ مَهَّهُ  :مام صادق )علیه السالم(ل  اقال   .ِمن أ مِر ُدنیاُه و أ ِخَرصِهِ  َمن یَثَِق اِبّللَّ

اند،  هر که به خدا اعامتد کند ، خداوند اکرهاى دنیا و أ خرتش را ، که او را ىب قرار کرده

 (۲۹۳ص۷۸)حبارالانوار،جکند. کفایت ىم
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34- Besimtari 

 

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

“Besimtar është ai që lumturohet nga veprat e mira 

dhe hidhërohet nga veprat e këqija të tij”. (“Tuhuful 

Ukul”, f. 304.) 

 

صـُه َحَسـنَـُتـُه َو َسـاَءصـُه َسِیـئَـُتـُه فَـهُـَو ُمـؤِمـن :مام صادق )علیه السالم(ل  اقال   .َمـن َسـرَّ

ىس ک کىس که نیکو اکری اش او را شادمان کند و بدی اش وی را بد حال گرداند چننی

 (۸۲۳)حتف العقول، ص مومن است. 
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35- Kujdesi në shikim 

 

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

“Bëni kujdes në shikimin tuaj, sepse ai mbjell dëshirën 

(epshin) në zemër. Kjo mjafton për shikuesin që të 

tundohet”. (“Xhihadu Nefs”, Hadithi 765.) 

 

ا تزَرع ىف القلب الَشهَوة وکفى ِبا ِلص :مام صادق )علیه السالم(ل  اقال  احهبا اایمک والن ظرة فاهن 

 ِفتنَة.

ى نی براى فتنهمهاکرد و از نگاه ]انپاک[ بپرهزیید که چننی نگاىه ختم شهوت را در دل ىم

 (۷۶۵)هجادالنفس،حصاحب أ ن دل بس است. 
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36- Njohja e kohës 

 

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

“Ai që e njeh kohën e tij, nuk e sulmojnë (nuk e 

pushtojnë) gabimet”. (“Tuhuful Ukul”, f. 305.) 

 

َّوابُِس  :مام صادق )علیه السالم(ل  اقال   َالعاِلُم ِبَزماِنِه ل ََتُجُم عَلَیِه الل

العقول حتف )شود. اشتباهات منى  کىس که به اوضاع زمان خود أ گاه ابشد، گرفتار جهوم

 (۸۲۵صفحه 
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37- Pasuria dhe dinjiteti 

 

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

“Pasuria dhe dinjiteti udhëtojnë. Kur arrijnë aty ku 

ka mbështetje (te Allahu), ata zgjedhin të qëndrojnë 

aty”. (“Tuhuful Ukul”, f. 356.)  

 

نَّ الِغىَن َو الِعزَّ جَیُولِن فا ذا َظفَرا مبَوِضع التََّوّک  أ وَطنَال ال مام صادق )علیه السالم(:  قا   .ا 

ثرومتندی و عزت سری و گردش می کنند پس هر گاه به موضع صوّک دست ایفتند در هامجنا 

 ( ۸۵۶)حتف العقول، ص اقامت می گزینند. 
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38- Besimtari është mik i Allahut 

 

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

“Besimtari është mik i Allahut, ndihmon për Të, 

punon për Të dhe nuk thotë asgjë për Të, përveçse 

të vërtetës dhe nuk i frikësohet askujt tjetër përveç 

Tij”.  (“Xhihadu Nefs”, Hadithi 99.)  

 

ِ یعینُُه َو یصنَُع هَلُ َو ل یقوُل عَلَیِه ِالَّ احلَقَّ َو ل  لسالم(:قال ال مام صادق )علیه ا ِانَّ املُؤِمَن َوَلُّ اّلل 

 .خیاُف غرََیهُ 

وید گکند و درابره او جز حق منى رساند و براى او اکر ىم مؤمن دوست خداست، ایریش ىم 

 (۹۹)هجاد اب نفس ،ح ترسد.  و از غری او منى
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39- Dëshira për udhëheqje 

 

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

“Kush dëshiron udhëheqje, do të shkatërrohet”. (“Usulul 

Kafij”, vëll. 2, Hadithi 5, f. 171.) 

 

 .من اراد الرئاسة هلک :مام صادق )علیه السالم(ل  اقال 

 (۵، ح ۲۷۲، ص ۲)اکىف، ج کىس که رایست را قصد کند هالک می گردد. 
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40- Besimi në zemër 

 

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

“Besimi është në zemër dhe bindja është frymëzim”.  

(“Xhihadu Nefs”, Hadithi 503.) 

 

ميَاُن ِِف الْقَلِْب َو الَْیِقنُی َخَطَرات  قال ال مام صادق )علیه السالم(: 
ِ
 .اْل

 (۵۲۸)هجاد اب نفس ،ح  .، و یقنی، خطورها و الهاماىت استاميان در قلب است
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