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Me emrin e Allahut, Të
Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!
Falënderimi i takon Allahut, Zotit të
botëve. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi
Profetin Muhamed, zotërinë e krijesave dhe
vulën e profetëve, mbi Ehli Bejtin e tij të pastër
e të dëlirë, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi
të gjithë të dërguarit e Allahut.
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Es selamu alejkum ue rahmetullahi
ue berekatuhu!
Paqja, mëshira e Allahut dhe mirësitë e Tij
qofshin mbi ju!
Kur flasim për vëllazërinë në Islam,
menjëherë na bie ndërmend ajeti kur’anor:
“Me të vërtetë, besimtarët janë
vëllezër...”1 Këtu nuk po flasim për
vëllazëri gjaku, por për vëllazëri në fe. Kjo
vëllazëri nuk duhet te jetë sipërfaqësore,
por e fortë dhe duhet ta ketë vendin në
shpirt e në zemër. Vëllazëria nuk duhet të
jetë me qëllime interesi, por një dashuri e

1 Sure “Huxhurat”, ajeti 10.
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vërtetë, që shprehet me fjalë e vepra të
mira.
Vëllazëri e vërtetë është kur t’i do
për vëllanë atë që do për vete, kur dëshiron
që ai të jetë besimtar i përpiktë, të jetë
krenar, i fortë e të sillet mirë. Kur ta
këshillosh atë dhe ta mësosh se si të ecë në
rrugë të drejtë, duhet të përdorësh metodat
më të mira për t’ia arritur qëllimit, në
mënyrë që të mos e lëndosh atë.
Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i
Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka
thënë: “Myslimani është vëlla i myslimanit.
Ata janë një dorë e vetme, e përbashkët në
krahasim me të tjerët…” Bashkimi i rrymave
ndërmjet besimtarëve duket qartë në fjalët
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e urta e dashamirëse të Profetit tonë të
nderuar. Ai ka thënë: “Besimtarët janë si një
shpirt i vetëm”. Profeti më i nderuar i
kohëve (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të
dhe mbi familjen e tij!) e ka quajtur mesazh
hyjnor paktin e vëllazërimit. Ai ka thënë:
“Besimtarët janë vëllezër. Kushdo që hyn në
grupin e besimtarëve, është vëlla dhe i barabartë
me besimtarët e tjerë”.
Çdo besimtar ka detyra, përgjegjësi
dhe angazhime ndaj vëllait të tij në fe,
derisa të çojë në vend të drejtën e
vëllazërimit. Profeti Muhamed (Paqja e
bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e
tij!), armiqësinë e skajshme që kishte
ngelur nga periudha e injorancës, e
shndërroi në mëshirë e miqësi: “Ai i pajtoi
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zemrat tuaja.”2, thuhet në Kur’anin
Famëlartë. Ky pakt vëllazërimi dhe
dashurie nuk shtihej në dorë me anë të
parave dhe vlerave materiale. Ai kishte
ngjyrë hyjnore.
Pasi mbërriti në Medinen e ndritur,
hapi i parë që ndërmori Profeti ynë i
nderuar, qe futja e ndjenjës së dashurisë
dhe të dhembshurisë në mesin e
myslimanëve ensarë dhe muhaxhirë. Këtë
e bëri duke vëllazëruar një ensar me një
muhaxhir. Ky veprim i bekuar ndikoi
shumë në forcimin e marrëdhënieve
shoqërore, duke zhdukur zakonet e
hakmarrjes e të fanatizmit injorant dhe
2 Sure “Ali Imran”, ajeti 103.
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duke i zëvendësuar ato me dashurinë,
respektin dhe vëllazërinë islame, duke i
bërë ata një umet i përbashkët. Islami i
zhduku të gjitha ngjyrat e epërsisë e të
dallimit mbi bazë fisi, race, pozite dhe
pasurie.
Individët e shoqërisë islame janë të
barabartë në të drejta. Vlerësimi se kush
është më i mirë, u bë devotshmëria ndaj
Allahut të Madhëruar. Në ajetin 13 të sures
“El Huxhurat” thuhet: “Më i miri ndër ju
tek Allahu, është ai që është më i
devotshëm....”
Në suren “Ali Imran” thuhet:
“Kujtoni dhuntinë e Allahut për ju, sepse,
kur ishit në armiqësi, Ai i pajtoi zemrat
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tuaja e, në saje të dhuntisë së Tij, u bëtë
vëllezër…”3 Në bashkësinë e Profetit
Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi
të dhe mbi familjen e tij!), mbizotëronte
shpirti i vëllazërisë dhe nuk ekzistonte
kurrfarë pandershmërie dhe përçarjeje.
Gjatë kohës që ishte gjallë Profeti i Islamit,
nuk gjendeshin mosmarrëveshje ndërmjet
myslimanëve. Profeti më i nderuar i
kohërave (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të
dhe mbi familjen e tij!) ishte vetë shembull,
udhërrëfyes dhe sqarues i së vërtetës së
fesë. “Në të Dërguarin e Allahut ka një
shembull të mrekullueshëm për atë, që

3 Sure “Ali Imran”, ajeti 103.
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shpreson tek Allahu dhe Dita e Fundit
dhe e përmend shumë Allahun.”4
I Dërguari i Allahut na mëson se
vëllazëria është një mirësi nga Allahu i
Madhëruar. Ka shumë hadithe të Profetit
tonë të nderuar dhe të familjes së tij, të cilat
flasin rreth vëllazërisë mes myslimanëve,
duke e konsideruar atë një lidhje të
fuqishme për unitetin e shoqërisë, për
forcimin e marrëdhënieve mes individëve
edhe një mundësi për të marrë shpërblim
në Ditën e Gjykimit.
Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i
Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), ka

