
Mësime nga ajetet e Kur'anit IV ………....................… Sure "Maide" 

lp nb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mohamed Ali Shomali 

 2   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Duke zbuluar Islamin Shi‟it 

  3  
 

 

 

Nga Mohamed Ali Shomali 

 

 

 

 

 

DUKE ZBULUAR ISLAMIN 

SHI’IT 

 

 

 

 

 

 



Mohamed Ali Shomali 

 4   
 

 

 

Titulli në original: Discovering Shi‟i Islam 

Titulli në shqip: Duke zbuluar Islamin Shi‟it 

Autor: Mohamed Ali Shomali 

E përktheu nga gjuha angleze: Bledar Shehu 

E redaktoi: Hajri Shehu dhe Sokrat Ahmetaj 

Kopertina: Brunilda Kazazi (Mata) 

Botoi: Qendra “Bashkëpunimi i Maturantëve Saadi” 

ISBN: 978-99943-935-9-6 

 

 

 

 

 

 



Duke zbuluar Islamin Shi‟it 

  5  
 

 

ِب  ٱلِهَّلل ۡس َٰم  ِب  ٱلِهَّلل ِب يِب  يِب  ٱِهَّلل   ِب ۡس

 

ME EMRIN E ALLAHUT,TË 

GJITHËMËSHIRSHMIT,MËSHIRËPLOTIT 

 

 

PARATHËNIE 

Libri që keni përpara është një përmbledhje e veprës 

së të njëjtit autor “Islami Shi‟it: Fillimi, Besimi dhe 

Praktikat” (2003, ICAS Press). Kyversion i shkurtër i saj 

synon të trajtojë në vija të trasha çështjet kryesore, që kanë 

të bëjnë me Islamin Shi‟it, në veçanti. Të dyja këto vepra 

janë një përpjekje modeste për të mbushur një pjesë të 

boshllëqeve që ekzistojnë në fushën e studimeve islame, në 

përgjithësi dhe të studimeve Shi‟ite në veçanti.  

Megjithëse të shkruara në një gjuhë të thjeshtë dhe të 

qartë, ato janë rezultate të më shumë se njëzet vjetëve 

angazhim në studimet islame dhe janë mbështetur deri 

diku në dy cikle leksionesh për Islamin Shi‟it, mbajtur në 

auditore anglofone: cikli i parë prej rreth pesëdhjetë 

leksionesh është mbajtur në Xhami‟at al Zahra (një seminar 

islamik i mirënjohur për gra) në Kum, Iran, gjatë viteve 
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1995 dhe 1996, kurse cikli i dytë përmban rreth tridhjetë 

leksione dhe është mbajtur në Institutin Islamik të 

Mançesterit e në Qendrën Shi‟ite të Mirëqënies në 

Mançester, Angli, më 1998 dhe 1999. 

Kreu i parë nis me shpjegimin e kuptimeve të 

drejtëpërdrejta dhe atyre teknike të termit “Shi‟ia”, duke iu 

referuar qëndrimeve të dijetarëve të famshëm për këtë 

problem, pastaj vijon me trajtimin e fillimeve të Islamit 

Shi‟it dhe me lindjen e tij. 

Kreu i dytë studion burimet e mendimit Shi‟it, që janë 

Kur‟ani, Syneti, arsyeja dhe konsensusi. Pasi flitet për 

statusin e Kur‟anit, argumentohet që shi‟itët, ashtu si 

muslimanët e tjerë, besojnë se Kur‟ani që kemi ne sot, është 

mëshirimi i zbulesës hyjnore që i zbriti Profetit Muhamed. 

Trajtimi vazhdon me shpjegime për burimin e dytë më të 

rëndësishëm –Synetin, i cili përfshin thëniet dhe praktikat 

e Profetit Muhamed.  

Vetë Kur‟ani u kërkon muslimanëve që ta shikojnë 

Profetin si një model sjelljeje e t‟i referohen atij në gjykimin 

e zgjidhjen e konflikteve të tyre, dhe e përcakton Profetin si 

atë që u këndon të tjerëve Kur‟anin dhe ua mëson dhe 

shpjegon. Në këtë kapitull diskutohet, gjithashtu për 

familjen e Profetit (Ehli Bejtin) dhe rolin e saj në 

konkretizimin e Synetit. Më tutje vazhdohet me diskutimin 

e rëndësisë së arsyes dhe rolin e saj në kuptimin e 
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besimeve, vlerave dhe ligjeve praktike të Islamit. Së fundi, 

në të shtjellohet konsensusi legal (al-ixhma) dhe qëndrimet 

që mbajnë ndaj tij mësimet Shi‟itej duke u nisur nga Syneti. 

Kreu i tretë studion doktrinat themelore të besimit 

Shi‟it. Krahas njëshmërisë së Zotit, profetësisë dhe 

ringjalljes, që përbëjnë parimet fetare të Islamit e të feve të 

tjera hyjnore, shtjellohen edhe disa doktrina të tjera të 

rëndësishme, si drejtësia e Zotit dhe imamati. Këto 

doktrina, që shi‟itët i besojnë tërësisht, mund të pranohen 

në mënyrë të pjesshme nga muslimanët e tjerë. 

Kreu i katërt është një paraqitje shumë e shkurtër e 

praktikave të shi‟itëve, krahas me referime të 

përmbledhura të qëllimeve e parimeve që ndodhen në 

themel të tyre. Në parim, këto praktika pranohen nga të 

gjithë muslimanët, ndonëse ndërmjet shkollave të 

ndryshme islame mund të vihet re ndonjë dallim për gjërat 

e veçanta. 

Kreu i pestë dhe i fundit është një shtjellim i shkurtër 

rreth botës së sotme shi‟itë. Ky kapitull nis me një paraqitje 

të shkurtër të statistikave më të fundit për popullsinë e 

tanishme muslimane dhe shi‟ite në botë. Ka, gjithashtu, një 

analizë të degëzimeve fetare në disa vende me histori të 

gjatë të pranisë shi‟ite. Megjithëse nuk ka statistika të sakta 

e të miratuara për popullësinë e tanishme shi‟ite në botë, 
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këtu bëhen përpjekje për të mbledhur në një vend 

gjithshka që ka qenë e mundur të gjendet. 

Duhet të shënoj, gjithashtu, se autori është i 

angazhuar çiltërsisht e me gjithë zemër për unitetin islam 

dhe shpreson se kjo vepër mund të shërbejë si një hap 

modest drejt vëllazërimit musliman. Në fakt, një nga mjetet 

më të mra për arritjen e këtij uniteti e vëllazërimi është të 

njohim njëri-tjetrin dhe t‟i mposhtim paragjykimet 

historike që pengojnë mirëkuptimin objektiv të njëri-tjetrit. 

Siç ka thënë Imam Aliu:“Njerëzit janë armiq të asaj që nuk e 

dinë”. 

Një studim i kujdesshëm i të gjitha shkollave më të 

mëdha islame tregon se ajo që është e përbashkët midis 

tyre është shumë më tepër se ajo që kanë të ndryshme. Të 

gjithë muslimanët besojnë në të njëjtin Zot, në të njëjtin 

Profet dhe në të njëjtin Kur‟an. Ata të gjithë besojnë në 

Ditën e Ringjalljes dhe shpërblimet e ndëshkimet e Zotit.  

Ata të gjithë i drejtohen të njëjtin vend – Mekës, kur 

bëjnë faljet e tyre të përditshme. Ata të gjithë agjërojnë tërë 

muajin e Ramazanit. Ata të gjithë kryejnë peligrinazh 

(haxh) në Mekë në të njëjtën kohë. Ata të gjithë besojnë se 

duhet dhënë mëshirë, se duhet nxitur e mira dhe dihet 

shkurajuar e keqja. Ata të gjithë besojnë se duhet të jenë 

miq të atyre që besojnë e që kanë qëllime të mira dhe të 

qëndrojnë larg armiqve të Zotit. Ata të gjithë u përmbahen 
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virtyteve e vlerave të njëjta. Sipas Kur‟anit, të gjithë 

besimtarët janë “vëllezër”.Pavarësisht nga ngjyrat, racat, 

gjinitë dhe përkatësitë e tyre, ka disa detyra që vëlleërit 

dhe motrat në besim duhet t‟i kryejnë ndaj njëri-tjetrit. 

Njëherë Mu‟alla ibn Khunejs e pyeti Imam Sadikun se 

çfarë i detyrohet një musliman një muslimani tjetër. Imami 

iu përgjigj: “Ai duhet të përmbushë shtatë detyra. Sikur të lërë 

pas dore vetëm njërën prej tyre, nuk është më mik ose rob i Zotit 

dhe në fakt nuk ka bërë asgjë për hir të Zotit”. Pastaj Imami 

tha: 

a) Duaj për vëllanë tënd atë që do për vete dhe mos dëshiro 

për vëllanë tënd atë që nuk dëshiron të të ndodhë ty. 

b) Mos e inatos vëllain tënd, po kërko ta kënaqësh e t‟ia 

plotësosh dëshirat. 

 c) Ndihmoje atë me shpirtin tënd, me pasurinë tënde, me 

gjuhën tënde, me duart e tua dhe me këmbët e tua. 

ç) Ji syri, me të cilin ai sheh, udhërrëfyesi i tij dhe pasqyra e tij. 

d) Mos ha vetë deri sa të ngopesh, kur ai është i uritur, dhe 

as mos pi e mos u vish kur ai është i etur dhe i zhveshur. 

dh) Në qoftë se nuk ai nuk ka shërbyes, kurse ti ke, duhet t‟i 

çosh shërbyesin tënd që t‟i lajë rrobat, t‟i gatuajë për të ngrënë 

dhe t‟i përgatisë shtratin. 
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e) Pranoje premtimin dhe ftesën e tij, vizitoje kur është i 

sëmurë, shkoi në varrim, kujdesu për nevojat e tij para se të të 

thotë ai, duke nxituar në përmbushjen e tyre, nëse mundesh. 

(Muzaffar, f. 76 & 77). 

Fatkeqësisht, ka pasur gjithmonë njerëz dritëshkurtër 

në çdo grui apo sekt, që janë përpjekur t‟i zmadhojnë 

dallimet dhe kanë kërkuar përçarje në vend të bashkimit e 

vëllazërimit. Ata nxitojnë të gjejnë sebepe për të quajtur 

qafir (jobesimtar) ose mushrik (politesit) çdo njeri që nuk 

pajtohet me ta, si dhe bidat (herezi) çdo veprim që nuk u 

shkon për shtat. 

 Natyrisht ka dhe jobesimtarë, edhe heretikë, por 

njeriu duhet të jetë shumë i kujdesshëm kur i përdor këto 

terma. Udhëheqësit dhe dijetarët e mëdhenj islamë, 

qofshin ata Syni ose Shi‟itë, nuk ia kanë ngjitur asnjëherë 

këto nofka njëri-tjetrit. Në këtë mënyrë, ata kanë pasqyruar 

në fetvatë, thëniet dhe veprat e tyre shpirtin e vërtetë të 

Islamit, si një mesazh harmonik e universal të paqes, 

drejtësisë, unitetit e mëshirshmërisë. 

Islami ka sjellë unitetin e solidaritetin për të gjithë ata 

që kanë vuajtur shumë nga urrejtja dhe armiqësia (Sure 

“Ali Imran”, ajeti 103). Ky akt i bashkimit të njerëzve 

vleresohet shumë si një veprim hyjnor (Sure “Enfal”, ajeti 

63). Përkundrazi, veprimet e njerëzve të tillë, si Faraoni,i 

përçajnë njerëzit (Sure “Kasas”, ajeti 4). Kur‟ani i 
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paralajmëron besimtarët që, nëse fillojnëe grinden me 

njeri-tjëetrin, do të dobësohen dhe, për pasojë, do bësojnë 

disfatë (Sure “Enfal”, ajeti 46). E vërteta është se thirrja për 

unitet nuk u drejtohet vetëm muslimanëve. Kur‟ani i fton 

të gjithë ata që besojnë, duke përfshirë dhe të krishterët e 

çifutët, që të njësojnë përpjekjet e tyre dhe të konvergjojnë 

mbi bazën e gjërave të përbashkëta (Sure “Ali Imran”, ajeti 

64). Le të shpresojmë e të lutemi që ky kuptim i unitetit e i 

solidaritetit të fuqizohet dita ditës. 

Në përfundim, do doja ta shfrytëzoja këtë rast për të 

falenderuar të gjitha individët dhe organizatat që më kanë 

nxitur, veçanërisht Ajetullah Muhsin Arakin, Kolegjin 

Islam për studime të Avancuara dhe Kuvendin e Ehli Bejtit 

në Mbretërinë e Bashkuar dhe Republikën e Irlandës, në 

Londër. Së fundi, po jo për nga rëndësia, sigurisht, do doja 

t‟i shprehja Zotit ndjenjat e mia të mirënjohjes më të thellë 

për të gjitha të mirat që Ai naka dhuruar në të kaluarën 

dhe në të tashmen. 

Muhamed Ali Shomali 

 Ramazan 1423, Nëntor 2002 
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Kreu 1 

 

ZANAFILLAT E ISLAMIT SHI’IT 

 

 

Kuptimi i termit Shi’a 

Në arabisht, termi “Shi‟a” do të thotë në esencë 

pasues, duke nënkuptuar me të një, dy apo një grup 

pasuesish. Ai që është përdorur disa herë në këtë kuptim 

në Kur‟anin e Lavdishëm. Për shembull, në ajetin (Sure 

“Kasas”, ajeti 15) Zoti e quan një nga pasuesit e Musait 

Shi‟a të tij. Diku tjetër, Ibrahimi paraqitet si Shi‟a i Nuhut 

(Sure “Saffat”, ajeti 83). Termi Shi‟a në fillimet e historisë së 

Islamit përdorej në kuptimin e tij original e të 

drejtpërdrejtë për pasuesit e njerëzve të ndryshëm. 

 Për shembull, disa hadithe flasin për Shi‟at e Ali ibn 

Ebi Talibit, disa të tjerë për Shi‟at e Mu‟avija ibn Ebi 

Sufjanit. Megjithatë termi mori hap pas hapi një kuptim 

dytësor ose teknik, domethënë atë të pasuesve të Aliut, të 

atyre që besonin në Imamatin e tij (si udhëheqësi e caktuar 

në rrugë hyjnore). 
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Shahrestani (vdiq më 548 Hixhri) në Al-Milal ue al-

Nihal-in e tij, një burim i shquar rreth sekteve të ndryshme 

në Islam, shkruan: “Shi‟at janë ata që ndiqnin Aliun në 

veçanti dhe që besonin në Imamatin e kalifatin e tij sipas 

mësimeve dhe vullnetit të shprehur në mënyrë ekspliciste 

nga Profeti Muhamed”1. 

 Ky është një përcaktim shumë i saktë, për faktin se 

vetë Shi‟at besojnë se arsyeja pse janë pasues të Aliut është 

se një gjë e tillë u është kërkuar nga Profeti, pra nuk ka 

qenë vendimi i tyre personal për të zgjedhur se kë duhej të 

pasonin, ndryshe nga jo-shi‟itët, të cilët, pas vdekjes së 

Profetit Muhamed, ndoqën Ebu Bekr ibn Ebi Kuheifen, që 

ishte i zgjedhur në Sekife dhe besonte se Profeti ua kishte 

lënë njerëzve në dorë për të vendosur se cilin duhej të 

ndiqnin. Por vetë Ebu Bekri besonte se duhej ta caktonte ai 

pasardhësin e tij. Kurse kalifi i dytë, Umer ibn Khattabi, 

caktoi nga ana e tij një këshill prej gjashtë vetash për të 

zgjedhur njërin midis tyre mbi bazën e një procedure 

shumë të përpiktë, që vetë ai e kishte vendosur.  

Me vrasjen e kalifit të tretë, Uthman ibn Affanit, është 

interesante të shënohet se ishte Aliu, kalifi i katërt, ai që u 

zgjodh me të vërtetë, pas ngulmimit të pothuajse të gjithë 

muslimanëve që udhëheqja e kalifatittë kalonte në duart e 

tij. 

                                                             
1 Shahrestani, Vëllimi 1, f. 146 
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Në Firak al-Shi‟a, al-Hasan ibn Musa al-Naubakhti 

(vdiq më 313 Hixhri), një dijetar i mirënjohur Shi‟a, 

shkruan: “Shi‟itë janë partia e Ali ibn Ebi Talibit. Ata 

quheshin «Shi‟itë», të Aliut si gjatë jetës së Profetit edhe 

pas vdekjes së tij, dhe njiheshin si ata që pasonin Aliun dhe 

besonin tek imamati i tij2. Sheikh al-Mufid (vdiq më 413 

Hixhri), një nga dijetarët e hershëm më të shquar Shi‟a, i 

përcakton Shi‟itët si ata që pasojnë Aliun dhe besojnë në 

pasardhësinë e tij të menjëhershme në raport me Profetin3. 

 Duke shpjeguar pse Shi‟itë janë quajtur edhe 

“Immamijah”, ai thotë: “Ky është një titull për ata, të cilët 

besojnë në domosdoshmërinë e Imamatit e vazhdimësinë e 

tij në të gjitha kohët, dhe që çdo Imam duhet të emërohet 

hapur dhe që ai duhet të jetë i pagabueshëm e i përkryer, 

gjithashtu”4. 

Rrjedhimisht mund të thuhet se myslimanët Shi‟itë 

janë ata që besojnë si më poshtë lidhur me pasardhësinë e 

Profetit Muhamed: 

1. Pasardhësia e Profetit është pozicion që caktohet në 

rrugë hyjnore. 

                                                             
2 Al-Naubakhti, f. 17 
3 Shih al-Mufid, f. 36 
4 Ibid, f. 38 
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2. Meqënëse ishte Zoti që e kishte zgjedhur Profetin, 

edhe pasardhësi i tij, ose Imami, duhej të zgjidhej nga Zoti 

dhe pastaj t‟i bëhej i njohur Profetit. 

3. Pasardhësi i drejtpërdrejtë i Profetit Muhamed ishte 

Aliu. 

 

 

Kur filloi Shi’izmi ? 

 

Natyrisht, ngrihet pyetja, kur filloi Shi‟izmi. Ka 

shumë hadithe që i përcjellin si dijetarët Shi‟të, edhe ata jo-

Shi‟itë, në lidhje më çështjen e Imamatit, të cilin do ta 

studiojmë më pas, kur të diskutojmë për doktrinat Shi‟ie.  

