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MËSIME NGA SHKOLLA E  IMAM 

SEXHADIT  

(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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FJALA E BOTUESIT 

 

Biografia e Imam Ali ibn Hysenit (Paqja 

qoftë mbi të!) 

 

Emri: Ali ibn Hyseni (Paqja qoftë mbi të!) 

Babai i tij: Imam Hyseni, i biri i Imam 

Aliut (Paqja qoftë mbi ta!) 

Nëna e tij: Shehreban, e bija e Jezxherdit, 

mbreti i fundit i Persisë 
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Gjyshja e tij: Fatime Zehra (Paqja qoftë mbi 

të!), e bija e Profetit Muhamed (Paqja e 

bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e 

tij!) 

Lindja: 5 Sha’ban, viti 36 hixhri 

Vdekja: Viti 94, ose 95 hixhri 

Epitetet (ose pseudonimet) e tij: Ebu 

Hasani, Ebu Muhamedi, Ebu Hyseni dhe 

Ebu Abdulah 

Emrat me të cilët thirrej: Zejnul Abedin, 

Dhu Thefenat, Sejidul Abedin, Kudvetu 

Zahidin, Sejidul Mutekijn, Imamul 

Mu’minine, El Emijn, Es Sexhad, Ez Zekij, 
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Zejnu Salihine, Menarul Kanitine, El Adlu, 

Imamul Ummeh, El Bekkau.  

Emrat më të.njohur janë: Zejnul Abedin 

dhe Sexhad. 

Imam Sexhadi (Paqja qoftë mbi të!), 

me dijen dhe urtësinë e tij, arriti të 

udhëzonte shoqërinë dhe ta ruante Islamin 

e pastër, e cilën kishte filluar të shmangej 

nga boshti i fesë islame, saqë njerëzit kishin 

filluar të fusnin dukuri të reja në fe.  

Imam Sexhadi (Paqja qoftë mbi të!) 

është djali i Imam Hysenit, i cili lindi në 

vitin 36 hixhri. Ai jetoi 57 vjet dhe pati një 

jetë të mbushur me përpjekje dhe sakrifica 

në rrugën e Islamit të pastër e të 
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humanizmit. Vitet më të rëndësishme të 

jetës së Imam Sexhadit ishin pas ngjarjes 

tragjike të Qerbelasë dhe pas martirizimit 

të babait, Imam Hysenit, ku edhe mori 

përsipër udhëheqjen e besimtarëve të asaj 

kohe. Ai, për shkak se ishte shumë i 

sëmurë, nuk arriti të merrte pjesë në luftën 

e Qerbelasë; luftë kjo që u zhvillua midis së 

vërtetës dhe të pavërtetës.  

Caktimi i Zotit deshi që ai të mbetej 

gjallë në ditën e Qerbelasë dhe pas 

martirizimit të babait të tij, të udhëhiqte 

umetin mysliman në ato ditë shumë të 

vështira, plot mashtrime e propaganda. 

Periudha e imamatit të tij zgjati 34 vjet. 

Misioni i tij kryesor ishte që popullin ta 
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njihte me mesazhin e kryengritjes së Imam 

Hysenit (Paqja qoftë mbi të!).  

Lëvizja e tij ndahej në disa arritje. 

Prandaj, Imam Sexhadi (Paqja qoftë mbi të!) 

filloi të përhapte mësimet e fesë islame dhe 

arriti të edukonte dhe të arsimonte njerëz 

në këtë drejtim. Zbardhja e fytyrave 

hipokrite të krerëve emevitë dhe lufta 

kundër politikave shtypëse të tyre ishte një 

tjetër dimension i aktiviteteve të Imam 

Sexhadit (Paqja qoftë mbi të!). 

Ai gjithashtu, në kohën e imamatit 

të tij, hodhi hapa të rëndësishëm në 

ndryshimin e sjelljeve të brishta dhe në 

zgjerimin e bazave themelore të Islamit. 
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Duke pasur parasysh se një ndër 

problemet kryesore të asaj periudhe, ishte 

sjellja e pamoralshme të udhëheqësve 

emevitë, që rrezikonin seriozisht fenë 

islame, Imam Sexhadi (Paqja qoftë mbi të!), 

me përpjekjet e tij të palodhshme, u 

mundua ta udhëzonte shoqërinë në rrugën 

e drejtë. 

Kështu, miqve dhe nxënësve të tij u 

mësoi një lutje shumë të bukur, e cila 

përmban pika të rëndësishme të moralit 

dhe të edukatës. Kjo lutje quhet ‘Sahife 

Saxhadije’ dhe konsiderohet si trashëgimia 

më e vlefshme e Imam Sexhadit (Paqja qoftë 

mbi të!).  
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Imam Sexhadi (Paqja qoftë mbi të!), 

në mesin e njerëzve, ishte shtyllë e 

dashurisë dhe e miqësisë, kurse shtëpia e 

tij, vatër e jetimëve dhe e të varfërve. Sa 

herë që shihte ndonjë të varfër, ose jetim, 

shprehte dashurinë dhe respektin më të 

madh për të. 

Një ditë pa një njeri të papastër, prej 

të cilit, njerëzit largoheshin dhe e injoronin. 

E ftoi atë në shtëpinë e tij dhe i shërbeu në 

mënyrën më të mirë. 

Modestia e këtij Imami ishte kaq e 

madhe, sa njëherë u nis për në Haxh 

bashkë me një karvan, edhe atë si një 

shërbëtor. Imam Sexhadi (Paqja qoftë mbi 

të!) u shërbeu vizitorëve të Shtëpisë së Zotit 
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gjatë gjithë rrugës, derisa erdhi një njeri 

dhe e njohu atë. Ai i pyeti pjesëtarët e 

karvanit: “Ju nuk e njihni këtë njeri? Pse e 

keni zgjedhur t’ju shërbejë?”  

Ata ia kthyen: “Ne nuk e njohim atë, 

por e pamë se ishte një djalë i fuqishëm dhe 

i sjellshëm”.  

Njeriu ua prezantoi Imamin atyre, 

duke u thënë se ishte nipi i Profetit të 

Islamit, Ali ibn Hyseni. Ata u turpëruan 

shumë nga Imam Sexhadi (Paqja qoftë mbi 

të!) dhe kërkuan falje. Por, Imam Sexhadi 

(Paqja qoftë mbi të!), duke iu drejtuar atyre, 

u tha: “Unë vetë e zgjodha karvanin tuaj, 

me qëllim që, si i panjohur, të kem mundësi 
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t’u shërbej myslimanëve në rrugën e 

Haxhit”.  

Në gjendjen kaotike të asaj kohe, kur 

mbisundonte dhuna dhe shtypja e njerëzit 

u ishin nënshtruar plotësisht udhëheqësve 

despotikë, Imam Sexhadi (Paqja qoftë mbi 

të!) u përpoq t’u zgjonte ndërgjegjen e 

fjetur. 