4 Sure “El Ahzab”, ajeti 21.
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thënë: “Allahu do ta lartësojë cilindo që
vëllazëron një vëlla për hir të Allahut, deri në
ato shkallë, të cilat ai nuk mund t’i arrijë me
punët që bën”.5
Ndërsa në një rast tjetër thotë: “Në
Ditën e Gjykimit, për një grup njerëzish do të
shtrohen karrige rreth Arshit dhe fytyrat e tyre
do te jenë të ndritura si hëna e plotë. Atë ditë,
kur njerëzit do të jenë të frikësuar, ata nuk
frikësohen. Ata janë eulijatë (njerëzit e mirë) e
Allahut, të cilët as nuk frikësohen e as nuk
zemërohen”.
- Cilët janë ata, o i Dërguari i Allahut?
- e pyetën të Dërguarin e Allahut (Paqja

5 “El Hakaik”, f. 318.
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e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi
familjen e tij!).
- Do të jenë ata që e donin njëri-tjetrin
për hir të Allahut, - u përgjigj Profeti
Muhamed.6
Pozita më e madhe e vëllazërisë në
Islam është ajo për hir të Allahut dhe jo ajo
që është për të arritur ndonjë gradë, as për
të përfituar diçka e as për të fituar në
aspektin financiar.

6 “Ihjaul Ulum”, K.“Rregullat e shoqërimit e të
bashkëjetesës”.
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Kush duhet për Allahun dhe
vëllazëria është për Allahun, e ka arritur
qëllimin e duhur.
Përgëzim për ata që duhen për
Allahun, për premtimin që u është dhënë
nga Allahu i Lartësuar, se do të shpëtojnë
në Ditën e Kiametit dhe do të futen nën
hijen e Arshit, atë Ditë që nuk ka hije
përveç saj. Transmetohet se i Dërguari i
Allahut (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të
dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Një njeri
kishte vizituar një herë një shok të tij. Allahu i
Lartësuar kishte dërguar pas tij një engjëll.
- Ku do të shkosh? – e pyeti engjëlli, kur
iu afrua njeriut.
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- Dua të takoj një vëlla në këtë fshat, - u
përgjigj njeriu.
- Ke ndonjë arsye që do të shkosh te ai?
- e pyeti engjëlli.
- Jo. - i tha njeriu - Unë e dua për hir të
Allahut.
- Unë jam dërguar nga Allahu, të të
lajmëroj se Allahu të do ashtu siç e deshe ti atë,
për hir të Madhërisë së Tij, - i tha engjëlli.
Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i
Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka
thënë fjalët me të cilat i ka folur Allahu:
“Dashurinë Time e meritojnë ata që vizitojnë
njëri-tjetrin për Mua; ata që ndihmojnë për
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hatrin Tim; ata që duan njëri-tjetrin për Mua;
ata që u japin të tjerëve për Mua”.7
Vëllazëria është këshillim dhe
qëndrim pranë njëri-tjetrit në një dynja.
Litarët e saj janë të shkurtër dhe kanë
nevojë për litarin e Allahut të
Madhërishëm. Prandaj, vëllazëria mund të
ekzistojë vetëm nëse kapemi fort pas litarit
të Allahut të Madhërishëm, drejt të mirës
dhe në rrugë të Allahut. “Të gjithë
mbahuni fort për litarin e Allahut
(Kur’anin) dhe mos u përçani! Kujtoni
dhuntinë e Allahut për ju, sepse, kur ishit
në armiqësi, Ai i pajtoi zemrat tuaja e, në
saje të dhuntisë së Tij, u bëtë vëllezër.