Në vazhdim do të shqyrtojmë vetëm disa hadithe, në 

të cilat Profeti Muhamed ka folur për një grup njerëzish si 

“Shi‟ia” (pasues) të Aliut, pastaj do t‟u drejtohemi disa 

argumenteve të tjera nga hadithet dhe historia e Islamit. 

 Të gjithë hadithet që përmenden më poshtë citohen 

nga burime të respektuara Synite. Këto janë vetëm pak nga 

disa rrëfimet më të rëndësishme, sepse në burimet që 

përmenden këtu, si dhe në të tjera, mund të gjenden shumë 

më tepër. 
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(1) Ibn „Asakir (vdiq më 571 Hixhri) transmeton nga 

Xhabir ibn „Abdullah al-Ensari:Njëherë ishim me Profetin 

Muhamed, kur arriti Aliu,Profeti tha: “Betohem për Atë,     

që ka në dorë jetën time, se ky njeri dhe Shi‟itët e tij do të jenë të 

lumtur në Ditën e Ringjalljes, pa dyshim”. Pastaj izbriti ajeti: 

“Sigurisht ata që besuan dhe bëjnë vepra të mira janë më 

të mirët e krijesave”(Sure “Bejjineh”, ajeti 7). Më vonë, sa 

herë që shokët e Profetit Muhamed e shikonin Aliun duke 

ardhur, thonin: “Erdhi më i miri i Krijesave”. (Ibn „Asakir, 

vëll. 2, f. 442 dhe al-Sujuti, vëll. 6, f. 589.) 

(2) Ibn Haxhar (vdiq më 974) ka transmetuar nga ibn 

Abbasi se, kur zbriti ajeti 7 i sures “Bejjineh”, Profeti i tha 

Aliut: “Ata je ti dhe Shi‟itët e tu. Në ditën e Ringjalljes ju do të 

jeni të kënaqur nga Zoti e Ai do të jetë i kënaqur nga ju, kurse 

armiqtë tuaj do të vijnë të dëshpëruar dhe do t‟i mbërthejnë prej 

zverku.” (Ibn Haxhar, pjesa 11, kapitulli 1, hadithi 11)5. 

(3) Ibn al-Athir (vdiq më 606) tregon se Profeti i ka 

thënë Aliut: “O Ali! Ti dhe Shi‟itët e tu do të shkojnë te Zoti të 

kënaqur prej Tij dhe do Ai do të jetë i kënaqur prej jush, kurse 

armiqtë tuaj do shkojnë të dëshpëruar tek Ai duke i mbërthyer 

për zverku”. Dhe këtë Profeti e tregoi duke vendosur dorën 

në qafën e tij. (Ibn al-Athir, zëri “ka – ma – ha) 

                                                             
5 Në të njëjtin libër, Ibn Haxhar ka treguar, gjithashtu, nga Umm 
Seleme se një natë, kur Profeti ishte në shtëpinë e saj, vajza e tij, 
Fatimja, erdhi pas Aliut. Profeti tha: “O Ali! Ti dhe shokët e tu jeni në 
Xhenet. Ti dhe Shi‟itët e tu jeni në Xhenet.” 
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Ekzistojnë hadithe të tjera, në të cilat Profeti 

Muhamed i drejtohet Aliut duke përdorur shprehjen 

“Shi‟itët tanë”. Kjo pajtohet me ç‟u tha më sipër për Shi‟itët 

si pasues të Aliut në bazë të mësimeve të Profetit e jo për 

shkak të zgjedhjeve të tyre personale. Për shembull, 

Ibn‟Asakir tregon se Profeti ka thënë: 

“Sigurisht, ka një pranverë në Xhenetin më të ëmbël se 

nektari, më të butë se gjalpi, më të freskët se akulli dhe më 

erëmirë se myshku. Në atë pranverë është deltina (tinah), prej së 

cilës jemi krijuar ne (familja ime dhe unë). Shi‟itët tanë janë bërë 

prej po asaj deltin.” “(Ibn „Asakir, vëllimi 1, faqe 129, Nr. 

180). 

Ka edhe hadithe të tjera, në të cilat Profeti, duke iu 

drejtuar Aliut, ka përdorur shprehjen “Shi‟itët e 

pasardhësve tuaj”. Kjo vërtetëson sa u tha më lart, se 

Shi‟itët janë ata që ndjekin Aliun nga që besojnë tek 

institucioni i Imamatit. Siç do ta shohim hollësisht, Shi‟itët 

besojnë se Aliu ka qenë Imami i parë dhe pas tij 

institucioni i Imamatit ka vazhduar me ata pasardhës të 

Aliut dhe Fatimes që ishin zgjedhur nga Zoti dhe ishin 

prezantuar nga Profeti. 

 Për shembull, Zamakhshari (vdiq më 528 Hixhri) 

raporton në Rabi‟al-Abra –in e tij që Profeti ka thënë: “O Ali! 

Kur të vijë Dita e Ringjalljes, unë do të mbështetem tek Zoti, ti 

do mbahesh tek unë, pasaradhësit e tu do të mbahen tek ti dhe 
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Shi‟itët e tyre do të mbahen tek ata. Pastaj do të shikoni se ku do 

na çojnë.”6 

Duhet shënuar se profetësia ka qenë e trashëguar 

edhe sipas Kur‟anit. Kur‟ani thotë: “Dhe, sigurisht, Ne i 

dërguam Nuhun dhe Ibrahimin dhe ne ua caktuam 

pasardhësve të tyre profetësinë dhe Librin” (Sure 

“Hadijd”, ajeti 26). Kjo do të thotë se ata që ishin të 

përshtatshëm për t‟u zgjedhur nga Zoti si profetë, ishin 

nga pasadhësit e tyre. 

Përveç haditheve të mësipërme e të tjerëve si ato, si 

dhe haditheve për Imamatin, ka shumë arsye të tjera që e 

bëjnë një dukuri shumë të natyrshme, madje të 

domosdoshme, shfaqjen e një grupi njerëzish të tillë si 

Shi‟itët qysh në kohën e Profetit. Për shembull, në fillimet e 

Islamit, kur Zoti i kërkoi Profetit ta bënte hapur ftesën për 

në Islam, duke ftuar fillimisht të afërmit e tij, ai 

organizonte shpesh herë gostira për ta.  

Në mbarim të tyre, Profeti fliste për misionin e tij dhe 

i ftonte miqtë të aderonin në Islam duke shpallur se ai që 

do të besonte në Islam e do ta ndihmonte, do caktohej si 

pasardhës i tij. Asnjë nuk iu përgjigj. I vetmi që e pranoi 

thirrjen e tij për ta ndihmuar ishte Aliu – atë kohë 

adoleshent. Por Profeti i tha të pushonte dhe e përsëriti 

                                                             
6 Cituar në Subhani, vëll. 6, f. 104 
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thirrjen edhe njëherë të dytë e pastaj të tretë. Të dyja herët 

ishte vetëm Aliu ai që shprehte gatishmërinë për ta 

mbështetur. Atëherë Profeti pranoi nënshtrimin e Aliut 

ndaj vullnetit të Zotit dhe përmbushi urdhrin e Allahut për 

ta caktuar si pasardhës të tij. Kjo ngjarje dokumentohet në 

shumë burime7. 

Në një thënie shumë të rëndësishme, Profeti ka 

pohuar qartë se Aliu ishte i drejtë dhe i pandotur nga 

besimet e rreme dhe veprimet e gabuara, si në sjelljet e tij 

vetjake, edhe në fjalët dhe gjykimet e tij, dhe u ka kërkuar 

hapur muslimanëve që ta pasonin.  

Umm Seleme rrëfen se Profeti ka thënë: “Aliu është 

gjithmonë me të vërtetën (al-hakk) dhe e vërteta është gjithmonë 

me të e ata nuk do të ndahen prej njëri-tjetrit deri në Ditën e 

Ringjalljes”. Ky hadith i veçantë është transmetuar edhe 

nga Ibn „Abbas, Ebu Bekr, „A‟ishja, Ebu Sa‟id al-Khuddari, 

Ebu Lejla dhe Ebu Ejjub al-Ensari8. Citohet se Profeti ka 

                                                             
7 Ndër burimet jo-Shi‟ite, mund t‟i referohesh Tarikh al-Umam ua al-
Mulak nga Tabari (vdiq me 310 Hixhri), Vëll. 3, f. 62, 63; Al-Kamil fi al-
Tarikh nga Ibn al-Athir (vdiq më 630 Hixhri), Vëll. 2, f. 40, 41 dhe 
Musned i Ahmad b. Hanbal, Musned al- „Asharah al-Mubashsharin bi 
al- Xhannah, Sakhrin seria Shakr, 841 
8 Sipas Xhafarit, f. 10, ky hadith ëhstë përcjellë nëpërmjet 15 kanaleve 
jo-Shi‟ite, si Mustadark nga al-Hakim al-Nishaburi, al-Saua‟ik nga ibn 
Haxhar, Kanz al-„Ummal dhe Janabi „al-Mauaddahut 
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thënë gjithashtu: “Zoti e bekoftë Aliun! O Zoti im, bëj që e 

vërteta të jetë me të përgjithmonë!”9 

Profeti ka pohuar në disa raste, gjithashtu, që Aliu ka 

qenë më i dituri ndër njerëzit në çështjet e shkencave 

islamike. Për shembull, Profeti ka thënë: “Zgjuarsia është 

ndarë në dhjetë pjesë: Nëntë pjesë i janë dhënë Aliut dhe një pjesë 

tjetër u është shpërndarë njerëzve të tjerë”10.  

Kalifi i dytë e ka konfirmuar më vonë këtë thënie të 

Profetit, duke thënë: “Mos më vëntë Zoti kurrë në provë të 

vështirë, pa pasur Aliun pranë.”11 

Nga ana tjetër, një vlerësim real i pozicionit të tij në 

raport me muslimanët e tjerë kërkon të merren parasysh 

edhe sakrificat dhe shërbimet e çmuara e me rëndësi jetike 

të Aliut. Për shembull, kur jobesimtarët e Mekës kurdisën 

një plan për vrasjen e Profetit, i cili u vu në dijeni të tij nga 

vetë Zoti, Profeti e pyeti Aliun nëse ishte gati të flinte në 

vendin e tij, në mënyrë që paganët të mendonin se ai ishte 

ende në shtëpi, gjë që do ta lejonte të Dërguarin të largohej 

shëndoshë e mirë nga Meka.  

                                                             
9 Shih, p.sh, al-Tirmidhiun, Kitab al-Manakibin, seria Shakr 3647 
10 Al-Bidajah ua al-Nihajah nga Ibn Kethir (vdiq më 774 Hixhri), Vëll. 
7, f. 359 
11 Shih për shembull Al-Isabah fi Tamjiz al-Sahabah i Ibn Haxhari, vëll. 
2, f. 509 dhe Al-Bidajah ua al-Nihajah i Ibn Kethiri, vëll. 7, f. 36 
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Aliu e pranoi detyrën. Me ç‟rast zbriti ajeti: “Dhe 

midis njerëzve ka nga ata që shesin dhe shpirtin e tyre 

për të fituar kënaqësinë e Zotit” (Sure “Bekare”, ajeti 207). 

Emigrimi i Profetit nga Meka për në Medine shënon 

fillimin e Kalendarit islam. Aliu i shërbeu çështjes së 

Islamit duke luftuar në Betejat e Bedrit, të Uhudit, 

Khajbarit, Khandakut e Huneinit, duke luajtur në të gjitha 

rolin vendimtar.  

Të gjitha këto dijetarët jo-shi‟itë i kanë pasqyruar në 

shumë vepra historike e përmbledhje hadithesh. 

Hadithet Profetike për çështjen e Imamatit, në 

përgjithësi, dhe për Aliun, në veçanti, duhen studiuar 

veçmas.  

Megjithatë, do dëshiroja ta mbyllja këtu diskutimin 

tim duke iu referuar hadithit të mirënjohur të Ghadir 

Khummit. Rrugës së kthimit nga Haxhi i tij i fundit në 

Mekë, Profeti u kërkoi mijëra muslimanëve që e 

shoqëronin, të bënin një ndalesë.  

Ai u ngjit në një podium të improvizuar me shala 

deveshë për të, dhe tha: “Kushdo që më ka pranuar mua si 

prijës të tij (maula), tani ka Aliun prijës të tij”.  
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Atëherë të pranishmit, duke përfshirë këtu edhe ata 

që do të bëheshin Kalif i parë dhe Kalif i dytë, e uruan 

Aliun dhe i shprehën besnikërinë e tyre.  

Ky hadith përcillet nga më shumë se njëqind burime. 

Një listë gjithëpërfshirëse e burimeve jo-shi‟ite të këtij 

hadithi gjendet te „Abakat al-Anuar, nga Mir Hamid Husejn 

al-Hindit (vdiq më 1306 Hixhri) dhe Al-Ghadir, nga „Abd 

al-Husejn al-Emini (vdiq më 1390 Hixhri).  

Pasi pohojnë vërtetësinë e hadithit, disa autorë Syni e 

interpretojnë termin mauala, që përdoret në këtë hadith, në 

një tjetër mënyrë. Sipas tyre, këtu maula është përdorur në 

kuptimin e miqësisë.  

Pavarësisht nëse kjo mund të pranohet të mos 

pranohet, nuk ka dyshim se ky hadith dhe kjo ngjarje i 

kanë dhënë Aliut një pozitëunike dhe qendrore midis 

bashkëpunëtorëve të Profetit. 

Kështu, duket qartë se grupe të ndryshme hadithesh 

si dhe dëshmitë historike, që u përmendën më lart, nuk 

lënë asnjë dyshim se qysh kur ishte gjallë Profeti kishte 

shumë muslimanë që e donin Aliun me gjithë shpirt, e 

kërkonon shoqërinë me të dhe ishin të gatshëm për ta 

pasur si pasues të Profetit.  
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Këta njerëz quheshin Shi‟itë të Aliut kaq shpesh e në 

mënyrë kaq kuptimplote, sa që dalëngadalë termi “Shi‟ia” 

u bë sinonim i Shi‟itëve të Aliut. Lidhur me këtë, ka më 

shumë rëndësi fakti që ideja e Imamatit të Aliut e ka 

zanafillën qysh në të gjallë të Profetit Muhamed, 

padyshim.  

Vdekja e Profetit e pruri këtë çështje në plan të pare 

në mënyrë të natyrshme, duke dalluar ata që besonin ende 

në domosdoshmërinë e pasimit të Aliut nga muslimanët e 

tjerë, që, kush më herët e kush më vonë, nisën ta shikonin 

institucionin e kalifatit si pasardhës të Profetit në drejtimin 

e shoqërisë Islame e jo si një pozicion që caktohet më rrugë 

hyjnore.  

Historian i madh Syni Al-Mes‟udi (vdiq më 345 

Hixhri), shkruan duke analizuar ngjarjet pas vdekjes së 

Profetit: “Në fakt, Imam Aliu dhe Shi‟itët e tij, që ishin me 

të, ndenjën në shtëpinë e tij ndërkohë që i blatohej 

besnikëri Ebu Bekrit.”12 

Më vonë identiteti i Shi‟as u përkufizua në mënyrë 

më të qartë nga ngjarje të tilla si luftrat e zhvilluara gjatë 

Kalifatit të Aliut dhe ngjarja e Qerbelasë, ku bashkë me 

Hysejnin, imamin e tretë të Shi‟itëve, u vranë shtatëdhjetë e 

dy veta nga familja e tij dhe shokët e tij.  

                                                             
12 Ithbat al-Uasijah, f. 12 
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Për shembull, në një prej veprave të hershme, 

shikojmë se Aliu ka thënë duke dënuar Talhanë dhe 

Zubeirin: “Sigurisht, pasuesit e Talhait e të Zubeirit në Basra 

vranë Shi‟itët e mi dhe informatorët e mi.”13 

Ebu Mikhnafi (vdiq më 158 Hixhri) tregon se pas 

vdekjes së Mu‟avijes, Shi‟itët u mblodhën në shtëpinë e 

Sulejman ibn Suradit. Ai u tha:”Mu‟avija ka vdekur dhe 

Hysejni nuk ka pranuar t‟u shfaqë besnikërinë Umajdeve, 

po është larguar drejt Mekës. Ju jeni Shi‟itët e tij dhe 

Shi‟itët e babait të tij.”14 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Vak‟at Seffin nga Nasr ibn Muzahim (vdiq më 212 Hixhri). 
14 Maktal al-Imam al-Hysejn i Ebu Mikhnaf, f. 15. 
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Shi’itët e hershëm 

 

Natyrisht, Islami Shi‟it filloi së pari në Hixhaz 

ndërmjet shokëve të Profetit. Po t‟u referohesh veprave 

historike dhe biografike rreth Islamit, rezulton se lista e 

Shi‟itëve nga shokët e Profetit përmban beni Hashimët 

(pasardhësit e Hashimit, stërgjyshi i Profetit Muhamed) e 

mirënjohur që vijojnë: 

 „Abdullah ibn al-„Abbas, al-Fadl ibn al-„Abbas, 

„Ubaidillah ibn al-„Abbas, Kiththam ibnal-„Abbas, „Abd al-

Rahman ibn al-„Abbas, Tamam ibn al-„Abbas, Akil ibn Ebi 

Talib, Ebu Sufian ibn al-Harth ibn „Abd al-Mutalib, Naufil 

ibn al-Harth, „Abdullah ibn Xha‟far ibn Ebi Talib „Aun ibn 

Xha‟far, Muhamed ibn Xha‟far, Rabi‟at ibn al-Harth ibn 

‟Abd al-Mutalib, al-Tufail ibn al-Harth, al-Mughajrat ibn 

Naufil ibn al-Harith, „Abdullah ibn al-Harth ibn Naufil, 

„Abdullah ibnEbi Sufian ibn al-Harth, al-„Abbas ibn Rabi‟at 

ibn al-Harth, Xha‟far ibn Ebi Sufian ibn al-Harth. 