Imam Sexhadi (Paqja qoftë mbi të!) i 

nënçmonte njerëzit që përkrahnin dhunën 

dhe udhëheqësit shtypës, si dhe ata që nuk 

ishin të ndjeshëm ndaj dukurive negative 

të shoqërisë. Ai, duke iu drejtuar një prej 

dijetarëve më të mëdhenj të asaj kohe, ka 

thënë: “Po të shoh se je bërë mulli i 
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shtypësve dhe ata, duke u mbështetur te ty, 

po e torturojnë popullin”.  

Me gjuhën e lutjes, në ‘Sahife 

Saxhadije’, ai thekson rëndësinë e mbrojtjes 

së të shtypurve dhe thotë: “O Zoti im, të 

kërkoj falje për atë që po shtypet nga dhuna 

dhe nuk kam arritur ta ndihmoj! Të kërkoj 

falje për çdo përgjegjësi të besimtarëve, që 

nuk kam mundur ta zbatoj si duhet”. 

Imam Sexhadi (Paqja qoftë mbi të!) 

ishte ringjallës i moralit dhe i edukatës 

madhështore të Profetit Muhamed (Paqja e 

bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e 

tij!). Sjelljet e tij ishin aq të ndershme dhe të 

moralshme, saqë këtë e pranonin edhe 

armiqtë e tij. 



           nga Imam Sexhadi (Paqja qoftë mbi të!) 

 

-16- 
 

 Një ditë, Imam Sexhadi (Paqja qoftë 

mbi të!) ishte me Omer bin Abdulazizin, 

guvernatorin e Medines dhe, pasi u largua 

nga mbledhja, Omer Abdulazizi tha: “A e 

dini kush është njeriu më fisnik nga ne 

këtu?” Të gjithë filluan ta lavdëronin atë 

dhe t’i thoshin se ishte ai më fisniku. 

Guvernatori i Medines tha: “Nuk është 

ashtu. Njeriu më fisnik është ai që iku pak 

më parë nga këtu. Atë e duan të gjithë dhe 

kanë dëshirë të qëndrojnë pranë tij”. 

Përpjekjet e palodhshme të Imam 

Sexhadit (Paqja qoftë mbi të!) në përhapjen e 

shkencave fetare, siç është komentimi i 

Kur’anit, hadithi, fik’hu etj, patën ndikim 

të madh në ngritjen e nivelit të umetit islam 
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dhe prej tij dolën dijetarë dhe shkencëtarë 

të njohur myslimanë. Xhamia e Profetit 

Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi 

të e mbi familjen e tij!) ishte vendi ku jepte 

mësim Imam Sexhadi (Paqja qoftë mbi të!). 

Kur nxënësit vinin për të mësuar tek 

Imam Sexhadi (Paqja qoftë mbi të!), ai për t’i 

nxitur ata, u thoshte: “Robtë më të mirë janë 

ata që kërkojnë dije, shoqërojnë dijetarët, 

ndjekin falësit dhe të mëshirshmit dhe pranojnë 

fjalët dhe këshillat e urta. Sikur populli ta dinte 

dobinë e mësimit dhe të dijes, do të vraponte për 

të mësuar”. 

Imam Sexhadi (Paqja qoftë mbi të!), 

duke e përshkruar Kur’anin, thotë: 

“Kur’ani është nur (dritë) që ndriçon për 
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udhëzimin e njerëzimit dhe asnjëherë nuk fiket. 

Ky libër vazhdimisht e zbardh të vërtetën me 

argumente të fuqishme. Kur’ani është flamuri i 

shpëtimit dhe secili që mbështetet tek ai, nuk 

shmanget”. 

Nga Imam Sexhadi (Paqja qoftë mbi 

të!) kanë mbetur këshilla të shumta. Këto 

këshilla dhe udhëzime akoma janë të gjalla 

dhe ndihmojnë në ekuilibrimin e sjelljeve 

të njeriut, udhëzimin e tij, përforcimin e 

besimit dhe largimin nga lakmitë e epshit. 

Ai vazhdimisht i porosiste njerëzit që 

shpirtin e tyre ta mbanin të pastër dhe të 

mos e zhytnin në gjynahe dhe vepra të 

këqija. 
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 Në një fjalim, ai thotë: “Habitem me 

ata njerëz që nuk e hanë një ushqim të pisët për 

shkak të papastërtisë së tij, por shpirtin nuk e 

ruajnë nga veprat dhe punët e shëmtuara”. 

Imam Sexhadi (Paqja qoftë mbi të!), 

në një vend tjetër, thekson: “Çdo njeri që i 

plotëson një nevojë të mikut të tij, Zoti atij i 

plotëson njëqind nevoja. Nëse ndonjëri ia 

largon mikut të tij një pikëllim, atëherë Zoti, në 

ditën e Kiametit, ia largon të gjitha pikëllimet”. 

Në një fjalim tjetër, Imam Sexhadi 

(Paqja qoftë mbi të!) thotë: “Feja e myslimanit 

plotësohet atëherë kur ai nuk flet fjalë të kota, 

nuk debaton shumë me të tjerët dhe zgjedh 

rrugën e devotshmërisë dhe të nënshtrimit”. 
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Mendime dhe thënie rreth Imam Sexhadit 

(Paqja qoftë mbi të!) 

Myslimanët janë të një mendimi 

rreth madhështisë së Imam Sexhadit (Paqja 

qoftë mbi të!) dhe dëshmojnë për virtytet e 

tij të larta. Ata thonë se ka qenë më i dituri 

në kohën e tij dhe askush nuk i afrohej për 

dijen, virtytet dhe devotshmërinë. Ai ka 

qenë tërheqës i tyre. E nderonin dhe i 

puthnin duart. 

Nderimi i Imam Sexhadit (Paqja 

qoftë mbi të!) nuk ka qenë i kufizuar vetëm 

me ata që e shoqëronin dhe e takonin. 

Historianët, me gjithë idetë dhe mendimet 
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e tyre të ndryshme, kanë shkruar me habi 

dhe respekt jetëshkrimin e tij, duke i shtuar 

atij të gjitha epitetet më të përkryera. 

Bashkëkohësit e Imam Sexhadit 

(Paqja qoftë mbi të!), dijetarët, teologët dhe 

historianët kanë folur shumë për 

personalitetin e tij. Më poshtë po 

paraqesim thëniet dhe mendimet e tyre: 

Xhabir ibn Abdullah Ensari ka 

thënë: “Nuk është transmetuar për fëmijët 

e të dërguarve, aq sa është transmetuar për 

Ali ibn Hysenin”. (“Hajatul Imam Zejnul 

Abedin, studim dhe analizë”, vëll. 1, f. 127.) 

Abdullah ibn Abasi ishte i madh në 

moshë. Ai e nderonte dhe përulej para 
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Imamit në shenjë nderimi dhe respekti për 

të. Kur e shihte, ai çohej dhe thoshte me zë 

të lartë: “Mirë se erdhe, o i dashur, i biri i të 

dashurit”. (“Tarihul Dimashk”, vëll. 36, f. 

147. “Tedhkiretul Khauas”, f. 324.) 

Abdul Melik ibn Mervani, i cili ka 

qenë armik i Imamit, i ka thënë: “Vërtet, ti 

je shumë i nderuar te familja jote dhe te 

koha që jeton. Ty të është dhënë mirësi, dije 

dhe maturi që askujt nuk i është dhënë 

para teje, përveç të parëve të tu”. (“Biharul 

Anuar”, vëll. 46, f. 75.) 