7 “Musned ibn Hanbel”, vëll. 4, f. 386.
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Dhe ju ishit buzë greminës së zjarrit,
ndërsa Ai ju shpëtoi prej saj. Kështu,
Allahu jua shpjegon Shpalljet e Veta, që
ju të drejtoheni në udhën e drejtë”.8
Përderisa të gjitha veprimet islame
janë për Allahun, atëherë edhe dashuria,
edhe urrejtja janë prej bazave të fesë. Në
disa hadithe, ato quhen prej bazave të fesë,
kur janë për Allahun. Vëllazëria islame nuk
është
tjetër
veçse
dashuri
mes
myslimanëve, për hir të Allahut. Kur’ani e
përforcon këtë: “Në të vërtetë, besimtarët
janë vëllezër”.9 Në këtë ajet kur’anor
përmendet një rregull, i cili ka fuqinë e një
8 Sure “Ali Imran”, ajeti 103.
9 Sure “El Huxhurat”, ajeti 10.
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ligji gjithëpërfshirës për të gjitha kohët dhe
vendet. Më tej ajeti vazhdon: “Nëse dy
palë besimtarësh bëjnë luftë midis tyre,
pajtojini ata...” Ashtu si përpiqeni për të
pajtuar mes tyre dy vëllezër të një gjaku,
ashtu duhet të mos leni përpjekje pa bërë,
por ama, me drejtësi të plotë, për t’i futur
besimtarët e përfshirë në konflikt, në
rrugën e pajtimit.
Sa e bukur dhe sa shprehëse vjen kjo
shprehje, teksa Kur’ani përmend e kujton
se të gjithë besimtarët janë vëllezër, se
konflikti ndërmjet tyre është konflikt
ndërmjet vëllezërish, kështu që në vend të
konfliktit, duhet të angazhohemi që të
mbjellim paqen dhe pajtimin mes tyre.
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Kur njerëzit dëshirojnë të tregojnë
lidhjet e tyre të ngushta apo të gjithë ato që
u bashkohen në metodikë dhe punë, këta i
quajnë thjesht shok(ë). Në të vërtetë, Islami
ka shkuar më tej në këtë drejtim. Nivelin e
lidhjes dhe të marrëdhënies e ngriti, duke e
konsideruar si nivelin e lidhjes më të
ngushtë, që mund të ekzistojë midis dy
njerëzve.
Kjo
është
marrëdhënia
vëllazërore, marrëdhënie që ndërtohet mbi
baza të mirëfillta barazie.
Duke u mbështetur në këtë bazë të
rëndësishme të Islamit, arrijmë në
përfundimin se të gjithë myslimanët,
pavarësisht përkatësive fisnore, kombëtare
dhe gjuhësore, pavarësisht edhe moshës të
tyre, e ndiejnë thellë lidhjen vëllazërore
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mes vetes, pavarësisht se disa jetojnë në
Lindje dhe disa të tjerët në Perëndim.
Shembull i qartë për këtë është
bashkimi i myslimanëve nga pika të
ndryshme të botës dhe kryerja e
përbashkët e ritualeve të Haxhit në
Qendrën e Njësimit Botëror. Aty shpaloset
qartë kjo marrëdhënie e ngushtë, kjo lidhje
e harmoni mes ritualit dhe ndjenjave të
tyre. Të gjitha këto bashkë, e bëjnë realitet
këtë ligjësi të rëndësishme të Islamit.
Me fjalë të tjera, Islami i sheh të
gjithë myslimanët si një familje e vetme
dhe u drejtohet të gjithë atyre, duke i
konsideruar vëllezër e motra, jo vetëm me
fjalë e parulla, por edhe me vepra e aksione
-21-
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të përbashkëta e të ngjashme, si vëllezër e
motra që janë.
Te transmetimet e ndryshme islame,
gjejmë raste të shumta, që e vërtetojnë dhe
e mbështesin këtë parim, veçanërisht për sa
i përket pjesës praktike të kësaj tabloje.
Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!), në një
prej letrave drejtuar djalit të tij, Imam
Hasanit (Paqja qoftë mbi të!) ka shkruar:
“Sillu me tët vëlla duke ia shfaqur ti respektin e
vëllazërisë me të, kur ai e shpërfill; ti t’i
afrohesh, kur të të largohet e të jesh ti i mirë me
të; kur ai ta ngushtojë dorën10, ta lirosh ti për
të; kur ai të të rrijë ftohtë, të shkosh ti pas tij;
kur të sillet ashpër me ty, ti të sillesh butë; kur
10 Të mos japë, të tregohet shumë i kursyer.
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ai të gabojë ndaj teje, t’ia shohësh shfajësimin si
do të doje të ta shihte ai, sikur të ishte pronari
yt. Por kujdesu, që kjo të mos bëhet vend e pa
vend e të mos bësh kështu me njerëz të poshtër,
që nuk e meritojnë. Mos e prano armikun e
mikut tënd si mik, sepse kjo të bën armik të
mikut tënd. Jepi vëllait këshillë të vërtetë, le të
jetë e ëmbël a e hidhur. Gëlltite zemërimin si
gllënkën që ta jep në fund ëmbëlsinë më të
madhe e shijen më të këndshme. Ji i butë me atë
që të sillet ashpër, se shumë shpejt do të sillet
butë dhe vetë ai me ty, në dashtë Zoti. Trajtoje
armikun me fisnikëri, sepse kjo është më e
shijshmja e të dyja fitoreve që mund të korrësh
mbi të.
Nëse të duhet të ndahesh nga një mik,
lër për të një vend bosh në zemër, se mund të
-23-
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kujtohet një ditë e të rikthehet. Nëse dikush ka
mendim të mirë për ty, jepi prova që s’është i
gabuar. Mos e neverit interesin e tët vëllai, duke
keqpërdorur afërsinë tënde me të, sepse s’do të
jetë më yt vëlla, nëse s’ia përfill interesin. Mos
ji i ashpër e i paduruar me njerëzit e familjes.
Mos i shko pas atij që të largohet. Mos e lër tët
vëlla të këmbëngulë në shpërfilljen e vëllazërisë
më shumë se sa ti në respektimin e saj, prandaj
kaloja duke i bërë mirë për të keqen që të bën.
Mos u trondit shumë nga padrejtësia që të
bëhet, se ajo është në dëm të të padrejtit,
ndërkohë që ty të sjell dobi. Nuk mund t’ia
shpërblesh me ligësi atij që të ofron mirësi”.11

11 “Kulmet e fjalës”, f. 167-168.
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Ekzistojnë edhe shumë transmetime
në librat e njohur islamë të haditheve, që
lidhen me të drejtat e besimtarit ndaj vëllait
të tij mysliman, me të drejtat e besimtarëve
ndaj njëri-tjetrit, me shpërblimin që
rezervohet për vizitën e vëllezërve
besimtarë, përshëndetja dhe përqafimi, kur
kujtojnë njëri-tjetrin, kur fusin lumturi në
zemrat e njëri-tjetrit, kur zgjidhin hallet e
njëri-tjetrit, kur bëjnë të pamundurën për
t’ia hequr njëri-tjetrit ankthin, trishtimin
dhe mërzinë, kur ushqejnë të paushqyerin,
kur veshin të zhveshurin, kur nderojnë dhe
respektojnë nevojtarin, dhe jo më pak e
rëndësishme, kur luten për të, pasi i
Dërguari i Allahut (Paqja e bekimi i Allahut
qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), ka thënë:
“Kur myslimani lutet për vëllanë e tij, pa ditur
-25-
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gjë (ky i fundit), lutja pranohet. Tek koka e
lutësit qëndron një engjëll i ngarkuar të thotë,
pas çdo lutjeje të mirë për vëllanë mysliman:
‘Amin, të dhëntë Allahu edhe ty të njëjtën
gjë!’”
E Lusim Allahun e Madhëruar, që të
na bëjë prej atyre që ua japim hakun që
meritojnë, vëllezërit tanë besimtarë!
Sabrie Feza
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Hadithi 1
Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut
qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë:
“Besimtarët janë vëllezër, gjaku i tyre është i
barabartë. Ata janë një (të bashkuar) para të
tjerëve dhe më i vogli prej tyre mund t’i shpëtojë
të gjithë ata”.12
:پيامرب خدا صىل هللا عليه و آهل
ُ  َ َْْى ذ ِِ تمِِ آ، َو ُ ْه َ َ ٌد عىل َم ِِو ُاه،ماؤه
ُ  تَ َتاكىف ِد،املؤمنون اخ َْو ٌة
.دهاه
َ
] در برابر ديگران يكدِتند و مكرتي آهنا [ىم تواند، خونشان برابر اِت،مؤمنان برادرند
(۷۱/۷۸۱ :  )المايل للمفيد.كىس را ذه امان و زهنار مهه شان درآورد

