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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣ ـ ـ ــﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ

HYRJE

Një njeri nuk nxjerr ndonjë përfundim të ri, kur thotë se
periudha kohore që dëshmon misionin e begatë të vulës së
Profetëve, Muhamedit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!), si dhe vitet e shkurtra të jetës së tij, përbëjnë, në
vetvete, modelin e paparë ndonjëherë, një transformim
madhështor në jetën njerëzore. Në të njëjtën kohë, një gjë të tillë e
dëshmon edhe diagrama, që është një tregues i largpamësisë
rrjedhëse të modelit qiellor dhe të legjislacioneve të shenjta.
Përcaktimi i kohëzgjatjes dhe i kufijve të shtrirjes ishte
shumë i vështirë për dikë, sepse në atë kohë vihej re një tatëpjetë e
degradim.
Natyrisht, thjesht thirrja e përshpejtuar e përmasave të
transformimit ideor dhe ideologjik në jetën njerëzore, në prag të
fillimit të kësaj thirrjeje qiellore në tokë, në gadishullin e shtrirë
mbi rërën e shkretëtirës iluzioniste, mbi mashtrimin dhe mbi
gjakderdhjen, e nxjerr në pah pa ekstremizëm. E ndihmon forcën e
madhe të këtij ndikimi pozitiv, i cili bën të mundur përcaktimin e
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trajektores së tij, përmes vizionit të ndryshëm transformues e
reformues, me mënyrën e bashkëveprimit të përditshëm në
ngjarjet e jetës, me zhvillimin e tyre, me kuptimin e vërtetë të
imazhit, me qëllimin e krijimit të njeriut dhe rolin e tij në
ndërtimin e jetës.
Gjithashtu, këto të vërteta të mishëruara nxjerrin në pah,
nga ana tjetër, përpjekjen e madhe të poseduesit të mesazhit
Hyjnor, të Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!), për realizimin e këtij misioni dhe për
qëndrueshmërinë e shtyllave të tij. Ndërkohë, i gjithë njerëzimi,
anembanë botës, pa një humbje të dukshme në vlera e bindje, me
një përzierje dhe falsitet të studiuar në ideologjitë përgjithësuese e
në këndvështrimet ideore të saj, i dedikohet rrugës së largët nga
linja qiellore dhe metodikat e saj të sakta. Çdo rishikim i vlerave
përgjithësuese, që ekzistonte në atë periudhë përbënte standardet
bazë dhe detajet e rëndësishme, nga ku shtrihej një grup sjelljesh
individuale e shoqërore, që u shkurtuan përmes tij. Kjo gjë nxjerr
në pah tragjedinë e thellë që përjetonin këta popuj në periudha të
ndryshme kohore.
Epiqendrat e legjislacionit sundues në atë kohë, sipas
këndvështrimit dhe perceptimit të masave, konsideroheshin si
burim i vendimit zakonor, legjislativ, drejtues dhe rregullues i
çështjeve të njerëzve. Ecuria dhe vazhdimësia e mendimit të tyre
përmblidhet në tri pika kryesore, të njohura si shtyllat bazë:
Jehudët, kishin një pozitë ideore dhe ideologjike, që shtrihej nga
burimet e mëdha të tyre; Kristianët përbënin një fuqi ekonomike
të madhe. Ata ishin pronarët e burimeve të mallrave, ekzekutues
dhe menaxhues të fateve të njerëzve dhe i shtrinin pikat e qendrat
e tyre në vendet dhe kufijtë më të largët.
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Që këtej, të gjitha standardet e moralit, parimet zakonore,
marrëdhëniet shpirtërore e shoqërore, shërbenin për cungimin e
këtyre qendrave dhe për drejtimin e tyre, në përputhje me
direktivat e tyre, të cilat nuk kishin kufij.
Këto qendra të shthurura vepronin me përkushtim, në
mënyrë që ta zhvishnin njeriun nga pozita e tij madhështore, nga
pozita që dëshironte Allahu i Madhëruar për të, dëshironin
shmangien e tij nga roli i madh për të cilin u krijua, në momentin
kur Allahu i Lartësuar u tha engjëjve: “Vërtet Unë po krijoj në tokë
një mëkëmbës”.
Madje ata veprojnë me përkushtim për t’i mbyllur
plotësisht pamjen kësaj të vërtete madhështore, në mënyrë që
njeriu të mbesë përherë i verbër. E në këtë mënyrë, të shtrijnë
kthetrat e tyre djallëzore, me synim arritjen e ideve, që burojnë
nga epshet e tyre të devijuara.
Përsa i përket bindjes së mbetjeve të mesazheve të
mëparshme hyjnore, nuk janë veçse cungime të servirura, ndaj të
cilave nuk mund të përqendrohesh përballë rrymave falsifikuese,
të gënjeshtrës e të mashtrimit, të cilat e fshinë imazhin e tyre përtej
kufijve.
Po, Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi
të dhe mbi familjen e tij!) u dërgua te një popull. Përshkrimi më i
mirë i tyre është thënia e Xhafer ibn Ebu Talibit, në drejtim të
Nexhashit: “I nderuar mbret! Ishim një popull injorant, që
adhuronim idhujt, hanim të ngordhurën, bënim vepra të
pahijshme, bënim kurvëri, dëmtonim komshinjtë dhe i forti hante
të dobëtin.”
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Kjo gjë ka ndodhur kur këto qendra shtoheshin pa masë e
madhështoheshin për llogari të humbjes së njerëzimit dhe për
llogari të vdekjes së parimeve njerëzore.
Kështu, pra, thirrja e brishtë islame dhe misionari i saj,
Muhamedi (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) përballej me këto qendra, me shtrirjen e tyre të
pamasë dhe me fuqinë e tyre madhështore. Kjo përbënte
përballjen më të dhunshme e më të egër të një lufte të pashembullt
vrastare, ku toka e gadishullit dhe rëra e saj e verdhë u lanë me
gjakun e kuq. Këto vite, për të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe për
bashkëkohësit e tij të zgjedhur nuk njihnin rehati dhe qetësi.
Këto fortifikata të mbushura me sherr e shkatërrim nuk u
lëkundën, veçse pas një përpjekjeje madhështore e rrjedhje
gjithëpërfshirëse të gjakut të pastër, sa edhe malet peshojnë lehtë.
Burra që sakrifikuan veten dhe shpirtin e tyre, për hir të fesë dhe
të bashkëkohësit të tyre, Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimet e
Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).
I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të
dhe mbi familjen e tij!) mundi të ngrejë në tokë qeverinë e Allahut të
Lartësuar e të bëjë të qëndrueshme shtyllat e fesë islame, mbi
bazën e situatës ekzistuese në atë kohë. Në atë kohë, për të gjitha
forcat e këqija, të fshehura në qoshet e zymta e të errëta, nuk gjeje
shanse favorizuese e kushte të përshtatshme për mësymjen e tyre,
që shtoheshin e ngriheshin më shumë me kalimin e viteve.
I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të
dhe mbi familjen e tij!) e dinte më së miri se pika e dobët e këtij
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populli fshihej në përçarjen e në shpenzimin e përpjekjeve të tyre,
që bëjnë të mundur ekzekutimet legjislative të kësaj strukture, pa
lëkundur shtyllat e mosbesimit. Armiqtë e fesë janë të përlyer e të
mbuluar për të zbatuar ideologjitë e tyre dhe për të depërtuar
midis banorëve vendas. Në këtë rast, ky ishte rreziku më i madh.
Për këtë arsye, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dilte hapur dhe qortonte
përçarjen e popullit të tij, duke i paralajmëruar ata me zjarr e
Xhehenem.
Pavarësisht nga kjo, ajo që tërhoqi vëmendjen dhe nga çfarë
kishte frikë i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!) është se hapat e para të rrezikshme,
filluan të shfaqeshin në momentet e para të ndërrimit jetë të të
Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!) e të transferimit të tij në Botën e Përhershme.
Armiqtë e fesë gjetën rastin e favorshëm për të hyrë në brendësi të
kësaj strukture dhe nisën punën për shkatërrimin e saj me duart
lopata të të afërmve të tij dhe jo me duart e tyre.
Kështu që ky popull u përça në fraksione, rryma e grupe,
ku çdonjëra prej tyre nuk hezitonte të mohonte tjetrën, të hidhte
mbi të akuza të padrejta e shpifje. Myslimanët, në vend që të
merreshin me armiqtë, u morën me vrasjen dhe me torturimin e
vëllezërve të tyre. Mbi këtë popull ra një epidemi e pashërueshme,
e cila filloi të përhapej e të lulëzonte me qetësi në trupin e tij dhe
ata nuk kujdeseshin fare për shërimin e saj.
Ra një epidemi e pashërueshme, e cila filloi të përhapej në
trupin e ymetit e të lulëzonte me qetësi. Askush nuk po merrej me
shërimin e saj.
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Por, pas këtyre viteve të athta të grupeve e përçarjeve,
myslimanët, në fund të ciklit, filluan të lëpijnë plagët që lanë pas
shpatat e vëllezërve dhe jo shpatat e armiqve të tyre. Ndërkohë që
armiqtë e tyre e shihnin të pamundur t’i ndihmonin ata.
Fatkeqësitë që ndodhën me myslimanët dhe prapambetja e tyre në
të gjitha nivelet, i vendosi ata në kthetrat e kolonizatorëve e të
armiqve të Allahut dhe të të Dërguarit të Tij (Paqja dhe bekimet e
Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Te ata u kthye përçarja
e fjalës. Çdo përpjekje ishte e kotë, pasi lidhja e fortë e bashkimit u
këput.
Ndoshta një vështrim i shpejtë i asaj që ndodh në të gjitha
vendet e ndryshme të banuara, bën të qartë për ne këtë imazh të
dhimbshëm e tragjik, duke filluar nga Palestina, duke kaluar në
Liban, Afganistan, Bosnjë-Hercegovinë, Somali, etj, etj, ka skena të
dhimbshme si rezultat i kësaj përçarjeje.
Dikush thotë se përpjekjet e sinqerta janë ato që ftojnë e
tërheqin vëmendjen për te burimi i sëmundjes, jo vetëm te
simptomat e saj. Gjëja më e rëndë është parandalimi i të tjerave më
të rrezikshme, të cilat lindin çdo ditë në një vend nga vendet
islame dhe jo diku tjetër.
Nuk e teprojmë, nëse themi për Republikën Islamike të
Iranit dhe themeluesin e saj Imam Khomeinin (Allahu qoftë i
kënaqur me të!), se është kënaqësia e Allahut të Lartësuar, si dhe
mirësia e madhe e Imamit që jo vetëm e përcaktoi dhe e lokalizoi
sëmundjen, por edhe e zhduku plotësisht atë.
Ndoshta një përmbledhje e shkurtër e një grupi direktivash
të Imamit të nderuar (Allahu qoftë i kënaqur me të!) gjatë jetës së tij,
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na bën të qartë aftësinë diagnostikuese dhe vendosjen e dorës së tij
në vendin e sëmurë. Është e dobishme thirrja e tij, për ta kthyer
vëmendjen te ajo e të mos merremi me gjëra të tjera.
Në thirrjen e tij (Allahu qoftë i kënaqur me të!) drejtuar
haxhinjve, që vizitonin Shtëpinë e Shenjtë të Allahut, në vitin 1399
hixhri, thotë: “Nga detyrat e këtij grumbullimi madhështor është
thirrja e njerëzve dhe e shoqërive islame drejt unitetit të fjalës, si
dhe shmangia e konflikteve dhe e kontradiktave ndërmjet
myslimanëve. Është detyrë e predikuesve, e këshilltarëve, e
shkrimtarëve, që t’i japin rëndësi kësaj çështjeje jetike e të nxitojnë
në gjetjen e një fronti për të dobëtit, për çlirimin e unitetit të
frontit, unitetit të fjalës dhe parullës: “Nuk ka Zot tjetër përveç
Allahut!” nga skllavërimi i fuqive të huaja djallëzore, kolonizuese
e shfrytëzuese, si dhe për triumfin e vëllazërisë islame ndaj të
gjitha problematikave.
O myslimanë të botës! O ithtarë të shkollës së njësimit!
Simboli i çdo fatkeqësie të vendeve islame është kontradikta e
fjalës, mosharmonia, kurse simboli i triumfit është uniteti i fjalës
dhe harmonia. Këtë e ka bërë të qartë Allahu i Lartësuar në një
fjali të vetme: “Bëhuni si një trup i vetëm me litarin e Allahut, të
gjithë së bashku e mos u përçani!”. Të bëhesh një trup i vetëm me
litarin e Allahut, do të thotë të bashkohen të gjithë myslimanët për
hir të Islamit, në drejtim të Islamit dhe të interesave të
myslimanëve, të shmangni përçarjen, copëtimin e fraksionizmin,
të cilat janë bazat e çdo fatkeqësie e prapambetjeje.”
Përpara një delegacioni me dijetarë të mëdhenj të Mekës
dhe të Medines, në vitin 1399 hixhri, ka thënë: “Simboli i triumfit
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të myslimanëve, në fillimet e Islamit, ka qenë uniteti i fjalës dhe
forca e besimit.
Sikur të ishte uniteti i fjalës dhe qeveritë e popujve islamë
të ishin të pandarë, nuk do të kishte kuptim që një miliard banorë
myslimanë të qëndronin nën kontrollin e forcave të huaja. Sikur
kjo fuqi e madhe hyjnore të shoqërohej me forcën e besimit dhe të
gjithë së bashku të ecnin si vëllezër në rrugën e Islamit, asnjë fuqi
nuk do t’i mposhte ata.
Allahu e mëshiroftë atë që siguroi dhe përforcoi rëndësinë
e sekretit të triumfit të myslimanëve në fillimet e para të Islamit,
pavarësisht numrit të vogël të tyre, mundësive të pakta. Ndërsa
sot është e kundërta, myslimanët janë më shumë, si dhe
mundësitë i kanë më të mëdha.
O myslimanë të botës! Çfarë ju pengon juve? Ju keni qenë
superfuqi në fillimet e Islamit, të pakët në numër kundrejt fuqive
të mëdha, ndërsa tani jeni një popull madhështor islam e njerëzor.
Sot jeni afro një miliard njerëz dhe keni burime të mëdha, të cilat
janë armë e madhe! Qëndroni përpara armikut me këtë dobësi e
kolaps. A e dini se të gjitha të këqijat tuaja fshihen te përçarja dhe
kontradiktat ndërmjet parisë së vendeve tuaja dhe për më tepër,
ndërmjet jush?!”
Gjithashtu ai tha: “Nxitja e kontradiktave ndërmjet
fraksioneve islame janë plane kriminale, të kurdisura nga fuqitë
përfituese, nga kontradiktat ndërmjet myslimanëve, në
bashkëpunim me funksionarët e tyre të humbur, këshilltarët e
sulltanëve, me fytyra të nxira më shumë se vetë sulltanët tiranë.
Ata e ndezin zjarrin e mosmarrëveshjeve në mënyrë të
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vazhdueshme. Çdo ditë, me një zekth modern, ngrenë kurthin e
tyre dhe në çdo etapë zbatojnë një plan për nxitjen e
mosmarrëveshjeve, duke shpresuar me këtë shkatërrimin e
kështjellës së njësimit e të unitetit ndërmjet myslimanëve.”
Imazhi fillon e bëhet më i qartë gjatë leximit të ligjëratës së
Imam Khomeinit (Allahu qoftë i kënaqur me të!) dhe të këshillave të
tij të vazhdueshme ndaj të gjithë myslimanëve, veçanërisht gjatë
ritualit të Haxhit, i cili përbën grumbullimin më të mirë islam, ku
marrin pjesë një numër i madh myslimanësh nga të gjitha anët e
botës.
Në një kongres madhështor, që i dedikohet myslimanëve
për studimin e çështjeve të tyre, shërimit të problematikave të tyre
dhe diskutimit të bindjeve të tyre, Imami i nderuar (Allahu qoftë i
kënaqur me të!) këmbëngulte në nxitjen e këtyre çështjeve të
ndjeshme e të rëndësishme për jetën e Islamit e të myslimanëve
dhe nuk e ka fshehur përpjekjen e tij për një gjë të tillë.
Gjithashtu, kthimi te ligjëratat fetare të Imam Khomeinit
(Allahu qoftë i kënaqur me të!) na bën të qartë thellimin e direktivës
së tij për këtë çështje jetike dhe të mprehtë, si dhe na tregon
sigurinë e tij për këtë çështje.
Nga direktivat e Imam Khomeinit (Allahu qoftë i kënaqur me
të!) ndaj pelegrinëve, po bëjmë një përmbledhje të shkurtër: “Është
detyrë e vëllezërve iranianë dhe shi’itë, në të gjitha vendet e botës
islame, që të shmangen nga veprat e sëmura, që çojnë në përçarjen
e radhëve të Islamit: largimi nga formësimi i namazeve në grup e
shtëpi dhe nga veprat që mund të bien në kundërshtim me
legjislacionin islam; vendosja e artopalanteve në mënyrë
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joharmonike; hedhja e vetvetes mbi varret e pastra. Është i
detyruar prezantimi te grupet e Ehli Synetit.
Është e domosdoshme dhe e mjaftueshme, në të dy rastet,
zbatimi i vendimit të gjykatësit të Ehli Synetit, edhe nëse merret
për ju një ndëshkim i rëndë, në kundërshtim me ju. Të gjithë
motrat dhe vëllezërit në fe, duhet ta kenë të qartë se një nga
shtyllat filozofike të ritualit të Haxhit është gjetja e mirëkuptimit
dhe mbjellja e vëllazërisë ndërmjet myslimanëve.”
Janë edhe shumë ligjërata të tjera fetare, të rëndësishme.
Ftojmë të gjithë myslimanët, që t’i lexojnë e t’i perceptojnë ato.
Në këtë linjë të begatë, Republika Islamike e Iranit vazhdoi
ecurinë e saj për thirrje në unitetin e fjalës së myslimanëve, edhe
pas ndërrimit jetë të Imamit Khomeinit (Allahu qoftë i kënaqur me
të!) dhe vazhdon ta përforcojë atë në çdo ngjarje në vend, me
gjuhën e udhëheqësit të tij.
Sejjid Alij El Khamenij (Allahu e ruajttë!), si dhe përgjegjës të
tjerë, nuk i kanë kursyer përpjekjet e tyre për ta vënë në zbatim
këtë çështje të rëndësishme legjislative, mbrojtjen e saj përmes
direktivave të vazhdueshme apo kontributin dhe përkrahjen e
tyre të pakufishme në këtë fushë.
Si përfundim, lexues i nderuar, ky libër i pashoq që ke në
dorë dhe ai që bëri përpjekje për botimin e tij, ka parasysh një nga
profesorët e universitetit të qytetit shkencor, Kumit, kërkuesin e
aftë, Shejkh Xha’fer Es Subhanij, është një ftesë për të perceptuar,
në përputhje me kufijtë për të cilat folëm më parë. Kjo vepër, për
më tepër, pasqyron një imazh të vërtetë, në lidhje me vëllimin e
- 14 -
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ofensivës së jobesimtarëve, të cilët dëshirojnë copëtimin e ymetit
islam, duke e shtyrë atë në përçarje.
Natyrisht, nuk jemi në pozicionin mbrojtës të ekzistencës së
shenjtë të këtij legjislacioni qiellor, por duam të shmangim
mëkatarët dhe të heqim ndyrësirat e pista nga ky komb, të cilët
duan shkatërrimin e tij.
Drejtoria e Çështjeve të Arsimit dhe e Kërkimeve është
marrë me botimin e librit, në mënyrë që të përfshihen të gjithë dhe
myslimanët të njihen më nga afër me shi’itët.
Allahu i Lartësuar është prapa qëllimit!
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SHKRESAT E DISA PERSONALITETEVE SHI’ITE
Metodologjitë kelamijeh, që i përçanë myslimanët në
medh’hebe, kanë ndodhur në fundin e shekullit të parë hixhrij e
vazhduan edhe në shekujt pasardhës. Prej tyre lindën sekte të
ndryshme islame, si: Merxhije, Xhehmije Mu’tezile, Hashvije,
Esh’arije e Keramije, si edhe rryma e fraksione të tjera brenda
këtyre sekteve. Këto sekte, së bashku me grupet e tyre, përbëjnë
një produkt real e një punë të vështirtë për kërkime shkencore.
Ai shihet si një rezultat logjik i zgjerimit të horizontit, e
kësaj hapësire të madhe islame, të përbërë nga një numër
kombesh e racash të ndryshme, nga të cilat lindin fërkime, luftëra
ideologjike, ndikime e nxitje ideologjike, duke ndërhyrë pa u
ndier, në të shumtën e rasteve me/ose pavetëdije, te pikat
mbështetëse të ekzistencës së këtyre perceptimeve konceptuale, të
cilat u pasqyruan më pas te ato që u quajtën sekte islame.
Që këtu njeriu nuk arrin të gjejë një datë historike, që lidhet
me periudhën e Profetit Fisnik (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!) e t’u qëndrojë besnik atyre që
përmendëm te pjesët e tjera të këtij libri.
Khavarixhët, për shembull, ka qenë një sekt politik, që u përhap
në vitin 37 hixhri gjatë periudhës së luftës së Sefijnit. Në fund të
shekullit të parë e në fillim të shekullit të dytë u shndërrua në një
sekt fetar.
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El Murxhie u shfaq në mjedisin islam pas kontradiktave të
njerëzve për halifatin midis Othmanit dhe Imam Aliut (Paqja qoftë
mbi të!), që më pas mori një kuptim tjetër. Si rezultati i kësaj ishte
“paraprirja e besimit ndaj veprës”.
El Xhehmije erdhi si rezultat i ideve të Xhehm ibn Safvanit.
Ai ndërroi jetë në vitin 128 hixhri.
El Mu’tezile rrjedh prej Vasil ibn Ata, nxënës i Hasan El
Basriut, i cili ndërroi jetë në vitin 130 hixhri.
Po kështu, edhe sektet El Kaderije, Keramije, Dhahirije e Esharije,
që të gjitha, kanë lindur si rezultat i kërkimeve kelamiste, dhe nga
fryti i polemikave gjatë shekujve. Nuk gjen për këto sekte zinxhir
transmetimi, që lidhet me Profetin Fisnik (Paqja dhe bekimet e
Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).
Ndërsa ideologjitë e Shi’izmit imamij janë në kundërshtim
me këto. Shi’izmi nuk ka kurrfarë lidhjeje në përhapjen e tyre,
sepse ai e ka bazën te burimet e legjislacionit të vërtetë islam, që
janë, së pari, Kur’ani i Shenjtë, së dyti, Syneti Profetik, së treti,
thëniet e Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) dhe të Familjes së pastër
(Ehli Bejtit) që e kanë burimin te Profeti Fisnik (Paqja dhe bekimet e
Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).
Kjo është arsyeja që historia e ideologjive dhe e bindjeve të
tyre (shi’itëve) është e lidhur me historinë e Islamit dhe me jetën e
Imamëve të tyre të pastër. Kjo nuk do të thotë se shi’itët në
parimet e tyre të sipërpërmendura bazohen te tekstet, pa i
analizuar e pa i menduar ato. Por përkundrazi, bazat e ideologjive
e të bindjeve, të transmetuara më sipër, dijetarët e tyre i kanë
marrë duke i redaktuar në mënyrën më të saktë e duke i
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përforcuar me argumente të qarta. Gjithashtu, ata nuk i japin
rëndësi ndërtimit të bindjeve e formimit të tyre të ngritur mbi
bazat e transmetimeve individuale. Madje ata e kushtëzojnë me
zinxhirin e transmetimit, duke mos i munguar asnjë hallkë. Këto
transmetime janë të mbushura me dëshmi të vlefshme për
diturinë e sigurinë.
Për t’u bindur për diçka, nuk kërkohet thjesht punë e
vepër, por kërkohet pranim e besim. Kjo nuk arrihet me
transmetime individuale. Vlen të përmendim këtu, se pika
mbështetëse për ndërtimin e ideologjisë së veçantë të Shi’izmit
imamij është bindja se për Imam Aliun (Paqja qoftë mbi të!) ka
ardhur me tekst, si këshilltar, me gjuhën e Profetit Fisnik (Paqja
dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), se ai dhe
rrethi i tij i ngushtë e i pastër janë burimi më i lartë pas Kur’anit të
Ndritur. Ky është elementi përbërës e kushtetues i Shi’izmit,
ndërsa elementet e tjera janë ideologji e bindje islame, që nuk janë
të veçanta vetëm te shi’itët imamij.
Në faqet në vijim do të përpiqemi të paraqesim disa prej
aspekteve të ideologjive e të bindjeve të shi’itëve imamij, të
transmetuara, së pari, nga hadithet e imamëve të tyre, së dyti, nga
fjalët e dijetarëve të tyre të mëparshëm, në mënyrë që lexuesi të
qëndrojë te rrënjët e këtyre ideologjive dhe bindjeve. Të bëhet i
qartë imazhi i vërtetë i pikave mbështetëse të këtyre bindjeve.
Ekzistenca e saj rrjedh prej lajmeve e thënieve të transmetuara nga
imamët e tyre të pastër. Pjesën më të madhe të saj e përbëjnë fjalët
e Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!), predikimet e tij apo mendimet e
dijetarëve të tyre, të cilat bien në dakortësi me pjesën më të madhe
të myslimanëve në intervale kohe e dimensione të ndryshme.
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1- IMAM ER RIDA (Paqja qoftë mbi të!) I SHKRUAN ME’MUNIT
PËR DËLIRËSINË E ISLAMIT

Es Saduku, me zinxhirin e transmetimit të tij, nga El Fadl
ibn Shadhan, ka transmetuar: “Me’muni i kërkoi Ali ibn Musa Er
Rida që t’i shkruajë në mënyrë të përmbledhur e të shkurtër
Islamin e dëlirë. Ali ibn Musa Er Rida (Paqja qoftë mbi të!) i shkroi
atij: “Islami i dëlirë është të dëshmosh se nuk ka Zot tjetër përveç
Allahut, i vetëm është Ai, nuk ka ortak për të, një Allah i vetëm,
Ngadhënjyes, Krijuesi i gjithçkaje, dëgjon gjithçka, sheh çdo gjë, i
aftë për çdo gjë, i qëndrueshëm, i përhershëm, i gjithëditur. Nuk
ka asgjë, që nuk di, i aftë për gjithçka. Shumë i pasur, që s’ka
nevojë për asgjë. Shumë i drejtë, që nuk bën padrejtësi. Krijuesi i
çdo gjëje. Nuk ka si Ai asgjë, nuk ka të ngjashëm, as opozitar, as
binjak e asnjë si Ai. Ai synohet me adhurim, lutje, dëshirë, frikë e
respekt.
Muhamedi është robi i Tij, i Dërguari, i dëlirti, elita prej
krijesave të Tij. Zotëria i të Dërguarve, vula e Profetëve, më i miri i
të gjitha botëve. Nuk ka Profet pas tij. Nuk ka ndryshim e ndërrim
të sojit të tij. Nuk ka ndryshim për legjislacionin e tij. Gjithçka që
ka ardhur me Muhamed ibn Abdullahun është më se e vërtetë,
duhet të kihet besim te ai dhe te të gjitha ato që kanë ardhur nga të
Dërguarit, Profetët dhe argumentet e Allahut përpara tij. Duhet të
besohet në Librin e tij të sinqertë e të lavdishëm, i cili thotë: “Atij
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nuk mund t’i afrohet gënjeshtra nga asnjëra anë. Kjo është
Shpallje prej një të Urti që meriton të gjitha lavdet.”1
Ai është mbizotërues mbi të gjithë librat. Ai është i drejtë,
që nga surja “El Fatiha” e deri në fund të tij. Besojmë të qartat dhe
të paqartat e tij, të veçantat e të përgjithshmet, premtimin dhe
takimin e Tij, shfuqizimin e të shfuqizuarën e një dispozite,
tregimet dhe rrëfimet e tij. Asnjë krijesë nuk ka aftësi që të vijë me
një të ngjashëm me të.
Fakti pas tij, argument për besimtarët, ai që merret me
çështjen e myslimanëve, ai që flet për Kur’anin, dijetari i
dispozitave të tij është vëllai, halifja, këshilltari. Pasuesi i tij është
ai që ka qenë me pozitën e Harunit ndaj Musait, Ali ibn Ebu Talibi
(Paqja qoftë mbi të!), Princi i besimtarëve, prijësi i të devotshmëve,
komandanti i furisë rinore, më i miri i këshilltarëve, trashëgimtari
i diturisë së Profetëve e i të Dërguarve.
Pas tij vjen Hasani dhe Hysejni (Paqja qoftë mbi ta!), dy
zotërinjtë e rinj të banorëve të Xhenetit. Pastaj Ali ibn El Hysejn
Zejnul Abidijn (Paqja qoftë mbi të!). Pastaj Muhamed ibn Ali Bakiri
(Paqja qoftë mbi të!), dituria e Profetëve. Më pas Xha’fer ibn
Muhamed Es Sadiku (Paqja qoftë mbi të!), trashëgimtari i diturisë së
këshilltarëve. Më pas Musa ibn Xha’fer El Kadhimi (Paqja qoftë mbi
të!). Pastaj Ali ibn Musa Er Rida (Paqja qoftë mbi të!). Pastaj
Muhamed ibn Aliu (Paqja qoftë mbi të!). Pastaj Ali ibn Muhamedi
(Paqja qoftë mbi të!). Pastaj El Hasan ibn Ali, e më pas argumenti i
vazhdueshëm e i pritur, Muhamed Mehdiu (Allahu ia shpejtoftë
ardhjen!).

1

Sure “Fusilet”, ajeti 42.
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Dëshmoj për ta me këshillë e prijësi. Toka nuk do mbetet pa
argumentin e Allahut të Lartësuar ndaj krijesës së Tij në çdo kohë.
Ata janë rrethi i tij i ngushtë besnik, prijësit udhëzues, si dhe
argumente e fakte për banorët e kësaj bote, deri në momentin që
Allahu ta kolapsojë tokën e çfarë ka në të. Kushdo që e
kundërshton atë, është humbës, i humbur e i padrejtë, lënës i së
drejtës e i udhëzimit. Ata janë përshkrues të Kur’anit, kumtues të
qartë të të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!).
Ai që ndërron jetë e nuk i njeh ata, vdes injorant. Feja e tyre
është frika me respekt, nënshtrimi, jurisprudenca, sinqeriteti, falja,
drejtësia, përkushtimi, kryerja e amanetit për të mirin e për të
keqin, kohëzgjatja e madhe në sexhde, agjërimi gjatë ditës dhe
ngritja në mes të natës, shmangia ndaj gjërave të ndaluara, pritja
për zgjidhjen e problemit me durim dhe shoqërimin me të tjerët
me fisnikëri, ndershmëri e bujari.”
Më pas Imami përmendi degë të llojllojshme e të ndryshme të
jurisprudencës, duke vënë në pah disa dallime ndërmjet
medh’hebit të Ehli Bejtit e të tjerëve.
Nuk e shohim të arsyeshme t’i përmendim. Ai që dëshiron të
ndalet më shumë në lidhje me këtë, le t’i kthehet burimit.
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2- PREZANTIMI I IDEOLOGJIVE TË SEJJID ABDUL ADHIJM EL
HASENIJ NDAJ IMAM EL HADIJIT

Es Saduku ka transmetuar nga Abdul Adhijm El Hysejnij 1:
“Hyra te zotëria im, Ali ibn El Hadij (Paqja qoftë mbi ta!). Kur më
pa, tha: “Mirë se erdhe o Eba Kasim. Ti vërtet je ndjekësi ynë!”
I thashë atij: “O biri i të Dërguarit të Allahut, vërtet unë dua
të të prezantoj ty fenë time e, nëse është e kënaqshme, të qëndroj
aty deri sa të takoj Allahun e Lavdishëm e të Lartësuar.”
Tha: “Thuaje atë o Eba Kasim.”
Eba Kasimi i tha: “Unë them: ‘Vërtet, Allahu i Bekuar dhe i
Lartësuar nuk ka të ngjashëm me të. Është jashtë dy limiteve,
kufirit të mohimit dhe kufirit të krahasimit. Ai nuk është me trup,
pamje, prezencë e thelb. Përkundrazi, Ai është Krijuesi i trupave, i
Abdul Adhijm ibn Abdullah ibn Ali ibn El Hasan ibn Zejd ibn El Hasan ibn
Ali ibn Ebu Talibi (Paqja qoftë mbi ta!) nga sahabët e imam El Hadij. En
Nexhashiji, ka thënë: “Ai ka librin e predikimeve të princit të besimtarëve, që e
trashëgoi Er Rej, duke u arratisur prej sulltanit, i cili banoi në shtëpinë e një
burri shi’it, si një ndjekës i devotshëm. E adhuronte Allahun, agjëronte ditën
dhe ngrihej gjatë natës. Dilte fshehurazi e vizitonte varrin përballë varrit të tij.
Ndërmjet tyre kishte një rrugë e thoshte: “Ky është varri i një prej djemve të
Musa ibn Xha’ferit (Paqja qoftë mbi të!). Ai vazhdoi të strehohej në këtë vend,
duke lajmëruar një e nga një përkrahësit shi’itë të familjes së Muhamedit (Paqja
dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), derisa e njohën shumë
prej tyre. Rixhalun Nexhashij 2/65-66. Abdul Adhijm ndërroi jetë në Er Rrej.
Varri i tij vizitohet nga njerëzit. Et Tusij përmend te libri i tij “Er Rixhal”, në
lidhje me sahabët e imam El Hadiji dhe El Askerij, me numër 1 dhe 20. E
përmend atë, gjithashtu, autori i librit “Umdetu Talib” 94.
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imazheve. Krijuesi i atyre që ne shohim dhe i gjërave thelbësore, i
xhevahireve. Zoti i çdo gjëje, Poseduesi i tij, Bërësi dhe Krijuesi i
tij.
Muhamedi është robi dhe i Dërguari i Tij, vula e Profetëve
dhe se nuk ka Profet pas tij deri në Ditën e Ringjalljes. Vërtet
imami, halifja, ndjekësi i çështjes pas tij është Prijësi i besimtarëve.
Ali ibn Ebu Talibi, pastaj, Hasani, Hysejni, Ali ibn Hysejni,
Muhamed ibn Aliu, Xha’fer ibn Muhamedi, Musa ibn Xha’feri, Ali
ibn Musai, Muhamed ibn Aliu e pastaj ti, o Mevlana im.”
Ai (imam Hadi) (Paqja qoftë mbi të!) tha: “Pas meje, është djali im,
Hasani. Po çfarë do të bëhet me njerëzit pas tij?”
E pyeta: “E si do i bëhet kësaj, o Mevlana im?”
Ai tha: “Kjo për arsyen se personaliteti i tij nuk shihet dhe
emri i tij nuk përmendet derisa të shfaqet e të mbushë tokën me
drejtësi e vërtetësi, ashtu siç është mbushur me padrejtësi e
shthurje.”
I thashë: “A i kam rënë në të? Ndjekësi i tyre është ndjekësi
i Allahut. Armiku i tyre është armiku i Allahut. Bindja ndaj tyre
është bindje ndaj Allahut. Kundërshtimi i tyre është kundërshtim i
Allahut.
Më pas thashë: “Vërtet, udhëtimi qiellor është i vërtetë,
marrja në pyetje në varr është e vërtetë. Xheneti dhe zjarri janë të
vërteta. Peshoja është e vërtetë. Ora është duke ardhur e nuk ka
dyshim në të dhe se Allahu do t’i ringrejë ata që janë në varre.
Detyrimet pas ndjekjes (vilajetit) janë: Namazi, zekati, agjërimi,
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Haxhi, xhihadi (përkushtimi), si dhe urdhrimi në të mirën e
ndalimin nga e keqja.”
Imam Hadij (Paqja qoftë mbi të!) tha: “O Eba Kasim! Kjo
është feja e Allahut, të cilën Allahu e dëshiron për robtë e Tij,
kështu që qëndroi asaj. Allahu të bëftë të qëndrueshëm me
thënien e vendosmërisë në këtë botë dhe në Tjetrën!”
U mjaftuam me këto dy thënie të imamëve të pastër, të cilët i kanë
marrë ideologjitë dhe bindjet e tyre nga baballarët e tyre të pastër.
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3- MESAZHI I SADUKUT, NË LIDHJE ME IDEOLOGJITË
IMAMIJTE

Shujukët (dijetarët) tanë imamij kanë botime të shumta për
qartësimin e ideologjive e të njohurive të tyre. Me këtë rast, po
përmbledhim disa mesazhe të shkurtra nga të parët tanë:
Shejkh Es Saduku (306-381 hixhri) ka shkruar një mesazh të
shkurtër për ideologjitë imamite (shi’ite): “Dije se besimi ynë në
njësim është se: Allahu i Lartësuar është Një i Vetëm, nuk ka asnjë
si shembulli i Tij. I pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. I
Përheshëm. Dëgjon e sheh gjithçka. I Gjithëditur dhe i Urtë. I
gjallë dhe Ngadhënjyes mbi gjithçkaje. I Plotfuqishëm, i Shenjtë, i
Gjithëditur, i Aftë për gjithçka. I Vetmjaftueshëm. Nuk
përshkruhet me esencializëm, trup, formë apo dimension... derisa
tha: Allahu i Lartësuar është shumë më lart nga cilësitë e krijesave
të Tij, përtej dy kufijve, kufirit të mohimit dhe kufirit të
ngjashmërisë.
Allahu i Lartësuar është diçka jo si gjërat e tjera, i Vetëm, i
Qëndrueshëm. Nuk ka lindur, nuk ka trashëguar, nuk është i
lindur prej askujt e nuk ka ortak. Nuk ka për Të të njëjtë, as ibnjak,
të ngjashëm, bashkëshorte, rival e bashkëpronar. Shikimet nuk e
perceptojnë Atë, por Ai i percepton ato. As iluzionet, ndërsa Ai
po. Nuk kotet dhe as nuk e zë gjumi. Ai është dashamirës dhe i
lajmëruar për çdo gjë. Krijuesi i çdo gjëje. Nuk ka Zot tjetër përveç
Tij. Atij i përket krijesa dhe çështja. I bekuar është Allahu, Zoti i të
gjithë botëve.
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Ai që thotë se Allahu ka diçka të ngjashëm (ortak), është
politeist (idhujtar). Ai që u vesh imamijve diçka tjetër, përveç asaj
që përshkruhet me njësim, është gënjeshtar. Gjithçka që bie në
kundërshtim me atë që përmenda për njësimin, është e lënë dhe e
shpikur. Çdo bisedë që nuk përputhet me Librin e Allahut, është e
pavërtetë. Edhe nëse gjendet në librat e dijetarëve tanë, është i
përgënjeshtruar dhe i futur.”
Pastaj ai përmend cilësitë e ardhura në librin e Lavdishëm
dhe i komenton ato, duke përcaktuar një kufi të cilësive të
vetvetijshme dhe të cilësive vepruese. Ai sqaron se cila është
bindja e imamijve në lidhje me veprat e robve. Ai sqaron dhe e
bën të qartë fatalizmin dhe mandatimin. Gjithashtu, përmend
ideologjitë e tyre në lidhje me Kadaun dhe Kaderin, Fitren,
instinktin e mundësinë, si dhe kërkime të tjera të rëndësishme, të
cilat përbëjnë shtyllën vertebrale të njohurive hyjnore.
Në një prej shkrimeve të tij, thotë: “Bindja jonë është se
Kur’ani, të cilin Allahu i Lartësuar e zbriti te Profeti ynë
Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen
e Tij!), është ai që ndodhet në duart e njerëzve dhe asgjë më
shumë se kaq. Numri i sureve të tij është 114. Ai që thotë për ne se
kemi thënë më shumë se kaq, është gënjeshtar …” 1
Më pas, dijetari i madh Esh Shejkh El Mufijd (336-413
hixhri) e ka shpjeguar këtë mesazh në librin e tij “Sherh Akaidu
Saduk”, si dhe në librin “Tas’hijhul I’tikad”. Në këtë libër

1 Shiko mesazhin e Es Sadukut te “Bindjet”, i cili është botuar disa herë. Në të
ka shpjegime e analiza të dijetarëve. Një prej tyre është dijetari i njohur El
Mexhlesij.
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diskuton disa tema të nxjerra nga transmetime jo të plota të
hallkave te kapitulli “Ideologjitë”. 1

4- ES SADUKU (Allahu e mëshiroftë atë!) KA SHKRUAR:

Sot janë mbledhur me shujukhët juristi Ebi Xha’fer
Muhamed ibn Ali ibn El Hysejn ibn Musa ibn Babavejh, pjesëtar i
kuvendit dhe i shujukhëve (dijetarëve), dhe i kërkuan atij t’i
përshkruante atyre, në mënyrë të përmbledhur e të shkurtër, fenë
imamijte. Përgjigjja e tij është: “Feja e imamijve është pohimi i
njësimit të Allahut të Lartësuar. Mohimi i ngjashmërisë së Tij.
Shmangia e gjithçkaje që s’ka lidhje me Të. Pohimi i Profetëve të
Allahut, melekëve dhe i librave të Tij. Pohimi se Muhamedi është
zotëria i Profetëve dhe i të dërguarve, ai është më i miri i tyre
(njerëzve) dhe i melekëve. Ai është vula e Profetëve. Nuk ka
Profet pas tij …” 2

Libri “Evailul Mekalat” të Shejkhut El Mufijd, u botua në Tabriz, në vitin 1371.
“El Emalij” të Shejkh Es Saduk. Shiko edhe hadithin e paraqitur në fund të
librit “El Muknij Uel Hidaje”, të cilin e shkroi ditën e premte, më dymbëdhjetë
të muajit Sha’ban, të vitit 368. Shih: f. 509, botim i Bejrutit, në fund të librit.
- 27 1
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5- LIBRI “XHUMELUL ILMI UEL AMELI” I SEJJID SHERIJF
MURTEDA

Sejjid Sherijf Murteda (Allahu e mëshiroftë!) ka shkruajtur një
monografi përmbledhëse për doktrinën shi’ite dhe e titulloi
“Xhumelul ilmi uel ameli”. Po përmendim këtu ato që lidhen me
njësimin (Teuhijdin), duke e ftuar lexuesin t’i lexojë ato, pasi bën
një prezantim të hollësishëm të këtyre aspekteve.
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SQARIMI
NJËSIMIT

SE ÇFARË DUHET BESUAR NË ASPEKTET E

Trupat janë krijesa, ngaqë ato nuk i paraprijnë ndodhive.
Ato kanë dispozitën e tyre në krijim. Patjetër që ato duhet të kenë
një krijues, për shkak të nevojës së çdo gjëje të krijuar për krijues
apo prodhues. Është e patjetërsueshme që Allahu i Lartësuar të
jetë i Plotfuqishëm e të mos justifikohet për një vepër që të tjerët
nuk janë të aftë ta kryejnë. Për Allahun e Lartësuar, një gjë e tillë
është e lehtë.
Është e domosdoshme që krijuesi i saj të jetë i ditur, sepse
ligjet janë të dukshme në të gjitha botët dhe se ligjet precize nuk i
vendos veçse i dituri. Gjithashtu, është e domosdoshme që Ai të
jetë i pranishëm, sepse ka lidhje me fuqinë dhe diturinë. Kjo lloj
lidhjeje nuk është e saktë veçse me anë të pranisë (el uxhud). Duhet
që krijuesi të jetë shumë i hershëm, në mënyrë që krijimet të
përfundojnë te Ai.
Detyrimisht që Ai duhet të jetë i gjallë, se përndryshe nuk
është i aftë e i ditur. E nëse nuk është i gjallë nuk mund të jetë i
pranishëm. Meqenëse është i gjallë, Ai duhet të jetë shumë
perceptues. Duhet që Ai duhet të jetë Dëgjues dhe Shikues, sepse
Ai percepton, gjithçka që ekziston. Kjo është vlera e thënies sonë
“Semijun Basijr” – “Dëgjon e sheh gjithçka”. Prej cilësive të
Allahut Fuqiplotë, nëse janë nga shkaku, është dëshirues dhe
jodëshirues. Allahu i Lartësuar ka urdhëruar, ka lajmëruar e ka
ndaluar dhe urdhri e lajmi nuk është as urdhër e as lajm, veçse me
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dëshirë. Kurse ndalimi është ndalim veçse kur nuk dëshirohet dhe
urrehet...
Nuk lejohet që në qenien e Allahut të ketë një cilësi shtesë,
përveçse atyre që përmendëm, sepse për të nuk ka një gjykim
logjik.Vërtetimi i cilësive që nuk kanë një dispozitë logjike për to,
të çon drejt të panjohurave. Duhet të jetë gjithmonë i Plotfuqishëm
dhe krijimi i gjithçkaje është prej Tij. Përderisa është i
Plotfuqishëm për gjithçka, Ai është Krijuesi i gjithçkaje. Vërtetimi i
qenies së Tij i Plotfuqishëm, shpie në atë që Ai është i gjallë dhe i
pranishëm. Ai duhet të jetë gjithmonë i Gjithëditur...
Ai (Allahu) duhet të jetë i Vetëmjaftueshëm e jo nevojtar,
sepse nevoja shpie te qenia e Tij prej atyre të cilëve përfitojnë e
dëmtohen e kjo bën që Ai të jetë trup.
Nuk lejohet që qenia e Tij të përshkruhet me cilësitë e
xhevahire, trupave e formave, si rezultat i hershmërisë së Tij dhe
se Ai është Krijuesi i këtyre të gjithave.
Nuk lejohet për Allahun e Lartësuar pamja, sepse është e
domosdoshme të shmangen pengesat e saktësimit të shikimeve
tona, në mënyrë që ta shohim Atë. Allahu i Madhëruar nuk mund
të perceptohet me shqisat e tjera.
Detyrimisht që Allahu Fuqiplotë duhet të jetë një, e jo një i
dytë në hershmëri, sepse vërtetimi i një të dyti vërteton
ekzistencën e dy vetave dhe kjo është e pamundur... 1
1 Xhumelul Ilmi uel Ameli, Pjesa “Ideologjitë”, botimi i dytë, redaktuar nga
Reshijd es Safar. Botuar në Nexhef. Mendimi i tij për mrekullinë sintaksore e
retorike të Kur’anit është një mendim personal dhe nuk përfaqëson mendimin e
të gjithë imamijve.
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6- “QARTËSIMI I NJË GRUPI IDESH E BINDJESH TË
BESIMTARËVE”, EL KERAXHIKIJ

Imam Ebul Fet’h Esh Shejkh Muhamed ibn Ali El
Keraxhikij Et Tarabulsij shkroi një botim të shkurtër, në lidhje me
ideologjitë imamite dhe e titulloi “El bejan an xhumeli i’tikadi
ehlil imanij”.
Në këtë botim ai ka thënë: “O vëlla im, Allahu të
lumturoftë e të përkrahtë ty me mirësitë e me ndihmat e Tij! Më
pyet që të të vërtetoj ty disa prej doktrinave të besimatërve shi’itë
dhe detaje nga medh’hebi dhe këto sqarime të jenë bazat e atyre
që duan të udhëzohen, të jenë si kujtesë për ty e t’i përdorësh si
këshillë për kërkuesin e tyre. Unë do ta përmbledh ty thënien e do
ta shkurtoj atë, në mënyrë që të jetë sa më afër e sa më e lehtë për
kujtesën tënde. Do t’i transmetoj ato me metodikat e të rinjve.
Suksesi im nuk vjen veçse me ndihmën e Allahut. Ato çështje janë
si vijon:

- 31 -

Me shiizmin imamit në doktrinën e tij

NJËSIMI I ALLAHUT TË MADHËRUAR

Dije se është detyrim për çdo mukel’lef 1, që të besojë
bindshëm në krijimin e gjithësisë me gjithçka në të. Të besojë se
nuk ka pasur asgjë para ekzistencës së saj. Të besojë bindshëm se
Allahu është krijuesi i gjithësisë, i trupave, i formave e i objekteve,
me përjashtim të veprave të robve, të realizuar prej tyre. Ato janë
të tyret e jo të Allahut të Lartësuar.
Të besojë bindshëm se Allahu është i Hershëm e i Vetëm.
Nuk ka të vjetër përveç Tij. Ai është ekzistent e nuk shuhet, i
përhershëm që nuk mbaron. Ai është diçka, por jo si gjërat. Nuk
është i ngjashëm me krijesat ekzistuese. Nuk lejohet për të ajo që
lejohet për krijesat. Ka cilësi që i përkasin vetëm Atij dhe nuk kanë
kuptim për të tjerët, që janë: qenia e Tij i Gjallë, i Gjithëditur, i
Hershëm pa fillim e pa mbarim. Është në dijeni për gjallesat,
përpara krijimit të tyre. Atij nuk i fshihet asgjë prej tyre.

Mukel’lef është personi që ka arritur moshën madhore në të cilën është i
detyruar të kryejë detyrat e ngarkuara nga Allahu i Madhëruar.
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DREJTËSIA E ALLAHUT TË MADHËRUAR

Ai ka cilësitë vepruese (sifatul ef’ali). Në të vërtetë, këto
cilësi nuk lejohet t’i shtohen Allahut, veçse pas veprimit të Tij. Ato
cilësi janë cilësitë me të cilat Ai përshkruan veten e Tij: Krijues,
Furnizues, Dhurues, Mëshirues, Posedues, Folës e të ngjashme me
to. Ai ka cilësi, me të cilat ka përshkruar Veten e Tij, ku dëshiron
dhe urren, kënaqet dhe zemërohet.
Dëshira e Allahut të Madhëruar për një vepër është vetë
vepra e dëshiruar në vetvete, ndërsa dëshira e Tij për veprimin e
dikujt tjetër është urdhri për këtë vepër. Kështu që, në këtë rast,
nuk është i vërtetë emërtimi i Tij me dëshirën e vërtetë, pra, është
një metaforë gjuhësore. Zemërimi i Allahut tregon ekzistencën e
ndëshkimit të Tij e kënaqësia e Tij tregon për ekzistencën e
shpërblimit të Tij. Ai nuk është i vendosur në një vend të caktuar e
nuk perceptohet me asnjë prej shqisave.
Allahu Fuqiplotë është i zhveshur prej të këqijave. Nuk u
bën padrejtësi njerëzve, edhe pse e ka mundësinë për një gjë të
tillë, sepse Ai është në dijeni të shëmtisë së padrejtësisë dhe është i
panevojshëm nga kryerja e saj (padrejtësisë). Thënia e Tij është e
vërtetë. Premtimi i Tij është i vërtetë, nuk e ngarkon krijesën jashtë
fuqisë së tij. Nuk ua ndalon atyre veprën e mirë, që të përfitojnë
prej saj. Nuk urdhëron me atë që nuk dëshiron e nuk ndalon nga
ajo që dëshiron. Allahu Krijues i krijoi krijesat për interesin e tyre,
duke i ngarkuar ato për hir të pozitave të përfitimit të tyre.
Shmangu ngarkesën e tyre me barra të rënda, duke vepruar me
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gjërat më të dobishme për to. Allahu u dha atyre (krijesave)
mundësinë përpara se t’i ngarkonte dhe u dhuroi atyre logjikën e
dallueshmërinë.
Aftësia e forca vlen kur vepron me të e kundër saj në vend
të saj. E drejta, të cilën duhet ta njohësh Atë, perceptohet me dy
gjëra, që janë: logjika (mendja) e dëgjimi (veshi). Ngarkimi logjik
nuk mohon ngarkimin dëgjimor. Allahu i Lartësuar ka krijuar për
njerëzit në çdo kohë dëgjues që janë Profetët e Tij dhe i ka bërë ata
argument mes tyre (njerëzve) dhe Allahut, duke i lajmëruar ata
përmes rrugës së argumentimit logjik e duke u mësuar atyre ato
që nuk i dinin. Të gjitha argumentet e Allahut të Lartësuar janë të
rrethuara me dituri për çdo gjë që kanë pasur nevojë njerëzit.
Vërtet, ata ishin të mbrojtur prej gabimeve e lëkundjeve me
një mbrojtje të zgjedhur. Allahu i dalloi ata nga krijesat e Tij, duke
i bërë mëkëmbës të çuarjes në vend të së drejtës së Tij. Ai i pajisi
ata me mrekulli, në mënyrë që njerëzit t’u besojnë atyre, lajmeve e
shpalljeve. Vërtet, ata ishin robër të krijuar, njerëz që hanin e
pinin, flinin e ringjalleshin me ringjalljen e Tij, vdisnin me ardhjen
e vdekjes prej Tij. Dhimbjet që u shkaktoheshin, ishin të lejuara
për ta. Ka pasur prej tyre që janë vrarë, kanë vdekur, nuk kishin
forcë ndaj krijesës e as furnizim, nuk e njihnin të fshehtën, me
përjashtim të asaj që u mësoi Krijuesi i tyre. Vërtet, thëniet e tyre
janë të sakta dhe gjithçka që ata kanë sjellë, është e drejtë dhe e
vërtetë.
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PROFETËSIA E PËRGJITHSHME DHE E VEÇANTË

Profetët më të mirë janë ata të vendosmërisë së lartë (ulul
azmi). Ata janë pesë: Nuhu, Ibrahimi, Musai, Isai e Muhamedi
(Paqja e Allahut qofshin mbi të gjithë ata!) dhe se Muhamed ibn
Abdullahu (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen
e tij!) është Profeti më i mirë nga të gjithë, më i miri i të parëve e të
fundit. Ai është vula e Profetëve. Vërtet, baballarët e tij janë prej
Ademit (Paqja qoftë mbi të!) deri te Abdullah ibn Abdul Mutalibi
(Allahu qoftë i kënaqur me të!), që të gjithë kanë qenë besimtarë,
monoteistë ndaj Allahut të Lartësuar. Gjithashtu, e njëjta gjë është
edhe për Ebu Taliibn (Allahu qoftë i kënaqur me të!).
Çdo mukel’lef duhet të besojë bindshëm se Allahu i
Lavdëruar e ka nderuar Profetin e Tij (Paqja dhe bekimet e Allahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e Tij!) me ajetet e argumentet më
inteligjente, me mrekullitë më të mrekullueshme. Në pëllëmbën e
tij bënin tespih guralecët. Ndërmjet gishtërinjve të tij buronte ujë.
Shumë fakte të tjera si këto na kanë mbërritur nga lajmet dhe
transmetimet e ndryshme. Dijetarët janë bashkuar për saktësinë e
tyre. Më pas erdhi me Kur’anin e qartë, me anë të të cilit i
mrekulloi dëgjuesit dhe jobesimtarët ishin të paaftë të sillnin një të
ngjashëm me të.
Vërtet, Kur’ani është fjala e Zotit të botëve. Ai është krijesë
dhe nuk është i hershëm. Duhet të jemi të bindur se gjithçka që
përmbajnë ajetet e tij në aparencë siç janë: ngjashmëria e Allahut të
Lartësuar me krijesën e Tij, apo Allahu i Madhëruar i detyron ata
- 35 -

Me shiizmin imamit në doktrinën e tij

në bindje e nënshtrim ndaj Tij, apo në bërjen e mëkateve, apo
shpie në rrugë të humbur disa prej tyre, të gjitha këto nuk lejohet
mbartja e tyre nga ana e dukshme e sipërfaqësore. Për to ka
komentime e shpjegime, që përshtaten me arsyet e atyre që cekëm
më parë te cilësitë e Allahut të Lartësuar e të Profetëve të Tij.
Nëse mukel’lefi njihet me kuptimet e tyre, atëherë është në
rregull e, nëse jo, le t’i konsiderojë ato nga ajetet me kuptim të
tërthortë. Për to ka një komentim të përshtatshëm. Dëshmojnë për
të ato që dëshmojnë arsyeja dhe ajetet e Kur’anit me kuptim të
drejtpërdrejtë. Në Kur’an ka ajete me kuptim të drejpërdrejtë dhe
të tërthortë, të vërteta e metaforike, abrogues dhe i abroguari, të
veçanta e të përgjithshme.
Çdo mukel’lef duhet të besojë bindshëm në të gjithë engjëjt
(melekët) e Allahut. Prej tyre janë Xhibrili dhe Mikaili, të dy këta
janë prej engjëjve fisnikë, ashtu siç janë Profetët ndërmjet njerëzve.
Xhebraili është shpirti besnik, që zbriti me Kur’anin te zemra e
Muhamedit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e Tij!), vulës së Profetëve. Ai vinte me Shpallje nga Zoti i
botëve.
Detyrimisht, duhet të jesh i vendosur se kushtetuta islame,
me të cilën erdhi Muhamedi (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi
të dhe mbi familjen e Tij!) është shfuqizuese e atyre legjislacioneve
që u patën ardhur Profetëve të mëparshëm.
Duhet të kapemi me të e të veprojmë me obligimet e saj.
Kjo është feja e Allahut, e qëndrueshme dhe e përhershme deri në
kolapsimin e kësaj bote e çfarë ka në të. Nuk ka të lejuar, me
përjashtim të asaj që është lejuar dhe nuk ka të ndaluar, me
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përjashtim të asaj që është ndaluar. Nuk ka detyrim, me
përjashtim të asaj që është detyruar dhe as adhurim, me
përjashtim të atij që është detyruar.
Ai që shmanget prej emrit dhe kapet me tjetër përveç emrit
të Allahut të Lartësuar, është mohues e i humbur, i përhershëm në
zjarr, edhe sikur të shpenzojë në adhurim sa mundësi që të ketë.
Vërtet, ai që e shfaq vendosmërinë me dy dëshmitë, është
mysliman. Ai që e vërteton atë me zemër nuk dyshon në
detyrimin që Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e Tij!) erdhi me të, është besimtar.
Prej kushteve të detyrueshme të besimit është veprimi me
detyrimet e domosdoshme, kështu që çdo besimtar, është
mysliman dhe jo çdo mysliman është besimtar.
Thënia e Allahut të Lartësuar: “Vërtet feja e pranuar te
Allahu është Islami.”, 1 ka pasur si qëllim Islamin e saktë e të
plotë, ku myslimani të jetë me të njohës, besimtar, i ditur me
detyrimet dhe i bindur.

1

Sure “Ali Imran”, ajeti 19.
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IMAMATI DHE HALIFATI

Duke u bazuar në argumentet e Allahut të Lartësuar, pas të
Dërguarit të Tij (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e Tij!), ata që do jenë halifë, mbrojtës e ruajtës së
legjislacionit të Tij, Imamët e ymetit të tij, janë dymbëdhjetë
imamët nga Ehli Bejti i Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimet e
Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e Tij!). I pari i tyre është vëllai
i tij, djali i xhaxhait të tij, bashkëshorti dhe burri i vajzës së tij,
Fatime Zahrasë dhe pasardhësi i tij për ymetin e tij, Ali ibn Ebu
Talib, Prijësi i besimtarëve. Pastaj El Hasan ibn Ali Ez Zekij, El
Hysejn ibn Ali Esh Shehijd, Ali ibn El Hysejn Zejnul Abidijn,
Muhamed ibn Aliu, gjeniu i shkencave, Xha’fer ibn Muhamed Es
Sadik, Musa ibn Xha’fer El Kadhim, Ali ibn Musa Err Rrida,
Muhamed ibn Ali Et Tekij, Ali ibn Muhamed El Muntexhib, El
Hasan ibn Ali El Hadij, pasardhësi vepërmirë, i biri i Hasanit El
Mehdij (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi të gjithë ata
së bashku!).
Nuk ka imamet pas të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) veçse për ta.
Nuk lejohet të merret në fe veçse prej tyre, si dhe marrja e
njohurive fetare duhet të bëhet veçse prej tyre. Ata kanë dituri të
plotë dhe janë të pagabueshëm ndaj mëkateve, ata janë si Profetët
(Paqja qoftë mbi ta!). Ata janë krijesat më të mira, pas të Dërguarit
të Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen
e tij!). Imameti i tyre ka ardhur me tekst prej Allahut, në mënyrë të
sigurt e të qartë.
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I lavdëruar qoftë Allahu, që u bëri të qartë atyre ajetet dhe
argumentet. U mësoi atyre shumë prej të fshehtave e çështjeve të
së ardhmes. Nuk janë njohës të të gjitha të fshehtave dhe nuk
kishin dituri për gjithçka që u kishte mësuar Allahu i Lartësuar.
Qerametet që u shfaqeshin atyre ishin vepër e Allahut, nuk
ishte prodhim i tyre. Allahu i Madhëruar i fisnikëroi me to. Vërtet,
ata janë njerëz të krijuar, nuk krijojnë e as furnizojnë, hanë e pinë,
kanë gra, ndiqen nga dhimbjet e sëmundjet, kërkojnë siguri, kanë
frikë e frikësohen. Ka prej tyre që janë vrarë e janë zënë rob.
Imami i kësaj kohe është Mehdiu ibn El Hasan El Hadij. Ai është
argument mbi botët. Vula e imamëve të pastër. Nuk ka imamet
askush pas imametit të tij. Nuk ka shtet pas shtetit të tij. Ai është i
fshehtë për të dashurit e tij, një fshehje e detyrueshme nga frika e
njerëzve të humbur, por te Allahu i Lartësuar kjo fshehje ka mirësi
e dobi.
Gjatë kohës së fshehjes, atij i lejohet ta paraqesë veten e tij
te disa njerëz. Allahu i Lartësuar dhe i Lavdishëm do ta shfaqë atë
në kohën që do Ai, bën për të ndihmës e sahabë, që ta shtrojë fenë
me të e ta pastrojë tokën. T’i shkatërrojë të humburit. Ta ngrejë
shtyllën e Islamit e feja të bëhet e gjitha për Allahun.
Allahu i Lartësuar dhe i Lavdishëm, në momentin e
shfaqjes së tij, do t’i dhurojë disa shenja. Atij do t’i vinë disa
mrekulli të jashtëzakonshme. Do të ringjallen për të disa të
vdekur. Kur të vijë te njerëzit, që e di Allahu i Madhëruar, do të
qëndrojë për një kohë të caktuar, e Allahu do ta vdesë. Pastaj tij
nuk zgjat shumë koha, derisa të vijë Ora (Kijameti), pastaj vdekja e
atyre njerëzve që kanë mbetur e pas kësaj Ringjallja.
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Imami më i mirë është Prijëi i besimtarëve, Ali ibn Ebu
Talib (Paqja qoftë mbi të!) dhe nuk lejohet të thirret kush tjetër
përveç tij me këtë emër, Prijësi i besimtarëve.
Ndërsa për imamët e tjerë (Paqja qoftë mbi ta!) thuhet:
Imamë, halifë, evsija, huxhexh. Edhe nëse në realitet janë princa të
besimtarëve, atyre nuk u është ndaluar ky emër, për hir të
kuptimit të tij, sepse një gjë e tillë ndodh në të vërtetë, por janë të
ndaluar nga termi i tij për Princin e besimtarëve, Ali ibn Ebu
Talibi (Paqja qoftë mbi të!).
Imami më i mirë, pas Prijësit të besimtarëve, Ali ibn Ebu
Talibi, është djali i tij, Hasani e pastaj Hysejni (Paqja qoftë mbi ta!).
Pas Hysejnit janë imamët e tjerë pas tij, ashtu si ka ardhur në
transmetimet e që është vërtetuar me njohje.
Më i miri i mbetur pas Hysejnit, është imami i kohës, El
Mehdi (Allahu i Lartësuar e shpejtoftë daljen e tij fisnike!). El Mehdi
(Allahu i Lartësuar e shpejtoftë daljen e tij fisnike!) është ai, për të cilin
i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!) ka thënë: “Edhe sikur të mos ketë mbetur nga jeta e
kësaj bote veçse një ditë, Allahu i Lartësuar do ta zgjaste atë ditë, derisa
të shfaqte në të një burrë prej gjenezës time. Emri i tij përkon me emrin
tim. Ai do ta mbushë këtë botë me drejtësi e dinjitet, ashtu siç është
mbushur me mizori e shthurje.” 1
Këtë hadith, si dhe shembujt e tij, i transmeton Ibn Khaldun, në hyrje të
kapitullit të pesëdhjetë e dytë, nga Tirmijdhiu dhe Ebu Daudi, me ndryshim në
disa terma të tij. Transmetoi rreth tridhjetë e dy hadithe. Në fillim të faqes 311
thuhet: “Një grup imamësh i nxorën hadithet e Mehdiut. Disa prej tyre janë: Et
Tirmijdhij, Ebu Daud, El Bezaz, Ibn Maxha, El Hakim, Et Tabaranij, Ebu Ja’la El
Meusalij duke përmendur zinxhirin e transmetimit nga një grup sahabësh, si:
Aliu, Ibn Abasi, Ibn Omeri, Talha, Ibn Mesud, Ebu Hurejra, Enes, Ebij Saijd El
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Emri i tij përkon me emrin e të Dërguarit të Allahut (Paqja
dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Sidoqoftë,
ndalimi është transmetuar për termin. Nuk na lejohet ta teprojmë
me thënien se ai është Mehdiu, i prituri, vendosësi i së drejtës,
pasardhësi vepërmirë, imami i kohës, argumenti e fakti i Allahut
ndaj krijesave.
Është e domosdoshme të bindemi se Allahu ka detyruar
njohjen e imamëve (Paqja qoftë mbi ta!) ndaj të gjithëve, bindjen
ndaj tyre, ndjekjen e tyre, ndjekjen e rrugës së tyre, shfajësimi prej
armiqve të tyre e mizorëve të tyre. Nuk plotësohet besimi veçse
me ndjekjen e evlijave të Allahut dhe me kundërshtimin e
armiqve të tyre.