Historiani i njohur, Ja’kubi, ka 

thënë: “Ai ka qenë njeriu më i përkryer dhe 

më adhuruesi. Ai quhej Zejnul Abedini, 

për shkak të shenjave që kishte në fytyrë 
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prej sexhdes (vënies së ballit në tokë)…” 

(“Tarihul Ja’kubij”, vëll. 3, f. 46.) 

Hafidhi ebul Kasim Ali ibn Hasan 

esh Shafi’ij, i njohur si Ibn Asakiri, ka 

thënë: “Ali ibn Hyseni ka qenë besnik i 

sigurt, fliste shumë, ka qenë i lartë dhe i 

ngritur”. (“Tarihu Dimashk”, vëll. 36, f. 

142.) 

Dhehebiju ka thënë: “Ai ka pasur 

një madhështi të habitshme. Betohem në 

Allah, se ai e meritonte atë madhështi. Ai e 

meritonte imamatin e lartë, për shkak të 

nderit, dijes, adhurimit dhe mendjes së 

ndritur”. (“Sejr A’lamu Nubela”, vëll. 4, f. 

240.) 
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Ibn Tejmija ka thënë: “Për sa i përket 

Ali ibn Hysenit, ai ka qenë prej tabi’inëve 

dhe udhëheqësve të mëdhenj në dije dhe 

në fe. Ai i frikësohej shumë Allahut, jepte 

fshehurazi sadaka. Po ashtu, ka pasur 

shumë virtyte të larta, që janë të njohura”. 

(“Minhaxhu Sunneh”, vëll. 2, f. 123.) 

Imam Shafi’iju ka thënë: “Vërtet, Ali 

ibn Hyseni ka qenë më i dituri i banorëve 

të Medines”. (“Resailu Xhahidh”, f. 106) 

Në një thënie të Zehrit thuhet: “Unë 

nuk kam njohur asnjë prej Ehli Bejtit (Paqja 

qoftë mbi ta!) më të përsosur se Aliu, i biri i 

Hysenit”. 
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Imam Bakiri ka thënë: “Sa herë që ai 

kujtonte mirësitë e Allahut, binte në 

sexhde; sa herë që lexonte ajetet e Kur’anit, 

binte në sexhde. Kur mbaronte faljen, binte 

në sexhde; kur bënte pajtimin midis dy 

pasuesve, binte në sexhde. Për këtë i thonë 

Imam Sexhad”. 

Ibn Is’haku thotë: “Në Medine 

kishte shtëpi që u shkonin mirësi, por nuk 

e dinin nga kush. Kur vdiq Ali ibn Hyseni, 

u ndërpre kjo gjë”. 

 Umer ibn Thabi ka transmetuar: 

“Kur vdiq Ali ibn Hyseni (Paqja qoftë mbi 

të!), në kohën që po e lanin, panë shenja të 

zeza në shpinën e tij. Ata pyetën: ‘Ç’janë 

këto?’ Thuhej se ai mbante trasta me miell 
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natën në shpinën e tij dhe ua ndante të 

varfërve”. 

Një ditë, Imami kaloi pranë disa 

njerëzve që po e përgojonin. Ai qëndroi 

dhe u tha atyre: “Nëse janë të vërteta ato që 

thoni, Allahu më faltë mua, nëse jeni 

gënjeshtarë, Allahu ju faltë juve”. 

Një tjetër trashëgimi shumë me 

vlerë e Imam Ali ibn Hysenit, Sexhadit 

(Paqja qoftë mbi të!), është edhe libri 

“Mesazhi i të drejtave”. 

Mesazhi i të drejtave përmban 50 të 

drejta. Në këto, Imami (Paqja qoftë mbi të!) 

ka përmbledhur mësimet e tij islame. Prej 

atyre të drejtave janë: 
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1- Të drejtat e Allahut të Madhëruar 

2- Të drejtat e individit 

3- Të drejtat e familjes 

4- Të drejtat e shoqërisë 

5- Të drejtat e shtetit…etj. 

 

Prej mesazhit të të drejtave: 

E drejta e shokut 

E drejta që ka mbi ty shoku, është që 

ti ta shoqërosh atë me nderim kurdo që të 

gjesh rastin, qoftë edhe me pak drejtësi; ta 

nderosh shokun, siç të nderon ai ty; ta 
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ruash atë, ashtu siç të ruan ai ty; të mos ia 

kalosh në bujari në gjërat që keni ndërmjet 

njëri-tjetrit; nëse ai ta kalon ty, atëherë edhe 

ti shpërbleje me të njëjtën masë; mos trego 

ndaj tij dashuri më pak se sa meriton; 

angazhohu ta këshillosh atë, t’i rrish pranë 

e ta kundërshtosh, kur është fjala për 

mosbindje ndaj Allahut, ta ndihmosh atë 

që të mos bëjë atë që i thotë mendja dhe të 

kundërshtojë urdhrat e Zotit të tij. Për 

shokun të kesh mëshirë dhe jo dënim. Nuk 

ka fuqi tjetër, përveç Allahut. 

Allahu na mundësoftë të jemi në 

rrugën e Tij dhe në rrugën e të dashurve të 

Tij, të cilët i udhëheq vula e profetëve, 

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

mundësoftë të jemi në rrugën e familjes së 

tij të pastër dhe të shokëve të tij të zgjedhur 

e besnikë! 

Haxhi Shejkh Vullnet Merja 
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40 HADITHE NGA IMAM 

SEXHADI 

 (Paqja qoftë mbi të!) 
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1- Përmendja e defekteve 

 

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

“Kushdo që u përmend njerëzve (të këqijat e tyre), 

ata do t’i përmendin atij ato (të këqija) që ai nuk i 

ka”. (“Biharul Enuar”, vëll. 75, f. 261.) 

 

ا لَْیَس فیمهم  ْم َرَمْوُه ِبم ا فیهم  .قاَل)علیه السالم(: َمْن َرَمى الّناَس ِبم

کند و عیوب آ انن را ابزگو مناید و رسزنش  عیب جوىئفرمود: هرکس مردم را 

 .کند، دیگران او را مهتّم به غری واقعّیات ىم کنند
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2- Të jesh i kënaqur me përcaktimin 

Allahut 

 

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

“Është prej shkallëve më të larta të bindjes dhe besimit, 

të qenit i kënaqur me caktimet më të vështira hyjnore”. 

(“Mustedrekul Ueasail”, vëll. 2, f. 413.) 

 

.قاَل)علیه السالم(: الّرِّضا بَِّمْکُروهِّ  ْن آ ْعىل َدَرجاتِّ الَْیقنیِّ ، مِّ  الَْقضاءِّ

فرمود: شادماىن و راىض بودن به خست ترین مقّدرات الهى  از عاىل ترین 

 .مراتب امیان و یقنی خواهد بود

 



40 hadithe  

  -33- 
  

3- Leximi i Kur’anit 

 

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

“Kush e përfundon leximin e Kur’anit në Mekë, nuk 

do të vdesë, derisa të shohë të Dërguarin e Allahut 

(Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen 

e tij!) dhe vendin e tij në Xhenet”. (“Men la 

jehdherul fakijh”, vëll. 2, f. 146.) 