12 “El Amalil Mufijd”, vëll. 13, f. 187.
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Hadithi 2
Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut
qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë:
“Besimtari gjen qetësi te besimtari, ashtu siç
qetësohet zemra e të eturit me ujin e të ftohtë”.13

:پيامرب خدا صىل هللا عليه و آهل
َّ قلب
.الظمآ ِن ا ََل املا ِء البا ِر ِد
ُ ُ ا تن املؤم َ لَي َْْ ُك ُ ا ََل املؤم ِ كام َ َْْ ُك
. چنان كه جگ ِر تش نه اب آ ِب رسد،مؤم اب مؤم آرام ىم گريد
(۸۸/۷۱۱ : )النوادر للراوندي

13 “El Neuadiru Lilrauandij”, vëll. 58, f. 100.
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Hadithi 3
Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:
“Mjafton edhe një vëlla, që nuk ta ka lindur
nëna”.14
:امام عىل عليه الْالم
. ُر َّب آخٍ ل َ ت ِ َِْل ُه ُا ُّم َك
.بىس برادر كه مادرت او را نزاد
(۸۱۸۷ : )غرر احلمك

14 “Gururul Hikem”, Hadithi 5351.

-30-

40 hadithe

Hadithi 4
Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “O
Kumejl! Besimtarët janë vëllezër me njëritjetrin dhe për çdo vëlla, asgjë nuk është më e
rëndësishme (më parësore) se vëllai i tij”.15

:امام عىل عليه الْالم
 و ال يش َء آث ََر عندَ ُ ِ ت، املؤمنون اخ َْو ٌة
. ك آخٍ ِم آخي ِه
، اي ُمكَي ُل
َ
.اى مكيل! مؤمنان اب ه برادرند و براى برادر چزيى مقدتم تر از برادر نيْت
(۷/۹۶۲/۱۱ : )حبار النوار

15 “Biharul Enuar”, vëll. 77, Hadithi 1, f. 269.
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Hadithi 5
Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:
“Besimtari është vëlla i besimtarit me babain
dhe nënën e tij”.16

:امام ابقر عليه الْالم
. املؤم ُ آخو املؤ ِم لذي ِه و ُا ِ تم ِه
.مؤم برادر تىن مؤم اِت
(۱  و۹/۷۶۶/۹ : )الاكيف

16 “El Kafi”, vëll. 2, Hadithi 2 dhe 7, f. 166.
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Hadithi 6
Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:
“Në të vërtetë, besimtarët janë vëllezër, fëmijë
të babait dhe të nënës. Nëse ndonjërin prej tyre
e mbulon djersa, të tjerët rrinë zgjuar, nuk do
të flenë natën (nga mërzia) për të”.17

:امام صادق عليه الْالم
. َرون
انتام
َ َ  و اذا،املؤمنون اخ َْو ٌة ذنو آ ٍب و ُا تٍم
َ َض َب عىل َر ُجلٍ ِمهنُ ِع ْر ٌق َِه َِر َهل الخ
َ
 و اگر رگ از يىك از آهان.هامها مؤمنان برادران يكديگر و فرزندان َك پدر و مادرند
. شب را من خواذند،[ذه هاراحىت ] جبنبد ديگران ذه خاطر او
(۷/۷۶۸/۹ : )الاكيف
17 “El Kafi”, vëll. 2, Hadithi 1, f. 165.
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Hadithi 7
Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:
“Besimtari është vëllai i besimtarit, ai është syri
dhe udhërrëfyesi i tij. Ai nuk e tradhton, nuk e
shtyp, nuk e mashtron dhe nuk i premton, nëse
nuk e mban premtimin”.18

:امام صادق عليه الْالم
ُ  َعي ُن ُه و د، ِ املُؤم ُ آخو املؤم
 و ال َ َ ِىدُ ُه ِعدَ ة ف َي ْْ ِل َف ُه، و ال ََغُشُّ ُه،ُ و ال َ َ ْظ ِل ُمه،ُ ال ََيونُه،َُليُل
 ذه او ِ مت، ذه او خيانت من كند. چش او و راهامنى اوِت،مؤم برادر مؤم اِت
. و ذه او و عده اى من دهد كه ذدان معل نكند، الكه رسش من گِارد،من كند
(۱/۷۶۶ /۹ : )الاكيف

18 “El Kafi”, vëll. 2, Hadithi 3, f. 166.
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Hadithi 8
Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:
“Besimtari është vëlla i besimtarit si një trup i
vetëm. Sa herë që një gjymtyrë e tij ka dhimbje,
ai do ta ndiejë atë dhimbje edhe në pjesët e tjera
të trupit të tij, pasi shpirtrat e tyre janë nga një
shpirt i vetëm”.19
:امام صادق عليه الْالم
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ  ا ِن اش تىك شيئا من ُه َو َج َد آ َمل،املؤم ُ آخو املؤم ِ اكجل ََْد الواحد
 و، ذكل يف ِائ ِر جْده
ُ آ
. رواُحُام ِم ُروحٍ واحد ٍة
 مهچون َك پيكر كه هرگاه عضوى از آن ذه درد آَد ديگر،مؤم برادر مؤم اِت
(۴/۷۶۶/۹ :  الاكيف. ) انداهما آن درد را حس ىم كنند؛ ارواح آهنا از َك روح اِت
19 “El Kafi”, vëll. 2, Hadithi 4, f. 166.
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Hadithi 9
Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:
“Për çdo gjë ka diçka, prej të cilës gjen qetësi.
Një besimtar gjen qetësi te vëllai i tij besimtar,
ashtu siç gjen qetësi zogu në llojin e tij”.20

:امام صادق عليه الْالم
َّ  و ا َّن املؤم َ َ َْرت ُحي اَل آخي ِه املؤم ِ كام َ َْرت ُحي،لك يش ٍء يش ٌء َ َْرت ُحي الَي ِه
ِت
الط ْ ُري اَل
. شَ ْ ِْك ِه
هر چزيى اب چزيى آرام ىم گريد و مؤم اب برادر مؤم خود آرامش ىم ايذد چنان كه
(۱۱/۹۱۴/۱۴ :  )حبار النوار.پرنده اب مهجنس خود آرام ىم گريد