 Lista e Shi‟as midis bashkëpunëtorëve të Profetit, që 

nuk ishin Beni Hashim, përfshihen: Selman el-Farisij, 

Mikdad, Abu Dharr, „Ammar ibn Jasir, Huzeifa ibn al-

Jaman, Khuzeimah ibn Thabit, Abu Ejub al-Ansari, Abu al-
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Hajtham Malik ibn al-Tihan, Ubaii ibn Ka‟b, Kais ibn Sa;d 

ibn „Ubede, „Adij ibn Hatam, „Ubede ibn al-Samit, Bilal al-

Habeshi, Ebu Rafi‟, Hashim ibn Hatam, „Ubede ibn al-

Huneif, Sahl ibn Huneif, Hakim ibn Xhibila al-„Abdi, 

Khalid ibn Sa‟id ibn al-„Aas, Ibn Huseib al-Aslami, Hind 

ibn Ebi Halah al-Tamimi, Xhu‟dah ibnHubeire, Huxhr ibn 

„Adij al-Kindi, „Amr ibn al-Hamik, al Khuza‟I, Xhabir ibn 

„Abdullah al-Ensari, Muhamed ibn Ebi Bekr (djali i Kalifit 

të parë), Eban ibn Sa‟id ibn al-„Asi dhe Zeid ibn Sauhan15 

 

 

 

 

                                                             
15 Për shembull, shih Buhuth fi al-Milal ua al-Nihal i Xhaferr Subhani, 
vëll. 6, f. 109 dhe 110. Sajjid Ali al-Madani (vdiq mq 1120 Hixhri) në Al-
Darjat al-Rafi‟at fi Tabakat al-Shi‟a al-Imamijah-un e tij përmend emrat 
e 69 bashkëpunëtorëve të Profetit, të cilët ishin Shi‟itë. Sajjid „Abd al-
Hysejn Sharaf al-Din (vdiq më 1377 Hixhri) në Al-Fusul al-Muhimmah 
fi Ta‟lif al-Ummah-un e tij përmend emrat e më shumë se dyqind 
shokëve të Profetit Muhamed, të cilët ishin Shi‟itë. Ata janë vënë në 
listë me renditje nga A në Z, duke filluar me Abu Rafi‟ dhe duke 
përfunduar me Jazid ibn Hauthara al-Ensari, Jusuf ibn „Abdullah (vdiq 
më 456 Hixhri) në Al-Isti‟ab-in e tij, Ibn al-Athir në Usdu al-Ghabah-un 
e tij dhe Ibn Haxhar (vdiq 852 Hixhri) në Al-Isabah-un e tij janë disa 
prej dijetarëve jo Shi‟itë, të cilët kanë përmendur disa prej Shi‟itëve të 
parë. 
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Kreu 2 

 

BURIMET E MENDIMIT SHI’IT 

 

Para se t‟i futesh studimit të doktrinave ose 

praktikave Shi‟ite, është e domosdoshme të njihen burimet 

ku mbështetet Shi‟izmi për të kuptuar Islamin. Më poshtë 

do të shqyrtojmë katër burimet mbi të cilat, sipas 

pikpamjes Shi‟ite, duhet mbështetur çdo analizim i Islamit. 

Këta janë Kur‟ani i Lavdishëm, Syneti, arsyeja dhe 

konsesusi (ixhmaja). 

 

 

Kur’ani i Lavdishëm 

Është e tepërt të themi se burimi më i rëndësishëm 

për gjithë muslimanët, përfshirë dhe Shi‟itët, është Kur‟ani. 

Për këtë arsye, Kur‟ani vepron si një instrument uniteti 

midis të gjithë muslimanëve. Pavarësisht nga të kaluarat e 

tyre të ndryshme sektare e kulturore, të gjithë muslimanët i 
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referohen të njëjtit Libër si udhërrëfyes hyjnor në 

administrimin e jetëve të tyre. Në të gjithë botën islame sot, 

si në çdo kohë tjetër, ka vetëm një Kur‟an, pa asnjë shtesë e 

pa asnjë ndryshim. 

 Fragmenti që vijon e pasqyron pikëpamjen tipike 

Shi‟ite lidhur me Kur‟anin:„Ne besojmë se Kur‟ani u 

frymëzua në rrugë hyjnore dhe Zoti e zbuloi në gjuhën e 

Profetit të Tij të nderuar, duke e bërë gjithçka të qartë dhe 

duke e bërë një mrekulli të përjetshme.  

Njeriu nuk mund të shkruajë asgjë të ngjashme me të 

(Kur‟anin) për shkak të elokuencës, qartësisë, së vërtetës 

dhe dijes së tij. Atij nuk mund t‟i bëhet asnjë ndryshim. 

Kur‟ani që kemi tani është ekzaktësisht ai që iu dërgua 

Profetit, pra kushdo që pretendon ndryshe është, ose 

keqbërës, ose thjesht një sofist, ose një njeri që gabohet dhe 

që të gjithë ata që i janë larguar rrugës, sepse Zoti thotë: 

“Atij nuk mund t‟i afrohet gënjeshtra nga asnjë anë” 

(Sure “Fusilet”, ajeti 42). 

…Ne besojmë, gjithashtu, se duhet ta nderojmë dhe t‟i 

japim dinjitet Kur‟anit të Lavdishëm si me fjali, ashtu edhe 

me vepra, prandaj, ai nuk duhet të njolloset qëllimisht, 

madje, as edhe një nga shkronjat e tij, dhe nuk duhet të 

preket nga ai që nuk është i pastër (tahir). 
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Në Kur‟an thuhet: “Askush nuk mund ta prekë atë, 

përveç atij që është i pastruar.” (Sure “Uakiah”, ajeti 79) 

[Muzaffar, f. 26]. 

Shi’itët nuk pranojnë asnjë ndryshim në 

Kur’an 

Siç u përmend më sipër, Shi‟itët nuk pranojnë asnjë 

lloj ndryshimi në Kur‟an dhe besojnë se Kur‟ani që kemi 

sot është i njejtë me atë që i është shpallur Profetit 

Muhamed.Kur‟ani është i kompletuar. Askush nuk ka parë 

ndonjëherë në ndonjë pjesë të botës islame ndonjë kopje të 

Kur‟anit që ndryshon nga standardi. 

 Sot kemi dorëshkrime të Kur‟anit qysh nga koha e 

Imamëve Shi‟itë dhe ata janë krejt të njejtë me Kur‟anin e 

tanishëm. Vetë Kur‟ani i lavdishëm thotë në mënyrë të 

qartë se Vetë Zoti e mbron Kur‟anin nga çdo ndryshim e 

shtrëmbërim:“Ne me madhërinë Tonë e shpallëm 

Kur‟anin dhe Ne sigurisht, jemi mbrojtësit e Tij.” (Sure 

“El Hixhr”, ajeti 9)16. 

                                                             
16 Duhet të shënohet se fajësimi për të ashtuquajturin besim se ka 
ndryshime, kufizohet në heqjen e ndonjë ajeti të pretenduar, 
përndryshe, as Shi‟itët, as Synitët nuk janë akuzuar ndonjëherë se 
besojnë në shtesa që mund t‟i jenë bërë Kur‟anit. Për pasojë mund të 
argumentohet me anë të vargjeve kur‟anore refuzimi i idesë së 
ndryshimeve të tij. 
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Në lidhje me këtë ajet, „Al‟lamah Tabataba‟I, një nga 

komentuesit më të mëdhenj të Kur‟anit, thotë në Al-Mizan 

fi Tafsir al Kur‟an-in e tij të mirënjohur: 

…Kur‟ani është një kujtues i gjallë dhe i përjetshëm që 

nuk do vdesë e nuk do bjerë në harresë kurrë. Ai është i 

imunizuar ndaj çdo shtese dhe humbjeje. Ai është i 

imunizuar dhe i siguruar ndaj çdo ndryshimi në formë e 

në stil, që mund të prekë karakterin dhe rolin e tij si 

“Kujtuesi i Allahut, që shpreh të vërtetën dhe dijen 

hyjnore”. Për këtë arsye, ajeti i mësipërm tregon se Libri i 

Zotit ka qenë gjithmonë dhe do të vazhdojë të ruhet 

përgjithmonë nga çdo shtrembërim dhe ndryshim. 

(Vëiilimi 12, f. 99) 

 

Syneti 

Pas Kur‟anit të Lavdërishëm, burimi më i 

rëndësishëm për kuptimin e Islamit, pra edhe të mendimit 

Shi‟it, është Syneti i Profetit Muhamed, që përfshin thëniet 

dhe veprat e tij. Këtë pozitë të lartë ia jep Profetit vetë 

Kur‟ani, sepse është Profeti ai që e ka atributin e 

përgjegjësisë për shpjegimin e Kur‟anit (Sure “Nahl”, ajeti 

44) dhe për mësimin e Kur‟anit e të diturisë (Sure “Xhuma, 

ajeti 2).  
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Profeti është për besimtarët një shembull i përsosur 

(Sure “Ahzab”, ajet 21). Ai nuk flet kurrë duke u nisur nga 

dëshirat e tij personale (Sure “En Nexhm”, ajeti 3). 

 Muslimanëve u kërkohet që t‟i shmangen gjithçkaje 

që ai ua ndalon (Sure “Hashr”, ajeti 7). 

Nisur nga këto ajete e shumë të tjera që lidhen me 

statusin e Profetit e që marrin parasysh domethënien e 

qënies lajmëtar hyjnor, i zgjedhur drejtpërdrejtë nga Zoti, 

Shi‟itët, krahas me muslimanët e tjerë, kanë kultivuar një 

dashuri e besnikëri të çiltër ndaj Profetit Muhamed. 

 

Familja e Profetit (Ehlu Bejti) 

Duket se midis muslimanëve nuk ka asnjë 

mosmarrëveshje për vlerën e ndjekjes së mësimeve të 

familjes së Profetit në kuptimin e Islamit, veçanërisht nga 

pikëpamja e Synitëve, të cilët konsiderojnë si burime të 

besueshme për kuptimin e Islamit edhe të gjithë shokët e 

Profetit17.  

                                                             
17 Muslimanët Syni mendojnë se kushdo që e ka takuar Profetin, duke 
besuar tek ai, konsiderohet si shok i Profetit dhe mund t‟i besohet kur 
kërkojmë të marrim dije për Islamin. Për këtë arsye, pjestarëve të 
familjes së Profetit, ai Imam Aliu dhe Fatimes, që gjithmonë kanë qenë 
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Pra, nuk ka asnjë dyshim në besueshmërinë e 

familjes së Profetit për sa i përket të kuptuarit dhe 

paraqitjes së Islamit. 

Ky fakt bëhet edhe më i qartë po t‟u referohemi 

haditheve të Profetit për familjen e tij dhe të shqyrtojmë 

thëniet e dijetarëve Syni lidhur me dijet e Aliut dhe të 

pjestarëve të tjerë të familjes së Profetit. Për shembull, 

Imam Maliku thotë: “As sytë kanë parë, as veshët kanë 

dëgjuar dhe as zemrat i ka prekur qënie tjetër njerëzore si 

Xha‟far ibn Muhamedi, që shquhet për diturinë e tij, 

përkushtimin e tij, asketizmin e tij dhe bindjen e tij ndaj 

Zotit”. Këtë e kumton Ibn Tejmije nga Imam Maliku në 

librin e tij18.  

Në një studim për përcjellësit e dëshmive rreth 

Imam Sadikut, Sheikh al-Mufidi (vdiq më 413) pohon në 

al-Irshad-in e tij se ai kishte rreth 4000 besnikë nga shkolla 

të ndryshme të dijes. 

Pra, lidhur me këtë çështje nuk ka patur qëndrime të 

dyfishta. Në fakt shumë dijetarë Syni, si i ndjeri Sheikh 

Shaltuti, pranojnë qartazi se muslimanëve u lejohet të 

veprojnë sipas njërës prej pesë shkollave islame të fikhut, 

që janë Xha‟ferri, Hanefi, Hanbeli, Maliki dhe Shafi‟i. 

                                                                                                                                     
me Profetin dhe kanë pasur lidhjen më të afërme me Profetin, mund 
t‟u besohet në mënyrë të padiskutueshme. 
18 Al-Tauassul ua al-Uasilah, f. 52, botimi i parë. 
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Dhe kjo është e qartë, sepse nëse Imam Xha‟far Sadiku, për 

shembull, nuk do të kishte pasur dituri më të thella ose 

akses më të madh se sa të tjerët në njohjen e dijes së 

Profetit, atëherë do duhej pranuar që të paktën ai ka qenë i 

barabartë me të tjerët, veçanërisht po të kemi parasysh ata 

që ai ka mësuar, mes të cilëve dhe Ebu Hanifen, Imamin e 

muslimanëve Hanefi, i cili i kishte ndjekur për dy vjet me 

radhë leksionet e Imam Sadikut.  

Prandaj njerëzit e mësuar e ata që kërkojnë të 

vërtetën pritet që të shqyrtojnë të gjitha burimet e 

mundshme islame dhe kështu të nxjerrin përfundime pë 

rrugët sesi muslimanët mund të bëjnë një jetë shembullore. 

S‟ka dyshim që mësimet e familjes së Profetit janë një 

burim vërtet i pasur. 

Tani, le të shohim sa i nevojshëm është referimi ndaj 

familjes së Profetit në kuptimin e Islamit. Për këtë do 

përqëndrohem vetëm në disa hadithe të Profetit, që janë 

transmetuar nga historianë të mëdhenj Syni dhe që janë 

pranuar edhe nga dijetarët Syni, edhe nga dijetarët Shi‟itë. 

 Por më përpara duhet shënuar se të gjitha mësimet 

e familjes së Profetit kanë qenë mbështetur gjithmonë te 

Kur‟ani i Lavdërishëm e Syneti i Profetit. Askush nuk 

duhet të mendojë, për shembull, se Imam Sadiku ka thënë 

për Islamin gjëra sipas mendjes së tij.  
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Çdo gjë që ata kanë thënë ka qenë saktësisht ajo që 

ata kanë marrë vetë prej Profetit. Të tilla hadithe ka shumë. 

Për shembull, në Usul al-Kafi shikojmë se Imam Sadiku ka 

thënë se çdo gjë që ai ka përcjellë, e ka marrë nga Profeti 

nëpërmjet paraardhësve të tij. 

Një nga këta hadithe është hadithi i famshëm i 

Thakalejnit. Ai është thënë nga Profeti në raste të 

ndryshme, përfshirë dhe ditën e Arafatit në Haxhin e tij të 

fundit si dhe ditën e 18-të të Dhu‟l-Hixhxhes në Ghadir 

Khum. Pavarësisht nga dallimet e vogla në formulim, 

thelbi mbetet i njëjtë në të gjitha versionet e hadithit.  

Për shembull, Profeti thotë në njërën nga format e 

hadithit: 

“ O njerëz! Unë po ju lë dy gjëra të çmuara: Librin e Zotit dhe 

familjen Time. Sa kohë që ju mbaheni pas tyre, nuk do ta 

humbisni rrugën.” 

Kurse në në hadith tjetër, Profeti thotë: 

“Unë po ju lë dy gjëra të çmuara, të cilave po t‟u 

përmbaheni pas meje, nuk do ta humbisni rrugën: Librin e Zotit 

që është një litar që zgjatet midis qiellit dhe Tokës, dhe familjen 

time. Këto dy gjëra nuk do ndahen nga njëra-tjetra deri sa të më 

arrijnë pranë Burimit në Ditën e Gjykimit. Bëni kujdes se si do 

t‟i trajtoni pas meje.” 
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Kjo dëshmon se Profeti ishte i shqetësuar për 

mënyrën se si muslimanët ose një pjesë e tyre, të paktën, 

do trajtonin Kur‟anin e familjen e tij. Në një hadith tjetër ai 

thotë: 

“Unë po ju lë dy pasardhës: Së pari,Librin e Zotit që është 

një litar që zgjatet midis qiellit dhe Tokës, dhe familjen time. Ata 

nuk do të ndahen nga njëri-tjetri deri sat ë vijnë te unë pranë 

Burimit të Keutherit.” 

Hadithet e mësipërme mund të gjenden në burime 

kryesore Synite, të tilla si Sahih-u Muslimit (vëll. 8, f. 25, 

Nr. 2408), Musned-i i Imam Ahmedit (vëll. 5, f. 6432, nr. 

3788). Ata janë përmendur edhe në libra të tillë si Usd al-

Ghabah-u i Ibn Athirit (vëll. 2, f. 13). Al-Sunan al-Kubra i 

Baihakait (vëll. 2, f. 198) dhe Kanz al-Ummal (vëll. 1, f. 44). 

Tani, le të analizojmë përmbajtjen e hadithit, pra 

faktin që Profeti u ka lënë muslimanëve dy gjëra të 

rëndësishme, Kur‟anin dhe familjen e tij, dhe që, për sa 

kohë që njerëzit do mbahen tek ato të dyja, ata nuk do ta 

humbasin rrugën. Kjo tregon se këto dy gjëra duhet të jenë 

gjithmonë në harmoni me njëra-tjetrën dhe se nuk duhet 

kurrë të jenë në kontradiktë me njëra-tjetrën. Përndryshe 

Profeti nuk do të kishte udhëzuar për t‟i ndjekur që të dyja. 

 Përveç kësaj, njerëzit do çorientoheshin në rast se 

familja e Profetit do t‟u thoshte të shkonin në një drejtim 
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tjetër. Ndonëse ky fakt nënkuptohet që në fillim të hadithit, 

vetë Profeti e vërtetëson hapur më vonë këtë fakt, kur 

thotë: “Ato nuk do ndahen nga njëri-tjetri deri sa të vijnë tek 

unë pranë Burimit të Keutherit”. Pra, të gjitha versionet e 

këtij hadithi tregojnë se: 

 Libri i Zotit dhe familja e Profetit do jenë gjithmonë 

së bashku që në të gjallë të Profetit e deri në Ditën e 

Kiametit. 

 Askush s‟mund të thotë se Libri i Zotit është mjaft 

dhe se nuk kemi nevojë për familjen e Profetit, apo të 

kundërta, sepse Profeti e thotë qartë: Unë po ju lë gjëra të 

çmuara që ju duhet t‟i mbani fort, e po t‟i mbani fort nuk do të 

humbisni. 

 Familja e Profetit nuk do të gabonte kurrë dhe do të 

ishte gjithmonë në krah të së vërtetës. 

 Është interesante se sipas këtij hadithi kuptohet 

edhe që familja e Profetit, ashtu si dhe vetë Kur‟ani, duhet 

të mbahet fort deri në Ditën e Gjykimit e të Xhenetit. 

 Rrjedhimisht, familja e Profetit nuk do të zhduket 

kurrë, madje as për një periudhë të shkurtër kohe. 

Hadith tjetër është ai i safina-s (anijes). Të gjithë 

muslimanët tregojnë se Profeti ka thënë: 

 “Ta dini se shembulli i familjes sime për ju është pa 

dyshim si shembulli i anijes së Nuhut. Ai që hipi në anijen e 
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Nuhut, shpëtoi, kurse ai që nuk pranoi të hynte në aniijen e 

Nuhut, u mbyt.” 

Hadithi i safina-s në versionet e tij të ndryshme 

thekson të njëjtin fakt dhe mund të gjendet në libra të 

ndryshme Syni. Për shembull, ai mund të gjendet ndër të 

tjera te Mustadrak i Hakim Nishaburit, vëll. 3, f. 149 dhe 

151, Arba „in Hadith i Nabahanit dhe al-Saua „ik-Muhrikah 

i Ibn Haxharit. 