 

السالم(: َمْن َخََتَ الُْقْرآ َن بَِّمکَّه لَْم یَُمْت َحّّت یَرى َرُسوَل اّلّلِّ )صىل قاَل)علیه 

. هَلُ ىف الَْجنَّهِّ  هللا علیه وآ هل وسمل(، َویََرى َمْْنِّ

فرمود: هر که قرآ ن را در مّکه مکّرمه خَت کند، من  مرید مگر آ ن که 

در  جایگاه خود راحرضت رسول اّلّل )صىل هللا علیه وآ هل وسمل(؛ و نزی 

 .هبشت رؤیت ىم مناید
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4- Bota dhe Ahireti (bota e përtejme) 

 

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

“Kjo jetë (dynjaja) është dremitje dhe Jeta Tjetër 

(Ahireti) është zgjim. Ne jemi midis tyre në një ëndërr 

të paqartë”. (“Tenbijeel khevater, i njohur si 

Mexhmaul Ueram”, f. 343.) 

 

. ُن بَیََْناُم آ ْضغاُث آ ْحالمِّ َرُه یَْقَظٌه، َوََنْ نٌَه، َوااْلخِّ نْیا س ِّ  قاَل)علیه السالم(: ادلُّ

فرمود: دنیا مهچون نمیه خواب )چرت( است و آ خرت بیدارى ىم ابشد و 

 : .برمیما در این میان رهگذر، بنی خواب و بیدارى به رس ىم 
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5- Puna dhe tregtia në qytet 

 

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

“Prej lumturisë së njeriut është që të tregtojë dhe të 

fitojë në qytetin e tij, shoqëruesit e tij të jenë njerëz të 

drejtë dhe të mirë, si dhe të ketë fëmijë që ta ndihmojnë 

atë”. (“Uesailul Shiiah”, vëll. 18, f. 647.) 

 

، َویَُکوَن  هِّ ْن َسعاَدةِّ الَْمْرءِّ آ ْن یَُکوَن َمْتَجُرُه ىف بِّالدِّ قاَل)علیه السالم(: مِّ

ْم. ِّ َتعنُی هبِّ  ُخلَطاُؤُه صالِّحنَی، َوتَُکوَن هَلُ آ ْوالٌد یَس ْ

مناید و فرمود: از سعادت مرد آ ن است که در شهر خود کسب و جتارت 

رشیاکن و مشرتاینش افرادى صاحل و نیکواکر ابش ند، و نزی داراى فرزنداىن 

 .ابشد که مکک حال او ابش ند
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6- Ajetet hyjnore 

 

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

“Ajetet e Kur’anit janë thesare të dijes (së Allahut 

të Plotfuqishëm), kushtoi vëmendje asaj që gjen në çdo 

ajet që lexon”. (“Mustedrekul Uesail”, vëll. 4, 

f. 238.) 

 

، ُُکَّام فُتَِّحْت َخزانٌَه، فَیَْنبَ  مْلِّ   لََک غقاَل)علیه السالم(: آ ایُت الُْقْرآ نِّ َخزائُِّن الْعِّ

 آ ْن تَْنُظَر ما فهیا.

فرمود: هر آ یه اى از قرآ ن، خزینه اى از علوم خداوند متعال است، پس 

 .هر آ یه را که مشغول خواندن ىم شوى، در آ ن دقّت کن که چه ىم ایىب
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7- Pranimi i faljes 

 

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

“Nëse dikush të shan e të ofendon dhe pastaj kthehet 

dhe kërkon falje, pranoni faljen e tij.” (“Meshgahul 

Enuar”, f. 229.) 

 

َک  ىل یَسارِّ َل ا  َتَمَک َرُجٌل َعْن یَمینَِّک، ُُثَّ ََتَوَّ ْن ش َ قاَل)علیه السالم(: ا 

نُْه. لَْیَک فَاْقَبْل مِّ  فَاْعَتَذَر ا 

چناچنه خشىص تو را بدگوىی کند، و سپس برگردد و پوزش طلبد، فرمود: 

 عذرخواىه و پوزش او را پذیراابش
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8- Kontrollimi i shqisave 

 

Imam Sexhadi (Paqja qoftë mbi të!) ka 

thënë: “E gjithë mirësia dhe lumturia e njeriut është 

kur ai e ruan veten e tij (prej çdo vepre të 

shëmtuar)”. (“Tuhful Ukul”, f. 201.) 

 

یانَُة ااْلنْسانِّ نَْفَسُه.  قاَل)علیه السالم(: َالَْخرْیُ ُُکُُّه صِّ

سعادت و خوش بخّت انسان در حفظ و کنرتل اعضاء و جوارح  :فرمود

  .خود از هرگونه اکر زشت و خالف است
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9- Të mëdhenjtë e kësaj bote dhe të 

Ahiretit (Botës së Përtejme) 

 

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

“Zotërinjtë e njerëzve në këtë botë janë bujarët dhe 

zotërinjtë e njerëzve në Ahiret janë të devotshmit”. 

(“Meshgahul Enuar”, f. 232.) 

 

َرهِّ  یاء، َو ساَدُه الناسِّ ىف األ خِّ نْیا اأَلخْسِّ قاَل)علیه السالم(: ساَدُة النّاسِّ ىف ادلُّ

.  ااْلتْقیاءِّ

فرمود: در این دنیا رسور مرد، خساومتندان هستند؛ وىل در قیامت س ّید و 

 رسور مردم، پرهزیاکران خواهند بود
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10- Martesa për hir të Allahut 

 

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

“Kush martohet për hir të Allahut dhe ruan 

marrëdhëniet (lidhjet) me të afërmit, në Ditën e 

Gjykimit, Allahu do ta kurorëzojë me kurorën e 

engjëllit”. (“Meshgahul Enuar”, f. 166.) 

 

َجُه اّلّلُ بِّتاجِّ الَْملَکِّ یَْوَم قاَل)علیه السالم(:  َم تَوَّ حِّ ، َو َوَصَل الرَّ ِّ ّ َج ّللِّ َمْن َزوَّ

. یاَمهِّ  الْقِّ

فرمود: هرکس براى رضا و خوش نودى خداوند ازدواج مناید و اب خویشان 

 .خود صهل رمح مناید، خداوند او را در قیامت مفتخر و رسبلند ىم گرداند
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11- Të drejtat e barkut 

 

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

“E drejta që ka barku yt, është që të mos e bësh atë 

enë të haramit (gjërave të ndaluara), qoftë i pakët 

apo i shumtë. Gjërat hallall (të lejueshme) përdori për 

atë (barkun) sipas nevojës”. (“Tuhful Ukul”, f. 

186.) 