20 “Biharul Enuar”, vëll. 74, Hadithi 30, f. 234.
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Hadithi 10
Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut
qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë:
“Rritni numrin e vëllezërve tuaj, sepse në
Ditën e Gjykimit do të ndërmjetësohet për çdo
besimtar”.21

:پيامرب خدا صىل هللا عليه و آهل
اِ ت ْك ِِثوا ِم االخو ِان ؛ فا َّن ِت
. لك مؤم ٍ شَ فاعة َو َم القيام ِة
. بر شامر برادران خود ذيفزاَيد؛ زيرا در روز قيامت هر مؤمىن را شفاعىت اِت
(۹۴۶۴۹ : )كزن الى تمال

21 “Kenzul A’mal”, f. 24642.
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Hadithi 11
Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut
qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë:
“Kushdo që zgjedh një vëlla të ri mysliman,
Allahu do t’i ndërtojë një kullë në Xhenet”.22

:پيامرب خدا صىل هللا عليه و آهل
. َم َج َّد َد آخا يف االِال ِم ذىن تاّلل ُ هل بُ ْرجا يف اجلَنت ِة
.  خداوند در هبشت براى او برىج ذنا ىم هند، هر كس برادر مْلامن جدَدى برگزَند
(۹۹۸ : )الاختصاص

22 “El Ikhtisas”, f. 228.
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Hadithi 12
Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:
“Njerëzit më të paaftë janë ata që nuk janë në
gjendje të fitojnë miq dhe vëllezër. Akoma më të
paaftë janë ata që i humbasin miqtë dhe
vëllezërit që i kanë fituar”.23

:امام عىل عليه الْالم
ِ
ِ
. ُ و آ َجع ُز من ُه َم ضَ يت َع َم َظ ِف َر ذه ِمهن، اكتْاب االخو ِان
ِ
ِ آ َجع ُز النت ِاس َم َ َجع َز ع
ها توانرتي مردم كىس اِت كه از ذه دِت آوردن دوِ تان و برادران هاتوان ابشد و ها
.توان تر از او كىس اِت كه برادران ذه دِت آورده را از دِت ذدهد
(۷۹ احلمكة:)هنج البالغة
23 “Nehxhul Belaga”, Urtësia 12.
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Hadithi 13
Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:
“Një vëlla nga i cili përfitoni, është më i mirë se
një vëlla që vetëm sa shton numrin e vëllezërve
tuaj”.24

:امام عىل عليه الْالم
َ َ آ ٌخ تَْ َتفيدُ ُه خ ْ ٌَري ِم آخٍ ت
. َْتَدُ ُه
. برادرى كه از او هبره ذربى هبرت از برادرى اِت كه تهنا بر شامر برادرانت ىم افزاَد
(۷۱۶۹ : )غرر احلمك

24 “Gururul Hikem”, f. 1362.
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Hadithi 14
Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:
“Mos e shtoni numrin e vëllezërve të botës, nëse
nuk mund t’i ndihmoni dhe nuk mund t’i
plotësoni nevojat e tyre. Ata do të bëhen armiqtë
tuaj. Shembulli i tyre është si shembulli i
zjarrit, nga zjarri i madh digjesh, kurse nga i
vogli ngrohesh”.25

25 “Gururul Hikem”, f. 10381.
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امام عىل عليه الْالم:
زت َعهنْ ُ ََت تَولوا آعداء و ا َّن َمثَلَ ُه َمكَثلِ النتا ِر،
تكِث َّن ِم اخو ِان ادلُّ نيا ،فا َنك ان َ َجع َ
ال تَْ ِ َ
ُ
َكثريُها ُُي ِر ُق و قَليلها ََن َف ُع .
بر شامر برادران دنياىي ميفزاى كه اگر از برآوردن نيازهاَشان درمانده شوى ،دمشنت ىم
يار آن ىم ِوزاند و ِمك آن ِود ىم
گردند .حاكَت آهان ،حاكَت آتش اِت كه بْ ِ
رِاند .
)غرر احلمك (۷۱۱۸۷ :
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Hadithi 15
Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:
“Zgjidhni miq dhe vëllezër të vërtetë dhe
shtojeni numrin e tyre, sepse ata janë ndihmë
gjatë begatisë dhe mburojë gjatë fatkeqësisë”.26

:امام عىل عليه الْالم
ِ.  و ُجن ت ٌة ِعندَ ال َبالء، الصدْ ِق فآ ْك ِ ِْث ِم ِ اك ِتْاهبِ ِ ؛ فاهنَّ ُ عُ تد ٌة ِعندَ َّالرخا ِء
ِ يك ابخو ِان ت
َ َعَل
در پى دوِ تان راِ تني ابش و بر شامرشان ذيفزاى كه آهان ذخريه دوران آِاَش و
!ِپر روزگار ذالَند
(۴۸۱/۱۸۱ : )المايل للصدوق

26 “Gururul Hikem”, f. 10381.
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Hadithi 16
Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:
“Kushdo që nuk dëshiron të shtojë numrin e
vëllezërve (të sinqertë), do të jetë në dëm të
tij”.27

:امام صادق عليه الْالم
. َم ل َ يَرغَ ْب يف الاِ تِ ْكثا ِر ِم االخو ِان اذ ُت َيل ابخل ُْْس ِان
. ذه زاين گرفتار ىم آَد، هر كه خواهان افزاَش شامر برادران نباشد
(۱۷۲ : )َتف الىقول

27 “Tuhuful Ukul”, f. 319.
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Hadithi 17
Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:
“Njeriu shtohet me vëllezërit dhe miqtë e tij”.28

:امام صادق عليه الْالم
. املَر ُء كثريٌ ذآخي ِه
. انْان ذه وِ يُل برادر [ و دوِ تان ] خود فزوىن ىم ايذد
(۱۶۸ : )َتف الىقول

28 “Tuhuful Ukul”, f. 368.