Pra, sipas këtyre grupeve të haditheve, thirrja për 

udhëheqësi nga familja e Profetit është jashtëzakonisht 

shumë e nevojshme. 

Shënim: Hadithi i Thakalejn-it përmendet edhe në 

burimet Synite, edhe në burimet Shi‟ite, pra është një temë 

në të cilën të gjithë muslimanët pajtohen. Por ka një 

version të hadithit, në të cilin pretendohet se Profeti ka 

thënë “Syneti im” në vend të “familja ime”. 

Ky version mund të takohet vetëm në disa burime 

Synite. Në qoftë se do të vërtetësohej edhe ky version, 

kuptimi i domethënies së këtij hadithi nuk do të 

ndërlikohej fare. Në shumë hadithe që i kanë përcjellur të 

gjithë muslimanët, Profeti ka thënë: “Unë po ju lë dy gjëra të 

çmuara dhe ato janë: “Kur‟ani i Lavdishëm dhe familja ime”.  
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Në disa pak hadithe që i ka përcjellë vetëm një grup i 

veçantë muslimanësh, ai ka përdorur termat: “Kur‟anin e 

Lavdishëm dhe Sunetin tim.” Është e qartë që do duhej të 

arrinim në përfndimin se, meqë njëra anë e krahasimit, 

“Kur‟ani”, është e njëjtë, atëherë duhet të jetë e njejtë edhe 

ana tjetër e tij. 

 Rrjedhimisht “Syneti im” duhet të jetë i njejtë me 

“familja ime”, përndryshe do duhej pranuar se thëniet e 

Profetitkanë mospërputhje. Për pasojë, vetë fakti që u 

drejtohemi mësimeve dhe këshillave të familjes së Profetit, 

do të thotë se i drejtohemi Synetit të Profetit, rrjedhimisht e 

vetmja rrugë për ta arritur Synetin e Profetit e për ta 

kuptuar saktë çfarë është Syneti i tij, është t‟u drejtohemi 

atyre njerëzve që kanë pasur lidhjet më të afërme me 

Profetin dhe që e dinin më mirë se kushdo tjetër se çfarë 

thoshte, bënte apo miratonte ai. 

 

Kush bën pjesë në familjen e Profetit? 

Problemi tjetër ka të bëjë me kuptimin e saktë të 

“familjes”. Sipas shumë haditheve, na thuhet që t‟i 

drejtohemi familjes së Profetit, “Ehjli Bejt-it” ose “Itratu”. 

Por, kujt i referohen këto terma? Nuk ka dyshim për 

statusin e familjes së Profetit në Islam, por mund të dalë 

nevoja që të hetohet se çfarë përfaqëson ky term, për të 
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parë nëse përfshin apo jo edhe ata që ishin farefis me 

Profetin.  

Natyrisht, muslimanët nuk kanë dyshim që ndër 

anëtarët e familjes së tij bëjnë pjesë Fatimeja, bija e Profetit, 

Imam Aliu dhe djemtë e tij, Imam Hasani dhe Hysejni. E 

vetmja pikëpyetje është nëse përfshihen edhe të afërmit e 

tjerë të Profetit, dhe nëse përfshihen, deri ku. 

Muslimanët Synitë besojnë se përfshihen të gjithë të 

afërmit e Profetit, natyrisht, me përjashtim të atyre që nuk 

aderuan në Islam, siç ishte Ebu-Lehebi, një nga 

xhaxhallarët e Profetit dhe njëherësh, një nga armiqtë e tij 

më të egër, i cili është mallkuar edhe në Kur‟an. 

Muslimanët Shi‟itë besojnë se në Ehli Bejt bëjnë pjesë 

ata që kanë nivele të përshtatshme të besimit e të dijes e që 

e përligjin përmendjen e tyre në Kur‟an me traditën e 

Thakalein-it dhe në hadithe të tjera. Përveç kësaj, ata 

besojnë se vetë Profeti e ka përcaktuar qartë se cili bën 

pjesë në Ehli Bejt. Më poshtë mund të shikojmë disa 

hadithe nga burimet kryesore Synite: 

1. Muslimi përcjell nga „Aishja, Umm al-Mu‟minin 

(Nëna e Muslimanëve): Profeti doli me një xhybe të zezë të 

leshtë; ndërkohë tek ai shkoi, Hasani, djali i Aliut; Profeti e 

mori Hasanin nën xhybe. Pastaj shkoi Hyseni; edhe ai hyri 

nën xhybe. Pastaj erdhi Fatimeja. Edhe ajo hyri nën xhybe. 
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 Pastaj erdhi Aliu. Edhe ai hyri nën xhybe. Kështu, 

xhybja mbulonte Profetin, Aliun, Fatimenë, Hasanin dhe 

Hysenin. Atëherë Profeti lexoi ajetin: „Zoti do vetëm t‟ju 

ruajë nga papastërtia, o Njerëz të Shtëpisë. Dhe t‟ju 

pastrojë deri në fund‟ (Sure “Ahzab”, ajeti 33).19 

2. Muslimi përcjell Sa‟d ibn Ebi Uakkas, që tregon se e 

kishte pyetur Mu‟avija, pse nuk kishte pranuar të fliste keq 

për Aliun. Sa‟di ishte përgjigjur:“Unë kujtoj tri thënie të 

Profetit për Aliun, të cilat më bëjnë të mos them gjë të keqe 

për të. Po të ishte për mua vetëm njëra prej tyre, do ishte 

më mirë se të kisha deve të kuqe.20 

E para është thënë kur Profeti donte të shkonte në 

luftën e Tabukut dhe e la Aliun në Medine. Aliu u 

dëshpërua që nuk pati fatin e mirë të shkonte bashkë 

me ushtrinë për të luftuar për hir të Zotit. Ai shkoi tek 

Profeti e i tha: „Po unë, të rri me fëmijët e gratë?‟ Profeti 

u përgjigj: “Nuk je i lumtur që je për mua si ka qenë Haruni 

për Musanë, edhe pse nuk do ketë profet pas meje?” 

E dyta: Ditën e çlirimit të Khajberit kam dëgjuar 

Profetin kur tha: “Sigurisht, unë do t‟ia jap flamurin (e 

Islamit) njeriut që e do Zotin e të Dërguarin e Tij dhe që Zoti 

dhe i Dërguari i Tij e duan.” Ne shpresuam të na jepej 

                                                             
19 Salih-u i Muslimit, vëll. 4, f. 1883, nr. 2424. (Kitab Fada‟il al-Sahaba, 
Bab Fada‟il Ahlul Bayt, seriali Sakhr, nr. 4450) 
20 Devetë e kuqe konsideroheshin me vlerë shumë të madhe në atë 
kohë. 
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neve flamuri, po Profeti tha: „I thoni Aliut të vijë tek 

unë!‟ Aliu erdhi megjithëse vuante nga një sëmundje e 

syve. Profeti i dha flamurin dhe Zoti na dhuroi fitoren 

nga duart e tij.  

E treta, kur zbriti ajeti i Muhabahalah-it, Profeti 

thirri Aliun, Fatimen, Hasanin dhe Hysenin dhe tha:  

„Zoti Im! Këta janë familja ime.‟21 

3. Imam Ahmed ibn Hanbali përcjell përmes Enes ibn 

Malikut se, kur zbriti ajeti i tat‟hir-it (Sure “Ahzab”, ajeti 

33), Profeti thërriste tek shtëpia Aliut dhe Fatimes çdo 

mëngjes për gjashtë muaj me radhë përpara se të shkonte 

në xhami për faljen e agimit: “Namaz, o Njerëz të 

Shtëpisë!‟Zoti do vetëm t‟ju mbajë larg papastërtisë (së 

mëkateve), o Njerëz të Shtëpisë! Dhe t‟ju pastrojë deri në 

fund‟ (Sure “Azab”, ajeti 33).‟22 

Por ka edhe hadithe për kuptimin e termit Kurba (të 

afërmit), që është përmendur disa herë në Kur‟an. Për 

shembull, sipas Kur‟anit, Profeti nuk kërkonte të paguhej 

nga ata që mësonte. Ai donte vetëm që, për të mirën e vet  

tëtyre, të donin të afërmit e tij. 

 Po kush janë të afërmit e tij? Zamakhshari, një 

dijetar dhe komentues i madh Syni i Kur‟anit, thotë se kur 

u shpall ky ajet, e pyetën Profetin për kuptimin e tij dhe 

                                                             
21 Salih-u i Muslimit, vëll 4, f. 1871, nr. 2408. (Kitab Fada‟il al-
Sahabahu, Sakhr serial nr. 4420). 
22 Musned-i Imam Ahmed ibn Hanbel, Sakhr serial nr. 13231. Shiko, 
gjithashtu, Sunan-u e al-Tirmidhiut Sakhr serial nr. 3130. 
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përata që duhej të respektoheshin nga të gjithë. Profeti u 

përgjigj: “Aliu, Fatimja dhe dy djemtë e tyre.”23 

 

Arsyeja 

Shi‟itët besojnë se arsyeja është burim i besueshëm i 

dijes dhe në harmoni të plotëme Zbulesën. Sipas disa 

haditheve, Zoti ka dy prova (huxhxhah), nëpërmjet të 

cilave njerëzit mund ta kuptojnë vullnetin e Tij: E 

brendshmja, që është arsyeja (al- „aklu), dhe e jashtmja, që 

janë profetët. Ndonjëherë arsyeja quhet “profet i 

brendshëm”, kurse profetët “arsye e jashtme”.  

Është një rregull i vendosur ndër juristët Shi‟itë që 

çdo gjykim i arriturm me anën e arsyes, është i njëjtë me 

gjykimin e arritur nëpërmjet fesë (shar‟) e anasjelltas. 

Pranohet, gjithashtu, njëzëri që një nga kushtet e 

përgjegjësisë morale ose ligjore është të kesh arsye të 

shëndoshë. Nëse dikush është i çmendur, ai nuk 

konsiderohet i përgjegjshëm për atë që bën.  

Ajo që pritet nga njerëzit besimtarë ndryshon, 

gjithashtu, sipas aftësive të tyre mendore dhe arsyetuese. 

Ata që janë shumë të zgjuar dhe inteligjentë pritet të jenë 

                                                             
23 Al-Kashshaf nga Zamakhshari, komentim për ajetin 42:23, vëll 4, f. 
220. 
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më të përgatitur, më të përkushtuar dhe më të bindur se 

ata që janë profanë ose të paditur. 

Sipas Kur‟anit, Zoti u kërkon të gjithë njerëzve të 

ushtrojnë aftësinë e tyre mendore dhe të mendojnë thellë 

për shenjat e manifestimet e Tij në Gjithësi. Në shumë raste 

jobesimtarët dënohen ngaqë nuk arrijnë të mendojnë ose 

veprojnë sipas kërkesave racionale. Për shembull, ata 

dënohen për imitim të verbër të paraardhësve të tyre.  

Ka shumë ajete me pyetje retorike të tilla: “A nuk 

mendojnë ata?!” (Sure “Ja Sin”, ajeti 68); “A nuk 

mendojnë ata për Kur‟anin?!” (Sure “Nisa”, ajeti 82; Sure 

“Muhamed”, ajeti 24) dhe, “Në këto, a ka shenja përata që 

mendojnë” (Sure “Rra‟d”, ajeti 4; Sure “Nahl”, ajeti 67; 

Sure “Rrum”, ajeti 28). 

Në përgjithësi, arsyeja kontribuon në studimet fetare 

në tri fusha kryesore:  

Së pari, në kuptimin e realiteteve të botës, të tilla si 

qenia e Zotit, e vërteta e fesë dhe faktet shkencore.  

Së dyti, në futjen e parimeve të vlerave morale e të 

normave ligjore, të tilla si e keqja e shtypjes dhe e mira e 

drejtësisë.  
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Së treti, në vendosjen e standarteve e të proçeseve 

logjike të arsyetimit e të konkludimit. Islami i njeh dhe i 

rekomandon me forcë të treja këto funksione të arsyes. 

Në të kundërt, roli i Zbulesës ose i Shkrimeve të 

Shenjta në studimet fetare mund të përmblidhet në sa 

vijon: 

 Në konfirmimin e fakteve që arsyeja tashmë i njeh; 

 Në futjen e subjekteve të reja që arsyeja nuk i njeh, 

të tilla si hollësitë e ringjalljes dhe vlerësimet e hollësishme 

të moralit e të sistemeve ligjore; 

 Në vendosjen e sanksioneve nëpërmjet sistemeve 

fetare të shpërblimit dhe ndëshkimit. 

Në fund duhet thënë se në Islam nuk ka asgjë të 

paarsyeshme. Natyrisht, duhet dalluar mes gjykimeve 

racionale të caktuara e vendimtare dhe hamendjeve e 

opinioneve vetjake. Nëse ka raste kur duket sikur gjykimi 

racional bie në konflikt me pozicione të caktuara fetare, 

duhet pranuar mundësia e të paktën një gabimi në njërën 

nga anët, ose nuk kemi pasur një gjykim të mirëfilltë të 

arsyes, ose nuk kemi pasur një ligj fetar.  

Zoti nuk i drejton kurrë gabim njerëzit, duke u thënë 

me anë të profetëve që të bëjnë diçka që bie ndesh me 

arsyen që vetë Zoti na e ka dhënë. Ka pasur gjithmonë 

gjykime që i janë veshur arsyes e që janë parë si 
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kundërshtuese të pozitave fetare, por pas një gykimi të 

hollësishëm, ka rezultuar se ato kanë qenë në kundërshtim 

me premisat vendimtare të arsyes. 

 

Konsesusi (ixhma-ja) 

Tradicionalisht, një prej burimeve të kuptimit të 

Islamit është konsesusi (ixhma-ja). Sipas metodologjisë 

Shi’ite të mendimit, konsensusii të gjithë njerëzve, apo i një 

pjesë të tyre, si për shembull i dijetarëve, nuk mjafton në 

vetvete për të qenë një provë (huxhxhah); ashtu si mund të 

bëjë gabim një njeri, mund të bëjnë edhe dy, tre ose mijëra, 

madje edhe të gjithë.  

Megjithatë, në rastet kur midis të gjithë muslimanëve 

apo dijetarëve muslimanë vendoset një marrëveshje në 

mënyrë të tillë që në themel të saj të jetë Syneti, ajo mund 

të shërbejë si provë apo instrument i dëshmimit të vullnetit 

të Zotit.  

Për shembull, kur konstatojmë që të gjithë 

muslimanët e kohës së Profetit e kryenin faljen në një 

mënyrë të caktuar, kuptojmë që është Profeti që i ka 

udhëzuar të veprojnënë atë mënyrë; përndryshe nuk do 

mund të gjenim faktor tjetër që do mund të unifikonte 

veprimet e tyre. Nuk mund të imagjinohet që të gjithë ata 
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të kenë vepruar verbërisht dhe pa udhëzim ashtu si duhet 

ose që të gjithë ata të kenë vepruar gabim e Profeti të mos i 

ketë korrigjuar. 

Kështu, për Shi‟itët konsesusi në vetvete nuk është 

dëshmi. Ai funksionon kur shpie tek zbulimi i Synetit. 

Prandaj, nëse sot muslimanët pajtohen në një çështje të 

dhënë, kursë një dijetar ka dyshime për gjykimin Islam 

lidhur me atë çështje, ai nuk mund të thotë në pikëpmaje 

metodologjike që meqë të gjithë thonë këtë gjë, duhet që 

edhe unë të them të njëjtën gjë.  

Ka pasur shumë raste në histori kur të gjithë njerëzit 

kanë besuar në të njëjtën mënyrë, e më vonë ka dalë se e 

kishin gabim, kujtojmë për shembull rastin kur mendohej 

nga të gjithë që toka ishte e sheshtë.  

Nuk ka dyshim që vetëm Kur‟ani edhe Syneti janë të 

vërtetë e të imunizuar nga gabimet. Ky konceptim i jep 

mendimit Shi‟it një lloj dinamizmi, kështu që çdo brez 

dijetarësh, madje dhe çdo dijetar i marrë veçmas, të jetë i 

aftë që t‟i drejtohet Kur‟anit dhe Synetit, e kjo kërkon që t‟u 

drejtohet realisht e drejtpërdrejtë, për të bërë, vetë ata, një 

ixhtihad original, që është hetimi dhe gjykimi i pavarur i 

çështjes. Ixhtihad-i nuk është ndalur kurrë në botën Shi‟ite, 

as i është mbyllur rruga. 
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 Shi‟itët besojnë se pikëpamja e çdo juristi, sado e lartë 

që të jetë pozita e tij, nuk është e imunizuar nga analiza 

dhe debati shkencor. Natyrisht, si në çdo disiplinë tjetër, 

çdo dijetar i fesë ka nevojë që të konsultojë dhe të analizojë 

me kujdes veprat e paraardhësve të tij. 
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Kreu 3 

 

DOKTRINAT 

 

Gjatë të gjithë historisë së Islamit, pavarësisht nga 

dallimet ndërmjet tyre, muslimanët kanë pasur 

marrëveshje të gjerë jo vetëm lidhur me shumë parime të 

Islamit, por edhe prej shumë prej praktikave të tij.  

Kur‟ani dhe personaliteti i madh i Profetit, nga njëra 

anë dhe dashuria e çiltër e përkushtimi i të gjithë 

muslimanëve ndaj tyre, në anën tjetër, i kanë unifikuar 

muslimanët dhe i kanë bërë një komb të vërtetë, që ka 

identitetin e vet, trashëgiminë e vet, qëllimet e veta, 

objektivat e veta dhe fatin e vet.  

Krahas me sfidat e kohës, për të zgjuar dhe forcuar 

ndjenjën e unitetit e të vëllazërisë midis muslimanëve ka 

ndihmuar edhe armiqësinë e kundërshtarëve të Islamit. 

Personalitet e mëdha islame në krye të shkollave të 
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ndryshme islame i kanë bërë gjithmonë jehonë thirrjes 

kur‟anore e profetike për unitet e vëllazëri. 

Përsa i përket besimit, të gjithë muslimanët besojnë 

Zotin e njëjësinë e Tij, profetët në përgjithësi dhe misionin 

e Profetit Muhamed në veçanti, Ringjalljen dhe trajtimin e 

drejtë e të barabartë të secilit në Ditën e Gjykimit.  