 

َن الَْحرامِّ َو  عاًء لَِّقلیل مِّ َعهْلُ وِّ قاَل)علیه السالم(: َو آ ّما َحقُّ بَْطنَِّک فَأ ْن ال جَتْ

. َد هَلُ ىفِّ الَْحاللِّ  ال لَِّکثری، َو آ ْن تَْقتَصِّ

فرمود: حقّ  که شمک بر تو دارد این است که آ ن را ظرف چزیهاى حرام ـ 

ىن الل مه رصفه جوىئ کچه مک و چه زاید ـ قرار ندىه و بلکه در چزیهاى ح

 و به مقدار نیاز اس تفاده مناىئ
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12- Të përmalluarit e Xhennetit 

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

“Kush është përmalluar për Xhenetin, nxiton të bëjë 

vepra të mira dhe i mposht epshet. Kush i frikësohet 

Zjarrit (të Xhehenemit), ai shpejton në pendimin te 

Allahu për gjynahet që ka bërë dhe i braktis mëkatet 

dhe veprat e shëmtuara”. (“Tuhful Ukul”, f. 203.) 

ناتِّ َوَسال َعنِّ  ىل الَْحس َ ىل الَْجنَّهِّ ساَرَع ا  تاَق ا  قاَل)علیه السالم(: َمنِّ اش ْ

ْن ُذنُوبِّهِّ َوراَجَع َعنِّ  ِّ مِّ ىل اّللَّ لتَّْوبَهِّ ا  َن النارِّ ابَدَر ابِّ ، َوَمْن آ ْشَفَق مِّ هَواتِّ الشَّ

.  الَْمحارِّمِّ

 ىم فرمود: کىس که مش تاق هبشت ابشد در اجنام اکرهاى نیک، رسعت

مناید و شهوات را زیر پا ىم گذارد؛ و هرکس از آ تش قیامت هراس ناک 

ابشد به درگاه خداوند توبه ىم کند و از گناهان و اکهاى زشت دورى ىم 

 جوید
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13- Përsosmëria myslimane 

 

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

“Çdokush që ka këto katër cilësi, besimi i tij është i 

plotë, gjynahet e tij do t’i falen dhe në kohën kur të 

takojë Allahun, Ai do të jetë i kënaqur prej tij. Këto 

katër cilësi janë: 

1- Vetëpërmbajtja dhe devotshmëria për hir të Allahut, 

në mënyrë që t’u shërbejë njerëzve pa pritur gjë prej 

tyre. 

2- I vërtetë në raport me njerëzit, në të gjitha rastet. 
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3- Të pasurit ndrojtje dhe dëlirësi, në raport me të 

gjitha të këqijat dhe të gjitha shëmtitë, qofshin para 

Allahut apo para njerëzve. 

4- Të pasurit moral të mirë me familjarët e tij.” 

(“Meshgahul Envar”, f. 172.) 

 

ْسالُمُه، َو َمَحَصْت ُذنُوبُُه، َو لَقَِّی  قاَل)علیه السالم(: آ ْربٌَع َمْن کُنَّ فیهِّ مَکَُل ا 

ْدُق لِّسانِّه َمَع  هِّ لِّلنّاس، َو صِّ َعُل عىَل نَْفسِّ ِّ بِّام ََیْ ّ قاٌء ّللِّ َُّه َو ُهَو َعْنُه راض: وِّ َرب

یح  ْن ُکِّّ قَبِّ تْحیاء مِّ ، َو ااْلس ْ هِّ َمَع النّاسِّ ، َو ُحْسُن ُخلْقِّ ْنَد النّاسِّ ْنَد اّلّلِّ َو عِّ عِّ

. ِّ  آ ْههلِّ

فرمود: هرکس داراى چهار خصلت ابشد، امیانش اکمل، گناهانش خبشوده 

خواهد بود، و در حالّت خداوند را مالقات ىم کند که از او راىض و 

 خوش نود است
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وقّع و ت ـ خصلت خودنگهدارى و تقواى الهى  به طورى که بتواند بدون۱ 

  .چشم داش ّت، نسبت به مردم خدمت مناید

 ـ راست گوىئ و صداقت نسبت به مردم در متام موارد زندگ  ۲

 .ـ حیا و پاکدامىن نسبت به متام زش ّت هاى رشع  و عرىف۳
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14- Sinqeriteti 

 

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

“Hapja (fillimi) më e mirë e punëve, është vërtetësia 

(sinqeriteti) dhe përfundimi më i mirë, është besnikëria”. 

(“Biharul Enuar”, vëll. 75, f. 161.) 

 

ْدُق َوَخرْیُ َخَواتمیِّهَا الَْوفَاءُ  قاَل)علیه السالم(:   .َخرْیُ َمَفاتیحِّ اأْل مُورِّ الّصِّ

 هاوفاداری استخبشأ نگشایندۀاکرهاراستیوهبرتینپااینهبرتین 
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15- Epërsia e atyre që presin ardhjen 

e Imam Mehdiut (Allahu e afroftë 

ardhjen e tij!) 

 

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

“O Aba Khalid! Njerëzit që do të jetojnë në 

periudhën e fshehjes së tij (të Imamit të kohës), që 

besojnë në imamatin e tij, që presin ardhjen e tij, janë 

njerëzit më të mirë të të gjitha kohëve”. (“Biharul 

Enuar”, vëll. 52, f. 2.) 

َ  ایآ اب قاَل)علیه السالم(:  ، القائِّلنیِّ نَّ آ ْهَل َزمانِّ غَْیبَتِّهِّ ! ا  ٍ خادلِّ

ْن آ ْهلِّ ُکِّّ َزمانٍ  ، آ فَْضُل مِّ هِّ ریَن لُِّظهُورِّ ،املُْنَتظِّ ماَمتِّهِّ  ابِّ 

ای آ اب خادل! مردمان زمان غیبت امام زمان )ع(، اگر به امامتش اعتقاد، و 

 .برای ظهورش انتظار برند، از مردم مهۀدوراهنابرترند
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16- Heqja dorë nga lakmia 

 

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

“Të gjitha të mirat i pashë të tubuara te moslakmia 

për ato që gjenden në duart e njerëzve”. 

(“Mekarimul Ahlak”, vëll. 1, f. 44.) 

 

َمعِّ ََعَّا ىفِّ َرَآیُْت الَْخرْیَ ُُکَُّه قَدِّ  امام قاَل)علیه السالم(: اْجتََمَع ىفِّ قَْطعِّ الطَّ

ی   النَّاسِّ آ یْدِّ

 دل است مردم دست در آ چنه از انسان که دیدم این در را ها خوىب مهۀ

 .بکند
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17- Programimi i kohës 

 

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

“I Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut 

qoftë mbi të e mbi familjen e tij!), kohën që kalonte 

në shtëpi, e ndante në tri pjesë; një pjesë për Allahun 

(adhurimin e Tij), një pjesë për familjen e tij dhe 

një pjesë për veten e tij”. (“Amali i  Sadukut”, f. 

371.) 