-45-

rreth vëllazërisë në Islam

Hadithi 18
Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut
qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë:
“Dashuria për besimtarin është një nga shkaqet
më të mëdha të besimit”.29

:پيامرب خدا صىل هللا عليه و آهل
َ آ َال و ا تن ُو َّد املؤم ِ ِم آ
. ميان
ِ عظ ِ َِبَ ِب اال
.هان! دوِت داشنت مؤم يىك از بزرگرتي اِ باب اميان اِت
(۱/۹۸۱/۱۴ : )حبار النوار

29 “Biharul Enuar”, vëll. 74, Hadithi 7, f. 280.

-46-

40 hadithe

Hadithi 19
Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut
qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë:
“Nëse besimtarët e duan njëri-tjetrin për hir të
Allahut, të Fuqishmit dhe të Lartësuarit dhe
janë të pastër (sinqertë) për hir të Allahut, ata
janë si një trup i vetëm: nëse njëri prej tyre
ankohet për një vend në trupin e tij, të tjerët e
ndiejnë dhimbjen e atij vendi në trupin e
tyre”.30

30 “Biharul Enuar”, vëll. 74, Hadithi 7, f. 281.
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پيامرب خدا صىل هللا عليه و آهل:
آال و ا تن املؤمنَنيِ اذا ََت تااب يف تاّلل ِ تعز و ج تل و تَصافَيا يف تاّلل ِ اكها اكجل ََْ ِد الواح ِد  :اذا
خر آل َ َ َ
ذكل امل َ ْوضع ِ .
اش تىك آحدُ هُام ِم َ
جْ ِد ِه َم ْو ِضىا و َجدَ ال ُ
ذدانيد كه اگر مؤمنان ذه خاطر خداوند تعز و ج تل ذه ه همر ورزند و براى خدا صادقانه
دوِ ىت كنند چوهان َك پيكرند ،كه هرگاه جاىي از پيكر يىك ذه درد آَد،ديگرى در
هامن جا احْاس درد ىم كند .
)حبار النوار(۱/۹۸۷/۱۴:
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Hadithi 20
Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:
“Nuk duhet që vëllai të jetë më i fortë në
dashurinë e tij (ndaj teje) se ti”.31

:امام عىل عليه الْالم
ِ. نك عىل َمو تدتِه
َ يكون آخوكَ آقوى ِم
ُ ال
.برادرت در دوِ ىت اش [نْبت ذه تو] از تو قوَرت نباشد
(۹۲/۷۶۸/۱۴ : )حبار النوار

31 “Biharul Enuar”, vëll. 74, Hadithi 7, f. 281.
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Hadithi 21
Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “O
Kumejl! Nëse nuk e do vëllain tënd, atëherë nuk
je vëllai i tij”.32

:امام عىل عليه الْالم
.  ان ل َ ُ َِت َّب آخاكَ فلَ ْْ َت آخا ُه،اي ُمكَي ُل
. اى مكيل! اگر برادرت را دوِت نداش ته ابىش برادر او نيْ ىت
(۷۱۱ : )َتف الىقول

32 “Tuhuful Ukul”, f. 173.
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Hadithi 22
Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:
“Duajini
vëllezërit
sipas
masës
së
devotshmërisë së tyre”.33

:امام عىل عليه الْالم
. آ ْحب ِِب اال ْخو َان عىل قَدْ ِر التَّ ْقوى
. برادران را ذه اندازه پرهزيگارى آهان دوِت ذدار
(۹۹۶ : )الاختصاص

33 “El Ikhtisas”, f. 226.
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Hadithi 23
Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:
“Dashuria e të drejtit për të drejtin është një
shpërblim për të drejtin; dashuria e të pabesit
për të drejtin, është një virtyt për të drejtin;
urrejtja e të pabesit për të drejtin, është stoli për
të drejtin, dhe urrejtja e të drejtit ndaj të
pabesit, është turp për të pabesin”.34

34 “El Ikhtisas”, f. 239.
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امام صادق عليه الْالم:
ُح ُّب البرا ِر للبرا ِر ثَوابٌ للبرا ِر  ،و ُح ُّب ال ُف تجا ِر للبرا ِر فضي ٌةل للبرا ِر ،و ذُغ ُْض ال ُف تجا ِر
للبرا ِر َزي ٌ للبرا ِر  ،و ذُغ ُْض البرا ِر لل ُف تجا ِر ِخ ْز ٌي َعىل ال ُف تجا ِر .
حمبت ورزَدن نياكن ذه يكديگر  ،پاداىش اِت براى نيكواكران و همر ورزى ذَدان ذه
نياكن ،فضيلىت اِت براى نياكن و دمشىن ذَدان اب نياكن  ،زَور نياكن اِت و دمشىن
ورزَدن نياكن اب ذدان ،ماَه خوارى و رِواىي ذدان اِت .
)الاختصاص (۹۱۲ :
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Hadithi 24
Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:
“Një nga shenjat e dashurisë së njeriut për fenë
e tij është se ai e do vëllanë e tij”.35

:امام صادق عليه الْالم
. ِم ُح ِ تب َّالرجلِ ِدَنَه حبُّ ُه آخَا ُه
.از نشانه هاى دي دوِ ىت آدىم اي اِت كه برادرش را دوِت داش ته ابشد
(۱۷ : )الاختصاص

35 “El Ikhtisas”, f. 31.
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Hadithi 25
Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:
“Kurrë mos e humb të drejtën e vëllait tënd,
duke u mbështetur në atë që është mes teje dhe
atij, sepse atij që ia ke humbur të drejtën, nuk e
ke më vëlla”.36

امام عىل عليه الْالم:
َ
حق آ َ
خيك اتتاكال عىل ما ذينَك و ذينَه؛ فان ته ل َيس َكل ذآخٍ َم آضَ ْى َت حقَّ ُه .
ال ت ُِضي َى َّ َّ
حق برادرت را ،ذه اعامتد رواذط دوِ تانه اى كه اب او دارى ضاَع مگردان؛
هيچ گاه ت
حق او را ضاَع ىم كىن ديگر برادرت نيْت .
چه ،آن كس كه ت
)هنج البالغة :الكتاب( ۱۷
36 “Nehxhul Belaga”, Letra 31.
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Hadithi 26
Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:
“Këshilla është burim i jetës së miqësisë”.37