Këto janë parimet më themelore të Islamit, me të cilat 

pajtohen të gjithë muslimanët. Një vështrim më tërësor 

rreth përmasave të pajtimit midis muslimanëve Shi‟itë dhe 

muslimanëve Syni jepet në fragmentin në vazhdim: 

 Që nga Revolucioni Islamik në Iran, të gjithë e dinë 

që Shi‟itët janë muslimanë që respektojnë, njësoj si Synitët, 

të njëjtën doktrinë qëndrore të njëjësisë së Zotit, të njëjtin 

shkrim të shenjtë (Kur‟anin), të njëjtin Profet, Profetin 

Muhamed, të njëjtin besim te Ringjallja e pasuar nga 

Gjykimi i Fundit dhe tek të njëjtat detyrime themelore, 

falja, agjërimi, pelegrinazhi, dhënia e zekatit dhe xhihadi 

(lufta e shenjtë).  

Këto pika të përbashkëta janë më të rëndësishme se 

dallimet, nuk ka më asnjë kundërshtim teorik për një Shi‟it 

që falet me një Syni ose anasjelltas, megjithëse në të 

kaluarën ka pasur shumë vështirësi, të cilat ende mbeten 

në praktikë. (Richard, f. 5; me shkurtime). 
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Më poshtë do të vijojmë me përshkrimin e parimeve 

të fesë e të çështjeve të besimit. Disa nga besimet 

karakteristike të Shi‟itëve do të shqyrtohen më pas.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 Njëri prej burimeve të diskutimeve të mëposhtme për parimet e 
praktikat e Islamit është “Hyrje në Islam” nga Bashir Rahim. Për një 
version direct të këtij artikulli e hyrje të tjera në Islam, shih 
http://www.al-islam.org 
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PARIMET E FESË 

 

1. Njëjësia e Zotit 

Besimi islam formulohet nëpërmjet thënies së dy 

dëshmive, pra që nuk ka Zot tjetër veç Zotit (Allahut, gjë 

që do të thotë se askush dhe asgjë tjetër nuk meriton të 

adhurohet) dhe se Muhamedi është i dërguari i Tij (La 

ilaha-il-lallah Muhammadur-rasulullah). 

 Muslimanët besojnë se Allahu është Një. Ai nuk ka as 

shokë, as fëmijë. Ai është Fillimi dhe Ai është Fundi. Ai 

është i Plotfuqishmi, i Gjithëdituri dhe i Kudogjenduri. 

Kur‟ani thotë se Ai është më afër njeriut sesa vena e qafës, 

por Ai nuk mund të shihet me sytë apo të rroket nga 

intelekti njerëzor.  

Në një lutje, Imam Aliu thotë: 

“O Zot, vërtetë unë të drejtohem Ty me Emrin Tënd, me 

emrin e Allahut, të Gjithëmirëshmit, Mëshirëplotit, o Zotëruesi i 

Madhëstisë dhe i Shkëlqimit, i Përjetshëm. o Vetekzistues, o i 

Amshuar, nuk ka Zot tjetër veç Teje.” 
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Drejtësia e Zotit: Ndër atributet e Zotit, Shi‟itët e 

vënë theksin sidomos tek drejtësia. Natyrisht, të gjithë 

muslimanët besojnë se Zoti është i Drejtë („adil), se Zoti 

nuk bën kurrë asnjë padrejtësi ndaj robëve të Tij dhe se Ai 

nuk i shtyp kurrë njerëzit e Tij. 

Ky fakt shprehet qartë në Kur‟an:“Zoti nuk është 

aspak i padrejtë me robët.” (Sure “Ali Imran”, ajeti 182; 

Sure “Enfal”, ajeti 51 dhe Sure “Haxh”, ajeti 10) 

Dhe:“Zoti yt nuk është aspak i padrejtë me robët.” 

(Sure “Fusilet”, ajeti 46) 

Dhe:“Unë nuk jam aspak i padrejtë me robët.” (Sure 

“Kaf”, ajeti 29) 

Dhe:“Sigurisht, Zoti nuk u bën asnjë padrejtësi as sa 

një thërrime.” (Sure “Nisa”, ajeti 40) 

Dhe: “Sigurisht, Zoti nuk ubën asnjë padrejtësi 

njerëzve, po njerëzit janë të padrejtë me vetet e tyre.” 

(Sure “Junus”, ajeti 44)25 

Përveç rëndësisë që ka në vetvete drejtësia e Zotit, 

arsye tjetër pse Shi‟itët e theksojnë këtë doktrinë sepse 

Ash‟aritët, një grup teologësh Syni, besojnë se nuk ka 

kritere objektive për veprimet moralisht të drejta apo të 

                                                             
25 Ka shumë më tepër ajete në Kur‟an që vërtetësojnë drejtesinë e Zotit 
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gabuara. E mirë do të thotë ajo që bën Zoti ose ajo që 

urdhërohet nga Zoti. Për pasojë veprimet dhe urdhërat e 

Zotit janë të mira dhe të drejta qysh në përkufizim. Ata 

besojnë se nëse Zoti na kërkon që të gënjejmë, gënjeshtra 

do të ishte e mirë dhe nëse Zoti do t‟i dërgonte në Skëterrë 

njerëzit e përkushtuar kjo do të ishte e drejtë.  

Natyrisht, ata besojnë se Zoti nuk bën kurrë veprime 

të tilla, jo sepse ato janë të gabuara në vetvete, po për 

faktin se Ai e ka thënë tashmë në praktikë se këto veprime 

janë të gabuara. Ash‟aritët besojnë, gjithashtu, se qeniet 

njerëzore nuk kanë vullnet të lirë dhe se është Zoti ai, i Cili 

ndërton veprimet e tyre, pa u lënë atyre ansnjë rol në to, 

duke qenë kështu thjesht mjedise ku Zoti manifeston 

veprimet. 

Teologët Shi‟itë dhe disa teologë të tjerë Syni, si 

Mu‟tezilitët, besojnë se e mira dhe e keqja, e drejta dhe e 

gabuara janë objektive dhe se ekzistojnë kritere racionale 

për vlerësimet morale. Kjo do të thotë se ata besojnë në 

qenësinë e së mirës e në qenësinë e së keqes. 

 Ata besojnë se ka realisht një dallim ndërmjet 

drejtësisë dhe shtypjes, për shembull, dhe se nuk është e 

rastit që Zoti na kërkon të jemi të drejtë e të mos i bëjmë 

padrejtësi njeriu, as armikut, madje.  
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Ata besojnë, gjithashtu, se qeniet njerëzore janë të lira 

dhe përgjegjëse për veprimet e tyre. Natyrisht, Mutezilitët 

besojnë në doktrinën e tefuid-it, sipas së cilës Zoti ua ka 

dorëzuar njerëzve autoritetin e Tij mbi veprimet e tyre të 

vullnetshme dhe se ata kanë kontroll të plotë mbi veprimet 

e tyre. 

Kurse Shi‟itët besojnë se, megjithëse determinizimi 

(xhebr) është i gabuar dhe bie ndesh me drejtësinë hyjnore 

dhe megjithëse njerëzit janë të lirë, liria dhe fuqia e tyre 

është e kufizuar dhe Zoti ka autoritet të plotë mbi veprimet 

e tyre. 

Ky fakt shprehet në hadithin e mirënjohur të Imam 

Xha‟ferr Sadikut: “Nuk ka asnjë detyrim (xhebr) e as delegim 

absolut të fuqisë (tefuid). Çështja është e ndërmjetme midis 

këtyre dy ektremeve.”26 

Për shkak të rëndësisë vendimtare të kësaj çështje në 

të gjitha sistemet e vlerësimit, Shi‟itët kanë theksuar 

gjithmonë doktrinën e drejtësisë së Zotit, duke e vendosur 

shpesh herë krahas teuhid-it (njëjësisë hyjnore), 

profetësisë, Imamatit (udhëheqësisë) dhe Ringjalljes, si një 

nga pesë Parimet e Besimit (Usul al-Mas‟hab), në dallim 

                                                             
26 Al-Saduk, Muhamed ibn Ali ibn Hysejn ibn Babaueih, Al-Teuhid 
(Kum: Xhami‟at al-Mudarrisin), f. 362 



Duke zbuluar Islamin Shi‟it 

  55  
 

nga tre Parimet e Fesë (Usul al-Din), teuhidi, profetësia dhe 

ringjallja, që njohin të gjithë muslimanët. 

Theksimi i çështjes së drejtësisë hyjnore nuk është 

kufizuar vetëm në aspektin teorik të Islamit Shi‟it. Në fakt, 

Shi‟itët e shohin problemin e drejtësisë si aspekt 

fundamental të Islamit dhe kanë bërë gjithmonë thirrje për 

zbatimin e parimit të drejtësisë edhe në rrafshin shoqëror. 

2. Profetësia 

Zoti e ka krijuar njerëzimin për një qëllim (Sure 

“Fusilet”, ajeti 56). Ai i ka dhënë njeriut arsyen dhe 

vullnetin e lirë për të gjetur rrugën e tij drejt përsosmërisë 

dhe lumturisë së tij. Përveç kësaj, ai e ka plotësuar arsyen 

njerëzore me Shpalljen e Tij.  

Nëpërmjet urtësisë dhe drejtësisë së Tij, Ai nuk ka 

lënë pa udhëheqësi asnjë popull apo qoshe të botës. Ai u 

ka dërguar profetë të gjithë kombeve, për t‟i udhëzuar dhe 

udhëhequr (Sure “Junus”, ajeti 47 dhe sure “Nahl”, ajeti 

36). Profeti i parë ka qenë Ademi, kurse i fundit 

Muhamedi, Vula e profetëve (Sure “Ahzab”, ajeti 40). 

 Kur‟ani përmend njëzet e pesë nga profetët dhe thotë 

se ka pasur shumë më tepër (Sure “Gafir”, ajeti 78). Nga sa 

thonë hadithet, muslimanët besojnë se kanë qenë 124000 

profetë. Ndërmjet atyre që përmenden në Kur‟an janë 
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Ademi, Nuhu, Ibrahimi, Ismaili, Isaaku, Luti, Jakubi, 

Jusufi, Ejubi, Musai, Haruni, Ezekieli, Daudi, Sylejmani, 

Junusi, Zekiriai, Jahjai (Gjon pagëzori), Isai dhe 

Muhamedi. Ndër ta, Nuhu, Ibrahimi, Musai, Isai dhe 

Muhamedi kanë pasur misione universal dhe kanë sjellë 

kode të reja sheriati. Ata quhen “Ulu al-„Azm”, që do të 

thotë “ata që kanë vendosmëri të madhe.” 

Përveç vetvetes, Kur‟ani flet për katër libra Qiellorë, 

Libri i Ibrahimit (Sure “A‟la”, ajeti 19), Psalmet e Daudit 

(Sure “Nisa”, ajeti 163 dhe Sure “Isra”, ajeti 55); Teurati i 

Musait (Sure “Bekare, ajeti 87, Sure “Ali Imran”, ajeti 3 dhe 

4, Sure “En‟am”, ajeti 91 dhe 154) dhe Ungjilli i Isait (Sure 

“Maide”, ajeti 46).  

Muslimani duhet të besojë në të gjithë Librat e Shenjtë 

(Sure “Bekare”, ajeti 4 dhe 285) dhe në të gjithë profetët 

(Sure “Nisa”, ajeti 152). Siç do ta shohim më poshtë, 

Shi‟itët besojnë gjithashtu se të gjithë profetët kanë qenë 

domosdoshmërisht të pagabueshëm dhe pa mëkate, 

përpara dhe gjatë misionit të tyre. 

Ashtu si muslimanët e tjerë edhe Shi‟itët kanë dashuri 

të madhe për Profetin Muhamed. Ata shikojnë tek Profeti 

Muhamed modelin perfekt të mbështetjes së plotë te Zoti, 

dijen e thellë të Zotit, përkushtimin e pakufi ndaj Zotit, 

bindjen e çiltër ndaj vullnetit hyjnor, karakterin më fisnik, 

dhembshurinë dhe mëshirën për të gjithë njerëzimin.  
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Nuk ka qenë rastësi që Zoti e zgjodhi për të shpallur 

për njerëzimin mesazhin e Tij të fundit, më të përsosurin. 

Që të mund të marrësh zbulesën hyjnore dhe të të 

drejtohet vetë qielli, duhet të jesh i një kalibri shumë të 

lartë. Është e natyrshme që aftësia për të pritur zbulesën 

më të përsosur të kërkojë kaibrin më të lartë.  

Karakteri dhe sjellja vetjake e Profetit kanë dhënë një 

ndihmesë shumë të madhe në përparimin e Islamit. Ai 

njihej qysh në fëmijëri si njeri i ndershëm, i besuar dhe i 

përkushtuar. Gjatë profetësisë së tij ai iu përmbajt 

gjithmonë parimeve dhe vlerave të tij.  

Në kohë të mira e të vështira, të sigurta dhe të 

pasigurta, paqeje e lufte, fitoresh e humbjesh, ai 

manifestonte gjithmonë përulësi, drejtësi dhe besim. Ai 

ishte aq kokëulur sa nuk e çmoi kurrë veten e tij, nuk u 

ndje kurrë superior ndaj të tjerëve dhe nuk bëri jetë 

luksoze.  

Edhe kur ishte i vetëm e i pafuqishëm edhe kur 

qeveriste Gadishullin Arabik dhe muslimanët e pasonin 

me gjithë zemër, ai sillej njësoj. Ai jetonte shumë thjesht 

dhe ishte gjithmonë midis njerëzve, veçanërisht me të 

varfërit. Ai nuk pati pallat, as roje. Kur rrinte me shokët, 

askush nuk mundi ta dallonte nga të tjerët nga vendi ku 

ishte ulur apo nga veshjet e tij. 
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 Vetëm fjalët e tij dhe shpirti i tij e dallonin prej të 

tjerëve. 

Ai ishte kaq i drejtë sa nuk i shpërfillte kurrë të drejtat 

e të tjerëve, madje as të armiqve të tij. Ai shëmbullosi në 

jetën e tij urdhrin Kur‟anor: “O ju që keni besuar! Jini të 

ndershëm për hir të Zotit, barteni dëshminë me drejtësi e 

mos u shtyni nga urrejtja e një populli që të mos veproni 

drejtëisht, veproni me drejtësi, sepse ajo është më afër 

devotshmërisë.” (Sure “Maide”, ajeti 8) 

Përpara betejave, ai i udhëzonte gjithmonë ushtarët e 

tij që të mos i dëmtonin gratë, fëmijët, të moshuarit dhe ata 

që dorëzoheshin, të mos i prishnin arat dhe kopshtet, të 

mos i ndiqnin ata që largoheshin nga fronti i luftës dhe të 

silleshin mirë me robërit. 

Pak përpara se të ndërronte jetë, Profeti shpalli në 

Xhami: “Kushdo nga ju që mendon se i kam bërë padrejtësi, të 

dalë përpara dhe të bëjë drejtësi. Sipas meje, të bësh drejtësi në 

këtë botë është më mirë, sigurisht, sesa të japësh llogari përpara 

engjëjve dhe profetëve në Botën e Përtejme.” 

Ata që ishin në xhami, nisën të derdhnin lotë, sepse u 

kujtoheshin të gjitha sakrificat që Profeti kishte bërë për ta, 

si dhe mundimet që ai kishte hequr gjatë udhëheqjes së 

tyre. Ata e dinin se ai s‟u kishte dhënë kurrë përparësi 

nevojve të tij dhe nuk e kishte parapëlqyer kurrë rehatinë e 
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qetësinë e tij në raportet me të tjerët. Prandaj, iu përgjigjën 

me dëshmitë e një mirënjohje të thellë dhe respekti të 

pafund. Por njëri ndër ta, Sauadah ibn Kajs, u ngrit dhe 

tha: 

“U bëfshin shpërblesë për shpëtimin tënd ime më dhe 

im atë! O i Dërguari i Zotit! Kur u ktheve nga Ta‟ifi, unë 

dola të të prisja si mik, ndërkohë që ti ishe duke kaluar mbi 

një deve. Ti ngrite shkopin për t‟i dhënë devesë drejtim, po 

ai më goditi mua mu në bark. Unë nuk e di nëse kjo goditje 

ka qenë e qëllimshme apo e paqëllishme.” 

 Profeti iu përgjigj: “Zoti më ruajt nga bërja qëllimisht e 

veprimeve të tilla.” 

Pastaj, Profeti i tha Bilalit të shkonte në shtëpinë e 

Fatimes dhe t‟ia sillte atë shkop. Kur ia sollën, Profeti i tha 

Sauadahut se mund t‟ia kthente goditjen dhe të merrte 

hakun. Dhe meqë Sauadahu kishte thënë se shkopi e kishte 

goditur në bark, Profeti ngriti këmishën që Sauadahu t‟a 

godiste në të njëjtin vend. Sauadahu pyeti: “O i Dërguari i 

Zotit! A mund të ta prek barkun me buzë?” 

Profeti pranoi. Atëherë Sauadahu e puthi Profetin 

nëbark dhe u lut që për arsye të këtij veprimi Zoti ta 

mbronte nga zjarri në Ditën e Ringjalljes. Profeti tha: 

“Sauadah! A do të më falësh apo kërkon ende të 

hakmerresh?” Ai u përgjigj: “Të fal”. Atëherë Profeti u lut: 
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“O Zot! Fale Sauadah ibn Kajs siç e fali ai Profetin Tënd, 

Muhamedin!”27 

3. Imamati 

 Siç përmendëm dhe më parë, Shi‟itët besojnë te 

institucioni i Imamatit si vazhdim i profetësisë. Në 

arabisht, kuptimi litëral i termit “Imam” është udhëheqës, 

drejtues.” Në terminologjinë e përgjithshme, Imami mund 

të jetë i mirë ose i keq. Shtrirja e udhëheqjes së tij mund të 

jetë shumë e gjerë, siç është udhëheqja e një kombi të tërë, 

por edhe e kufizuar, siç është udhëheqja e besimtarëve të 

mbledhur në një xhami. 

 Kurse në besimin Shi‟it, Imami, në kuptimin e tij më 

të ngushtë, është njeriu që është përgjegjës për të gjitha 

çështjet politike dhe fetare të kombit Islam. Shprehur 

ndryshe, Imami është njeriu që vetë Zoti e cakton me 

emërim të qartë (nass), që paraqitet si i tillë nga vetë Profeti 

dhe më vonë edhe nga çdo Imam paraardhës, që ka për 

detyrë të udhëheqë bashkësinë muslimane, të interpretojë e 

të mbrojë fenë dhe ligjin (sheriatin) dhe të udhëheqë 

bashkësinë në të gjitha punët. Imami është Përfaqësuesi i 

Zotit në tokë (khalifatu-Allah) dhe vazhduesi i Profetit. 