 

ذا آ َوى  قاَل)علیه السالم(: َء ُدُخوهَلُ ثاَلثََة اکَن رسوُل هللا ا  ، َجزَّ ِّ هلِّ ىَل َمْْنِّ ا 

هِّ  ، َوُجْزءًا لِّنَْفسِّ ِّ ، َوُجْزءًا ألِّ ْههلِّ ِّ َّ  .آ ْجَزاٍء: ُجْزءًا ّللِّ

کرد: پیامرب )صىل هللا علیه و آ هل( وقت خود را در مْنل سه قسمت می

 خبشی برای خدا، خبشی برای خانواده و خبشی برای خویش
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18- Të drejtat e nënë ndaj fëmijës 

 

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

“E drejta e nënës tënde ndaj teje është që ta dish se 

ajo të ka mbajtur në një vend ku askush tjetër nuk 

mbart, të ka dhënë nga frytet e zemrës së saj diçka 

nga e cila askush tjetër nuk e jep dhe të ka mbrojtur 

me të gjitha gjymtyrët e saj...” (“Biharul Enuar”, 

vëll. 72, f. 66.) 

 

ُل آ َحٌد  َتمِّ لَْتَک َحْیُث ال ََیْ ا ََحَ َک فَأ ْن تَْعمَلَ آ هنَّ قاَل)علیه السالم(: َحقُّ ُآّمِّ

ی آ َحٌد آ َحدًا، ا ما ال یُْعطِّ ْن ثََمَرةِّ قَلِْبِّ َمیعِّ َوَوقَْتَک  آ َحدًا، و آ ْعَطْتَک مِّ ِبِّ

ا   ...َجوارِِّحِّ
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حّق مادرت بر تو، این است که بداىن او تو را در جاىی َحل کرده است 

 داد وت به را چزیی دلش کند و از میوۀکه هیچ کس، دیگری را َحل منی

  ...را اب متام اعضایش حفظ کرد تو و دهد منی دیگری به احدی که
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19- Këshillat e njëpasnjëshme 

 

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

“Këshilla e tepërt, sjell dyshim”. (“El Khisal”, vëll. 

1, f. 269.) 

 

َمةِّ  ىل الهتُّ
ِ
 قاَل)علیه السالم(:کرََثُة النُّصحِّ یَدعو ا

 .شودنصیحت زاید، موجب بدبیىن می
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20- Shenjat e një besimtari 

 

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

“Shenjat e një besimtari, janë pesë: ruajtja nga kryerja 

e gjynaheve, kur është në vetmi; dhënia e sadakasë 

(lëmoshës), kur është ngushtë (në vështirësi); durimi në 

fatkeqësi; përmbajtja në zemërim dhe vërtetësia në frikë”. 

(“Emali i El Mufijd”, f. 110.) 

 

َدقَُة ىفِّ  ، والصَّ ن ََخٌس: الَوَرُع ىفِّ اخلَلَوةِّ قاَل)علیه السالم(: عاََلماُت املُؤمِّ

، یَبةِّ نَد املُصِّ رُب عِّ ، والصَّ ِّ نَد اخلَوفِّ  القَِّّلَّ دُق عِّ ، والّصِّ نَد الَغَضبِّ مُل عِّ   .واحلِّ

 در انسان مومن پنج نشانه دارد: پرهزی از گناه در خلوت، صدقه دادن

شکیباىی در وقت مصیبت، بردابری در حال خشم و  هنگام تنگدس ّت،

  .راس تگوىی به هنگام ترس



           nga Imam Sexhadi (Paqja qoftë mbi të!) 

 

-54- 
 

 

21- Këshillues i vetvetes 

 

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

“Për sa kohë që je këshillues i vetvetes, do të jesh 

gjithmonë mirë”. (“Emali i El Mufijd”, f. 110.) 

 

َک  ن نَفسِّ ظٌ مِّ َرٍی ما اکَن لََک واعِّ نََّک ال تَزاُل خبِّ  قاَل)علیه السالم(: اِّ

ات زماىن که اندرز دهنده ای در وجود خویش داش ته ابیش ، در خری و 

 خوىب به رس خواهی برد 
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22- Caktimi 

 

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

“Më i pasuri i njerëzve është ai që është i bindur (i 

kënaqur) me atë që Allahu i ka caktuar atij.” 

(“Tuhful Ukul”, vëll. 1, f. 285.) 

 

ن َاغىَن الناسِّ . قاَل)علیه السالم(:  َمن قَنَِّع بِّام قََسَم هللُا هَلُ فَهَُو مِّ

 کىس که خرس ند به آ چنه پروردگار برایش مقدر فرموده ، از ىب نیاز ترین

 مردم است .
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23- Vlerësimi i vetvetes 

 

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

“Kushdo që e nderon veten e tij, botën e shikon me 

përçmim”. (“Tuhful Ukul”, f. 278.) 

 

نیا . قاَل)علیه السالم(:  َمن کَُرَمت عَلَیهِّ نَفُسُه هانَت عَلَیهِّ ادلُّ

وجودش برایش اب ارزش ابشد ، دنیا در نظرش خوار و ىب خشىص که 

 مقدار است .

 

 



40 hadithe  

  -57- 
  

24- Siguria e banorëve të tokës 

 

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

“Ne jemi siguri për banorët e tokës, ashtu siç janë 

yjet siguri për banorët e qiejve”. (“El Ihtixhaxh”, 

vëll. 2, f. 317.) 

 

امءِّ  قاَل)علیه السالم(:  .ََنُن آ ماُن آ هلِّ األ رضِّ کاَم آ نَّ النُُّجوَم آ ماٌن ألِّ هلِّ السَّ

 اهل امان ما امنیت خبش اهل زمنی هستمی مهچنان که س تارگان مایۀ

 .اندآ سامن

 

 



           nga Imam Sexhadi (Paqja qoftë mbi të!) 

 

-58- 
 

25- Zemërimi dhe durimi 

 

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

“Nuk ka gjendje më të dashur te Allahu se sa këto 

dy gjendje: gjendja e zemërimit, të cilën besimtari e 

kalon me përmbajtje dhe gjendja në fatkeqësi, të cilën 

besimtari e kalon me durim”. (“Mustedrekul 

Uesail”, vëll. 2, f. 424.) 

 

نْ  : ُجْرعَُة غَْیظ  قاَل)علیه السالم(: ما مِّ ْن ُجْرَعَتنْیِّ ىل اّلّلِّ مِّ ُجْرعٍَة َآَحبُّ ا 

ٌن بَِّصرْب. مْل، َآْو ُجْرعَةِّ ُمصیَبة َردَّها ُمْؤمِّ ِّ ٌن ِبِّ  َردَّها ُمْؤمِّ

فرمود: نزد خداوند متعال حالّت حمبوب تر از یىک از این دو حالت نیست: 

رى و دیگ حالت غضب و غیظ  که مؤمن اب بردابرى و حمل از آ ن بگذرد

 حالت بال و مصیبّت که مؤمن آ ن را اب شکیباىئ و صرب بگذراند
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26- Të qëndruarit me punëmirët 

 

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

“Qëndrimi me punëmirët e çon njeriun drejt mirësisë 

dhe shoqërimi dhe biseda me dijetarët rrit vetëdijen dhe 

inteligjencën”. (“Biharul Enuar”, vëll. 1, f. 141.) 