:امام عىل عليه الْالم
. تاب َحيا ُة امل َ َو تد ِة
ُ ال ِى
. گالَه كردن ماَه حيات دوِ ىت اِت
(۱۷۸ : )غرر احلمك

37 “Gururul Hikem”, f. 315.
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Hadithi 27
Imam Zejnel Abedini (Paqja qoftë mbi të!) ka
thënë: “Ruaje gjuhën tënde, që të ruash
vëllezërit e tu”.38

:امام زي الىاذدي عليه الْالم
َ َ اح َفظْ عل
ْ ِ يك لْان ََك ت َ ْم
. ِل ذ ِه اخوان ََك
زابنت را نگه دار ات برادرانت را نگه دارى
( ۷/۷۸۶/۱۴ : )حبار النوار

38 “Biharul Enuar”, vëll. 74, Hadithi 1, f. 156.
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Hadithi 28
Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!)
transmeton se Harith A’uar i ka thënë
Prijësit të besimtarëve, Imam Aliut (Paqja
qoftë mbi të!): “O Prijësi i besimtarëve!
Betohem në Allah, se të dua!” Imam Aliu
(Paqja qoftë mbi të!) i është përgjigjur: “O
Harith! Nëse vërtet më do, atëherë mos lufto me
mua, mos u tall me mua, mos diskuto me mua
për t’u dukur, mos bëj shaka me mua dhe mos
më ço më poshtë, ose më lart se sa jam”.39

39 “El Khisal”, vëll. 35, f. 334.
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امام صادق عليه الْالم :حارث اعور ذه امري املؤمنني عرض كرد:
املؤمنني ،آها و تاّلل ِ ُا ِحبُّ َك ،فقا َل َهل :اي ُ
حارث ،آ َما اذا آح َب ْبتَين فال ُُت ِ ْ
اِصين ،و ال
مري
اي آ َ
َ
ُ
ِ
ِ
تُال ِع ْبين ،و ال ُتا ِرَنيحدَث  ،و ال ت ُِامز ْحين ،و ال تُواض ْىين  ،و ال تُراف ْىين.
اى امري مؤمنان! ذه خدا ِوگند كه دوِتت ىم دارم .حرضت فرمود :اى حارث! اگر
واقىا مرا دوِت دارى پس ِى ك اب م مشاجره نكىن ،مرا ذه ابزى نگريى ،براى
خودمناىي اب م حبث نكىن،حدَث اب م شوىخ نكىن و مرا از آچنه هْ مت فروتر و اي
فراتر نربى .
)اخلصال (۱۸/۱۱۴ :
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Hadithi 29
Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:
“Mos e humb mirësjelljen mes teje dhe vëllait
tënd, qëndro larg prej saj, sepse me humbjen e
mirësjelljes, humbet edhe modestia; ruajtja e
mirësjelljes është vazhdimësia e dashurisë”.40

:امام صادق عليه الْالم
َ ذني آ
 و، هاب احليا ِء
ِ ال ت
ُ هاب ا ِحلشْ َم ِة َذ
َ خيك و آذْ ِق ِمهنا ؛ فا تن َذ
َ ُِهب ا ِحلشْ َم َة ذينَ َك و
. ذَقا ُء ا ِحلشم ِة ذَقا ُء املو تد ِة
ادب و حرمت ميان خود و برادرت را از ذني نرب و آن را نگه دار؛ زيرا اب از ذني رفنت
 ماَه پاَدارى، حيا نزي از ميان ىم رود و نگه داشنت ادب و حرمت،ادب و حرمت
(۱۱۱ :  ) َتف الىقول.دوِ ىت اِت
40 “Tuhuful Ukul”, f. 370.
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Hadithi 30
Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:
“O biri i Numanit! Nëse dëshiron që dashuria
e vëllait tënd të jetë e pastër për ty, mos u tall
me të, mos debato me të, mos u kreno para tij
dhe mos u grind me të”.41
امام صادق عليه الْالم:
ِ
َ
ُ
َ
ردت آن َ َ ْصف َو كل ُو ُّد آخيك فال تُام ِز َحنَّهُ ،و ال تُام ِرََنَّهُ ،و ال تُباه َينَّهُ ،و
اي ب َ النُّىامن  ،ا ْن آ َ
شار َّ ُه .
ال ت ُ َّن
اى پْس نىامن! اگر ىم خواىه حم تبت برادرت براى تو خالص ابشد ،هرگز اب او شوىخ
[ذيجا] مك  ،از جدال اب او ذپرهزي ،بر او خفر مفروش ،و اب او ِ تزيه مك .
)حبار النوار(۹/۹۲۷/۱۸:

41 “Biharul Enuar”, vëll. 78, Hadithi 2, f. 291.
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Hadithi 31
Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:
“Vëllezërit kanë nevojë për tri gjëra mes tyre,
që, nëse përdoren, miqësia do të zgjasë,
përndryshe ata ndahen nga njëri-tjetri dhe
bëhen armiq. Ato janë: mirësia, dhembshuria
dhe mos të pasurit zili”.42

42 “Tuhuful Ukul”, f. 322.
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امام صادق عليه الْالم:
تاج االخْو ُة فامي ذَيْهنَ ُ اَل ثالث ِة آش يا َء  ،فا ِن اِ َتى َملُوها و ا تال تَباَ َ ُنوا و تَباغَضُ وا ،و يه :
ََت ُ
ناص ُف  ،و َّالرتا ُح ُ  ،و ن َ ْف ُي احل ََْ ِد .
التَّ ُ
برادران در ميان خود ذه ِه چزي نيازمندند كه اگر ذه اكر ذندند دوِ ىت ىم پاَد و گرنه
از يكديگر جدا و دمش ه ىم شوند .آن ِه چزي ايهناِت :انصاف اب يكديگر ،همرابىن
اب يكديگر  ،و حْد نربدن ذه ه.
)َتف الىقول (۱۹۹ :
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Hadithi 32
Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut
qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë:
“Nuk ka përfituar dobi njeriu mysliman, pas
dobisë së Islamit, si ajo e vëllait që ka prej
Allahut”.43