                                                             
27 Mustadrak Uasa‟il al-Shia, vëll. 18, f. 287 dhe 288. 
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 Ai duhet të jetë pa mëkate dhe të zotërojë diturinë 

hyjnore si në kuptimin ekzotik edhe në kuptimin e 

Kur‟anit. 

Pikëpamja Synite: Muslimanët Syni e përdorin 

termin Imam si barasvlerës të termit “Kalif” (khalifah). Në 

arabisht termi “khalifah” do të thotë “vazhdues”. Ky term 

është përdorur si titull për të gjithë ata që kanë marrë 

pushtetin dhe kanë drejtuar shtetin islam pas vdekjes së 

Profetit Muhamed. 

 Kalifi mund të zgjidhet, të emërohet nga paraardhësi 

i tij, të përzgjidhet nga një komitet, madje dhe ta marrë 

pushtetin me forcën e armëve. Kalifi mund të mos jetë i 

pamëkatë dhe nuk është nevoja që ai të ketë cilësi më të 

larta se të tjerët, për shembull në besim apo dije. 

Shi‟itët e të Dymbëdhjetëve, që përbëjnë shumicën 

dërrmuese të muslimanëve Shi‟itë, besojnë se Profeti është 

vazhduar nga dymbëdhjetë imamë28. Këta janë: 

                                                             
28Ka një varg hadithesh në të cilat Profeti përmend se pas tij do të ketë 
dymbëdhjetë udhëheqës. Për shembull, Bukhariu tregon se Profeti ka 
thënë: “Pas meje do të ketë dymbëdhjetë udhëheqës (emirë).” Pastaj, 
kumtuesi na tregon se Profeti kishte thënë diçka që ai nuk kishte 
mundur ta dëgjonte. Atëherë kishte pyetur për atë që kishte thënë 
Profeti babain e tij, që kishte qenë dhe ai i pranishëm në atë rast. I ati i 
përgjigjur që Profeti kishte thënë: “Këta dymbëdhjetë udhëheqës do 
jenë të gjithë nga fisi i Kurejshëve.” (sahih i Bukhariut, Kitab al-
Ahkam, Kreu 51 në al-Istikhlaf). Edhe Muslimi e kumton këtë hadith 
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1. Imam Ali ibn Ebu Talib29 / Rënë dëshmor 40/659 

2. Imam Hasan ibn Ali / Rënë dëshmor 50/669 

3. Imam Hysejn ibn Ali / Rënë dëshmor 61/680 

4. Imam Ali ibn Hysejn / Rënë dëshmor 95/712 

5. Imam Muhamed ibn Ali /Rënë dëshmor 114/732 

6. Imam Xha‟ferr ibn Muahmed / Rënë dëshmor 148/765 

7. Imam Musa ibn Xha‟ferr / Rënë dëshmor 183/799 

8. Imam Ali ibn Musa / Rënë dëshmor 203/817 

9. Imam Muhamed ibn Ali / Rënë dëshmor 220/835 

10. Imam Ali ibn Muhamed / Rënë dëshmor 254/868 

11. Imam Hasan ibn Ali / Rënë dëshmor 260/872 

12. Imam al-Mahdi / Lindur 255/868. 

Besimi për shpëtimtarin ekziston në shumicën e feve 

(në mos, në të gjitha). Në Islam, idea e shpëtimtarit futet në 

shumë maturi nëpërmjet doktrinës së al-Mahdi-ut (i 

Udhëzuari), i cili do të vijë me bekimin e Zotit dhe do ta 

mbushë tokën me drejtësi,pasi të jetë e mbushur me 

padrejtësi dhe shtypje. 

                                                                                                                                     
duke thënë se treguesi i tij kishte shkuar me të atin tek Profeti, i cili 
kishte thënë: “Kjo fe nuk do të përfundojë para se të ketë pasur dymbëdhjetë 
pasardhës (kalifah).” Pastaj, kumtuesi thotë: “Profeti tha diçka që unë 

nuk e kuptova, prandaj unë e pyeta babanë tim. Ai u shpreh se Profeti 
kishte thënë: “Ata janë të gjithë prej Kurejshëve‟. “(Sahih i Muslimit, 

Kitab al-Imarah, Kreu Njerëzit ndjekin Kurejshët dhe Kalifati është tek 
Kurejshët). 
29 Siç e pamë më parë, Imam Aliu ishte kushëriri dhe dhëndëri i 
Profetit (bashkëshorti i Zonjës Fatime). Ai ka qenë njeriu i parë që ka 
përqafuar Islamin. 
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 Idea e shpëtimtarit ose e një fundi të mirë për botën 

jepet në shumë ajete kur‟anore dhe hadithe islamike. Për 

shembull, në Kur‟an lexojmë: 

“Ne kemi shkruar në Zebur pas Teuratit: “Tokën do 

ta trashëgojnë njerëzit e Mi të nderuar”(Sure “Enbija”, 

ajeti 105). 

Dhe: “E, Ne deshëm që t‟i shpërblejmë ata që i 

trajtuan si inferior mbi tokë, t‟i bëjmë udhëheqës dhe t‟i 

bëjmë trashëgimtarë [Tanët](Sure “Kasas”, ajeti 25).” 

Më poshtë janë vetëm disa hadithe të njohur për të 

njëjtën ide të shpëtimtarit, që përmenden në burimet 

Synite dhe ato Shi‟ite: 

1. Profeti ka thënë:“Edhe sikur e gjithë kohëzgjatja e 

ekzistencës së Botës të ketë shteruar e të ketë mbetur veç një ditë 

(përpara ditës së Gjykimit), Zoti do ta zgjasë atë ditë në aq kohë 

duhet për të vendosur mbretërinë e një njeriu nga familja ime, i 

cili do thirret me emrin tim.”30 

 

                                                             
30 Sunan i al-Tirmidhiut, Kitab al-Fitan, Sakhr serial nr. 2156 dhe 2157 
dhe Sunan i Ebu Davudit, Kitab al-Mahdi, Sakhr serial nr. 3733 dhe 
3374. Sipas Ebu Davudit, hadithi mbaron me, “Ai do ta mbushë tokën 
me drejtësi pasi ajo të ketë qenë plot me padrejtësi dhe atypje.” Shih 
gjithashtu Musnadin e Ahmadit, Musnad al- „Asharah al-
Mubashsharin bi al-Xhannah, Sakhr serial nr. 734 dhe Sunan-in e Ibn 
Maxhah, Kitab al-Xhihad, serial nr. 2769.  
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2. Profeti ka thënë gjithashtu:“Mahdiu është prej nesh, 

pjestarëve të Familjes (Ehli Bejtit). Zoti do t‟i përgatisë për të 

brenda një nate (punët e tij)”31 

 

3. Më tej, Profeti ka thënë: “Mahdiu do të jetë prej 

familjes sime, nga pasardhësit e Fatimes.”32 

 

4. Xhabir ibn Abdullah al-Ensari ka kumtuar 

gjithashtu, se e ka dëgjuar tëDërguarin e Zotit kur ka 

thënë: “Një grup nga ymmeti im do luftojë për të vërtetën deri 

në ditën e Gjykimit. Kur të zbresë Isai, biri i Merjemes, 

udhëheqësi i tyre do t‟i thotë: “Jo, se Zoti ka bërë me të vërtetë 

midis jush udhëheqës të të tjerëve, me qëllim që ta nderojë këtë 

ymmet.”33 

Kështu, Mahdiu do të ketë një mission universal. Ai do 

të jetë prej pasardhësve të Zonjës Fatime dhe emri i tij do të 

jetë i njejtë me emrin e Profetit Muhamed. Shi‟itët besojnë 

se ai është i biri i Imam Hasan al- „Askariut. Ai është lindur 

më 255 (Hixhri) dhe fshehja e tij ka filluar në vitin 260 

Hixhri. Ai është ende gjallë dhe Zoti e mbron në gjendjen e 

                                                             
31 Sunan i ibn Maxhaxh, Kitab al-Fitan, Sakhr serial nr. 4075 dhe 
Musned i Ahmdait, Musned al- „Asharah al-Mubashsharin bi al-
Xhannah, Sakhr serial nr. 610. 
32 Sunan i Ebu Davudit, Kitab al-Mahdi, Sakhr serial nr. 3735. Shih 
gjithashtu Sunan-in e Ibn Maxhah, Kitab al-Fitan, Sakhr serial nr. 4076.  
33 Sahih i Muslimit, Kitab al-Iman, Sakhr serial nr. 225 dhe Musned i 
Ahmadit, Baki Musned al-Mukthirin, Sakhr serial nr. 14193 dhe 14595. 
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fshehtësisë derisa të bëhen përgatitjet për rishfaqjen e tij. 

Të njëjtën gjë e besojnë edhe një pjesë e dijetarëve Syni, por 

ka dhe dijetarë Syni që besojnë se ai nuk ka lindur ende. 

 Në A‟jan al-Shi‟ah,Sejjid Muhsin al-Amini përmend 

trembëdhjetë shembuj të dijetarëve Syni që kanë pohuar se 

Mahdiu është biri i Imam Hasanit dhe se tashmë ekziston, 

të tillë si Muhamed ibn Jusuf al-Kenxhi al-Shafi‟i te Al-

Bajan fi Akhbar Sahib al-Zaman-i dhe Kifajat al-Talib fi 

Manakib Ali ibn Ebi Talib-in;Nur al-Din Ali ibn Muhamed 

al-Maliki te Al-Fusul al-Muhimmah fi Ma‟tifat al-A‟immah 

dhe Ibn al-Xhauzi te libri I tij i mirënjohurTadhkira al-

Khauass-i. 

 

4. Ringjallja 

Bota do marrë fund Ditën e Ringjalljes (Kijametit), 

Ditën e Gjykimit. Të gjithë do ringjallen dhe do dalin 

përpara Zotit, i Cili do vendosë fatet e tyre individuale në 

pajtim me besimet dhe veprat e tyre në këtë botë.  

E mira do shpërblehet dhe e keqja do ndëshkohet 

(Sure “Haxh”, ajeti 1, 2 dhe 6-9;Sure “Ali Imran”, ajeti 185, 

Sure “En‟am”, ajeti 62). Zoti do t‟i trajtojë njerëzit me 

drejtësi, por faktori vendimtar në dhënien e Drejtëisë së Tij 

do të jetë Mëshira e Tj (Sure “En‟am”, ajeti 12). 
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Shënim: 

 

Ndonëse gjithë muslimanët besojnë në parimet e 

mësipërme të Islamit, ka një dallim të vogël në artikulimet 

e tyre për këto besime dhe praktika. Muslimanët Shi‟itë i 

shprehin këto besime si parime ose rrënjë të fesë (Usul al-

Din), kurse veprimet adhuruese që duhen ndjekur si 

praktika ose degëzime të fesë (Furu‟al-Din).  

Arsyeja për një artikulim të tillë është fakti që këto 

besime janë aspektet më themelore të fesë, pra dhe kriteret 

e qenies musliman. Megjithatë veprimet e detyrueshme të 

adhurimit janë rrjedhime të qenies besimtar, sepse besimi i 

vërtetë shfaqet me veprime sistematike. 

 Zakonisht muslimanët Syni e paraqesin deklaratën e 

Islamit (kalimah), që konsiston në dëshminë se nuk ka Zot 

tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i Dërguari i 

Tij, krahas me katër veprime adhurimi, që janë faljet e 

përditshme, agjërimi, pelegrinazhi në Mekë dhe dhënia e 

zekatit, si Pesë Shtyllat e Besimit.  

Veprimet e tjera adhuruese, që janë të urdhëruarit në 

të mirëdhe ndalimi nga e keqja dhe përpjekja (xhihad) në 

rrugën e Zotit, ata i quajnë si veprime të detyrueshme që 

nuk përfshihen tek Shtyllat e Besimit. 
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Kreu 4 

 

PRAKTIKAT 

 

Veprimet e detyrueshme kryesore të adhurimit, që i 

pranojnë si muslimanët Syni edhe ata Shi‟itë, janë: 

1. Namazi 

Të gjithë muslimanët, meshkuj e femra, duhet të 

falin namazin pesë herë në ditë që nga momenti që arrijnë 

moshën e pubertetit. Që të fillosh faljen e namazit, duhet së 

pari të marrësh abdes (vudu‟) sipas një rregulli të 

përcaktuar. Pastaj qëndron në këmbë me fytyrën drejtuar 

nga Meka dhe bën nijetin për të kryer faljen e namazit që i 

përgjigjet kohës, në mënyrë që tëarrish afërsinë me Zotin.  

Ky nijet duhet mbajtur gjatë gjithë kohës gjatë faljes. 

Nëqoftëse harron çfarë je duke bërë ose falesh vetëm për 

t‟u dukur apo për ndonjë motiv tjetër egoist, namazi nuk 

ka më vlerë. Falja e namazit fillon kur besimtari shqipton 

tekbirin: Allahu Ekber (Zoti është më i Madhi). Kjo thënie e 
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fut në gjendjen formale të namazit e kështu mbetet deri në 

përmbushjen e tij. 

Çdo namaz ka dy deri në katër rekatë.34 Secila nga 

rekatet përbëhet nga: 

1. Recitimi i sures Fatiha si dhe i një sureje tjetër, të 

tillë si surja Teuhid (kul huaAllahu ehad) ose surja Kadr; 

2. Përkulja (ruku‟) dhe lavdërimi e madhërimi i Zotit 

në këtë pozicion; 

3. Dy sexhde (vendosja e ballit mbi tokë) dhe 

lavdërimi e madhërimi i Zotit. 

4- Namazet përfundojnë duke dëshmuar se Zoti 

është Një e nuk ka asnjë shok dhe se Muhamedi është robi 

dhe i dërguari i Tij, duke dërguar salat për atë dhe familjen 

e tij (tashahhud) dhe duke dëshiruar paqe për Profetin, për 

të gjithë njerëzit e drejtë dhe për të gjithë ata që falen 

(taslim)35 

                                                             
34 Namazi isabahut (fexhr), e cila kryhet nga agimi deri kur lind dielli, 
ka dy rekatë, falja e drekës (zuhr) dhe e pasdites („asr) kanë katër 
rekatë, namazi i akshamit (maghrib) ka tre rekatë dhe namazi i 
mbrëmjes („isha‟) ka katër rekatë. 
35 Në namazet me tre dhe katër rekatë, rekati i tretë dhe i katërt ka 
leximin e sures së parë të Kur‟anit (Fatiha) ose në mënyrë alternative, 
përmendjen e veçantë të Zotit (dhikr), e quajtur “al-tasbihat al-arba‟ah” 
(Katër Madhërimet dhe pastaj rukunë dhe sexhdet. Në këto namaze, 
pohimi i njëjësisë së Zotit dhe i profetësisë së Profetit Muhamed dhe 
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Namazet e përditshme janë forma më e rëndësishme e 

adhurimit dhe e kujtimit të Zotit. Kur‟ani thotë:“Sigurisht, 

falja të largon nga gjërat e turpshme dhe mëkati, dhe 

sigurisht, përmendja e Zotit është më e rëndësishmja, e 

Zoti e di se ç‟bëni ju.” (Sure “Ankebut”, ajeti 45) 

 

2. Agjërimi 

Veprimi i dytë i adhurimit është agjërimi (savm) 

gjatë muajit të Ramazanit (ramadan), muaji i nëntë i 

kalendarit islam. Në këtë muaj muslimanët përmbahennë 

të ngrënë, në të pirë dhe në marrëdhënie seksuale 

bashkëshortore që nga agimi e deri sa perëndon dielli.36 

 Si çdo veprim tjetër adhurues, agjërimi duhet kryer 

me nijet të pastër, pra, vetëm për hir të Zotit dhe për t‟iu 

afruar Zotit. Bashkë me arritjen e afërisë me Zotin e të 

kënaqësisë së Tij, agjërimi sjell shumë të mira të tjera, të 

tilla si forcimi i vendosmërisë, kujtimi i mirësive të Zotit, 

që njerëzit mund t‟i marrin si të garantuara, siç është, për 

shembull, ushqimi i përditshëm, duke u sjellur në mend 

urinë dhe etjen e Ditës së Gjykimit, ai e ndihmon të pasurin 

                                                                                                                                     
salavatet për të dhe familjen e tij bëhen edhe në rekatin e dytë edhe në 
rekatin e fundit, pas sexhdeve. 
36 Disa grupe njerëzish, si të sëmurit apo udhëtarët lejohen të mos 
agjërojnë. 
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që të kuptojë si vuan një i varfër, duke zgjuar tek ai 

ndjenjën e dashamirësisë dhe simpatisë; ai pakëson orekset 

dhe dëshirat e ulëta të njeriut dhe bën të mundur që tek ai 

të lulëzojë të kuptuarit racional dhe vetëdija shpirtërore. 

Kur‟ani thotë:“O ju që besoni, agjërimi ju është bërë 

detyrim, sikurse u qe bërë detyrim edhe atyre që ishin 

përpara jush, kështu që të jeni të devotshëm.” (Sure 

“Bekare”, ajeti183) 

 

3. Haxhi në Mekë 

Çdo musliman që ka arritur pubertetin dhe ka 

mundësi fizike dhe financiare, duhet të shkojë një herë në 

jetë për pelegrinazh (haxh) në Mekë, në muajin Dhu‟l-

Hixhxhe, muaji i dymbëdhjetë i kalendarit islam. Xhamia 

më e rëndësishme për muslimanët e gjithë botës quhet 

Mesxhid al-Haram dhe kjo është faltorja e Qabes, në Mekë. 

Të gjithë muslimanët kthehen me fytyrë nga Qabja 

kur falin namazet. Qabja është një ndërtesë në trajtë kubi, e 

ndërtuar nga Profeti Ibrahim dhe djali i tij, Profeti Ismail, 

mbi themelet që kishte hedhur fillimisht Profeti Adem. Në 

të vërtetë, pelegrinazhi në Mekë është në një masë të 

madhe rindërtim simbolik i asaj që Profeti Ibrahim, 

monoteisti i vjetër, ngriti rreth katër mijë vjet më parë në 

po këtë vend. 
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 Pas një udhëtimi të gjatë, kur Ibrahimi arriti në 

Mekë, Zoti i kërkoi të bënte përgatitjet për pelegrinët që që 

shkonin në Mekë. Kur‟ani thotë:“Mos më përshkruani 

shok, pastrojeni shtëpinë Time për ata që vijnë rrotull 

saj, qëndrojnë në këmbë duke u falur dhe përkulen e 

bien në sexhde. Dhe lajmëro haxhin midis njerëzve. Ata 

do vijnë tek ti më këmbë e mbi deve të dobëta nga të 

gjithë rrugëtimet e largëta, në mënyrë që të dëshmojnë 

përfitimet që kanë pasur e për të kujtuar emrin e Zotit 

gjatë ditëve të caktuara për gjithçka që Ai u ka 

dhënë.”(Sure “Haxh”, ajetet 26-28) 

Dhe: “Nuk ka dyshim që faltorja e parë e që u 

ngrit për njerëzit është ajo e Bekkas (Mekës), e bekuar 

dhe udhëtreguese për mbarë njerëzimin. Aty është 

shenja e qartë e vendit të Ibrahimit dhe kush hyn në të, 

është i sigurt. Haxhi për në Shtëpi për hir të Zotit është i 

detyruar për atë që mund t‟i futet udhëtimit drejt saj; e sa 

për atë që i shmanget, Zotit i mjafton Vetvetja e është 

përtej çdo nevoje për botët.”(Sure “Ali Imran”, ajetet 96-

97) 

Haxhi në Mekë është plot përvoja të paharrueshme. 