 

الحِّ، َو َآَدُب الُْعلاَمءِّ  ىل الصَّ َیٌه ا  َ داعِّ الِّحنیِّ قاَل)علیه السالم(: ُمجالََسُة الصَّ

ای .زِّ  َدٌه ىفِّ الَْعْقلِّ

فرمود: مه نشیىن اب صاحلان انسان را به سوى صالح و خری ىم کشاند؛ و 

معارشت و مه حصبت شدن اب علامء، سبب افزایش شعور و بینش ىم 

 .ابشد
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27- Një zemër e trishtuar dhe një rob 

falënderues 

 

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

“Me të vërtetë, Allahu e do çdo zemër të trishtuar 

dhe të pikëlluar (duke menduar për shpëtimin dhe 

lumturinë e saj); gjithashtu, Ai e do çdo rob 

falënderues”. (“Usulu Kafij”, vëll. 2, f. 99.) 

 

بُّ ُکَّ قَلْب َحزین، َو َُیِّ  نَّ اّلّلَ َُیِّ  .بُّ ُکَّ َعْبد َشُکورقاَل)علیه السالم(: ا 

فرمود: هامان خداوند همرابن دوست دارد هر قلب حزین و مغگیىن را )که 

در فکر جنات و سعادت خود ابشد(؛ و نزی هر بنده شکرگذارى را دوست 

 .دارد
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28- Gjuha e njeriut 

 

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

“Sigurisht, gjuha e birit të Ademit është mbikëqyrëse 

e të gjitha gjymtyrëve të tij. Çdo mëngjes, ajo u thotë: 

‘Si keni gdhirë sot?’ Ato i përgjigjen: ‘Nëse ti na le, 

ne jemi mirë dhe rehat, sepse ne do të shpërblehemi 

dhe do të ndëshkohemi për shkakun tënd’”. (“Usulu 

Kafij”, vëll. 2, f. 115.) 

 

هِّ ُکَّ َصباح  ُف عىَل ََجیعِّ َجوارِّحِّ نَّ لِّساَن اْبَن آ َدم یَْْشُ قاَل)علیه السالم(: ا 

؟  فَیَُقوُل: کَْیَف آ ْصَبْحَُتْ

َّام نُثاُب َو نُعاقَُب بَِّک. ن ْن تََرْکَتنا، ا  َرْی ا   فَیَُقولُوَن: خبِّ
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جوارحش وارد ىم فرمود: هر روز صبحگاهان زابن انسان بر متام اعضاء و 

شود و ىم گوید: چگونه اید؟ و در چه وضعّیّت هستید؟ جواب دهند: 

اگر تو ما را رها کىن خوب و آ سوده هستمی، چون که ما به وس یهل تو 

 .مورد ثواب و عقاب قرار ىم گریمی
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29- Përpjekja për botën e përtejme 

 

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

“Miqtë dhe të dashurit e Allahut nuk e lodhin veten 

e tyre për këtë botë, por ata lodhen në këtë botë për 

Botën Tjetër (Ahiretin)”. (“Biharul Enuar”, vëll. 

73, f. 92.) 

 

ُبوا ىفِّ  نْیا، بَْل تَعِّ نْیا لِّدلُّ َب آ ْولِّیاُء اّلّلُ ىفِّ ادلُّ نْیا  قاَل)علیه السالم(: ما تَعِّ ادلُّ

. َرهِّ  لِّاْلخِّ

دوس تان و اولیاء خدا در فعالّیت هاى دنیوى خود را براى دنیا به  :فرمود

زَحت من  اندازند و خود را خس ته من  کنند بلکه براى آ خرت زَحت ىم 

 .کِّش ند
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30- Kërkimi i dijes 

 

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

“Nëse njerëzit do të dinin përfitimet dhe mirësitë e 

studimit të dijes, ata do ta studionin atë. Nëse do të 

ishte nevoja, do të zhyteshin nën ujin, në vorbulla të 

rrezikshme”. (“Usulu Kafij”, vëll. 1, f. 35.) 

 

مْلِّ  بَِّسْفکِّ  لََطلَُبوُه َو لَوْ قاَل)علیه السالم(: لَْو یَْعمَلُ النّاُس ما ىفِّ َطلَبِّ الْعِّ

.  الُْمهَجِّ َو َخْوضِّ اللَُّججِّ

فرمود: چناچنه مردم منافع و فضایل َتصیل علوم را ىم دانستند هر آ ینه آ ن 

را َتصیل ىم کردند گرچه اب رخیته شدن و ای فرو رفنت زیر آ ب ها در 

 .گرداب هاى خطرانک ابشد
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31- Madhështia e Zotit 

 

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

“Nëse të gjithë banorët e qiejve dhe të tokës do të 

bashkoheshin bashkë dhe të përshkruajnë Allahun, për 

sa i përket madhështisë dhe lavdisë së Tij, ata nuk 

do të jenë në gjendje ta bëjnë”. (“Usulu Kafij”, 

vëll. 1, f. 102.) 

 

ُفوا اّلّلَ بَِّعَظَمتِّهِّ لَْم  قال)علیه السالم(: لَوِّ اْجتََمَع آ ْهُل الّسامءِّ َو ااْلْرضِّ آ ْن یَصِّ

ُروا.  یَْقدِّ

فرمود: چناچنه متاىم اهل آ سامن و زمنی گِّرد مه آ یند و خبواهند خداوند متعال 

 .را در هجت عظمت و جالل توصیف و تعریف کنند، قادر خنواهند بود
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32- Ndershmëria dhe njohja e 

Krijuesit 

 

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

“Pas njohjes së Allahut, nuk ka asgjë më të dashur, 

se sa ruajtja e barkut dhe ruajtja e nderit ndaj epsheve 

dhe mëkateve. Gjithashtu, vepra më e dashur tek 

Allahu është lutja dhe kërkimi i nevojave prej Tij”. 

(“Tuhful Ukul”, f. 202.) 

 

فَّةِّ بَْطن قاَل)علیه السالم(: م ْن عِّ ىل اّلّلِّ بَْعَد َمْعرِّفَتِّهِّ مِّ ْْیء آ حبُّ ا  ْن ش َ ا مِّ

ْن آ ْن یُْسأ َل. ىل اّلّلِّ مِّ ْْیٌء َآَحبُّ ا   َوفَْرج، َوما ش َ
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فرمود: بعد از معرفت به خداوند چزیى حمبوب تر از دور نگه داشنت شمک 

برتین و و عورت ـ از آ لودگ  ها و هورساىن ها و گناهان ـ نیست، و نزی حمب

 .اکرها نزد خداوند مناجات و درخواست نیازمندهیا به درگاهش ىم ابشد
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33- Ndershmëria 

 

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

“Xhihadi më i mirë, është ruajtja e barkut (prej gjërave 

haram) dhe ruajtja e nderit”. (“Meshgahul 

Envar”, f. 157.) 

 

فَّةِّ الَْبْطنِّ َوالَْفْرجِّ. هادِّ عِّ نَّ آ ْفَضَل الْجِّ  قاَل)علیه السالم(: ا 

فرمود: اب فضیلت ترین وهممرتین جماهدت ها، عفیف نگه داشنت شمک و 

 عورت است ـ از چزیهاى حرام و ش ِبه انک
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34- Vdekja 

 

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

“O bir i Ademit! Ti do të vdesësh, do të tubohesh 

dhe do të qëndrosh para Allahut të Plotfuqishëm për 

t’u pyetur, prandaj përgatit për Atë përgjigjen”. 