:پيامرب خدا صىل هللا عليه و آهل
ِ ما اِ َتفا َد امر ٌؤ مْ ٌمل فائدة ذىدَ فائد ِة االِالم مث َل آخٍ َ َْ َتفيدُ ُه يف تاّلل
 ِودى مهچون برادرى كه براى، ذىد از ذه دِت آوردن ِود اِالم،انْان مْلامن
(۷۱۲/۹ :  ) تنبيه اخلواطر. كْب نكرده اِت،خدا ذه دِت ىم آورد

43 “Tenbijhul Kheuater”, vëll. 2, f. 179.
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Hadithi 33
Profeti Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut
qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë:
“Të shikosh vëllanë, të cilin e do për hir të
Allahut të Madhëruar, është adhurim”.44

:پيامرب خدا صىل هللا عليه و آهل
. النَّ َظ ُر اَل الخِ ت ََو ُّد ُه يف تاّلل ِ تعز و ج تل ِعبا َد ٌة
. عبادت اِت،نگاه كردن ذه برادرى كه ذه خاطر خداوند تعز و ج تل دوِتش ىم دارى
(۷/۹۱۲/۱۴ : )حبار النوار

44 “Biharul Enuar”, vëll. 74, Hadithi 1, f. 279.
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Hadithi 34
Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:
“Vëllazëria që është për hir të Allahut, jep
fryte”.45

:امام عىل عليه الْالم
. ابلتَّوايخ يف تاّلل ِ تُثْ ِم ُر ا ُالخ تُوة
.  برادرى ذه ابر ىم نشيند،اب برادرى در راه خدا
(۴۹۹۸ : )غرر احلمك

45 “Gururul Hikem”, f. 4225.
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Hadithi 35
Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:
“Kush humb një vëlla që e ka për hir të Allahut,
është sikur të ketë humbur gjymtyrën më të
mirë të trupit të tij”.46

:امام عىل عليه الْالم
ِ. ْش َف آعْضائِه
َ ْ َم فَقَد آخا يف تاّلل ِ فكنتام فَقَدَ آ
 چنان اِت كه هبرتي عضو پيكرش را از،هر كس برادرى خداىي را از دِت دهد
. دِت داده ابشد
(۲۹۹۱ : )غرر احلمك

46 “Gururul Hikem”, f. 9227.
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Hadithi 36
Imam Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:
“Kushdo që fiton vëllazërinë vetëm për hir të
Allahut dhe në bazë të besimit në Të, dhe
besnikërisë ndaj vëllazërisë, ka fituar një rreze
drite të Allahut”.47
:امام ابقر عليه الْالم
 فَقَ ِد ْاِ َتفا َد،ِ  َطلَبا ِل َمرضاة تاّلل، ابّلل ِ و وفَا ٍء ابخائ ِه
ميان ت
ٍ َم ِ اِ َتفا َد آخا يف تاّلل ِ عىل ا
. ِ ُشىاعا ِم نو ِر تاّلل
 برادرى ذه،هر كس تهنا براى رضاى خدا و بر پاَه اميان ذه او و وفادارى ذه برادرى
(۹۲۸ :  ) َتف الىقول. پرتوى از نور خدا را ذه دِت آورده اِت، دِت آورد
47 “Tuhuful Ukul”, f. 295.
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Hadithi 37
Imam Rizai (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:
“Kushdo që fiton një vëlla për hir të Allahut të
Madhëruar, ka fituar një shtëpi në Xhenet”.48

:امام رضا عليه الْالم
. َم ِ ْاِ َتفا َد آخا يف تاّلل ِ تعز و ج تل اِ َتفا َد ذَيْتا يف اجلَنت ِة
.  خانه اى در هبشت ذه دِت آورده اِت، هر كس برادرى خداىي ذه دِت آورد
(۷/۷۸۹ : )ثواب العامل

48 “Theuabul A’mal”, vëll. 1, f. 182.
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Hadithi 38
Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:
“Ruhuni nga ai, miqësia e të cilit nuk është për
hir të Allahut, sepse miqësia e tij është e ulët dhe
shoqëria e tij është e turpshme”.49

:امام عىل عليه الْالم
َ
ْ ُ  و، َم ل َ تَ ُك َمو تدتُ ُه يف تاّلل ِ فا ْح َِ ْر ُه؛ فا تن مو تدت َ ُه لئمي ٌة
. ُصب َته َمشُ وم ٌة
از كىس كه دوِ ىت اش براى خدا نيْت ذپرهزي؛ زيرا دوِ ىت او پْ ىت اِت و
.مهنشيىن اب او شوم
(۸۲۱۸ : ) غرر احلمك

49 “Gururul Hikem”, f. 8978.
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Hadithi 39
Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Të
gjitha miqësitë e bazuara te të tjerët, përveç
Allahut, janë një mashtrim dhe mbështetja te
ata është e gabuar”.50

:امام عىل عليه الْالم
ٌ.  و الاع ِتام ُد علَهيا ُمحال، ذات تاّلل ِ ضَ ال ٌل
ِ ك مو تد ٍة َم ْبنيت ٍة عىل غ ِري
ُّ
 گمراىه اِت و تكيه كردن بر آن،هر دوِ ىت اى كه مبناى غري خداىي داش ته ابشد
. نشاَد
(۶۲۷۸ : )غرر احلمك

50 “Gururul Hikem”, f. 6915.
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Hadithi 40
Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:
“Kushdo që ka vëllazëri për hir të Allahut, ka
fituar dhe, kushdo që ka vëllazëri për hir të kësaj
bote, ka humbur”.51

:امام عىل عليه الْالم
.  َم آىخ يف ادلُّ نيا ُح ِر َم، َم آ َىخ يف تاّلل ِ غَ ِ َِن
هر كه براى خدا برادرى كند ِود ىم برد و هر كه براى دنيا برادرى ورزد حمروم ىم
(۱۱۱۱  ـ۱۱۱۶ :  ) غرر احلمك.ماند

51 “Gururul Hikem”, f. 7776-7777.
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