Khuderij, Umu Hubejbe, Umu Seleme, Theubani, Kurretu ibn Ijasi dhe Ali El
Hilaliji.
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NË PENDIM, TUBIM DHE RINGJALLJE

Duhet të kemi bindjen se Allahu shton e pakëson në
furnizime e në zgjatje të jetës. Vërtet, Ai nuk e furnizon robin
veçse me atë që është hallall dhe e mirë. Porta e pendimit është e
hapur për atë që e kërkon atë, që është pendimi i mëkateve të
mëparshme dhe vendosmëria për t’i lënë ato vese me të cilat është
mësuar. Pendimi është fshirës i mëkateve të paraprira, nga të cilat
robi është penduar.
Lejohet pendimi i shmangies, nëse i penduari është
disident në një vend tjetër, jo të ngjashëm me të, si dhe ka
shpërblim për pendimin. Mbi të bie mëkati, për aq kohë sa është
koha e qëndrimit të tij atje. Allahu e pranon pendimin me
mirësinë e bujarinë e Tij. Kjo nuk është domosdoshmëri e pranimit
të saj në mendje përpara premtimit, por që mësohet me të dëgjuar.
Duhet të jesh i bindur, se Allahu i Lartësuar i vdes robtë e tij dhe i
ringjall ata pas vdekjes për Ditën e Takimit.
Llogaria është e drejtë, edhe dënimet, gjithashtu, edhe
Xheneti, edhe zjarri e ndëshkimi. Bërësit e mëkateve që e njohin
Allahun, të Dërguarin e Tij, imamët e pastër, që besojnë në
ndalimin e bërjes së mëkateve dhe e zvarrisin kërkimin e pendimit
prej tyre, ata janë mëkatarë të shthurur. Porse kjo nuk i zhvesh ata
nga emri i besimit dhe as nuk i zhvesh ata nga emri i Islamit. 1

Këtë e deklaron Shejkh El Mufijd, profesori i Shejkh El Keraxhikijit, në librin e
tij “Euailul Mekalat”, në faqen 48, dhe ia ka atribuuar këtë dakordësisë së
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Ata e meritojnë ndëshkimin për mëkatin e tyre, si dhe
sevapin për njohjen e Allahut, të Dërguarit të Tij (Paqja dhe bekimet
e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe të imamëve pas tij
(Paqja qoftë mbi ta!). Çështja e adhurimeve të tyre që bëjnë pas
pendimit, i kthehet Krijuesit të tyre. Nëse i fal ata, kjo për arsye të
mirësisë e të mëshirës së Tij e, nëse i ndëshkon ata, kjo për arsye të
drejtësisë e të mençurisë së Tij.
Allahu i Lartësuar ka thënë: “Ka edhe të tjerë që janë lënë në
pritje të vendimit të Allahut, a do t’i dënojë apo do t’ua pranojë
pendimin.” 1
Ndëshkimi i mëkatarëve, nëse Allahu i Lartësuar dëshiron,
nuk është i përhershëm, por ka një fund për të. Pas saj ata futen në
Xhenet. Kjo nuk përfshin ata të cilëve u është premtuar
përhershmëria në dënim. Falja nga Allahu i Lartësuar shpresohet
për gjynahqarët besimtarë.
El Mu’teziletu kanë gabuar kur i kanë quajtur “murxhie”
ata që kërkojnë falje, por duhet të quhen “raxhian”. Nuk është e
udhës të ndërpritet falja, por që të ketë vetëm lutje.
Të besojë se ndërmjetësimi (shefeati) i të Dërguarit të
Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!) dhe i imamëve pas tij (Paqja qoftë mbi ta!) është i pranuar Ditën
e Kijametit. Këtë ndërmjetësim e shpresojnë besimtarët, të cilët
imamijëve. Ndërsa khavarixhët i ka quajtur bërësit e mëkateve të mëdha,
politeistë e qafirë. El Hasan El Basriu, profesori i Uasil ibn Atait dhe i Umer ibn
Ubejdit, i ka quajtur ata hipokritë. Uasil ibn Ata i ka vendosur ata ndërmjet dy
pozitave, duke thënë se ata janë “fusak”, që nuk janë as besimtarë, as qafirë e as
munafikin, hipokritë.
1 Sure “Et Teube”, ajeti 106.
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kanë bërë gjynahe. Gjithsesi, nuk lejohet që njeriu të jetë i prerë se
ai do të fitojë ndërmjetësimin sido që të jetë. Besimtari duhet të
qëndrojë ndërmjet frikës dhe shpresës.
Të besojë se besimtarët që kanë ikur nga kjo botë dhe nuk
kanë mëkatuar, në Ditën e Ringjalljes, për ta urdhërohet Xheneti,
pa llogari.
Të gjithë qafirët (mohuesit) e politeistët, që nuk kanë bazat
e besimit, në Ditën e Ringjalljes, për ta urdhërohet Xhehenemi, pa
llogaridhënie. Por në llogari merret ai që ka përzier punën e mirë
me punën e keqe dhe që njihen si të panënshtruar (el usatu).
Profetët e Allahut dhe imamët e Tij, në Ditën e Ringjalljes,
janë përgjegjësit për llogarinë, me lejen e Allahut. Argumenti i
banorëve të çdo periudhe kohore merr përsipër çështjen e
“kopesë” së tij, që ka qenë në kohën e tij.
Zotëria ynë, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe dymbëdhjetë imamët pas
tij (Paqja qoftë mbi ta!) janë burimi i njohjeve. Nuk do hyjë njeri në
Xhenet, veçse ai që i njeh ata dhe e njohin atë. Nuk hyn në zjarr,
veçse ai që i ka mohuar ata dhe e mohon atë.
I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të
dhe mbi familjen e tij!) merr në llogari banorët e kohës së tij. Po
kështu, edhe çdo imam pas tij. El Mehdiu (Allahu i Lartësuar e
shpejtoftë daljen e tij fisnike!) është ai që qëndron për banorët e
kohës së tij e që merr në pyetje ata të kohës së tij. Peshoret që
vendosen në Ditën e Ringjalljes, nënkuptojnë ngritjen e drejtësisë
në llogaridhënie. Drejtësia në gjykim e paanësi është me kuptimin
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figurativ e jo real, siç mendojnë disa nga masat për peshoren me
dy krahët e saj.
Rruga e drejtë në këtë botë është feja e Muhamedit (Paqja
dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe e
familjes së tij (Paqja qoftë mbi ta!), kurse në Botën Tjetër është rruga
e Xhenetit. Përsa u përket fëmijëve, budallenjve dhe njerëzve me
të meta mendore, parapëlqehet që në Ditën e Ringjalljes të
plotësohet mendja e tyre e të hyjnë në Xhenet. Lumturia e
banorëve të Xhenetit lidhet në mënyrë të përhershme e pa
shkëputje. Ndërsa ndëshkimi i politeistëve e i qafirëve lidhet në
mënyrë të përhershme me zjarrin.
Detyrimisht që njohuritë fetare në kohën e fshehjes (el
gajbetu) duhet të merren nga argumentet logjike, nga Libri i
Allahut të Lartësuar, si dhe lajmet e transmetuara nga i Dërguari i
Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!), me zinxhir transmetimi të pashkëputur, dhe nga imamët
(Paqja qoftë mbi ta!) 1, si dhe vendimi unanim (el ixhmau), i marrë
nga imamijtë (Shiat), i cili është argument.

Ajo që përmendet këtu është mendimi i përbashkët i imamijve, si: Sherijf
Murteda, Ibn Zehre, Ibn Berraxh, Et Tubrusij, Ibn Idrijs, etj. Të gjithë këta nuk e
merrnin në konsideratë lajmëtarin e vetëm, nëse nuk ishte i pastër dhe i
pagabueshëm, pavarësisht qenies së tij të shoqëruar me një shembull analog
logjik apo të shpallur. E rëndësishme për ta ishte konsiderimi i lajmit si
shkencor, edhe po të ishte i miratuar një zëri apo argument logjik. Madje El
Mufijd, deklaron te libri i tij “Euailul Mekalat” se nuk duhet të punojmë fare me
lajmin e vetëm. Por siç njihet te imamijtë (Shiat), madje edhe te vendimi unanim
i dijetarëve të mëvonshëm konsiderimin rregullsinë e një lajmi të vetëm, kur ai
argumentohet me argument. Gjithsesi, nga të dy grupet, në librat burimorë, ka
argumente për pretendimet e mësipërme.
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Përsa i përket kohës së shfaqjes së Imamit (Allahu i Lartësuar
e shpejtoftë daljen e tij fisnike!), në atë kohë ai do të jetë streha e
lehtësimit të problemeve dhe thirrës drejt logjikës, ashtu siç ishte i
Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!).
Nuk lejohet nxjerrja e dispozitave, me anë të analogjisë apo
të ixhtihadit. 1
Ndërsa të logjikshmet futen te analogjia (el kijasu) dhe te
ixhtihadi. Është detyrë e çdo intelektuali që të mos bindet me
imitim në parimet e fesë. Ai duhet të ndjekë rrugën e meditimit e
të arsyetimit. Mendimi i tij për fenë të mos jetë më i pakët se
mendimi i tij për jetën e kësaj bote. Përderisa ai, për jetën e kësaj
bote, ruhet, mbrohet, mendon e mediton, duke marrë në
konsideratë analizimin me trurin e tij e duke argumentuar me
logjikën e tij, atëherë, në lidhje me çështjen e fesë së tij, duhet të
jetë shumëfish më tepër i angazhuar se në rastin e parë.
Përgjegjësia në çështjen e fesë duhet të jetë më e madhe se në
çështjet e kësaj bote.
Detyrimisht ai duhet të mos i besojë logjikës, me përjashtim
të asaj që saktësohet në të drejtën (e një vendimi legjislativ) e tij. Të
mos pranojë dëgjueshmëritë, me përjashtim të rasteve, kur
vërtetohet besnikëria e atij (personit që e ka transmetuar).

Me fjalën ixhtihad, këtu nuk nënkuptojmë nxjerrjen e dispozitave legjislative
bazuar në argumentet e detajuara, por nënkuptojmë nxjerrjen e dispozitave
bazuar te mendimi personal, apo te analogjia (el kijasu), apo te el istihsanu, pa
u mbështetur te bazat e shtyllat, me anë të të cilave vërtetohet ligjërisht
argumentimi i tij.
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E lusim Allahun që të na japë sukses e të mos na e ndalojë
shpërblimin e kërkimeve shkencore si bindje ndaj Tij. Sapo u
vërtetua për ty, o vëllai im, ato që më kërkove. Mendoj se i rashë
shkurt dhe nuk u zgjata shumë.
Ato që kam përmendur janë thelbi i atyre që kam lënë.
Falënderimi i takon vetëm Allahut, si dhe bekimi e paqja e Tij
qofshin mbi zotërinë tonë, Profetin Muhamed (Paqja dhe bekimet e
Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe mbi familjen e tij. 1

Autori ka bërë një shtjellim të përshkallëzuar në librin e tij me vlerë “Kenzul
Feuaid”. Shiko faqet 240-252.
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7- “DOKTRINAT XHA’FERITE”, I AUTORIT ESH SHEJKH ET
TUSIJ

Esh Shejkh Et Tusij (Allahu e mëshiroftë!) ka qenë shumë i
njohur. Ai është Shejkhu i Medh’hebit Xha’ferrij. Ka qenë nxënës i
El Mufijdit dhe i El Murtedasë. Erdhi në Bagdad në vitin 408
hixhri dhe ka marrë pjesë në leksionet dhe mësimet e El Mufijdit.
Në momentin që profesori iu përgjigj thirrjes së Zotit të Tij (pra, u
thërrit nga Ai, ndërroi jetë) filloi të merrte pjesë te El Murtedai,
derisa filloi punë në mësimdhënie e në dhënien e fetvave, jo vetëm
në periudhën e tij, por edhe pas saj. Ai ka shkruar broshura e libra
me shumë vlerë.
Ne do paraqesim këtu një përmbledhje të doktrinave e të
bindjeve shi’ite, të cilat i ka shkruar esh Shejkh Tusij:
Çështja 1: Njohja e Allahut është detyrim për çdo mukel’lef
(të ngarkuar për kryerjen e detyrave të Sheriatit).
Çështja 2: Allahu i Lartësuar është i pranishëm
(meuxhudun), me argumentin se Ai krijoi gjithësinë, i dhuroi asaj
ekzistencën dhe, përderisa do të vazhdojë të jetë kështu, Ai është i
pranishëm.
Çështja 3: Allahu i Lartësuar është i domosdoshëm në
ekzistencë (vaxhibul vuxhud) në vetveten e Tij, me kuptimin që Ai
s’ka nevojë për ekzistencën e Tij nga tjetërkush. Nuk lejohet për Të
mosekzistenca, me argumentin se, nëse do të ishte e mundur, do
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të kishte nevojë për një krijues, ashtu si krijimi i kësaj bote. Kjo
është e pamundur për të Begatin e të Adhuruarin.
Çështja 4: Allahu i Lartësuar është i hershëm (kadijmun
ezelijun), s’ka fillim, me kuptimin që ekzistencës së Tij nuk i
paraprin mosekzistenca. Është i qëndrueshmi i përhershëm (bakin
ebedij), me kuptimin se ekzistenca e Tij nuk pasohet nga
mosekzistenca.
Çështja 5: Allahu i Lartësuar është i poltfuqishëm e
zgjedhës (kadirun muktharun), me kuptimin që, nëse Ai dëshiron ta
bëjë, e bën dhe, nëse do ta lërë, e lë, me argumentin se Ai e krijoi
botën në një kohë, pa një tjetër.
Çështja 6: Allahu i Lartësuar është i plotfuqishëm (kádirun)
mbi çdo të aftë dhe i Gjithëditur mbi çdo të ditur, me argumentin
se fuqia dhe dituria janë vetë Veta Tij. Është e pamundur të thuhet
se Allahut është i fuqishëm e i ditur për diçka dhe nuk është i
fuqishëm dhe i ditur për diçka tjetër.
Çështja 7: Allahu i Lartësuar është i gjithëditur (álimun), me
kuptimin se gjërat janë të qarta, të zbuluara, të njohura e jo të
panjohura, me argumentin se Ai i bëri veprat të rregullta e të sakta
dhe, se kushdo që e bën këtë, është domosdoshmërisht i
Gjithëditur.
Çështja 8: Allahu i Lartësuar perceptohet jo me shqisa, por
me kuptimin se Ai e di çfarë perceptohet me shqisa. Ai është i
zhveshur nga trupi e gjërat e domosdoshme të tij. Për këtë kemi
argument thënien e Allahut të Lartësuar: “Shikimet njerëzore
nuk mund ta arrijnë Atë, ndërkohë që Ai i arrin shikimet e të
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gjithëve. Ai është Bamirës i pakufi dhe di çdo gjë.” 1 Ndërsa
kuptimi i thënies së Allahut të Lartësuar: “Ai, me të vërtetë,
dëgjon çdo gjë dhe sheh çdo gjë.” 2, është: Allahu është i
Gjithëditur me dëgjimet e jo me veshët, me shikimet e jo me sytë.
Çështja 9: Allahu i Lartësuar është i gjallë (hajjun), me
kuptimin se Ai është i Plotfuqishëm dhe i Gjithëditur dhe, se për
këdo që vërtetohet një gjë e tillë, është domosdoshmërisht i gjallë.
Çështja 10: Allahu i Lartësuar është folës (mutekel’lim), jo
me shqisa, por me kuptimin se Ai i ka gjetur (krijuar) fjalët në një
trup prej trupave apo objektet prej objekteve, që të përçojë
madhështinë e Tij te krijesat. Argument është thënia e Allahut të
Lartësuar: “Për disa të Dërguar të kemi treguar më parë dhe për
disa të tjerë nuk të kemi treguar ty. Sa i takon Musait, Allahu i
ka folur atij drejtpërdrejt.” 3, sepse Ai është i aftë dhe se fjala për
të është e mundur.
Çështja 11: Allahu i Lartësuar është i vërtetë në thënie
(sádikun), me kuptimin se Ai nuk thotë tjetër veçse të drejtën e të
vërtetën, me argumentin se çdo gënjeshtër është e keqe. Allahu i
Lartësuar është i pastër nga të këqijat.
Çështja 12: Allahu i Lartësuar është dëshirues (murijdun),
me kuptimin se Ai e përmirëson një vepër, nëse e sheh se ia vlen
(pra, do të thotë se Ai nuk është i detyruar dhe se dëshira e Tij nuk
varet nga dëshira e dikujt tjetër, përkundrazi ajo është një dëshirë
sublime. Nëse sheh se ka dobi, e bën, ndërsa, kur e sheh se nuk ia
vlen, nuk e bën. I Lartësuar është Ai).
Sure “El Enam”, ajeti 103.
Sure “El Isra”, ajeti 1. Sure “El Gafir”, ajeti 56.
3 Sure “En Nisa”, ajeti 164.
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Çështja 13: Allahu i Lartësuari është një (uahidun). Me
kuptimin që nuk ka ortak e pjesëmarrës me të në Hyjni. Argument
është thënia e Tij: “Thuaj: ‘Ai është Allahu, Një dhe i Vetëm!’” 1,
sepse, po të kishte ortak, do të ndodhte pengesa e do prishej
sistemi.
Në lidhje për këtë, Allahu i Lartësuar ka thënë: “Sikur në
qiej dhe në Tokë të kishte zota të tjerë, përveç Allahut, si qiejt,
ashtu edhe Toka do të shkatërroheshin. Qoftë i lavdëruar
Allahu, Zoti i Fronit dhe i lartësuar mbi çka ia veshin Atij!” 2
Çështja 14: Allahu i Lartësuar nuk është i përbërë prej
diçkaje (gajru murekeb), me argumentin se, në qoftë se Ai do të
ishte i përbërë, do të kishte nevojë për pjesë dhe nevojtari është i
mundshëm.
Çështja 15: Allahu i Lartësuar nuk është trup (lejse bi
xhismin), nuk ka kufij e as dimensione, me argumentin se Ai, po të
ishte me ndonjë prej tyre, Ai do të ishte i mundshëm dhe nevojtar
për krijues dhe një gjë e tillë është e pamundur.
Çështja 16: Allahu i Lartësuar nuk shihet me shqisën e
shikimit në këtë botë e as në Tjetrën, me argumentin se Ai është i
zhveshur nga një gjë e tillë, sepse për çdo gjë që shihet, patjetër që
duhet të ketë trup e formë. Allahu i Lartësuar është i zhveshur nga
këto të dyja. Kjo është arsyeja që Allahu ka thënë: “Kur Musai
erdhi në kohën e caktuar dhe Zoti foli me të, ai tha: ‘O Zoti im,
shfaqu që të të shoh.’”
“Zoti tha: ‘Ti nuk mund të më shohësh! Por shiko në atë
mal: nëse ai mbetet në vendin e vet, atëherë ti do të më shohësh
Mua’. E kur Zoti i tij iu shfaq malit, e thërrmoi atë dhe e bëri
1
2

Sure “El Ikhlas”, ajeti 1.
Sure “El Enbija”, ajeti 22.
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pluhur, ndërsa Musait i ra të fikët. Kur erdhi në vete, ai tha: ‘I
lavdëruar qofsh Ti o Zot! Kthehem te Ty i penduar. Unë jam i
pari i besimtarëve!’” 1 dhe ka thënë: “Shikimet njerëzore nuk
mund ta arrijnë Atë, ndërkohë që Ai i arrin shikimet e të
gjithëve. Ai është Bamirës i pakufi dhe di çdo gjë.” 2
Çështja 17: Allahu nuk është rast dukurish, përndryshe do
ishte dukuri. Kjo gjë është e pamundur.
Çështja 18: Allahu i Lartësuar nuk përshkruhet me Hulul
(një ide kristiane e krijimit dhe e lindjes), me argumentin se Ai e
bën të domosdoshme detyrimin me të mundurën. Një gjë e tillë
është e pamundur.
Çështja 19: Allahu i Lartësuar nuk unifikohet me kënd
tjetër, sepse unifikimi e kthen gjënë në një të vetme, pa mangësi e
shtesa. Një gjë e tillë është e pamundur dhe se Allahu nuk
përshkruhet me pamundësi.
Çështja 20: Prej Allahut të Lartësuar mohohen kuptimet
dhe cilësitë shtesë, me kuptimin që Ai nuk është i aftë me aftësi
dhe i ditur me dituri, por, përkundrazi ka të gjithë aftësinë e
diturinë, sepse, po të ishte kështu, lihet vend për krijim, sikur të
ishte një krijesë e rastësishme, numërimin e të hershmes, nëse
është i hershëm. Të dyja janë të pamundura. Gjithashtu, bën të
mundur krijimin e detyrimit te cilësitë e Tij të ndryshueshme, që
bëhet e mundur në një kohë që ajo është e ndaluar.
Çështja 21: Allahu i Lartësuar është i pasur (ganijun), me
kuptimin se Ai s’ka nevojë për askënd e për asgjë tjetër.
1
2

Sure “El A’raf”, ajeti 143
Sure “El En’am”, ajeti 103.
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Argumenti për këtë është se Ai është detyrimisht ekzistent në
vetveten e Tij, kështu që nuk është i shpikur e i krijuar.
Çështja 22: Allahu i Lartësuar nuk është në një anë dhe as
në një vend, me argumentin se gjithçka që ka një anë e një vend,
është i krijuar. Gjithashtu, është vërtetuar se Allahu i Lartësuar
nuk është me trup e substancial dhe nuk ka as gjerësi, kështu që
nuk është me anë e vend.
Çështja 23: Allahu i Lartësuar nuk ka fëmijë e as
bashkëshorte, me argumentin e vërtetimit të mospasjes së Tij
nevojë prej dikujt tjetër dhe, se çdo gjë, me përjashtim të Tij, është
e mundur. Atëherë, si mund të bëhet e mundura e domosdoshme
në vetvete? Për këtë Kur’ani thotë: “...Asgjë nuk i shëmbëllen
Atij...” 1 Dhe: “Rasti i Isait për Allahun është si rasti i Ademit që
e krijoi prej baltës...” 2
Çështja 24: Allahu i Lartësuar është i drejtë e i urtë (ádilun
hakijmun), me kuptimin se Ai nuk kryen një vepër të keqe dhe nuk
i lë detyrimet, me argumentin se vepra e keqe dhe lënia e
detyrimeve është mangësi për Të. Allahu i Lartësuar është i
zhveshur nga veprimi i së keqes dhe nga lënia e detyrimeve.
Çështja 25: Pranimi i Kadasë e i Kaderit është detyrim.
Gjithçka që ka qenë dhe është, është me Kada dhe Kader dhe nuk
është e domosdoshme për to dhuna e padrejtësia, sepse Kadaja
dhe Kaderi këtu janë me kuptimin e diturisë dhe të shtjellimit dhe

1
2

Sure “Esh Shura”, ajeti 11.
Sure “Ali Imran”, ajeti 59.
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me kuptimin se Allahu i Lartësuar është në dijeni të çdo gjëje
(ishte apo do të jetë). 1
Çështja 26: Çdo gjë që ka vepruar Allahu i Lartësuar, është
më e saktë. Përndryshe bëhet e domosdoshme kotësia dhe Allahu
i Lartësuar nuk është më kot. Thënia e Allahut të Lartësuar e
sqaron më mirë këtë fakt: “Mos vallë, keni menduar që Ne ju
kemi krijuar kot dhe që nuk do të ktheheshit te Ne (për t’ju
gjykuar)?” 2
Çështja 27: Mirësjellja ndaj Allahut është detyrim, sepse Ai
e krijoi krijesën dhe krijoi te ai shijet. Sikur të mos e bënte
mirësjelljen, bëhej e domosdoshme arroganca. Kjo është një gjë e
keqe (Allahu nuk vepron keq). Kështu që mirësjellja është lidhja e
argumenteve, plotësimi i mendjes, dërgimi i të Dërguarve në
kohët e tyre e pas tyre imamët, në mënyrë që të mos këputet
zinxhiri.
Çështja 28: Profeti ynë, Muhamed ibn Abdullah ibn Abdul
Mutalib ibn Hashim ibn Abdul Menaf, me të vërtetë dhe pa
dyshim që është i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), me argumentin se ai u zgjodh
nga Allahu dhe pati mrekulli të ndryshme. Mrekullia më e madhe
e tij është Kur’ani i Shenjtë, Furkani (dalluesi) i lavdishëm, i cili
bën dallimin ndërmjet të drejtës dhe të padrejtës. Ky Libër
madhështor do të mbetet argument për të gjithë njerëzimin deri
në Ditën e Ringjalljes. Ekzistenca e tij është një mrekulli. Mrekulli
është elokuenca dhe retorika e tij. Asnjë letrar e orator, edhe pse u
ftua të krijojë një sure të vogël apo një ajet të plotë si ai që iu shpall
1
2

Shtesa këtu është për plotësimin e frazës.
Sure “Mu’minun”, ajeti 115.
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të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!), nuk mundi ta bëjë.
Çështja 29: Ai ka qenë Profet për veten e tij para dërgimit
dhe është i Dërguar për të gjithë njerëzit pas dërgimit. Profeti
Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen
e tij!) ka thënë: “Unë isha Profet dhe Ademi ishte ndërmjet ujit e
baltës.”
Çështja 30: Të gjithë Profetët kanë qenë të pagabueshëm, të
pastër nga të gjitha mangësitë e mëkatet, nga pavetëdija e harresa,
në thënie e vepra, që nga djepi e deri në varr, me argumentin se,
po të kishin qenë të gabueshëm apo të bënin diçka me pavetëdije,
vendi i tyre do të binte nga zemra e popullit, besimi e mbështetja e
fjalëve e veprave të tyre do të ulej e, si rrjedhojë, s’do të kishte
vlerë Profetësia. Ajo që është transmetuar në libër (Kur’an) për ta
është detyrim kërkimi.
Çështja 31: Profetët duhet të jenë më të diturit e më të mirët
e kohës së tyre, sepse prioriteti i të mirit ndaj atij që është më i
mirë, është diçka e keqe.
Çështja 32: Profeti ynë (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!) është vula e Profetëve dhe e të
Dërguarve, me kuptimin se nuk ka Profet pas tij deri në Ditën e
Ringjalljes. Allahu i Lartësuari thotë: “Muhamedi nuk është
babai i askujt prej burrave tuaj, por është i Dërguari i Allahut
dhe vula e Profetëve; Allahu është i Gjithëdijshëm për çdo
gjë.” 1

1

Sure “El Ahzab”, ajeti 40.
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Çështja 33: Profeti ynë (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!) është më fisniku i Profetëve dhe i të
Dërguarve, sepse Profetësia e tij është vërtetuar dhe është
lajmëruar me përparësinë e tij, kështu që ai është më i miri.
Fatimes (Paqja qoftë mbi të!) i ka thënë: “Babai yt është më i miri ndër
Profetët dhe bashkëshorti yt është më i miri drejtues. Ti je zonja e të
gjitha grave të botëve dhe dy djemtë e tu, Hasani dhe Hysejni (Paqja
qoftë mbi ta!) janë dy zotërinjtë e rinisë së banorëve të Xhenetit. Babai i
tyre është më i mirë se ata të dy.” 1
Çështja 34: Udhëtimi qiellor i Profetit (Paqja dhe bekimet e
Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) (el mi’raxhu) ka qenë me
trup, i zgjuar e jo në ëndërr, është i drejtë dhe i vërtetë. Lajmet për
të janë transmetuar me zinxhir transmetues, pa shkëputje e në
mënyrë deklarative. Ai që e mohon një gjë të tillë, del jashtë
Islamit. Ai kaloi nëpër horizonte, nga portat e tyre, pa pasur
nevojë për ndonjë gjë të jashtëzakonshme. Ky dyshim iluzionist
është një nxitje legjendare dhe e pamundur.

Çështja 35: Feja e Profetit tonë, Profeti Muhamed (Paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) shfuqizon dhe
anulon fetë e mëparshme, sepse interesat ndryshojnë sipas kohës e
personave, ashtu siç ndryshojnë ilaçet sipas sëmundjes dhe
gjendjes.
Çështja 36: Imam (udhëheqës) pas Profetit tonë (Paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), është Ali ibn
Ebu Talibi (Paqja qoftë mbi të!), me argument thënien e të Dërguarit
1

Shih librin “Jenabijul Mevede”, f. 434-436.
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të Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen
e tij!): “O Ali, ti je vëllai im dhe trashëgimtari i diturisë sime. Pas meje,
ti je halifja, gjykatësi i fesë sime. Ti je për mua me pozitën e Harunit ndaj
Musait, veçse nuk ka më Profet pas meje.” 1
Po japim edhe një thënie tjetër të Profetit më Fisnik (Paqja
dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!):
“Përshëndeteni Aliun me Princi i besimtarëve (pra, thoni es selamu
alejke ja emirel mu’minin), dëgjojeni dhe binduni atij, mësoni prej tij e
mos e mësoni atë.” 2, si dhe thënia e tij: “Për atë që kam qenë udhëheqës
i tij, atëherë Aliu është udhëheqësi i tij. O Allah i Plotpushtetshëm,
përkrahe atë që përkrah Aliun dhe bëhu armik i atij që është armik me
të.” 3
Çështja 37: Imam pas Aliut (Paqja qoftë mbi të!) do të jenë
njëmbëdhjetë prej gjenezës së tij. I pari prej tyre është djali i tij,
Hasani, pastaj Hysejni, Ali ibn Hysejn, Muhamed ibn Ali, Xha’fer
ibn Muhamed Es Sadiku, Musa ibn Xha’fer, pastaj Ali ibn Musa,
Muhamed ibn Ali, Ali ibn Muhamed, El Hasan ibn Ali, argumenti
pasardhës El Mehdi El Hadi ibn Hasan, Imami i kohës. Të gjithë
janë imamët e njerëzve, një pas një, me të drejtë, me argumentin
se, për çdo imam prej tyre, ka tekst, me zinxhir transmetimi të
pashkëputur për khilafet (udhëheqësi).
Çështja 38: Imamët janë të pagabueshëm, të pastër nga të
gjitha mëkatet, të vogla e të mëdha, me dashje apo pa dashje, nga
pavetëdija në vepra e thënie, me argumentin se, nëse ato do të
bënin mëkate, vendi i tyre do të binte, si dhe do binte besim nga
Shih “Sahijh Muslim” 7/120-121, kreu “Fadailu Ali (Paqja qoftë mbi të!)”.
“Sahijhul Bukharij” 5/19, kreu “Fadailu Ali (Paqja qoftë mbi të!)” dhe 6/3, kreu
“Lufta e Tubukut”. “Musned Ahmed” 1/174-177, 3/32 dhe 6/369.
2 Shih “El Bihar” 37/290-340.
3 Shih “Musned Ahmed” 1/84-152, 4/281, 370, 372 dhe 5/366-419. “Synenu
Tirmijdhij”, 5/633.
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zemra e popullit. Si do të udhëzonin me humbje?! Nuk ka të
pagabueshëm, me përjashtim të dymbëdhjetë imamëve. Kështu që
vërtetohet imameti i tyre.
Çështja 39: Duhet që imamët të jenë më të ditur e më të
mirë. Pa këto nuk arrihet urtësia e bindjes. Mirësia e imamëve
tanë dhe dituria e tyre është shumë e njohur. Përparësia e tyre
është më e qartë se drita e diellit, madje edhe më e qartë se dje.
Çështja 40: Duhet të besojmë bindshëm se baballarët e
Profetit tonë (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) dhe të imamëve tanë kanë qenë përherë myslimanë,
madje shumica e tyre kanë qenë eusijau. Kështu që lajmet e Ehli
Bejtit për Islamin e Ebu Talibit janë të prera. Biografia e tij e tregon
një gjë të tillë. Shembulli i tij është si shembulli i besimtarit te
familja e Faraonit.
Çështja 41: Imam Mehdiu (Allahu i Lartësuar e shpejtoftë
daljen e tij fisnike!) i pritur, Muhamed ibn El Hasan, ka lindur në
kohën e babait të tij. Ai është i fshehur dhe i gjallë. Do të qëndrojë
për aq kohë sa të jetë kjo botë, sepse çdo kohë ka nevojë për një
njeri të pagabueshëm, si rezultat i vendimit unanim që ka marrë
ymeti, ku nuk ka periudhë kohe që të mbetet pa një argument
(njeri) të dukshëm e të njohur, ose të fshehur e të panjohur, sepse
mirësjellja në çdo kohë është detyrim. Imami është mirësjellje,
kështu që ekzistenca e tij është detyrim.
Çështja 42: Nuk duhet të çuditemi me jetëgjatësinë e tij,
sepse njerëz të tjerë në popujt e mëparshëm kanë jetuar nga tre
mijë e më shumë vjet. Po përmendim disa emra: Shuajbi, Nuhu,
Llukmani, Hidri, Isai (Paqja qoftë mbi ta!), Iblijsi, Dexhali. Kjo
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çështje është e mundur. Allahu është i Plotfuqishëm mbi të gjitha
të mundëshmet.
Çështja 43: Mungesa e Mehdiut nuk është nga vetvetja e tij,
sepse ai është i pagabueshëm e nuk është i mangët nga ndonjë
detyrim dhe as nga ana e Allahut të Lartësuar, sepse Allahu është
i drejtë dhe i urtë e nuk bën të këqija, sepse fshehja nga shikimet e
ndalimi prej njerëzve të dobive janë dy gjëra të këqija. Kështu që
mungesa e tij është si rezultat i armiqve e i qafirëve të shumtë, si
dhe i pakësimit të përkrahësve.
Çështja 44: El Mehdiu (Allahu i Lartësuar e shpejtoftë daljen e
tij fisnike!) do të shfaqet. Argument për këtë është thënia e Profetit
Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen
e tij!): “Sikur të mos mbesë nga kjo dynja, veçse një orë, Allahu do ta
zgjaste këtë orë, derisa të dalë një njeri prej trashëgimtarëve të tij. Emri i
tij është si emri im dhe llagabi i tij është si llagapi im. Ai do ta mbushë
tokën me drejtësi, ashtu siç është mbushur me padrejtësi e shthurje.” 1
Ndjekja e tij është detyrim për çdo krijesë.
Çështja 45: Në mungesën e Imamit ka dobi, ashtu siç
ndriçon dielli nën re dhe kandili prapa perdes.
Çështja 46: Vërtet Allahu i Lartësuar i kthen trupat e
dekompozuar, ashtu siç kanë qenë në këtë botë, në mënyrë që çdo
e drejtë t’u shkojë atyre që e meritojnë. Kjo çështje është e mundur.
Profetët kanë lajmëruar me një gjë të tillë e veçanërisht Kur’ani i
Shenjtë është i mbushur me të. Nuk është i nevojshëm komentimi.
Kështu që bindja e besimi te ringjallja me trup është detyrim.

1

Shih Sunen Ibn Daud 4/106-107. Kenzul Ummal 14/264-267.
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Çështja 47: Çdo gjë që ka transmetuar Profeti (Paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ose imami, për
të është detyrim bindja. Si përshembull: Lajmet e tyre për
Profetësinë e Profetëve të mëparshëm, për librat e zbritur, për
ekzistencën e engjëjve, për situatat e varrit, për ndëshkimin dhe
shpërblimin sipas veprave të kryera në këtë botë, për marrjen në
pyetje nga Munkiri e Nekijri, për Ringjalljn, për situatat e
Ringjalljes, për Tubimin, për llogaridhënien, për peshoren, për
Siratin, për dëshminë e shqisave, për ekzistencën e Xhenetit dhe të
Zjarrit, për Burimin nga i cili Prijësi i besimtarëve, në Ditën e
Ringjalljes, u jep me pi të eturve, për ndërmjetësimin e Profetit
(Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe
të imamëve ndaj gjynahqarëve prej të dashurve të tyre, e të tjera si
këto, me argumentin se këto lajme kanë ardhur nga të
pagabueshmit.
Çështja 48: Pendimi (dhe ai është pendimi ndaj së keqes në
të kaluarën dhe lënien e saj menjëherë, si dhe këmbëngulja e
mospërsëritjes së saj në të ardhmen) është i detyruar, me
argumentin e dëgjimit ndaj detyrimit të saj. Shmangia e dëmit
është logjikisht e domosdoshme.
Çështja 49: Urdhri me të mirë e ndalimi nga e keqja, janë
dy çështje të detyrueshme, me kusht lejimin e nxitjes dhe sigurinë
prej dëmit. 1

1 Broshura është botuar nga ana e Institutit të Përhapjes Islame, në vitin 1412
hixhri, së bashku me librin “Xheuahirul Fikh”, të gjyqtarit Ibn Berraxhit, së
bashku me dhjetë broshurat e Shejkh Et Tusijit.
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CILI ËSHTË QËLLIMI I PËRHAPJES SË KËTYRE BROSHURAVE?

1- Këto broshura tregojnë qartë se doktrina dhe bindjet e
shi’itëve dhe rrënjët e tyre të vërteta, gjenden në librin e Allahut
dhe në Synetin e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ato që kanë ardhur nga
imamët e Ehli Bejtit (Paqja qoftë mbi ta!) dhe imazhi i këtyre
bindjeve duken qartë dhe përfshinin të gjitha aspektet që
lidheshin me njohjet hyjnore.
2- Në brendësi të këtyre broshurave lindin ide të veçanta të
autorëve të tyre, të cilat mund të ndeshen me debate, polemika e
kontradikta me dijetarët e tjerë shi’itë. Kështu që jo gjithçka që
gjendet në ato broshura, është bindje për të gjithë dijetarët shi’itë e
shkrimtarët e tyre. Ajo që na intereson ne, është të tregojmë se,
këto broshura, përfaqësojnë bindjet e shi’itëve në aspektin e
cilësive të Allahut të Lartësuar e të veprave të Tij, Profetësinë e
Imametin, Jetën Tjetër e veçanërisht bindjen në pozitën e Imamëve
dhe të cilësive të tyre. Ai që dëshiron të zgjerohet në lidhje me
ideologjitë dhe bindjet e shi’itëve, le t’u kthehet atyre.
3- Thellimi në parimet e përmenduar në këto broshura dhe
libra përbën dakordësinë e doktrinës së shi’itëve, në të shumtën e
këtyre çështjeve doktrinore, me doktrinat dhe bindjet e shumës së
myslimanëve, edhe pse kanë mendime ndryshe për çështjen e
imamatit dhe të udhëheqësisë pas Profetit Muhamed (Paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).
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Në faqet e mëpasshme, do të përpiqemi të paraqesim
ndryshimet më të rëndësishme ndërmjet shi’itëve e sekteve të tjera
islame, të cilat nuk përbëjnë një ndarje të prerë e jo të përafërt
ndërmjet këtyre medh’hebeve. Nga kontradiktat ndërmjet tyre,
nuk përfiton kush tjetër veçse armiqtë e kësaj feje e spektatorët e
tyre. Në fillim të kërkimit tonë, do të sqarojmë e do të përcaktojmë
kontradiktat ndërmjet shi’itëve e mu’tezilëve, ndërmjet shi’itëve e
esh’arijve, sepse këto dy sekte përbënin pjesën më të madhe të
myslimanëve në fillim të këtyre periudhave të mëparshme.
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DALLIMI NDËRMJET SHI’ITËVE IMAMIJ DHE MU’TEZILËVE

Ai që thellohet në tërësinë e ideologjive të këtyre dy
sekteve, mund të bëjë të qartë aspektet e marrëveshjes dhe të
mosmarrëveshjeve ndërmjet tyre. Kjo është ajo që do të
mundohemi të tregojmë në mënyrë të përmbledhur, në pika të
përcaktuara e të qarta. Nëse dikush mund të ketë bindjen, me
injorancë, se shi’itët i kanë marrë ideologjitë e bindjet e tyre nga
mu’tezilët, kundërshtohet me më shumë se një argument. Ky
kërkim i yni, edhe nëse është i pasur në përmbajtje, jep përgjigje të
qartë dhe, nga ana tjetër, nuk mohon se ndërmjet këtyre dy
sekteve ka baza të përbashkëta, që do t’i përmendim në vendin e
duhur, të cilat mund të bien dakord me sekte të ndryshme të
myslimanëve:
1- Ndërmjetësimi: Të gjithë myslimanët kanë rënë dakord,
me vërtetimin e bazës së ndërmjetësimit dhe ajo pranohet nga i
Dërguari Fisnik (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!). Por, ata janë në mosmarrëveshje në lidhje me
përcaktimin e ndërmjetësuesit. Kështu që imamijtë e esh’arijtë
kanë thënë se Profeti (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!) ndërmjetëson për ata që kanë bërë mëkate të
mëdhaja, duke hedhur poshtë ndëshkimet e tyre, si dhe
mundëson nxjerrjen e tyre nga zjarri. Ndërsa mu’tezilët thanë se
nuk ndërmjetëson veçse të bindurit dhe ata që e meritojnë
shpërblimin. Rezultati i ndërmjetësimit është ngritja e gradës.
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2- Vepruesi i mëkateve të mëdhaja: Ai te imamijet dhe
esh’arijtë është besimtar fasik. Mu’tezilët kanë thënë se ai është
ndërmjet dy pozitave, pra, ndërmjet kufrit dhe besimit.
3- Xheneti dhe zjarri: Imamijtë dhe esh’arijtë kanë thënë se
këto janë të krijuara, me argumentim të ligjshëm për këtë.
Shumica e mu’tezilëve thonë se ato nuk ekzistojnë.
4- Urdhrimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja:
Myslimanët kanë rënë dakord për detyrimin e saj. Imamijtë dhe
esh’arijtë kanë thënë se janë të detyruara me dëgjim. Sikur të mos
ishte teksti, nuk do të kishte argument për detyrim. Ndryshe nga
mu’tezilët që kanë thënë se detyrimi i tyre është me logjikë.
5- El Ihbat (hedhja poshtë e një vepre): Imamijtë dhe
esh’arijtë kanë rënë dakord me hedhjen poshtë të Ihbatit dhe kanë
thënë: Për çdo vepër, ka një llogari të veçantë dhe bindjet nuk
lidhen me mëkatet dhe as mëkatet me bindjet (nënshtrimet). El
Ihbat (hedhja poshtë) ka lidhje vetëm me mëkatet, si për shembull,
politeizmi e të tjera si këto. Ndërsa mu’tezilët kanë thënë se
mëkati i vonë hedh poshtë shpërblimin e mëparshëm, kështu që ai
që e adhuron Allahun, gjatë gjithë jetës së tij e më pas gënjen, ai
është sikur nuk e ka adhuruar asnjëherë Allahun.
6- Ligji dhe mendja: Mu’tezilët kanë qenë më të rreptë në
kapjen e tyre pas mendjes. Sipërfaqësorët janë kapur me anën e
dukshme e sipërfaqësore të tekstit. Këto të dyja i kundërshtuan
imamijët dhe esh’arijtë, duke i dhënë mendjes një pjesë, aq sa i
takon. Po, është e vërtetë se imamijtë i dhanë një fushë më të gjerë
mendjes, sesa esh’arijtë. Por, do të mjaftohesh te përmendja e
mosmarrëveshjeve ndërmjet imamijve dhe esh’arijve.
- 64 -

Me shiizmin imamit në doktrinën e tij

7- Imamijtë dhe esh’arijtë kanë rënë dakord se pranimi i
pendimit (et teubetu) është me mirësi prej Allahut dhe nuk
detyrohet me mendje hedhja poshtë për ndëshkim. Mu’tezilët
kanë thënë se pendimi bie poshtë për ndëshkim në formën e
detyrimit.
8- Imamijtë kanë rënë dakord se Profetët janë më të mirë se
engjëjt. Mu’tezilët kanë rënë dakord me të kundërtën e saj.
9- Imamijët kanë rënë dakord se njeriu nuk është as i
detyruar me dhunë e as i lirë të zgjedhë, por është ndërmjet këtyre
dy çështjeve, pra, ndërmjet detyrimit dhe zgjedhjes. Mu’tezilët
kanë rënë dakord me zgjedhje.
10- Imamijtë dhe esh’arijtë kanë rënë dakord se që në fillim
të teklifit (mosha e fillimit të kryerjes së urdhrave të Allahut)
duhet të ketë një udhëzues. Mu’tezilët e kundërshtuan një gjë të
tillë e thanë se intelektet veprojnë në vetveten e tyre dhe nuk
pranojnë asgjë tjetër.
Këto janë bazat që imamijtë kundërshtuan mu’tezilët, kurse
esh’arijtë ranë dakord për këto. Ekzistojnë baza të tjera, ku do të
gjesh dakortësinë e imamijve me mu’tezilët dhe kundërshtimin e
tyre nga esh’arijtë.
Ja ku janë disa prej tyre:
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DALLIMI NDËRMJET IMAMIJVE DHE ESH’ARIJVE

Ekzistojnë baza që imamijët i kundërshtojnë esh’arijtë. I
kundërshtojnë me argumente e fakte, në ndjekje të imamëve të
tyre. Disa prej tyre janë:
1- Uniteti i cilësive vetjake me vetveten: Vërtet, për Allahun
e Lartësuar ka cilësi vetjake, si për shembull dituria e fuqia. Këto
te esh’arijtë janë cilësi të vjetra, të ndryshueshme në vetvete e të
shtuara. Ndërsa te imamijtë dhe te mu’tezilët janë në unitet me
vetë Allahun.
2- Cilësi të paralajmëruara të përmendura në Libër (Kur’an)
e në Synet, si fytyra, duart, këmbët, karrigeja e shembuj të
ngjashëm me to. Këto cilësi shi’itët imamij i komentojnë me
komentim të pranueshëm e jo me komentim refuzues, pra, merren
me kuptimin dhe besueshmërinë e fjalisë e jo me kuptimin
figurativ të frazave. “Përkundrazi, të dyja Duart e Tij janë të
hapura. Ai dhuron dhe jep si të dojë.” 1
Allahu është larg nga koprracia, madje Ai është dhënës pa
masë. Ndërsa esh’arijtë e komentojnë atë me kuptimin imagjinar e
thonë se vërtet, Allahu i Lartësuar ka dy duar. Ata i shmangen
trupëzimit e përngjasimit me thënien: “Pa e shpjeguar se si.”
3- Veprat e robve te imamijtë rrjedhin nga vetë robtë,
realisht e jo metaforikisht. Njeriu është kërkuesi, ngrënësi, vrasësi,
1

Sure “El Maide”, ajeti 64.
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falësi, lexuesi. E kemi thënë se përdorimi i fjalës “krijim” për
veprat e njeriut është një përdorim jo i drejtë, kështu që nuk
thuhet u krijua ushqimi, kërkimi, agjërimi e falja, por thuhet e ka
bërë atë. Kështu është e saktë të thuhet: Njeriu është veprues i
veprave të tij, me aftësinë e me forcën e përftuar prej Allahut dhe
kjo forcë e përftuar është shtytëse, me lejen e Allahut të Lartësuar.
Ndërsa esh’arijtë thanë se veprat e robve janë krijesa të
Allahut. Njeriu në të nuk ka as prodhim e as rol. Aftësia e tij nuk
ka asnjë ndikim në realizimin e saj. Ata shkojnë deri atje, saqë
thonë se dëshira e njeriut për intelektin (el aklu) krahasohet me
ekzistencën e veprës së Allahut në botën e krijuar dhe ekzistente.
Veçse ata, duke pasur frikë se mos shkojnë në detyrimin e
këtyre veprave e, për më tepër, në cungimin e veprave nga ana e
njeriut e si rrjedhojë nga shfajësimi i tyre i përgjegjësive, sajuan me
qëllim teorinë e përftimit të lidhur e thanë: “Vërtet, Allahu është
krijuesi dhe njeriu përftuesi. Kjo është një teori e çuditshme, e
pakuptueshme e mbushur me paqartësi, saqë nuk e kuptojnë e
nuk e kanë të qartë edhe vetë sajuesit e tyre.
4- Mundësia e njeriut për një vepër prej veprave nganjëherë
e shoqëron njeriun dhe nganjëherë e paraprin atë. Kështu që, nëse
nga aftësia dëshirohet shkaku i plotë, atëherë ajo aftësi është e
shoqërueshme. Nëse dëshirohet shkaku i mangët, atëherë ajo
aftësi është paraprirëse, në kundërshtim me esh’arijtë, që kanë
thënë me shoqërim absolut.
5- Shikimi i Allahut me sy në Ditën e Ringjalljes. Kjo gjë
është e pamundur te imamijtë dhe mu’tezilët dhe e mundur te
esh’arijtë.
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6- Fjala e Allahut të Lartësuar te imamijtë është vepra e Tij.
Ajo është e re, jo e vjetër. Kjo është në kundërshtim me esh’arijtë,
ku fjala e Allahut të Lartësuar është shprehje e fjalës vetjake, e
thënë nga vetë Ai. Ajo është e vjetër, si vjetërsia e Tij.
7- Mirëbërja dhe keqbërja e logjikshme. Imamijtë thonë se
intelekti (el aklu) e percepton të mirën dhe të keqen e disa veprave.
Domethënë që vetë vepra nga cilido veprues të jetë vepruar, qoftë
i ri apo i vjetër, i domosdoshëm apo i mundur, përshkruhet e mirë
ose e keqe e logjikshme. Intelekti e logjikon përballjen e të mirës
me të mirë, një çështje të mirë dhe përballjen e të keqes me të keqe,
një çështje të keqe. Kurse esh’arijtë e kanë distancuar intelektin në
perceptimin e të mirës dhe të keqes. Me këtë ide janë në
kontradiktë imamijtë dhe mu’tezilët me sektet e ndryshme.
Këto janë bazat që imamijtë kundërshtojnë esh’arijtë e janë
dakord me mu’tezilët. Ka mundësi që mu’tezitët janë dakord me
imamijtët në të gjitha këto ose në të shumtën e tyre. E gjithë kjo
vërteton se shi’itët imamij kanë një metodikë logjike të veçantë, që
buron prej Librit dhe Synetit, te fjalët e imamëve të pastër e të
intelektit të shëndoshë, për aq sa e lejon hapësira. Shi’itët nuk janë
imponues në metodikën e tyre logjike, me asnjë prej këtyre dy
grupeve. Nëse do të ndalesh te librat e logjikës, të botuara në
periudhën e Fadel Ibn Shadhanit (i cili ndërroi jetë në vitin 260
hixhri), Shejkhut tonë Et Tusij (385– 460) e pak pas tij, do të gjesh
një metodikë logjike të faktuar, të ekuilibruar e të qartë, pa ngërç e
zymtësi në të.
Mbi këto baza e mbi këtë metodikë, vazhduan dijetarët e
tyre në brezat e mëvonshëm. Kështu Esh Shejkh El Halebij (374–
447) botoi librin “Takrijbul Mearif”. Shejkh Sedijdud Dijn El
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Humsij (i cili ndërroi jetë në vitin 600) botoi librin e tij “El
Munkadh Minet Taklijd”, duke u pasuar nga botimi i filozofit të
madh Nasijrudijn Et Tusij (597–672). Ibn Mejthem El Bahranij
(ndërroi jetë në vitin 589) botoi librin “Takrijb El Mearif”, si dhe
nxënësi i tij El Al’lameh El Hil’lij (648-726) mori pjesë në një grup
botimesh me vlerë. Të gjitha këto tregojnë se imamët i kanë
hedhur bazat e ideologjive e të bindjeve të tyre, rrënjosën sahabët
e nxënësit e tyre me njohuri të ndritura, që konsiderohen guri
themeltar i metodikës logjike shi’ite. Plotësimi i metodikës përmes
polemikës logjike e debatit shkencor me metodat më të fundit,
arritën majat.
Ai që i hedh një vështrim librave logjikë të autorit Esh
Sherijf El Murteda, si “Esh Shafij” 1 dhe “Edh Dhakhijre” 2, do të
gjejë një burim të pasur me kërkime logjike.
Gjithashtu, edhe ai
që kthehet te librat e ndryshëm të Al’lame El Hil’lijit, si: “Keshful
Murad” 3 dhe “Nihajetul Miram” 4 e të tjera, do të vërejë ide të
mëdha, që kanë lindur kërkime e debate gjatë shekujve e që ia
kanë arritur qëllimit.
Më pas vazhduan botimet për ideologjitë e shi’itëve dhe
bazat e tyre, që nga periudhat e para e deri në ditët e sotme, në një
mënyrë të gjerë, që nuk numërohen aq sa numërohen pikat e shiut
e të rërës. Shi’itët, edhe nëse kundërshtonin një grup prej grupeve
islame, në bazat e tij gjenin dakortësi me disa të tjera. Ekzistojnë
baza, të cilat gjejnë dakortësinë e të gjithëve, pa përjashtim. Kjo gjë
është më se e qartë për atë që ka lexuar broshurat e librat tanë.
Botuar në Bejrut, në katër vëllime.
Botuar në Iran, në dy vëllime.
3 Libri që studiohet në universitetet shi’ite.
4 Një dorëshkrim që ruhet në një kopje të vetme e që është në redaktim e sipër.
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A nuk ka ardhur koha për myslimanët që të përcaktojnë,
nën hijen e këtyre botimeve, bazat e Islamit, të gjejnë strehë nën
hijen e tyre e të kapen fort pas rrethit të tij të ngushtë e besnik, ku
parulla e tyre të jetë: “Në të vërtetë, besimtarët janë vëllezër,
prandaj pajtojini vëllezërit tuaj midis tyre...” e të mos merren me
ngatërresat përçarëse e shpifjet kundër shi’itëve dhe imamëve të
tyre? Ndërsa parulla jonë në shkrim të jetë: “Hulumtim e vërtetim
të doktrinave të të tjerëve e më pas hartimi i tyre.”
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DALLIMI NDËRMJET SHI’ITËVE IMAMIJ E SEKTEVE TË TJERA

Pasi u njohe me dallimet mes shi’itëvee dhe mes disa
grupacioneve të tjera myslimane, atëherë eja të njohim dallimet
thelbësore ndërmjet tyre (shi’itëve) dhe grupacioneve të tjera, që
çuan ndarjen e tyre në dy grupe dalluese. Shumica e atyre
dallimeve kthehet te çështja e udhëheqjes pas të Dërguarit të
Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!). Kështu të bëjmë një studim të shkurtër në lidhje me këtë.
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ÇËSHTJA E PARË: DOMOSDOSHMËRIA E CAKTIMIT TË
IMAMIT NGA ALLAHU I LARTËSUAR