(“Tuhful Ukul”, f. 202.) 

 

نََّک َمیٌِّّت َوَمْبُعوٌث َوَمْوُقوٌف بنَْیَ یََدىِّ اّلّلِّ َعزَّ َو  ْبَن آ َدم ا  قاَل)علیه السالم(: ا 

 َمْسُؤوٌل، فَأ عِّدَّ هَلُ َجوااًب. َجلّ 

خواىه ُمرد و سپس حمشور ىم  (فرمود: اى فرزند آ دم! )اى انسان! تو

شوى و در پیشگاه خداوند متعال هجت سؤال و جواب احضار خواىه 

 .شد، پس جواىب )قانع کننده و حصیح در مقابل سؤال ها( همّیا و آ ماده کن
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35- Shikimi me dashuri i besimtarit 

 

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

“Shikimi me dashuri i fytyrës së vëllait të tij besimtar, 

është adhurim”. (“Tuhful Ukul”, f. 204.) 

 

نِّ لِّلَْمَودَّيِّ َوالَْمَحبَّةِّ هَلُ  یهِّ الُْمْؤمِّ نِّ ىفِّ َوْجهِّ آ خِّ قاَل)علیه السالم(: نََظُر الُْمْؤمِّ

باَدة.  عِّ

فرمود: نظر کردن مؤمن به صورت برادر مؤمنش از روى عالقه و حمّبت 

 عبادت است
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36- Shoqërimi i të shthururit 

 

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

“Ki kujdes nga miqësia dhe shoqëria me të shthururin, 

sepse ai të shet për një kafshatë bukë dhe ndoshta më 

pak se kaq. Ki kujdes nga miqësia dhe biseda me një 

që ka shkëputur lidhjet familjare, sepse atë person e 

gjeta të mallkuar në Librin e Allahut”. (“El 

Khisal”, vëll. 2, f. 542.) 

 

نُّه ابئُِّعَک  ، فَا  قِّ اّیَک َوُمصاَحَبُة الفاسِّ ْن بِّأ ُْکَه َآْو آ قَ قاَل)علیه السالم(: ا  ّل مِّ

. ّّن َوَجْدتُُه َملُْعواًن ىف کِّتابِّ اّلّلِّ هِّ فَا  ِّ عِّ لَِّرَحِّ اّیَک َوُمصاَحَبُة القاطِّ  ذلَِّک َوا 
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فرمود: بر حذر ابش از دوس ّت و مهراىه اب فاسق چون که او به یک لقمه 

انن و چه بسا مکرت از آ ن مه، تو را ىم فروشد؛ و مواظب ابش از دوس ّت 

ت کردن اب کىس که قاطع صهل رمح ىم ابشد چون که او را در کتاب و حصب

 خدا ملعون ایفَت
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37- Të punosh për Botën Tjetër 

 

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

“Sa shumë është për t’u habitur prej atij që punon 

për këtë vendbanim të paqëndrueshëm dhe ka braktisur 

vendbanimin e përjetshëm (Ahiretin)”. (“Biharul 

Enuar”, vëll. 73, f. 127.) 

 

ارِّ الَْفناءِّ َوتَ  بًا ُکّ الَْعَجبِّ لَِّمْن ََعَِّل دلِّ  قاء.َرَک داَر الْبقاَل)علیه السالم(: ََعَ

فرمود: بس یار َعیب است از کساىن که براى این دنیاى زودگذر و فاىن اکر 

ىم کنند و خون دل ىم خورند وىل آ خرت را که ابىق و ابدى است رها و 

 .فراموش کرده اند
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38- Rëndësia e intelektit 

 

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

“Një person që nuk e përsos vizionin dhe intelektin e 

tij, si dhe jeton në një amulli intelektuale dhe kulturore, 

shkatërrimi i tij do të jetë më i lehtë”. (“Biharul 

Enuar”, vëll. 73, f. 127.) 

 

 ، ْن آ یََْسِّ مقاَل)علیه السالم(: َمْن لَْم یَُکْن َعْقهُلُ آ مْکََل ما فیهِّ ا اکَن َهالکُُه مِّ

.  فیهِّ

فرمود: کىس که بینش و عقل خود را به کامل نرساند ـ و در ُرکود فکرى و 

فرهنگ  بَس برد ـ به سادگ  در هالکت و گمراىه و سقوط قرار خواهد 

 .گرفت
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39- Ushqyerja e besimtarit 

 

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

“Ai që e ushqen një besimtar të uritur, Allahu do ta 

ushqeje atë me frutat e Xhenetit. Kush i shuan etjen 

një besimtari të etur, Allahu do t’i japë të pijë nga 

burimi i Xhenetit (rahikul mekhtum). Ai që vesh një 

besimtar, Allahu do ta veshë atë me rrobat jeshile të 

Xhennetit”. (“Biharul Enuar”, vëll. 1, f. 94.) 
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، َوَمْن  ْن ثِّامرِّ الَْجنَّةِّ ْن ُجوع آ ْطَعَمُه اّلّلُ مِّ نًا مِّ قاَل)علیه السالم(: َمْن آ ْطَعَم ُمْؤمِّ

نًا  حیقِّ الَْمْخُتومِّ، َوَمْن کَسا ُمْؤمِّ َن الرَّ ْن َظَمأ  َسقاُه اّلّلُ مِّ نًا مِّ اُه کَسَسق  ُمْؤمِّ

َن الثّیابِّ الُْخرْضِّ   .اّلّلُ مِّ

فرمود: هرکس مؤمن گرس نه اى را طعام دهد خداوند او را از میوه هاى 

هبشت اطعام ىم مناید، و هر که تش نه اى را آ ب دهد خداوند از چشمه 

گواراى هبش ّت سریآ بش ىم گرداند، و هرکس برهنه اى را لباس بپوشاند 

 ـ که هبرتین نوع و رن  ىم ابشد ـ خداوند او را از لباس سزب هبش ّت

 .خواهد پوشاند
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40- Përgjërimi i të bindurve 

 

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

“Zoti im, na inspiro ne bindjen ndaj Teje dhe largoje 

prej nesh që të të kundërshtojmë Ty! Lehtësoje për 

ne arritjen e asaj që dëshirojmë, fitimin e kënaqësisë 

Tënde!” (“Sahife Sexhadije”, faqe 476.) 

 

نِّ ابْتِّغاءِّ  ّٰ مِّ ْ لَنا بُلُوَغ َما نََتَمىنَّ َیَتَك، َویََّسِّ ِّّْبنا َمْعصِّ ُهمَّ َآلْهِّْمنا َطاَعَتَك، َوَجن
ّّٰ الل

 رِّْضوانَِّك،

انفرمانیت دور کن و راه ات را به ما الهام فرما و ما را از خداای، فرمانربی

 .ات آ رزومندمی آ سان کناز خش نودی رس یدن به آ چنه
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Allahu na mbarësoftë, që të jemi në 

rrugën e eulijave të Tij, në këtë jetë dhe na 

bashkoftë me ata në Jetën Tjetër! 
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