Ndër to, ndoshta më të shquarat janë vetmohimi, 

vëllazëria, barazia dhe thjeshtësia. Çdo vit, miliona 

muslimanë nga kontinente të ndryshme lënë shtëpitë e 

tyre, familjet e tyre, punët e tyre dhe gjithçka tjetër që është 

e dashur për ta dhe nisen për udhëtim drejt Mekës, që 
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ndodhet mu në shkretëtirë. Të gjithëve u kërkohet të jenë 

në të njëjtin vend, në të njëjtën kohë dhe me të njëjtën 

veshje, për të kryer të njëjtat rite, i pasuri dhe i varfëri, 

mbreti dhe njeriu i zakonshëm, elitari dhe i thjeshti, që të 

gjithë rrinë sup më sup dhe mbajnë veshur dy copa rrobe 

të bardhë.  

Të gjithë duhet ta provojnë diçka të tillësë paku 

njëherë në jetën e vet, që pastaj të përpiqen për t‟i zbatuar 

këto mësime në jetën e tyre të përditshme. 

 

4. Dhënia e Zekatit 

Dhënia e zekatit këshillohet shumënë Kur‟an dhe në 

Synet dhe shpërbilimi për aktet e zekatit është i madh. 

Ndonëse çdo gjë që lidhet me zotërimet financiare i përket 

Zotit, në fakt, Kur‟ani e përshkruan dhënien e zekatit si 

huadhënie vetë Zotit: “Kush është ai që i huazon Zotit një 

hua të mirë, që Zoti t‟ia kthejë dyfish”(Sure “Hadijd”, 

ajeti57:11) 

Zekati, është një taksë pasurie me përqindje të vogël 

(zakonisht 2.5%). Pagimi i zekatit nuk është dhuratë, por e 

drejtë e të varfërve, prandaj duhet respektuar: 

“Dhe në pasuritë e tyre është e drejta e lypësit dhe e të 

varfërit.”(Sure “Dharrijat”, ajeti 19) 
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Imam Aliu ka thënë: “Zoti i Lavdëruar i ka caktuar 

mjetet e jetesës për të varfërin tek pasuria e të 

pasurit.Rrjedhimisht, sa herë që i varfëri mbetet i uritur, kjo 

ndodh ngaqë disa njerëz të pasur ia kanë mohuar pjesën e tij.”37 

Ata që kanë grur, elb, hurma, rrush të thatë, ar, 

argjend, deve, lopë dhe dele mbi sasinë e caktuar, duhet t‟u 

paguajnë zekat vjetor atyre që kanë më pak, të afërmëve të 

tyre, jetimëve, nevojtarëve, udhëtarëve, etj. Zekati mund të 

shpenzohet për ushqim, strehim, arsimim, kujdes 

shëndetësor, jetimore dhe shërbime të tjera publike. 

Është me rëndësi të thuhet që në shumë ajete, 

dhënia e zekatit urdhërohet fill pas namazit, si shenjë e 

besimit në Zot. Dhënia e zekatit është akt adhurimi, kështu 

që duhet kryer për hir të Zotit. Për këtë arsye, zekati jo 

vetëm që ndihmon nevojtarin dhe kontribuon për 

vendosjen e drejtësisë e zhvillimit shoqëror, po pastron 

edhe shpirtin e dhënësve të tij, Kur‟ani thotë: 

“Merr nga pasuri e tyre, që t‟i pastrosh.” (Sure “Teube”, 

ajeti 103) 

Khumsi: 

Muslimanët Shi‟itë besojnë edhenë një taksë tjetër të 

detyrueshme, që quhet khums. Në arabisht, kuptimi i 
                                                             
37 Nahxh al-Balaghah, botuar nga Faid al-Islam, Thënie të urta, thënia 
320. 
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drejpërdrejtë i fjalës Khums është një e pesta. Kjo është një 

taksë prej 20% mbi fitimin shtesë që nxirret gjatë një viti. 

Në fund të viti financiar, paguhet 20 % e gjithë fitimeve, 

pasi zbriten më parë shpenzimet familjare e tregtare.38 

Detyrimi për të paguar Khums-in përmendet në 

Kur‟an:“Dhe dijeni që një e pesta e çdofitimi që mund të 

keni arritur, i është caktuar Zotit dhe të dërguarit të Tij, 

kushërinjëve të tij (të dërguarit) të afërt, jetimëve, 

nevojtarëve e udhëtarëve, nëse keni besuar Zotin dhe atë 

që i kemi zbritur robit Tonë (Muhamedit).” (Sure “Enfal”, 

ajeti 41) 

Muslimanët Syni zakonisht besojnë se ajeti i 

referohet vetëm asaj që muslimanët kanë fituar në betejë si 

plaçkë lufte dhe e konsiderojnë si një lloj zekati. 

Sipas jurisprudencës Shi‟ite, gjysma e Khums-it i 

përket Imamit të dymbedhjetë, anëtarit të mbetur nga 

familja e Profetit si vazhdues i tij, kurse gjysma tjetër për 

pasardhësit e varfër të Profetit, që quhen “sejjidë”.  

Khumsi duhet të shpenzohet nën kontrollin e një 

autoriteti fetar Shi‟it (marxhi‟al-taklid), që do të thotë juristi i 

madh (Ajatollah), i cili ndjek çështjet praktike. Kjo bëhet për 

                                                             
38 Ka raste të tjera që pëmenden në jurisprudencën Shi‟ite, në të cilat 
dhënia e khumsit bëhet detyrim. Ajo që përmendet më lart është në 
vija të trasha. 
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t‟u siguruar që ajo shpenzohet në mënyrën që Imam 

Mahdiu të jetë i kënaqur. Pjesa që i përket Imamit 

shpenzohet zakonisht për seminare islamike dhe projekte 

të tjera edukimi, të tilla si botimi i librave me vlerë, 

ndërtimi i xhamive, qendrave islamike dhe shkollave. 

 

Përpjekja (xhihadi) për hir të Zotit 

Çdo mysliman duhet të përpiqet shumë e të luftojë 

për hir të Zotit në mënyra të ndryshme, për të bërë 

përmirësime në jetën njerëzore në përgjithësi dhe në jetën e 

tij personale në veçanti. Kur‟ani thotë:“Ai ju ka krijuar 

juve në Tokë dhe ju ka kërkuar që ta zhvilloni.”(Sure 

“Hud”, ajeti 61) 

Qenia indferent ndaj katastrofave humane apo 

përtacia në jetën personale është shumë e dënueshme. 

Përkundrazi, ai që punon shumë për të fituar para që t‟i 

shpenzojë për familjen e tij dhe për të përmirësuar kushtet 

e jetesës konsiderohet hero në luftën për hir të Zotit, pra, 

konsiderohet një muxhahid.  

Një rast shumë i shquar e jetësor i kësaj përpjekjeje 

(xhihad) është mbrojtja e të drejtave njerëzore, të tilla si 

liria dhe e vlerave islame dhe njerëzore, të tilla si drejtësia, 

dinjiteti dhe integriteti iymmetit musliman. Kur‟ani thotë: 
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“U jepet leje (të luftojnë) atyre, kundër të cilëve është 

hapur luftë e padrejtë dhe ofensive, e Zoti mundet, 

sigurisht, që t‟ua japë fitoren; atyre, të cilët vetëm pse 

thanë: “Allahu është Zoti ynë!” u dëbuan nga shtëpitë e 

tyre pa kurrëfarë të drejtë.”(Sure “Haxh”, ajetet 39-40) 

Dhe: “Pse nuk luftoni për hir të Zotit dhe të burrave, 

grave e fëmijëve të shtypur mos më keq, të cilët luten: “O 

Zot! Shpëtona nga ky qytet, banorët e të cilit janë mizorë 

dhe nxirr për ne dikë prej Teje që të na mbrojë!”(Sure 

“Nisa”, ajeti 75) 

Natyrisht, xhihadi përfshin edhe më shumë raste 

personale kur rrezikohet, uzurpohet ose dëmtohet familja, 

pasuria ose nderi. Sipas haditheve islame, ai që vritet duke 

mbrojtur familjen ose tokën e tij, arrin të njëjtën status të 

ushtarit që bie dëshmor në front të luftës. 

Xhihadi duhet të vazhdojë derisa të triumfojë 

çështja e drejtë. Kur‟ani thotë: “Luftoni kundër agresorëve 

derisa të ndalojë shtypja” (Sure “Bekare”, ajeti 193). 

Natyrisht, në një shkallë më të shtrirë, qysh në fillimet e 

krijimit të njerëzimit, ka patur vazhdimisht një xhihad real 

midis së mirës e së keqes, së vërtetës e gënjeshtrës dhe 

palës së Zotit e palës së Shejtanit. Kjo betejë do vazhdojë 

pak a shumë deri në fund të kohës, kur Toka të mbushet 

me drejtësi nën udhëheqjen e Mahdiut. 
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Xhihadi, qoftë me penë, me gjuhë, me armë apo me 

ndonjë mjet tjetër është veprim adhurues, prandaj duhet 

kryer me qëllim të pastër, pra, vetëm për hir të Zotit dhe 

për çështje të drejta. Askujt nuk i lejohet të luftojë ose 

përpiqet për qëllime materialiste, lavdi personale ose 

lavdinë e ndonjë fisi, race, kombi apo për ndonjë çështje 

tjetër të padrejtë, si pushtimi i tokës së të tjerëve për t‟u 

bërë më i pasur ose më i fuqishëm. Në fakt, xhihadi fillon 

para së gjithash brenda vetes së atij që përpiqet, 

muxhahidit.  

Për të qenë i sigurtë që mund ta fitosh betejën e 

jashtme kundër së keqes, duhet të luftosh së pari kundër 

dëshirave dhe epsheve të tua të ulëta, të çlirosh zemrën 

tënde nga ndonjë pushtim djallëzor dhe të rifitosh 

dinjitetin dhe nderin që Zoti i Plotfuqishëm u ka dhënë 

njerëzve.  

Kur‟ani thotë:“O ti, shpirt në paqe! Kthehu tek Zoti 

yt i kënaqur e kënaqës. Futu ndër shërbëtorët e Mi të 

vërtetë e hyr në Parajsën Time!” (Sure “Fexhr”, ajetet 27-

30) 

Sipas një hadithi të mirënjohur, njëherë Profeti 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!)i tha një grupi shokësh, pas përfundimit të një 

beteje me fitore:“Punë e bukur! Mirësevini te ata që duhet të 

bëjnë akoma xhihadin e vogël (al-xhihad al asghar) e që duhet të 
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bëjnë akoma xhihadin e madh (al-xhihad al akbar).” Shokët e tij 

që i kishin mposhtur armiqtë dhe kishin qenë gati të jepnin 

jetën e tyre, gjënë e tyre më të dashur, për të mbrojtur 

Islamin në luftë kundër tyre, e pyetën të habitur: “Çfarë 

është xhihadi i madh?” Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i 

Zotit qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)u përgjigj: “Xhihadi 

i madh është të luftoni kundër vetes tuaj.”39 

Pra, t‟u rezistosh tundimeve të tua, ta përmbash 

shpirtin tënd nga e keqja dhe ta pastrosh veten tënde është 

xhihadi më i madh dhe më i vështirë. 

Në fund, le të përmendim disa nga meritat e tyre e 

me jetët e tyre në rrugën e Zotit, siç e ka shpjeguar Zoti 

Vetë:“Ata të cilët besuan dhe kanë lënë shtëpitë e tyre 

dhe u përpoqën shumë me pasurinë e tyre e me jetët e 

tyre në rrugën e Zotit, kanë pozitë shumë më të lartë tek 

Zoti. Këta janë ata që janë fitimtarë. Zoti i tyre u jep 

lajme të mira për mëshirë prej Tij e pranim e Xhenete ku 

do të kenë kënaqësi të përhershme, atje do banojnë 

përgjithmonë, sigurisht, nga Zoti ka shpërblim të 

madh.”(Sure “Teube”, ajetet 20-22) 

                                                             
39 Al-Kafi, vëll. 5, f. 12, nr. 3 dhe Al-Amali nga al-Saduk, sesioni 71, f. 
377, nr. 98. Për një trajtim të detajuar të temës, shih Combat ëith the 
Self, nga Muhamed b. al-Hasan al-Hurr al- „Amili, përkthyer nga 
Nazmina Virjee (Londër: ICAS, 2003). 
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Urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e 

keqja 

Urdhërimi në të mirë(a-amr bi al-ma‟ruf) dhe ndalimi 

nga e keqja(al-nahi‟ an al-munkar) janë dy veprime 

adhurimi që muslimani i formuar duhet t‟i bëjë sa herë që 

është rasti. Asnjë musliman nuk mund të jetë indiferent 

për çfarë ndodh në botë rreth tij. 

 Pjesë e përgjegjësive shoqërore të çdo individi 

musliman është të respektojë vlerat njerëzore e fetare dhe 

sa herë që ndonjë nga këto vlera lihet pas dore ose 

dhunohet qëllimisht, të këshillojë dhe drejtojë ata që janë 

përgjegjës që të bëjnë mirë e të mos mëkatojnë e bëjnë keq 

(Shih në Kur‟an: Sure “Ali Imran, ajetet 103, 109 dhe 113; 

Sure “A‟raf”, ajeti 199; Sure “Teube”, ajeti 71 dhe 112; Sure 

“Haxh”, ajeti 41). 
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Kreu 5 

 

SHI‟ITËT NË BOTË 

 

Sipas FKBP (Fondi i Kombeve të Bashkuara për 

Popullësinë) dhe burimeve të tjera, në vitin 1999 popullsia 

e botës ishte mbi gjashtë miliardë.40 Rreth njëzet e tre 

përqind e kësaj popullsie (afro 1.5 miliardë) aderojnë në 

Islam. Në vitin 2003 përbërja e popullsisë muslimanë në 

botë vlerësohej si më poshtë41: 

 

                                                             
40 Popullësia e botës, më 08/09/2004 vlerësohet të ketë qenë 
6.391.452.869 (Shih U.S Census Bureau official website, në 
www.census.gov). 
41 Për burimet e kësaj statistike, shiko Muslim Population website në 
www.islamicpopulation.com/world_general.html. Megjithatë, sipas 
disa burimeve përqindja sillet tek 20 përqind. Për shembull, Britannica 
2002 pohon se numri i përgjithshëm i muslimanëve në të gjithë botën 

në mes të vitit 1998 ishte 1.164.622.000 pra 19.6 përqind e popullsisë së 
botës. 

http://www.islamicpopulation.com/world_general.html
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Muslimanët jetojnë në të gjithë botën. Numri i 

përgjithshëm i vendeve me banorë muslimanë është 20842. 

Rreth 85% e muslimanëve janë jashtë botës Arabe43. Pjesa 

më e madhe e tyre ndodhet në lindje të Iranit, sidomos në 

Pakistan, Indi, Banglandesh, Malajzi e Indonezi. Indonezia 

është vendi me popullsi më të madhe muslimane. 

                                                             
42 Shiko Britannica, 2002, Deluxe version. 
43 Për shembull, shih Islam Outside the Arab World, nga D. 
Westerland dhe I. Svanberg. 

Kontinenti Popullsia 

(milionë) 

Popullsia 

muslimane 

Përqindja 

muslimane 

Afrika 861.2 414.26 48.10 

Azia 3830.10 1010.65 26.39 

Europa 727.40 51.19 7.04 

Amerika e 

Veriut 
323.10 6.62 2.05 

Amerika e 

Jugut 
539.75 1.64 0.35 

Oqeania 32.23 0.35 1.09 

Totali 6313.78 1484.71 23.52 
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Pra, muslimanët përbëjnë një pakicë në popullsinë e të 

gjithë botës. Shi‟itët përbëjnë rreth 10% të tyre, e kësaj, 

sipas popullsisë së tanishme të botës, i përgjigjen 

150.000.000 njerëz44.  

Britanica 2002 (Deluxe Edition), për shembull, 

shkruan: “Shekuj të tërë, lëvizja Shi‟ite ka ndikuar thellëisht të 

gjithë Islamin Synit. Në fund të shekullit XX, numri i pasuesve 

të saj arrinte në 60 deri në 80 milionë ose 1/10 e gjithë Islamit. 

Shi‟izmi (Arabisht Shi‟ah ose Islami Sh‟it) është besim 

mbizotërues në Iran, Irak e ndoshta dhe në Jemen (San‟a). Ai ka 

pasues në Siri, Liban, Afrikën Lindore, Indi dhe Pakistan.” 

Sipas disa burimeve të tjera, kjo shifër është 11%45. 