Të gjitha grupet islame janë dakord me domosdsoshmërinë
e caktimit të imamit, me përjashtim të El Axharidetu prej El
Khauarixh dhe një prej Hatim El Esam, një prej shujukhëve të El
Mu’tezileve (që ndërroi jetë në vitin 237 hixhri) 1 janë ndarë prej
këtij mendimi. Myslimanët, në lidhje me thelbin e këtij mendimi,
janë ndarë në dy medh’hebe. Shi’itët thonë për domosdoshmërinë
e caktimit të imamit nga ana e Allahut të Lartësuar, ndërsa pjesa
tjetër e grupeve të këtij ymeti thonë për domosdoshmërinë e
caktimit të imamit nga ana e ymetit. Pra, për domosdoshmërinë e
caktimit të imamit nuk ka kontradiktë ndërmjet myslimanëve,
pra, fjala mbetet te përcaktimi se nga kush duhet ta caktojë atë.
Domosdoshmëria e vaktimit të imamit nga ana e Allahut të
Lartësuar nuk ka si kuptim nxjerrjen e dispozitës ligjore nga ana e
robve ndaj Allahut të Lartësuar, saqë të thuhet: “Vendimi i përket
vetëm Allahut.” 2, por kuptimi është, siç e kemi përmendur edhe
herë të tjera, se intelekti (el aklu) - bazuar në njohjen e cilësive të
Allahut të Lartësuar, të qenit të Tij i Urtë - është në gjendje të
Grupi “El Axharide” thonë se ymeti duhet të bashkëpunojë për rigjallërimin e
së drejtës dhe shmangien e së padrejtës. Nëse ymeti e kryen këtë detyrim, nuk
mbetet për imamin ndonjë vlerë, ku kërkohet nënshtrimi i robve ndaj tij. Nëse
ymeti konfliktuohet e nuk bashkëpunon në përhapjen e drejtësisë dhe në
realizimin e së drejtës, atëherë duhet të caktohet dikush që të kryejë këto detyra
të rëndësishme. Bazuar mbi këtë, imameti nuk detyrohet as me ligj e as me
logjikë, por kërkohet për vendosjen e rregullit.
2 Sure “Jusuf”, ajeti 40.
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zbulojë domosdoshmërinë e caktimit apo të moscaktimit, se
përndryshe robtë janë shumë më të mangët në qenien e tyre
ligjvënës ndaj Allahut të Lartësuar.
Pastaj mosmarrëveshja e myslimanëve në qenien e caktimit
detyrë e Allahut apo e ymetit, lind nga mosmarrëveshja e tyre në
lidhje me vërtetësinë e halifetit dhe imamatit nga i Dërguari i
Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!). Kështu që ai që e sheh imamin si një kryetar shteti, i cili nuk
ka funksion tjetër veçse sigurimin e rrugëve e të mënyrave,
pajisjen me furnizime, ekzekutimin e dënimeve, xhihadin në
rrugën e Allahut e të tjera si këto, të cilat i kryejnë kryetarët e
shteteve, me format e ndryshme të qeverisjeve të tyre, ka thënë
detyrimin e caktimit të tij nga ana e ymetit, ku nuk kushtëzon në
të përshkrime të tjera përveç aftësisë e të zotësisë të drejtimit të
çështjeve. Kjo është ajo që mund ta bëjë ymeti islam.
Kur thuhet se Imameti është vazhdimësi e funksioneve të
mesazhit hyjnor (jo të vetë mesazhit hyjnor, sepse mesazhi dhe
Profetësia janë të vulosura me Profetin më Fisnik (Paqja dhe bekimet
e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) shembullit më të
mirë), për këtë është rënë dakord se përgjegjësia e kësaj çështje
bazohet mbi disa kritere e kopetenca të larta, të cilat individi nuk i
arrin, vetëm nëse ai është nën mbikëqyrjen e nën përkujdesjen
Hyjnore. Ky indivit e trashëgon Profetin (Paqja dhe bekimet e
Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) në dituri, në bazat e në
degët, në mbylljen e të gjitha boshllëqeve të dala pas vdekjes së tij.
Pra, mosmarrëveshja për caktimin e halifit të Profetit lind si
rezultat i mosmarrëveshjes rreth komentimit të thelbit të halifetit.
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Për atë që e bën hilafetin një politikë kohore të çastit, dhe
këtë post e zbaton një prej individëve të ymetit, me një prej
rrugëve, ai thotë: “Imami nuk hiqet nga posti me shthurjen e me
padrejtësinë e tij, me marrjen e pasurive, me goditjen e njerëzve,
me marrjen e jetës që është e ndaluara, me mohimin e të drejtave
dhe me shkeljen e kufijve. Nuk duhet të dalësh kundër tij,
përkundrazi duhet ta këshillojmë atë, ta frikësojmë e ta lëmë
bindjen ndaj tij, kur ai fton në mëkate ndaj Allahut.” 1
Kush thotë se imami, pas të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) është si
kryetari i një shteti apo si ligjvënësi, që ymeti islam e zgjedh atë
me vota, ai do të thotë për atë imam: “Nuk e shohim daljen
kundër imamëve tanë dhe drejtuesve të çështjeve tona, edhe nëse
bëjnë padrejtësi, nuk thërrasim kundër tyre dhe nuk heqim dorë
nga bindja ndaj tyre. Bindjen ndaj tyre e shohim bindje ndaj
Allahut, si detyrim absolut, përderisa nuk ftojnë në mëkate. Ne
lutemi për ndreqjen të tyre dhe për shëndetin e tyre. Haxhi e
xhihadi janë në dorën e parisë së myslimanëve, i miri e i keqi i
tyre, derisa të vijë ora, nuk i hedh asgjë poshtë këto të dyja e nuk i
kundërshton gjë ato.” 2
Kjo ide u përshkallëzua nga ideologët e muhadithinët e
Ehli Synetit, derisa Et Teftezanij tha: “Nuk shkarkohet imami me
shthurje, ose me dalje nga bindja ndaj Allahut, ose me mizori
(padrejtësi ndaj robve të Allahut), sepse shthurja ka dalë sheshit,
mizoria është shfaqur nga imamët e princat, pas Khulefaurr
Rrashidijn dhe të parët i ndiqnin ata, bënin tubime e ceremoni
“Et Temhijd” i El Kadij Ebi Bekr El Bakelanij (ndërroi jetë në vitin 403 hixhrij):
181.
2 “El Akijdetu Et Tahauije” 379-387.
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festive, me lejen e tyre, prandaj nuk e shihnin të arsyeshme të
dilnin kundër tyre. Nga librat e Shafiut transmetohet: “Kadiu
pushohej nga detyra me shfaqjen e shthurjes, në të kundërt, me
imamin. Dallimi mes tyre është se largimi i tij dhe detyrimi i
lidhjes me tjetërkënd, nxit ngatërresën, ngaqë njerëzit janë të
dhënë shumë pas tij, në kundërshtim me Kadiun.” 1
Ndërsa kush e komenton imametin se është udhëheqje
Hyjnore dhe vazhdimësi e të gjitha funksioneve të Profetësisë, me
përjashtim të mbartjes së Shpalljes Hyjnore, ai thotë për
domosdoshmërinë e caktimit të tij nga ana e Allahut të Lartësuar.
Imamijtë e kanë argumentuar domosdoshmërinë e caktimit
të imamit nga ana e Allahut të Lartësuar duke thënë: Imami, të
cilin e zgjodhi Allahu i Lartësuar, është afër bindjes dhe larg nga
mëkatet. Këtë e kanë sqaruar në librat e tyre të logjikës. Largimi i
Profetit Fisnik nga kjo jetë lë boshllëqe të mëdha te ymeti, në dy
aspekte, atë ideologjik e legjislativ, ashtu siç lë edhe polemika të
ashpra te ymeti për emërimin e imamit. Kështu që prej mirësisë së
Allahut të Lartësuar është mbyllja e këtyre boshllëqeve me
caktimin e atij që është i ngjashëm me Profetin Fisnik (Paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) në diturinë e
tij, në ideologji e legjislacion, në drejtësi e mëkat, në rregullim e
reformim, në dhënien fund të konfliktit të dhunës dhe në
bashkimin e ymetit pas largimit nga kjo jetë e Profetit (Paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).
“Sherhul akaidu en nesefijeti”, i Ebi Hafs Umer ibn Muhamed En Nisfij.
(Ndërroi jetë në vitin 573 hixhrij.). “Esh Sharh”, Saadud Dijn Et Taftazanij.
(Ndërroi jetë në vitin 791 hixhri.): f. 185-186. Shiko në këtë aspekt thënie të
islamëve të Esh’ariut: f.323. “Usuli Dijn”, i Muhamed ibn Abdul Kerijm El
Bezdeuij, Imam i sektit Maturidije:190.
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Është e çuditshme se mu’tezilët që besojnë në
domodsoshmërinë e mirësisë së Allahut të Lartësuar, janë
rebeluar ndaj kësaj bindjeje të tyre, në këtë drejtim, duke e ditur se
kjo temë është prej gjërave të pjesshme të besimit. Ajo që i ndaloi
ata të zbatonin këtë është: Nëse do ta pranonin atë, atëherë do të
ishin të detyruar të mos e njihnin khalifatin e khulefave para
Aliut, sepse baza e mirësisë (el lutfu) kushtëzon qenien e khalifes,
me caktim nga ana e Allahut të Lartësuar.
Për më tepër, ti e mësove tashmë se i Dërguari Fisnik (Paqja
dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), me
Shpallje nga Allahu i Lartësuar, e zbatoi këtë kod.
Pas largimit të tij nga kjo jetë ai caktoi imam për ymetin, në
mënyrë që të udhëheqë çështjet e tyre, të mbyllin të gjitha
boshllëqet e tyre, të ndalojë konfliktet, duke u prerë rrugën
rebeluesve. Për fat të keq, ymeti e harroi këshillën dhe urdhrin e të
Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!).
Ata u ndanë në grupacione e parti. Mes tyre u zhvilluan
beteja e luftëra të përgjakshme në të cilat u bënë gjakderdhje dhe u
përdhosën nderet. Si rezultat i kësaj, u ndryshuan konceptet dhe
vlerat. Armiqtë e fesë i shfrytëzuan këto mospajtime mes
myslimanëve duke bërë përpjekje të mëdha në shtimin e urrejtjes
mes tyre, saqë afrimiteti dhe uniteti mes tyre u bë prej çështjeve të
vështira për ideologët.
E lusim Allahun e Lartësuar, që ta mbyllë këtë humnerë të thellë,
duke i zgjuar ndjenjat e dijetarëve të ymetit dhe reformatorët e tij
në një të ardhme të afërt.
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ÇËSHTJA E DYTË: PAGABUESHMËRIA E IMAMIT (ISMETUL

IMAM)

Imamijtë janë të vetëm, ndërmjet grupeve të tjera islame që
thonë në detyrimin e pagabueshmërisë së imamit nga mëkatet e
gabimet, kundrejt dakortësisë së të tjerëve me të kundërtën e saj.
Esh Shejkh El Mufijdi ka thënë: “Vërtet imamët janë të
pagabueshëm, ashtu si pagabueshmëria e Profetëve. Nuk lejohet
për ta as gabimi i vogël, me përjashtim të atyre që përmendëm më
parë, lejimin e tyre ndaj Profetëve. Nuk harrojnë asnjë prej
dispozitave. Nuk futet në konceptin e pagabueshmërisë zhveshja
nga aftësia për të bërë mëkat, as qenia e të pagabueshmit i
detyruar në veprimin e bindjeve, sepse kjo shpie në
pavlefshmërinë e shpërblimit e të ndëshkimit.”
Kjo është doktrina e imamijve për Imamatin, duke e
argumentuar këtë me logjikë e me dëgjim. Kështu që me logjikë
thanë: “Imami është zbatues i asaj që erdhi nga i Dërguari i
Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!), mbrojtës i legjislacionit, ndërmarrës i të gjitha punëve të të
Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!), kështu që, nëse lejohet për të gabimi e
gënjeshtra, nuk arrihet qëllimi i imametit të tij.
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E VËRTETA E PAGABUESHMËRISË
Pagabueshmëria është një forcë që e ndalon personin të
bjerë në faj e në gabim, i cili nuk lë pa zbatuar asnjë detyrim, nuk
vepron diçka të ndaluar, me gjithë aftësinë e tij në lënie e veprim,
përndryshe nuk e meriton lavdinë e shpërblimin. Nisur nga kjo,
mund të themi: I pagabueshmi ka arritur në atë një kufi
devotshmërie që nuk e mposhtin epshet e prirjet dhe ka arritur një
dituri në sheriat e në dispozita ligjore, një pozitë që nuk gabon
asnjëherë.
Pagabueshmëria nuk është një koncept që e ka shpikur
Shi’izmi. Pagabueshmërinë e Imamëve të Ehli Bejtit e argumenton
Libri i Allahut dhe Syneti i të Dërguarit të Tij. Allahu i Lartësuar
ka thënë: “O Familje e Profetit! Në të vërtetë, Allahu do që ta
largojë prej jush papastërtinë dhe t’ju pastrojë plotësisht.” 1
Këtu, fjala rixhsun (papastërti), ka kuptimin e papastërtisë
shpirtërore, që më e dukshmja e saj, është shthurja.
I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të
dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Aliu është me të drejtën dhe e drejta
është me Aliun, dhe nuk ndahen nga njëri-tjetri.” 2 Kur një njeri është
kështu me të drejtën dhe të vërtetën, është e pamundur që të bëjë
faj apo gabim.
Përmendim dhe thënien tjetër të Dërguarit të Allahut (Paqja
dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!): “Vërtet unë
do t’ju lë juve dy gjëra të rënda (të çmuara): Librin e Allahut dhe itretin
(Ehli Bejtin) tim. Nëse do të kapeni fort pas këtyre të dyjave, nuk do
Sure “El Ahzab”, ajeti 33.
E transmeton atë El Khutabi, në librin e tij të historisë: 14/321. El Hejthemij te
“El Mexhmaihi”: 7/236, etj.
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humbisni kurrën e kurrës.” 1 Meqenëse itreti janë të shoqëruar me
Kur’anin dhe Kur’ani është fjala e Allahut të Lartësuar, atëherë
është e logjikshme që ata të jenë të pagabueshëm si Libri. Këto nuk
bien në kundërshtim me njëra-tjetrën.
Nëse është bërë i qartë imazhi i vërtetë dhe rrezatimi i
ideologjisë së pagabueshmërisë te shi’itët dhe se baza e saj është
Libri dhe Syneti, atëherë këtë qartësi nuk e ndiejnë disa, madje
nuk e ngarkojnë veten e tyre me barrën e konstatimit të së
vërtetës. Ata thonë: “Vërtet, doktrina e pagabueshmërisë depërtoi
te shi’itët nga persianët, të cilët përhapnin shenjtërimin e
udhëheqësit. Kjo është arsyeja pse arabët e quajtën atë (shi’izmin)
fraksioni Kisrauij. Nga leximet e mia nuk kam njoh ndonjë prej
arabëve që e ka thënë këtë. Ndoshta shumica e shi’itëve synonin
pas kësaj ideje zhveshjen e Aliut nga gabimi, në mënyrë që të dalë
në pah për njerëzit armiqësia e Beni Umejes në rrëmbimin e
halifatit. Edhe nga jehudët ka shumë medh’hebe që depërtuan te
shi’itët. 2
Kështu, pra, pa kurrfarë fakti e argumenti kundërshtues, të
gjithë myslimanët e pranojnë pagabueshmërinë e Profetit (Paqja
dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe askush
nuk është në kundërshtim me këtë. A ka mundësi që kjo ide të
ketë depërtuar nga jehudët te Ehli Syneti? Apo myslimanët, me
një gjë të tillë, dëshiruan qartësimin e armiqësisë së kurejshëve

Hadith me zinxhir transmetimi të saktë (muteuatir), e transmeton Myslimi në
librin e tij të saktë, Ed Darmij te “Fadailul Kur’an” dhe Ahmedi në “Musnedin”
e tij 2/114, etj.
2 Dr. Nebij Haxhat, “Medhahiru shuubijeh fi edebil arabij”, f. 492. “Hauijetu Et
Teshshejui”, f. 166
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ndaj Profetit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!)? Apo ndonjë gjë tjetër nga këto shpifje të paqena?
Jo! Pasha Allahun, kjo është një doktrinë islame, e nxjerrë
nga Libri e nga Syneti, duke mos e marrë atë as nga jehudët e as
nga persianët. Kështu që ajo që ka përmendur autori, është shpifje
e hapur.
Vërtet, mosmarrëveshja, në lidhje me domosdoshmërinë e
përshkrimit të imamit e të mospërshkrimit të tij i pagabueshëm,
rrjedh nga mospajtimi në komentimin e Imamatit (udhëheqësisë),
pas të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi
të dhe mbi familjen e tij!) dhe nga perceptimi i ndryshëm i thelbit
dhe i të vërtetës së Imamatit, ashtu siç e përmendëm më parë.
Kush e kuptoi khalifetin pas të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) se është një
post zakonor për sigurimin e rrugëve, për sundimin e vendit, për
ekzekutimin e dënimeve, atëherë khilafeti është njësoj si çështja e
të gjithë udhëheqësve tradicionalë.
Ndërsa, ai që e sheh imametin si vazhdimësi e realizimit të
funksionit të mesazhit Hyjnor dhe se imami nuk është as Profet
dhe as nuk i shpallet gjë atij, por është i ngarkuar të mbushë
boshllëqet e ngjara pas largimit nga kjo jetë të Profetit (Paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), nuk ka se si të
jetë ndryshe veçse ta zbatojë atë detyrë të ngarkuar. Ehli Syneti
ndihet ngushtë me përshkrimin e imamit me pagabueshmëri,
duke pretenduar se kjo është në përshtatje me Profetësinë. Kjo
ndodh sepse ata nuk bëjnë dallimin ndërmjet dy imamatëve (dy
udhëheqësive) dhe për secilën prej tyre ka koptencat e veta.
Detajimi i kësaj do të përmendet në vendin e tij.
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ARGUMENTI I DOMOSDOSHMËRISË SË PAGABUESHMËRISË
SË IMAMIT, PAS PROFETIT (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin

mbi të dhe mbi familjen e tij!).

Domosdoshmëria e pagabueshmërisë së imamit mund të
argumentohet me shumë mënyra. Prej tyre përmendim më të
rëndësishmet:
E para: Nëse imamati është vazhdimësi e funksionit të
mesazhin Hyjnor të Profetit, ku imami mbush të gjitha boshllëqet
e dala pas largimit nga kjo jetë e Profetit më Fisnik (Paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), atëherë nuk ka
zgjidhje tjetër veçse domosdoshmëria e pagabueshmërisë së tij,
sepse lejimi i gjynahut nga ana e imamit, mohon qëllimin për të
cilën Allahu i Lartësuar e ka caktuar si imam për ymetin. Qëllimi i
imamatit është udhëzimi i ymetit në rrugë të drejtë. Kjo nuk
arrihet veçse me besueshmëri të thënies së tij, qetësim me
vërtetësinë e fjalës së tij. Nëse për imamin lejohet gabimi e harresa,
mëkati e kontradikta, atëherë nuk arrihet besueshmëria në veprat
e në thëniet e tij, dobësohet besimi i njerëzve në të, mohohet
qëllimi i caktimit të tij. Ky është i njëjti argument që përdorën
dijetarët e kelamit për pagabueshmërinë e Profetëve. Imami, edhe
pse nuk është as i Dërguar e as Profet, kryen funksionet e tij.
Natyrisht, nëse funksioni i imamit do të ishte vetëm
sigurimi i rrugëve, lufta ndaj armikut, qëndrimi i drejtë ndaj së
padrejtës e të ngjashme me këto, atëherë do të mjaftonte, për
qenien e tij, një burrë i drejtë, që merret me kryerjen e detyrave
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fetare. Por, nëse funksioni i tij është më i gjerë se kaq (si në rastin e
Profetit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!)), atëherë qënia e imamit një burrë i drejtë dhe veprues i
detyrave fetare, është e pamjaftueshme për realizimin e qëllimit të
dëshiruar nga caktimi i imamit.
Profeti më Fisnik (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të
dhe mbi familjen e tij!) e ka komentuar Kur’anin, ka shpjeguar
qëllimet e synimet e tij, duke i sqaruar sekretet e tij, ashtu siç u
është përgjigjur pyetjeve për çështjet bashkëkohore dhe sqaronte
dyshimet e paqartësitë e ndryshme që hidhnin armiqtë e Islamit.
Në këtë mënyrë ai e mbronte fenë si një fortifikatë, nga përpjekjet
për devijime e ndryshime. I edukonte dhe i përgatiste myslimanët,
duke i nxitur drejt plotësimit e përsosmërisë.
Boshllëqet e dala pas largimit nga kjo jetë të Profetit
Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen
e tij!) nuk mbyllen veçse me ekzistencën e një njeriu model, që t’i
kryejë këto detyra dhe të jetë i pagabueshëm nga gabimi e faji. 1
E dyta: Thënia e Allahut të Lartësuar: “...Bindjuni Allahut,
bindjuni të Dërguarit dhe atyre që drejtojnë punët tuaja...” 2
Argumentimi ngrihet mbi dy shtylla:
1- Allahu i Lartësuar urdhëron për bindje ndaj parisë, në
mënyrë absolute, pra, në të gjitha kohët e vendet, në të gjitha
rastet apo të veçanta. Sipas ajetit, Allahu nuk e ka kushtëzuar me
asgjë detyrimin e zbatimit të urdhrave e të ndalesave të tyre.
1 Kjo është përmbledhja e atyre që përmendëm dhe sqaruam në studimet tona
rreth Kelamit, kështu që shih librin “Ilahijat”, f. 528 – 539.
2 Sure “En Nisa”, ajeti 59.
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2- Vërtet, Allahu i Lartësuar nuk dëshiron për robtë e Tij
mosbesimin dhe mëkatin. Në Kur’anin e Shenjtë thuhet: “...Ai nuk
është i kënaqur me mosbesimin e robve të Tij...”. 1 Nga ky ajet
kuptojmë se nuk bëhet dallim ndërmjet mosbesimit fillestar, pa
ndërhyrjen e një urdhëri të urdhëruesit apo të një ndalese të
ndaluesit, apo të mosbesimit që ndërmarrin, pas ardhjes së
urdhrërit për veprim apo ndalim nga paria.
Bashkimi i këtyre dy çështjeve (detyrimi e bindje ndaj të
parëve, në mënyrë absolute, si dhe ndalim i bindjes ndaj tyre kur
urdhërojnë për mëkat) sjell përfundimin që: Drejtuesit, ndaj të
cilëve jemi të detyruar të bindemi, në mënyrë absolute, të
përshkruhen me veçanti specifike dhe me përkujdesje Hyjnore, që
e pengojn në urdhrin për mëkat e me ndalimin nga bindja. Kjo
nuk është gjë tjetër veçse një konsideratë tjetër e qenies së tyre të
pagabueshëm, sepse, po të mos ishin nën këtë mbrojtje, atëherë,
urdhri për bindje ndaj tyre, pa lidhje e kusht, nuk do të vlente.
Nga ata që kanë deklaruar argumentimin e ajetit për
pagabueshmërinë është Imam Err Rrazij, në librin e komentimit të
tij. Kam kënaqësinë ta përmend tekstin e tij, në mënyrë që të
qetësohen me të bijtë dhe ndjekësit e rrugës së tij: “Në këtë ajet,
Allahu i Lartësuar ka urdhëruar, në mënyrë të prerë e të
padiskutueshme, për bindje ndaj udhëheqësit dhe ai duhet të jetë i
mbrojtur ndaj gabimit. Nëse nuk është i pagabueshëm ndaj
gabimit, do të kishte mundësi të vinte me ndonjë gabim, e
ndërkohë që Allahu të ketë urdhëruar ndjekjen e tij. E ai urdhër
është për veprimin e atij gabimi. Gabimi, nga vetë cilësia e tij e
gabuar, është i ndaluar. Kjo të çon te bashkimi i urdhrit për
1

Sure “Ez Zumer”, ajeti 7.
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veprim dhe ndalim për një vepër të vetme. Kjo gjë është e
pamundur. Është vërtetuar se Allahu i Lartësuar ka urdhëruar, në
formë të prerë për bindje ndaj udhëheqësve. Është vërtetuar se për
këdo që urdhëron Allahu, në mënyrë të prerë për bindje ndaj tij, ai
duhet të jetë i pagabueshëm. Kështu që vërtetetohet prerazi, se të
gjithë ata që drejtojnë çëshjtet që përmenden në këtë ajet, duhet të
jenë të pagabueshëm.”
Pavarësisht se Err Rrazij shtroi argumentet e tij logjike, në
lidhje me këtë ide të qëndrueshme, konstante e të sigurt, për
obligimin e pagabueshmërisë, por ai filloi largimin nga ndjekja e
këtij urdhri. Rezultatet e ideve të tij nuk dhanë frytet e saj, sepse
ajo nuk përputhej me medh’hebin e tij, në përcaktimin e imamatit.
Kështu që ajetin e komentoi për diçka tjetër që thoshte ajeti dhe
instistoi ta vërtetonte këtë komentim të tij. Me vetëdije pohoi: Ne
jemi të paaftë në njohjen e Imamit të pagabueshëm, të paaftë të
arrijmë te ai, të paaftë të përfitojmë nga feja e dituria e tij. Nëse
çështja është kështu, atëherë qëllimi nuk është për disa prej
largpamësve të ymetit, përkundrazi, qëllimi e synimi është për të
gjithë ymetin.
Ky pretendim i tij nuk është i qëndrueshëm përpara
realitetit të fortë, që nuk mund ta fshehim e nuk mund ta mbrojmë
këtë çështje të gabuar, që as ai vetë nuk mund ta kapërdijë, sepse,
nëse ajeti argumenton pagabueshmërinë e të parëve, është detyra
jonë që t’i njohim ata. Pretendimi i paaftësisë është t’i shmangesh
së vërtetës. Mos vallë, paaftësia ka lidhje me kohën e tij, apo
përfshinte edhe kohën kur ka zbritur ajeti? Nuk mendoj se Err
Rraziji do të thoshte të dytën. Atëherë është detyra e tij që të njihet
me të pagabueshmin në kohën e Profetit të Islamit (Paqja dhe
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bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe me kohën
e zbritjes së ajetit.
Pasi të njihet me to, do të njohë edhe të pagabueshmit e
periudhës së tij, hallkë pas hallke. Nuk është logjike Shpallja
Hyjnore të urdhërojë për bindje ndaj të pagabueshmit e pastaj të
mos e prezantojë atë në kohën e zbritjes së tij. Nëse Err Rrazij do të
besonte argumentimin e ajetit për pagabueshmëri të të parëve
(Imamëve), është e logjikshme dhe e udhës që të besojë se Shpallja
Hyjnore i ka bërë të njohur ata përmes Profetit më Fisnik (Paqja
dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Nuk ka
kuptim që Allahu i Lartësuar të urdhërojë për bindje ndaj të
pagabueshmit e të mos bëjë të ditur njohjen e tij.
Pastaj komentimi “ulul ermr” - “të parët, paria” me ehlul akdi
ue hal’li 1 është një komentim i paqartë. Sipas mendimit të Er
Razijit bëhet edhe më i paqartë, kur ai nuk është më i saktë se i
pari. A synohen me të, ushtarakët, oficerët, dijetarët, muhadithët,
ligjvënësit, politikanët apo të gjithë? A kanë rënë të gjithë dakord
për ndonjë gjë? Vallë, a i kundërshtonte ata ndonjë mysliman
mendjelehtë?
Nëse për Err Rrazij, pagabueshmëria është e qëndrueshme
për ymetin, ka të tjerë që thonë për pagabueshmërinë e disa grupe
njerëzish prej ymetit, si: lexues, juristë e muhadithë. Përmendim
këtu Ibn Tejmijen, i cili i kundërpërgjigjet thënies së shi’itëve që
thonë: Prania e Imamit të pagabueshëm, i cili është mbrojtës i
Sheriatit dhe sqarues i dispozitave të tij, është e domosdoshme pas
vdekjes së Profetit.
Ehlul akdi ue hal’li ka kuptimin e muxhtehidave, dijetarëve, udhëheqësve dhe
të parët e njerëzve.
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Në lidhje me këtë, Ibn Tejmija thotë: “Ehli Syneti nuk e
pranon që Imami të jetë mbrojtës i Sheriatit, pas ndërprerjes së
Shpalljes, sepse këtë e bëjnë të gjithë. Përcjellja e Sheriatit me
teuatur (mënyrë zinxhir e pa shkëputje), më mirë është se sa
përcjellja e tij nga një transmetues i vetëm. Lexuesit, për shembull,
janë të pagabueshëm në nxënien përmendësh të Kur’anit e në
përçimin e tij. Muhadithët janë të pagabueshëm në hadithe e në
transmetimin e tyre, juristët janë të pagabueshëm në logjikë e në
argumentim. 1
Ky mendim është më i çuditshëm se sa ai përpara tij dhe
më i dobët në argumentim. Si pretendohet pagabueshmëria e
këtyre grupeve, me gjithë zhytjen e tyre në mospajtime në lexim,
në komentim, në hadith, në traditë, në dispozitë, në ligj të ri, në
bindje e në vizion? Nëse i mbyllim sytë për këtë, cili është
argumenti për pagabueshmërinë e këtyre grupeve e veçanërisht
për thënien e disave për pagabueshmërinë që ka depërtuar në
mjediset islame nga jehudët?
E treta: Thënia e Allahut të Lartësuar: “Kur Allahu e
provoi Ibrahimin me disa urdhërime, të cilat ai i plotësoi,
Allahu i tha: ‘Unë do të të bëj ty imam (prijës) të njerëzve.’ – ‘Po
pasardhësit e mi?’ - pyeti ai. Allahu tha: ‘Premtimi Im nuk i
përfshin të padrejtët.’” 2
Argumentimi me ajetin për pagabueshmërinë e Imamit
qëndron te përcaktimi i konceptit të Imamatit, të përmendur në
ajet, kuptimi i të cilit nuk është as Profetësia e as mesazhi Hyjnor.
Kështu që e para, Profetësia, bën fjalë për postin e mbajtjes së
1
2

Ibn Tejmije “Minhaxhus Sunneh”, f. 120.
Sure “El Bekare”, ajeti 124.
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Shpalljes, ndërsa, e dyta, bën fjalë për pozitën e përcjelljes së tij te
njerëzit.
Imamati i dhënë Ibrahimit (Paqja qoftë mbi të!) në fund të
jetës së tij nuk është as ai dhe as ky, sepse ai ka qenë Profet dhe i
Dërguar, i ka kryer funksionet me vite të tëra, derisa iu
komunikua kjo thënie. Kuptimi i imamatit, në këtë rast, është
posti i udhëheqjes dhe ekzekutimi i kushtetutës te shoqëria, me
forcë e aftësi. Qëllimi i përdorimit të fjalës “imamat”, në këtë rast,
është kuptimi i tretë i thënies së Allahut të Lartësuar: “A mos i
kanë zili njerëzit për çfarë u ka dhuruar Allahu nga të mirat e Veta?
Ne u dhamë pasardhësve të Ibrahimit Librin e urtësinë, si dhe një
pushtet të madh.” 1

Imameti, me të cilin e bekoi atë Khalijlin Ibrahimin (Paqja
qoftë mbi të!) e disa prej trashëgimtarëve të tij, ishte mbretëria
madhështore e transmetuar në këtë ajet. Është detyra jonë të
hulumtojmë për mbretërinë madhështore, sepse me të qartësohet
se pozita e imamatit pason Profetësinë dhe mesazhin Hyjnor dhe
është një udhëheqje e urtë, një qeveri Hyjnore me të cilën shoqëria
arrin lumturinë. Allahu i Lartësuar e sqaron këtë të vërtetë në
ajetet pasardhëse:
a) Allahu i Lartësuar, duke rrëfyer thënien e Jusufit (Paqja
qoftë mbi të!), thotë: “O Zoti im! Ti më ke dhënë pushtet dhe më
ke mësuar shpjegimin e ëndrrave! O Krijues i qiejve dhe i
Tokës, Ti je Mbrojtësi im edhe në këtë botë, edhe në Botën

1

Sure “En Nisa”, ajeti 54.
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Tjetër! Bëj që të vdes si mysliman dhe më shoqëro me
punëmirët (në Botën Tjetër)!” 1
Dihet se pushteti që Allahu i Lartësuar i dhuroi robit të Tij,
Jusufit, nuk është Profetësia, por udhëheqësia, me anë të së cilës u
bë i besueshëm, i sigurt e i mundësuar në tokë. Këtë e dëshmon
edhe thënia: “Më mësove mua komentimin e haditheve” që është
tregues i Profetësisë së tij, kurse pushteti është tregues i
udhëheqjes e i fuqisë së tij.
b) Allahu i Lartësuar thotë për Daudin (Paqja qoftë mbi të!):
“Ne ia forcuam mbretërinë dhe i dhamë urtësi e dijeni për të
gjykuar.” 2
c) Allahu i Lartësuar thotë për Sulejmanin (Paqja qoftë mbi
të!), i cili ka thënë: “O Zoti im, më fal dhe më dhuro një pushtet
që të mos e ketë askush pas meje! Me të vërtetë, Ti je Dhurues i
madh!” 3
Thellimi në këto ajete fisnike na sqaron ne vërtetësinë e
imamatit si vijon:
a) Vërtet Ibrahimi e kërkoi imamatin për trashëgimtarët e
tij dhe Allahu i Lartësuar, për disa prej tyre, iu përgjigj thirrjes së
tij
b) Një grup i trashëgimtarëve të tij, si: Jusufi, Daudi,
Sulejmani, pas Profetësisë e mesazhit hyjnor, e arritën postin e
pushtetit e të udhëheqjes.

Sure “Jusuf”, ajeti 101.
Sure “Sad”, ajeti 20.
3 Sure “Sad”, ajeti 35.
1
2
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c) Vërtet, Allahu i Lartësuar i dha familjes së Ibrahimit
Librin, urtësinë dhe mbretërinë madhështore.
Ai që i bashkon këto çështje njëra me tjetrën, do të dalë me
këtë rezultat: Imamati te trashëgimtarët e Ibrahimit (Paqja qoftë mbi
të!) është udhëheqja dhe qeverisja e tyre në shoqëri. Kjo është
vërtetësia e imamatit, pavarësisht se ajo mund të bashkohet edhe
me dy postet e tjera (Profetësia dhe Mesazhi Hyjnor), si te rasti i
Ibrahimit, i Jusufit, i Daudit, i Sulejmanit e të tjerë (Paqja qoftë mbi
ta!). Ndoshta mund të ndahet prej tyre, siç thuhet në thënien e
Allahut të Lartësuar: “Profeti i tyre u tha: ‘Allahu ka dërguar
Talutin si mbretin tuaj’. Ata thanë: ‘Si mund të bëhet ai mbreti
ynë, kur ne kemi më tepër merita se ai për të sunduar?! Përveç
kësaj, ai nuk ka ndonjë pasuri të madhe’. Ai u përgjigj: ‘Allahu
e ka zgjedhur atë për mbretin tuaj dhe e ka pajisur me dijeni të
gjerë dhe me fuqi trupore. Allahu ia jep pushtetin e Vet kujt të
dojë; Allahu është Mirëbërës i madh dhe i Gjithëdijshëm.’” 1
Imamati, për të cilin flasin myslimanët, pas largimit nga kjo
jetë e Profetit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) është në një linjë, në dakortësi me realitetin e këtij
imamati.

1

Sure “El Bekare”, ajeti 247.
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ÇFARË SYNOHET ME FJALËN “I PADREJTË” (DHALIMUN)?

Më lart u njohe me qëllimin se pse Ibrahimi (Paqja qoftë mbi
të!) u bë imam i njerëzve. Qëllimi është udhëheqja hyjnore,
orientimi i njerëzve drejt lumturisë e mirëqenies.
Mbetet të sqarohet fjala “i padrejtë” e “mizor”, që nuk ka
lidhje fare me imamatin. Kur Allahu i Lartësuar i veshi Ibrahimit
(Paqja qoftë mbi të!) rrobën e imamatit dhe e caktoi atë imam të
njerëzve, Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) iu lut që të bënte imam dikë
prej trashëgimtarëve të tij. Iu dha përgjigje se imamati është një
post hyjnor, të cilin nuk e arrijnë të padrejtët. Imami është ai të
cilit i binden njerëzit, ai që vendos për pasuritë e jetët e njerëzve,
kështu që detyrimisht duhet të jetë në rrugë të drejtë. I padrejti që
e kalon këtë kufi, nuk vlen për një post të tillë.
I padrejti që thyen premtimin e Allahut, kundërshton ligjet
e kufijtë e Tij, është në bregun e gërryer dhe që rrokulliset me të në
zjarrin e Xhehenemit. Atij nuk i besojnë të tjerët dhe nuk i jepen
frerët e halifatit (udhëheqjes), sepse ai është shumë pranë
tradhtisë e armiqësisë dhe është gati të jetë vegël e mizorëve.
Atëherë, si do të jetë e vlefshme e logjike që të jetë imam, t’i
binden të tjerët, t’ia dëgjojnë fjalën, të ekzekutojë ligjet? Bazuar në
këtë, kushdo që ndërmerr një padrejtësi apo e kalon kufirin në një
ditë prej ditëve të jetës së tij, apo ka adhuruar një idhull, ose është
lidhur me një put, pra, e thënë ndryshe, ka bërë gjëra të ndaluara,
si mund të thërrasë nga sipër Arshit në të drejtë të tij: “Premtimi
im nuk i arrin të padrejtit”, duke mos bërë dallim ndërmjet
- 90 -

Me shiizmin imamit në doktrinën e tij

riparimit të gjendjes së tyre pas kësaj periudhe apo të qëndrojnë
në atë gjendje që janë.
El Xhasas e ka kundërshtuar këtë argumentim dhe ka
thënë: “Vërtet, ky ajet përfshin atë të padrejtë që nuk heq dorë nga
padrejtësia. Ndërsa për atë që është penduar, nuk e përfshin një
gjykim i tillë, sepse gjykimi, nëse lidhet me një cilësi dhe kjo cilësi
bie, bien edhe gjykimi për të. A nuk e sheh thënien e Allahut të
Lartësuar: “Dhe mos anoni nga ata që bëjnë padrejtësi.” 1, që
ndalon animin kah ata që bëjnë padrejtësi dhe nuk heqin dorë prej
saj. Thënia e Allahut të Lartësuar: “Premtimi im nuk i arrin të
padrejtët.”, nuk mohon me të premtimin e atij që pendohet nga
padrejtësia e tij, sepse ai, në këtë rast, nuk quhet i padrejtë, ashtu
sikurse nuk quhet qafir, ai që pendohet nga kufri.” 2
E rëndësishme në këtë rast është vërtetimi i tematikës së
ajetit. Veshja me padrejtësi, qoftë edhe për një periudhë fikse, i
heq njeriut të drejtën e imamatit, edhe nëse pendohet për mëkatin
e tij.
Njerëzit, përsa i përket padrejtësisë, ndahen në katër grupe:
1- Ai që ka qenë gjatë gjithë jetës së tij i padrejtë.
2- Ai që ka qenë i pastër dhe i dëlirtë në të gjitha etapat e
jetës së tij.
3- Ai që ka qenë i padrejtë në fillim të jetës së tij dhe është
penduar në fund të saj.

1
2

Sure “Hud”, ajeti 113.
Tefsir “Ajatul Ahkam”, 1/72.
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4- Ai që ka qenë i pastër në fillim të jetës së tij dhe i padrejtë
në fund të saj.
Këtu duhet të ndalemi te Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) i cili
kërkoi imamatin për disa prej trashëgimtarëve të tij. Cilin grup
prej tyre dëshironte? Nuk është logjike dhe është e pamundur, që
miku i afërt i Allahut, Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!), të kërkonte
imamatin për grupin e parë e të katërt nga trashëgimtarët e tij,
sepse ai që është zhytur në padrejtësi nga fillimi i jetës së tij e deri
në fund të saj, apo ai që përshkruhet gjatë periudhës së pushtetit
të tij me imamat, të jetë i vlefshëm e t’i besohet një pushtet i tillë.
Allahu i Lartësuar e mohoi marrjen e imamatit nga ana e të
padrejtëve, të cilët përshkruhen e bëjnë pjesë te grupi i tretë.
Ndërkohë që përballë tyre është grupi i dytë, që gjatë gjithë jetës
së tyre, janë larg padrejtësisë. Në të shëmbëllejnë të gjitha cilësitë e
kërkuara e të caktuara të ajetit fisnik. Atëherë nuk na pengon gjë
që të vendosim lidhjen e imamatit me këtë pjesë të dytë, pa të
tjerat.
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PAGABUESHMËRIA NË THËNIE E MENDIM

Së pari, Imamët janë të pagabueshëm ndaj mëkatit e
harresës, nga gabimi e rrëshqitja e thënies; së dyti, çdo imam, nga
i pari e deri te i dymbëdhjeti, ka një gjithëpërfshirje të tërë e të
plotë me gjithçka që ekziston në këto dy burime, të cilët nuk janë
të paaftë, në diturinë e tyre me ajetet e Kur’anit të ndritur, në
zbritje e në komentim, as nga ndonjë gjë nga i Dërguari i Allahut
(Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!),
thënie, vepër apo miratim. Mjaftohemi me atë që është
gjithëpërfshirës në shkencat e Librit e të Synetit, në dallueshmëri e
në dituri, shembulli i ndjekjes së të gjithë njerëzve, i gjyshit të tyre,
të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!). Me unanimitetin absolut të të gjithëve dhe me
argument të qartë është dalë në përfundim: Ata janë imamët e
pagabueshëm dhe udhëheqësit e myslimanëve, që pas vdekjes së
të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!) e deri në Ditën e Ringjalljes.
Ehli Bejti i mori shkencat e Librit e të Synetit, duke i
kuptuar ato plotësisht nga i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e
Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), ashtu siç i mori dhe i
nguliti ato në mendje e në zemër i Dërguari i Allahut (Paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) nga Xhibrili
(Paqja qoftë mbi të!). Ashtu siç i nguliti Xhibrili (Paqja qoftë mbi të!)
nga Allahu i Lartësuar. Këtu nuk ka ndonjë dallim, veçse me anë
të ndërmjetësisë.
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Aliu e mori nga Profeti (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!), Hasani e mori nga babai i tij e kështu
me radhë, çdo imam mori nga babai i tij dituri që transmetohet me
një zinxhir të pastër e të njohur. Nuk ka marrë asnjë prej tyre
(Paqja qoftë mbi ta!) nga ndonjë sahab e as nga ndonjë pasues të tij,
asnjëherë. Por, përkundrazi, që të gjithë e morën nga ata e prej
tyre. Shkencat u transmetuan te të tjerët, ashtu siç i mori i
Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) nga Ligjvënësi, i Mençuri i papërshkrueshëm.
Imam El Bakir (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Sikur t’u
flisnim njerëzve me mendimin tonë, do të shkatërroheshim,
kështu që ne u flasim atyre me biseda, që i fshehim në thesare nga
i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!), ashtu siç e fshehin arin dhe argjendin e tyre.” 1

1

Muhamed Xhevvad Mugnije, “Esh Shiia ue et Teshejju”, f. 44.
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ÇËSHTJA E TRETË: IMAMI I PRITUR

Doktrina për Imam Mehdiun e pritur (Allahu i Lartësuar e
shpejtoftë daljen e tij fisnike!) është një doktrinë e përbashkët
ndërmjet të gjithë myslimanëve, me përjashtim të atij që është i
shurdhët. Kushdo që ka njohuri, në lidhje me hadithin, qëndron
në pritje të lajmit të gëzuar nga Profeti (Paqja dhe bekimet e Allahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), nga familja dhe nga sahabët e
tij, me shfaqjen e Imam Mehdiut (Allahu i Lartësuar e shpejtoftë
daljen e tij fisnike!) në fund të kohës, për të zhdukur injorancën,
padrejtësinë, si dhe për të përhapur diturinë, drejtësinë, lartësimin
e fjalës së drejtë, shfaqjen e të gjithë fesë, edhe nëse politeistët e
urrejnë. Ai, me lejen e Allahut, do ta shpëtojë botën nga adhurimi
i tjetërkujt, përveç Allahut. Do të prishë ligjet mohuese, që kanë
hartuar me prirjet e tyre. Do presë fanatizmat etnikë e racistë. Do
t’i japë fund armiqësisë e urrejtjes, e cila ka qenë shkak i
mosmarrëveshjes së ymetit e i lëkundjes së fjalës, që është një
burim i rrezikshëm për ndezjen e zjarrit të ngatërresës e të
konfliktit.
Allahu, me shfaqjen e imam Mehdiut, realizon premtimin e
Tij, me anë të të cilit u premtoi besimtarëve, duke thënë: “Allahu
u ka premtuar atyre prej jush, që besojnë dhe që bëjnë vepra të
mira, se do t’i bëjë mëkëmbës në Tokë, ashtu si i ka bërë ata
para tyre dhe që do t’ua forcojë fenë e tyre, me të cilën Ai është i
kënaqur dhe që frikën do t’ua shndërrojë në siguri. Le të më
adhurojnë Mua e të mos Më shoqërojnë asgjë (në adhurim). Sa
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për ata që, pas kësaj, mohojnë (besimin), pikërisht ata janë të
mbrapshtët.” 1
Dhe: “Ne shënuam në Zebur, pas Teuratit, që tokën (e
Xhenetit) do ta trashëgojnë robtë e Mi të mirë.” 2
Kjo është ajo për të cilën ranë dakord të gjithë myslimanët,
që në fillimet e para edhe në kohërat e mëpasshme. Nga kjo del në
pah përmbajtja e hadithit të të Dërguarit më Fisnik, Muhamedit
(Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!):
“Sikur të mbesë nga kjo botë qoftë edhe një dite e vetme, Allahu do ta
zgjaste këtë ditë, derisa të dalë një burrë nga bijtë e mi e ta mbushë atë
me drejtësi e racionalizëm, ashtu siç është mbushur me padrejtësi e
shthurje.”
Natyrisht që po. Vërtet, të gjithë myslimanët janë të një
mendimi me idenë e ardhjes së Imam Mehdiut (Allahu i Lartësuar e
shpejtoftë daljen e tij fisnike!) në këtë botë. Periudha e tij do të
përfshihet nga drejtësia, siguria, mirësia e mirëqenia.
Nëse do këtë mosmarrëveshje në kontekstin e kësaj
çështjeje madhështore, ajo vërtitet te përcaktimi i lindjes së tij.
Shumica e Ehli Synetit thonë se ai do të lindë në fund të epokës.
Ndërsa shi’itët, si rezultat i një sasie të madhe transmetimesh e
argumentesh të sakta, thonë se Imam Mehdiu (Allahu i Lartësuar e
shpejtoftë daljen e tij fisnike!) ka lindur në vitin 255 hixhri dhe u
fsheh me urdhrin e Allahut të Lartësuar, pas ndërrimit jetë të
babait të tij, Imam El Hasan ibn Ali El Askerij (Paqja qoftë mbi të!)
në vitin 260 hixhri.
1
2

Sure “En Nur”, 55.
Sure “Enbija”, 105.
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Ai bën një jetë të natyrshme, si të gjithë njerëzit, pavarësisht
se njerëzit nuk e shohin atë. Allahu i Lartësuar do ta shfaqë atë e
do ta vërë në vend drejtësinë e Tij.
Kjo mosmarrëveshje nuk e bën doktrinën dhe bindjen, në
lidhje me Imam Mehdiun (Allahu i Lartësuar e shpejtoftë daljen e tij
fisnike!), një doktrinë kontradiktore.
Ai që dëshiron të ndalet te doktrina synite dhe shi’ite, le t’u
kthehet librave të poshtëshënuar, të studiuesve synij e të
muhadithëve (haditholgëve) të tyre:
1- “Sifetul Mehdij”, El Hafidh Ebij Naijm El Asfahanij.
2- “El Bejan Fi Akhbar Sahibu Zeman”, El Kenxhij Esh
Shafiij.
3- “El Burhan Fi Alamat Mehdij Sahibu Zeman”, El Mul’la
Alij El Muttekij.
4- “El Urf El Verdij Fi Akhbaril Mehdij”, El Hafidh Es
Sujutij.
5- “El Kaulul Mukhteser Fi Alamatil El Mehdij El
Muntedher”, Ibn Haxher.
6- “Akdu Durrar Fi Akhbar El Imam El Muntedhar”, Esh
Shejkh Xhemalud Dijn Ed Dimashkij.
Ai që dëshiron detaje më të shumta, atëherë le t’i kthehet
librit “Muntekhabul Ether Fil Imam Eth Thanije Asher”, të eruditit
të madh Es Safij dhe te libri “El Mehdij inde ehli sunneh”, që ka
dalë në dy vëllime dhe që është botuar në Bejrut.
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Transmetimet dhe lajmet e qarta e të sigurta, në lidhje me
çështjen e Imam Mehdiut (Allahu i Lartësuar e shpejtoftë daljen e tij
fisnike!), për nga sasia dhe fuqia argumentuese nuk lënë vend për
dyshime, debat, pavarësisht përmbajtjes apo mënyrës së
transmetimit të tyre. Mbi këtë rrugë ecën të mëparshmit e të
mëvonshmit, me përjashtim të asaj që transmetoi Ibn Khalduni, në
hyrjen e librit të tij, për dobësinë e këtyre lajmeve, për dyshimin e
saktësisë së fuqisë së tyre argumentuese. Muhamed Sidijku e hedh
poshtë thënien e tij, në broshurën që e quajti “Ibrazul Uehmil
Meknun Min Kelam Ibn Khaldun”.
Doktor Abdul Bakij, së fundi ka shkruar një libër me vlerë,
që e quajti “Bejne Jedejji Es Sa’ah”. Në të citon triumfin e lajmeve
të transmetuara, në të drejtë të Mehdiut. Ai thotë: “Problemi nuk
qëndron te një apo dy hadithe, te një apo dy transmetime, por
është një grumbull hadithesh e lajmesh, që arrijnë në tetëdhjetë
afërsisht, që janë në unanimitet qindra transmetues me
transmetimin e tyre, ku shumica e tyre janë autorë të librave të
saktë. Atëherë, përse e kundërshtojmë këtë sasi? Mos vallë, që të
gjitha janë pa vlerë? Sikur të ishte i vërtetë ky gjykim, do të
shtrembërohej feja (Allahu na mbrojttë!), si rezultat i trokitjes së
dyshimit e i supozimit të pavlerë të asaj që njihet si Syneti i të
Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!).

Pastaj, për më tepër unë nuk gjej kontradiktë rreth shfaqjes
së Imam Mehdiut (Allahu i Lartësuar e shpejtoftë daljen e tij fisnike!)
apo arritjes së nevojës së botës për të. Atëherë kontradikta është
kush është ai, a është nga Hasani apo nga Hysejni? A do të jetë në
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fund të kësaj bote apo është i pranishëm tani? Është i fshehur apo i
dukshëm? Është shfaqur apo do të shfaqet? Nuk do të marrim
mend nga pretenduesit e gënjeshtarët, ata nuk janë për t’u marrë
në konsideratë.
Pastaj, unë nuk gjej një debat tematik në boshtin e
haditheve. Por ajo që ndesh janë debate e kontradikta rreth
zinxhirit të transmetimit, lidhja apo moslidhja e tij, grada e
transmetuesve të tyre, kë kanë marrë e kë kanë lënë.
Nëse i hedhim një vështrim të shpejtë shfaqjes së Imam
Mehdiut (Allahu i Lartësuar e shpejtoftë daljen e tij fisnike!), nuk do të
hasnim në ndonjë pengesë për ta pranuar e për ta besuar atë, ose
më e pakta, në mos refuzimin e tij. Shfaqja e Imam Mehdiut
(Allahu i Lartësuar e shpejtoftë daljen e tij fisnike!) mbështetet nga
hadithe të shumta e të llojllojshme, si dhe transmetuesit e tyre janë
myslimanë të besueshëm. Librat që na kanë mbërritur ne, janë
libra me vlerë.
Et Tirmijdhij është nga burrat që ka nxjerrë hadithe e
dispozita të mençura, duke shtuar se hadithet e Imam Mehdiut
(Allahu i Lartësuar e shpejtoftë daljen e tij fisnike!) saktësohen me
zinxhirin e transmetimit të tyre nga Buhariu dhe Myslimi, si puna
e hadithit të Xhabirit te Muslimi, në të cilin thuhet: “E ndërkohë
thotë princi i tyre (pra, për Isain): “Hajde falu me ne.” 1
Hadithi i Ebu Hurejres te Buhariu, në të cilin thuhet: “Si do
t’ia bëni, nëse do të zbresë te ju Mesihu, i biri i Merjemes dhe Imami juaj
është prej jush?” 2 Nuk është e çuditshme që ky të jetë princi dhe
1
2

“Sahijh” Muslim, kreu “Zbritja e Isait”, 59.
“Sahijhul” Bukharij 14 / 334.
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Imami të jetë Mehdiu (Allahu i Lartësuar e shpejtoftë daljen e tij
fisnike!).
Duke i shtuar kësaj se shumica e të parëve (Allahu qoftë i
kënaqur me ta!) nuk e kanë kundërshtuar këtë thënie, përkundrazi
shpjegimet dhe vendimet e tyre erdhën në dakortësi me
vërtetimin e kësaj doktrine te myslimanët. 1

1

“Bejne Jedejjis Sa’ah”, Dr. Abdul Bakij, f. 123-125.
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ÇËSHTJA E KATËRT: “ET TEKIJJETU”
“Et tekijetu” është nga kuptimet, konceptet kur’anore që
janë përmendur në shumë vende të Kur’anit të Shenjtë. Në këto
ajete ka shenja të qarta për burimet, që duhet t’i drejtohet
besimtari, në përdorimin e këtij shtegu ligjor gjatë jetës së tij,
sidomos në situata të vështira, në mënyrë që të mbrojë me to jetën,
nderin dhe pasurinë e tij apo jetën e atij që ka lidhje farefisnore me
të, nderin dhe pasurinë e tij, ashtu siç veproi një besimtar i
familjes së Faraonit për të mbrojtur Musain nga vrasja e
kryqëzimi, 1 dhe në të u strehua Amari, kur e zunë rob dhe e
kërcënuan me vdekje. 2 Shumë burime të tjera si këto i gjejmë të
transmetuara në Kur’an e Synet.
Është detyra jonë, që të njihemi me të, me kuptimin, me
qëllimin, me argumentin e me kufirin e këtij termi, në mënyrë që
të shmangim hiperbolizimin e kalimit të kufirit në kryerje e në
zbatim.
“Et tekijetu” është emër foljor i “itteka”, “jettekij”, folje në
kohën e shkuar e të tashme” dhe “ta” në vend të “vavit”.
Prejardhja e fjalës është nga “uikaje”. Që këtej thuhet “tekua” - “për
bindje ndaj Allahut”, sepse ai që është muttekij (i devotshëm, i
bindur), e merr et tekijjetu mbrojtje nga zjarri e ndëshkimi. Qëllimi
i et tekijjetu është ruajtja dhe mbrojtja nga dëmi i tjetrit, qoftë nga
fjalët apo nga veprat e tij dhe që janë kundërshtim me të drejtën
dhe të vërtetën.
1
2

Shih sure “El Kasas”, ajeti 20.
Shih sure “En Nahl”, ajeti 106.
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KUPTIMI I SAJ

Nëse “et tekijjetu” është mbrojtje nga e keqja, atëherë
kuptimi i kësaj fjale në Kur’an e Synet është: Shfaqja e mohimit
dhe fshehja e besimit, ose shtirje me të padrejtën e fshehje e së
vërtetës. Nëse ky është kuptimi i saj, atëherë ky kuptim është e
kundërta e hipokrizisë, e kundërta e, mohimit e besimit.
Hipokrizia është e kundërta e et tekijjetu, sepse hipokrizia, është
shfaqja e besimit dhe fshehja e mosbesimit, shfaqja e së drejtës dhe
fshehja e të padrejtës. Kështu që, me praninë e ndryshimit të
madh ndërmjet këtyre të dyjave, nuk lejohet ta konsiderojmë et
tekijjetu një nga degët e hipokrizisë.
Ai që e komenton hipokrizinë se është kundërshtim absolut
i të dukshmes ndaj të fshehtës, dhe me këtë komentim përshkruan
fjalën “et tekijetu”, që përmendet në Kur’an dhe Synet, atëherë e ka
komentuar atë me kuptim më të gjerë, se sa ai që ndodhet në
Kur’an. Ndërkohë që Kur’ani i përshkruan hipokritët me shfaqjen
e besimit dhe fshehjen e mosbesimit: “Kur vijnë tek ti hipokritët,
thonë: ‘Ne dëshmojmë se ti je vërtet i Dërguari i Allahut!’
Allahu e di se ti je i Dërguari i Tij, por Ai dëshmon se hipokritët
janë gënjeshtarë!” 1
Nëse ky është kufiri i hipokritit, atëherë si përgjithësohet
përdorimi i fjalës “et tekijjetu” në drejtim të qafirëve e të

1

Sure “El Munafikun”, 1.
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mëkatarëve, që e fshehin besimin dhe që shfaqin dakortësinë, për
të mbrojtur jetën, nderin e pasurinë?!
Vërtetësia e kësaj del qartë, nëse qëndrojmë te përmendja e
et tetkijjetu në legjislacionin islam. Sikur kjo të ishte pjesë e
hipokrizisë, do të ishte një çështje e keqe, sepse është e pamundur
që Ligjvënësi të urdhëronte një gjë të tillë: “...Thuaj: ‘Allahu nuk
urdhëron të bëhen vepra të pahijshme! Përse thoni për Allahun
atë që nuk e dini?’” 1

1

Sure “El A’raf”, 28.
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QËLLIMI I SAJ

Qëllimi i përdorimit të fjalës “et tekijjetu” është mbrojtja e
jetës, e nderit dhe e pasurisë. Kjo në situata të vështira e të
jashtëzakonshme, ku besimtari nuk mund ta shfaqë hapur
qëndrimin e tij të drejtë, duke pasur frikë se mos i ndodh ndonjë e
keqe e shkatërrohet nga forcat mizore, si puna e qeverive mizore e
të padrejta, që drejtohen me terrorizëm, persekutime, mohime,
vrasje, kryqëzime, sekuestrim të pasurive e marrjen e të drejtave
më themelore. Kështu që, ai që ka besim dhe është me të drejtën
dhe të vërtetën, nuk sheh për veten e tij ndonjë rrugëdalje, veçse ta
fshehë atë që beson dhe që e përkrah dhe të shfaqë atë që është në
dakortësi me prirjet e udhëheqësve dhe me botëkuptimin e tij,
deri sa të shpëtojë nga persekutimi, kryqëzimi e vrasja, derisa
Allahu ta ndryshojë çështjen.
Vërtet, “et tekijjetu” është arma e të dobëtit kundrejt të fortit
mizor. Arma e atij që sprovohet ndaj atij që nuk e respekton
gjakun, nderin e pasurinë e tij, jo për ndonjë gjë, veçse për arsyen
se ai nuk është dakord për disa parime e mendime.

“Et tekijjetu” praktikohet nga dikush që jeton në një mjedis
ku në të nuk gjendet liria në thënie e veprim, mendim e besim.
Kështu që kundërshtari në këto mjedise nuk shpëton veçse me
heshtje e mbyllje të gojës e i detyruar, ose të hiqet sikur është
dakord me prirjet e pushtetit dhe idetë e tij, ose disa prej tyre
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mund të drejtohen si mjete të vetme e të patjetërsueshme për hir të
shpëtimit nga rrënimi, persekutimi. Ky individ nuk ka as
përpjekje dhe as fuqi të veprojë, por detyrohet të shfaqet në punë
pranë qeverisë mizore. Kjo situatë është e ngjashme me situatën
që na rrëfen Allahu i Lartësuar në Librin e Tij, për besimtarin e
familjes së Faraonit.
Gjëja më e shëmtuar me të cilën akuzohet zbatuesi i “et
tekijjetu” është se ai kërkon me përdorimin e et tekijjetu formimin e
grupeve sekrete, me qëllim shkatërrimin e rrënimin, ashtu siç
njihen me të fshehtit e partive sekrete ateiste. Ky është një
përshkrim i gabuar, që e bëjnë, ose nga injoranca, ose me qëllim,
pa e mbështetur në mendjen e tyre këtë me ndonjë argument apo
me ndonjë fakt bindës.
Ku jemi ne nga ato që u përmendën? Nëse këtë grup të
dobët besimtarësh, nuk e shtyjnë rrethanat e vështira e ligjet
famëkeqe, nuk do ta kishin përdorur me qëllim “et tekijjetu”
(fshehjen). Nëse nuk do të ishin rrethanat e vështira, ata nuk do ta
kishin bartur barrën e fshehjes së besimit së tyre por do i kishin
ftuar hapur njerëzit, pa u lëkundur e pa mëdyshje.
Është larg vepra mbrojtëse nga veprat që ndërmarrin
përfaqësuesit e grupeve sekrete, për të rrëzuar qeverinë e për të
marrë frerët e qeverisjes në dorë. Kështu që veprat e tyre janë
plane të dështuara për qëllime të rrëzuara. Ata trumbetojnë
parullën “Qëllimi justifikon mjetin!”. Kështu që çdo e keqe logjike
apo e ndaluar me Sheriat, lejohet për ta, me qëllim që të arrijnë në
synimet e tyre fatkeqe.
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Thënia për ngjasimin ndërmjet këtyre e ndërmjet atyre që e
zbatojnë “et tekijjetu”, si mburojë e armë mbrojtëse, në mënyrë që
të shpëtojnë nga e keqja e tjetrit, që të mos vritet, të mos asgjesohet
e të mos dëbohet nga shtëpia e pasuria e tij, derisa Allahu ta
ndryshojë gjendjen, është si puna e dy të kundërtave që kurrë nuk
bashkohen.
Myslimanët që jetonin në ish Bashkimin Sovjetik janë
ndeshur me fatkeqësi e dhunë, që nuk mund t’i marrë njeri me
mend e që nuk mund t’i përshkruajë. Komunistët, gjatë gjithë
sundimit të tyre në zonat me popullsi myslimane, i kanë
persekutuar ata, duke ua marrë pasuritë, tokat, banesat, xhamitë,
shkollat dhe i dogjën bibliotekat e tyre. Shumë prej tyre i vranë në
mënyrën më çnjerëzore e barbare, duke mos shpëtuar askush prej
tyre, me përjashtim të atij që është hequr me frikë, respekt e bindje
ndaj tyre. I fshehu ritualet fetare dhe veprën e ikametit e të ezanit
në shtëpi, derisa Allahu i shpëtoi, pavarësisht forcës mohuese, që
ushtrohej. Myslimanët u shfaqën në arenë, nga e para, duke marrë
tokën e shtëpitë e tyre dhe filluan të ngrenë pak e nga pak lavdinë
e tyre. Kjo nuk është gjë tjetër veçse një fryt prej fryteve të fjalës “et
tekijjetu”, të cilën Allahu i Lartësuar e lejoi për robtë e Tij me
mirësinë e fisnikërinë e Tij ndaj të dobtëve.
Nëse ky është kuptimi i fjalës “et tekijjetu”, koncepti, synimi
e qëllimi i saj, atëherë kjo është një çështje instiktive e lindur, që
njeriu shkon drejt saj para së të gjithash me mendjen dhe zemrën e
tij, duke e thërritur vetë instinkti i tij. Për këtë, atë e përdor
kushdo që sprovohet me mbretër e politikanë, të cilët nuk
respektojnë asgjë, me përjashtim të mendimit, të ideve, të shijeve,
të pushtetit të tyre e që nuk lëkunden në kryqëzimin e kujtdo që i
kundërshton ata, duke mos bërë dallim, myslimanë, shi’itë apo
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syni, apo cilado fe tjetër qoftë. Këtu del në pah vlera e fjalës “et
tekijjetu” dhe dobia e saj.
Për mbështetjen e kësaj baze jetike, pra, et tekijjetu, le të mësojmë
argumentin e saj në Kur’an dhe Synet.
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ARGUMENTI I “ET TEKIJJETU” NË KUR’AN DHE SYNET

Fjala “et tekijjetu” është legjitimuar në Kur’anin e Shenjtë 1, në të
cilin përmenden një sërë ajetesh. Ato ajete po i paraqesim si vijon:

Ajeti i parë

Allahu i Lartësuar ka thënë: “Kushdo që mohon Allahun,
pas pranimit të besimit, (do të dënohet ashpër), përveç atij që
është i detyruar me forcë, ndërkohë që zemra e tij është plot
besim. Ndërsa ata që ia hapin zemrën mosbesimit, do të kenë
mbi vete zemërimin e Allahut dhe një dënim të madh.” 2
Allahu i Lartësuar e lejon shfaqjen e mosbesimit, i detyruar
nga mosbesimtarët dhe nga frika e tyre, me kusht që zemra të jetë
e qetë me besim. Disa komentues, të shkuar e të tashëm, e kanë
deklaruar një gjë të tillë. Do të përpiqemi të paraqesim thëniet e
disa prej tyre, duke mos u zgjatur. Ai që do më tepër, le t’u
kthehet librave të ndryshëm të komentimit.
1- Et Tabarsij ka thënë: “Ajeti ka zbritur për një grup që u
detyruan të shfaqin mosbesimin. Ata janë Amari, babai, Jasiri dhe
nëna, Sumeja. Prindërit ia vranë, sepse nuk e shfaqën mosbesimin.
Sure “Gafir”, ajeti 28 dhe 45. Sure “El Kasas”, ajeti 20. Ajetet e tjera do t’i
paraqesim në vazhdimësi të hulumtimit.
2 Sure “En Nahl”, ajeti 106.
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Këta të dy nuk e tradhëtuan Profetin (Paqja dhe bekimet e Allahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Amari u dha atyre çfarë
deshën dhe e lëshuan atë. Më pas Amari e njoftoi të Dërguarin e
Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!). Ky lajm u përhap midis besimtarëve. Një pjesë e popullit tha
se Amari ka mohuar. I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e
Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) tha: “Në asnjë mënyrë.
Amari është i mbushur me besim, nga maja e kokës deri në fund të
këmbëve. Besimi i tij është përzier me mishin e gjakun e tij.” Për këtë
zbriti ajeti i mëparshëm dhe Amari qante. I Dërguari i Allahut
(Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ia
fshiu sytë, duke i thënë. “Nëse kthehen te ti, ktheja ashtu siç i ke
thënë.” 1
2- Ez Zamakhsherij ka thënë: “Transmetohet se disa banorë
të Mekës u ngatërruan dhe u zmbrapsën nga Islami, pas pranimit
të tij. Kishte prej tyre që e urryen dhe e thanë fjalën e mosbesimit
me gojën e tyre, duke qenë të bindur në besim. Prej tyre ishin:
Amar ibn Jasir dhe dy prindërit e tij, Jasiri e Sumeja, si dhe
Suhejbi, Bilali e Khabbabi. Ndërsa Amari u dha, i detyruar, me
gojën e tij atë që deshën…”. 2
3- El Hafidh Ibn Maxhe ka thënë: “Fjala ‘el ijtau’ do të thotë
t’i japësh politeistëve, duke përdorur et tekijjetu, atë që dëshirojnë.
Et tekijjetu, në një rast të tillë, është e lejuar. Këtë e miraton edhe
Allahu i Lartësuar: “Përveç atij që është i detyruar me forcë,
ndërkohë që zemra e tij është plot besim.” 3

Et Tabrasij, “Mexhmaul Bejan”, 3:388.
Ez Zamakhsherij, “El Keshaf An Hakaik Et Tenzijl” 2:430.
3 Ibn Maxhe “Es Sunen” 1:53, shpjegimi i hadithit numër 150.
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4- El Kurtubij ka thënë: “Hasani ka thënë: ‘Et tekijjetu’
lejohet për njeriun deri në Ditën e Ringjalljes.’ Më pas tha:
‘Dijetarët kanë rënë dakord se ai që detyrohet me dhunë në
mosbesim, duke pasur frikë se mos e vrasin, nuk është mëkatar,
nëse e mohon, ndërkohë që zemra e tij është e mbushur me besim,
as nuk ndahet nga bashkëshortja e tij dhe as nuk gjykohet se është
mohues.’” Kjo thënie është e Malik, e dijetarëve të Kufes dhe e Esh
Shafiiut. 1
5- El Khazin ka thënë: “Et tekijjetu” nuk përdoret vetëm në
rastin e frikës nga vrasja duke patur qëllim të shëndoshë. Allahu i
Lartësuar ka thënë: “Përveç atij që është i detyruar me forcë,
ndërkohë që zemra e tij është plot besim.” Pra, kjo lloj “et
tekijjetu” është lejuar. 2
6- El Khatijb Esh Sherbijnij ka thënë: “Me përjashtim të atij
që detyrohet me dhunë, pra, duke e shqiptuar atë, ndërkohë që
zemra e tij është plot besim, nuk ka gjë kundër tij, sepse vendi i
besimit është në zemër. 3
7- Ismail Hakij ka thënë: “Përveç atij që është i detyruar me
forcë, është detyruar me këtë term, me një urdhër që ka frikë për
jetën e tij apo për ndonjë organ të trupit të tij … sepse mosbesimi
është bindje e detyrim me dhunë, është pa bindje. Kuptimi është:
“I detyruar me dhunë, në mosbesim me gojë”, ndërkohë që zemra
e tij është plot besim, nuk ndryshon ideologjia e bindja e tij. Për

El Kurtubij “El Xhamiu Li Ahkamul Kur’an”, 4/57.
Tefsir “El Khazin”, 1:277.
3 El Khatijb “Esh Sherbijnij”. “Siraxhul Munijr”.
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këtë ka argument se besimi shpëtimtar e i konsideruar, është
besimi e miratimi me zemër.” 1

Ajeti i dytë:
Allahu i Lartësuar thotë: “Besimtarët të mos i marrin për miq
e mbrojtës mohuesit, në vend të besimtarëve. Ata që
veprojnë kështu, nuk kanë çfarë të shpresojnë tek Allahu,
vetëm nëse këtë e bëjnë (me gojë e jo me zemër) për t’u
ruajtur nga ata. Allahu ju paralajmëron që t’i ruheni Vetes së
Tij, sepse të gjithë do të ktheheni tek Allahu.” 2

Fjalët e komentuesve për këtë ajet na mjaftojnë për çdo sqarim.
Prej atyre thënieve përmendim:
1- Et Tabarij për: “vetëm nëse këtë e bëjnë (me gojë e jo me
zemër) për t’u ruajtur nga ata” ka thënë se Ebul Alije ka thënë: “Et
tekijjetu” është me gjuhë e jo me vepër.” Është përcjellë nga El
Hysejn se ka thënë: “Kam dëgjuar Ebu Muadhin që ka thënë:
‘Ubejdi na lajmëroi ne e tha: ‘Kam dëgjuar Ed Dahhak të thotë për
thënien e Allahut: “vetëm nëse këtë e bëjnë (me gojë e jo me
zemër) për t’u ruajtur nga ata”: “Et tekijjetu” me gjuhë është kur
dikush detyrohet të flasë për diçka që është mëkat ndaj Allahut,
por ai e flet nga frika e vetes së tij “dhe zemra e tij është e

1
2

Ismail Hakkij, komentimi “Ruhul Bejan”, 5:84.
Sure “Ali Imran”, ajeti 28.
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mbushur me besim”, ai nuk bën mëkat me këtë vepër, sepse “et
tekijjetu” është me gjuhë.” 1
2- Ez Zamakhsherij, për komentimin e thënies së Allahut të
Lartësuar, ka thënë: “Vetëm, nëse këtë e bëjnë (me gojë e jo me
zemër), për t’u ruajtur nga ata”. Lejohet për ta, nëse kanë frikë
prej parisë së tyre, ka si qëllim kundërshtimin dhe përplasjen e
dukshme, ndërsa zemra është e mbushur me armiqësi e urrejtje,
duke pritur largimin e pengesës.” 2
3- Er Razij, për komentimin e thënies së Allahut të
Lartësuar,: “vetëm nëse këtë e bëjnë (me gojë e jo me zemër) për
t’u ruajtur nga ata”, çështja e katërt, thotë: dije se për fjalën “et
tekijjetu” ka dispozita të shumta. Prej tyre po përmendim:
a) “Et tekijjetu” ndodh kur një person ndodhet te një popull
mohues, ka frikë prej tyre për veten e tij e i shkon për shtat atyre
me gojë, që të mos e shfaqë me gojë armiqësinë ndaj tyre. Madje
lejohet për të, që të shfaqet me fjalë dashamirëse ndaj tyre e t’i
ndjekë ata, por me kusht, që të fshehë të kundërtën e kësaj e të
distancohet prej të gjitha atyre që thotë, sepse ndikimi i “et
tekijjetu” është në dukje e jo në zemër.
b) “Et tekijjetu” lejohet për mbrojtjen e vetes. Po a lejohet ajo
për mbrojtjen e pasurisë? Supozohet të gjykohet e lejuar bazuar në
thënien e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!): “Shenjtëria e pasurisë së myslimanit është
si shenjtëria e gjakut të tij.” Gjithashtu është dhe thënia tjetër e të
Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe

1
2

Et Tabarij, “Xhamiul Bejan”, 3:153.
Ez Zamakhsherij, “El Keshaf”, 1:422.
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mbi familjen e tij!): “Ai që vritet në mbrojtje të pasurisë së tij, është
dëshmor.” 1
4- En Nisfij për thënien e Allahut: “vetëm nëse këtë e bëjnë
(me gojë e jo me zemër) për t’u ruajtur nga ata” ka thënë: Vetëm,
nëse keni frikë e përballeni me një çështje që duhet pasur frikë.
Pra, me përjashtim kur qafiri ka pushtet ndaj teje dhe ke frikë për
jetën tënde dhe për pasurinë tënde prej tij. Në këtë rast lejohet për
ty që të shfaqesh me bindje e ta fshehësh armiqësinë.” 2
5- El Alusij ka thënë: “Në këtë ajet “vetëm nëse këtë e
bëjnë (me gojë e jo me zemër) për t’u ruajtur nga ata” ka
argument për legjitimitetin e “et tekijjetu”, e cila njihet me ruajtjen
e vetes, të nderit e të pasurisë, nga e keqja e armiqve. Armiqtë
ndahen në dy pjesë:
a) I pari: Ai që armiqësinë e tij e ka të hapur, në
kundërshtim me fenë, si qafiri e myslimani.
b) I dyti: Ai që armiqësinë e tij e ka të hapur, për qëllime të
kësaj bote, si pasuri, luks, pushtet e sundim.” 3
6- Xhemaludijn El Kasimij ka thënë: “Nga ky ajet ‘vetëm
nëse këtë e bëjnë (me gojë e jo me zemër) për t’u ruajtur nga ata’
kuptojmë se vetëm, nëse këtë e bëjnë me gojë e jo me zemër, për
t’u ruajtur nga ata. Imamët kanë nxjerrë legjitimitetin e fjalës “et
tekijjetu” në rast frike. Është transmetuar me unanimitet lejimi i
saj. El Imam Murteda El Jemanij e ka trajtuar këtë çështje në librin
e tij “Ijtharul Hakki Alal Khalki”. 4
7- El Meragij e komenton thënien e Allahut të Lartësuar:
“Et tekijjetu” lejohet, vetëm, nëse këtë e bëjnë me gojë e jo me
“Mefatijhul Gajb” 8:13.
En Nisfij, në fusnotën e komentimit të “El Khazin”, 1:277.
3 El Alusij, “Ruhul Meanij” 3:121.
4 Xhemaludijn El Kasimij, “Mehasinut Te’uijl” 4:82.
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zemër, për t’u ruajtur nga ata. Lënia e ndjekjes së myslimanëve
është e ndaluar në çdo rast, veçse në rast frike prej tyre. Në këtë
rast, lejohet që të keni frikë prej tyre, derisa të largohet një gjë e
tillë. Një parim bazë i legjislacionit thotë: “Shmangia e të këqijave i
paraprin tërheqjes së të mirave.”
Nëse ndjekja e tyre lejohet për t’u mbrojtur nga dëmi, do të
ishte më parësore, që të lejohej për dobinë e myslimanëve. Atëherë
nuk ka ndonjë pengesë që të kundërshtojë një shtet islam, një shtet
jo mysliman, për një dobi që është më parësore, ose me shmangien
e dëmit, ose me tërheqjen e dobisë. Nuk duhet ta ndjekë atë në
dëm të myslimanëve. Kjo ndjekje nuk specifikohet me një rast
dobësie, madje ajo është e lejuar në çdo kohë. Dijetarët kanë
nxjerrë nga ky ajet lejimin e përdorimit të “et tekijjetu”, se njeriu
mund të thotë, ose mund të veprojë në kundërshtim me të drejtën,
për t’u mbrojtur nga dëmi që i kthehet kundër tij nga armiqtë,
nder apo pasuri.
Ai që e shqipton fjalën e mosbesimit në mbrojtje të vetes së
tij nga shkatërrimi e zemra e tij është e mbushur me besim, nuk
është qafir, por justifikohet, ashtu siç është rasti i Amarit, në
momentin që kurejshët e detyruan me dhunë, të mohonte Islamin
dhe të pranonte atë që i thoshin ata. Por zemra e tij ishte e
mbushur plot me besim. Në lidhje me të, zbriti ajeti: “Kushdo që
mohon Allahun, pas pranimit të besimit, (do të dënohet ashpër),
përveç atij që është i detyruar me forcë, ndërkohë që zemra e tij
është plot besim.” 1

1

Tefsiri “El Meragij”, 3:136.

- 114 -

Me shiizmin imamit në doktrinën e tij

Këto fjali e fraza, janë të mjaftueshme, të bollshme e nuk
lënë vend për të folur, vetëm për të gjykuar me legjitimitet për
fjalën “et tekijjetu”, me kuptimin që tashmë u njohe. Madje nuk
mund të gjejë dikush një komentues apo jurist, që në lidhje me
kuptimin apo qëllimin e saj, të lëkundet në gjykimin me lejimin e
saj. Gjithashtu, edhe ti i dashur lexues, nuk do të gjesh njeri me
logjikë, që të mos e përdorë atë në rrethana të vështira, në mënyrë
që të mos përballet me të keqen e madhe. Gjithashtu, do të
mjaftohesh kur të flasim në lidhje me kufirin e saj.
Kundërshtimet në lejimin e saj dhe gabimet në legjitimitetin
e saj, si dhe komentimin e fjalës “et tekijjetu”, në mënyrë të
përmbajtur, e bëjnë përfaqësues të organizatave sekrete e
fraksionet shkatërrimtare, si: En Nasirijeh, Ed Duruz dhe El
Batinije. Gjithsesi, të gjithë myslimanët janë të shfajësuar nga kjo
mbrojtje shkatërrimtare.

Ajeti i tretë
Ajeti i tretë është thënia e Allahut të Lartësuar: “Por një
njeri besimtar, nga të afërmit e Faraonit, i cili fshihte besimin e
vet, tha: ‘Vallë, do të vrisni një njeri vetëm se thotë ‘Allahu
është Zoti im’, ndërkohë që ai ju ka sjellë shenja të qarta prej
Zotit tuaj?!’ Nëse është gënjeshtar, atij i përket dënimi i
gënjeshtrës së vet e, nëse është i drejtë, atëherë juve do t’ju
godasë diçka prej asaj me të cilën ju kërcënohet ai. Vërtet,
Allahu nuk e udhëzon në Rrugë të Drejtë atë që e tepron me të
këqija dhe është gënjeshtar.” 1
1

Sure “Gafir”, ajeti 28.
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Fundi i tij ishte: “Dhe Allahu e ruajti atë prej të këqijave dhe
kurtheve të tyre, ndërsa ithtarët e Faraonit i kaploi dënimi i
vrazhdë.” 1
Kjo sepse ai, me et tekijjetin që bëri, mundi të shpëtojë
Profetin e Allahut nga vdekja: “Aty erdhi një njeri, duke nxituar
prej skajit të qytetit, e tha: ‘O Musa, paria është mbledhur e po
bisedon për të të vrarë, prandaj ik, sepse po ta jap një këshillë të
sinqertë.’” 2
Këto ajete janë argument i lejimit të et tekijjetu, për të
shpëtuar një besimtar nga e keqja e armikut të tij qafir.

1
2

Sure “Gafir”, ajeti 45.
Sure “Kasas”, ajeti 20.
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MBROJTJA E NJË MYSLIMANI NË RRETHANA TË VEÇANTA

Qëllimi në këto ajete, edhe pse është për mbrojtjen e
myslimanit nga qafiri, por ai qëllim nuk është vetëm për
dispozitën që përmban ajeti, sepse qëllimi i legjitimitetit të et
tekijjetu nuk është vetëm kur ndeshesh me të keqen e një qafiri,
por ka raste kur një mysliman përballet me të keqen e një vëllai të
tij mysliman, i cili e kundërshton atë në disa degë, ku pala e fortë
nuk e ka problem ta dëmtojë palën tjetër, si për shembull ta
kryqëzojë atë, t’i marrë pasurinë apo ta vrasë. Në të tilla rrethana
të vështira arsyeja e shëndoshë gjykon për mbrojtjen e vetes,
përmes rrugës së zbatimit të et tekijjetu. Në këtë rast, edhe pse
ekziston mëkati, ai bie mbi atë që e detyron të bëjë et tekijjetu e jo
mbi atë që detyrohet të bëjë et tekijjetu. Sikur të gjitha grupacionet
islame t’i udhëhiqte mirëkuptimi e çdo grup të pranonte idetë e
grupit tjetër me zemërgjerësi e ta kuptonte që kjo ide është si
rezultat i përpjekjes (ixhtihadit) të tij, asnjë mysliman nuk do të
ishte i detyruar të përdorte et tekijjetu, por do të udhëhiqeshin nga
bashkimi, në vend të konfliktit.
Këtë e kuptoi dhe e deklaroi një grup i vogël dijetarësh. Me
këtë rast, po përmendim disa prej teksteve të tyre.
1- Imam Err Rrazij, në komentimin e thënies së Allahut të
Lartësuar “vetëm nëse këtë e bëjnë (me gojë e jo me zemër) për
t’u ruajtur nga ata”, thotë: “Në pamje të jashtme të ajetit tregohet
se et tekijjetu lejohet vetëm nga frika ndaj qafirëve.” Mirëpo
Medh’hebi Shafiij (Allahu qoftë i kënaqur me të!), thotë: “Vërtet, nëse
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gjendja ndërmjet myslimanëve e qafirëve bëhet e rëndë, lejohet et
tekijjetu për mbrojtjen e qenies njerëzore.” Dimë se mbrojtja nga
frika është e lejuar për mbrojtjen e jetës, por a është e lejuar për
mbrojtjen e pasurisë? Mund të gjykojmë për të, me lejim, duke u
nisur nga thënia e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimet e
Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!): “Ai që vritet në mbrojtje
të pasurisë së tij, është dëshmor.” 1
2- Xhemaluddijn El Kasimij, në librin e tij “Ijtharul Hakk
Alal Khalk”, transmeton tekstin nga Imam Murteda El Jemaniji:
“U shtua paqartësia dhe misteri i të drejtës për dy gjëra. Njëra prej
tyre është frika e njohësve, megjithëse të pakët në numër, nga
dijetarët e këqij, pushtetarët e dhunshëm e krijesat djallëzore. Për
këtë ata lejuan et tekijjetu, me tekst nga Kur’ani e me mendim të
përbashkët të myslimanëve. Frika ende vazhdon të jetë pengesë në
shfaqjen e së vërtetës dhe i drejti konsiderohet armik për
shumicën e krijesave. Ajo që ka thënë Ebu Hurejre (Allahu qoftë i
kënaqur me të!) për këtë epokë të parë, është e vërtetë: “Kam
mësuar nga i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!) dy enë: Njërën prej tyre e përhapa te
njerëzit, ndërsa tjetrën, nëse do ta përhapja do të bllokoheshin
këto laringje. 2
3- El Meragij, në komentimin e thënies së Allahut të
Lartësuar: “Kushdo që mohon Allahun, pas pranimit të besimit,
(do të dënohet ashpër), përveç atij që është i detyruar me forcë,
ndërkohë që zemra e tij është plot besim”, ka thënë: “Te et
tekijetu hyjnë madarati i jobesimtarëve, i të padrejtëve e të
1
2

Er Razij, “Mefatijhul Gajb”, 8:13 në komentimin e ajetit.
Xhemaluddijn El Kasimij, “Mehasinut Te’uijl”, 4:82.
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devijuarve, fjala e butë ndaj tyre, buzëqeshja karshi tyre,
shpenzimi i pasurisë ndaj tyre, për ndalimin e dëmit të tyre dhe
mbrojtjen e nderit. Kjo nuk konsiderohet prej ndjekjeve të
ndaluara, përkundrazi është e ligjshme.” Et Tabaranij ka përcjellë
thënien e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!): “Ajo që përdor besimtari për mbrojtur
nderin e tij, ajo është sadaka.” 1
Shi’itët mbrohen prej qafirëve në rrethana të veçanta, për të
njëjtin qëllim që mbrohen e kanë frikë synitë. Pavarësisht se shi’iti,
për shkaqe që nuk mund të fshihen, për t’u mbrojtur, i drejtohet
vëllait të tij mysliman, jo vetëm shi’it, por edhe vëllait që e mbron
atë, sepse ai e di mirë se nëse e deklaron bindjen e doktrinës së tij,
që është në përputhje me bazat e kushtetutës islame, ndarja ose
vrasja do të jetë fundi i tij. Është e vërtetë se një shi’it, jo shumë
larg në kohë, ka pasur frikë të thotë se Allahu nuk ka anë, drejtim,
ose që Allahu i Lartësuar nuk shihet Ditën e Ringjalljes, se Ehli
Bejti janë referenca e myslimanëve pas Profetit etj. Nëse një shi’it i
deklaronte këto të vërteta, të cilat burojnë nga Libri (Kur’ani) e
Syneti, do ta përballte veten e tij me shkatërrim e me rreziqe. Ti i
lexove fjalët deklarative të Err Rrazijut, të Xhemaluddijn El
Kasimijit dhe të El Meragij, në lejimin e kësaj et tekijjetu. Kështu që
specifikimi i et tekijjetu (mbrojtjes nga frika), vetëm nga qafirët,
është ngrirje në pamjen e jashtme të ajetit, mbyllje e portës së
kuptimit, refuzim i thelbit për të cilin u ligjërua et tekijjetu dhe
mosekzitencë e gjykimit të intelektit (el aklu), i cili gjykon për
mbrojtjen e më të rëndesishmes.

1

Mustafa El Meragij, 3:136.
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Historia na flet me qartësi për drejtimin e shumë
myslimanëve drejt mbrojtjes nga frika (et tekijjetu), në rrethana të
vështira, kur jeta dhe pasuria e tyre ishte në fije të perit. Shembulli
më i mirë për këtë është ajo që transmeton Et Tabarij në historinë e
tij (7/195-206), nga përpjekja e Me’munit për të nxitur gjyqtarët e
muhadithët në kohën e tij në marrjen e vendimit, në lidhje me
Kur’anin, që ai është një krijesë. Këtë e bëri duke ushtruar dhunë,
edhe sikur të vriteshin të gjithë në mënyrë të pamëshirshme.
Kur muhadithinët e panë shpatën në fytyrën e tyre, e bënë
atë hapur, me qëllim, duke e fshehur bindjen e tyre në gjokset e
tyre. Kur u çliruan nga barra që i ngarkoi Me’muni, u shfajësuan
me veprën e Amar ibn Jasirit, kur me dhunë e bënë politeist, por
zemra ishte e mbushur me besim. Kjo histori, për lejimin e
mbrojtjes nga frika (et tekijjetu), është shumë e njohur dhe e
deklaruar qartë. Disa shkuan në diskriminimin e shi’itëve, sikur
shi’itët ishin ata që e shpikën atë nga mendjet e tyre, sikur nuk
kishte themele e baza të qëndrueshme e të njohura islame.
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RRETHANAT E VËSHTIRA QË KALOI SHI’IZMI

Ajo që i shtyu shi’itët të zbatojnë et tekijjetu në mesin e
vëllezërve të tyre dhe bijve të fesë së tyre, ishte frika nga pushtetet
e egra e mizore. Sikur te emevitët, abasitët e osmanët të mos
ushtrohej asnjë presion ndaj shi’itëve, sikur vendi dhe pragu i tyre
të mos ishte i larë me gjakun e tyre, do të ishte e logjikshme që
shi’itët ta harronin fjalën “et tekijjetu” (mbrojtje nga frika) e ta
fshinin atë. Historia i dëshmon të gjitha këto ngjarje.
Por, fatkeqësisht, shumica e vëllezërve të tyre ishin vegla e
kukulla në duart e emevitëve e të abasitëve, të cilët e shihnin
medh’hebin shi’it një rrezik të madh për postet e tyre. Kështu që
rekrutonin masat e Ehli Synetit kundër shi’itëve, i vrisnin, i
kryqëzonin e i persekutonin me anë të tyre. Për këtë dhe, si
rezultat i këtyre rrethanave të vështira, nuk kishte rrugë tjetër për
shi’itët dhe për atë që ka sadopak mend, veç zbatimit të et tekijjetu
(mbrojtjes nga frika), ose heqjen dorë nga parimet e shenjta, që
janë më të shtrenjta te ai, se sa vetja e pasuria e tij.
Dëshmitë për një gjë të tillë janë të panumërta. Ne do të
paraqesim shkurtimisht një aspekt të tij, atë që shkroi Muavije ibn
Ebu Sufjani, për lejimin e gjakderdhjes së shi’itëve, kudo që të jenë
e sido që të jenë. Po të paraqes tekstin që përmendin burimet për
këtë ngjarje, që të njihesh me fatkeqësitë që kanë hequr shi’itët.

- 121 -

Me shiizmin imamit në doktrinën e tij

SHKRESA E MUAVIJES PËR FUNKSIONARËT E TIJ

Ebul Hasan ibn Ali ibn Muhamed ibn Ebu Sejf El Medainij,
në librin e tij “El Ahdath”, transmeton: “Muavije, i shkroi një letër
të vetme funksionarëve të tij: Është i pambrojtur ai që transmeton
diçka në lidhje me Ebu Turabin dhe Ehli Bejtin e tij. Predikuesit,
në çdo vend e në çdo minber, filluan të mallkojnë Aliun (Paqja
qoftë mbi të!), të shfajësohen, të shpifnin e ta shanin atë dhe Ehli
Bejtin e tij.” Njerëzit më fatkeq në atë periudhë kohe ishin banorët
e Kufes, sepse shumica prej tyre ishin nga shi’itët e Aliut (Paqja
qoftë mbi të!). Me këtë detyrë u ngarkua Zijad ibn Sumeje, duke i
shtuar atij edhe Basrën. Ai jo vetëm i njihte shi’itët, sepse kishte
qenë prej tyre gjatë periudhës së Aliut (Paqja qoftë mbi të!), por i
ndiqte, duke i vrarë ata nën çdo gur e dru, i terrorizonte ata, u
priste duart e këmbët, u nxirrte sytë, i kryqëzonte në trungjet e
palmave, duke i dëbuar e duke i përzënë ata nga Iraku.
Nuk mbeti prej tyre asnjë i njohur. Muavija i shkroi të gjithë
funksionarëve të tij, kudo që ishin: “Nuk lejohet për askënd nga
shi’itët e Aliut dhe të Ehli Bejtit të tij, dëshmia.” Pastaj shkroi një
kopje të vetme për funksionarët e tij, në të gjitha vendet: “Vini re
atë që deklaron se e do Aliun dhe Ehli Bejtin e tij, fshijeni atë nga
perandoria, ndërpritjani të ardhurat.”
Këtë shkresë e pasoi me një kopje tjetër. “Ata që keni
akuzuar me ndjekjen e tyre, kryqëzojini dhe shkatërrojini
shtëpitë.”
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Nuk kishte fatkeqësi më të madhe e më të ashpër se sa ajo
në Irak e veçanërisht në Kufe, saqë një njeri nga shi’itët e Aliut
(Paqja qoftë mbi të!), nuk kishte kujt t’i besonte, hynte në shtëpi dhe
nuk e nxirrte sekretin e tij. Kishte frikë nga shërbëtori e robi i tij,
ose bisedonte me të, pasi i merrte atij besën, që ta fshihnin një gjë
të tillë.
Ibn Ebu Hadijd shton: “Gjendja ishte e tillë, derisa vdiq El
Hasan ibn Aliu (Paqja qoftë mbi të!). Përçarja dhe konflikti u
shtuan. Të gjithë ishin të frikësuar për jetën dhe pasurinë e tyre
apo i frikësoheshin dëbimit. Pastaj, çështja mori përmasa më të
gjera pas vrasjes së Hysejnit (Paqja qftë mbi të) dhe në pushtet erdhi
Abdul Melik ibn Mervani. Ky ishte më i ashpër kundër shi’itëve.
Te ata emëroi El Haxhaxh ibn Jusufin. Njerëzit iu afruan atij me
urrejtje ndaj Aliut (Paqja qoftë mbi të!) dhe ndjekjen e armiqve të tij,
si dhe ndjekjen e atij që pretendon se është armik i tij. Ndërkohë u
shtuan transmetimet në lidhje me rëndësinë, mirësinë, përparësinë
e virtytet e pushtetarëve.
Ata e shtuan urrejtjen ndaj Aliut (Paqja qoftë mbi të!)
mangësitë, tradhtinë e pabesinë e tij, saqë një person qëndroi
përballë Haxhaxhit (thuhet se është gjyshi i El Asmaij). Abdul
Melik ibn Karijb ibn Karijbi e thirri me zë të lartë: “O Princ! Të
afërmit e mi më kanë sharë mua e me kanë thërritur Ali. Vërtet,
unë jam i varfër e i vobektë. Unë kam nevojë për lidhjen me
princin.” El Haxhaxhi e përqeshi atë e tha: “Të paskan bërë nder.
Të kam emëruar në filan vend.” 1
Si rezultat i kësaj, mjediset e shi’itëve panë masakra
makabre në dorë të pushteteve mizore, që vranë mijëra prej tyre.
1

Shpjegimi “Nehxhul Belaga”, 11:44-46.
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Ndërsa ata që arritën të mbesin të gjallë, u përballën me lloje të
ndryshme terrori, persekutimi e frike. Realisht duhet të themi se
është nga çështjet e çuditshme që të mbesë dikush nga ky grup,
me gjithë këtë padrejtësi të madhe e vrasje çnjerëzore. Madje, më e
çuditshmja prej të gjithave, që të shtohet ky grup në fuqi e në
numër, të ngrenë një shtet, të përhapin qytetërimin. Prej këtij
grupi lindën shumë dijetarë e ideologë.
Nëse një vëlla syni e sheh mbrojtjen nga frika (et tekijjetu) si
një çështje të ndaluar, atëherë le të punojë për largimin e presionit
nga vëllai i tij shi’it e të mos e ngushtojë atë në lirinë që i ka
dhuruar Islami bijve të tij. Ta justifikojë atë në doktrinën e tij,
ashtu siç kanë justifikuar shumë njerëz që kanë kundërshtuar
Librin e Synetin. U derdh gjak e u shkatërruan shtëpi. Ndërkohë
që të dy palët ndjejin një fe dhe kanë një besim.
Nëse Muavije dhe bijtë e tyre, të gjithë abasitët, ishin të
përkushtuar në shtypjen e tyre, në gjakderdhjen e kundërshtarëve
të tyre, çfarë i ndalon ata nga justifikimi i shi’itëve, duke i
konsideruar ata si të përkushtuar?
Kanë thënë, e kjo është më e habitshmja, se dalja kundër
Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) nuk dëmton drejtësinë e
kundërshtarëve e të revolucionarëve kundër tij. Në krye të tyre
ishte Talha, Zubejri, nëna e besimtarëve, Aishja. Nxitja e
ngatërresës në Sifijjn, e cila përfundoi me vrasjen e shumë
sahabëve e të tabi’inëve, si dhe me derdhjen e gjakut të mijëra
irakianëve e shamitëve, nuk e pakëson vigjilencën dhe arsyetimin
e luftëtarëve, sepse ata, pas kësaj, janë të përkushtuar e të
justifikuar. Për ta ka shpërblim, se bënë ixhtihad e gabuan.
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Atëherë, përse nuk i marrin edhe shi’itët me këtë kuptim e të
vendosin se ata janë të justifikuar e të shpërblyer?!
Është e vërtetë se mbrojtja nga frika ndërmjet shi’itëve herë
shtohej e herë zmadhohej, në varësi të forcës së presionit e mjeteve
të tyre. Ekziston një dallim shumë i madh ndërmjet periudhës së
Me’munit, i cili e lejonte lavdërimin e Ehli Bejtit dhe i respektonte
alevijtë e kohës së El Mutevekil, i cili ia priste gjuhën atij që
përmendte një virtyt të tyre.
Ky është Ibn Sekijti, një prej letrarëve më të mëdhenj në
kohën e El Mutevekilit, të cilin e zgjodhi mësues të të dy djemve të
tij, një ditë prej ditësh e pyeti atë: “Cilin prej tyre do më shumë, dy
fëmijët e mi apo Hasanin e Hysejnin?” Ibn Sekijti tha: “Pasha
Allahun! Më i rëndomti i shërbëtorit të Aliut (Paqja qoftë mbi të!)
është më i mirë se ti dhe se dy fëmijët e tu.” El Mutevekil tha:
“Prejani gjuhën e tij deri në rrënjë.” Ata e bënë një gjë të tillë e ai
vdiq. Kjo ngjarje ka ndodhur ditën e hënë, 5 Rexhep, diku midis
vitit 244 e thuhet 243 të hixhrit. Mosha e tij ishte 85 vjeç. Kur El
Mutevekil vdiq, i dha djalit të tij, Jusufit, dhjetë mijë dirhem e i
tha: “Këto janë paret e gjakut të babait tënd!” 1
Ibn Rumiji, poet gjenial, në prozën e tij, i thur lavde Jahja
Bibn Umer ibn El Hysejn ibn Zejd ibn Aliut. Midis të tjerave thotë:
“Nëse kjo është gjendja e bijve të të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), atëherë si
është gjendja e ithtarëve e fundi i gjurmëve të tyre?!”

Ibn Khalkan, “Vefajatul A’ajan” 3:33. Edh Dhehebij: “Ejr E’alam En’Nubela”,
12/16.
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Dijetari i madh Esh Sheherstanij, ka thënë: “Mbrojtja nga
frika (et tekijjetu) është parulla e të dobëtit, kur i merret liria.
Shi’izmi është njohur me mbrojtjen nga frika më shumë se
të tjerët, sepse ai u përball me vazhdimësinë e presionit, më
shumë se kombet e tjera. Nuk ka qenë i lirë, në të gjithë periudhën
e emevitëve, gjatë periudhës së abasitëve e në pjesën më të madhe
të Perandorisë Osmane. Për këtë arsye, e kanë përdorur parullën e
mbrojtjes nga frika më shumë se çdo komb. Përderisa shi’itët
ndryshonin nga sektet kundërshtare të tyre në një pjesë të madhe
të ideologjive, në bazat e fesë e në dispozitat juridike, atëherë
kundërshtimi, natyrisht, që kërkon përkujdesje e mbrojtje të
vërtetuara nga përvojat.
Kjo është arsyeja që shi’itët imamij të Ehli Bejtit ishin të
detyruar, në të shumtën e rasteve, në fshehjen e të veçantës së tyre
si zakon, traditë, bindje, doktrinë, ligj të ri apo libër. Me këtë
fshehje dëshironin të ruanin veten e të tjerët, të ruanin dashurinë e
vëllazërinë me vëllezërit e tyre myslimanë, në mënyrë që të mos
çahet mbështetja e bindjes, në mënyrë që qafirët të mos e merrnin
vesh kontradiktën ndërmjet myslimanëve e të zgjerohej
kontradikta ndërmjet ymetit të Muhamedit (Paqja dhe bekimet e
Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).
Për këtë qëllim të justifikueshëm, shi’itët e kanë përdorur
mbrojtjen nga frika (et tekijjetu), e mbroheshin me të ndaj
rebelimeve me grupet e tjera, duke ndjekur me këtë shembullin e
imamëve të familjes së Muhamedit (Paqja dhe bekimet e Allahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe dispozitat e nxjerra prej
tyre, në lidhje me obligimin e mbrojtjes nga frika: “Mbrojtja nga
frika (et tekijjetu) është feja ime dhe feja e baballarëve të mi.” Feja e
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Allahut ecën në rrugën e mbrojtjes nga frika ndaj atyre që u është
marrë liria.
Këtë e vërtetojnë dhe e argumentojnë ajetet e Kur’anit të
Shenjtë:
“Por një njeri besimtar, nga të afërmit e Faraonit, i cili
fshihte besimin e vet, tha: ‘Vallë, do të vrisni një njeri vetëm se
thotë ‘Allahu është Zoti im’, ndërkohë që ai ju ka sjellë shenja
të qarta prej Zotit tuaj?!’ Nëse është gënjeshtar, atij i përket
dënimi i gënjeshtrës së vet e, nëse është i drejtë, atëherë juve do
t’ju godasë diçka prej asaj me të cilën ju kërcënohet ai. Vërtet,
Allahu nuk e udhëzon në rrugë të drejtë atë që e tepron me të
këqija dhe është gënjeshtar.”
“Kushdo që mohon Allahun, pas pranimit të besimit, (do
të dënohet ashpër), përveç atij që është i detyruar me forcë,
ndërkohë që zemra e tij është plot besim. Ndërsa ata që ia hapin
zemrën mosbesimit, do të kenë mbi vete zemërimin e Allahut
dhe një dënim të madh.” 1
Transmetohet nga imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) një
hadith i saktë, i cili ka thënë: “Mbrojtja nga frika (et tekijjetu) është
feja ime dhe feja e baballarëve të mi. Ai që s’ka mbrojtje nga frika, nuk ka
fe.” Pikërisht, kështu është.
Mbrojtja nga frika (et tekijjetu) ka qenë parullë e Ehli Bejtit
(Paqja qoftë mbi ta!), si mbrojtje ndaj dëmit, për ndjekësit, shiringë
për gjakun e tyre, riparim i gjendjes së myslimanëve, për unitetin
e fjalës së tyre, për ruajtjen e sojit të tyre. Ende vazhdon të jetë një
parullë e imamijve dhe jo i tjerëve. Çdo njeri, kur përballet me një
1

Sure “El Gafir”, ajeti 28. Sure “En Nahl”, ajeti 106.
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rrezik, për jetën apo për pasurinë, për shkak të bindjes e të
doktrinës së tij apo për arsye të shfaqjes së tyre, patjetër që duhet
të fshihet e të mbrohet nga vendet e rrezikshme. Kjo është një
çështje që e përfshin edhe natyra e pastër e krijuar (el fitratu).
Është e ditur se shi’itët dhe imamët e tyre u ndeshën me
goditje të ashpra e ngushtim të lirisë së tyre, në të gjitha epokat.
Asnjë prej sekteve e fraksioneve apo asnjë komb tjetër nuk është
ndeshur me një terror të tillë. Kështu që ishin të detyruar, në të
shumtën e kohës, të përdornin mbrojtjen nga frika (et tekijjetu) në
ndërveprimin me kundërshtarët e tyre, të mos shfaqeshin, të
fshihnin ideologjitë e tyre e veprimet e tyre të veçanta, përderisa
kjo ndëshkohej me dëm në këtë botë.
Për këtë shkak u dalluan me mbrojtje nga frika (et tekijjetu)
dhe u njohën me të nga të tjerët.
Mbrojtja nga frika (et tekijetu), për zbatimin dhe
moszbatimin e saj, ka dispozita ligjore, sipas ndryshimit të rasteve
të frikës e dëmit, të cilat përmenden në kapitujt e librave të
dijetarëve të jurisprudencës. 1

1

Revista “El Murshid”, 3:252, 253. Shiko “Talijk Euailul Mekalat”, f. 96.
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KUFIRI I SAJ

Sapo u njohe me kuptimin e mbrojtjes nga frika (et tekijetu),
qëllimin e argumentimin. Kështu që mbeti të flasim për kufirin e
saj.
Shi’itët u bënë të njohur për zbatimin e et tekijetu (mbrojtjen
nga frika), ngaqë ata kishin frikë nga thëniet e veprat e tyre. Ky u
bë një parim iluzionar të disa sipërfaqësorëve. Ata arritën deri aty
sa u shprehën se, përderisa mbrojtja nga frika (et tekijjetu) është
prej parimeve shi’ite, nuk lejohet të bazohemi në të gjithë ato që
thonë, që përhapin e që shkruajnë. Është shumë e mundur që këto
libra të jenë pretendime dhe realiteti te ata është ndryshe. Kjo
është ajo që dëgjojmë prej tyre, herë pas here. Shkrimtari
pakistanez, Ihsan Iahij Dhahijr, e përsërit këtë në librat e tij “të
sëmurë”, kundër shi’itëve.
Po tërheqim vëmendjen e lexuesit të nderuar, se aspekti e
fusha e mbrojtjes nga frika është në kufijtë e çështjeve personale e
të pjesshme me ekzistencën e frikës ndaj vetes e ndaj tjetrit. Nëse
rastet e ngjashme tregojnë se shfaqja e ideologjisë e zbatimi i
veprës te medh’hebi i Ehli Bejtit mund ta shtyjë besimtarin drejt
dëmit, ky burim bëhet prej burimeve të saj. Logjika e ligji gjykon
me domosdoshmërinë e mbrojtjes me frikë, në mënyrë që të
shpëtojë nga rreziku jetën e tij e të tjetrit. Ndërsa çështjet e
përgjithshme e të dala nga korniza e frikës, nuk përfytyrohet në të
mbrojtja nga frika. Librat e përhapur, nga ana e shi’itëve, bëjnë
pjesë në llojin e fundit. Nuk ka pse të ketë frikë të shkruajë të
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kundërtën e asaj që pretendon, nuk ekziston domosdoshmëri në
thelb për shkrimin, në këtë rast. Kështu që është detyrë e tij të
heshtë e të mos shkruajë gjë.
Ata mendojnë, se këto libra janë pretendime e jo realitete të
përhapura nga njohuritë e tyre, me realitetin e mbrojtjes nga frika
te shi’itët. Rezultati është: Shi’itët vërtet kanë pasur frikë në një
periudhë kohe, kur nuk kishte shtet që t’i mbronte ata, kur nuk
kishin as aftësi e as forcë që të shmangnin rrezikun. Ndërsa në
këto periudha, nuk shihet e arsyeshme dhe e justifikueshme
mbrojtja nga frika, veçse në raste të veçanta.
Shi’itët, sikurse e përmendëm, nuk i janë drejtuar mbrojtjes
nga frika (et tekijjetu), veçse kur kanë qenë të detyruar. Kjo është e
drejtë. Nuk mendoj se mund ta kundërshtojë njeri që i shikon
çështjet me zemrën e tij e jo me ndjenjat e pasionet e tij.
Gjithsesi, nga të vërtetat e qëndrueshme është mbetja e
kësaj mbrojtjeje nga frika (et tekijjetu), veçse në kufij të ngushtë, i
cili kufizohet në nivel fetvash e që nuk kalojnë në nivel praktik,
veçse pak prej tyre. Është mundësia e çdo studiuesi, që t’i kthehet
qëndrimit të burrave shi’itë, nën sundimin e Muavijes e të
sunduesve të tjerë emevi e abasi. Mjafton të përmendim Haxher
ibn Udej, Mejthem Et Temar, Reshijd El Hixhrij, Kumijl ibn Zijadi
e qindra të tjerë, si dhe qëndrimet e alevijve, në shtrirjen kohore të
historisë e të revolucioneve të tyre të njëpasnjëshme.
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MBROJTJA NGA FRIKA, E NDALUAR (ET TEKIJJETU EL

MUHARREMETU)

Mbrojtja nga frika (et tekijjetu) ndahet sipas pesë dispozita.
Ashtu sikurse ajo është e lejuar për mbrojtjen e jetës, të nderit e të
pasurisë, gjithashtu, ajo është e ndaluar, haram, nëse pasohet nga
një shkatërrim më i madh, si: shkatërrimi i fesë, u fshihet e vërteta
brezave të ardhshëm, merret nga armiqtë drejtimi i çështjeve të
myslimanëve, si vende të shenjta a faltoret e tyre. Kjo është arsyeja
që shumë prej të mëdhenjve shi’itë refuzuan mbrojtjen nga frika.
Në shumë raste e dhanë jetën e shpirtin e tyre si kurban për hir të
fesë. Kështu që, për mbrojtjen nga frika, ka raste të caktuara, ashtu
sikurse për pjesën e ndaluar të saj, gjithashtu, ka raste të veçanta.
Mbrojtja nga frika (et tekijjetu), në thelbin e saj, është fshehja
e asaj që të dëmton me shfaqjen e saj, derisa të largohet rreziku.
Kjo është rruga më e mirë për t’iu shmangur shtypjes e dhunës.
Por kjo nuk do të thotë se shi’iti është budalla, i pavendosur,
frikacak, i lëkundur, që krenarinë e tij e mbulon përulësia.
Asnjëherë. Për mbrojtjen nga frika ka një kufi, i cili nuk duhet të
kalohet. Ashtu si është e lejuar në një kohë, ajo është haram dhe
ndaluar në një kohë tjetër.
Mbrojtja nga frika (et tekijjetu) përpara sunduesit Jezijd ibn
Muavijes, për shembull, është e ndaluar, pasi në të ka poshtërim,
përulësi, harron shembujt më të mirë e kthehesh prapa. Mbrojtja
nga frika, në lejimin apo ndalimin e saj, nuk është në varësi të
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forcës apo të dobësisë. Lejimin dhe ndalimin e saj e përcaktojnë
interesat e Islamit dhe të myslimanëve.
Imam Khomeni ka një fjalim, në lidhje me këtë rast, të cilin
do ta transmetojmë, në mënyrë që lexuesi të kuptojë, që për
mbrojtjen nga frika (et tekijjetu) ka dispozita të veçanta e ndoshta
është e ndaluar për interesa të larta.
Imam Khomeni (Allahu e shenjtëroftë!) ka thënë: “Mbrojtja
nga frika (et tekijjetu) ndalohet te disa të ndaluara e detyrime.
Mbrojtja nga frika, në këndvështrimin kushtetues e juridik, zë një
vend të madh. Mjafton të sjellim si shembull shkatërrimin e
Qabesë, varrezat e dëshmorëve, kundërshtimin e Islamit, të
Kur’anit, të komentimit që komenton medh’hebin e zbaton
ateizmin. Këto e të tjera si këto, nga ndalimet e mëdha, nuk i
përfshijnë argumentet e mbrojtjes nga frika, as dëmi e as dhuna.
Këtë e tregon thënia e konsiderueshme e Mus’adetu ibn Sadaka,
që thotë: “Çdo gjë që vepron besimtari, për vendin e “et tekijjetu” e
që nuk shpie në shkatërrimin e fesë, është i lejuar.” 1 Nisur nga kjo,
nëse i frikësuari është prej atyre që ka pozitë e pushtet në sytë e
publikut, nëse ndërmerr disa gjëra të ndaluara për mbrojtje nga
frika, ose lë disa detyrime, konsiderohet shkatërrim e gjë e ulët për
medh’heibn e tij, ose detyrohet të bëjë mëkate të mëdhaja si pirja e
alkolit, apo zina, në këto raste nuk lejohet zbatimi i et tekijjetu dhe
për këtë nuk merret parasysh asnjë argument për lejimin e saj.
Përveç kësaj, et tekijjetu është e ndaluar kur një parim prej
parimeve të fesë apo medh’hebit, ose një domosdoshmëri prej
domosdoshmërive të saj përballet me rrezikun e ndryshimin apo
të shkatërrimit. Gjëja më e mirë, nga të gjitha këto, është mos
1

“El Uesail”, Libri “Urdhërimi me të mirë”, K. 25, Hadithi 6.
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lejimi i mbrojtjes nga frika në të, sikur të kishte baza prej bazave të
Islamit. Gjithashtu, nëse devijuesit tiranë duan ndryshimin e ligjit
të trashëgimisë, të divorcit, të namazit, të Haxhit, e të tjera nga
bazat e dispozitave, si më të mirat nga bazat e fesë apo të
medh’hebit, atëherë “et tekijjetu” në të tilla raste, nuk është e
lejuar. 1
Jo vetëm mbrojtja e medh’hebit është e domosdoshme dhe
e ligjshme, por edhe mbrojtja e bazave dhe uniteti i myslimanëve
për lartësimin e fesë e të bazave të saj, sepse, nëse arrin puna në
shkatërrimin e saj, atëherë nuk lejohet “et tekijjetu” - “mbrojtja nga
frika”. Individi, me qartësimin e tij, e shfaq besueshmërinë e
mëparshme. Kështu, pra, sapo kemi sqaruar, për të gjithë ju lexues
të nderuar, dimensionet e vërteta dhe reale të mbrojtjes nga frika.
Dolëm me rezultatet e mëposhtme:
1- Mbrojtja nga frika (et tekijjetu) ka bazë në Kur’an. Është
mbështetur dhe është përkrahur nga Syneti Profetik. Është
përdorur në kohën e mesazhit Hyjnor. Me të janë mbrojtur
sahabët. Profeti (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) nuk e ka kundërshtuar atë. Madje e përkrahu atë me
tekst nga Kur’ani. Mjafton të rikujtojmë çështjen e Amar ibn
Jasirit, ku i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!) e urdhëroi me përsëritje, nëse kthehen.
2- Mbrojtja nga frika (et tekijjetu), kur është me kuptimin e
formimit të grupeve të fshehta, me qëllim prishjen dhe
shkatërrimin te myslimanët në përgjithësi e te shi’itët në veçanti,

1

Imam Khomeini, “Er Resail” 171:178.
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refuzohet. Hedhja e kësaj në kurriz të shi’itëve, nuk ka lidhje me
ta.
3- Komentuesit, në librat e tyre të komentimit, në
momentin që u përballen me ajetet e transmetuara për mbrojtjen
nga frika (et tekijjetu), ranë dakord në lidhje me atë që thoshin
shi’itët me lejimin e saj.
4- Mbrojtja nga frika (et tekijjetu) nuk është vetëm me frikën
ndaj qafirit, por përfshin edhe frikën prej myslimanit kundërshtar,
që dëshiron të keqen e shtypjen ndaj vëllait të tij.
5- Mbrojtja nga frika ndahet sipas dispozitave ligjore në
pesë pjesë, ndërkohë që ajo është e lejuar në një rast dhe është
haram në një rast tjetër.
6- Sfera e mbrojtjes nga frika (et tekijjetu) nuk i tejkalon
çështjet personale. Kjo, nëse frika është aktuale. Nëse frika e
presioni largohet, atëherë nuk ka vend për mbrojtje nga frika (et
tekijjetu), me qëllim mbrojtjen.
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NË MBYLLJE THEMI

Supozojmë se mbrojtja nga frika (et tekijjetu) është një krim
që e ndërmerr i frikësuari për mbrojtjen e gjakut, të nderit e të
pasurisë së tij. Ajo, në realitet, kthehet te shkaku i detyrimit të
mbrojtjes nga frika kundër shi’itit mysliman, që e shtyn atë të
thotë e të veprojë në atë që nuk është i bindur. Për këtë është e
turpshme mbrojtja nga frika për myslimanin e persekutuar, që i
lejon atij lirinë në fushën e jetës e që e lë në punën e vet. Gjëja më e
largët që të shkon në mendje, është që ta pyesë atë për argumentin
e ideologjisë së tij dhe burimin e veprës së tij. Nëse është një fakt i
qartë, e ndjek atë e, nëse është në kundërshtim me të, shfajësohet
prej tij në përpjekjen dhe në luftën e tij shkencore e ideologjike.
Ne i ftojmë myslimanët që të thellohen në arsyet që i çuan
shi’itët drejt mbrojtjes nga frika (et tekijjetu) e të punojnë sa të
munden që t’u hapin portat vëllezërve të tyre në fe. Vërtet, çdo
jurist mysliman ka idenë, vizionin, përkushtimin dhe energjinë e
tij. Shi’itët përqafojnë e përkrahin gjurmët e Ehli Bejtit, doktrinën e
kushtetutën e tyre, sepse Allahu i largoi prej tyre papastërtitë dhe
i pastroi ata në mënyrë absolute. Ehli Bejti (Paqja qoftë mbi ta!)
është një prej dy të rëndave, me të cilat urdhëroi i Dërguari i
Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!) që të kapen fort pas tyre, në sferën e doktrinës e të
kushtetutës. Këto janë doktrinat dhe bindjet e tyre, që nuk i
fshehin nga askush dhe ato janë argumente e fakte për të gjithë.
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E lusim Allahun e Lartësuar, që të mbrojë gjakun e
myslimanëve dhe nderin e tyre nga kundërshtimi i
kundërshtarëve. Të forcojë radhët, të harmonizojë zemrat, ta
forcojë unitetin e tyre e t’i bëjë një trup të vetëm përpara armikut!
Allahu është i Plotfuqishëm dhe u përgjigjet lutjeve.
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ÇËSHTJA E PESTË: EL BEDA

Nga doktrinat bindëse e të qëndrueshme te shi’itët imamij
është thënia edhe “el beda”. Dy janë fjalët që qarkullojnë te
dijetarët e tyre: En Nuskh (shfuqizim, anulim), dhe el beda
(tjetërsim). Të dyja këto kuptime janë binjake, veçse fjala e parë
është në legjislacion (et teshri’) dhe e dyta në krijim (et tekuin).
Shi’itët janë bërë shumë të njohur në përdorimin e kësaj fjale,
ashtu siç janë të njohur në përdorimin e fjalës “et tekijjtu” (mbrojtja
nga frika) dhe “el mut’atu” (martesa e përkohshme).
Përdorimi i këtyre të triave u bë diçka e veçantë për shi’itët.
Ndërsa Ehli Syneti i mohonte e i urrente shumë këto fjalë,
veçanërisht çështjen “el bedá”. Mirëpo, nëse ata do të ishin të një
mendimi me shi’itët në lejimin e “el bedá”, ndaj Allahut, do të
ndaleshin nga mohimi dhe do të shfaqnin dakordësinë për këtë
çështje. E them seriozisht: Sikur dijetarëve të të dy grupeve t’u
jepej rasti për studimin e pikave kontradiktore, larg fanatizmit e
urrejtjes, e drejta do të zbardhej në mënyrën më të dukshme të saj,
do të vendosnin me vërtetësinë e thënies së shi’itëve, pavarësisht
se kjo shpresë nuk realizohet veçse në periudha të veçanta.
Një prej dijetarëve të Ehli Synetit më ka pyetur mua për
vërtetësinë e fjalës “el beda”. Iu përgjigja shkurtimisht, siç do ta
shpjegoj me këtë rast. U çudit nga racionalizmi i kuptimit të fjalës.
Pavarësisht kësaj, ai pretendoi se ajo që përmenda unë, ishte një
teori personale, e cila nuk kishte lidhje me teorinë imamije, në
lidhje me “el beda”, kështu që kërkoi prej meje një libër prej
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dijetarëve të shkuar shi’itë. I dhashë atij librin “Euailul Mekalat”,
Sharh Akaidus Saduk dhe të Shejkhut të ymetit, Muhamed ibn
Nu’man El Mufijd (336-413 hixhri). I lexoi ato në mënyrë të
hollësishme dhe pas disa ditësh erdhi me librin e tha: “Nëse
kuptimi i fjalës “el bedá” është ky që përmend autori i këtij libri,
atëherë ai është boshti i doktrinës së Ehli Synetit dhe nuk i
kundërshtojnë kurrën e kurrës shi’itët në këtë parim.