Pra, popullsia e sotme Shi‟ite në gjithë botën duhet jetë 

                                                             
44 Pjesa që mbetet janë më të shumtën muslimanë Syni që përbëhen 
nga Hanefi (mund të gjenden në Egjipt, Liban, Siri, Jordani, Irak dhe 
Turqi), Maliki (zotërojnë në Marok dhe Sudan), Shafi‟i (Shkolla 
Shafi‟itë gjen përhapje në Siri, Jemen, Oman, Emiratet e Bashkuara 
Arabe, Bahrein dhe Kuvait dhe bashkekziston me shkolla të tjera në 
Jordani dhe Egjipt) dhe Hanbali. Sipas MEDEA (European Institute for 
Research on Mediterranean and Euro-Arab Cooperation), shkolla 
Hanbali në zërin “SUNNISM” është shkollë zyrtare në Arabinë Saudite 
dhe në Katar. 
45 Yann Richard (1991, përkthimi anglisht 1995), f. 2, duke përdorur 
kryesisht shifrat që ofron Md-R, Dxhalili, Religion of revolution, Paris 
Economica, 1981, f. 23 dhe M. Momen, An Introduction to Shi‟i Islam, 
NeëAhven and London, Yale University Press, 1985, f. 264. Kështu, 
shifrat e Richard lidhen me kohë jo më të vona se vitet ‟80. Struktura 
sipas tij rezulton në sa vijon: Iraku 55% ose 18,000,000; Bahrein 70% ose 
afro 170,000; Kuvaiti 24% e qytetarëve Kuvaitianë ose 137,000; Katari 
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rreth 165,000,000.46 Një analizë e popullsisë Shi‟ite në disa 

vende aziatike me shumë Shi‟ite mund të përmblidhet në 

sa vijon4748 

Afganistan: Popullsia (1998): 24,792,000. Struktura 

fetare (1990): Muslimanë Syni: 84%; muslimanë Shi‟itë: 

15%; të tjerë: 1%49 

                                                                                                                                     
20% e popullsisë ose 50,000; Emiratet e Bashkuara Arabe 6% ose 
60,000; Arabia Saudite 7% e qytetarëve Sauditë ose 440,000; Liban 1/3 e 
popullsisë një milionëshe; India 15 deri në 20% e popullsisë 
muslimane, që arrin në 80 milionë ose në 12% të popullsisë totale 
(Imami dhe Ismaili); Pakistani 12,000,000; Afganistani 15% ose rreth 2.5 
milion; Azejbaixhani një komunitet I madh shi‟it (4.5 milion); Turqia 
1.500.000 përveç „Alevitëve; Siria 50,000 përveç „Alevitëve (Shënim: 
Shi‟itët dhe „Alevitët së bashku arrijnë në 4,900,000). 
46 Për fat të keq nuk ka statistika të sakta që të tregojnë numrin ekzakt 
të muslimanëve në përgjithësi e të shi‟itëve në veçanti. Ajo që 
sugjerohet më lart pajtohet me shumicën e burimeve që ekzistojnë 
lidhur me këtë çështje. Megjithatë, sugjerohet që Shi‟itët përbëjnë 23% 
të muslimanëve, kurse Hanefitë 31%, Malikitët 25%, Shafitë 16% dhe 
Hanbalitë 4%. Shiko S.M. Kazvii, f. 4, marrë nga Buletini i Strukturave: 
Al-Madhab- Shkollat e Mendimit, Vol. 17, Nr. 4 (Dhjetor 1998), f. 5. 
47Shifrat e përmendura në tekst janë sipas Britannica 2002, Deluxe 
Edition. Shifrat kanë të bëjnë me vitin 1998. Prandaj, popullsitë duhet 
te jenë rritur në vitet e fundit. Sidoqoftë, përqindjet duhet të kenë 
mbetur të njëjta. 
48 Duhet shënuar që lista e mësipërme nuk është shënuar të jetë 
gjithëpërfshirëse; ajo është përzgjedhje që mbështetet në informacione 
të mbledhura nga secili vend. Për shembull, Katari mungon, ndërsa 
sipas MEDEA, 10% e popullsisë së tij janë Shi‟itë. 
49 CIA World Factbook e vlerëson popullsinë e Afganistanit në Korrik 
2001 si vijon: 26,813,057/ muslimanë Syni 84%, muslimanë Shi‟itë 15%, 
të tjerë 1%. Më poshtë këtë burim do e përdorim me shkurtimin CWF. 
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Azerbaixhan: Popullsia (1998): 7,650,000: Struktura 

fetare (1991): Muslimanë Shi‟itë: 70%; Muslimanë Syni 

30%. 

Bahrein: Popullsia (1998): 6330,000. Struktura fetare 

(1991): Muslimanë 81.8%, nga të cilët Shi‟itë 61.3% dhe 

Synitë 20.5%; Kristianë 8.5%; të tjerë 9.7%.50 

Indi: Popullsia (1998): 984,004,000. Struktura fetare 

(1995): Hindu 81.3%; Muslimanë 12%, nga të cilët Syni 7% 

dhe Shi‟itë 3%; Kristianë2.3%, nga të cilët Protestantë 1.1%, 

Katolikë Romanë: 1.0%; Sikhë 1.9%; Budistë 0.8%, 

Xhein: 0.4%, Zoroastrianë 0.01%, të tjerë 1.3%. 

Iran: Popullsia (1998): 21,722,000. Struktura fetare 

(1994): Muslimanë 99.0%; (Shi‟itë 93.4%, Syni 5.6%); të 

Krishterë 0.3%; Zoroastrianë 0.05%, Judaistë 0.05%.51 

Irak: Popullsia (1998): 21,722,000. Struktura fetare 

(1998): Muslimanë Shi‟itë 62.5%, Muslimanë Syni 34.5%, të 

                                                                                                                                     
Sipas Westerlund dhe Svanberg (1999, f. 177), rreth 18% e popullsisë së 
Afganistanit konsiderohen të jenë pasues të Shi‟izmit të Dymbëdhjetë 
dhe diçka më pak se 2% Ismailitë. 
50 Sipas CWF, Shi‟itët e Bahreinit përbëjnë 70% të popullsisë 
muslimane. Sipas MEDEA 85% e popullsisë janë muslimanë, nga të 
cilët 1/3 janë Syni dhe 2/3 janë Shi‟itë (në shumicë, arabë, por edhe 
70,000 iraninë). Sipas Fullerit dhe Franckes (1999, f. 120), Shi‟itët zënë 
përafërsisht 70% të popullsisë rrënjëse (autoktone) të Bahreinit. 
51 Sipas CWF, Shi‟itët përbëjnë 89% të popullsisë së shtetit. 
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Krishterë (kryesisht të ritit Kaldean dhe të ritit Sirian, 

Katolikë Romanë dhe Nestorianë): 2.7%, të tjerë (kryesisht, 

Sinkretistë Jazidi) 0.3%.52 

Jordania: Popullsia (1998): 4,682,000. Struktura fetare 

(1995): Muslimanë Syni: 96.5%. të Krishterë 3.5%.53 

Kuvait: Popullsia (1998): 1,866,000. Struktura fetare 

(1995): Muslimanë 85%, nga të cilët Syni 45%, Shi‟itë 30%, 

Muslimanë të tjerë 10%, të tjerë (më së shumti të Krishterë 

dhe Hindu): 15.0%. 

Liban: Popullsia (1998): 3,506,000. Struktura fetare 

(1995): Muslimanë 55.3%, nga të cilët Shi‟itë 34.0%, Syni 

21.3%, të Krishterë 37.6% nga të cilët Katolikë 25.1% 

(Maronitë 19.0%, Katolikë Greke ose Malaçitë 4.6%), 

                                                             
52 Sipas CWF, Shi‟itët përbëjnë 60%-65% dhe Syni 32%-37% të 
popullsisë së përgjithshme. Sipas MEDEA, muslimanët e Irakut janë 
97%, nga të cilët, muslimanë Shi‟itë janë 65% dhe muslimanë Syni janë 
32%. Sipas Fullerit dhe Frances (1999, f. 87), Shi‟itët zënë 55 deri në 60 
përqind të popullsisë së Irakut. Ai shton se që nga fundi i viteve ‟70, 
Shi‟itët e Irakut janë larguar nga Iraku në numë të madh për t‟u 
vendosur në Iran, Siri, Britani e vende të tjera. 
53 Sipas CWF, muslimanët Syni janë 92% të Krishterë janë 6% (shumica 
Ortodoksë Grekë, por edhe disa Katolikë Grekë, Katolikë Romanë, 
Ortodoksë Sirinaë, Ortodoksë Koptë, Otodoksë Armenë dhe sekte 
Protestante) dhe të tjerë janë 2% (disa popullsi të vogla muslimane 
Shi‟ite dhe Druzë) (rreth 2000). 
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Ortodoksë 11.7% (Ortodoksë Grekë 6.0%), Apostolikë 

Armenë 5.2%). Protestantë 0.5%, Druzë 7.1%.54 

Oman: Popullsia (1998): 2,364,000. Struktura fetare 

(1993): Muslimanë: 87.7%, nga të cilët Muslimanë Ibadije 

75% (minoritetet kryesore janë Muslimanë Syni dhe 

Muslimanë Shi‟itë); Hindu 7.4% të Krishterë, 3.9%, Budistë 

0.5%, të tjerë 0.5%.55 

Pakistan: Popullsia (1998): 141,900,000. Struktura 

fetare (1993): Muslimanë 95.0% (më të shumtën Syni, me 

Shi‟itë që zënë rreth 20% të popullsisë së përgjithshme); të 

Krishterë 2.0%, Hindu 1.8% të tjerë (përfshirë Ahmedijet) 

1.2%.56 

                                                             
54 Sipas CWF, muslimanët përbëjnë 70% (përfshirë Shi‟itët, Synitët, 
Druzët, Ismailitët, Alauitët ose Nusajritët). Sipas MEDEA, Muslimanët 
janë 70% (5 grupe islamike të njohura ligjërisht-Shi‟itë, Syni, Druzë, 
Ismailitë, Alauitë ose Nusajritë) dhe të Krishterë janë 30% (11 grupe të 
krishterë të njohura ligjërisht: 4 të krishterë Ortodoksë, 6 Katolikë, 1 
Protestant). Çifutët janë në përqindje të vogël. Sipas Fulleri dhe 
Franckes (1999, f. 203), Shi‟itët zënë 30 deri në 40% të popullsisë dhe 
janë grupi i vetëm më I madh sektar në Liban. 
55 Sipas CWF, Muslimanë Ibadi janë 75% dhe pjesa që mbetet janë 
Musliamanë Syni, Muslimanë Shi‟itë dhe Hindu. Sipas MEDEA, 
Muslimanë janë 75 % nga të cilat tre të katërtat i përkasin sektit Ibadi. 
56 Sipas CWF, Muslimanët janë 97% (Syni 77% dhe Shi‟itë 20%). Të 
Krishterë, Hindu dhe të tjerë janë 3%. Sipas Westerlundit dhe 
Svanbergut (1999, f. 225), Muslimanët përbëjnë më shumë se 96% të 
popullsisë së përgjithshme. Ndër Muslimnaët 15-20% llogariten të jenë 
Shi‟itë. 



Duke zbuluar Islamin Shi‟it 

  87  
 

Arabia Saudite: Popullsia (1998): 20,786,000. 

Struktura fetare (1992): Muslimanë Syni: 93.3%, Muslimanë 

Shi‟itë 3.3%.57 

Siri: Popullsia (1998) 15,335,000. Struktura fetare 

(1992): Muslimanë 86.0%, nga të cilët Syni 74.0%, „Alauitë 

(Shi‟itë) 12.0%, të Krishterë 8.9%, Druzë 3.0%, të tjerë 

1.0%.58 

Taxhikistan: Popullsia (1997) 6,112,000. Struktura fetare 

(1995): Muslimanë Syni 80.0%, Muslimanë Shi‟itë 5.0%, 

Ortodoksë Rusë 1.5%, Judaistë .01%, të tjerë (më të 

shumtën jofetarë) 13.4%. 

                                                             
57 CWF nuk e përmend përqindjen e popullsisë Shi‟ite ne Arabinë 
Saudite, megjithëse numri është më i lartë senë disa vende të tjera, të 
përmendura më sipër. Ai thotë se vetëm Muslimanët përbëjnë 100% të 
popullsisë së vendit. Sipas MEDEA, Shi‟itët janë 2.5% të popullsisë së 
përgjithshme dhe Muslimanë Syni janë 97%. Sipas Fullerit dhe 
Franckes (1999, f. 180), qeveria Saudite i vendos Shi‟itët të rreth 2 deri 3 
përqindëshi i popullsisë, rreth 300,000. Megjithatë ndoshta numri është 
më i madh se gjysmë milioni. 
58 Sipas CWF, Muslumanët Syni janë 74%. Alauitët, Druzët dhe sektet e 
tjera muslimane janë 16%. Të Krishterë (sektë të ndryshme) janë 10%, 
kurse Çifutët janë komunitete të vogla në Damask, Al Kamishli dhe 
Aleppo. Sipas MEDEA, Muslimanë Syni janë 75%, Muslimanë Alaui 
11%, të Krishterë (të gjitha ritet) 10% dhe Druzë 3%. 
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Turqi: Popullsia (1998): 64,567,000. Struktura fetare 

(1994): Mulsimanë Syni: 80.0%, Muslimanë Shi‟itë 19.8%, 

nga të cilët „Alaui 14.0%, të Krishterë 0.2%.59 

Emiratet e Bashkuara Arabe: Popullsia (1998): 

2,744,000. Struktura fetare: (1995): Muslimanë 96.0% (Syni 

80.0%, Shi‟itë 16.0%); të tjerë (më së shumti, të Krishterë 

dhe Hindu): 4.0%. 

Jemen: Popullsia (2000): 18,260,000.60 Struktura fetare 

(1995): Muslimanë 99.9% (Syni 60.0%, Shi‟itë 40.0%); të 

tjerë 0.1%.61 

Popullsia Shi‟ite në disa vende është e diskutueshme. 

Disa besojnë se popullsia Shi‟ite është shumë më e lartë se 

shifrat zyrtare, për arsye të mungesës së statistikave të 

sakta ose për arsye politike. 

                                                             
59 CWF pohon vetëm se 99.8% janë Muslimanë (më së shumti Syni) dhe 
të tjerët (të Krishterë dhe Judaistë) janë 0.2%. Çuditërisht, raporti i 
MEDEA lë pa vënë re popullsinë Shi‟ite Turke e thotë: “Fetë: 
Muslimanë 99% Syni, të tjerë 1% (të Krishterë dhe Judainj).” 
(http://www.medea.be/en/index059.htm). Sipas Westerlundit dhe 
Svanbergut (1999, f. 133), Muslimanë Syni mendohet të jenë 70 deri në 
80% të popullsisë dhe pjesa më e madhe e mbetur 20-30% janë „Alauitë. 
60 Kjo është sipas SESRTCIC, filial i “Ogranization of Islamic 
Conference” (Organizata e Konferencës Islamike) (OIC). 
61 CWF thotë vetëm: “Muslimanë, përfshirë Shaf‟i (Syni) dhe Zeidi 
(Shi‟itë), një numër I vogël Judesh, të Krishterë e Hindu.” Sipas 
MEDEA, Muslimanë Syni janë 55%, Muslimanë Zeidi janë 44% dhe të 
Krishterë janë 1%. 

http://www.medea.be/en/index059.htm
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Për lexim të mëtejshëm: 

Islami Shi’it: Zanafillat, Besimi dhe Paktikat 

Nga Mohamed A. Shomali 

(Londër: Islamic College for Advanced Studies, 2003) 

“Muslimanët ndahen ne dy grupe të mëdha: Shumica 

quhet Syni, kurse grupi i dytë janë Shi‟itët. Cilat janë 

tiparet e përbashkëta, sipas të cilave të dy grupet thuhet se 

ndjekin fenë islame?  

Cilat janë dallimet themelore në doktrinë dhe në 

praktikë ndërmjet këtyre dy grupeve? Këtyre pyetjeve u 

jepet përgjigje në mënyrë të qartë dhe inteligjente në këtë 

libër, shkruar nga teologu dhe filozofi Shi‟it.  

Ky libër do të jetë me interes për studentët e Islamit 

dhe për studime fetare në përgjithësi.” (Dr. Legenhausen) 

“Dr. Shomali ka shkruar një hyrje konçize dhe 

shkencore për mësime të veçanta të Islamit Shi‟it, për 

tiparet e tij kulturore, intelektuale dhe doktrinore, 

përshtjellim historic dhe situatën bashkëkohore. Ai është 

për t‟u përgëzuar në arritjen e tij.” 

(Prof. Hamid Algar, Universiteti i Kalifornisë, Berkli) 

ISBN: 1 904063 11 X 
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Dashuria në Kristianizëm dhe Islam: 

Një Ndihmesë për Etikën Fetare 

 

Nga Znj. Mahnaz Heydarpoor 

(Londër: New City 2002) 

 

“Analiza e saj për dashurinë në Krishtërim është 

shkencore dhe analitike, por do të jetë paraqitja e saj e 

përqëndruar në dashurinë dhe teologjinë dhe etikën 

islame, që do të jetë me interes të veçantë për shumë lexues 

perëndimore, të Krishterë dhe të tjerë. 

Është për t‟u shpresuar se nismës së Mahnazit do t‟i 

përgjigjen shumë më tepër kërkime shkencore, si i saji, për 

baza për dialog për vlerësim dhe mirëkuptim të ndërsjelltë 

të mëtejshëm midis Islamit dhe Krishtërimit.” (Dr. Denis 

Bates) 

ISBN: 0 904287 79 3 
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Duke zbuluar Islamin Shi‟it është një hyrje e 

shkurtër për çështjet kryesore lidhur me Islamin në 

përgjithësi dhe Islamin Shi‟it në veçanti. Edhe pse i shkruar 

thjesht, po qartë, ai është rezultat i një pune mëse 

njëzetvjeçare në studimet Islamike. 

Duke zbuluar Islamin Shi‟it studion zanafillat e 

Islamit Shi‟it dhe burimet e tij, domethënë, Kur‟anin, 

Synetin, arsyetimin dhe konsensusin. Libri studion 

gjithashut, doktrinat themelore dhe prakikat kryesore të 

Islamit. Ai përfundon me një vlerësim të shkurtër të 

statistikave më të fundit rreth popullësisë së tanishme 

muslimane në botë bashkë me një histori të gjatë të pranisë 

Shi‟ite atje. 

Duke zbuluar Islamin Sh‟it është një angazhim i 

çiltër për unitetin islam. Shpresohet që ai të shërbejë si një 

hap modest për vëllazërim musliman. Ky libër i bën jehonë 

thirrjes Kur‟anore për unitet mes gjithë besimtarëve, për të 

bashkuar përpjekjet e tyre e për t‟u përqëndruar në atë që i 

bashkon. 

Mohamed Ali Shomali ka mbaruar Seminarin 

Islamik në Kum si dhe studimet pasuniversitare e 



Mohamed Ali Shomali 

 98   
 

magistrale për filozofi perëndimorenë Universitetin e 

Teheranit. Ka fituar doktoratën në filozofi në Universitetin 

e Mançesterit dhe ka botuar: Self Knowledge (Tehran, 

1996); Ethical Relativism, An Analysis of the Foundations 

of Morality, London, 2001; Shi‟i Islam, Origins, Faith and 

Practices, London (pritet të dalë nga botimi). 

 

Botuar nga: 

Xhami‟at al-Zahra 

Seminari Islamik për Gra 

Bulevardi Amin, Kum, IRAN 

Tel & Fax: 98-251 2935847 

Email: j_al_qom@hotmail.com 
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