Për sqarimin e vërtetësisë së “el bedá” le të vijmë me disa paranteza
E para: Shi’itët kanë rënë dakord të gjithë se Allahu i
Lartësuar është në dijeni të të gjitha ngjarjeve, të kaluarat, të
tashmet e të ardhmet. Atij nuk i fshihet asgjë në tokë e në qiell.
Nuk përfytyrohet për Të shfaqja pas fshehjes, as dituria pas
injorancës, madje gjërat e imëta e të mëdha janë të pranishme te
Ai. Këtë e argumenton Kur’ani i Shenjtë dhe Syneti i transmetuar
përmes rrugës së imamëve të Ehli Bejtit (Paqja qoftë mbi ta!), duke
shtuar edhe faktet filozofike të vendosura për këtë rast.
Për çështjen e dijes absolute të Allahut të Gjithëditur po
përmendim disa ajete nga Kur’ani i Shenjtë.
Allahu i Madhëruar thotë: “Pa dyshim, Allahut nuk i
fshihet asgjë në Tokë dhe as në qiell!” 1
Dhe: “O Zoti ynë, Ti e di vërtet çfarë fshehim e çfarë
shfaqim haptazi. Allahut nuk i fshihet asgjë, as në Tokë, as në
qiell.” 1

1

Sure “Ali Imran”, ajeti 5.
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Dhe: “Çfarëdo që të shfaqni apo të fshihni, (dijeni se)
Allahu është vërtet i Gjithëdijshëm për çdo gjë.” 2
Allahu i di të gjitha, më të voglën dhe më të madhen e
botës, të kaluarën e të tashmen. Çdo gjë është e lidhur me praninë
e Tij. Për sqarimin e kësaj mjafton të përmendim thëniet e Allahut
të Lartësuar: “S’ka fatkeqësi që godet tokën dhe ju, që të mos
jetë e shënuar në Libër (Leuhi Mahfûdh) më parë se ta krijojmë
atë. Kjo për Allahun është vërtet e lehtë!” 3
Dhe: “S’ka asnjë gjallesë në Tokë që të mos i ketë mjetet e
jetesës prej Tij. Ai di vendbanimin e saj dhe vendin e vdekjes.
Të gjitha këto janë (të shënuara) në Librin e qartë.” 4
E të tjera ajete që flasin për dijen absolute të Allahut të
Madhëruar.
Ndërsa përsa i përket haditheve, le të mjaftohemi me pak prej
tyre.
Imam Musa El Kadhimi (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:
“Allahu ka qenë i ditur për gjërat përpara se t’i krijonte ato njësoj sikur
është i ditur për gjërat pasi i krijoi ato.” 5
Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Çdo sekret për Ty
është i dukshëm dhe çdo e fshehtë për Ty është e dëshmuar.” 6

Sure “Ibrahim”, ajeti 38.
Sure “El Ahzab”, ajeti 54.
3 Sure “El Hadid”, ajeti 22.
4 Sure “Hud”, ajeti 6.
5 “El Kafij”, vëll. 1, kreu “Sifatu Dhat”, hadithi 4.
6 “Nehxhul Belaga”, Predikimi 105.
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Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Atij nuk i shpëton
numri i pikave të ujit, as i yjeve të qiellit, as grimcat që mbart era në ajër,
as ecja e lehtë e milingonës mbi gurin e madh e të lëmuar, as atomet e
vogla në një natë të errët. I di gjethet që bien e çfarë fshihet nën qepalla.” 1
Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!), në lidhje me komentimin
e thënies së Allahut të Lartësuar: “Allahu fshin çfarë të dojë e
ngulit çfarë të dojë (në këtë libër); dhe tek Ai është Libri amëz.”, 2
ka thënë: “Çdo gjë që dëshiron Allahu, është në dijeninë e Tij, përpara se
ta krijojë atë. Çdo gjë që Ai e tjetërson, ajo ka qenë e përfshirë në dijen
Tij. Vërtet, Allahu nuk e tjetërson diçka nga padituria.”
Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Ai që pretendon
se Allahu i Lartësuar e i Lavdishëm bën diçka dhe nuk e ka ditur atë më
parë, atëherë braktiseni dhe qëndroni larg tij.” 3
E të tjera transmetime si këto që tregojnë gjithëpërfshirjen e
diturisë së Allahut të Lartësuar, në lidhje me çdo gjë, përpara
krijimit, gjatë kohës së krijimit dhe pas tij. Allahut nuk i fshihet
asgjë, kurrën e kurrës. 4
Intelekti (el aklu) tregon se Allahu është larg tjetërsimit e
ndryshimit dhe Ai, iu shenjtërofshin emrat, është më i lartë se sa
të bjerë pre e shndërrimeve dhe e ndryshimeve. Kjo është arsyeja
se pse ata e ndaluan el beda-në për Të, me kuptimin e shfaqjes pas
fshehjes dhe të diturisë pas injorancës, sepse Veta e Tij është e

“Nehxhul Belaga”, Hytbja 173, botoi shtypshkronja “Abdu”.
“Sure “Er Rrad”, ajeti 39.
3 “El Bihar”, 4:111, kreu. “El Beda”, Hadithi 30. “El Burhan”, 2:300, Hadithi 21.
4 Për më tepër transmetime, për diturinë e Allahut të Madhëruar, shiko librin
“El Bihar”, 4:121.
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pamundur për ndryshimin dhe shndërrimin. E të tjera si këto, që
janë të pamundura për Atë. I Lartësuar është Allahu!
Ajetet e Kur’anit dhe hadithet e transmetuara nga imamët
shi’itë (Paqja qoftë mbi ta!) dëshmojnë për diturinë e Allahut, të
papërzier me injorancë, dëshmojnë se dija e Allahut përfshin çdo
gjë, përpara dhe pas krijimit. Është e pamundur për Allahun
shfaqja pas fshehjes dhe dituria pas injorancës. Bazuar mbi këtë, ai
që u mvesh shi’itëve imamij të kundërtën e asaj që bie në
kundërshtim me ajetet e hadithet, ka shpifur dhe kjo shpifje
bazohet ose te injoranca ndaj doktrinës së Shi’izmit, ose për t’u
qëndruar pranë udhëheqësve smirakë të kohës, ose kjo shpifje
bazohet te fanatizmi verbues.
Me këtë vërtetohet pavlefshmëria e thenies së Rrazijut, që
ka thënë për komentimin e këtij ajeti: “Rrafidijtë ka thënë: ‘El beda’
lejohet ndaj Allahut të Lartësuar dhe ajo është që të ketë mendim
për diçka e më pas të shfaqet për Të një mendim tjetër në
kundërshtim me atë që mendonte më parë. Ata u kapën dhe u
mbështetën te thënia e Allahut të Lartësuar: ‘Allahu fshin çfarë të
dojë dhe e bën të qëndrueshme atë.’”
Më pas tha: “Vërtet kjo është thënie e pavlerë, sepse dituria
e Allahut është prej domosdoshmërive të vetes së Tij. Përderisa
është kështu, te Ai është e pamundur shndërrimi dhe
ndryshimi.” 1
Ajo që rrëfen Err Rrazij për “Rrafidijtë”, nxjerr në pah
injorancën e tij për doktrinën e Shi’izmit. Një mundësi tjetër për
këtë mendim të tij është se ai mund ta ketë dëgjuar atë nga disa
1

Tefsiri “Err Rrazij”, 4/216. Komentimi i sures “Er Rrad”.
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gënjeshtarë shpifës, të cilët i sajojnë gënjeshtrat për qëllime të
këqija, duke e pranuar atë pa u menduar e pa e vërtetuar, duke
qenë se atdheu i tij dhe vendi që vuri kokën në të ishte (provinca
Raj). Në atë kohë jo vetëm që ishte plot e përplot me shi’itë, por
ishte edhe qendra e tyre.
Esh Shejkh Mahmud ibn Ali ibn El Hasan Sedijdudijn El
Humsij Err Rrazij, një dijetar i madh i kohës së tij, i asaj epoke në
mesin e tyre, botoi librin “El Munkadh Mine Taklijd Uel Murshed
Ila Teuhijd” 1 ka thënë: Sikur Fakhru Rrazij të kishte qenë një njeri
racional, do të kthehej te ky libër për qartësimin e doktrinës së
shi’itëve e nuk do t’i kishte sulmuar ata me fjalë të shëmtuara.
Në këtë aspekt, Err Rrazij nuk është i vetëm në gënjeshrtën
e tij. Në këtë drejtim i paraprin atij El Balkhi (319 hixhri). 2 Atë e
pason Esh Shejkh El Esh’arij (260–324 hixhri). 3 Këtë e ka
transmetuar Ebul Hasan En Neubekhtij te sektet e shi’itëve për
disa sekte të zejdive. 4
E dyta: Siç tregojnë ajetet dhe hadithet, 5 Allahu i
Lavdishëm nuk lë gjë mangët në çështjet e krijimit, të ekzistencës,
të rregullimit e të menaxhimit. Por, kjo tregon se rrugëtimi i robve
të Tij ndryshon me veprat e mira të tyre, me sadaka, me mirësi,
me dashuri ndaj të afërmve, me respektimin e prindërve, në
Et Tahranij Aga Buzurg, “Et Tukat El Ujun Fi Sadisil Kurun”, 295 dhe u botua
libri së fundi.
2 Et Tusij, “Et Tibjan” 1:13.
3 “Mekalat El Islamijijn” 107.
4 “Firakush Shijah” 76, e transmeton atë nga Sulejman ibn Xherijri, që e bëri atë
qafir Ehli Syneti për mohimin e Othmanit. Kështu që a është e drejtë të
mbështetemi te thënia e tij?
5 “El Bihar”, vëll. 4, Hadithi 17 e të tjerë.
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kërkimin e faljes, në pendim, në falënderim të begatisë, në
kryerjen e zekatit, e të tjera si këto, që janë prej çështjeve që
ndryshojnë e shndërrohen, që të vobektin e atë që është në siklet, e
nxjerrin nga një situatë e vështirë, duke ua shtuar furnizimet,
shirat, jetën e njerëzve.
Gjithashtu, për atë që bën vepra të ndaluara e të këqija, si:
është koprrac, ka marrëdhënie të këqija me të afërmit, nuk u
bindet prindërve, është mosmirënjohës, nuk pendohet, mohon
begatinë e të ngjashme me to, ndikojnë në ndryshimin e rrjedhës
së tij, në të kundërt të shtimit të anktheve e të streseve, në mangësi
të furnizimeve, të shirave e të ngjashme me to.
Njeriu nuk ka një ecuri të vetme e caktim individual, që e
godet atë në mënyrë të prerë, që e arrin atë, do apo nuk do.
Përkundrazi ecuria apo caktimi ndryshon e shndërrohet me vepra
të mira e të këqija, falënderim të begatisë e mohim të saj. Me
besim e devotshmëri, me mohim e mosmirënjohje. Kjo është prej
gjërave të pamundura për atë që ka sadopak lidhje me Kur’anin
dhe Synetin, pra, mohimin e saj apo pretendimin e mosdijes së saj.
Ne do të pasqyrojmë tani disa ajete e hadithe në lidhje me këtë.
Allahu i Lartësuar thotë në Kur’an: “…e u thashë: ‘Kërkoni
falje nga Zoti juaj, i Cili është Falës i madh, që Ai t’ju dërgojë
shi të bollshëm, t’ju shtojë pasurinë dhe fëmijët tuaj dhe të bëjë
për ju kopshte e lumenj!’” 1 Profeti Nuh (Paqja qoftë mbi të!) i thotë
popullit të tij se kërkimi i faljes është shkak ndikues në zbritjen e
shiut, në shtimin e pasurisë e të fëmijëve, në lundrimin e lumenjve
e të tjera si këto. Ndërsa sqarimi i mënyrës së ndikimit të veprës së
1

Sure “Nuh”, ajetet 10-12.
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robit te qeniet natyrore kërkohet në vendin e ku veprohet ajo
vepër.
Allahu i Lartësuar thotë: “Vërtet Allahu nuk e ndryshon
gjendjen e një kombi derisa të ndryshojnë në vetveten e tyre.” 1
Dhe: “Kjo ndodh se Allahu nuk ia ndryshon kurrë një
mirësi që ia ka dhënë një populli, derisa ata të ndryshojnë atë
që kanë në veten e tyre. Vërtet, Allahu dëgjon dhe di gjithçka.” 2
Dhe: “Sikur banorët e atyre qyteteve të besonin dhe të
ruheshin prej gjynaheve, Ne do t’u dërgonim bekime nga qielli
dhe toka, por ata mohuan, prandaj i dënuam për atë që bënë.” 3
Dhe: “Atij që i frikësohet Allahut, Ai do t’i gjejë
rrugëdalje (nga çdo vështirësi) dhe do t’i japë risk nga nuk e
pret.” 4
Dhe: “(Kujtoje) kur Zoti juaj kumtoi: Nëse tregoheni mirënjohës,
Unë do t’jua shtoj edhe më shumë begatitë e Mia, por nëse ju
mohoni mirësitë e mia, (atëherë dijeni se) dënimi Im është i
rëndë.” 5
Dhe: “(Kujtoje) Nuhun kur ai na thirri më përpara, dhe Ne
ju përgjigjëm atij, duke e shpëtuar atë dhe familjen e tij nga
mjerimi i madh (mbytja).” 6

Sure “Er Rrad”. ajeti 17.
Sure “El Enfal”, ajeti 53.
3 Sure “El A’raf”, ajeti 96.
4 Sure “Et Talak”, ajeti 3.
5 Sure “Ibrahim”, ajeti 7.
6 Sure “El Enbija”, ajeti 76.
1
2
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Dhe: “(Kujtoje) Ejubin, kur iu lut Zotit të vet: Mua më ka
goditur fatkeqësia e Ti je më mëshiruesi i mëshiruesve! Ne iu
përgjigjëm atij, ia larguam mjerimin që kishte.” 1
Dhe: “Por Allahu nuk do t’i ndëshkonte ata, përderisa ti
ishe në mesin e tyre dhe, Allahu nuk do t’i ndëshkojë ata,
përderisa ata i kërkojnë falje Atij.” 2
Dhe: “...dhe, po të mos ishte nga ata që i luten Allahut me
siguri do të mbetej në barkun e saj deri në Ditën e Ringjalljes.
Por, Ne e hodhëm atë në një breg të shkretë, duke qenë i
sëmurë. Dhe bëmë që sipër tij të mbinte një bimë kungulli (për
t’i bërë hije).” 3
Dhe: “Ne iu përgjigjëm atij dhe e shpëtuam nga
brengosja. Kështu, Ne i shpëtojmë besimtarët.” 4
Dhe: “Përse nuk pati ndonjë qytet, banorët e të cilit të
besonin e t’u bënte dobi besimi i tyre, përveç popullit të
Junusit? Kur ata besuan, Ne ua larguam dënimin e poshtërimit
në jetën e kësaj bote dhe i lamë të kënaqeshin edhe njëfarë
kohe.” 5
Këto ajete, po ashtu edhe shumë hadithe, na përshkruajnë
se veprat e mira kanë ndikim në ecurinë e njeriut. Njeriu, me
veprën e tij, jo vetëm ndikon në caktimin e kaderit të tij, por edhe
Sure “El Enbija”, ajetet 83-84.
Sure “El Enfal”, ajeti 33.
3 Sure “Es Safat”, ajetet 143-146.
4 Sure “El Enbija”, ajeti 88.
5 Sure “Junus”, ajeti 98. Imam Aliu, Princi i besimtarëve, (Paqja qoftë mbi të!) ka
dëshmuar me disa vargje: “Allahu i sprovon robtë e Tij te veprat e këqija me
mangësi në fryte …” “Nehxhul Belaga, Ligjërata 143.
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në ndryshimin e kadasë së tij. Pra, nuk ekziston një kader i prerë,
që kthehet te veprat e tij me zgjedhje dhe njeriu të qëndrojë
përballë tij me duar e këmbë të lidhura.
Hadithet që na tregojnë për këtë, janë të shumta, të
shpërndara në librat e ndryshëm të haditheve, me nëntemat:
Sadakaja, Kërkimi i faljes, Lutjet, Lidhjet farefisnore, e të ngjashme
me këto.
Në vijim do të përmendim shembuj të ndryshëm të këtyre
haditheve, që argumentojnë një gjë të tillë:
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a) SADAKAJA DHE NDIKIMI I SAJ NË SHMANGIEN E
FATKEQËSISË
Es Saduku, në librin e tij “El Khisal”, nga Enesi ka
transmetuar se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Shtoje sadakanë e
fshehtë, sepse ajo e shuan zemërimin e Zotit. I Lavdishëm e i Lartësuar
është Ai.”
Në librin e tij “Ujunul Akhbar” imam Er Rida (Paqja qoftë
mbi të!), ka transmetuar nga baballarët e tij, se i Dërguari i Allahut
(Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka
thënë: “Nxitoni me sadaka, sepse ai që konkurron me të, nuk e zë
belaja.”
Esh Shejkh Et Tusij, në librin e tij “Emalij”, ka transmetuar
nga El Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) se Prijësi i besimtarëve (Paqja qoftë
mbi të!) ka thënë: “Mjeti më i mirë, me anë të të cilit arrihet besimi te
Allahu, është sadakaja e fshehtë, sepse ajo jo vetëm që e shlyen gabimin
dhe shuan zemërimin e Zotit, por shton veprat e mira, sepse ajo e largon
të fëlliqurën dhe mbron poshtërimet.”
Es Saduku, në librin “Theuabul A’amal”, ka transmetuar
nga imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!): “Sadakaja dorazi largon të
fëlliqurën, si dhe shmang shtatëdhjetë lloje prej llojeve të belave.”
Janë shumë transmetime të tjera, që, po t’i përmendim këtu,
do të zgjatemi. Ai që dëshiron të zgjerohet, le t’i kthehet librit
“Biharul Enuar”, të dijetarit të madh El Mexhlisij te kapitujt
“Zekati”, “Sadakaja”, etj. 1

1

“Biharul Envar”, Pjesa 93, kreu 21, Hadithet 4,7,9,26.
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b) NDIKIMI I KËRKIMIT TË FALJES NË FURNIZIM

Es Saduku, në librin e tij “El Khisal”, ka transmetuar nga
Prijësi i besimtarëve, imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!): “Kërkimi i
faljes shton rizkun.“
Transmetohet, gjithashtu, nga Prijësi i besimtarëve, imam
Aliu (Paqja qoftë mbi të!): “Shtojeni kërkimin e faljes, që të përfitoni
furnizim.” 1

I njëjti burim, Pjesa “Përmendja dhe lutjet”, kreu “Kërkimi i faljes, mirësia e
llojet e tij”, Hadithet 4-17. (Hadithet janë transmetuar nga të dy grupet.)
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c) LUTJA DHE NDIKIMET E SAJ

El Humejrij, në librin “Kurbul Isnad”, ka transmetuar nga
imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!), i cili ka thënë: “Lutja e kthen
Kadanë. Nëse besimtari mëkaton, furnizimi i ndalohet me mëkatin e tij.”
Gjithashtu, El Humejrij ka transmetuar nga imam Sadiku
(Paqja qoftë mbi të!) se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e
Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Shërojini të
sëmurët tuaj me sadaka dhe largojini portat e belasë me lutje.”
Es Saduku ka transmetuar nga Prijësi i besimtarëve, imam Aliu
(Paqja qoftë mbi të!) se ka thënë: “Largojini dallgët e belasë me lutje,
përpara se t’ju vijë belaja.” 1
El Kulejnij, te libri i tij “El Kafij”, i ka kushtuar një kapitull
të veçantë, që e ka quajtur “Lutja shmang belanë e kadanë”. Po
përmendim diçka nga tërësia e këtyre haditheve në këtë kapitull:
Hamad ibn Uthmani ka transmetuar: E kam dëgjuar imam
Sadikun të thotë: “Duaja e shmang kadanë, e shtyn atë, ashtu siç futet
peri në vrimën e gjilpërës.” 2
Po ashtu, Hamad ibn Uthmani ka transmetuar nga imam
Ebu Hasan, Musa Kadhim (Paqja qoftë mbi të!) se ka thënë: “Është
detyra juaj të luteni, sepse lutja është për Allahun. Kërkesa drejt Allahut,
e zmbraps belanë. Është caktuar, e kryer dhe nuk ka mbetur gjë tjetër,
1 “El Bihar”, Pjesa 93, “Përmendja dhe lutjet”, “Portat e lutjes”, kreu 16, Hadithi
2,3,5. (Hadithet janë transmetuar nga të dy grupet.)
2 “El Kafij”, Pjesa e dytë, kreu “Lutja shmang kadanë”, f. 469, Hadithi 1.
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veçse kryerja e saj. Por, nëse i lutet Allahut të Lavdishëm e të Lartësuar,
Ai e shmang belanë në mënyrë të menjëhershme.” 1
Ndërsa nga transmetimet e Ehli Synetit, El Hakim ka
transmetuar nga Ibn Abasi (Allahu qoftë i kënaqur me të!): “Nuk ka
dobi paralajmërimi nga kaderi, por Allahu e fshin me lutje atë që do prej
kaderit.”
Ibn Ebu Shejbe në librin “El Musennaf” dhe Ibn Ebu Ed
Dunja në librin “Ed Dua”, kanë transmetuar nga Ibn Mesudi
(Allahu qoftë i kënaqur me të!), i cili ka thënë: “Nuk lutet një njeri me
këto lutje, veçse ia zgjeron Allahu mirëqenien e tij: ‘O Posedues i
mirësisë, që nuk ka nevojë për mirësi! O Posedues i Lavdisë e i
Fisnikërisë, o Posedues i gjithçkaje, nuk ka Zot tjetër përveç Teje! Ti je
Mbështetësi i strehuesve dhe siguria e atyre që frikësohen! Nëse Ti, në
Librin Kryesor, ke shkruar për mua, si i mjerë, atëherë fshije për mua
emrin e mjerimit e më bëj mua të qëndrueshëm e të mirëqenë te Ti. Nëse
Ti, në Librin Kryesor, ke shkruar për mua, si i ndaluar dhe do të ma
vështirësosh furnizimin, atëherë fshije ndalimin e më lehtëso furnizimin
tim, më bëj mua të qëndrueshëm te Ti, të lumtur e në dakortësi me të
mirën, sepse në Librin që ke zbritur, Ti thua: ‘Allahu, atë që dëshiron, e
fshin dhe e bën të qëndrueshëm. Te Ai është Libri Kryesor.’” 2

1
2

I njëjti burim, f. 470, Hadithi 8.
Es Sujutij “Ed Durr’rrl Menthur”, 4:66.
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d) NDIKIMI I LIDHJES FAREFISNORE
El Kulejnij ka transmetuar nga imam Ebu Hasan Err Rrida,
i cili ka thënë: “Një person që mban lidhjet farefisnore dhe atij i kanë
mbetur edhe tre vite jetë, Allahu i Lartësuar ia shndërron ato në tridhjetë
vjet. Allahu vepron çfarë të dojë.” 1
Gjithashtu, nga imam Ebu Xhafer, transmetohet: “Forcimi i
lidhjes së të afërmve pastron veprat, shton pasuritë, shmang belatë,
lehtëson llogarinë dhe harrohet në ndërrimin e jetës.” 2
Edhe te Ehli Synetit janë transmetuar hadithe të shumta për
këtë kontekst. Le të mjaftohemi me atë që transmeton Es Sujutij,
nga Imam Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!), te libri “Ed Durr’ul
Menthur”, kur ai (Imam Aliu) e ka pyetur të Dërguarin e Allahut
(Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) për
këtë ajet: “Allahu i fshin.”, e Profeti i është përgjigjur: “Unë do t’i
kënaq sytë e ty dhe sytë e ymetit tim pas meje me komentimin e këtij
ajeti: Sadakaja, në llojin e vet, mirësjellja ndaj dy prindërve dhe veprimet
e mira, e shndërrojnë pikëllimin në lumturi, e shtojnë jetën dhe e mbrojnë
nga shtigjet e këqija.”
Ashtu si veprat e mira ndikojnë në ecuri, deri në një fund të
mirë, grumbullim mëshire, shtim të jetës, bollëk të madh, ashtu
edhe veprat e ulëta e të këqija, kanë ndikimin e kundërt, që nuk i
fshihen askujt në ecurinë e jetës.
Prej ajeteve, këtë e argumenton thënia e Allahut të
Lartësuar: “Allahu e ka bërë shembull qytetin (e Mekës), i cili
“El Kafij”, vëll. 2, kreu “Silatu Rahm”, Hadithi 3.
I njëjti burim, Hadithi 4. Shiko “El Bihar”, vëll. 4, kreu “El Beda” f. 121,
Hadithi 66.
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ishte i sigurt dhe i qetë. Atij i arrinin ushqime të bollshme nga
të gjitha anët, por pastaj banorët e tij i mohuan dhuntitë e
Allahut dhe Ai i bëri të shijojnë urinë dhe frikën, si ndëshkim
për atë që bënë.” 1
Allahu i Lartësuar ka thënë: “Kjo ndodh se Allahu nuk ia
ndryshon kurrë një mirësi që ia ka dhënë një populli, derisa ata
të ndryshojnë atë që kanë në veten e tyre. Vërtet, Allahu dëgjon
dhe di gjithçka.” 2
Allahu i Lartësuar ka thënë: “Dhe Ne e goditëm popullin e
Faraonit me thatësi, me vite zie, që të zinin mend.” 3
Ndërsa përsa u përket transmetimeve në lidhje me këtë, ka
plot.
Po përmendim atë që ka thënë Prijësi i besimtarëve (Paqja qoftë mbi
të!) në fillim të një ligjërate të tij: “Kërkoj mbrojtjen e Allahut prej
mëkateve, që përshpejtojnë shkatërrimin.”
Abdullah ibn El Keva El Jeshkerij u ngrit e i tha: “O Prijësi i
besimtarëve, a e përshpejtojnë mëkatet shkatërrimin?”
Prijësi i besimtarëve (Paqja qoftë mbi të!) tha: “Po. Mjerë ti po i
ndërpreve lidhjet me të afërmit!”
Gjithashtu, ka thënë: “Nëse ndërpriten lidhjet farefisnore,
pasuritë shkojnë në duart e keqbërësve.” 1

Sure “En Nahl”, a
jeti 112.
2 Sure “El Enfal”, ajeti 53.
3 Sure “El A’raf”, 130.
1
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Për ndikimet e veprave janë transmetuar hadithe të
shumta, që, po t’i përmendim këtu, do të zgjatemi.
Shiko se çfarë transmetohet në lidhje me kurvërinë. Ajo
përshkruhet me gjashtë cilësi, tre prej tyre janë në këtë botë,
ndërsa tre të tjerat në Botën Tjetër. Cilësitë e atyre që janë në këtë
botë janë: u ikën bukuria, u përshpejtohet shkatërrimi dhe u
ndërpritet furnizimi. 2
Gjithashtu, ajo që transmetohet në lidhje me urdhërimin me
të mirë e ndalimin nga e keqja, është transmetimi nga imam Ebu
Hasan Err Rrida (Paqja qoftë mbi të!): “Ose do të urdhëroni me të mirë
e do të ndaloni nga e keqja, ose keqbërësit tuaj do të veprojnë kundër jush.
Më i miri ndër ju do të thërrasë e nuk do të merrni përgjigje.” 3
Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka
thënë: “Vërtet, ata kur mësohen me mëkate dhe priftërinjtë nuk i ndalin,
mbi ta zbresin ndëshkimet.” 4
Transmetohet nga i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e
Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!): “Ymeti im do të vazhdojë
të jetë mirë, përderisa urdhërojnë me të mirë e ndalojnë nga e keqja,
bashkëpunojnë në të mirë. Nëse nuk e bëjnë këtë, prej tyre ikin begatitë,
disa prej tyre shtypin të tjerët dhe nuk ka për ta triumfues as në tokë e as
në qiell.” 5

“El Kafij”, vëll. 2, Pjesa “el ijmanu uel kufru”, kreu “Ndërprerja e lidhjes me të
afërmit”, Hadithet 7-8.
2 “Sefijnetul Bihar”, 1/560. Lënda “zina, kurvëria”.
3 “El Uesail”, vëll. 11, Pjesa “Urdhërimi me të mirë dhe ndalimi nga e keqja”,
kreu 1, Hadithi 4.
4 I njëjti burim, Hadithi 7.
5 I njëjti burim, Hadithi 18.
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E të tjera perla të shumta që kanë për këtë çështje.

Nga ato që përmendëm rezulton:
Së pari: Dituria e Allahut përfshin çdo gjë, të kaluarën, të
tashmen dhe të ardhmen.
Së dyti: Allahu i Lartësuar është çdo ditë në një çështje.
Së treti: Vërtet veprat e njerëzve ndikojnë në shpërblimin
me të mirë, ose me të keq, zbritjen e së mirës e të begatisë, ose të
ndëshkimit e të mjerimit.
Nëse ndalesh te këto tre paranteza, dije se fjala “el bedá”
qëndron në dy pozita:
1. “El Bedá”, në pozitën e qëndrueshmërisë: Pra, ndryshimi i
ecurisë me vepra të mira, ose të këqija.
2. “El Bedá”, në pozitën e qëndrimit: Pra, lajmërimi për
realizimin e diçkaje, duke pasur dijeni me kryerjen, me
fshehjen e ndalesës.

- 154 -

Me shiizmin imamit në doktrinën e tij

EL BEDĂ, NË POZITËN E QËNDRUESHMËRISË

E vërtetë e “el bedá” është, se Allahu i Lartësuar, në
kundërshtim me atë që pretendojnë jehudët e të krishterët në
lidhje me të drejtën e Tij, është i Gjithëditur dhe në gjithçka duket
fuqia e Tij: në çështjet e krijimit e të rregullimit, të ngjalljes e të
vdekjes, të zgjerimit e të përcaktimit në furnizim, pakësim e shtim
të furnizimit, e të tjera si këto, që kanë lidhje me universin e
njeriun. Allahu i Lartësuar është Ngadhënjimtari dhe Rregulluesi i
çështjeve të ndryshme. Duart e Tij nuk janë të mbyllura,
përkundrazi duart e Tij janë të shtrira (në çdo gjë). Fshin dhe bën
të qëndrueshëm, sipas urtësisë së Tij dhe sipas dëshirës së Tij
zbatuese. Ai, me emrat e Tij të bukur dhe me cilësitë e Tij të larta,
është i Lavdishëm e i Lartësuar në çdo kohë, siç janë cilësia e
krijimit, e furnizimit, e ringjalljes, e sjelljes në jetë e të tjera cilësi e
emra të Allahut të Madhëruar.
Nga degët e kësaj çështjeje është se Allahu i Lavdishëm
shton në furnizim e moshë dhe e pakëson atë, zbret mëshirën e
begatinë, ashtu siç zbret belanë e mjerimin. Sipas vullnetit të Tij të
urtë e zbatues, çështjet nga Ai nuk dalin me rrezik e aventurë, por
sipas gjendjes së kryerjes së tyre nga njerëzit, punë të mira ose të
këqija, vepra të mira ose të fëlliqura. Kështu që njeriu mund të jetë
shkruar ndër fatkeqit e të pikëlluarit, më pas, Allahu e fshin atë
dhe e shkruan nga të lumturit, ose të kundërtën, për shkak të
veprave të ndërmarra prej tij.
Me një fjalë: El Bedá, në botën e qëndrueshmërisë, është në
kundërshtim me pretendimin e jehudëve e të krishterëve. Këtë e
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tregon thënia e Allahut të Lavdishëm: “Hebrenjtë thonë: ‘Dora e
Allahut është e shtrënguar’. Iu lidhshin duart atyre dhe qofshin
të mallkuar për atë që thonë! Përkundrazi, të dyja Duart e Tij
janë të hapura. Ai dhuron dhe jep si të dojë. Ajo që të është
shpallur ty (Muhamed) nga Zoti yt, me siguri që shumicës prej
tyre do t’ua shtojë mosbindjen dhe mohimin. Ne kemi futur
ndërmjet tyre armiqësi dhe urrejtje deri në Ditën e Kiametit.
Kurdo që ata ndezin zjarrin e luftës, Allahu e shuan atë. Ata
përpiqen të shkaktojnë ngatërresa në Tokë, por Allahu nuk i do
ngatërrestarët.” 1
Ashtu siç është e qartë për ty, në këtë ajet, Allahu i
Lavdishëm iu kundërpërgjigj kësaj ideologjie të padrejtë jehude.
Duart e Tij, i Lavdishëm është Ai, janë të shtrira kudo, jo
vetëm që shton në krijim çfarëdo gjëje, edhe në moshë, por edhe e
shkurton atë, sipas ecurisë së Tij të mençur. Allahu i Lartësuar ka
thënë: “Lavdërimi qoftë për Allahun, krijuesin e qiejve dhe
Tokës, i Cili i ka bërë engjëjt të dërguar me nga dy, tre dhe katër
krahë. Ai shton në krijim çfarë të dojë. Allahu, me të vërtetë,
është i pushtetshëm për çdo gjë.” 2
Dhe: “Allahu ju ka krijuar së pari prej dheut (Ademin),
pastaj (pasardhësit e tij i ka krijuar) nga pika e farës dhe më në
fund ju ka bërë çifte. Dhe asnjë femër nuk mbetet shtatzënë e as
nuk lind pa dijeninë e Tij. Jeta e askujt nuk zgjatet e as nuk
shkurtohet pa qenë e shënuar në Libër. Me të vërtetë, kjo për
Allahun është e lehtë!” 3
Sure “El Maide”, ajeti 64.
Sure “El Fatir”, ajeti 1.
3
Sure “El Fatir”, ajeti 11.
1
2
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Bazuar mbi këtë, me këtë kuptim, çdo mysliman, me
medh’hebet e ndryshme dhe pa u specifikuar me termin shi’itë,
është pjesëmarrës në el bedá. Nuk ka ndonjë mysliman që mohon
se Allahu i Lartësuar trajton çdo ditë një çështje. Allahu i
Lartësuar dhe i Lavdishëm krijon e kthen, jep e merr jetë.
Gjithashtu, i Lartësuari, shton dhe pakëson në furnizim, në moshë,
e të tjera si këto, sipas vullnetit të urtë e sipas interesave që
fshihen në veprat e Tij.
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EL BEDĂ NË KUR’ANIN FISNIK

Allahut i Lartësuar thotë: “Allahu fshin çfarë të dojë e
ngulit çfarë të dojë (në këtë libër) dhe te Ai është Libri amëz.” 1
Ky ajet është thelbi dhe baza te el bedá, në pozitën e
qëndrueshmërisë. Mjafton për sqarimin e argumentit të saj,
përcjellja e thënieve të hulumtuesve dhe të komentuesve, në
mënyrë që lexuesi të kuptojë saktë el bedá-në e përhapur te ymeti.
1- Et Tabarij (310 hixhri), në lidhje me komentimin e ajetit,
transmeton nga një grup i vogël sahabësh e tabi’inësh, se ata e
kanë lutur Allahun e Lartësuar me ndryshimin e ecurisë dhe
daljen e tyre nga mjerimi (nëse është shkruar për to) në lumturi,
për shembull: Umer ibn Khattabi (Allahu qoftë i kënaqur me të!)
thoshte kur rrotullohej rreth Qabes: “O Allah i Plotpushtetshëm,
nëse më ke shkruar mua prej të lumturve, atëherë më bëj të
qëndrueshëm në të dhe, nëse më ke shkruar mua në mëkat
(mjerim), atëherë më fshi mua e më bë të qëndrueshëm te banorët
e lumtur, sepse, vërtet, Ti fshin e bën të qëndrueshëm çfarë do. Te
Ty është Libri i amzës. Një thënie e njëjtë me këtë transmetohet
nga Ibn Mesudi, Ibn Abasi, Shekijk dhe Ebij Vaili. 2
Nga Ibn Zejdi transmetohet thënia e Allahut të Lartësuar:
“Allahu fshin çfarë të dojë.”, është për atë që zbret te Profetët dhe
e bën të qëndrueshme atë. “Te Ai është Libri amëz.”, nuk e
ndryshon dhe nuk e shndërron.” 3
Sure “Er Rard”, ajeti 38.
Et Tabarij, komentimi “Xhamiul Bejan”, Pjesa 13:112-114.
3 Haman.
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2- Ez Zamakhsherij (528 hixhri) ka thënë: “Allahu fshin
çfarë të dojë”, shfuqizon atë që është e drejtë të shfuqizohet dhe e
bën të qëndrueshme në vend të tij, atë që e sheh me interes ta bëjë
të qëndrueshme, ose e zbret atë të pashfuqizuar. 1
3- Et Tabrasij (471-548 hixhri) në komentimin e ajetit,
përmend komente të përafërta: “E katërta është se ajo është e
përgjithshme në çdo gjë. Kështu që fshin furnizimin, e shton atë,
madje edhe jetëgjatësinë. Fshin lumturinë e mjerimin dhe i bën të
qëndrueshme ato. Umer ibn Khattabi, Ibn Mesud, Ebu Vaili dhe
Kutade transmetojnë këtë: “Amza e librit është thelbi, baza dhe
origjina e librit në të cilin u bënë të qëndrueshme ndodhitë e
qeniet e krijuara.” Ebu Kilabe ka transmetuar nga Ibn Mesudi: “O
Allah i Plotpushtetshëm, nëse më ke shkruar mua nga të mjerët,
atëherë më fshi mua nga të mjerët …” 2
4- Err Rrazij (608 hixhri) ka thënë: Në lidhje me këtë ajet, ka
dy thënie:
Thënia e parë: Ajo është e përgjithshme për çdo gjë, siç
duket edhe nga ana e jashtme e termit. Allahu e fshin furnizimin
dhe e shton atë. E njëjta thënie është edhe për jetëgjatësinë,
lumturinë, mjerimin, besimin, mosbesimin. Ai është medh’hebi i
Umerit dhe i Ibn Mesudit. Ata që e kanë thënë këtë, i luteshin e i
nënshtroheshin Allahut të Lartësuar, që t’i bëjë të lumtur e jo të
mjerë. Këtë komentim e ka transmetuar Xhabiri nga i Dërguari i
Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!).

1
2

Ez Zamakhsherij “El Keshaf”, 2:169.
EtTabarij, “Mexhmaul Bejan”, 6:398.
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Thënia e dytë: Ky ajet është i veçantë për disa të mjerë, pa
disa të tjerë.
5- El Kurtubij (671 hixhri), pas transmetimit të dy thënieve
për fshirjen dhe qëndrueshmërinë, a i përmbledhin të gjitha gjërat
apo janë të veçanta me disa prej tyre, ka thënë: Puna e kësaj nuk
perceptohet me mendje e as me punë të lodhshme e të
përkushtuar (ixhtihád), por merret me dakortësi. Nëse vërtetohet, e
themi atë. Kështu që është e domosdoshme të ndalemi këtu,
përndryshe ajeti është për të gjitha gjërat e kjo është më e
dukshme. Më pas transmeton lutjen e Umer ibn Khattabit gjatë
rrotullimit në Qabe (Tauafit), si dhe lutjen e Abdullah ibn Mesudit.
Në vijim ka thënë: “Në dy librat e saktë, nga Ebu Hurejre është
transmetuar: Kam dëgjuar Profetin (Paqja dhe bekimet e Allahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) të thotë: ‘Kush dëshiron që Allahu
i Lartësuar t’ia shtojë atij furnizimin dhe t’ia shtyjë vdekjen, atëherë le t’i
mbajë lidhjet me të afërmit e tij.’” 1
6- Ibn Kethijr (774 hixhri), pasi transmetoi një pjesë të
transmetimeve, ka thënë: “Kuptimi i këtyre transmetimeve është
se Allahu shfuqizon ato që do nga caktimet, dhe lë ato që do prej
tyre.” Këtë thënie e forcon thënia e transmetuar nga Imam
Ahmedi, i cili ka transmetuar nga Theubani, se i Dërguari i
Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!) ka thënë: “Njeriu privohet nga furnizimi me mëkatin që ai i bën.
Caktimi nuk ndryshon veçse me lutje dhe nuk shtohet jeta, veçse me
mirësjellje.”
Më pas ka përcjellë thënien i Ibn Abasit, i cili ka thënë:
“Libri është në dy libra. Allahu fshin çfarë të dojë në një libër dhe
1

El Kurtubij, “El Xhamiu li ahkamil Kur’an”, 5:329.
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bën të qëndrueshëm te Ai çfarë të dojë. Te Ai është Libri amzës
(ummul kitab).” 1
7- Es Sujutij (911 hixhri), në lidhje me komentimin e ajetit,
ka transmetuar nga Ibn Abasi: “Një njeri punon gjithë kohës me
bindje ndaj Allahut. Pastaj kthehet në rrugën e keqe, duke
mëkatuar ndaj Allahut, derisa vdes në humbje. Allahu është ai që
ia fshin dhe e bën të qëndrueshme (veprën e tij). Një njeri që bën
mëkate ndaj Allahut të Lartësuar dhe i parapriu një të mirë, para
se të vdiste, ishte në bindje ndaj Allahut të Lavdishëm e të
Lartësuar. Pastaj ka transmetuar atë që transmetuam prej lutjeve
të një grupi të vogël sahabësh e tabi’inësh.” 2
8- El Alusij (1270 hixhri), në komentimin e ajetit, përmend
një pjesë të haditheve të transmetuara, në lidhje me këtë dhe ka
thënë: “Ibn Merdevije dhe Ibn Asakir kanë transmetuar nga Imam
Aliu (Allahu ia ndriçoftë fytyrën!) se e ka pyetur të Dërguarin e
Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!) për thënien e Allahut të Lartësuar: ‘Allahu fshin çfarë do …’,
ai u përgjigj: ‘Pasi ta komentoj ajetin, do ta bëj të qartë si sytë e tu,
si dhe do t’ia bëj të qartë, si sytë e ballit, ymetit tim: Sadakaja, në
llojin e vet, mirësjellja ndaj dy prindërve dhe veprimet e mira, e
shndërrojnë pikëllimin në lumturi, e shtojnë jetën dhe e mbrojnë
nga shtigjet e këqija.’” 3
9- Sidik Hasan Kani (1307 hixhri), në komentimin e ajetit,
ka thënë: “E dukshmja e sistemeve kur’anore është përgjithësimi
për çdo gjë që është në Libër, kështu që Allahu i Madhëruar fshin
çfarë të dojë nga mjerimi, lumturia, furnizimi, mosha, e mira, e
Ibn Kethijr, 2:520.
Es Sujutij, “Ed Durr’rrul Menthur”, 4:660. Shiko se çfarë ka transmetuar në
këtë kontekst prej transmetimeve të haditheve.
3 El Alusij, “Ruhul Meanij”, 13:111.
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keqja. E ndryshon këtë me atë dhe e vendos këtë në vend të saj.
Nuk pyetet se çfarë bën, ndërsa ata pyeten.” Drejt kësaj shkuan
edhe Umer ibn Khattabi, Ibn Mesudi, Ibn Abasi, Ebu Vail, Kutade,
Ed Dahhak, Ibn Xherijh, e të tjerë … 1
10- El Kasimi (1332 hixhri) ka thënë: “Një grup u kap me
anën e jashtme të thënies së Allahut të Lartësuar: ‘Allahu fshin
çfarë të dojë dhe e bën të qëndrueshme.’ Thanë: ‘Vërtet, ajo është
e përgjithshme e për çdo gjë, ashtu siç e përfshin ana e jashtme e
termit, Allahu fshin dhe e shton furnizimin. E njëjta gjë thuhet
edhe për jetëgjatësinë, për lumturinë, për mjerimin, për besimin
dhe për mosbesimin.’” 2
11- El Meragij, në lidhje me komentimin e ajetit, ka thënë:
“Nga imamët e parë e të hershëm transmetohen thënie që nuk
bien në kundërshtim, madje ato janë brenda tyre. Më pas i
transmetoi të gjitha thëniet.” 3
Këto fraza e perla të ndritura nga sahabët, tabi’inët e
komentuesit përshkruajnë mendimin e përgjithshëm midis
myslimanëve, në aspektin e mundësisë së ndryshimit të ecurisë
me vepra të mira apo të këqija. Jo çdo caktim është i prerë, nuk
ndryshon e nuk shndërrohet. Allahu i Lartësuar ka dy Libra
caktimesh: Librin e fshirjes dhe të qëndrueshmërisë dhe “Pllakën e
mbrojtur”. Ai që nuk pranon ndryshim, është i dyti dhe jo i pari.
Thënia se kaderi (caktimi) e udhëheq zgjedhjen e njeriut në
aspektin e bindjes e të mosbindjes, është thënie e pavlerë, është
kundra logjikës dhe ajeteve të qarta të Kur’anit. Ai që anon nga
kjo, është i detyruar të flasë për kotësinë e dërgimit të të
Siddijk Hasan Khan, “Fet’hul Bejan”, 5:171.
El Kasimij “Mehasin”, 9:372.
3 El Meragij, Komentimi 5:155-156.
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Dërguarve dhe të zbritjes së librave. “Ne nuk e kemi krijuar kot
qiellin, Tokën dhe çfarë ndodhet midis tyre. Kjo është
hamendja e jobesimtarëve; prandaj mjerë jobesimtarët kur të
hidhen në zjarr!” 1
Ashtu siç janë të hapura dy duart e Allahut të Lartësuar,
edhe njeriu është i zgjedhur në veprat e tij e jo i detyruar, i lirë në
sjelljet e tij e jo i imponuar. Ai ka të drejtë të ndryshojë rrjedhën e
caktimit me veprën e mirë të tij, me cilësinë e punës, të nxjerrë
emrin e tij nga të mjerët e ta fusë atë te të lumturit. Ashtu siç ka
mundësi ta nxjerrë emrin e tij nga të lumturit e ta fusë atë te të
mjerët me veprën e tij të keqe.
Allahu i Lartësuar, ashtu siç fshin e bën të qëndrueshme në
krijim, jep e merr jetë, në të njëjtën mënyrë e fshin ecurinë e robit
dhe e ndryshon atë sipas ndryshueshmërisë së robit me veten e tij
(punën dhe veprën e tij).
Le të përmendim thënien e Allahut të Lartësuar: “Vërtet
Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli, derisa ata ta
ndryshojnë vetveten e tyre.” 2
E gjitha kjo shpjegohet: Duart e Allahut të Lartësuar janë të
hapura, se robi është i lirë dhe zgjedhës, i aftë në ndryshimin e
kadasë e të shndërrimit të kaderit me veprën e tij, të mirë apo të
keqe. Një gjë të tillë e argumentojnë ajetet dhe transmetimet.
Këtu nuk ka vend për të kërkuar ndjesë apo për
kundërshtimin e logjikës, as të Kur’anit e as të Synetit. Madje
ndryshimi i kadasë me vepër të mirë dhe ndryshimi i kaderit me
1
2

Sure “Sad”, ajeti 27.
Sure “Er Rrad”, ajeti 11.

- 163 -

Me shiizmin imamit në doktrinën e tij

vepër të keqe, është, gjithashtu, prej kaderit, kadasë, ligjit të Tij,
për të cilat nuk ka ndryshim e shndërrim. Kështu që Allahu i
Lartësuar, nëse cakton për robin e Tij diçka, apo ka vendosur
(kada) për të një çështje, nuk ia cakton (lem jukaddir lehu) atij dhe
nuk e ka vendos (ue lem jekdi lehu) atë në mënyrë të prerë në
mënyrë që të mos ndryshohet, por ka vendosur për të në mënyrë
të posaçme, me kuptimin që kadaja dhe kaderi zbatohen për robin
nëse ai nuk e ndryshon gjendjen e tij. Por, nëse e ndryshon
gjendjen e tij me vepër të mirë apo të keqe, ndryshon kadaja dhe
kaderi dhe shndërrohen e zëvendësohen me një kada e kader
tjetër në vend të së parës. E gjithë kjo, gjithashtu, është kada dhe
kader prej Allahut e nuk fshihet.
El beda, në qëndrueshmëri, është më parësore në emërtim,
në fshirje, në ndryshim e në shndërrim, në univers e në ecurinë e
njeriut. Pavarësisht se fshirja dhe qëndrueshmëria në univers
është në dorën e Allahut të Lartësuar e që sillet sipas vullnetit të
Tij, dëshira e njeriut nuk mund të futet në përmirësimin e veprës
së Tij apo të shkatërrimit të saj. Ndërsa ndryshimi në ecurinë e
njeriut mbështetet në lidhjen e ecurisë së tij, mbi mënyrën e
gjendjes së robit dhe mënyrën e veprës së tij të mirë apo të keqe.
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NDIKIMET EDUKATIVE TË BESIMIT NË EL BEDĂ

Besimi në fshirje e qëndrueshmëri dhe se robi është i aftë të
ndryshojë ecurinë e tij me punët dhe veprat e veta, patjetër që
duhet të dërgojë shpresë në zemrën e atij që dëshiron të pastrohet
e të zhvillojë bërthamat e mira që gjenden brenda tij. Legjitimimi i
el bedá-së është i ngjashëm me legjitimimin e pranimit të pendimit,
të ndërmjetësimit, të faljes së gjynaheve të vogla, duke u
shmangur nga të mëdhatë, që të gjitha këto për hir të dërgimit të
shpresës dhe të ndezjes së dritës në zemrat e mëkatarëve, në
mënyrë që të mos plogështohen nga mëshira e Allahut e të mos
kthehen prapa, duke pandehur se janë të mjerë e fatkeqë, janë
banorë të zjarrit me kader dhe se nuk ia vlen për të punuar.
Njeriu duhet ta dijë se Allahut të Lartësuar nuk i është
tharë penda në Librin e caktimeve, të fshirjes e të
qëndrueshmërisë. Ai mund të fshijë e të bëjë të qëndrueshme çfarë
të dojë. Lumturon atë që do, e bën fatkeq atë që do. Vullneti i Tij
nuk është i pamenduar e as kuturu që nuk pasohet nga rregulla e
standarde logjike. Nëse robi pendohet, zbaton detyrimet, kapet
fort pas rregullave të Allahut, atëherë ai del nga linja e të mjerëve
e futet në radhët e të lumturve dhe e kundërta.
Gjithçka që është caktuar në të drejtë të tij, si vdekja,
sëmundja, varfëria, mjerimi, mund të ndryshohen me lutje (dua),
sadaka, lidhjen e ngushtë me të afërmit, respektimin e prindërve,
e të tjera si këto. Të gjitha këto janë nga porta e mëshirës së
Allahut, me qëllim dërgimin e shpresës në zemrën e njeriut. Duke
pasur parasysh këto, besimi në këtë është prej domosdoshmërive
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të Librit, deklaratave të qarta të ajeteve dhe lajmeve të
udhëzuesve.
Me këtë bëhet e qartë se el bedá është prej njohurive të
mëdha, që myslimanët kanë rënë dakord me unanimitet, edhe pse
nuk e dinë kuptimin e saj, sepse, po ta dinin, do ta përkrahnin e
do ta zbatonin atë.
Ndërsa jehudët besojnë se njeriu ka një ecuri të vetme e
është i pamundur ndryshimi apo shndërrimi i saj. Ai do të marrë
atë që është caktuar për të, të mirën, ose të keqen.
Sikur të ishte e vërtetë kjo, do të ishte e pavlerë lutja e
përgjërimi, do të ishte e pavlerë thënia se veprat e mira e të këqija
kanë ndikim në ndryshimin e ecurisë së njeriut.
Nën dritën e këtij sqarimi, bëhet e mundur të kuptojmë
mirësinë e el bedá dhe rëndësinë e saj që përmenden në
transmetime. Prej atyre transmetimeve është ai që ka transmetuar
Es Zuraretu nga imam El Bakir ose Es Sadiku (Paqja qoftë mbi ta!)
në të cilin thuhet: “Allahu i Lavdishëm dhe i Lartësuar nuk adhurohet
me diçka më të mirë se sa el bedá.” 1
Po ashtu, Hisham ibn Salimi, ka transmetuar nga Ebu
Abdullahu, imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!), i cili ka thënë:
“Allahu i Lavdishëm e i Lartësuar nuk madhështohet me gjë më të mirë
se sa el bedá.” 2
Sikur el bedá të mos ishte përcaktuar me këtë kuptim,
Allahu nuk do të njihej me plot kuptimin e fjalës. Madje, Ai do të
1
2

“El Bihar”, 4:107, kreu “el bedá”, Hadithet 19-20.
“Et Tevhijd” i Es Saduk, kreu “el bedá”, Hadithi 2.
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dukej për mendimin e dikujt - bazuar mbi besimin e pavërtetësisë
së el bedá - duarlidhur, nuk ka aftësi të ndryshojë atë që ka caktuar
e as të fshijë atë që e ka bërë të qëndrueshme për të.
Nga transmetimet me këtë kuptim, është ajo që
transmetohet nga Es Sadiku (Paqja qoftë mbi të!): “Sikur njerëzit ta
dinë se çfarë shpërblimi ka në lidhje me el bedá, nuk do të bënin fjalë më
për të.” 1
Besimi në el bedá është simotra e besimit në ndikimin e
pendimit dhe ndërmjetësimit që e bëjnë njeriun të kthehet nga
bërja ves e mëkatit, e humbjes, në vepra të mira e në udhëzim.

1

“El Kafij”, 1:115. “Et Tevhijd” i Es Saduk, kreu “el bedá”, Hadithi 7.
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EL BEDĂ, NË POZITËN E VËRTETIMIT

Meqë u njohe me ato që përmendëm, dije se qëllimi i el
bedá, në pozitën e vërtetimit, është ndodhia e ndërrimit të disa
dukurive të diturisë së Allahut të Lavdishëm. Për diturinë e Tij ka
dukuri të ndryshme, disa e pranojnë ndryshimin, disa jo.
E para, është ajo që përshkruhet një herë me “Leuhul
Mahfudh” – “Libri i caktimeve” dhe herë tjetër me “Ummul
Kitab” – “Libri i amzës”.
Allahu i Lartësuar ka thënë: “Përkundrazi, ai është një Kur’an i
Lavdishëm, në Pllakën e Ruajtur mirë (Leuhi Mahfûdh).” 1
Thënia e Allahut të Lartësuar e miraton këtë gjë: “...e ai
është te Ne, në Librin e caktimeve (Leuhi Mahfûdh), i lartësuar
dhe plot urtësi.” 2
Allahu i Lartësuar ka thënë: “S’ka fatkeqësi që godet
tokën dhe ju, që të mos jetë e shënuar në Libër (Leuhi Mahfûdh)
më parë se ta krijojmë atë. Kjo për Allahun është vërtet e
lehtë!” 3
Kështu që Libri i caktimeve e i mbrojtur (Leuhul Mahfudh)
dhe Libri amzës (Ummul Kitab) mund ta përshkruajmë atë. Ai
është një Libër, ku është shkruar ajo që do t’i ndodhë njeriut gjatë
jetës së tij, si: fatkeqësi, ngatërresa, begati, gëzime, në një mënyrë
që nuk mund të merret me mend fshirja apo qëndrueshmëria as sa
Sure “Buruxh”, ajetet 21-22.
Sure “Zukhruf”, ajeti 4.
3 Sure “El Hadid”, ajeti 22.
1
2
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një fije floku. Për këtë, sikur njeriu të kishte mundur të lidhej me
të, do të qëndronte në ndodhi e ngjarje, ashtu siç duhet, pa gabuar
e pa kundërshtuar.
E dyta: Ai është Pllaka e fshirjes dhe e qëndrueshmërisë,
për të cilin na tregon Allahu i Lartësuar: “Allahu fshin çfarë të
dojë e ngulit çfarë të dojë (në këtë libër), dhe tek Ai është Libri
amëz.” 1
Dispozitat e qëndrueshme në të janë dispozita të varura
mbi ekzistencën e kushtit të tyre, ose të mos ndalimit të tyre.
Kështu që ndryshimi i tyre është te mangësitë e kushtit ose të
realizimit të pengesës. Për shembull, në të mund të shkruhet
vdekja, duke pasur parasysh kryerjet e veprimeve të tij, në një
kohë të caktuar, që lidhet me kryerjet. Por, ndoshta Allahu e fshin
dhe e zgjat, dhe shkruan në vend të tij shëndet të plotë, si rezultat
i humbjes së kushtit të përcaktimit të parë, ose të mospengesës
nga ndikimi i të kryerës.
Rezultati i parë obligohet për arsye të analogjisë së
ndodhisë me kryerjen e tij, ndërsa rezultati i dytë, përfytyrohet
mbi bazën e të gjitha pjesëve të shkakut të tij, sepse gjëja, nëse
krahasohet me kryerjen e tij, ka nevojë të nxirret prej tij ekzistenca
e kushteve dhe e mos pengesave. Mund të përcaktojë ekzistencën
e tij, duke pasur parasysh përbërjen e pjesëve të shkakut, prej të
cilave dalin kushtet dhe mos pengesat dhe përcakton jo vetëm
ekzistencën e tij, si obligim i mosqënies së kushteve të tij, por edhe
realizimin e pengesave të tij. Kjo është el bedá në botën e
qëndrimit.

1

Sure “Er Rrad”, ajeti 39.
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NJË VËSHTRIM I SHPEJTË I El BEDA-SË NË LIBRIN E
LAVDISHËM

1- Allahu i Lartësuar thotë: “Dhe Ne i dhamë lajmin e
gëzuar për një djalë të mbarë! Kur fëmija u rrit aq sa ta
ndihmonte në punë, Ibrahimi i tha: ‘O djali im, kam parë ëndërr
se duhet të të flijoj. Çfarë mendon ti?’ – I biri i tha: ‘O ati im,
vepro ashtu siç je urdhëruar! Dashtë Allahu, unë do të jem i
durueshëm!’” 1
Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) e lajmëroi dhe djalin e tij
Ismailin (Paqja qoftë mbi të!), se kishte parë në ëndërr se do ta flijojë
atë. Shikimi i ëndrrës së Profetëve, siç transmetohet në hadith,
është nga pjesët e Shpalljes, kështu që ëndrra e tij ka qenë e vërtetë
dhe rrëfente një të vërtetë të qëndrueshme, që ishte urdhri i
Allahut për flijimin e djalit të tij. Ky urdhër u realizua, pra, urdhri
i Allahut të Lartësuar.
Fjalët e Ibrahimit: “O djali im, kam parë ëndërr se duhet të
të flijoj.”, zbulojnë dy çështje:
E para: Urdhri për flijimin e djalit është një urdhër
legjislativ (emrun teshriij), siç u njohe dhe u realizua.
Së dyti: Rrëfimi për realizimin e saj, në realitetin e jashtëm
dhe se Ibrahimi ishte ai që do ta kryente këtë. Ndërkohë ai zbatim
nuk u realizua për shkak të humbjes së kushtit të tij, që është mos
1

Sure “Es Safat”, ajetet 101-102.
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shfuqizimi e mos anulimi. Për të dy çështjet, rrëfen thënia e
Allahut të Lartësuar: “Dhe Ne e zëvendësuam atë (Ismailin) me
një kurban të madh.”
Ndërkohë që vetvetiu shtrohet pyetja: Si u lajmërua
Ibrahimi (Paqja qoftë mbi të!) me diçka nga të panjohurat e të
fshehtat, e më pas nuk u realizua? Përgjigjja për këtë pyetje është e
lidhur me çështjen për të cilën përmendëm më parë, që Ibrahimi
(Paqja qoftë mbi të!) qëndroi mbi kryerjen e lajmëroi të kryerin. Por,
ai nuk qëndroi te ajo se kush është shkaku i plotë. Nuk kishte
dituri për këtë, përveç lidhjes së tij me Librin e fshirjes dhe të
qëndrueshmërisë.
2- Junusi (Paqja qoftë mbi të!) e paralajmëroi popullin e tij se,
nëse ata nuk besojnë, brenda tre ditëve, do t’i godasë ndëshkimi. 1
Thënia e tij nuk ishte kërcënim apo frikësim, përkundrazi po
lajmëronte një të vërtetë, që ishte në dijeni për të. Veçse kjo gjë
nuk ndodhi, siç dihet. Dhe në këtë ka një tregues të qartë se Junusi
(Paqja qoftë mbi të!) qëndroi te e kryera dhe nuk qëndroi te pengesa
që ishte pendesa e popullit kur të shihte dënimin. Ata do të
pendoheshin me pendim të vërtetë e të sinqertë që e di Allahu dhe
ky pendim do t’i largonte atyre dënimin e premtuar për ata. Për
këtë tregon edhe thënia e Allahut të Lartësuar që thotë: “Përse
nuk pati ndonjë qytet, banorët e të cilit të besonin e t’u bënte
dobi besimi i tyre, përveç popullit të Junusit? Kur ata besuan,
Ne ua larguam dënimin e poshtërimit në jetën e kësaj bote dhe i
lamë të kënaqeshin edhe njëfarë kohe.” 2

1
2

Et Tabrasij, “Mexhmaul Bejan”, 3:135.
Sure “Junus”, ajeti 98.
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3- Musai e lajmëroi popullin e tij se do të mungonte
tridhjetë net. Nga Ibn Abasi transmetohet: Musai i tha popullit të
tij: “Zoti im më premtoi mua tridhjetë net, që ta takoj Atë. Në
vendin tim lë Harunin.” Kur u nda Musai me Zotin e tij, Allahu i
shtoi atij dhjetë net. Ngatërresa e tyre ishte në ato dhjetë ditë që
shtoi Allahu.
Në lidhje me këtë çështje, tregon thënia e Allahut të
Lartësuar: “Ne i premtuam Musait se do t’i flisnim pas tridhjetë
netësh, të cilat ia shtuam edhe me dhjetë të tjera, kështu që takimi me
Zotin e tij u bë pas dyzet netësh. Musai i tha vëllait të vet, Harunit:
‘Më zëvendëso te populli im, mbaj rregull dhe mos ndiq rrugën e
ngatërrestarëve!’” 1

Pa dyshim që Musai e dinte lajmin e parë dhe nuk ishte në
dijeni për shfuqizimin e tij, se koha do të shtohej. Nuk kishte
burim tjetër për diturinë e tij, me përjashtim të lidhjes me banerin
e fshirjes e të qëndrueshmërisë.
Kjo ishte një përmbledhje e lajmeve, për të cilat na rrëfen
Libri, për ndodhi e ngjarje që Profetët (Paqja qoftë mbi ta!) kanë
lajmëruar me ndodhinë e tyre përfundimtare, sipas kufirit të
diturisë së tyre, mirëpo ato nuk ndodhën. Atëherë, nuk gabojmë
nëse i komentojmë me qëndrimin e Profetëve të Allahut të
Lartësuar mbi të kryerën pa shkakun e plotë.
Në momentin që ndodh mosrealizimi, thuhet për të el bedá.
Qëllimi me të është se Allahu i shfaqi Profetit të Tij dhe njerëzve
atë që ishte e fshihur prej tyre. Kjo jepet mjaft qartë te thënia e
Allahut të Lartësuar: “...atyre iu shfaq nga Allahu ajo që ata nuk
1

Sure “A’raf”, ajeti 142.
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nuk e kanë llogaritur…” 1 Kështu që nëse el bedá i atribuohet
Allahut të Lartësuar, atëherë ajo është el bedá prej Tij e, nëse u
atribuohet njerëzve, atëherë është el bedá për ta.
E thënë ndryshe, el bedá prej Allahut është shfaqja e asaj që
fshihet prej njerëzve. El bedá prej njerëzve, me kuptimin e shfaqjes
së asaj që fshihet për ta. Kjo është e vërteta e qëndrueshme, për të
cilën nuk dyshon askush.
Ndërsa ajo që përcillet në transmetime është si vijon:
1- El Mesijh (Paqja qoftë mbi të!) po kalonte pranë një populli
të lumtur e tha: “Çfarë kanë ata?” Dikush i tha: O shpirti i Allahut
filania, vajza e filanit, do t’i dhurohet filanit në këtë natë. Ai u tha:
“Lumturohen sot, e qajnë nesër.” Dikush prej tyre i tha: “Përse o i
Dërguari i Allahut?” Ai u tha: “Vajza e tyre do të vdes këtë natë...”
Por kur u gdhinë, e gjetën në gjendjen e saj dhe nuk kishte asgjë.
Ata i thanë: “O shpirti i Allahut, vërtet ajo që na lajmërove dje se
do të vdesë, nuk ka vdekur.” Mesihu hyri në shtëpinë e saj e tha:
“Çfarë ke bërë atë natë?” Tha: “Nuk kam bërë gjë me përjashtim të
atyre që kam bërë në të kaluarën. Ishte një lypës, i cili vinte çdo
natë Xhumaje dhe i jepnim atij aq sa të mbushte barkun.”
Ndërkohë Mesijhu tha: “Lëviz nga vendi.” Poshtë rrobave të saj
një gjarpër i mbledhur kulaç, duke kafshuar bishtin e tij.
Ndërkohë (Paqja qoftë mbi të!) tha: “Me atë që ke vepruar, është
shmangur prej teje kjo.” 2
2- El Kulejnij ka transmetuar nga Imam Sadiku (Paqja qoftë
mbi të!): “Një jehudi kaloi pranë Profetit (Paqja dhe bekimet e Allahut
1
2

Sure “Zumer”, ajeti 47.
“El Mexhlisij”, 4:94.
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qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) e i tha: “Es Sam Alejke” (Vdekja
qoftë mbi ty!). Profeti (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!) i tha: “Alejke!” (Mbi ty!) Sahabët e tij thanë: “Të
përshëndeti ty me vdekje e tha: ‘Vdekja mbi ty.’” Ndërkohë
Profeti (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!) tha: “Me të njëjtën gjë ia ktheva.” Pastaj Profeti (Paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) tha: “Këtë
jehudi do ta pickojë merimanga e zezë, në lëkurën e qafës e do të
vdesë.” Jehudiu iku. Preu shumë dru e i mbajti ato. Pa u larguar
ende Profeti (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) i tha atij: “Uli drutë.” Ai i uli drutë në tokë. Një
merimangë e zezë, në brendësi të drurit, pickonte drurin.
Ndërkohë i tha: “O jehudi çfarë pune ke bërë sot?”
Jehudiu i tha: “Nuk kam bërë asnjë punë, me përjashtim të
këtyre drurëve që po i mbart. Me vete kisha dy kothere bukë.
Njërën e hëngra dhe tjetrën ia dhashë sadaka një të vobekti.”
I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të
dhe mbi familjen e tij!) tha: “Me të, të mbrojti Allahu.”
Jehudiu tha: “Vërtet, sadakaja e mbron vdekjen e keqe prej
njeriut.” 1
3- Es Saduk ka transmetuar nga Imam El Bakir (Paqja qoftë
mbi të!): “Allahu i Lartësuar ia prezantoi Ademit emrat e Profetëve dhe
moshat e tyre. Ademi kaloi emrin e Profetit Daud (Paqja qoftë mbi të!),
ndërkohë që mosha e tij në këtë botë ishte dyzet vjeç. Ndërkohë Ademi
tha: O Zot, sa e vogël mosha e Daudit dhe sa e madhe mosha ime. O Zot,
vërtet unë i shtoj Daudit nga mosha ime tridhjetë vjet. A e bën të
1

El Mexhlisij, “Biharul Enuar”, 4:121.
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qëndrueshme këtë për të?” Allahu tha: “Po, o Adem.” Ademi tha:
“Atëherë, vërtet, unë sapo i kam shtuar prej moshës sime tridhjetë vjet.”
Ebu Xhafer El Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Allahu i
Lartësuar e i Lavdishëm i vendosi moshës së Daudit edhe tridhjetë vjet.” 1
4- Allahu i Lartësuar shpalli te një Profet prej Profetëve të
tij që të lajmërojë një prej mbretërve të kohës së tij, se Ai do t’ia
marrë jetën në iks ditë. Mbreti nuk bëri gjë tjetër veçse ngriti duart
drejt qiellit me lutje drejt Allahut të Lartësuar, duke thënë: “O Zot,
më vono mua, derisa të më piqet fëmija im e ta kryej çështjen
time.”
Allahu i Lartësuar i shpall këtij Profeti: “Shko te filan mbret
dhe lajmëroje atë se vërtet, Unë i kam shtuar moshës së tij
pesëmbëdhjetë vjet.” 2
5- Amru Ibn El Hamku ka transmetuar: “Shkova e vizitova
Prijësin e besimtarëve, Imam Aliun (Paqja qoftë mbi të!), kur u godit
në kokën e tij.” Ai më tha: “O Amru, vërtet unë do të ndahem prej
jush. Në vitet shtatëdhjetë ka bela.” (E tha atë tre herë.)
I thashë: “A do ketë pas belasë paqe e lulëzim?”
Nuk m’u përgjigj dhe i ra të fikët. Umu Kulthumi qau e ai u zgjua.
I thashë: “Nëna ime dhe babai im u bëfshin kurban për ty. A do
ketë pas shtatëdhjetës lulëzim?”
Tha: “Po, o Umer. Vërtet, pas belasë ka lulëzim dhe ‘Allahu fshin
çfarë të dojë e ngulit çfarë të dojë (në këtë libër) dhe te Ai është
libri amëz.’” 3
El Mexhlisij, “Biharul Enuar”, 4: 95-102.
El Mexhlisij, “Biharul Enuar”, 4:121. (Në një transmetim tjetër, ky Profet është
Hazkijl, “El Bihar”, 4:112 dhe e ka përmendur një gjë të tillë te Çështja “Shiia”, f.
113.)
3 El Mexhlisij, “Biharul Enuar”, 4:119, Numri 60.
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Kjo është një pjesë e atyre që janë transmetuar për el bedá,
në pozitën e qëndrimit. Në hadithet e shi’itëve nuk gjen el bedá,
përveç këtyre që përmendëm. Edhe sikur ndjekësi të këmbëngulë
në burim, ai është homologu i burimeve të mëparshme dhe
analiza është e njëjtë për të gjitha.
Nëse ndalesh te kjo, do të perceptosh me qartësi dobësinë e
thënies së Rrazit: “Vërtet udhëheqësit e shi’itëve Rafidij kanë
vendosur dy thënie për shi’itët e tyre. Askush nuk del kundër
këtyre të dyjave:
E para: Thënia me el bedá. Nëse ka thënë: “Vërtet ata do të
kenë forcë e pushtet.” e që më pas çështja nuk del ashtu siç
lajmërohen, thonë: “Beda Allahu në të.” 1
Ajo që transmetuan imamët e shi’itëve, është ajo që njihet
me transmetime. Nuk ka gjë në të, atë që u ka mveshur atyre
Rraziju. Kanë transmetuar tregimin e të Dërguarit të Allahut
(Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) me
jehudin, tregimin e Mesijhut me dhëndrin, ashtu siç kanë
transmetuar tregimin e Umerit me Daudin dhe të Umerit me
mbretin. Kështu që, a gjen lexuesi diçka racionale në atë që ka
përmendur Rraziju?!
Ndërsa ajo që transmeton Umer ibn Hamku është një lajm i
vetëm, në fund të fjalës së tij: “Ky nuk është një lajm i formës së
prerë, por është në pretendimin e fshirjes e të qëndrueshmërisë. A
është e drejtë për një si puna e tij, të godasë imamët shi’itë me këto
fjalë: ‘Ata kanë vendosur dy baza. Sa herë që thonë se për to do të
Err Rrazij, “Nakdul Mahsel”, 421, e ka transmetuar atë nga Sulejman ibn
Xherijr Ez Zejdij dhe çështja e dytë është “Et Tekijjetu”, siç u njohe.
- 176 -

1

Me shiizmin imamit në doktrinën e tij

ketë fuqi dhe më pas çështja nuk del ashtu siç lajmërohen’, thonë:
‘Beda Allahu në të.’”?
Rraziu, në këtë pretendim, i ka paraprirë Ebul Kasim El
Balkhij El Mu’tezilij, siç na tregon Shejkhu ynë, Et Tusij, në
Tibjanin e tij. 1

Et Tusij në “Et Tibjan”, 1:13-14. Botim i Nexhefit. Disa janë njohur me këtë
gënjeshtër.
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PLOTËSIMI I ÇËSHTJES QËNDRON TE PËRMENDJA
E DISA ÇËSHTJEVE

ÇËSHTJA E PARË

El Bedá, me kuptimin e përmendur, duhet të jetë në një
mënyrë që të mos përgënjeshtrojë Profetët dhe shpalljen e tyre.
Pra, argumentet tregojnë saktësinë e lajmit të parë, ashtu siç
saktësohet edhe lajmi i dytë. Kjo është ajo që ne shohim me qartësi
te tregimi i Junusit dhe i Ibrahimit, sepse populli i ka mënyrat e
ndëshkimit dhe e pranuan saktësinë e lajmit të Junusit, ashtu si
flijimi i kurbanit madhështor, argumentoi saktësinë e lajmit të
Ibrahimit. Po kështu edhe ekzistenca e gjarprit nën rroba apo në
brendësi të drurëve të jahudiut, argumentojnë saktësinë e lajmit të
Profetit të madh.
Të gjitha këto dëshmojnë se lajmi i parë ka qenë i saktë dhe
i caktuar, pavarësisht njeriut që mund ta ndryshojë ecurinë me
veprën e tij të mirë apo të keqe, ashtu siç ndodh në raste të tjera.
Me një fjalë, detyrimisht që duhet të jetë ndodhia e el bedá e
krahasuar dhe e shoqëruar me atë që argumenton saktësinë e
lajmit të Profetit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi
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familjen e tij!) e të mos jetë el bedá, që të konsiderohet argument i
gënjeshtrës së tij. Për këtë, argumentet vërtetojnë se lajmësi ka
qenë besnik në lajmin e tij.
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ÇËSHTJA E DYTË

Vërtet, el bedá nuk realizohet në atë që lidhet me sistemin e
Profetësisë, Mëkëmbësisë, vulës së Profetësisë e atyre lajmeve të
fshehta, që konsiderohen simbole për Sheriatin. Kështu që, nëse
Mesihu lajmëron ardhjen e një Profeti, emri i të cilit është Ahmed,
ose Profeti lajmëron me qenien e tij si Vula e Profetëve, apo që
halifeti pas tij i takon të caktuarit nga ana e tij, apo se do të dalë
nga gjeneza e tij një burrë, që do e mbushë tokën me drejtësi e
racionalizëm, e të ngjashme me to, në këto raste el bedá nuk
realizohet kurrë, sepse mundësia e ndodhisë së el beda-së në këto
raste është në kundërshtim me urtësinë dhe bëhet shkaktare e
devijimit dhe e humbjes së robve, pra, i çon ata në rrugë të gabuar.
Sikur mundësia të ishte e hapur e ndodhisë së el beda-së, në
këtë drejtim, në lidhje me këto çështje parimore, nuk do të ishte
detyrim për askënd të ndiqte e të përkrahte Profetin përgëzues
dhe as të ndiqte zëvendësin e lënë me tekst qiellor, e as të përballej
me fenë islame, e as me shfaqjen e Mehdiut. Hapja e kësaj porte në
njohuri, në doktrinë, si dhe në bazat apo në ligjet islame, është në
kundërshtim me urtësinë dhe shkakton humbjen e njerëzve. Kjo
gjë është e pamundur nga ana e Allahut të Lartësuar. Kështu që
ndodhia e el beda-së është te çështjet e pjesshme ose personale, siç
ishte rasti te lajmet e mëparshme.
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ÇËSHTJA E TRETË

Citimi i el beda-së në këto transmetime është me kuptimin
që u njohe dhe vërtetësia e saj është el beda prej Allahut te njerëzit
dhe shfaqje prej Tij. Edhe nëse thuhet el beda për Allahun, është në
aspektin metaforik e figurativ dhe Kur’ani është i mbushur me të
tilla metaforika. Allahu i Lartësuar ia mveshi Vetes kurthin në
Libër e tha: “Dhe ata i përgatitën një kurth, por edhe Allahu u
përgatiti kurth, se Allahu është strategu më i mirë.” 1
Diskutimi në përshkrim nuk është metoda e hulumtuesve
dhe e studiueve. Nëse Ehli Synetit nuk i shkon për shtat
përshkrimi për këtë bazë, me termin el beda për Allahun, atëherë le
ta ndërrojnë atë e le ta përshkruajnë me një term që i kënaq. Por
shi’itët kanë ndjekur Profetin më Fisnik (Paqja dhe bekimet e Allahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) në këtë term. Ai është i pari që
e ka përdorur këtë term në të drejtë të Allahut, i Lavdishëm është
Ai. Ajo që e përforcon këtë, është transmetimi i Bukhariut në librin
e Profetësisë “Tregimi i fillimit të krijimit”. Në këtë libër trajtohet
ky term, për të cilin e sulmojnë disa dhe i akuzojnë shi’itët se e
kanë sajuar dhe e kanë shpikur ata këtë term.
Ebu Hurejre transmeton se ka dëgjuar prej të Dërguarit të
Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!) historinë e tre personave të Beni Israilëve, njëri me lebrozë,
njëri me sëmundjen e qeres (rënien e flokëve) dhe tjetri i verbër.
Sure “Ali Imran”, ajeti 54. Ka edhe ajete të tjera, që shprehen në mënyrë
metaforike e figurative në përshkrimin e të vërtetave të mëdha.
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Allahu shfaqi që t’i sprovojë ata. Kështu që dërgoi te ata një melek
(enjgjëll). I vajti atij me lebrosë e i tha: “Cila gjë është më e dashur
për ty?”
Njeriu me lebrosë iu përgjigj: “Ngjyra e bukur e lëkurës
dhe lëkura e shëndetshme, sepse njerëzit më përçmojnë mua.”
Meleku ia fshiu lebrosën atij. Pasi i dha ngjyrën e lëkurë të
bukur, i tha: “Cila pasuri është më e dashur për ty?”
Njeriu me lebrosë u përgjigj: “Devetë.” Ose tha lopët...
Kështu që i dha një deve Ashra (racë deveje) e i tha: “Allahu të
dhëntë begati në të.”
I vajti qerosit e i tha: “Cila gjë është më e dashur për ty?”
Qerosi i tha: “Flokë të bukur e të më largohet kjo sëmundje,
sepse njerëzit më përçmojnë.”
Meleku ie fshiu sëmundjen dhe i dhuroi flokë të bukur. Më
pas i tha: “Cila pasuri është më e dashur për ty?”
Qerosi tha: “Lopët.”
Meleku i dhuroi atij një lopë barrëse e i tha: “Allahu të
dhëntë begati në të.”
I vajti të verbrit e i tha: “Cila është gjëja më e dashur për
ty?”
I verbri i tha: “Allahu të më kthejë shikimin e të shoh
njerëzit.”
Engjëlli e fshiu në sy dhe Allahu ia ktheu atij shikimin.
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Më pas meleku e pyeti: “Cila pasuri është më e dashur për
ty?”
I verbri iu përgjigj: “Delet.”
Kështu që i dha atij një çift delesh. Ato u shumuan. Njëri
kishte një kope me deve, tjetri një kope me lopë dhe i verbëri një
kope me dele.
Më pas i vajti atij që ishte me lebrosë, me formën e pamjen
e tij e i tha: “Jam njeri i vobektë, m’u prenë litarët gjatë udhëtimit
tim e nuk kam ku të rri sot, veçse me Allahun e pastaj me ty. Të
lutem ty, me Atë që të dhuroi ty ngjyrën e bukur, lëkurën e bukur
e pasuri, të më japësh një deve që të vazhdoj me të udhëtimin
tim.”
Ish-njeriu me lebrosë, iu përgjigj: “Detyrimet janë të
shumta.”
Meleku i thotë atij: “Sikur po të njoh. A nuk ke qenë ti me
lebrosë, njerëzit të përçmonin, ishe i varfër e Allahu të dhuroi ty
këto begati?”
Ish-njeriu me lebrosë, iu përgjigj atij: “I kam trashëguar prej
një të madhi nga një i madh.”
Meleku i tha: “Nëse je gënjeshtar, të ktheftë Allahu ashtu
siç ke qenë!”
I vajti atij me sëmundjen e qeres, në formën e pamjen e tij
dhe i tha atij të njëjtat gjëra që i tha të parit. I njëjti dialog u bë
edhe me ish-njeriun qeros. Të njëjtin urim i dha meleku në fund:
“Nëse je gënjeshtar, Allahu të ktheftë ashtu siç ke qenë.”
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I vajti të verbrit, me pamjen e tij dhe i tha: “Jam njeri i
vobektë, m’u prenë litarët gjatë udhëtimit tim e nuk kam ku të rri
sot, veçse me Allahun e pastaj me ty. Të lutem ty, me Atë që të
ktheu shikimin, më jep një dele që të vazhdoj me të udhëtimin
tim.”
Ish-njeriu i verbër i tha: “Kam qenë i verbër e Allahu më
ktheu shikimin tim. Kam qenë i varfër e më pasuroi, kështu që
merr çfarë të duash. Pasha Allahun! Nuk të mbaj ty, sot, asgjë që e
merr për Allahun.”
Meleku i tha: “Mbaje pasurinë tënde, sepse ju u sprovuat.
Allahu është i kënaqur me ty dhe i përbuzi dy shokët e tu.” 1

El Bukharij, “Sahijh”, 4:208, “Libri i Profetëve”, kreu 51, Hadithi i Lebrozës, të
verbërit dhe Ekrau te Beni Izrailët.
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ÇËSHTJA E GJASHTË

“ERR RREXH’ATU” – “KTHIMI, NË LIBËR E NË SYNET”

Ideja e kthimit (err rrexh’atu), për të cilën flasin ajetet e
Kur’anit dhe hadithet e transmetuara nga Ehli Bejti i mesazhit
hyjnor, është një mesazh kundër Shi’izmit. Kjo ide sikur që thotë
se kush e përmend atë, del nga feja. Ata harrojnë, ose bëjnë sikur
harrojnë, se i pari që doli me teorinë e kthimit (err rrexh’atu) ishte
khalifi Umer ibn Khattabi, i cili e shpalli atë, kur u përhap fjala e
vdekjes së Profetit Fisnik (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të
dhe mbi familjen e tij!): Khalifi Umer ibn Khatab tha se ai nuk ka
vdekur, por do të kthehet e do t’i presë duart e këmbët disa
grupeve ….
Ebu Hurejre ka thënë: “Në momentin që ndërroi jetë i
Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) Umer ibn Khatabi u ngrit e tha: ‘Disa njerëz
hipokritë pretendojnë se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e
Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka ndërruar jetë, por i
Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) nuk ka vdekur. Ai shkoi te Zoti i tij, ashtu siç ka
shkuar Musa ibn Imrani, që mungoi nga populli i tij dyzet net. Më
pas u kthye te ata, pasi u tha se kishte vdekur. Pasha Allahun! I
Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi
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familjen e tij!) do të kthehet ashtu siç është kthyer Musai e do t’i
presë duart e këmbët burrave që pretendojnë se i Dërguari i
Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!) ka vdekur.’” 1
Po të ishte fjalë e vërtetë fjala e khalifit, patjetër që do të
pretendohej se Profeti (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!) nuk ka vdekur realisht e pa kthim, por do të
kthehej e do ndërmerrte atë që lajmëroi khalifi. Por, nëse ka
dëshiruar mohimin e vdekjes së tij, se ai është ende gjallë, është në
kundërshtim me mendimin e të gjithë sahabëve, të cilët janë të
gjithë dakord për vdekjen e tij (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!). Vdekja e Profetit (Paqja dhe bekimet e
Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) nuk ishte një çështje e
perceptuar nga të gjithë njerëzit e si të mos e perceptonte atë
khalifja.
Fjala “err rrexh’atu”, me kuptimin e kthimit të një grupi të
vogël në jetën e kësaj bote para Ditës së Ringjalljes e më pas
vdekja e tyre e grumbullimi i tyre nga e para, nuk është një çështje
në kundërshtim me bazat e Islamit, nuk është mohim i asnjë
dispozite. Thënia për kthimin e tyre në këtë botë nuk anulon
ringjalljen e tyre në Ditën e Ringjalljes.
E si mund të mos jetë kështu, kthimi i një grupi në jetën e
kësaj bote, kur këtë na e ka lajmëruar Allahu i Lartësuar? Ja
njerëzit dhe grupi që do të kthehet:
1. Ringjallja e një grupi prej Beni Israilëve. 2
1
2

“Es Sijretun Nebeuije”, Ibn Hisham, 4:305.
Sure “El Bekare”, ajetet 55-56.
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2.
3.
4.
5.

Ringjallja e vrasësit të Beni Israilëve. 1
Vdekja e mijërave njerëzve dhe ringritja e tyre së pari. 2
Ringritja e Azizit, pas njëqind vjetësh nga vdekja e tij. 3
Ringjallja e të vdekurve në duart e Isait (Paqja qoftë mbi
të!). 4

Në qoftë se besimi në kthimin e disa njerëzve në këtë botë,
përpara Ringjalljes do të ishte një çështje e pamundur, atëherë
çfarë nënkuptojnë këto ajete të qarta deklarative për kthimin e
grupeve në të (në këtë botë)? Nëse kthimi në këtë botë është një
mënyrë e kalimit të shpirtit nga një njeri te tjetri (et tenasukh)
atëherë si komentohen këto ajete? Vërtet, bindja në Kur’anin e
Ndritur na shtyn të themi se jo çdo kthim në këtë botë është
tenasukh. Sigurisht, kalimi i shpirtit të një njeriu te një njeri tjetër
(et tenasukhu) është i pavlefshëm dhe i paprapuneshëm kthimi i
njeriut në këtë botë përmes pikës (spermës) e kalimit në etapat e
krijimit njerëzor nga e para, derisa të bëhet njeri edhe njëherë
tjetër. E ku është kjo prej kthimit e rikthimit të shpirtit në trupin e
plotë, nga të gjitha aspektet, pa qenë në të kthimi prej forcës drejt
veprimit, ose hyrjes së shpirtit në një trup tjetër, njeri apo kafshë
qoftë?!
Shi’itët kanë rënë dakord njëzëri për pavërtetësinë e kalimit
të shpirit nga një njeri te tjetri (et tenasukh) dhe se ai kurrë nuk
ndodh. Ata kanë shkruar thënie e broshura, që mund të ndalen te
ato, ata që kanë sado pak dituri për librat, për doktrinën e për
bindjet e tyre. Ata (Shi’itët) kanë përmendur lloje të et tenasukh.
Sure “El Bekare”, ajete 72-73.
Sure “El Bekare”, ajeti 243.
3 Sure “El Bekare”, ajeti 259
4 Sure “Ali Imran”, ajeti 49.
1
2
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Mirëpo, kthimi në këtë botë, përmes hyrjes së shpirtit në trup, i cili
shkëputet e i ndahet atij në vdekje, nuk konsiderohet kalim i
shpirtit nga një trup në një tjetër (et tenasukh), por është ringjallje e
të vdekurit, e cila ka qenë një mrekulli prej mrekullive të Mesihut.
E gjithë kjo tregon se për thënien rreth kthimit (err
rrexh’atu) nuk ka përpara saj pengesa dhe se ajo është një çështje e
mundur. Nëse argumentohet me një argument të prerë, e marrim
atë, përndryshe e lëmë në kallirin e tij. Situata është se disa ajete
dhe transmetime tregojnë se do të realizohet kthimi në këtë botë
përpara Ditës së Ringjalljes për disa njerëz, në mënyrë të
përgjithshme. Po kush janë ata? Në ç’kohë do të kthehen? Për
çfarë qëllimi do të kthehen në këtë botë? Edhe pse këtu nuk është
vendi i sqarimit të tij, le të mjaftohemi me disa ajete, që vërtetojnë
kthimin (errr rexh’atu) përpara ringjalljes:
Ajeti i parë: Allahu i Lartësuar thotë: ”Dhe, kur të
përmbushet fjala jonë kundër tyre, Ne do të bëjmë që nga toka
të dalë një kafshë, e cila do t’u flasë atyre, se njerëzit nuk u janë
bindur Shpalljeve Tona. Atë ditë ne do të tubojmë prej çdo
populli nga një grup prej atyre që mohuan Shpalljet Tona. Ata
do të vihen në radhë.” 1
S’ka dyshim se ai që shikon me vëmendje përbërjen e
kontekstit të ajeteve, do të kuptojë atë që kanë përmendur
komentuesit në lidhje me to. Ajeti i parë ka lidhje me ngjarjet që
do të ndodhin përpara Ditës së Ringjalljes. Ajeti i dytë është
plotësues i të parit dhe tregon për grumbullimin e një pjese prej
çdo grupi, përpara Ditës së Ringjalljes. Puna është se grumbullimi
në Ditën e Ringjalljes ka lidhje me të gjithë e jo me disa.
1

Sure “En Neml”, ajetet 82-83.
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Ajeti i dytë: Allahu i Lartësuar thotë: “Ditën, kur Ne do t’i
shkulim malet, do ta shohësh tokën të zhveshur dhe do t’i
tubojmë të gjithë njerëzit, pa lënë askënd prapa.” 1
A thua pas këtij deklarimi të qartë mund të komentohet
ajeti i mëparshëm, me Ditën e ringritjes e të Ringjalljes? Ky ajet
përshkruan kthimin (err rrexh’atu), në të cilin besojnë shi’itët, në të
drejtë të një grupi të veçantë. Ndërsa përsa u përket veçorive të
saj, Kur’ani i Shenjtë nuk ka folur, por shtjellimi e detajimi gjendet
në Synet.
Me’mun El Abasij e ka pyetur Imam Rizanë (Paqja qoftë mbi
të!) për Kthimin (err rrexh’atu). Imami iu përgjigj: Ajo është e
vërtetë. Ka qenë te popujt e mëparshëm dhe për të ka folur
Kur’ani. Madje i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Do të jetë për këtë ymet
çdo gjë që ka qenë për popujt e mëparshëm, dorë për dorë e dhëmb për
dhemb.” 2
Por, kush janë ata që do të kthehen? Cili është qëllimi i
kthimit të tyre? Për përgjigjen e këtyre pyetjeve le të kthehen te
librat e botuara në lidhje me këtë temë. Një përgjigje e
përmbledhur për pyetjen e parë është: Të kthyerit janë një grup
besimtarësh dhe një grup të padrejtësh e mizorë.
El Mufijdi, bazuar në transmetimet e imamëve të Ehli Bejtit,
ka thënë: “Vërtet, kthehet në këtë botë, kur të vijë imami Zaman,
ai që e ka pasur besimin besim dhe mosbesimin mosbesim. Me

1
2

Sure “Kehf”, ajeti 47.
“Biharul Enuar”, 53/59, Hadithi 45.
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përjashtim të këtyre, nuk ka kthim për to, deri në Ditën e
Ringjalljes.” 1
Gjithashtu, në lidhje me çështjet e fshehta, ka thënë:
“Kthimi (err rrexh’atu) te ne është specifik me atë që e ka besimin
besim (të plotë) dhe mosbesimin mosbesim, me përjashtim të
këtyre dy grupeve.” 2
Përgjigjja e përmbledhur për të dytën është ajo që ka thënë
Es Sejid Murteda: “Vërtet, Allahu i Lartësuar i kthen me shfaqjen e
Mehdiut (Allahu i Lartësuar e shpejtoftë daljen e tij fisnike!) një grup
prej shi’itëve të Tij, që kanë vdekur, fitojnë shpërblimin e triumfit,
të ndihmës, ashtu siç kthehet, gjithashtu, një grup i armiqve të Tij,
që të hakmerret prej tyre.

1
2

Esh Shejkh El Mufijd, “Tas’hijhul I’tikad”, 40.
I njëjti burim.
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SHËNIME QË IA VLEN T’I PËRMENDIM

1- Kthimi (err rrexh’atu), edhe pse është nga gjërat e
pranuara të doktrinës së Shi’izmit. Shi’izmi nuk bazohet te bindja
për të dhe err rrexh’atu nuk është shtyllë prej shtyllave të Shi’izmit.
Kjo është arsyeja që ne shohim pse një grup shi’itësh i kanë
interpretuar transmetimet e ardhura për kthimin (err rrexh’atu)
duke thënë për kthimin e shtetit te shi’itët e tyre, marrja e tyre me
ecurinë e çështjeve, pa u ndalur te persona të caktuar. Ajo që i
shpuri ata te ky interpretim është paaftësia e tyre për saktësimin e
thënies me homolog e argument. Por, hulumtuesit imamij u
morën me aparencën e saj, duke sqaruar kjo mund të ndodhë
logjikisht sepse fuqia e Allahut është Gjithpërfshirëse, duke iu
përgjigjur paqartësive të ngritura rreth kësaj çështjeje.
Për këtë mosmarrëveshje flet Esh Shejkh El Mufijd:
“Imamijët ranë dakord njëzëri për kthimin (err rrexh’atu) e shumë
prej të vdekurve në këtë botë, përpara Ditës së Ringjalljes, edhe
pse ndërmjet tyre, për kuptimin e kthimit, ka mosmarrëveshje.”
Për këtë mosmarrëveshje, rreth vërtetësisë së kthimit, flet
edhe nxënësi i tij i madh, Esh Sherijf Murteda: “Ajo që mendojnë
shi’itët imamij, është se Allahu i Lartësuar, me shfaqjen e Imam
Mehdiut (Allahu i Lartësuar e shpejtoftë daljen e tij fisnike!), kthen një
grup nga shi’itët e Tij, që kanë vdekur më parë dhe një grup prej
armiqve të Tij. Një grup i shi’itëve e ka komentuar kthimin me
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kuptimin e kthimit të shtetit, urdhrit e ndalesës te shi’itët e tyre,
pa kthimin e personave e ringjalljen e të vdekurve.” 1
2- Si grumbullohet kthimi i të padrejtëve, që jepet në
thënien e Allahut të Lartësuar: “Është e pamundur, që banorët e
një vendi, të cilët i kemi zhdukur Ne, të kthehen sërish në këtë
botë.” 2
Vërtet, ky ajet mohon kthimin e tyre në mënyrë absolute
dhe grumbullimi i një pjese të të padrejtëve e të mizorëve bie në
kundërshtim me të.
Përgjigjja për pyetjen është e qartë. Ajeti flet veçanërisht për
të padrejtët që u shkatërruan në këtë botë dhe e panë shpërblimin
e veprës së tyre në të. Ajeti gjykon se ata nuk do të kthehen. Por të
padrejtët që u larguan nga kjo botë, pa u ndëshkuar, do të kthehet
një grup prej tyre që të shohë ndëshkimin e veprës së tyre e më
pas kthehen te ndëshkimi më i ashpër. Kështu që ajeti mohon
kthimin e një grupi të padrejtësh, të cilët vdiqën si mos më keq.
3- Ajo që duket qartë nga thënia e Allahut të Lartësuar:
“Kur i vjen vdekja ndonjërit prej tyre (jobesimtarëve), ai thotë:
‘O Zoti im, më kthe, që të bëj vepra të mira në botën që kam
lënë!’ Kurrsesi! Me të vërtetë, kjo është një fjalë të cilën ai (kot)
e thotë! Prapa (vdekjes së) tyre do të ketë një (kohë) ndarëse, deri
në Ditën kur do të ringjallen.” 3, është mohimi i kthimit (err
rrexh’atu) në këtë botë, pas ardhjes së vdekjes për këdo.

“Biharul Enuar”, 53:138.
Sure “El Enbija”, ajeti 95.
3 Sure “El Mu’minun”, ajetet 99-100.
1
2
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Përgjigjja për këtë është e qartë. Ajeti, si të gjitha ligjet e
tjera Hyjnore, transmeton, në të drejtë të njeriut, se pas vdekjes së
natyrshme nuk ka kthim pas saj. Por kjo nuk mohon kthimin e
disave, duke bërë përjashtim, ashtu siç kaluan ajetet e
transmetuara në këtë drejtim. Në shtesë të kësaj kthimi i disa të
padrejtëve në këtë botë -me thënien e kthimit-, është për arsye të
ndëshkimit e të hakmarrjes prej tyre. Kjo është shumë larg
kërkesës së qafirëve me kthim për arsyen e ndreqjes së veprave të
tyre dhe bërjen e veprave të lëna. Kundërpërgjigjja e kësaj pjese
për kthimin (err rrexh’atu) nuk është argument i mohimit të llojit të
parë të tij (të kthimit).
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ÇËSHTJA E SHTATË

MARTESA E PËRKOHSHME

Nga gjërat e përfolura kundër shi’itëve është është thënia e
tyre (shi’itëve) për lejimin e martesës së përkohshme. Ata që flasin
keq për shi’itët për këtë temë e konsiderojnë legjitimitetin e saj apo
mos shfuqizimin e anulimin e saj, se është në kundërshtim me
Librin (Kur’anin) e Synetin. Meqenëse çështja është degë e
jurisprudencës, nuk përshtatet një kërkim studimor në librat e
historisë e të doktrinës.
Por, meqë kjo çështje është prej simboleve në
jurisprudencën shi’ite, vendosëm të bëjmë për të një kërkim të
përmbledhur studimor, në Libër (Kur’an) e në Synet, në mënyrë
që lexuesi të kuptojë se bazën e legjitimitetit e të mosshfuqizimit të
martesës së përkohshme e vërteton Kur’ani dhe Syneti. Kurse
thënia për mos legjitimitetin e saj në mënyrë absolute dhe
pretendimi i shfuqizimit të saj është e kundërta e asaj që thamë.
Më poshtë do të përmendim se një grup sahabësh e tabi’inësh
kanë dhënë fetva për lejimin e martesës së përkohshme dhe kanë
thënë se ajo nuk është anulluar. Është e vërtetë, se atë (martesën e
përkohshme) e ndaloi Umer ibn Khattabi, bazuar në mendim
vetjak dhe ixhtihad individual për të cilin nuk ka argument e nuk
është argument për të tjerët.
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Martesa e përkohshme është martesa e një gruaje të lirë dhe
e plotësuar në vetvete, nëse nuk ekziston pengesë ndërmjet saj
dhe burrit që dëshiron të martohet me martesë të përkohshme,
prej gjenezës, shkakut, qumështit, martesës, periodave, e të tjera si
këto ndalesa të Sheriatit, me një shumë të caktuar, deri në një
periudhë kohe të caktuar, me pëlqim e marrëveshje. Nëse
përfundon afati, ndahet prej tij, pa divorc. Është detyrë, kur ajo
kryen marrëdhënie seksuale, nëse nuk është në menopauzë dhe
është prej grave që u vijnë periodat mujore, duhet që të zbatojë
kohën e ndarjes, dyzet e pesë ditë. 1
Fëmija i martesës së përkohshme, qoftë djalë apo vajzë, i
përket babait dhe nuk thërritet veçse me të. Atij i takon nga
trashëgimia ashtu siç na porosit Allahu i Lartësuar në Librin e Tij
të Lavdishëm. Gjithashtu, Ai përfshihet në të gjitha përgjithësitë e
përmendura në lidhje me baballarët, bijtë e nënat, gjithashtu, edhe
te përgjithësitë e përmendura në lidhje me vëllezërit, motrat,
xhajat e hallat.
Në mënyrë të përmbledhur: Ajo grua që martohet me
martesë të përkohshme është grua e vërtetë dhe fëmija i saj është i
vërtetë. Nuk ka dallim ndërmjet dy martesave, e përhershme apo
e përkohshme. Veçse në këtë rast nuk ka trashëgimi ndërmjet dy
bashkëshortëve dhe nuk ka as pjesë e as shpenzim për të. Burri ka
të drejtë, gjithashtu, të shkëputet prej saj. Këto dallime të pjesshme
janë dallime në dispozita e jo në thelb, sepse thelbi është një i
vetëm, pavarësisht se njëra prej tyre është e përkohshme e tjetra e
përhershme. E para (martesa e përkohshme) përfundon me

1

Shiko librat e jurisprudencës të shi’itëve imamij.
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përfundimin e kohës, kurse tjetra (martesa e përhershme)
përfundon me divorc, ose me zhbërje të saj.
Myslimanët ka rënë dakord njëzëri se Allahu i Lartësuar e
legjitimoi martesën e përkohshme në fillimet e Islamit. Nuk
dyshon askush në thelbin e legjitimitetit të saj, por bëhet fjalë për
anulimin apo qëndrimi i legjitimitetit të saj.
Baza e legjitimitetit të saj është thënia e Allahut të
Lartësuar: “Ju ndalohet martesa me gratë e bijve tuaj dhe t’i
bashkoni dy motra, përveç rasteve që tashmë kanë kaluar. Pa
dyshim, Allahu është Falës dhe Mëshirëplotë. (Ju ndalohet
martesa) edhe me gratë që gjenden nën kurorë, përveç atyre që i
zini robëresha. Ky është urdhri i Allahut. Ju janë lejuar të tjerat,
me kusht që t’i kërkoni me pasurinë tuaj për martesë e jo për
jetë të përkohshme. Grave, me të cilat kaloni jetë
bashkëshortore, jepuni dhuratat e detyrueshme. S’ka gjynah për
ju, me pëlqimin e të dyja palëve, që ta shtoni apo ta pakësoni
sasinë e dhuratës së premtuar. Se, Allahu, me të vërtetë, është i
Gjithëdijshëm dhe i Urtë.” 1
Ajeti e sheh të udhës martesën e përkohshme, sepse:

1. Mbartja e kuptimit për martesën e përhershme imponon
përsëritje pa arsye
Surja “En Nisa” është marrë më shumë me dispozitat e të
drejtat e grave. Ajo përmend llojet e martesave, sidomos në fillim
1

Sure “En Nisa”, ajetet 23-24.

- 196 -

Me shiizmin imamit në doktrinën e tij

të saj, me një sistem të veçantë. Përsa i përket martesës së
përhershme Allahu i Lartësuar na e tregon në thënien e Tij: “Nëse
keni frikë se nuk bëni drejtësi ndaj jetimeve, atëherë,
martohuni me ato gra që ju pëlqejnë: me dy, me tri apo me
katër; e, nëse frikësoheni se nuk do të jeni të drejtë ndaj të
gjithave njësoj, atëherë mjaftohuni me një grua...” 1
Ndërsa dispozitat e mehrit (prikës) vijnë në ajetin e
mëpasshëm: “Dhe jepuni me gjithë zemër grave tuaja dhuratën
e kurorëzimit e, nëse ato u falin me dëshirën e vet diçka prej
atyre dhuratave, pranojeni atë pa frikë dhe me kënaqësi!” 2
Martesa e robëreshës përmendet në thënien e Allahut të
Lartësuar: “Cilido nga ju që nuk mund të martohet me gra të lira
besimtare, për shkaqe të vështira materiale, le të martohet me
një vajzë besimtare që gjendet nën pushtetin tuaj (robëreshë) - e
Allahu e di më së miri besimin tuaj-, se jeni nga njëri-tjetri.
Martohuni me to me lejen e pronarëve të tyre. Jepuni dhuratat si
është e zakonshme për gra të ndershme e jo imorale të hapura
apo të fshehta, që jetojnë me dashnor...” 3
Thënia e Allahut të Lartësuar për martesën me robëresha
është tregues i martesës së zotërisë me robëreshën e vet. Kjo është
dhënë mjaft qartë nga Allahu i Lartësuar: “Përveçse me gratë e
tyre ose me skllavet që kanë në zotërim - dhe, për këtë, nuk janë
fajtorë.” 4

Sure “En Nisa”, ajeti 3.
Sure “En Nisa”, ajeti 4.
3 Sure “En Nisa”, ajeti 25.
4 Sure “El Mu’minun”, ajeti 6.
1
2
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Thënia e Allahut të Lartësuar: “Martohuni me to me lejen
e pronarëve të tyre.”, është tregues i martesës me robëreshën e
tjetërkujt.
Këtu mbaron sqarimi i të gjitha llojeve të martesave dhe
nuk ka mbetur veçse martesa e përkohshme, e cila përmendet në
ajetin e lartpërmendur. Mbartja e kuptimit të thënies së Allahut:
“Grave, me të cilat kënaqeni jepuni dhuratat e detyrueshme” se
është për martesën e përhershme dhe dhuratat janë mehri çojnë në
përsëritjen pa arsye, sepse ai që i vështron me vëmendje ajetet do
të shohë se të gjitha llojet e martsës janë sqaruar në fillim me një
renditje të posaçme. Dhe kjo thënie e ajetit nuk vërteton gjë tjetër
veçse ngarkimin e kuptimit të ajetit me martesën e përkohshme,
siç është edhe ana e jashtme e tij.

2. Komenti i pagimit të shumës për kënaqësinë

Komenti i pagimit të faturës së kënaqësisë së përkohshme
te thënia e Allahut të Lartësuar: “Brenda mundësive tuaja për to,
jepuni dhuratat si është e zakonshme.”, përshtatet me martesën e
përkohshme dhe jo me martesën e përhershme. Mehri (dhurata)
këtu është i detyrueshëm me vendosjen e marrëveshjes. Nuk
kërkohet domosdoshmëria e pagesës së të tërës, veçse me kontakt
seksual. Ndërsa ata që njihen, ndryshojnë sipas ndryshimit të
zakoneve e traditave dhe ndoshta merren përpara kontratës.
Dikush tjetër e lë derisa të trashëgojë njëri prej tyre tjetrin.
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3. Deklarimi i qartë i një grupi sahabësh për arsyen e zbritjes së
ajetit

Një grup i madh muhadithinësh e ka përmendur zbritjen e
këtij ajti për martesën e përkohshme. Prej tyre janë: Ibn Abasi,
Ubej ibn Ka’abi, Abdullah ibn Mesudi, Xhabir ibn Abdullah El
Ensariji, Habijb ibn Ebu Thabi, Saijd ibn Xhubejri e personalitete të
tjera të hadithit, të cilët nuk mund të akuzohen me vendosje e
sajim.
E kanë përmendur zbritjen e këtij ajeti për martesën e
përkohshme edhe komentues e muhadithë, si:
Imami i Hanbelijve Ahmed ibn Hanbeli te “Musnedi” i tij. 1
Ebu Xha’fer Et Tabarij në komentimin e tij. 2
Ebu Bekr El Xhassas El Hanefij te “Ahkamul Kur’an”. 3
Ebu Bekr El Bejhakij te “Sunenul Kubra”. 4
Mahmud ibn Umer Ez Zamakhsherij te “El Keshaf”. 5
Ebu Bekr ibn Sa’dun El Kurtubij në komentimin “Xhamiul
Ahkamil Kur’an”. 1
“Musned” Ahmed, 4:436.
“Komentimi” Et Tabarij, 5:9.
3 “Ahkam El Kur’an”, 2:178.
4 “Sunenul Kubra”, 2:178.
5 “El Keshaf”, 1:360.
1
2
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Fakhrudijn Err Rarzij te “Mefatijhul Gajb”. 2
Ka dhe shumë muhadithinë e komentues të tjerë që erdhën
pas tyre, deri në kohën tonë. Nuk po zgjatemi me përmendjen e
tyre. Nuk është e drejtë e askujt që t’i akuzojë këta dijetarë të
mëdhenj me përmendjen e asaj që nuk bien dakord me të e me
vërejtjet e këtyre shembujve. Nuk dyshohet te transmetimi i tyre
për martesën e përkohshme.
E sqarojmë edhe më tepër këtë me thënien e Allahut të
Lartësuar: “Dhe lejohet për ju përpos këtyre, të kërkoni me
pasurinë tuaj qartazi e haptazi e jo me kurvëri.”
Fjala “muhsinijn” – “të mbrojtur”, që përdoret në thënien e
Allahut të Lartësuar, rrjedh nga fjala “mbrojtje”, me kuptimin e
mbrojtjes së vetes nga rënia në haram.
Fjala “gajru musafihijne” – “e jo kurvar”, që përdoret në
thënien e Allahut të Lartësuar, është shumësi i fjalës “musafih”, me
kuptimin e kurvarit, kjo fjalë vjen nga fjala “es sefhu” dhe ka
kuptimin e hedhjes së ujit. Në këtë fjali kuptimi është për
kurvarin. Kjo sqarohet te thënia e Allahut të Lartësuar në ajetin e
fundit, ku flet për martesën e robëreshave: “Jepuni dhuratat si
është e zakonshme për gra të ndershme e jo imorale të hapura
apo të fshehta, që jetojnë me dashnor.” Pra, të jenë të ndershme
dhe jo kurvare.
Kuptimi i ajetit është: Allahu i Lartësuar, pas këtyre të
ndaluarave, e ligjëroi martesën për to, në mënyrë që robëreshat të
kërkojnë pasurinë e tyre. Kjo gjë i ruan, e mbron nderin e tyre dhe
1
2

“Xhamiul Ahkam El Kur’an”, 5:13
“Mefatijhul Gajb”, 3:267.
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i shmang nga kurvëria. Ky model është për të gjitha llojet e
martesave, të përhershme, të përkohshme e me robëreshën e
dikujt tjetër, të përmendura në këtë sure nga ajeti i parë e deri te
ajeti 25.
Kjo është ajo që kupton çdo njeri nga ajetet, pavarësisht se
ai që nuk e gëlltit dot marrjen e anës së jashtme të ajetit: “Brenda
mundësive tuaja për to, jepuni dhuratat si është e zakonshme.”,
për mangësi psikike apo mjedisore, u përpoq të vërë në zbatim
kuptimin e ajetit mbi një kontratë të përhershme, duke përmendur
burimin.
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DYSHIME TË DOBËTA, TË PAREZISTUESHME PËRBALLË
DISKUTIMIT

Dyshimi i parë: Qëllimi i legjitimitetit të martesës është
formimi i familjes dhe ardhja e trashëgimtarëve. Ky qëllim është i
veçantë me martesën e përhershme, pa atë të përkohshmen, e cila
bazohet veçse me kënaqjen e forcës epshore dhe derdhjes së ujit
(spermës) me rrugë jashtëmartesore.
Këtij dyshimi i përgjigjemi: Përzierja ndërmjet temës dhe
dobisë së varur prej saj dhe ajo që është përmendur, është prej
sojit të urtësisë e jo ligj që sillet rreth ciklit të saj. Martesa, edhe
nëse nuk gjendet qëllimi i formimit të familjes, siç është martesa
me sterilen, apo me femrën që ka hynë në monopauzë, ajo martesë
është e rregullt. Shumica e të martuarve në moshën e rinisë me
martesë të përhershme, nuk kanë për qëllim me martesën veçse
plotësimin e dëshirave epshore nëpërmjet rrugës legjitimie. Atyre
as nuk i shkon fare në mendje kërkimi i trashëgimtarëve, por,
edhe nëse kjo ndodh me padëshirë, nuk e cënon saktësinë e
martesës së tyre.
Është e çuditshme kufizimi i dobisë së martesës së
përkohshme me kryerjen e marrëdhënieve seksuale, pavarësisht
se ajo është si martesa e përhershme. Edhe me këtë martesë
synohen trashëgimtarët, shërbimet, menaxhimi i shtëpisë,
edukimi i fëmijëve, gjidhënia dhe kujdestaria e fëmijës.
I pyesim ndaluesit, të cilët e konsiderojnë martesën e
përkohshme kundërshtim të urtësisë, për dy bashkëshortët që
martohen me martesë të përhershme, por që kanë si qëllim
- 202 -

Me shiizmin imamit në doktrinën e tij

ndarjen me divorc pas dy muajsh, a është kjo martesë e saktë, apo
jo?
Nuk mendoj se një jurist prej juristëve islamë e pengon
këtë, veçse nëse jep fetva pa fakte e argumente. Në këtë formë
përcaktohet rregulli i saktësisë së kësaj martese. Atëherë çfarë
dallimi ka ndërmjet martesës së përkohshme e të përhershme, me
përjashtim të periudhës kohore në të parën, pa të dytën?
Autori i librit “El Menar” thotë: “Ashpërsia e dijetarëve të
mëparshëm e të mëvonshëm në ndalimin e martesës së
përkohshme është te çështja e divorcit. Edhe pse juristët thonë se
akti i martesës është i saktë, nëse bashkëshorti ka si qëllim
përkohësinë e nuk e ka vënë si kusht përkohësinë në aktin e
martesës. Por fshehja në vetvete e periudhës konsiderohet tradhti
e hile, kështu që ky akt është më i pasaktë sesa akti në të cilin
kushtëzohet përkohësia.” 1
Them: Supozojmë se të dy bashkëshortët ranë dakord me
përkohësinë e martesës, që të mos ketë tradhti e hile, atëherë ai
është i saktë e pa problem.
Dyshimi i dytë: Lejimi i martesës së përkohshme mohon atë
që thotë Kur’an për cilësitë e besimtarit ku thotë: “Të cilët e
ruajnë nderin e tyre (nga marrëdhëniet e jashtëligjshme),
përveçse me gratë e tyre ose me skllavet që kanë në zotërim dhe, për këtë, nuk janë fajtorë, ndërsa ata që kërkojnë përtej
kësaj, pikërisht ata janë shkelës (të kufijve).” 2

1
2

“El Menar”, 3:17.
Sure “El Mu’minun”, ajetet 5-7.
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Qëllimi i ajetit është se ata që kërkojnë përtej kësaj, janë prej
atyre që e kanë tejkaluar kufirin e asaj që ka lejuar Allahu për to,
duke shkuar te ajo që ua ka ndaluar atyre. Gruaja që martohet me
martesë të përkohëshme, nuk është bashkëshorte.
Në kundërpërgjigje të kësaj themi: Kjo është një thirrje pa
argument. Ajo është bashkëshorte dhe për të ka dispozita ligjore.
Mosekzistenca e shpenzimit dhe e pjesës së trashëgimisë nuk e
nxjerr atë jashtë martese. Edhe e rebeluara është një bashkëshorte,
që s’ka për të shpenzime e pjesë. Është e çuditshme që të
argumentojnë mohimin e thelbit me mos ekzistencën e
dispozitave ligjore. Bashkëshortësia është një lidhje ndërmjet dy
bashkëshortëve, ku mbi ta rëndojnë një grup dispozitash ligjore.
Ndoshta disa dispozita ligjore veçohen nga disa të tjera.
Dyshimi i tretë: Bashkëshorti në martesën e përkohshme nuk
ka si qëllim mbrojtjen e ruajtjen pa kurvëri, madje qëllimi i tij
është kurvëria. Nëse ekziston ndonjë lloj mbrojtjeje vetjake apo
ndalimin e kalimit në kurvëri, atëherë nuk mbeti gjë nga mbrojtja
e gruas, që e jep veten e saj me qira në çdo periudhë kohe e bëhet
siç thuhet: Një top që gjuhet me raketa, që e kap atë sa një burrë 1
një tjetër.
I kundërpërgjigjemi këtij dyshimi: Ku bazohet thënia se
mbrojtja e martesës së përkohshme është e veçantë për burrin, pa
gruan? Nëse e supozojmë aktin legjislativ, atëherë gjithsecili prej
të dy palëve mbron veten e tij me këtë rrugë. Përndryshe, nuk ka
mbrojtje, veçse shkuarjes në kurvëri. Ajo që e mbron një vajzë nga
kurvëria është një prej këtyre tre çështjeve:

1

“El Menar”, 5:13.
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1. Martesa e përhershme.
2. Martesa e përkohshme, me kushtet e mëparshme.
3. Shtypja e epsheve seksuale.
E para mund të mos jetë e lehtë, veçanërisht për studentët
dhe studentet, të cilët jetojnë me bursa e me rroga të cunguara, që
i përdorin prindërit apo qeveritë. Shtypja e epsheve seksuale është
një gjë e mundimshme, që nuk e mbart dot atë, veçse ndonjë
shembull i rrallë i ndonjë të riu apo e ndonjë shembulloreje të
shkëlqyer nga të rejat. Ato janë të pakta. Kështu që nuk mbetet
veçse rruga e dytë. Me këtë mbrojnë veten e tyre, në vend që të
shkojnë në bordele e shtëpi publike.
Feja islame është feja e fundit plotësuese, Profeti i saj është
vula e Profetëve, Libri i tij është vula e librave, kushtetuta e tij
është vula e kushtetutave dhe, me patjetër, që për çdo problem
shoqëror do të vendosë një zgjidhje legjislative, që mbron me të
nderin e besimtarit e të besimtares. Problemi seksual te burri dhe
te gruaja është një prej aspekteve që feja islame nuk mund ta
neglizhojë atë. Ndërkohë që vetvetiu lind pyetja: Çfarë bëjnë ata
studentë e studente, që nuk mund të bëjnë martesë të përhershme,
që i ndalon nderi e feja të shkojnë në bordele e shtëpi publike e
jeta materiale, me bukuritë e saj, u ndez zjarrin e epsheve? Është e
pamundur, zakonisht, që dikush ta mbrojë veten e tij, veçse nëse
atë e mbron Allahu. Kështu që nuk mbetet rrugë tjetër veçse
martesës së përkohshme, që përbën zgjidhjen më të mirë për
shmangien e kurvërisë.
Fjala e Imam Ali ibn Ebu Talibit mbetet tingëlluese në vesh,
si ilaç nga zmadhimi i kësaj dukurie. Ai (Paqja qoftë mbi të!) ka
thënë: “Sikur të mos e kishte ndaluar Umeri martesën e
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përkohshme, askush nuk do të kishte bërë kurvëri, veçse ndonjë
fatkeq apo fatkeqe.”
Ndërsa krahasimi i martesës së përkohshme, ashtu siç ka
ardhur në vargje poetike, përshkruan injorancën e personit me
vërtetësinë e martesës së përkohshme dhe kufirin e saj. Ajo që ka
ardhur në të, është kënaqësia e përkohshme periodike, që i
atribuon, jo vetëm ky njeri, 1 por edhe të tjerë si ai, kundrejt
shi’itëve.
Shi’itët janë të pafajshëm nga kjo shpifje. Bashkëshorti është
i detyruar që, pas përfundimit të periudhës, të bëhet gati për ato
që përmendëm. Si mundet gruaja ta japë veten e saj me qira për
çdo periudhë kohe te një burrë?! Allahu është i Lavdishëm! Sa të
guximshëm që janë për të gënjyer kundër shi’itëve!!! Përmbajtja e
poezisë nuk është gjë tjetër veçse një guxim kundër shpalljes së
legjislacionit Hyjnor. Ndërkohë që muhadithët e komentuesit
kanë rënë dakord njëzëri për legjitimitetin e kësaj martese. Nëse
do të kishte ndalim apo anulim, do ishte pas legjitimitetit e
praktikimit.
Dyshimi i katërt: Ajeti është shfuqizuar dhe është anuluar
me Synet. Thënie të ndryshme të komentuesve janë në kontradiktë
në lidhje me kohën e shfuqizimit e të anulimit të tij:
1. U lejua, pastaj u ndalua në vitin e Khajber (në një prej
luftërave).
2. Nuk u lejua, veçse në Umren e Kadasë.
3. Ishte e lejuar dhe u ndalua në vitin e El Fet’h (Çlirimit).

1

Libri “Syneti dhe Shi’izmi”, 65-66.
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4. U lejua në vitin e Evtasit e pastaj u ndalua. 1
Këto thënie mohojnë besimin e ndodhisë së anulimit e të
shfuqizimit, ashtu siç është shumë i ndaluar anulimi e shfuqizimi i
Kur’anit me hadithe të vetme.
Nga Imran ibn El Hasijn është saktësuar thënia e tij që ka
thënë: “Allahu e ka zbritur martesën e përkohshme dhe nuk e ka
anuluar atë me ajet tjetër. I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e
Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) na ka urdhëruar ne për
martesë të përkohshme dhe nuk na e ka ndaluar atë.” Më pas, një
burrë tha mendimin e tij. (Kishte për qëllim Umer ibn Khattabin).
Vërtet khalifi i dytë nuk ka pretenduar anulimin, por i ka
veshur vetes së tij devijimin. Sikur të kishte anulim prej Allahut të
Lartësuar, ose prej të Dërguarit të Tij (Paqja dhe bekimet e Allahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), ndalesa do ishte prej këtyre të
dyve. Umerit i shpëtoi thënia kur ishte në minber: “Dy el mut'atu
kanë qenë në kohën e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimet e
Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe unë i ndaloj dhe i
ndëshkoj këto të dyja: Mut'atul haxh 2 dhe martesa e përkohshme.”

Për të përcaktuar burimet e këtyre thënieve, ndalu te Sherefud Dijn, “Mesailu
Fikhijeh”, 63-64. “El Gadijr”, 6/225. “Aslu Shi’iati ue usuliha “, 171. Thëniet për
anulim e shfuqizim janë më të shumta, se sa këto që kemi përmendur.
2
Do të thotë: Përfitmi prej atyre që i ndalohen haxhiut siç janë gruaja,
parfumimi, veshja e rrobave, etj në kohën mes umres dhe haxhit. Pra: Kur
haxhiu vesh ihramin në vendin e caktuar (mijkat) për të kryer umren dhe hyn
në Mekën e bekuar me ihram. Bën shtatë herë tauaf rreth Qabes, fal dy rekate
namaz që quhet namazi i tauafit, pastaj kryen ecjen mes Safasë dhe Mervasë,
pastaj shkurton flokët dhe zhvesh ihramin. Kur e zhvesh ihramin, atij i lejohet
çdo gjë si janë: gruaja, parfumimi, e të tjera që i ndalohen kur është me ihram.
- 207 1

Me shiizmin imamit në doktrinën e tij

Madje Esh’arij, te libri “Sharhut Texhrijd”, ka thënë: “O ju
njerëz, tre gjëra kanë qenë në kohën e të Dërguarit të Allahut
(Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe
unë i ndaloj ato, i bëj haram dhe i ndëshkoj: Martesën e përkohshme,
Haxhin temettu' dhe Haje ala khajril amel. (Hajdeni në veprën më të
mirë, tek Ezani ose Ikameti).” 1
Nga Ibn Abasi, i cili është nga ata që thonë për lejimin e
martesës së përkohshme, transmetohet se kur u është përgjigjur
atyre që thanë se e ka ndaluar Ebu Bekri dhe Umeri martesën e
përkohëshme, ka thënë: “Ka mundësi që të zbresin gurë nga qielli
mbi ju. Unë them se ka thënë i Dërguari i Allahut (Paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), ndërsa ju
thoni se ka thënë Ebu Bekri dhe Umeri.
Kur u pyet ibn Umer për martesën e përkohëshme, u
përgjigj: “Kush është më i drejtë të ndiqet, urdhri i të Dërguarit të
Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!) apo urdhri i Umerit?”
E gjithë kjo tregon se nuk ka pasur anulim e as ndalim
Profetik, veçse ka qenë e ndaluar nga ana e khalifit. Ai ka bërë
ixhtihad (ka dhënë mendimin e tij) përballë tekstit të qartë
(mukabilu en nassi). Një grup sahabësh, për pak sa nuk e shpalli
refuzimin e mosbindjen ndaj urdhrit të tij. Nëse khalifi ka bërë
ixhtihad, për shkaqe që ai i ka parë të arsyeshme dhe ka dhënë
fetva mbi bazën e saj, do të ishte më mirë për ata, që e pasuan atë,
që të tregoheshin të vëmendshëm për këtë çështje e jo të shkonin
në rrugën e tij, pa fakte e argumente.”
Kjo vazhdon deri në kohën që vesh ihramin për kryerjen e haxhit. Më pas ai
vesh ihramin për të kryer haxhin.
1 “Mefatijhul Gajb”, 10:52-53, “Sharhut Texhrijd El Kaushexhij”, 484, botim i
Iranit.
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MOHUESIT E NDALIMIT

Thamë më lart se një grup i njohur prej sahabëve e tabi’inëve e
mohuan këtë ndalim dhe nuk e miratuan atë. Prej tyre ishin:
1- Aliu, Prijësi i besimtarëve (Paqja qoftë mbi të!). Et Tabarij,
me zinxhirin e transmetimit deri te ai, ka transmetuar fjalën e
Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!): “Sikur mos të mos e ndalonte Umeri
martesën e përkohshme, askush nuk do të kishte bërë kurvëri, veçse
ndonjë fatkeq.” 1
2- Abdullah ibn Umeri. Imam Ahmedi ka përcjellë hadithin
nga Abdullah ibn Umer, i cili është pyetur për martesën e
përkohshme, dhe ka thënë: Pasha Allahun, nuk kemi qenë në
kohën e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!) kurvarë e të shthurur. Pasha Allahun,
e kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) të thotë: “Do të jenë përpara
Ditës së Ringjalljes El Mesijh dhe Ed Dexhal dhe tridhjetë e më
shumë gënjeshtarë.” 2
3- Abdullah Ibn Mesudi. Bukhariu transmeton nga
Abdullah ibn Mesudi se ka thënë: “Ishim duke luftuar me të
Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!) dhe nuk kishim femër me vete, kështu që i
thamë: “A të mastrubohemi?” Ai na ndaloi nga kjo. Më pas na
1
2

Et Tabarij, “Komentimi”, 5:9.
“Musned” Ahmed, 2:95.
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lejoi të kryejmë marrëdhënie me femrën, me rroba deri në një
periudhë të caktuar. Pastaj lexoi për ne: “O ju që keni besuar, mos
ia ndaloni vetes gjërat e mira, të cilat Allahu jua ka lejuar dhe mos
e kaloni kufirin! Vërtet, Allahu nuk i do ata që e kapërcejnë
kufirin.” 1
4- Imran Ibn Hasijn. 2 El Bukharij ka përcjellë prej Imran Ibn
Hasijn në Sahijhun e tij, i cili ka thënë: “Në librin e Allahut zbriti
ajeti i martesës së përkohshme dhe i Dërguari i Allahut (Paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) veproi me të.
Nuk zbriti në Kur’an gjë që e bën haram atë, apo e ndalon atë,
derisa vdiq. Një person me mendimin e tij tha çfarë deshi.” 3
Ahmedi ka përcjellë në “Musnedin” e tij, nga Ebu Rixha dhe nga
Imran ibn Hasijni, i cili ka thënë: “Kur zbriti ajeti i martesës së
përkohshme në librin e Allahut, vepruam me të, me të Dërguarin
e Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!). Nuk zbriti ajet që ta ndalonte atë dhe as Profeti (Paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), derisa vdiq,
nuk na e ndaloi ne.” 4
5- Gjithashtu, khalifi abasit, El Me’mun, gati sa nuk thërriti
në kohën e sundimit të tij, për lejimin e martesës së përkohshme,
veçse u ndal nga frika e ngatërresës dhe e përçarjes ndërmjet
myslimanëve.

Sure “El Maide”, ajeti 87.
“Sahijh” El Bukharij, Libri “Martesa”, K. 8, Hadithi 3.
3 “Sahijh” El Bukharij, 6:27. Libri “Tefsiri”, Komentimi i thënies së Allahut të
Lartësuar (ai që bën Haxh ose Umre të përkohshme) nga surja “El Bekare”.
4 “Musned” Ahmed. Shih “Mesail Fikhije” – “Çështje juridike” të Sejjid
Sherefuddijn, 70.
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Ibn Khalkani ka transmetuar nga Muhamed ibn Mensuri: “Ishim
me Me’munin rrugës për në Sham, kur urdhëroi e thërriti për
lejimin e martesës së përkohshme. Ndërkohë Jahja ibn Ekthem,
më thotë mua dhe Ebu El Ajna: “Nesër herët në mëngjes shkoni te
ai e, nëse shihni në thënie ndonjë gjë, flisni e, nëse jo, heshtni deri
sa të hyj unë.”
Kur hymë te ai, shfrynte e turfullonte si i xhindosur: “Dy të
përkohshme ka pasur në kohën e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe të Ebu
Bekrit (Allahu qoftë i kënaqur me të!). Unë i ndaloj ato të dyja.”E
kush je ti o i trashë që të ndalosh atë që ka vepruar i Dërguari i
Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!) dhe Ebu Bekri (Allahu qoftë i kënaqur me të!)?!”
Ebul Ajnae iu drejtua Muhamed ibn Mensurit dhe i tha:
“Një burrë që thotë nga Umer ibn Khatabin i flasim ne?”
Ne heshtëm. Jahja Ibn Ekthem erdhi dhe u ul. U ulëm edhe
ne. Me’muni i tha Jahjas. “Të shoh që të paska ndryshuar fytyra.”
Tha: “Është bërë nami, o Prijësi i besimtarëve, ajo që ka
ndodhur me Islamin.
“Çfarë ka ndodhur me të?”
Tha: “Thirrja për lejimin e kurvërisë.”
Tha: “Kurvërisë?”
Tha: “Po. Martesa e përkohshme është kurvëri.”
Tha: “E nga e nxorre këtë?”

- 211 -

Me shiizmin imamit në doktrinën e tij

Tha: “Libri i Allahut të Lavdishëm e të Lartësuar dhe
hadithi i të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!) e thotë këtë: “Me të vërtetë, janë të
shpëtuar besimtarët, të cilët janë të përulur në namazin e tyre, të
cilët shmangen nga fjalët e kota, të cilët japin zekatin, të cilët e
ruajnë nderin e tyre (nga marrëdhëniet e jashtëligjshme),
përveçse me gratë e tyre ose me skllavet që kanë në zotërim dhe, për këtë, nuk janë fajtorë, ndërsa ata që kërkojnë përtej
kësaj, pikërisht ata janë shkelës (të kufijve).” 1 O Prijësi i
besimtarëve, bashkëshorti i martesës së përkohshëme është
posedues i skllaves?”
Tha: “Jo.”
Tha: “Ajo është bashkëshortja që te Allahu trashëgon e lind
dhe ajo ka kushtet e saj.” Tha: “Jo. U bë e lejuar nga ata që e kanë
shkelur dhe e kanë kaluar kufirin.” 2
Unë them: “A nuk e ka parë Ibn Ekthem, i cili ka qenë prej
atyre që nxiste armiqësi kundër Ehli Bejtit, se martesa e
përkohshme është brenda thënies së Allahut të Lartësuar: “Me
përjashtim të bashkëshorteve të tyre” dhe mostrashëgimia është
specifikë në ligj dhe se ai nuk mohon vërtetësinë e martesës së
përkohshme. E sa e sa shembuj të ngjashëm ka për të. Kështu për
shembull: Jobesimtarja (qafirja) nuk trashëgon nga burri
mysliman dhe e kundërta. Gjithashtu, edhe vrasësja nuk
trashëgon, po kështu e kundërta. Ndërsa fëmija me martesë të
përkohshme është e tyre në mënyrë absolute dhe se thënia se

1
2

Sure “El Mu’minun”, ajetet 1-7.
Ibn Khalkan, “Vefijat El A’jan”, 6:149-150.
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fëmija nuk është e tyre, është i përhapur nga injoranca për ligjet
ose nga mospërfillja e njohjes së tyre.
Sa e keqe është fjala e tij, kur ai komenton martesën e
përkohshme me kurvëri, që ymeti e ka përkrahur lejimin e saj në
kohën e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe të halifes së parë. A po mendon ti
o Ibn Ekthemi se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) e ka lejuar kurvërinë, qoftë
edhe për një periudhë të shkurtër?!!!
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FJALË E MADHE DEL NGA GOJA E TYRE

Ka transmetime nga vetë khalifi, që përshkruajnë se
ndalesa ka qenë vendim i tij, pa e marrë nga ndonjë ajet apo
transmetim. Muslimi, në “Sahijhun” e tij, transmeton nga Ibn Ebu
Nadre: “Ibn Abasi ka urdhëruar për martesën e përkohshme,
ndërsa Ibn Zubejri e ndalonte atë.” Ia përmendën këtë Xhabirit e
tha: “Brenda përbrenda hadithit, e kemi zbatuar martesën e
përkohshme me të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Kur erdhi në pushtet Umeri,
tha: “Allahu i ka lejuar të Dërguarit të Tij (Paqja dhe bekimet e
Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) çfarë ka dashur e si ka
dashur.” Kështu që e plotësuan Haxhin dhe Umren dhe u
martuan përkohësisht me gratë. Nëse më sjellin një burrë që është
martuar përkohësisht me një grua, do ta gurëzoj atë më gurë.” 1
Imam Ahmedi, në “Musnedin” e tij, ka transmetuar nga
Ebu Nadre, i cili ka thënë: “I thashë Xhabirit: ‘Ibn Zubejri e ndalon
martesën e përkohshme, ndërsa Ibn Abasi urdhëron me të.’”
Më tha mua (sipas hadithit të transmetuar): “E zbatonim
martesën e përkohshme me të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe me Ebu
Bekrin. Kur erdhi në pushtet Umeri, mbajti një ligjëratë. Midis të
tjerash, tha: “Kur’ani është Kur’an dhe i Dërguari i Allahut (Paqja
dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) është i
“Sahijhu Muslim”, 4:130. K. “Martesa e përkohshme”, Hadithi 8. E botoi
Muhamed Alij Sabijh.
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Dërguari i Allahut. Kanë qenë dy të përkohshme në kohën e të
Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!), njëra prej tyre është Haxhi i përkohshëm, kurse
tjetra është martesa e përkohshme me gratë.” 1
Këto transmetime perifrazojnë vërejtje, që ne do t’i
përmbledhim në dy:
Së pari: Martesa e përkohshme ka qenë që në kohën e halifes
Umer ibn Khatabit dhe mbeti për një periudhë kohe në epokën e
tij, derisa e ndaloi atë.
Së dyti: Ixhtihadi i tij doli me rezultatin e ndalimit të asaj që e lejoi
Libri dhe Syneti.
Dihet se ixhtihadi i tij (nëse është i saktë
emërtimi i tij me ixhtihad) është argument për veten e tij e jo për të
tjerët.

1

Ahmed, “El Musned”, 1/52.
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NË MBYLLJE THEMI

Injoranca, rreth jurisprudencës shi’ite, çoi që shumë
shkrimtarë të përflasin Shi’izmin, veçanërisht çështjen e martesës
së përkohshme. Si pasojë hartuan dispozita ligjore, të cilat tregojnë
injorancë, ose kotësi të nxituar e pa logjikë.
Prej atyre dispozitave të tyre trilluese rreth martesës së
përkohshme, që ia mveshin Shi’izmit janë: Fëmija nuk ka pjesë në
trashëgimi nga babai i tij dhe se bashkëshorti nuk ka një periudhë
kohe të caktuar. Gruaja mund të kalojë nga një burrë te një tjetër,
nëse do. Për këtë arsye, e bënë të keqe martesën e përkohshme, e
mohuan atë dhe i përçmuan ata që e lejuan atë.
Por e vërteta iu fsheh atyre. Vërtet martesa e përkohshme te
shi’itët është e ngjashme me martesën e përhershme me kontratë
të argumentuar, me synim martesën e deklaruar qartë.
Bashkëshorti duhet të jetë i lirë nga të gjitha pengesat. Fëmija i saj,
ashtu si fëmija te martesa e përhershme, trashëgon shpenzimet
dhe të gjitha të drejtat materiale. Është detyrë e gruas të presë për
të kryer marrëdhënie, pas përfundimit të periudhës kohore. Nëse
bashkëshorti i saj vdes dhe ajo është nën kujdestarinë e tij, është
detyrë e saj, që të presë periudhën e caktuar, njëjtë si te martesa e
përhershme, pa kurrfarë ndryshimi. Jo vetëm këto rregulla, por
edhe rregulla të tjera janë si te martesa e përhershme. 1

1

El Ithnej Asherije dhe Ehli Bejti, i autorit Mugnije, 46.
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Çështja për të cilën duhet të jemi të vëmendshëm dhe ta
perceptojmë atë me qartësi është: Shi’itët, pavarësisht perceptimit
e besimit të tyre në lejimin e martesës së përkohshme dhe mos
ndalimin e saj, e shpallin hapur atë, pa u lëkundur. Ata nuk
shkojnë drejt kësaj martese, veçse në kufij të ngushtë e të veçantë.
Nuk është ashtu siç e përfytyrojnë disa, një dukuri e përhapur në
shoqërinë e tyre.
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ÇËSHTJA E TETË: MES’HI (FSHIRJA) E KËMBËVE GJATË
ABDESIT

Myslimanët kanë mospajtim për larjen e këmbëve dhe
mes’hin e tyre (fshirjen e shpinës së këmbëve me dorë të lagur).
Katër imamët e medh’hebeve thonë se vetëm larja është e
detyruar. Shi’itët Imamij thonë se është mes’hi i tyre.
Daud ibn Aliu, triumfuesi i së drejtës prej zejdijëve, ka
thënë: Është e detyruar t’i bashkojmë të dyja. E kjo është thënia e
Tabariut në komentimin e tij, që e ka transmetuar nga Hasan El
Basriu, i cili ka thënë: “Ai është i lirë të zgjedhë ndërmjet të
dyjave.” 1
Ajo që të çudit, është kontradikta midis myslimanëve për
këtë çështje, megjithëse ata e kanë parë abdesin e të Dërguarit të
Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!). Duhet të themi se myslimanët kanë qenë dakord me një
veprim të vetëm, përndryshe kjo çështje nuk do të ishte e fshehur.
I Dërguari i Allahu (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!) e ka sqaruar atë.
Mund të themi se ata që kanë qenë të pranishëm, në kohën
e zbritjes së ajetit, kanë kuptuar një kuptim të vetëm nga ajeti, ose
mes’hin, ose larjen. Nuk ishin të lëkundur në dispozitën e dy
këmbëve. Nëse është fshehur dispozita e kësaj çështjeje, pas
largimit nga kjo jetë e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimet e
1

Et Tabarij, “Komentimi” 6/86.
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Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) te brezat e ardhshëm,
nuk është e çuditshme që t’u jenë fshehur myslimanëve dispozitat
e shumë çështjeve.
Nuk ka gjë më të besueshme se sa Libri i Allahut. Kështu që
detyra jonë është ta studiojmë atë. Allahu i Lartësuar ka thënë: “O
që keni besuar! Kur doni të falni namaz, lani fytyrën dhe duart
deri në bërryla, kurse kokën fshijeni me dorë të lagët dhe
këmbët deri në nyje...” 1 Lexuesit kanë mendime të ndryshme për
leximin e pjesës “ve erxhulukum ilel ka’bejni”. Pati prej tyre që e
lexuan fjalën “erxhul” me “fet’ha” zanoren “e, pra “erxhlulekum”. Të
tjerë e lexuan me “kesra”zanoren “i”, pra “erxhlulikum”.
Është e largët që çdonjëri prej dy leximeve të jetë i lidhur
me Profetin (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!), sepse lejimi i të dyjave hedh dyshime e paqartësi te
ajeti, duke e bërë ajetin të mistershëm e enigmatik.
Kur’ani është një libër udhërrëfyes e udhëzues dhe ky
qëllim kërkon në vetvete qartësim, sqarim e kthjelltësi, veçanërisht
kur lidhet me vepra e dispozita ligjore, të cilat ndiqen nga të gjithë
myslimanët e nuk krahasohen me njohuri e ideologji që janë të
veçanta.
Sidoqoftë, ka prej atyre që e kanë hulumtuar dhe e kanë
qartësuar ajetin. Një prej tyre është Imam Er Raziu. Po e
transmetojmë shkurtimisht thënien e tij: “Argumenti i atij që ka
thënë se duhet bërë mes’hi, bazohet te dy leximet e njohura te
thënia e Allahut të Lartësuar “ue Erxhulukum”. Ato dy lexime janë:

1

Sure “El Maide”, ajeti 6.
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Leximi i parë: Ibn Kethijri, Hamzai, Ebu Amr dhe Asimi, sipas
transmetimit të Ebu Bekrit i lexuan me “i”, pra “erxhlulikum”.
Leximi i dytë: Nafiu, Ibn Amir dhe Asimi, mbi bazën e
transmetimit të Hafsit, e lexuan me “e”, pra “erxhlulekum”.
Leximi me “i” bën të kryer, që këmbët janë të lidhura me
kokën. Përderisa mes’hi është i detyrueshëm në kokë, e njëjta gjë
është edhe për këmbët.
Ndërsa leximi me “e”, pra “erxhlulekum”, obligon mesin,
sepse “bi ru’usikum” te thënia e Allahut të Lartësuar “femsehu bi
ru’usikum”, në fakt, është në pozitën e nasbit, 1 me fjalën “imsahu”,
sepse ai është kundrinor dhe ajo është me “i”, ngaqë është i lidhur
me pjesëzën “bi” vetëm për shqiptim e jo kuptim. Kështu që, nëse
i lidh këmbët me kokën, lejohet për “el erxhulu” (këmbët) që të
lexohet me “e”, duke e lidhur me kokën.
Për sqarim të mëtejshëm themi: Leximi i fjalës “el erxhulu”
me “e”, pra “erxhlulekum”, përcaktohet lidhja e fjalës “el erxhulu”
(këmbët) me fjalën “ru’usikum” (kokat tuaja) dhe nuk lejohet
lidhja, në dukje (Ejdijekum), për arsye të pranisë së ndarjes
ndërmjet lidhëzës dhe të lidhurës, me një fjalë tjetër të panjohur,
që nuk është e lejuar te njëjësi. Kjo është ajo që njohin ekspertët në
Librin e ndritur. Një myslimani nuk i shkon të bëjë drejtësi për
dikë tjetër me Kur’anin. Nëse ai është mbisundues nga të gjithë
librat e tjerë qiellorë, është më parësore që të jetë mbisundues i
asaj që kanë në dorë njerëzit prej të vërtetës e të pavërtetës.
Transmetimet për të cilat bëhet fjalë kanë kontradikta.
1 Thuhet: “Lejse Hadha bi Alimin ve La Amilen.” Ka thënë poeti Muavi: “Innena
Besherun Fesxhah/ Felesna Bil Xhibali Ve la El Hadijda.” Shiko, “El Mugnij”,
Ibn Hisham, K. 4.
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Por, me gjithë përplasjen e tyre në këtë kontekst, urdhri ka
ardhur për “mes’h” - “fshirje”. Këtë e ka përcjellë Tabari nga
sahabët dhe tabi’inët:
1- Ibn Abasi ka thënë: “Abdesi është me dy larje dhe dy
fshirje.”
2- Enesi, kur i fshinte këmbët, i lagte ato. Gjatë mbajtjes së
predikimit, El Haxhaxh tha: “Nuk ka gjë më të pisët te njeriu se sa
këmbët e tij, kështu që lajini ato, poshtë, lart dhe anash. Enesi tha:
“Allahu ka thënë të vërtetën dhe Haxhaxhi gënjen. Allahu ka
thënë: “Fshini me duar të lagura kokën dhe këmbët tuaja deri në
nyje. Enesi, kur i fshinte këmbët, i lagte pak ato.”
3- Akreme ka thënë: “Nuk ka për dy këmbët larje, sepse për
ato ka zbritur fshirja.”
4- Esh Sha’bij ka thënë: “Xhibrijli e zbriti me fshirje e tha: ‘A
nuk e shikon se tejemumi është të fshish atë që lan dhe anulon
fshirjen?’”
5- Amiri ka thënë: “Urdhëroi të fshihet në tejemum atë që
urdhëroi të lahet në abdes dhe e bëri të padrejtë atë që urdhërohet
të fshihet te abdesi: Kokën e këmbët.” Iu tha atij: “Disa njerëz
thonë se Xhibrijli e zbriti me larjen e dy këmbëve.” Ndërkohë tha:
“Xhibrijli zbriti me fshirje.”
6- Kutade, në komentimin e ajetit, thotë: “Allahu obligoi dy
larje dhe dy fshirje.”
7- El A’mashi thotë: “E ka lexuar (Erxhulikum) me “lam” të
cunguar e të prerë.”
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8- Alkametu thotë: “E ka lexuar (Erxhulikum) me “lam” të
cunguar e të prerë.”
9- Ed Dahhak thotë: “E ka lexuar (Erxhulikum) me “i”.”
10- Muxhahid thotë: Si ky i fundit. 1
Këta janë disa nga personalitetet më të mëdha të tabi’inëve.
Prej atyre që përmendëm janë edhe dy sahabë, Ibn Abasi dhe
Enesi, të cilët e kanë përkrahur fshirjen dhe leximin me “i” dhe
fshirja është më parësore se sa larja.
Ehli Syneti argumenton thëniet e tyre në aspekte të
ndryshme. Po përse janë shmangur prej këtij aspekte të
rëndësishme e të ndjeshme në adhurimin e myslimanëve?!
Thënia për fshirjen e këmbëve është me tekst nga imamët e
Ehli Bejtit (Paqja qoftë mbi ta!) dhe atyre u ka arritur nga Profeti më
Fisnik (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!), që tregojnë për abdesin e tij.
Ebu Xha’fer El Bakiri (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “A nuk
doni t’ju rrëfej abdesin e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimet e
Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)?” Më pas mori një
grusht ujë dhe e hodhi në fytyrën e tij … Në fund tha: “Fshiu
kokën e këmbët e tij.”
Në një transmetim tjetër lexojmë: “Pastaj me atë që mbeti
nga duart e tij fshiu kokën dhe këmbët. Nuk i futi ato të dyja
përsëri në enë.” 2

1
2

Et Tabarij, “Komentimi” 6, f. 82-83.
El Hurr’rru El Amilij, “El Uesail”, Libri 15, kreu “Abdesi”, Hadithet 9-10.
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Nën dritën e këtyre transmetimeve e gjurmëve ranë
dakord njëzëri shi’itët imamij: Për abdesin ka dy larje e dy fshirje.
Këtë na e tregon edhe dijetari i madh Bahrul Ulumi, në prozën e
tij, në Ed Durul Nexhefijeh:
“Te ne, abdesi është dy larje, dy fshirje.
Libri është me ne.
Larja është për fytyrën dhe duart,
kurse fshirja për kokën e dy këmbët.
Pas sqarimit të argumentimit të ajetit dhe unanimitetit të
imamëve të Ehli Bejtit, për fshirjen, e mbështetur nga argumente
të sakta, disa prej tyre i thanë se thënia e kundërt me këtë duket e
dobët dhe nuk është e qëndrueshme përballë diskutimit e debatit.
Gjithsesi, ne do të përpiqemi të transmetojmë disa aspekte, me anë
të të cilave argumentojmë ata që thonë me larje, në mënyrë që të
bëhet e qartë për lexuesin e nderuar dobësia e këtyre fakteve dhe
argumenteve:
1- Shumë lajme janë transmetuar për detyrimin e larjes.
Larja përmbledh edhe fshirjen dhe e kundërta nuk ndodh.
Përderisa larja është më pranë gjithëpërfshirjes, shkuan drejt
obligimit të saj. Larja e këmbëve me këtë zëvendëson fshirjen. 1
Këtu vërehet diçka, lajmet e larjes janë në kundërshtim me
lajmet e fshirjes. Nuk ka gjë më të besueshme se sa Libri i Allahut.
Kështu që, nëse argumenton obligimin e fshirjes, nuk mbetet
hapësirë për saktësimin e saj me transmetimet e fshirjes. Kur’ani
1

“Mefatijhul Gajb”, 11:162.
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është mbisundues mbi gjurmët e transmetimet dhe ajo që bie në
kundërshtim me të, nuk ka peshë.
Më e çuditshme se kjo është thënia e autorit të librit
“Mefatijhul Gajb”, i cili thotë: Larja përmbledh edhe fshirjen,
megjithëse këto janë dy realitete të ndryshme. Kështu që larja
është kalimi i ujit në pjesën e larë dhe fshirja është kalimi i dorës
mbi pjesën e fshirë. 1 Ato janë dy realitete të ndryshme gjuhësore,
zakonore e ligjore. Nëse përpiqet të përfshijë obligimin e
bashkimit ndërmjet fshirjes e larjes, larja do të ishte e
mjaftueshme.
2- Thënia e përcjellë nga Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!), në
lidhje me këtë çështje, i ka sqaruar njerëzit: “uerrxhulikum” është
prej të paraprirave dhe të vonuarave në thënie. Nga kjo duket
sikur Allahu i Lartësuar ka thënë: “Lani fytyrat e duart tuaja deri
në bërryla. Lani këmbët dhe fshini kokat tuaja.”
Kësaj thënie i përgjigjemi duke thënë se: Imamët e Ehli
Bejtit, si El Bakiri dhe Es Sadiku (Paqja qoftë mbi ta!) e dinë më mirë
se çfarë kanë në shtëpi. Këta të dy kanë rënë dakord për fshirjen
(mes’hin) e këmbëve. A është e mundur dakortësia e tyre për
fshirjen, ndërkohë që i madhi i tyre beson te larja e këmbëve?!
Është e sigurt se ky transmetim është i vendosur, në mënyrë që të
nxisë dyshime te ndjekësit dhe te shi’itët e tij.
Me përjashtim të kuptimit të ajetit, diçka më e zymtë
kërkohet të transmetohet, në një kohë kur kërkohet qartësi, që në
të të kthehet fshatari e beduini, ai që ka qenë i pranishëm në
Allahu i Lartësuar, duke i rrëfyer Sulejmanit, ka thënë: “Kthejeni atë duke e
fërkuar me dorë në supe e qafë.”, f. 33.
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momentin e zbritjes e ai që ka munguar. Kështu që e mira është që
të jetë i rregullt e të përçojë qëllimin. Pastaj çfarë nevoje kryen kjo
paraprirje e prapambetje, ku do të ishte e mundur përmendja e
këmbëve përpara duarve, pa u vonuar? Nëse shtytësi i vonesës
është sqarim i renditjes dhe larja e këmbëve, pas fshirjes së kokës,
do të ishte e mundur të përmendej veprimi i tij e të thuhej: Fshini
kokat dhe lani këmbët tuaja deri te nyjet. Të gjitha këto tregojnë se
janë përpjekje të dështuara për sqarimin e ixhtihadit në drejtim të
tekstit dhe të asaj që shi’itët janë të bindur me fshirje.
3- Transmetimi nga Ibn Umeri te dy Sahihat, i cili ka thënë:
Në udhëtimin e tij, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) mbeti mbrapa nesh dhe na
kaloi Ikindia. Filluam të marrim abdes e të fshijmë këmbët.
Ndërkohë, thirri me zë të lartë: “Mjerë këmbët e poshtme nga zjarri!”
Këtë e tha dy ose tre herë. 1
I kundërpërgjigjemi këtij argumentimi: Ky transmetim,
kundër përcaktimit të fshirjes, është më argumentues se sa
argumenti i tij për larjen e këmbëve. Vërtet, ai është një deklarim i
qartë se sahabët i kanë fshirë këmbët. Ky argument vërteton se për
ta ka qenë e njohur fshirja. Ajo që ka përmendur El Bukhari, se
mohimi ka qenë për shkak të fshirjes e jo për shkak të mangësisë
së disa burrave, është një ixhtihad i tij, është argument për të e jo
për të tjerët.
Si mund të fshihet për djalin e Umerit dispozita ligjore për
të dy këmbët, kur i ka fshirë këmbët vite me radhë, deri sa atij ia

“Sahijh” El Bukharij, vëll.1, Libri “Dituria”, f. 18, K. “Ai që e ngre zërin e tij”,
Hadithi 1.
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mohoi fshirjen Profeti (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!)?!
Ky transmetim ka një kuptim tjetër, që e mbështesin disa
transmetime të tjera. Transmetohet se disa arabë po urinonin në
këmbë dhe urina spërkaste këmbët e tyre. Ata po futeshin në
xhami për falje pa i larë këmbët. Ky ishte shkaku i kësaj thirrjeje. 1
Këtë e mbështet edhe përshkrimi i disa arabëve: “Urinues mbi
A’akabihim, pjesët e poshtme të këmbëve të tyre. Pavarësisht
qëllimit të asaj që ka përmendur El Bukhari, nuk e sfidon
transmetimin e tekstit të Librit.
4- Ibn Maxhe El Kazvijnij ka transmetuar nga Ebu Is’haku
dhe nga Ebu Hajjetu, i cili ka thënë: “Kam parë Aliun duke marrë
abdes e duke larë këmbët e tij deri në nyje.” Pastaj tha: “Desha t’ju
tregoj ju pastrimin e Profetit tuaj (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!).” 2
Ajo që vërejmë këtu është se Ebu Hajjetu është i panjohur,
nuk njihet. Ebu Is’haku e transmetoi atë prej tij, kur arriti një
moshë që harronte dhe i përziente gjërat. Njerëzit e lanë
transmetimin e tij. 3 Ky transmetim bie në kundërshtim me
transmetimet e Ehli Bejtit, me imamët e Ehli Bejtit, e në mënyrë të
veçantë me atë që e shoqëroi në jetën e tij, me Ibn Abasi, siç e
përmendëm edhe më parë.
5- Autori i librit “El Menar” ka thënë: “Ndër argumentet
më të forta kundër imamijve është bërja qëllim e pastrimit të
“Mexhmaul Bejan”, 2:167.
“Synen” Ibn Maxhe, 1:170, K. “Larja e këmbëve”, Hadithi 1.
3 Shiko korrektimet e Ibn Maxhes, 170. “MijzanulI ‘tidal Edh Dhehebij”, 4:519,
Nr. 10138, f. 489, K. “Ebi Is’hak”.
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pjesëve të poshtme të dy këmbëve. Kjo nuk arrihet veçse me
përthithjen e ujit prej tyre, sepse “ka’bejn” janë dy kockat në dy
anët e këmbës.
Diskutim për këtë thënie: Supozojmë se qëllimi i
përdorimit të fjalës “ka’bejni” është ajo që përmendi ai. Ne e
pyesim atë: Përse nuk arrihet ndryshe ky qëllim, veçse me
përthithjen e ujit nga ana e këtyre të dyjave? Këtë qëllim mund ta
arrijmë me pjesën e mbetur të ujit në dorë. Prova është e lehtë. Ja,
pra, ne i fshijmë këmbët dhe dy kockat e tyre fundore me
lagështirën e dorës. Në këtë veprim nuk shohim ndonjë pengesë e
vështirësi.
6- Gjihashtu, autori i librit “El Menar” ka thënë: “Vërtet
imamijët fshijnë kurrizin e këmbës deri në nyje ndërmjet kockës së
parakëmbës e këmbës e thonë se ajo është “el ka’b”. Kështu që,
sipas mendimit të tyre, në këmbë ka një “ka’b”. Sikur të ishte e
saktë kjo, do të thuhej: “Deri në “kiab” (pra, njëjës e jo shumës),
ashtu siç ka thënë për të dy duart: “ilel merafik” – “deri në bërryla”. 1
Them: Është shumë i njohur ndërmjet imamijve komentimi
i fjalës “ka’b” me kupën e këmbës, e cila është pjesa e ngritur, e
fryrë e shputës së këmbës. Ka edhe prej atyre që mendojnë se
qëllimi i përdorimit të kësaj fjale është ndarja e kockës së pjesës së
poshtme të këmbës. Pak prej tyre thonë se qëllimi i tyre janë të dy
kockat, në të dy anët e këmbës. Me gjithë këto, është i saktë
përdorimi i fjalës “ka’bejni”, edhe pse kufiri i fshirjes është te dy
kockat apo ndarja e tyre me kockën.

1

“El Menar”, 6:234.
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Si përfundim, kuptimi është: Fshijini këmbët tuaja deri në
nyje. Nuk ka dyshim se çdo i ngarkuar me detyrime ka dy
“ka’bejn”.
Nëse komentimi i përmendur është i saktë, atëherë ai duhet
ta zgjerojë vendin e fshirjes e ta vërë kufirin te dy kockat e jo të
ndërrojë fshirjen me larjen. Ai ëndërron se fshirja me ujin e
mbetur në duar nuk realizohet, edhe nëse thahet dora përpara
mbërritjes te ato.
Pasha jetën time, këto ixhtihade janë iluzione e pretendime
të pavlera përballë Librit të Ndritur.
7- Diçka tjetër që përmend autori i librit “El Menar”, për
larjen e këmbëve, është thënia e tij: “Nuk është e logjikshme
detyrimi i fshirjes së kurrizit të këmbëve me dorë të lagur me ujë.
(dispozitë ligjore) Madje ajo është e kundërta e një dispozite
ligjore te abdesi, sepse hedhja e një sasie të pakët në pjesën e
trupit, që është me dhè ose me papastërti, e shton pisllëkun. Edhe
dora që e prek, merr prej këtij pisllëku.
Kësaj thënieje i kundërpërgjigjemi: Kjo që përmend ai është
Istihsanun dhe nuk mund të bazohesh te ai me praninë e tekstit të
qartë. Pa dyshim që dispozitat ligjore kushtetuese janë në ndjekje
të interesave reale dhe nuk jemi të detyruar të ndalemi te ato.
Atëherë, çfarë interesi e vlere ka në fshirjen e kokës, qoftë edhe me
gisht apo me dy gishta?
Shafiu ka thënë: “A shpërblehet njeriu, nëse e fshin me një
gisht të vetëm, ose me disa gishtërinj, ose me pëllëmbën e tij, ose
urdhëron dikë që të fshijë?!
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Ekziston një thënie me vlerë e imamit Sherefudijn El
Musauijit (Allahu e mëshiroftë!): “Ne kemi besim se Allahu i Ditur
ndaj robve të Tij për gjithçka që i ka ngarkuar me dispozita ligjore
kushtetuese. Nuk i ka urdhëruar ata veçse në interes të tyre, nuk i
ndalon ata veçse t’i ruajë nga shkatërrimi i tyre. Megjithëkëtë ajo
nuk ka bërë gjë nga perceptimet e këtyre dispozitave në rritje,
përsa u përket interesave e shkatërrimeve nga mendimet e robve.
Madje i përforcoi ato me argumente të forta, duke caktuar e duke
përcaktuar për to, duke mos bërë për të rrugë tjetër, me përjashtim
të asaj.
I pari i këtyre argumenteve të urta është Libri i Allahut, i
cili ligjëroi me fshirje të kokës e të këmbëve në abdes dhe nuk ka
rrugëzgjidhje tjetër ndaj ligjit të Allahut. Ndërsa pastrimi i
këmbëve nga pisllëku i madh duhet të bëhet patjetër përpara
fshirjes. Këto argumente të veçanta na tregojnë për kushtëzimin e
pastërtisë së pjesëve të abdesit, përpara se të veprojmë me të. 1
Ndoshta larja e këmbëve nga i Dërguari i Allahut (Paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), pretenduar në
lajmet e larjes, ka qenë në këtë aspekt, ose në aspektin e freskimit
të këmbëve, ose të përsosmërisë në pastërti, kur ka pasur kohë të
mjaftueshme për një gjë të tillë.
Allahu e di më së miri. 2

Kjo është arsyeja që shikon bujq dhe punëtorë të tjerë shi’itë, që nuk e kanë
problem pastërtinë e këmbëve jashtë kohëve të namazeve të kushtëzuara. Nëse
dëshirojnë të marrin abdes, i lajnë këmbët e tyre, pastaj marrin abdes me fshirje
mbi pjesën e pastër e të thatë.
2 “Mesail Fikhije”, 82.
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ÇËSHTJA E NËNTË: SHI’ITËT IMAMIJ DHE SAHABËT

Sahabët e Profetit më Fisnik (Paqja dhe bekimet e Allahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) janë myslimanët e parë, që e
kanë parë Profetin (Paqja dhe bekimet dhe Allahut qofshin mbi të e mbi
familjen e tij!), që patën nderin e respektin të shoqëroheshin me të,
të cilët mbartën një anë të rëndësishme në praktikën e përhapjes së
thirrjes islame. Një pjesë e vogël prej tyre shpenzuan jetën e tyre
dhe të të afërmve në përhapjen e Islamit, saqë u shtrinë në skajet
më të largëta dhe i ngritën bazat e tij. Me përpjekje të
vazhdueshme, duke mos përfillur fatkeqësitë, jo vetëm që ngritën
strukturën e Islamit, duke i ngritur shtyllat e tij, por arritën majat
më të larta.
Sikur mos të ishte shkëlqimi i shpatave, fuqia ndihmëse e
tyre dhe zhytja e tyre në vorbullën e vdekjeve, nuk do të ishte
ngritur për të shtyllë e nuk do të bëhej jeshile ndonjë pemë.
Përderisa libri dhe Syneti ishin dy burimet kryesore për të gjithë
myslimanët, të njëjtë ishin edhe shi’itët prej tyre. Drita e tyre
udhëheq në drejtimin e të vërtetave të qëndrueshme dhe nuk ka
pluhur në to. Mendimi i thellë te këto dy burime të pashtershme e
bën mëse të qartë mirësinë dhe dallimin e madh të pozitës së tyre
të lartë në Islam.
Ndoshta ai që thellohet në Libër e Synet, do të gjejë atë që
fshihet prej sahabëve besnikë prej lavdisë e fisnikërisë. Ai që lexon
ajetet e librit të ndritur, rreth muhaxhirëve (emigrantëve nga
Meka në Medine), që i ndoqën me mirësi, nuk e mban veten e tij,
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por ka dëshirë të arrijë pozitën dhe lavdinë e tyre. Madje jo vetëm
që ëndërron të perceptojë çështjen e tyre, por edhe të jetë një prej
tyre. Kush i dëgjon ajetet e zbritura për ata që i dhanë besëlidhjen
të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!), nën pemë ose sahabët e sures “El Fet’h”, 1
patjetër që do t’i shkojnë lotët rrëke e do t’i rrëqethet zemra rreth
këtij grupi të vogël, që i besuan premtimit të Allahut dhe të
Dërguarit të Tij (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!).
Nëse kjo është situatë e sahabëve në Librin e ndritur,
atëherë si mund t’i mohojë dhe t’i kundërshtojë myslimani
sahabët? Si mund ta përshkruajë thirrjen e Profetit (Paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) pa vlerë e dobi
dhe ta akuzojë atë për prapambetje, qoftë në udhëzimin e popullit,
qoftë në zhvillimin kulturor, ekonomik të popullit të tij? Profetit të
Islamit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!) i besoi vetëm një grup i vogël, që numërohej me gishta. Me
përjashtim të këtyre, të tjerët ishin hipokritë, që e fshihnin
mohimin e tyre e hiqeshin si besimtarë, ose që kthyen drejtim pas
Lamtumirës së Profetit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!).
Si mundet një mysliman të përshkruajë thirrjen e tij e të
thotë: Vërtet, ai nuk udhëzoi e nuk bëri të qëndrueshëm në Islam
pas kalimit të 23 viteve të thirrjes së tij, me përjashtim të tre, shtatë
apo dhjetë vetave. Kjo nuk është gjë tjetër veçse shpifje dhe
gënjeshtër e ulët, që nuk e pranon logjika. Më e keqja e të gjitha
Shiko thënien e Allahut të Lartësuar në suren “El Feth”, ajetet 18 dhe 29. Aty
ke një shenjë të qartë në lidhje me atë që folëm.
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këtyre është që të goditen shi’itët me këto përgojime e të gjenden
njerëz që e besojnë këtë, që hedhin baltë në bazat e tij, në
qëndrime e në ide. I pyesim ata për këtë: Cili shi’it, me mend në
kokë, e ka pretenduar këtë? Kur e ka thënë? Ku e ka përmendur
atë?
Shi’itët janë të pafajshëm për këto thënie të pabaza për ta.
Këto rrëfime të sëmura s’janë gjë tjetër veçse një pjesë e
pretendimeve boshe kundër Shi’izmit, që i nxitën emevitët në
kohën e tyre, që ta rrëzonin Shi’izmin në sytë e myslimanëve. Ata
përqafuan pendët e atyre që mezi prisnin shqyerjen e unitetit e të
njësimit islam dhe nxjerrjen në pah të pjesëve të turpshme të
vëllazërisë.
Kjo shpifje shihet edhe në ditët e sotme në një broshurë “Dy
vizione kontradiktore”. Autori i kësaj broshure nxit herë pas here
konfliktin dhe nuk dëshiron gjë tjetër veçse shtimin e përçarjes
dhe ndarjen e ymetit.
Edhe pse janë transmetuar shumë transmetime për këtë,
nuk merren për bazë, sepse nuk janë burim për ideologjinë. Ato
janë lajme ahad, që nuk përbëjnë dituri në aspektin e ideologjive.
Do të të mjaftojë ty studimi i përmbajtjes dhe i zinxhirit të
transmetimit të tyre.
Nëse i llogarisim të udhëzuarit në kohën e Profetit (Paqja
dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) nga Beni
Hashim, i kalojnë dhjetë, duke filluar me xhaxhain e tij, Ebu
Talibin e duke kaluar më të dëlirën e hallës së tij, Fatimen, bijën e
Esedit, me Hamzain, Abasin, Xha’ferin, Akijlin, Talibin, Ubejde
Ibn Harithin, dëshmor në Luftën e Bedrit, Ebu Sufjan ibn El
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Harithin, Nufel ibn El Harithin, Xha’deh ibn Ebu Hubejre, fëmijët
e bashkëshortet e tyre. Përfundohet me Aliun (Paqja qoftë mbi të!),
djemtë e vajzat e tij, bashkëshortja e tij, Fatime Ez Zahra, zonja e
grave të të gjitha botëve.
Ndërsa ata që ranë dëshmorë në kohën e Profetit (Paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) janë me qindra.
Nuk dyshon asnjë mysliman se ata kanë qenë shembujt më të mirë
të besimtarëve të sinqertë, te të cilët jo vetëm që ndikoi Islami, por
i transformoi ata, derisa dhanë jetën e tyre. Ata janë shembujt më
të mrekullueshëm në besim, njësim dhe sakrificë. Më të shtrenjtë e
më të lirë, në shërbim të Islamit dhe të ideologjisë së tyre.
Ndoshta paraqitja e shpejtë e një grupi të këtyre emrave
nuk përbën me tepër se sa ajo që përmendëm për pozitën e këtyre
sahabëve, duke filluar me familjen e Jasirit, për të cilët i Dërguari i
Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!) thoshte: “Ndërkohë ai dëgjonte rënkimin e tij nën torturë: ‘Durim
familja e Jasirit. Premtimi juaj është Xheneti.’” 1
Duke vazhduar me ata që ndërruan jetë në emigrimin në
Habeshe dhe dëshmorët e Luftës së Bedrit e të Uhudit. Në Luftën
e Uhudit ranë dëshmorë shtatëdhjetë sahabë, që i Dërguari i
Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!) i vizitonte dhe i përshëndeste.
Më pas dëshmorët e luftërave e të betejave të tjera, sa
Profeti Fisnik (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) në të drejtë të Sa’ad ibn Muadhit, dëshmor i Betejës
së Hendekut, tha: ”Është tronditur arshi me vdekjen e tij.”
1

“Es Sijretu En Nebeuijeh”, Ibn Hisham, 1:320, botuar në Alepo.
- 233 -

Me shiizmin imamit në doktrinën e tij

Numri i dëshmorëve të Bi’r Maunetu, sipas transmetimit të
Enes ibn Malikut, luhatet në 40, ndërsa sipas transmetimit të të
tjerëve, është 70. Si këta e shumë sahabë të sinqertë e të lavdishëm,
kanë mbajtur besëlidhjen me Allahun. Në Kur’anin e Shenjtë
lexojmë: “Midis besimtarëve ka të atillë, që e kanë mbajtur
besëlidhjen me Allahun. Disa prej tyre kanë vdekur, kurse të
tjerët presin pa ndryshuar asgjë nga besnikëria e tyre.” 1
Dhe: “(Shpërblim kanë edhe ata) të cilëve njerëzit
(hipokritë) u thanë: ‘Shumë njerëz po mblidhen kundër jush,
prandaj frikësohuni!’ e kjo gjë ua shtoi atyre besimin dhe thanë:
“Neve na mjafton Allahu, Ai është mbrojtës i mrekullueshëm!” 2
Dhe: “Një pjesë e plaçkës i takon edhe mërgimtarëve të
varfër, të cilët u përzunë nga vendlindja dhe pasuritë e tyre,
duke kërkuar mirësinë dhe kënaqësinë e Allahut dhe duke
ndihmuar Allahun dhe të Dërguarin e Tij. Pikërisht ata janë
besimtarët e sinqertë. Ndërsa ata që banojnë në Medine dhe që
e kanë pranuar besimin qysh më parë, i duan mërgimtarët që
vijnë në Medine dhe në zemrat e tyre nuk ndjejnë kurrfarë
rëndimi, për atë, që u është dhënë atyre, por duan t’u bëjnë më
mirë mërgimtarëve sesa vetes, edhe pse vetë janë nevojtarë.
Kushdo që ruhet nga lakmia e vetvetes, me siguri që do të jetë
fitues.” 3
A nuk vërtetojnë këto ajete suksesin e Profetit (Paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) në thirrjen e
tij? Rreth tij u bashkuan burra vepërmirë e të sinqertë. Atëherë, si
Sure “El Ahzab”, ajeti 23.
Sure “Ali Imran”, ajeti 173.
3 Sure “El Hashr”, ajetet 8-9.
1
2
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mund të akuzohet një mysliman, që lexon natë e ditë dhe me
bindje, Librin e ndritur, me dështimin e Profetit më Fisnik (Paqja
dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) në thirrjen
e tij, në udhëzimin e ymetit të tij, duke sakrifikuar gjithçka që
kishte?!
Qëndrimi i drejtë dhe i saktë në lidhje me sahabët, është ajo
që ka ardhur në thënien e Prijësit të besimtarëve (Paqja qoftë mbi
të!): “Ku janë vëllezërit e mi, që morën shtegun e drejtë dhe shkelën në
rrugën e së mbarës? Ku është Ammari? Ku është Ibn Texhihani? Ku
është Dhu Shehadetejni? Dhe ku janë të tjerët si ata dhe si shokët e tyre,
që ia premtuan veten vdekjes, e kokat e të cilëve i rrëmbeu një armik i
poshtër?
Imam Aliu kaloi dorën mbi mjekrën e tij të nderuar e të spikatur dhe qau
një copë herë; pastaj vazhdoi: O vëllezërit e mi, që recituat Kur’anin e i
forcuat pozitat e tij, që menduat për detyrimet tuaja e i përmbushët, që
gjallëruat Synetin e shkatërruat sajimet. Ju u përgjigjët, kur ju thirrën
për në Luftën e Shenjtë, ju i besuat prijësit tuaj dhe i shkuat pas.” 1
Kjo që ka ardhur në këtë ligjëratë, nuk është e vetmja nga
thëniet e Prijësit të besimtarëve, Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!). Ai
i ka përshkruar sahabët e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimet
e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) në ditën e Siffinit,
ditën që u bë obligim marrëveshja për të: “Kur ishim me të
Dërguarin e Zotit, ngriheshim edhe kundër prindërve, bijve, vëllezërve e
xhaxhallarëve tanë. Kjo na mbajti të përkushtuar në besimin tonë e të
nënshtruar ndaj vullnetit të Tij, duke iu përmbajtur udhës së drejtë,
përballur vuajtjet e dhembjet e luftuam armikun. Ka ndodhur shpesh në
dyluftime që dikush nga ana jonë e dikush tjetër nga ana e armikut të
1

“Nehxhul Belaga”, Predikimi 182.
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hidheshin mbi njëri-tjetrin si dy pantera të egërsuara, duke u përpjekur
kush e kush të vriste njëri-tjetrin; herë-herë e vinte poshtë njeriu ynë
armikun, dhe herë-herë të tjera triumfonte armiku mbi njeriun tonë.” 1
Kjo është fjala e Imam Ali ibn Ebu Talibit (Paqja qoftë mbi
të!), komandanti i shi’itëve dhe Imami i tyre. A është e lejuar për
atë që beson në imametin e tij, që të mohojë të gjithë sahabët e
Profetit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!), ose t’i bëjë ata të shthurur, apo t’u mveshë atyre ateizmin,
politeizmin e lëkundshmërinë, pa i ndarë ata në pjesë e lloje dhe
më pas të përmendë ndarjet e Kur’anit dhe të Synetit, në të drejtë
të tyre? Kurrsesi jo.
Ky është Imami, Ali ibn Hysejni, që përmend në disa lutje
të tij sahabët e Profetit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!): “O Allah i Plotpushtetshëm! Sahabët e
Muhamedit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) kanë shkëlqyer në shoqërimin e tij. Ata u sprovuan
me sprovën më të mirë, në triumfin e tij, e mbështetën atë dhe
nxituan në përkrahjen e tij, konkurruan në thirrjen e tij, duke iu
përgjigjur, ashtu siç dëgjuan argumentet e mesazheve të tij.
U ndanë nga bashkëshortet e fëmijët për të përhapur fjalën
e Profetit të Islamit(Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!), vranë baballarët e bijtë për vërtetimin dhe
qëndrueshmërinë e Profetësisë së tij, triumfuan me të. Ata që kanë
qenë ashik në dashurinë ndaj tij, shpresonin një “tregti” që nuk ka
falimentim në dashurinë ndaj tij, të cilëve i emigruan familjet, pasi
ishin lidhur me të afërmit e tij, duke u sjellë dobi atyre afrimiteti,

1

I njëjti burim. Ligjërata 56.
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derisa banuan nën hijen e të afërmve të tij. O Allah i
Plotpushtetshëm, mos i harro çfarë lanë për Ty dhe në Ty.
Kënaqi ata nga kënaqësia Jote, për arsye të mohimit të
krijesave që ishin kundër Teje, ngaqë ishin me të Dërguarin Tënd
(Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).
Thirrës për Ty e drejt Teje, falënderoi ata për emigrimin e tyre në
Ty, për sofrat e sojit të tyre, për daljen nga mirëqenia në krizë. Ata
shtuan lavdinë e fesë Tënde nga mizorët e saj. O Allah i
Plotpushtetshëm, përcille te tabi’inët (ndjekësit) e tyre me
mënyrën më të mirë, të cilët thonë: ‘Zoti ynë, na fal ne dhe
vëllezërit tanë…’” 1
Nëse gjendja është e tillë, shi’itët e synitë bien dakord për
lavdërimin në Librin e ndritur, atëherë, cila është tematika e
mosmarrëveshjes ndërmjet këtyre dy grupeve, në mënyrë që kjo të
konsiderohet prej kontradiktave më të mëdha ndërmjet tyre?
Tematika e kontradiktës është në një pikë të vetme: Ehli
Syneti thotë se, kushdo që e ka parë Profetin (Paqja dhe bekimet e
Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe ka jetuar me të,
qoftë edhe një ditë apo dy, gjykohet me drejtësi, që nga moment i
takimit të tij e deri në ditën që ka shkuar në qefin, edhe në qoftë se
ka vrarë, ka prerë, ka bërë kurvëri e të tjera si këto. Këtë mendim e
argumentojnë me fjalën e të Dërguari të Allahut (Paqja dhe bekimet
e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!): “Sahabët e mi janë si
yjet. Këdo që të ndiqni, udhëzoheni.”
Në këtë ka boshllëqe të mëdha. Allahu i ruajttë myslimanët
prej tyre! Historia është në duart tona. Faqet e saj janë dëshmitare
1

“Es Sahijfetu Sexhadije”, Lutja 4.
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për atë që themi. Ne nuk themi atë që ka thënë Hasan El Basriu:
“Allahu i pastroftë shpatat tona nga gjakrat e tyre.”
Le të pastrojmë gjuhët tona. Ne nuk mendojmë se Hasan El
Basriu është i bindur në atë që ka thënë. Ai ka qenë i detyruar ta
thotë këtë fjalë dhe me të ka mbrojtur veten e tij nga sulmet e
emevitëve, të cilët flisnin shumë për drejtësinë e sahabëve në çdo
kohë dhe e përhapnin atë. Madje u mvishnin atyre rrobën e
pagabueshmërisë. Situata arriti deri në atë pikë saqë të akuzoje një
sahabi ka qenë më e ashpër se sa të akuzoje të Dërguarin e Allahut
(Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).
Mohimi i pagabueshmërisë së Profeti (Paqja dhe bekimet e Allahut
qofshin mbi të e mbi familjen e tij!) dhe akuzimi i tij se bënte mëkate,
para dhe pas Profetësisë, ishte çështje e thjeshtë dhe parashtrohej
në formën e besimit logjik dhe nuk fajësohej thënësi i saj. Ndërsa,
po t’i vishej mëkat i vogël apo i madhe ndonjë sahabiu, kjo ishte
diçka e madhe dhe thënësi kundërshtohej rëndë dhe ai duhet të
pendohej përndryshe vritej!!!
Atëherë, ky është objekti i konfliktit, pra, drejtësia e të
gjithëve, pa përjashtim, ose ndarja e tyre në besimtar, jobesimtar,
shembullor, i zakonshëm, asket, i dhënë pas kësaj bote, njohës i
kushtetutës dhe zbatues i saj ose injorant që nuk di gjë prej saj.
Atëherë detyrimisht çështja duhet të zgjidhet nëpërmjet Librit dhe
Synetit, i zhveshur nga çdo mendim i mëparshëm. Të mos na
udhëheqë ne drejt saj veçse argumenti i saktë e fakti i
qëndrueshëm. Për arsye të heqjes së perdes nga e vërteta e drejtë,
po përmendim disa çështje.
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SAHABËT NË KUR’ANIN E SHENJTË

Kur’ani i Shenjtë i grupon sahabët në kategori të ndryshme.
Kështu ai flet për parinë e tyre, ata që i dhanë besëlidhjen Profetit
Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)
poshtë pemës, emigrantët që u dëbuan nga shtëpitë e pasuritë e
tyre, çlirimtarët e të tjerë sahabë, të cilët i lavdëron, duke u
përmendur tiparet dhe cilësitë. Nga ana tjetër, përmend edhe
kategori të tjera, që nuk duhet të ikin nga mendja e jonë. Këto
kategori janë:
1- Hipokritët e njohur. 1
2- Hipokritët e fshehtë, që nuk i njihte Profeti (Paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). 2
3- Të dobëtit në besim dhe të sëmurët në zemra. 3
4- Dëgjuesit e ngatërrestarëve. 4
5- Myslimanët që e përzien diturinë e mirë me atë të keqe. 5
6- Të parët që lëkundeshin kur u prekeshin interesat e tyre. 6

Sure “El Munafikun”, ajeti 1.
Sure “Et Teube”, ajeti 101.
3 Sure “El Ahzab”, ajeti 11.
4 Sure “Et Teube”, ajetet 45-47.
5 Sure “Et Teube”, ajeti 102.
6 Sure “Ali Imran”, ajeti 154.
1
2
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7- I shthururi apo të shthururit, që thënia e vepra e tyre nuk
besohej. 1
8- Myslimanët që nuk u kishte hyrë besimi në zemër. 2
9- Ata me zemër të butë, që e shfaqnin besimin e tyre e
hiqeshin si të tillë, duke dhënë sadaka, si rezultat i dobësisë së
bindjes së tyre. 3
10- Ata që ktheheshin kur përballeshin me qafirët. 4
Këto kategori, nëse i bashkëngjisim me kategoritë e
përmendura më parë, na tregojnë se sahabët e Profetit më Fisnik
(Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të e mbi familjen e tij!) nuk
ishin në një linjë të vetme. Madje ishin të ndryshëm në aspektin e
forcës së besimit, në ndërmarrjen e funksioneve dhe në lënien e
tyre. Kështu që është e domosdoshme seleksionimi i tyre me
peshoren e drejtësisë, me anë të së cilës peshohen të gjitha veprat e
njerëzve. Ndërkohë vërtetohet se bashkëshoqërimi i jep
poseduesit të tij një virtyt, veçse nëse e meriton atë. Bëhet e qartë
si drita e diellit se përpjekja e barazisë në virtyt ndërmjet të gjithë
sahabëve është një çështje boshe nga deklarimi i së drejtës e fjalës
së sinqertë. Këtë thotë edhe Shi’izmi, që është i njëjti rezultat i dalë
nga njeriu që e percepton Kur’anin e ndritur.
2- Ajetet që flasin me lavde për muhaxhirinët dhe ensarët,
nuk tregojnë më shumë se ata kanë qenë shembulli më i mirë i
mirësisë e i virtytit në kohën që kanë zbritur ajetet. Gjithsesi,
Sure “El Huxharat”, ajeti 6. Sure “Es Sexhde”, ajeti 18.
Sure “El Huxhurat”, ajeti 14.
3 Sure “Et Teube”, ajeti 60.
4 Sure “El Enfal”, ajetet 15-16.
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çështjet konsiderohen me fundet e tyre, duke gjykuar për to (pas
zbritjes së ajeteve) me sukses e shpëtim, nëse mbesin me ato cilësi
që kishin. Ndërsa, nëse vërtetohet përmes rrugës së Synetit apo të
historisë së saktë, që ka dalë prej tyre, ajo që nuk lavdëron virtytin
e tij, atëherë nuk kemi rrugë tjetër veçse të gjykojmë me të. Ky nuk
konsiderohet shembulli më i mirë në kundërshtim me Kur’anin e
ndritur. Ai është vëzhgues i situatave në rrethana të veçanta e jo
në të gjitha etapat e jetës së tyre. Nuk është detyra jonë që të
heqim dorë nga Syneti dhe historia e saktë, me argumentin se
Kur’ani i Ndritur i ka lavdëruar ata dhe Allahu i Lartësuar ka
qenë në një periudhë kohe i kënaqur prej tyre.
Siç u njohe edhe më parë, matja e prerë e kadasë është jo
vetëm studimi i të gjitha situatave e i rrethanave të tyre, por edhe
vendosja e tyre përballë Kur’anit dhe Synetit. Sa e sa besimtarë u
ka rrëshqitur këmba në jetë dhe janë kthyer në hipokritë, ose kanë
qenë të lëkundur?! Sa të humbur i përfshiu përkujdesja Hyjnore
dhe ndoqën rrugën e drejtë, duke u bërë njerëz hyjnorë?!
Me një fjalë, për atë që vërtetohet, me argument të saktë,
shmangia e tij nga rruga e drejtë dhe zëvendësimi i besimit të tij
me padrejtësi, kotësi e shkatërrim, gjykohet për këto veprime.
Vlerësimi i tyre bëhet në bazë të dy burimeve. Ndërsa për ata që
nuk vërtetohet rrëshqitja e tyre, flasim me atë që ka urdhëruar
Allahu i Lartësuar për kërkimin e mëshirës për to: “Zoti Ynë na
fal ne dhe vëllezërit tanë, të cilët na konkurruan ne me besim.” 1
3- Fatkeqësisht, një numër i vogël sahabësh u rrëshqiti
këmba dhe devijuan nga rruga. Këtë grup të vogël nuk e preku
studimi i situatave e i rrethanave, sqarimi i qëndrimeve të tyre,
1

Sure “El Hasher”, ajeti 10.
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devijimi i tyre nga rruga e drejtë, me respektin e të tjerëve të
mbetur. Ndoshta numri i devijuesve (jo hipokritëve) nuk i kalon
më shumë se dhjetë.
A është e drejtë të njolloset Shi’izmi se ata i quajnë të pafe e
të shthurur sahabët, me argumentin se studiojnë jetën e një grupi
të vogël e përmendin me paanshmëri veprat e tyre e çfarë thuhet
për to nën dritën e Kur’anit, të Synetit e të historisë së saktë?
Ajo që i atribuohet Hasan El Basriut është më parësore për
t’u kundërshtuar. Nëse shpëtimi është në lënien e përmendjes së
tyre, atëherë përse i japin rëndësi sqarimit të veprave të tyre?
Historia e botuar me duart e të parëve të sinqertë, tregon se ata i
kanë respektuar sahabët, ashtu siç i kanë respektuar pasardhësit e
tyre. Nëse e drejta është që të mos flasim për ta e t’i shfajësojmë
me ixhtihad, atëherë përse Profeti më Fisnik (Paqja dhe bekimet e
Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) i përshkroi disa prej
tyre me lëkundshmëri? Këtë e transmeton Bukhariu e të tjerë. 1
Nëse çështja sillet ndërmjet Kur’anit dhe Profetit (Paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), si shembulli
më i mirë, ose sipas thënies tradicionale të Hasan El Basriut,
atëherë i pari është përcaktuesi dhe i dyti i bie murit me kokë.

1

“Sahijh” El Bukharij, 5:118-119. Komentimi i sures “Nur”.
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LARGIMI NGA FEJA PAS NDËRRIMIT JETË TË PROFETIT

(Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të e mbi familjen e tij!).

Na ka mbetur edhe një fjalë për të thënë: “Nëse qëndrimi i
shi’itëve e i imamëve të tyre kundrejt sahabëve është ai që u
përmend pak më parë, atëherë çfarë do të thotë ajo që transmeton
Ebu Amr El Kishij se njerëzit e lanë fenë pas ndërrimit jetë të të
Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!) dhe u ndanë në tre grupe?! Nëse është e saktë ajo
që përmend, është e domosdoshme të pranojmë se Profeti (Paqja
dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) nuk ka
pasur sukses në thirrjen e tij dhe që nga shkolla e tij kanë dalë
vetëm pak njerëz, që nuk llogariten, përballë atyre që sakrifikuan
për të jetën e tyre e të tjerëve.
Përgjigjja për këtë pyetje është e qartë për atë që e kupton
këtë lloj gjuhe në përmbajtje të kontekstit e në zinxhirin
transmetues të tij. Ajo që transmetoi ai, nuk i kalon shtatë
transmetimet, që janë ndërmjet të dobëtit dhe nuk mbështetesh
dot në të, sepse nuk janë të besueshëm, sipas terminologjisë së
dijetarëve imamij, në kategorizimin e haditheve të saktë, që
pranojnë komentim e nuk vërtetojnë largimin nga feja e daljen nga
Islami, por kanë si qëllim diçka tjetër.
Përsa i përket dobësisë, kjo sepse El Kishij transmeton nga
Hamdeuijeh, Ibrahimi dhe nga bijtë e En Nasijr, i cili ka thënë:
“Muhamed ibn Othmani ka transmetuar nga Hanan ibn Sedijri,
nga babai i tij, nga Ebu Xha’feri (Paqja qoftë mbi të!) i cili ka thënë:
“Njerëzit, pas Profetit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe
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mbi familjen e tij!), ishin kundërshtarë në tre kategori …” 1 Për
dobësinë e këtij transmetimi mjafton prania e Muhamed ibn
Othmanit në zinxhirin e transmetimit. Ai është prej të panjohurve.
Gjithashtu, është edhe tranmsetimi që ka përcjellë nga Ali
ibn El Hukmi, i cili transmeton nga Sejf ibn Amijre, nga Ebu Bekr
El Hadremij: Ebu Xha’feri (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Njerëzit e
lanë fenë, me përjashtim të tre personave: Selman, Ebu Dherr dhe
Mikdad.” 2
Për pasaktësinë e këtij transmetimi mjafton të përmendim
se El Kishij është prej dijetarëve të mëdhenj të shekullit të katërt
hixhri, prandaj nuk është e rregullt që ai të transmetojë nga Ali ibn
El Hukmi, pavarësisht se qëllimi i tij ka qenë El Enbarij që ka
transmetuar nga Ibn Umejri, që ndërroi jetë në vitin 217, apo
qëllimi ka qenë për Zubejrin, që e konsideroi Shejkh Tusij prej
sahabëve të Er Rida (Paqja qoftë mbi të!), i cili ndërroi jetë në vitin
203.
Gjithashtu, ajo që ka transmetuar nga Hamdauijeh ibn
Nasir, i cili ka thënë: “Me mua ka biseduar Muhamed ibn Ijsa dhe
Muhamed ibn Mes’ud, i cili ka thënë: Më ka thënë Xhebraijl ibn
Ahmedi, i cili ka thënë: Na ka thënë Muhamed ibn Ijsa, nga En
Nader Ibn Suvejd, nga Muhamed Ibn El Beshijr: ‘Nuk mbeti
askush pa u sorollatur (pa hequr dorë nga feja), me përjashtim të
Mikdad ibn El Esvedit. Vërtet zemra e tij ishte si thalbi i

1
2

“Rixhalul Kishij” 13, Hadithi 1.
I njëjti burim, 16, Hadithi 13.
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hekurit.’” 1 Transmetimi nga Xhibrijl ibn Ahmedi është i dobët,
sepse ai është i panjohur, ashtu siç është e deleguar në fund të saj.
Ndërsa transmetimet e mbetura, të besueshme, janë fraza të
transmetuara me zinxhirin e transmetimit të Ali ibn El Hasan El
Faddal. Tre të mbeturit janë të saktë. Ai që dëshiron të ndalet te
zinxhiri i transmetimit dhe i përmbajtjes së tyre, le t’i kthehet librit
“Rixhalul Kishij”. 2
Me gjithë këtë, për arsye të shumta, këto transmetime nuk janë
kurrë argumente. Ato arsye janë:
1- Si mund të thuhet se njerëzit, pas të Dërguarit të Allahut
(Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), e
lanë fenë dhe mbetën vetëm tre kategori, që u kapën me
udhëheqjen e Aliut (Paqja qoftë mbi të!) e nuk hoqën dorë prej saj?
Ibn Kutejbe, Et Tabariu transmetuan se një grup nga Beni
Hashim e të tjerë rezistuan në shtëpinë e Aliut, duke kundërshtuar
e duke u rebeluar ndaj asaj që ndodhi në Sakijfe. Nuk e lëshuan
shtëpinë e Imamit vetëm pas kërcënimit, pas premtimit të ndezjes
së zjarrit përpara shtëpisë. Kjo tregon se ka pasur grupe të
sinqerta, që i qëndruan besnik besëlidhjes së dhënë në kohën e
Profetit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!). Ky është teksti i historisë.
Ibn Kutejbe ka thënë: “Beni Hashim u bashkua me
besëlidhjen e ensarëve ndaj Ali ibn Ebu Talibit. Bashkë me ta ishte
edhe Zubejr ibn El Avami (Allahu qoftë i kënaqur me të!).” 3
“Rixhalul Kishij”, 16, Hadithi 13.
Rixhalul Kishij”, 13, Hadithet 3-7.
3 “El Imamije ues Sijase”, 1:10-12.
1
2
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Në një vend tjetër ka thënë: “Vërtet Ebu Bekri (Allahu qoftë i
kënaqur me të!) humbi një grup që e kundërshtuan besëlidhjen e tij
për arsye të Aliut (Allahu e fisnikëroftë fytyrën e tij!). Kështu që
dërgoi Umerin t’i thërriste te shtëpia e Aliut. Ata refuzuan të
dilnin. Në fund u tha: “Pasha atë që ka në dorë jetën e Umerit!
Dilni, ose përndryshe do t’ju djeg të gjithëve!”
Dikush ia ktheu nga brenda: “O Eba Hafs! Brenda është edhe
Fatimja!”
Ndërkohë tha: “Edhe nëse (pra, edhe nëse janë ata).” 1
Et Tabarij transmeton: “Umer ibn El Khatabi erdhi te
shtëpia e Aliut. Në të ishte Talha, Zubejri e burra nga muhaxhirët.
Umer ibn El Katabi tha: ‘Pasha Allahun, do t’ju djeg, ose të dilni
në besëlidhje.’ Zubejri i doli atij me shpatë të zhveshur, por shpata
i ra nga dora. Ndërkohë iu hodhën sipër e ia morën atë.” 2
Ibn Uadih El Akhbarij thotë: “Besëlidhjen e Ebu Bekrit e
kundërshtoi një grup muhaxhirinësh dhe ensarësh dhe anoi nga
Ali ibn Ebu Talibi. Disa prej pjesëtarëve të grupit janë: El Abas ibn
Abdul Mutalibi, El Fadel ibn Abasi, Zubejr ibn A’vam ibn El A’si,
Khalid ibn Saijdi, Mikdad ibn Umeri, Selman El Farisij, Ebu Dherr
El Gifarij, Amar ibn Jasiri, El Berrae ibn Azibi dhe Ubej ibn Ka’bi.
Ebu Bekri ftoi Umer Ibn Khatabin, Ebu Ubejde ibn
Xherrahin dhe El Mugijre ibn Shu’beh. Ai u tha atyre: “Çfarë
mendoni?” Thanë: Mendojmë të marrësh Abas ibn Abdul
Mutalibin dhe t’i caktosh atij një post në këtë çështje...” 3

I njëjti burim.
“Historia” e Et Tabariut, 2:442.
3 “Historia” e Jakubit, 2:124.
1
2
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E gjithë kjo dëshmon se ka ekzistuar një grup që ka mbetur
ashtu siç kanë qenë në periudhën e të Dërguarit më madhështor
(Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Nuk
u dorëzuan përballë shumicës. Iu dorëzuan vetëm atij, rreth
boshtit të të cilit sillej e drejta. E si mund të pretendohet
kundërshtimi për të gjithë sahabët, me përjashtim të një grupi të
vogël?!
2- Si mund të thuhet: Njerëzit e lanë fenë me përjashtim të
tre personave, ndërohë që Es Saduku (Allahu qoftë i kënaqur me të!)
ka përmendur një numër mohuesish të khalifetit. Në fillim të
çështjes numri i atyre ishte dymbëdhjetë burra nga muhaxhirinët
dhe ensarët. Ata janë: Khalid ibn Saijd ibn A’si, Mikdad ibn
Esvedi, Ubej ibn Kabi, Amar ibn Jasiri, Ebu Dherr El Gifariji,
Selman El Farisiji, Abdullah ibn Mesudi, Burejdetul Eslemiji,
Khazijme Ibn Thabit Dhush Shehadetejni, Sehl ibn Hanijfi, Ebu
Ejub El Ensariji, Ebu Hejthem Ibn Tejhani, etj. Pastaj përmend një
e nga një kundërshtimet e tyre rreth çështjes së Khilafetit. 1
3- Ekzistenca e zallamahisë dhe e mosmarrëveshjes në
numrin që përjashton imami, i lë vend më shumë dyshimit, sesa
saktësisë, sepse në disa prej transmetimeve thuhet “vetëm tre”,
diku tjetër thuhet “vetëm shtatë” e në një transmetim të tretë
thuhet “vetëm gjashtë”.
Mospajtimi, edhe pse mund të largohet duke u bazuar te
shkalla e besimit të tyre, ai e dobëson transmetimin dhe e bën të
dyshimtë.
4- Si mund të mohojmë besimin e personaliteteve më të
mëdha të sahabëve, për të cilët kanë rënë dakord edhe shi’itët,
1

El Khisal Esh Shejkh Es Saduk, “Dymbëdhjetë portat”, f. 461-465.
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edhe synitë? Ata janë: Bilal El Habeshij, Huxhr ibn Udeji, Uuejs El
Karnij, Malik ibn Nuvejre, i vrarë padrejtësisht në dorë të Khalid
ibn Uelijdit, Abas ibn Abdul Mutalibi dhe biri i tij, Hibrul Umme e
dhjetëra të tjerë.
Nga fjala e Ja’kubit janë bërë të njohur emrat e
kundërshtarëve kundër besëlidhjes së Ebu Bekrit. Shtoi kësaj
burrat hashimij, që ishin në linjën e Imamit, që jo vetëm që nuk e
kundërshtuan atë, por zhveshën shpatat e tyre në përkrahje të tij,
për interes shumë të lartë. Këtë e përmend me disa fjalë të tij. 1
Gjëja më e rëndësishme që mund të thuhet, në të drejtë të
këtyre transmetimeve, është: Nuk synohet kthimi në mosbesim,
në humbje e injorancë. Por, qëllimi është mosmbajtja e premtimit, i
cili u mor prej tyre në shumë vende, ku më i rëndësishmi është
Gadir Khumi. Këtë e mbështet ajo që transmeton Vehb ibn Hafsi
nga Ebu Basijru, nga Ebu Xhaferi (Paqja qoftë mbi të!):
“Muhaxhirinët, ensarët e të tjerë shkuan 2 te Aliu (Paqja qoftë mbi
të!) e i thanë atij: ‘Pasha Allahun! Ti je Prijësi i besimtarëve! Pasha
Allahun! Ti je më i drejti ndër njerëz e më kryesori, pas Profetit
(Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Na e
jep dorën, që të japim besëlidhjen se, pasha Allahun, do të vdesim
përpara teje.’”
Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) tha: “Nëse jeni të sinqertë,
lëreni për nesër ndjekjen time.”
Ia dhanë besën Prijësit të besimtarëve, Imam Aliut (Paqja
qoftë mbi të!): Selmani, Mikdadi, Ebu Dherri dhe askush tjetër. 3 Ky
“Nehxhul Belaga”, Pjesa “Shkresat”, Nr. 62.
Pra, pas besëlidhjes së Ebu Bekrit.
3 Shiko “Er Rixhal El Kishij” 14, Hadithi 7, nga ky kapitull.
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transmetim është një shembull i qartë se qëllimi është triumfimi i
Imamit (Paqja qoftë mbi të!), për të marrë të drejtën e rrëmbyer. Nga
kjo del se qëllimi i kundërshtimit është mos luftimi me të.
Gjithashtu, këtë e përforcon ajo që vjen nga një transmetim
tjetër, se zemra e Mikdad ibn Esvedit është si thalbi i hekurit.
Edhe pse është me zinxhir të dobët transmetimi, ka një simbol për
këtë, sepse përshkrimi i zemrës së Mikdadit është një tregues i
dëshirës së tij të fortë dhe i qëndrueshmërisë së tij në rrugën e
kundërshtimit të khalifetit.
Supozimi im është se këto transmetime dolën nga gulatët
hashvije, në përkrahje të urdhrit të udhëheqjes e të ndjekjes me
sinqeritet, duke mos e ditur se ajo bie në kundërshtim me
Kur’anin. Kjo është transmetuar nga Prijësi i besimtarëve, Imam
Aliu (Paqja qoftë mbi të!) dhe nga nipi i tij, Zotëria i të përulurve,
Imam Sexhadi, në sexhde për falënderimin dhe lavdërimin e një
numri sahabësh.
Ka një fjalë me vlerë të dijetarit të madh Muhsin Emijn El
Amilij. Ai përfaqëson doktrinën shi’ite. E përmendim tekstin e tij:
“Shi’itët kanë thënë se gjykimi i sahabëve në drejtësi është si
gjykimi i të tjerëve. Nuk mund të gjykohen për drejtësi vetëm e
vetëm me shoqërim, që do të thotë se e kanë takuar Profetin e
Islamit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!) i kanë besuar atij dhe kanë vdekur në Islam. Kjo nuk është e
mjaftueshme për vërtetimin e drejtësisë pas dakordësisë për
mosgabueshmërinë ndaluese të bërjes së mëkateve. Kështu,
gjykojmë për atë që njohim drejtësinë e tij dhe e pranojmë
transmetimin e tij. E kemi për detyrë ta madhështojmë atë, për
shkak të nderit të shoqërimit e të triumfimit të Islamit në rrugën e
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Allahut. Për atë që dimë, në lidhje me të kundërtën e kësaj,
transmetimin e tij nuk e pranojnë, si përshembull: Meruan ibn
Hakem, Mugijre ibn Shu’beh, Uelid ibn Ukbetu, Bisr ibn Ertat,
disa prej Beni Umejes dhe ndihmësit e tyre. Për atë që nuk kemi
njohuri në drejtësi, ndalemi në pranimin e transmetimit të tij.
Ajo që mund të përmendim me këtë rast, është se Profeti
(Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka
ndërruar jetë. Ata që e kanë parë dhe e kanë dëgjuar, i kalojnë
njëqind mijë njerëz, burra e gra. Këtë e rrëfen Ibn Haxheri te libri i
tij “El Isabetu”, në të cilin përcjell një transmetim nga Ebij Zeratu
Er Razij, që thotë: “Thuhet se kur vdiq i Dërguari i Allahut (Paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të e mbi familjen e tij!) kanë qenë njëqind e
katërmbëdhjetë mijë sahabë.” Është e pamundur që kjo shifër të jetë
në favor të tij dhe e ndarë nga prirjet, sepse vetë qeniet njerëzore
janë të gatuara me dashurinë për epshet e prirjet.
Po, për të gjithë ka ndodhur posedimi i devotshmërisë, që
parandalon daljen e mëkateve të mëdha dhe këmbënguljen në të
vogla, thjesht me shikimin e Profetit (Paqja dhe bekimet e Allahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) e besimin në të. Ne e dimë se ka
pasur prej tyre që e kanë pranuar Islamin me vullnetin dhe me
dëshirën e tyre. Ashtu si ka prej tyre që e kanë pranuar Islamin
nga frika e të detyruar. Mes tyre ka pasur njerëz, zemrat e të cilëve
kanë qenë të harmonizuara. Ky komb nuk ka qenë as më shumë e
as më pak se popujt e tjerë, që janë tërhequr nga dashuria dhe
prirja e egos. Të gjithë bij të Ademit (Paqja qoftë mbi të!).
I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të
dhe mbi familjen e tij!) ka thënë të vërtetën: “Do të ndiqni, dorë për
dorë e dhëmb për dhëmb, rrugët dhe modelet e atyre që kanë qenë para
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jush, saqë, nëse njëri prej tyre futet në folenë e kameleonit, do të hyni
edhe ju.”
Nëse shikimi i Profetit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!) e ndalon rënien në mëkat, do të kishte
ndaluar nga lëkundja e renegatimi i një grupi prej tyre, si:
Abdullah ibn Xhahsh, Ubejdull’llah ibn Khatal, Rabijah ibn Umeje
ibn Khalef, El Eshath ibn Kajs 1 e të tjerë.
Në shtesë të kësaj, dëshmojnë edhe ato vepra të tyre që nuk
janë në përputhje me drejtësinë. Po përmendim disa prej tyre:
Kundërshtimi i imamëve të drejtë, përçarja e myslimanëve, vrasja
e qenieve të respektuara, rrëmbimi i pasurive me pa të drejtë,
fyerja, sharja, lufta ndaj myslimanëve, hilja ndaj tyre, mbjellja e
ngatërresës dhe dashuria për këtë botë, konkurrenca për
Prijësipata e udhëheqje, etj. Të gjitha këto janë të ruajtura në librat
e historisë. Janë të ditura e të njohura veprat e Meruan ibn El
Hakem, gjatë khalifetit të Othmanit, gjithashtu të Bisr ibn Ertatit,
të Mugijre ibn Shu’bes, të Uelijd ibn Ukbes, që të gjithë këto prej
sahabëve. 2
Përfundimi i kërkimit studimor është: Objekti i
mosmarrëveshjes e i kontradiktës është drejtësia e sahabëve.
Synitët e marrin këtë çështje si të përgjithshme, ndërsa shi’itët si të
pjesshme. Ndërsa, sharjet e mallkimet e sahabëve, kundërshtimi i
tyre ndaj fesë, pas largimit nga jeta e Profetit (Paqja dhe bekimet e
Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), mos ekzistenca e
1 Tre të parët e braktisën fenë islame e vdiqën të pafe. Esh’athi e dërguan si rob
te khalifi Ebu Bekr dhe u kthye në Islam. E martoi atë me motrën e tij, që ishte e
ve dhe lindi me të Muhamedin, një prej vrasësve të Husejnit (Paqja qoftë mbi të!).
2 El Emijn, “E’ajanush Shijah”, 1:113-114.
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argumentimit të transmetimeve të tyre, në mënyrë absolute, është
akuzë shpifëse e emevitëve, që kanë akuzuar shi’itët (pasuesit) e
familjes së Muhamedit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!), se ata janë të pafajshëm prej tyre.
Dispozitat ligjore dhe gjykimet e Allahut janë të
mrekullueshme! Shi’itët i japin çdo gjëje të drejtën e saj. Direktivat
e fesë së tyre i marrin nga sahabët besnikë. Nuk flasin për atë që
nuk e njohin realisht. Për pjesën e tretë gjykojnë nëpërmjet Librit e
Synetit. Ekzistojnë persona nga të parët që nuk i shkon për shtat
një njeriu të arsyeshëm që të gjykojë lejimin e dashurisë së tyre
dhe të kërkohet mëshirë për ata, sepse kjo do të thotë kundërshtim
i qartë i dispozitave dhe i raporteve sheriatike. Ndër ata
përmendim:
1- Muavije ibn Ebu Sufjani. Mjafton të përmendim atë që
transmeton El Xhahidhi, në broshurën e tij, për Beni Umeje e për
mëkatet që bënë: Muavije, kur u ngjit në pushtet, skllavëroi pjesën
e mbetur të të deleguarve të marrëveshjes, një grup myslimanësh
prej muhaxhirinëve dhe ensarëve. Këtë vit e quajtën viti i
Xhema’ah (tubimit). Por ky vit nuk ka qenë viti i tubimit,
përkundrazi ishte viti i përçarjes, i dhunës e i tiranisë. Në këtë vit,
imameti u transformua në mbretëri çezariane, khalifeti në
gllabërim çezarian. Ai arriti deri aty, sa e kundërshtoi hapur
çështjen e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), duke i sulmuar dukshëm
dispozitat e tij ligjore, 1 duke dalë me këtë nga gjykimi shthurës në
një gjykim mohuesi (qafiri).

1

Është tregues i të quajturit të Zijad ibn Ebijhit, i biri i krevatit, e jo Ebu Sufjani.
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A nuk janë vrasja e Haxher ibn Udejit, ushqimi i Umer ibn
A’sit nga haraçet e Egjiptit, besëlidhja e Jezijdit të pafe, nxitja dhe
shpifja, zgjedhja e mëkëmbësve sipas qejfit, ndalimi i ndëshkimit
për shkak të ndërmjetësimit e afrimitetit, e të tjera si këto, në
kundërshtim me dispozitat e Kur’anit dhe të Synetit? Sigurisht,
këto janë gjynahe të mëdhaja dhe ndëshkimi i tyre do të jetë i
rëndë. Megjithatë, njëra prej tyre është më madhështore dhe
dënimi i tjetrës është më i ashpër. 1
Sot, na vijnë grupe njerëzish dhe na thonë: “Mos e shani
atë, sepse ai ka qenë sahab i Profetit dhe sharja e Muavijes është
bidat. Ai që e urren atë, ka kundërshtuar Synetin. Ata pretendojnë
se prej synetit është pafajësia e atij që kundërshton synetin.” 2
2- Umer ibn A’asi shpifi, nxiti dhe këmbënguli në vrasjen e
Osmanit. Më pas u bashkua me Muavijen, duke i kërkuar gjakun e
tij (Osmanit) nga Ali ibn Ebu Talibi (Paqja qoftë mbi të!), i cili ka
qenë nga mbrojtësit më të fortë të Osmanit dhe më i dashuri dhe
zemërbuti në ditën që urdhëroi Talha ndalimin e ujit për atë dhe
për përshpejtim e vrasjes së tij. E gjithë kjo ka qenë vetëm nga
dëshira e Ibn A’sit për të marrë Egjiptin e jo për Osmanin apo për
Muavijen. Është e çuditshme se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) e paralajmëroi
këtë dhe deklaroi qartë se këta të dy nuk bashkohen veçse me
lamtumirë. 3

Pra, kundërshtimi i Synetit është si kundërshtimi i Kur’anit, ngaqë Syneti
kishte arritur një njohje të madhe, gati sa njohja e Kur’anit.
2 “Resailul Xhahidh”, 294, botim i Egjiptit.
3 Ibn Haxher, “Tathijr El Xhenan”, 102, në fusnotën e librit “Sauaikul Muhrika”.
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3- Jezijd i shthurur, imoral e tekanjoz, khalifi që e caktoi
Muaviu, i cili qëndroi tre vjet në pushtet pas tij (Muaviut). Në
vitin e parë vrau Hysejnin. Në të dytin sulmoi Medinen, ku vrau
aq shumë prej sahabëve e tabi’inëve, sa nuk llogariten lejoi
përdhosjen e nderit të banorëve të Medines. Në vitin e tretë qëlloi
Qaben. 1 Mjafton për kufrin dhe ateizmin haptasi të tij, thënia e Ibn
Ez Zabaras: “Luajti Hashimi me mbretërinë. As lajm nuk i erdhi
dhe as shpallje nuk i zbriti.”
4- Mervan ibn El Hakem ka qenë nga njerëzit që e ka urryer
në shumë Ehli Bejtin. Ibn Haxheri ka thënë: “Nga njerëzit që ka
urryer më shumë Ehli Bejtin ka qenë Mervan ibn El Hakem.” 2
El Hakimi transmeton se Abdurrahman ibn Aufi (Allahu
qoftë i kënaqur me të!) ka thënë: “Kur dikujt i lindte fëmjë në
Medine e dërgonin atë te Profeti (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin
mbi të e mbi familjen e tij!). Ndërkohë që tek ai sollën Mervan ibn El
Hakem dhe ai (Profeti) tha: “Ai është arrogant, biri i arrogantit, i
mallkuar, biri i të mallkuarit.” 3
5- El Uelijd ibn Ukbetu pijanec, që shtonte të obliguarat. 4
6- Abdullah Sa’ad ibn Ebij Serhi, gjakun e të cilit Profeti
(Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) e
lejoi të derdhet. 5
7- Uelijd ibn Jezijd ibn Abdul Melik, i cili pasi e hodhi dhe e
qëlloi atë me shigjeta Librin e Allahut të Lavdishëm tha për atë:
“Më kërcënon mua me fjalën “tiran i ashpër”. Ja, pra, unë jam ky
Ibn Xheuzij, “Tedhkiretul Khauas”, K. “Jezijd ibn Muavije”, 257.
Ibn Haxher “Es Sauaik El Muhrika”.
3 El Hakim “El Mustedrek”, 4:479.
4 El Beladhirij “El Insab” 5:33 dhe Ahmed ibn Hanbel “El Musned”, 1:144.
5 Et Tabarij “Et Tarijkh”, Pjesa 3:295. K. “Përmendja e lajmit të çlirimit”.
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tirani i ashpër. Nëse Zoti yt nuk vjen ditën e grumbullimit, atëherë
thuaj: “O Zot, më shqeu mua Uelijdi!” 1
Es Sujutij thotë: “Uelijdi ka qenë i shthurur, pijanec,
pederast, i ka ardhur vërdallë me kortezi Sulejmanit, vëllait të tij
dhe ka kryer marrëdhënie me bashkëshortet e babait të tij.” 2
Për këto dhe shembujt e tyre, shi’itët janë të shfajësuar e të
gjykuar, në lidhje me to, ashtu siç ka gjykuar Allahu ndaj tyre. A
është i drejtë mohimi i shi’itëve e nxjerrja e tyre nga feja për shkak
të tyre e për shkak të shfajësimit prej tyre? Vërtet, veprat e tyre
djersitin ballin njerëzor e nuk mund të fshihen nga kujtesa.
Ehhh… o Allah!! A është e drejtë që të akuzohen shi’itët me
devijim e dalje nga feja, sepse ata i kundërshtojnë këta persona
dhe i mallkojnë ata?! Në Librin e Tij të Ndritur, Allahu i Lartësuar
mallkoi shumë popuj, gjithashtu edhe i Dërguari i Allahut (Paqja
dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Sikur
veprat e këtyre të peshoheshin me veprat e atyre që Allahu i ka
mallkuar në Kur’an, nuk do të ishin më të lehta e në favorin e tyre.

1
2

Ibn Ethijr “El Kamil Fi Tarijkh”, 5:107.
Xhelaludijn Es Sujutij. “Tarijkhul Khulefa”, 97.
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ÇËSHTJA E DHJETË: SEXHDJA MBI TOKË

Nga dukuritë më të qarta të adhurimit, të përuljes e të
nënshtrimit, nga ana e krijesës ndaj Krijuesit të Tij, është sexhdja
(vënia e ballit mbi tokë). Me anë të saj besimtari përforcon
adhurimin e tij të sigurt ndaj Allahut të Lartësuar. Allahu i
Lavdëruar, për këtë vogëlsi e për këtë bindje me nënshtrim, mbi
atë që bie në sexhde, derdh mirësi të pafundme. Kjo është arsyeja,
që, në disa transmetime, ka ardhur thënia: “Momenti që robi i
Allahut mund të jetë më pranë Zotit të tij, është kur ai është në
sexhde.”
Përderisa namazi është me shkallë e gradë, ku përmes tij
dallohet besimtari nga jobesimtari e mohuesi, edhe sexhdja është
shtyllë prej shtyllave të tij. Atëherë nuk ka gjë më të qartë se
njoftimi i përuljes ndaj Allahut të Lartësuar se sa sexhdja mbi dhè,
rërë, gurë e zall. Përulja mbi to është më e qartë e më e dukshme,
se sa sexhdja mbi hasra e shtroje të shtrenjta e luksi, ari dhe
argjendi. Edhe pse të gjitha janë sexhde adhurimi, në të parën,
adhurimi është në një gradë më të lartë se sa në tjetrën.
Imamijët e praktikojnë sexhden mbi tokë, pavarësisht nëse
janë të pranishëm në vendin e tyre apo janë në udhëtim e nuk e
ndryshojnë atë, veçse nëse është me hasra e shtroje, me kusht që të
jetë nga materiali që nuk hahet e nuk vishet. Ata nuk e shohin
sexhden mbi gjëra të tjera më të sakta se ky namaz, duke zbatuar
saktësisht Synetin e transmetuar nga Profeti më Fisnik (Paqja dhe
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bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), nga Ehli Bejti i
tij dhe nga bashkëkohësit e tij. Këtë çështje do ta sqarojmë më pas.
Gjatë këtij hulumtimi do të dalë në pah se praktikimi i
sexhdes mbi tokë, ose mbi ato që mbijnë prej saj, ka qenë synet
midis sahabëve dhe ndryshimi ndodhi në kohët e mëvonshme.
Për arsye të sqarimit të dukurisë, parashtrojmë çështjet:

1- Mosmarrëveshja midis juristëve për kushtet e sexhdes

Myslimanët kanë rënë dakord njëzëri për rënien në sexhde
dy herë për çdo rekat e nuk ka mosmarrëveshje për këtë. Ai është
Allahu i Lavdishëm, ndaj të cilit bien në sexhde, për gjithçka që ka
në qiej e në tokë, me hir apo me pahir. 1 Parulla e çdo myslimani
është thënia e Allahut të Lartësuar: “Mos i bëni sexhde diellit e
as hënës, por bëni sexhde Allahut që i ka krijuar ato.” 2
Pra, ata janë në mosmarrëveshje në lidhje me kushtet e
sexhdes, dua të them me vendin në të cilin bie në sexhde personi.
Kështu që shi’itët imamij e kushtëzojnë vendin e sexhdes, që të
jetë tokë dhe mbin prej saj, gjëra që nuk hahen e nuk vishen, si:
hasra, rrogoza e të ngjashme me to. Medh’hebet e tjera e
kundërshtuan këtë çështje. Po japim mendimet e disa prej
njerëzve që e kanë kundërshtuar këtë çështje:
1 Tregues i thënies së Allahut të Lartësuar: “Ndaj Allahut bien në sexhde
gjithçka që është në qiej e në tokë, me hir apo me pahir.” Sure “Er Ra’d”, ajeti
15.
2 Sure “Fusilet”, ajeti 37.
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Esh Shejkh Et Tusij, 1 në sqarim të mendimeve të juristëve,
ka thënë: “Sexhdja lejohet veçse mbi tokë, ose çfarë mbin prej saj,
që nuk hahet e nuk vishet, si pambuku e liri, me zgjedhje.” Këtë e
kundërshtuan të gjithë juristët dhe e lejuan sexhden mbi
produktet nga pambuku, nga liri, nga leshi e të tjera si këto. Më
pas ka thënë: Nuk lejohet sexhdja mbi diçka, si: çallma,
mbështjellësja e kokës, kapuçi (kim) i rrobës. Po këtë e ka thënë
Esh Shafiij. Kjo është transmetuar nga Aliu (Paqja qoftë mbi të!), Ibn
Umeri, Ubade ibn Es Samet, Malik dhe Ahmed ibn Hanbel.
Ebu Hanife dhe sahabët e tij kanë thënë: “Nëse bie në
sexhde mbi ato që mbart, siç janë rrobat, sexhdja është e
lejueshme. Nëse bie në sexhde mbi diçka që nuk është e ndarë prej
saj, si për shembull të vendosë dorën e tij e të bjerë në sexhde mbi
të, lejohet, por nuk është e pëlquer.” Kjo është transmetuar nga
Hasan El Basriu. 2
Dijetari i madh El Hil’lij, 3 duke sqaruar mendimet e
juristëve se mbi çfarë duhet të bihet në sexhde, ka thënë: “Nuk
lejohet rënia në sexhde mbi diçka që nuk është tokë dhe as prej
bimëve të saj, si lëkura e leshi.” Ndërsa “xhumhuri” (dijetarët e Ehli
Synetit) e lejoi këtë. Shi’itët dhe imamët e tyre, që janë të drejtët e
Librit dhe shoqëruesit e hadithit të dy të rëndave (Thakalejni), e
përkrahën.
Nga personalitetet e mëdha shi’ite të shekullit të pestë, autor i disa botimeve,
lindur në vitin 385 hixhri. Ndërroi jetë në vitin 460 hixhri. Nga nxënësit e tij
është Shejkh El Mufijdit (336-413 hixhri) dhe Sherijf El Murteda (355-436 hixhri)
(Allahu qoftë i kënaqur me të!).
2 “Mosmarrëveshja 1”, Libri i faljes, Çështjet 112-113, f. 357-358.
3 El Hasan ibn Jusuf ibn El Muhtar El Hil’lij (648-726 hixhri), nga të parët e
shi’itëve të shekullit të shtatë, që nuk i vjen epokave veçse në periudha të
veçanta.
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Ne do mjaftohemi këtu me transmetimin e një aspekti, që
është transmetuar në lidhje me këtë:
Es Saduk transmeton nga Hisham ibn El Hakem, i cili i ka
thënë Ebu Abdullahut, imam Sadikut (Paqja qoftë mbi të!): “Më
trego mua se mbi çfarë lejohet dhe mbi çfarë nuk lejohet sexhdja.”
Imami (Paqja qoftë mbi të!) i tha: “Sexhdja lejohet veçse mbi
tokë, ose mbi ato që mbijnë nga toka, me përjashtim të gjërave që hahen e
vishen.”
Hishami i tha atij: “T’u bëfsha kurban! Cili është shkaku i
kësaj?”
Imami (Paqja qoftë mbi të!) i tha: “Sexhdja është nënshtrim ndaj
Allahut të Lavdishëm e të Lartësuar e nuk duhet të jetë prej gjërave që
hahen e vishen, sepse bijtë e kësaj bote janë robër të asaj që hanë e veshin.
Ai që bie në sexhde për adhurimin e Allahut të Lavdishëm e të Lartësuar
nuk duhet ta vendosë ballin e tij në sexhde mbi diçka që bijtë e kësaj bote
e adhurojnë, të cilët mashtrohen nga mashtrimet e saj.” 1
Kështu nuk ka vend që të qortohen e të kundërshtohen
shi’itët, nëse bien në sexhde mbi tokë, ose mbi gjërat që nuk hahen
e nuk vishen, sepse ata pasojnë thëniet e imamëve të tyre. Ato
transmetime që përcjellin Ehli Syneti për këtë çështje, mbështesin
teorinë e shi’itëve. Në vijim do të bëhet e qartë përmbajtja e
haditheve të rrugës së tyre, ku del e qartë se Syneti thotë për
sexhden mbi tokë e më pas erdhi lejimi, vetëm mbi hasra e të
ngjashme me to. Nuk vërtetohet lejim tjetër, madje ndalohet. Këtë
do ta mësosh në vijim.

“El Uesail 3”, Libri 1, K. “Çfarë duhet të bëjmë mbi sexhde?”, Hadithi 1.
Ekzistojnë transmetime në këtë kontekst. Të gjithë përfshijnë se qëllimi i
sexhdes është përulja, jo arritja e sexhdes. Kështu që ji i vëmendshëm.
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1- DALLIMI NDËRMJET TË BËRIT SEXHDE PËR ATË (PËR
ALLAHUN) DHE TË BËRIT SEXHDE MBI ATË

Shumë njerëz pretendojnë se praktikimi i sexhdes mbi tokë,
ose çfarë mbin prej saj, është bidat dhe e imagjinojnë gurin mbi të
cilin bihet në sexhde një put apo idhull. Por, ata nuk e bëjnë
dallimin ndërmjet të bërit sexhde për atë dhe të bërit sexhde mbi
atë, duke pretenduar se guri apo dheu që vendoset përpara
personit që falet, është një idhull që e adhuron falësi me vendosjen
e ballit mbi të. Nuk duhet të hedhim baltë kundër shi’itëve, nëse
është i mangët kuptimi i kundërshtarit dhe nuk e bën dallimin
ndërmjet dy çështjeve, e pretendon se të bërit sexhde për atë është
të bërit sexhde për vetë atë.
Duke matur e duke krahasuar çështjen e njësuesit me
çështjen e politeistit, me argumentin e bashkëpjesëmarrjes në
adhurim, nga pamja e jashtme, duke u marrë me forma e dukuri,
është më mirë ta marrin edhe të brendshmen e detajet. Kështu që
idhulli, nga idhujtari që adhurohet e përulet për të, vendoset
përpara tij. Idhujtari përulet e bie në sexhde për të, ndërsa
njësuesi, i cili dëshiron të falet për të shfaqur adhurimin, deri në
pozitat më të larta, nënshtrohet për Allahun e Lavdishëm dhe bie
në sexhde për të, duke vendosur ballin e fytyrën e tij mbi dhè, gur,
rërë e zall. Me anë të kësaj shfaq barazinë e tij në vlerësim, duke
thënë: “Ku është dheu dhe Zoti i zotave?”
Po. Bërësi i sexhdes mbi dhè nuk është adhurues i saj,
përkundrazi ai përulet ndaj Zotit të tij, duke rënë në sexhde mbi
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të. Ai që supozon të kundërtën e kësaj, vendi i tij është te
mendjelehtët e do të çojë në vërtetimin e të gjithë atyre që falen me
gjykimin e politeizmit të tyre. Kështu që ai, që bie në sexhde mbi
pambuk, kumash, e të tjera si këto, patjetër që duhet të jetë
adhurues i tyre me këtë gjykim. Kjo është çudia më e madhe.
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2- SYNETI NË SEXHDE NË KOHËN E TË DËRGUARIT TË
ALLAHUT (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) DHE PAS TIJ

Profeti më Fisnik (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të
dhe mbi familjen e tij!) dhe sahabët e tij e kanë praktikuar sexhden
mbi tokë për një periudhë që nuk neglizhohet, duke mbartur
thatësirën e madhe, pluhurin e dheut e lagështirën e baltës për
vite me radhë. Askush nuk ka rënë në sexhde, në atë kohë, mbi
rrobë e çallmë, madje as mbi hasra, mbetje e bërsi ose maja. Gjëja
më e madhe te ata, për shmangien e dëmit nga balli, ka qenë ftohja
e gurëve me duart e tyre e më pas kanë rënë në sexhde mbi to.
Disa prej tyre iu ankuan të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimet e
Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) nga nxehtësia e ashpër.
I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të
dhe mbi familjen e tij!) nuk iu përgjigj atyre, ngaqë nuk kishte
mundësi të ndryshonte urdhrin e Allahut nga vetvetja e tij, deri në
momentin që u transmetua lejimi me rënien në sexhde mbi hasra e
bërsi. Kështu që u zgjerua hapësira për myslimanët, por në një
këndvështrim të kufizuar. Bazuar te kjo, myslimanët, në atë
periudhë kohe, kaluan në dy etapa e jo më shumë:
a- Ajo që ka qenë e obliguar për myslimanët, sexhdja mbi
tokë me llojet e saj të ndryshme, si: dhè, rërë, zall e baltë. Atëherë
nuk ka pasur asnjë lejim.

- 262 -

Me shiizmin imamit në doktrinën e tij

b- Etapa në të cilën u lejua sexhdja mbi mbetjet e tokës, si:
durishte, zall, rrogoza e bërsi, si lehtësim për çështjen dhe
shmangien e zorit, ngushticës e vështirësisë. Nuk ka pasur më
asnjë etapë tjetër të zgjerimit të çështjes së myslimanëve, siç
pretendojnë disa.
Sqarimi për ty është:
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ETAPA E PARË: SEXHDJA MBI TOKË

1- Të dy grupet, synitët dhe shi’itët transmetojnë nga
Profeti më Fisnik (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!): “E tërë toka është bërë për mua xhami (vend sexhdeje)
dhe pastërti.” 1
Ajo që kupton prej hadithit është: Çdo pjesë e tokës është
xhami dhe e pastër. Bie në sexhde mbi të e bën nijet tejemumin.
Bazuar mbi këtë, toka synon dy drejtime, sexhden dhe tejemumin.
Komentimi i transmetimit: Adhurimi e sexhdja për Allahun e
Lartësuar nuk është specifik për një vend pa një tjetër, madje toka,
si e tërë, është xhami për myslimanët. Në të kundërt me të tjerët,
për të cilët specifikohej adhurimi në sinagoga e kisha. Ky kuptim
nuk e ndryshon atë që thamë. Nëse toka, në mënyrë absolute,
është xhami për ata që falen, është e domosdoshme që e gjithë
qenia e tokës të jetë e vlefshme për adhurim.
Pra, ajo që përmendet është kuptimi praktik i saj.
Përshkruhet qëllimi i përmendjes së fjalës “pastërti” pas fjalës
“xhami”, si dy përcaktues kallëzuesorë të foljes “u bë”. Rezultati
është përshkrimi i tokës me dy cilësi: ekzistenca e saj “xhami” dhe
cilësia tjetër “pastërti”.

1 “Sahijh” El Bukharij 9101, Libri “Tejemumi”, Hadithi 2. “Sunenul” Bejhakij,
2:433, K. “Kudo që të zërë namazi, falu se aty është xhami”. Edhe të tjerë e
transmetuan këtë në librat e tyre të saktë.
- 264 -

Me shiizmin imamit në doktrinën e tij

El Xhessas e kuptoi kështu hadithin e Profetit të Islamit
(Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!): “Ai
që e bëri tokën xhami dhe pastërti është Allahu i Lavdishëm.” 1
Edhe shpjegues të tjerë të haditheve kanë pasur të njëjtin
mendim me El Xhessasin.

1

El Xhassas, “Ahkamul Kur’an”, 2: 389, Botim i Bejrutit.
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FTOHJA E GURËVE PËR SEXHDE

1- Nga Xhabir ibn Abdullah El Ensariji është transmetuar:
“Isha duke u falur me Profetin (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!) ylenë. Mora një grusht gurësh e i
vendosa në pëllëmbën e dorës. I kaloja sa te njëra pëllëmbë në
tjetrën, derisa u ftohën. Pastaj i vendosa ata poshtë ballit tim, në
mënyrë që të bëj sexhde mbi to.” 1
Bejhakiu e komentoi atë: “Sikur të lejohej sexhdja me
rrobën e lidhur, do të ishte më e lehtë se sa ftohja e gurëve me
pëllëmbë e vendosja e tyre për sexhde.” 2
Themi: Sikur sexhdja, në mënyrë absolute, të ishte e lejuar
mbi të gjitha rrobat e lidhura e të ndara, do të ishte më e lehtë, se
sa ftohja e gurëve e do të ishte e mundur mbajtja e një shamie apo
diçka të ngjashme me të për të bërë sexhde mbi to.
2- Enesi transmeton: “Isha me të Dërguarin e Allahut (Paqja
dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ishte
shumë nxehtë. Ndërkohë njëri prej nesh mori një rrogoz (hasër) në
dorën e tij. Kur u ftoh, e vendosi e bëri sexhde mbi të.” 3
3- Khibab ibn El Erti ka thënë: “U ankuam te i Dërguari i
Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
1 “Musned” Ahmed, 3:327 nga Hadithi i Xhabirit. “Synenul” Bejhakij”, 1:439, K.
“Përshpejtimi i namazit në të nxehtin e madh”.
2 “Synenul” Bejhakij”, 2/105.
3 “Sunenul Kubra”, 2/106.
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tij!) prej nxehtit të madh që kishim në ballë. I ftohëm ata e nuk u
ankuam.” 1
4- Ibn Ethijri, në lidhje me kuptimin e hadithit, ka thënë:
“Ata, përderisa iu ankuan të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), nuk gjenin
diçka tjetër që ta zëvendësonin e të binin në sexhde mbi një pjesë
të rrobës së tyre.” 2
Këto transmetime përshkruajnë se Syneti në namaz, për
sexhden, është kryer vetëm mbi tokë. I Dërguari i Allahut (Paqja
dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) nuk u
lejonte myslimanëve ndryshimin e saj mbi rroba të lidhura apo të
ndara. Ai (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!), me gjithë qenien e tij, me besimtarët tolerantë e mëshirues,
edhe pse i nxehti i madh i dëmtonte, obligoi prekjen e tokës me
ballë.
Ajo që përshkruan zbatimin e sexhdes mbi tokë,
këmbënguljen e Profetit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të
dhe mbi familjen e tij!) me vendosjen e ballit mbi të dhe jo mbi një
rrobë të lidhur, si çallma e as të ndarë, si shamitë e sixhadet,
transmetimin e hadithit me urdhrin me pluhurosje, ose bërjen me
dhè, e gjejmë jo vetëm në një transmetim, por në shumë të tilla.

1
2

“Sunenul” Bejhakij, 2/105, kreu “Zbulimi i ballit”.
Ibn Ethijr, “En Nihaje”, 2/497, Lënda “Ankesa”.
- 267 -

Me shiizmin imamit në doktrinën e tij

URDHRI I BËRJES SË BALLIT ME DHÉ
1- Halid El Xhuhnij ka thënë: “Profeti (Paqja dhe bekimet e
Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) pa Suhejibn të bjerë në
sexhde, sikur ai të kishte frikë nga dheu e i tha atij: “Bëje me dhè
fytyrën tënde o Suhejb.” 1
Është e qartë se Suhejbi ka pasur frikë të bjerë në sexhde në
dhè, përkundrejt rrobës së lidhur apo të ndarë, hasrave, rrogozave
e gurëve të pastër. Me gjithë konsideratën, hadithi është dëshmi e
përparësisë së sexhdes në dhè përballë sexhdes mbi gurishte. Këtu
tregohet lejimi i sexhdes mbi gurishte kundrejt gjërave të tjera të
tokës.
2- Umu Seleme (Allahu qoftë i kënaqur me të!) ka
transmetuar: “Profeti (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!) pa një shërbëtor tonin, që e quanin Eflah, që
frynte, nëse binte në sexhde e i tha: “O Eflah, bëhu me dhè.” 2 Në një
transmetim tjetër lexojmë: “O Rebah. Bëje fytyrën tënde me dhè.” 3
3- Ebu Salihu ka transmetuar: “Hyra te Umu Seleme.
Ndërkohë, në shtëpinë e saj hyri djali i vëllait të saj dhe fali dy
rekate. Në momentin që ra në sexhde, fryu dheun. Umu Seleme i
tha: “O djali i vëllait tim, mos fryj. Unë kam dëgjuar të Dërguarin
e Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!) t’i thoshte një djali, që quhej Jesar, që frynte: “Për hir të Allahut,
bëje me dhè fytyrën tënde!” 4

El Muttekij El Hindij, “Kenzul Ummal”, 7:465, Nr. 19810.
I njëjti burim, 7:459, Nr. 19776.
3 I njëjti burim, Nr.19777.
4 El Muttekij El Hindij, “Kenzul Ummal”, 7:465, Nr. 19810 dhe “Musned”
Ahmed, 6:301.
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URDHRI ME HEQJEN E ÇALLMËS NGA KOKA

1- Transmetohet se Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet e
Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), kur binte në sexhde, e
hiqte çallmën nga koka e tij. 1
2- Transmetohet nga Imam Aliu, Prijësi i besimtarëve (Paqja
qoftë mbi të!): “Nëse ndonjëri prej jush falet, atëherë le ta heqë
çallmën nga fytyra e tij.”, domethënë të mos bëjë sexhde mbi
rrethin e çallmës. 2
3- Salih ibn Hajavan Es Sibai ka transmetuar se i Dërguari i
Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!), në krah të tij, pa një burrë të binte në sexhde me çallmë në
kokë. Ndërkohë i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ia hoqi çallmën nga koka. 3
Këto transmetime zbulojnë se myslimanët në atë kohë nuk
ishin të ngarkuar me tjetër gjë veçse me sexhde mbi tokë. Nuk ka
ekzistuar asnjë lejim, me përjashtim të ftohjes së gurëve. Po të
kishte pasur lëshim, nuk do ta vepronin këtë dhe Profeti (Paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) nuk do të
kishte urdhëruar me dheun apo me heqjen e çallmës.

Ibn Sa’ad. “Et Tabakat El Kubra”, 1:151. Gjithashtu, “Sexhdja mbi tokë”, 41.
Muntekhab “Kenzul Ummal”, fusnota 3:194.
3 El Bejhakij, “Sunenul Kubra”, 2:105.
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ETAPA E DYTË: LEJIMI I SEXHDES KHUMRAH 1 E HASRA

Hadithet e përmendura te Sahihat, te Musnedet dhe në
libra të tjerë, flasin për zbatimin praktik të Profetit (Paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe të
sahabëve të tij me sexhden mbi tokë, duke mos e ndryshuar atë,
edhe atëherë kur çështja bëhej e vështirë nga i nxehti i madh.
Mirëpo, për këtë çështje, ekzistojnë tekste të ndryshme që
transmetojnë lejime dhe lëshime që i janë shpallur Profetit të
Islamit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!) prej Allahut të Lartësuar, si për shembull, sexhdja mbi ato që
mbijnë nga toka, duke lehtësuar me këtë çështjen e sexhdes dhe
shmangien e vështirësisë, në të nxehtë e të ftohtë dhe në rastet kur
toka është e lagur.
Më poshtë po japim tekstet e tyre:
1- Enes ibn Maliku ka thënë: “I Dërguari i Allahut (Paqja
dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) është falur
mbi khumretu. 2
2- Ibn Abasi ka transmetuar: “I Dërguari i Allahut (Paqja
dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) është falur
1

Khumratu ishte copë hasre prej fije palme. Madhësia e saj ishte aq sa për të
vendosur mbi të ballin për sexhde.
2

Ebu Naijm El Asfehanij, “Akhbar Isbahan”, 5:141.
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mbi khumretu.” E në një vend tjetër lexojmë: Profeti (Paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) është falur mbi
khumretu.” 1
3- Nga Aishja transmetohet: “Profeti (Paqja dhe bekimet e
Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) është falur mbi
khumretu.” 2
4- Nga Umu Seleme transmetohet: “Profeti (Paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) është falur mbi
khumretu.” 3
5- Nga Mejmune transmetohet: Profeti (Paqja dhe bekimet e
Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) është falur mbi
khumretu.” 4
6- Nga Umu Seleme transmetohet: “Profeti (Paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) është falur mbi
khumretu.” 5
7- Nga Abdullah Ibn Umeri transmetohet: “Profeti (Paqja
dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) është falur
mbi khumretu.” 6

“Musned” Ahmed, 1:269-303-309 dhe 358.
I njëjti burim, 6:179. Gjithashtu, i ka thënë asaj që ka pasur pranë, t’i japë edhe
atij një khumretu.
3 I njëjti burim, 302.
4 I njëjti burim, 331-335.
5 I njëjti burim, 377.
6 I njëjti burim, 92-98.
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SEXHDJA MBI RROBA

U njohe me dy etapat e kaluara. Nëse ekziston etapa e tretë,
ajo është etapa e lejimit të sexhdes jo në tokë dhe çfarë mbin prej
saj, për shkak të justifikimit dhe të domosdoshmërisë. Duket se ky
lejim ka ardhur më vonë se sa dy etapat e para. Për arsyet e lejimit
u njohe më lart.
Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të
dhe mbi familjen e tij!) nuk iu përgjigj ankesave të sahabëve nga i
nxehti i madh dhe i ftohti. Ai dhe sahabët e tij vazhduan të binin
në sexhde, duke bartur të nxehtin e të ftohtin. Por Allahu i
Lavdëruar, për shmangien e ngushticës e të vështirësisë në
sexhde, lejoi e bëri lëshim që, për nevoja të justifikueshme, të
bëhet sexhde me rroba.
Po përcjellim për ju se çfarë është transmetuar në lidhje me këtë:
1- Nga Enes ibn Malik transmetohet: “Kur faleshim me
Profetin (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!) askush prej nesh nuk kishte mundësi ta vendoste ballin e tij
mbi tokë, të shtronte rrobën e tij e pastaj binte në sexhde.”
2- Te “Sahijh” El Bukharij lexojmë: “Po faleshim me
Profetin (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!). Askush prej nesh nuk pati mundësi ta vendoste ballin mbi
tokë. Profeti (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) shtroi rrobën e tij e pastaj bëri sexhden mbi të.
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3- E në një term të tretë: Kur faleshim me Profetin (Paqja dhe
bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), ndonjë prej
nesh, nga nxehtësia e madhe, një pjesë të rrobës e vendoste në
vendin e sexhdes. 1
Këto transmetime, të përcjella nga autorët e librave të saktë
e sipas zinxhirëve të transmetimit, nxjerrin në pah vërtetësinë e
një pjese që është thënë në këtë aspekt sipërfaqësor të lejimit të
sexhdes mbi rrobë, në rastin e zgjedhjes.
Transmetimi i Enesit është një tekst specifik i lejimit në rast
nevoje dhe është shembull krahasues i këtyre rasteve. Po
transmetojmë disa prej tyre:
1- Abdullah ibn Mahrez ka transmetuar nga Ebu Hurejre:
“I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!) është falur mbi rrethrrotullimin e çallmës së tij.” 2
Ky transmetim, megjithëse është në kundërshtim me atë që
ka ndaluar Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!), për sexhden, është i mbartur me lejim
në rast nevoje. Këtë e deklaron qartë Bejhakiu, te libri i tij “Es
Synen”, ku thotë: “Esh Shejkhi ka thënë: ‘Ajo që është transmetuar
nga Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe
mbi familjen e tij!) në lidhje me sexhden, mbi rrethrrotullimin e
çallmës, nuk prish punë dhe është më e sakta që transmetohet.”

1 “Sahijh” El Bukharij, 1:101. “Sahijh” Muslim, 2:109. “Musned” Ahmed, 1:100.
“Es Sunen El Kubra”, 2:106.
2 “Kenzul Ummal”, 8:130, Nr. 22238.
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Në lidhje me këtë është thënia e Hasan El Basrijit, që rrëfen
për sahabët e Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!). 1
Ibn Rashidi ka transmetuar: “Kam parë Makhulen duke
bërë sexhde mbi çallmën e tij e i thashë: “Përse bën sexhde mbi
të?” Tha: “Kam frikë të ftohtin.” 2
2- Nga Enesi është transmetuar: “Po faleshim me Profetin
Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen
e tij!). Njëri prej nesh bëri sexhde mbi rrobën e tij.” 3
Transmetimi nënkupton lejimin në rast nevoje, siç e
krahasuam edhe më parë, me atë që ka transmetuar Buhariu: “Po
faleshim me Profetin Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin
mbi të dhe mbi familjen e tij!) në një të nxehtë të madh. Njëri prej
nesh nuk mundi ta vërë fytyrën e tij në tokë, prandaj shtroi rrobën
e tij e ra në sexhde mbi të.” 4
Këtë e përkrah edhe En Nisaij. Gjithashtu, prej tij është
transmetuar: “Nëse faleshim pas Profetit (Paqja dhe bekimet e
Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) me abdes, binim në
sexhde mbi rrobat tona, nga frika e të nxehtit.” 5
Ekzistojnë edhe transmetime dritëshkurtra në argumentim,
që nuk tregojnë më tepër, se Profeti (Paqja dhe bekimet e Allahut

El Bejhakij: “Es Sunen”, 2: 106.
El Bejhakij: “Es Sunen”, 2: 106.
3 El Bejhakij. “Sunenul Kubra”, 2:106, K. “Ai që shtron rrobën e bën sexhde mbi
të”.
4 El Bukharij, 2:64, Libri i faljes, K. “Shtrimi i rrobës në falje për sexhde”.
5 Ibn Ethijr, “El Xhamiu Lil Usul”, 5:468, Nr. 3660.
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qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) është falur mbi lëkurë të regjur.
Por, a ka bërë sexhde mbi atë, për këtë nuk ka argument.
3- Nga Mugijre ibn Shu’behi është transmetuar: “I Dërguari
i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!) është falur mbi haser e lëkurë të regjur.” 1
Transmetimi nga Junus ibn El Harthi, edhe pse është i
dobët, tregon se kjo nuk është një dukuri e sexhdes mbi të. Nuk
bashkohen falja mbi lëkurë të regjur e sexhdja mbi të. Ndoshta
Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) e ka vendosur fytyrën e tij mbi tokë, ose mbi atë që
mbin prej saj. Obligimi i bashkëshoqërimit nuk saktësohet
plotësisht.

1

Ebu Daud: “Es Sunen”, K. “Falja mbi gjërat e regjura”, Nr. 331.
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REZULTATI I KËRKIMIT STUDIMOR

Studiuesi dhe kërkuesi i këtyre transmetimeve do të gjejë,
pa mëdyshje, se çështja e sexhdes në namaz ka kaluar në dy ose në
tre etapa. Në etapën e parë, sexhdja ka qenë obligim në tokë e për
myslimanët nuk lejohej të bëhej sexhde mbi diçka tjetër. Në etapën
e dytë, erdhi lejimi mbi ato gjëra që mbijnë nga toka. Pas këtyre dy
etapave nuk ka pasur etapë tjetër, me përjashtim të lejimit të
sexhdes mbi rroba, vetëm në rast nevoje. Kështu që ajo që duket
prej transmetimeve, në lidhje me sexhden, mbi postiqe e të
ngjashme me to, në mënyrë absolute, është vetëm në rast nevoje.
Nuk ka argumentime për sexhde mbi to.
Që këtej bëhet e qartë se ajo që praktikuan e zbatuan
shi’itët, nuk është gjë tjetër veçse ajo që ka ardhur prej Synetit të
Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi
familjen e tij!) dhe nuk kanë devijuar prej tij asnjë grimcë. Ndoshta
juristët janë më shumë në dijeni se sa të tjerët, sepse ata janë
besnikët e mesazhit hyjnor dhe argumentuesit e rrugës
kushtetuese. Ne ftojmë në hulumtim e perceptim, për vërtetimin e
së drejtës e për shmangien e të rejave që hyjnë në fe.
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CILI ËSHTË SEKRETI I MARRJES SË DHEUT TË PASTËR?

Shumë prej vëllezërve tanë të Ehli Synetit parashtrojnë një
pyetje: Cila është arsyeja që shi’itët marrin dhè të pastër, qofshin
në vendet e tyre apo edhe kur udhëtojnë, dhe bëjnë sexhde mbi të
e jo mbi diçka tjetër? Ndoshta njerëzit e thjeshtë imagjinojnë se
shi’itët bien në sexhde për të dhe jo mbi të, duke adhuruar në këtë
mënyrë gurin e dheun. Kjo ndodh se ata të vobektë nuk e bëjnë
ndarjen ndërmjet sexhdes mbi dhè dhe sexhdes për të.
Sidoqoftë, përgjigjja është e qartë. Te shi’itët preferohet
marrja e dheut të pastër, duke u siguruar mirë për pastërtinë e tij.
Nuk ka rëndësi se çfarë dheu është ai, nga çfarë toke është marrë.
Dhè mund të merret nga çdo pjesë apo nga çdo cep i botës. Të
gjitha për këtë punë janë të njëjta.
Kjo domosdoshmëri nuk është gjë tjetër veçse si
domosdoshmëria e pastërtisë së trupit, të rrobave dhe e vendit të
faljes. Ndërsa sekreti i marrjes së dheut është besimi në pastërtinë,
të cilën e lejon e gjithë toka, duke e marrë si xhami, që përshtatet
me çdo vend ku ndodhet myslimani jo vetëm kur udhëton, por
edhe aty ku banon. E si të jetë ndryshe, kur këto vende janë të
banuara me njerëz të ndryshëm, myslimanë apo jo myslimanë,
korrekt me bazat themelore të pastërtisë apo jo.
Ky është një problem i madh, me të cilin përballet
myslimani në namazin e tij. Për këtë nuk ka pengesë, që të marrë
për veten e tij dhè të pastër e të sigurohet për pastërtinë e tij dhe të
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bjerë në sexhde, gjatë namazit të tij, duke qenë i sigurt në sexhden
e tij prej pisllëqeve, mbeturinave e papastërtive, me anë të së
cilave nuk afrohet fare te Allahu. As syneti i Profetit nuk e lejon
sexhden mbi të e as mendja e shëndoshë nuk e pranon atë,
veçanërisht pas transmetimit të përforcimit të plotë e të arrirë për
pastërtinë e organeve të personit që falet dhe të rrobave të tij. Jo
vetëm kjo, por transmetohet se ndalohet falja në vendet, si:
vendgrumbullimi i plehrave, thertoret, rrugët e hapura, banjo, në
vendqëndrimin e deveve. Madje është urdhëruar pastrimi i
xhamive dhe parfumosja e tyre. 1
Kjo bazë ka qenë e qëndrueshme te të parët vepërmirë,
edhe pse i ka shpëtuar historisë prej transmetimit të saj. Është
transmetuar se Et Tabiij, juristi Mesruk ibn Exhda, i cili ndërroi
jetë në vitin 62 hixhri, në udhëtimet e tij merrte me vete një sasi
dheu nga Medina, që të ibnte në sexhde mbi të. Këtë e ka nxjerrë
Ibn Ebu Shejbe në librin e tij “El Musenif”, kapitulli “Ai që mbarte
në anije diçka për të rënë në sexhde mbi të”. 2
Këtu bëhet e qartë se zbatimi praktik i shi’itëve me marrjen
e dheut si xhami, nuk është gjë tjetër veçse lehtësim i çështjes së
atij që falet jo vetëm kur është në udhëtim, por edhe kur është
banues në një vend. Ky veprim bëhet nga frika se nuk gjen ndonjë
tokë të pastër, ose hasër të pastër për t’u falur.
Kjo është e ngjashme me atë që një mysliman merr një pjesë
dheu të pastër, me qëllim tejemumin me të. Sekreti i praktikimit të
shi’itëve dhe parapëlqimi i sexhdes mbi dheun Husejnij, është që,
kur të vendosë fytyrën e tij mbi këtë dhè, të kujtojë jo vetëm jetën
1
2

Dijetari i madh El Emijnij. “Sijretuna dhe sunnetuna”, 158-159.
Ebu Beker ibn Ebij Shejbe. “El Musenif” 1:400 si te “Sexhdja mbi dhè”, 93.
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dhe sakrificën e këtij imami, por edhe Ehli Bejtin e tij, lidhjen e
fortë me sahabët e tij në rrugën e ideologjisë, të parimit dhe të
ndalimit të shthurjes e të shkatërrimit.
Sexhdja është një nga shtyllat më të mëdha të faljes. Në një
hadith thuhet: “Robi ndodhet më afër me Zotin e tij në sexhde.”
Ata vendosën trupat e tyre si sakrificë për të drejtën dhe
shpirtrat e tyre u ngritën në pozitën më të lartë, në mënyrë që të
përulet e të nënshtrohet, duke u përshtatur me pozitën dhe
nivelin, me urrejtjen e kësaj bote të rremë, bukuritë e të cilës do të
ikin.
Ndoshta ky është synimi i sexhdes mbi të e shmang shtatë
perdet. Ky fakt ka ardhur në lajm. Në këtë sexhde është sekreti i
ngritjes e i udhëtimit qiellor prej dheut te Zoti i botëve. 1
Dijetari i madh El Emijnij ka thënë: “Ne marrim nga dheu i
Qerbelasë një pjesë të ndritur e gurë dhe biem në sexhde mbi to.
Edhe juristi i të parëve tanë, Mesruk ibn Exhda, barte me vete një
pjesë të dheut të Medines së ndritur e binte në sexhde mbi të.
Nxënësi i khalifetit udhëzues, juristi i Medines, mësuesi i Synetit,
ishte shumë larg të rejave që futen në fe. Nuk ekziston në të asnjë
lëkundje, keqardhje apo diçka që e kundërshton thirrjen e Kur’anit
apo që kundërshton Synetin e Allahut dhe Synetin e të Dërguarit
të Tij (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e
tij!).
Marrja e dheut të Qerbelasë, si xhami te shi’itët, nuk është
obligim i prerë, as nga obligimet e legjislacionit të fesë, as se e ka
1

“Toka dhe dheu Husejnij”, 24.
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detyruar medh’hebi. Kësaj nuk i ndahet askush, që prej ditës së
parë, është zgjedhur ndërmjet dherave të tjerë të të gjithë tokës
dhe është lejuar sexhdja mbi të. Kjo kundërshton atë që
pretendojnë injorantët në njohjen dhe idetë e tyre.
Ai nuk është më shumë se një preferencë logjike e zgjedhje
e asaj që është më e mirë për të bërë sexhde mbi të për mendjen,
logjikën e vlerësimin, ashtu siç ke dëgjuar. Shumë prej burrave të
medh’hebit, në udhëtimet e tyre marrin dhè të ndryshëm, jo të
asaj të Qerbelasë, gjithashtu edhe sende mbi të cilat lejohet sexhdja
mbi to, si hasra të pastra, dhe khumretu dhe mbi to bien në sexhde
gjatë namazeve të tyre. 1
Kjo është një përmbledhje e kësaj çështjeje juridike dhe
detajet e saj janë në vendin e tyre. Për këtë kanë ndihmuar
shkrimet e personaliteteve të mëdha të kohës e të mëdhenjtë e saj.
Po përmendim disa prej tyre:
1- El Muslih El Kebijr, Shejkh Muhamed Hysejn Kashiful
Gita (1295-1373 hixhri) te libri i tij “Dheu Hysejnij”.
2- Dijetari i madh, Shejkh Abdul Hysejn El Emijnij, botues i
librit “El Gadijr” (1320-1390 hixhri). Ka përmbledhur një mesazh
për këtë temë në fund të librit të tij “Sijretuna ue Sunenuna”.
3- “Sexhdja mbi tokë”, e dijetarit të madh Shejkh Ali El
Ahmedij, një vepër e arrirë në të gjitha elementet e saj.
Ajo që përmendëm në lidhje me këtë çështje, është marrë
nga drita e diturive të tyre. Allahu i mëshiroftë dijetarët tanë të
Dijetari i madh El Emijnij. “Sijretuna ue Sunenuna”, 166-167, Botim i Nexhefit
të ndritur.
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mëparshëm dhe i ruajttë trashëgimtarët e tyre. Këto janë temat që
i trajtuam në mënyrë të përmbledhur në këtë broshurë.
Falënderimi i përket vetëm Allahut, Zotit të botëve. Paqja
dhe bekimi i Allahut qofshin mbi Muhamedin dhe mbi familjen e
tij të pastër!
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INDEKSI I BURIMEVE TË LIBRIT

Fillojmë me begatinë e Kur’anit të Ndritur.

Germa (Elif)

1. “El Ithna ashrijetu dhe Ehli Bejti”, Muhamed Xheuad
Mugnije.
2. “Akhabaru Asbahan”, Ebu Naijm El Asfahanij Ahmed ibn
Abdullah (430 hixhri) Intisharat Xhihan, Taheran.
3. “El Erdu ue et turbetul Hysejnijeh”, Esh Shejkh Muhamed
Hysejn Ali Kashiful Gita (1373 hixhri).
4. “Ahkamulul Kur’an”, El Xhassas Ahmed ibn Ali (370
hixhri), Shtëpia Botuese e Librit Arab, Bejrut, 1406 hixhri.
5. “Aslu shi’ia ue usululiha”, Esh Shejkh Muhamed Hysejn
Ali Kashiful Gita (1295-1373 hixhri). Shtypshkronja “Irfan”,
Sajda, 1355 hixhri.
6. “Usulu Dijn”, Muhamed ibn Abdul Kerijm El Bezdevij
(421-493 hixhri), shtypshkronja “Ihjau turathil arabij”,
Kajro, 1383 hixhri.
7. “I’tikatadul imamijeh”, Es Suduk, Muhamed ibn Babavij El
Kummij (381 hixhri), botuar në Haxher.
8. “A’janu shi’ia”, Es Sejid Muhsin El Emijn El Amilij (1371
hixhri), shtypshkronja “Et Tearuf”, Bejrut.
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9. “Ilahijat” – teologji, Muhamed Mekkij El Amilij, nga
leksionet e dijetarit të madh Esh Shejkh Xha’fer Subhanij,
Shtypshkronja Islame, Bejrut, 1410 hixhri.
10. “Ensabul Eshraf”, El Beladhirij Ahmed ibn Jahja (nga
dijetarët e mëdhenj të shekullit të tretë hixhri), shtëpia
botuese “El A’lemij”, Bejrut, 1394 hixhri.
11. “El Emalij” i Es Saduk, Muhamed ibn Babavij El Kummij
(381 hixhri), Biblioteka Islame, Teheran.
12. “El Imameh ue sijasetu”, Ibn Kutejbe Abdullah ibn Muslim
Ed Denjurij (276 hixhri), shtypshkronja “Mustafa
Muhamed”, Egjipt.
13. “Auailul mekalat” i El Mufijd, Muhamed ibn Muhamed En
Nu’man (413 hixhri), biblioteka “El Hakijka”, Tabriz 1371.

Germa Ba
14. “Biharul Enuar”, Muhamed Bakir El Mexhlisij (1110 hixhri),
shtëpia botuese “El Uefa”, Bejrut, 1403 hixhri.
15. “Bejne jedjji sa’ati”, Dr. Abdul Bakir El Muasir.

Germa Ta
16. “Tarijkhu Bagdad”, El Khatijb El Bagdadij Ahmed ibn Ali
(463 hixhri), biblioteka “Selefije”, Medina e Ndritur.
17. “Tarijkhul Khulefa”, i Xhelaludijn Es Sujutij (849–911
hixhri), shtypshkronja “El Medenij”, Kajro, 1383 hixhri.
18. “Tarijkh Ja’kubij”, Ahmed ibn Ja’kubi (1396 hixhri), shtëpia
botuese “Ehli Bejti”, 1401 hixhri.
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19. “Tedhkiretul Khavas”, Sibt ibn Xhevzij (581–654 hixhri),
shtëpia botuese “Ehli Bejti”, 1401 hixhri.
20. “Tas’hijhul I’tikad El Mufijd”, Muhamed ibn Muhamed En
Nu’man (413 hixhri), biblioteka “El Hakijka”, Tabriz, 1371.
21. “Tat’hijrul Xhinan”, Ibn Haxher El Hejthemij (974 hixhri),
botuar në fusnotën e Es Savaik El Muhrika, Kajro, 385
hixhri.
22. “Tefsijr” Ibn Kethijr, Ismaijl Ed Dimashkij (774 hixhri),
shtypshkronja “El Fikr”, Bejrut, 1403 hixhri.
23. “Tefsijr El Burhan”, Es Sejid Hashim Teubelij El Bahranij
(1107 hixhri), Kum, 1375 hixhri.
24. “Tefsijr Et Tibjan”, i Et Tusij, Muhamed ibn El Hasan (385460 hixhri), shtëpia botuese “Ihjau turathul arabij”, Bejrut.
25. “Tefsijr Xhamiul Ahkamul Kur’an”, Muhamed ibn Ahmed
El Ensarij El Kurtubij (671 hixhri), shtëpia botuese “Ihjau
turathul arabij”, Bejrut, 1405 hixhri.
26. “Tefsijr Xhamiul Bejan”, Muhamed ibn Xherijr Et Tabarij
(310 hixhri), shtëpia botuese “El Mearife”, Bejrut.
27. “Tefsijr El Khazin” i Esh Shejkh Alaudijn Muhamed El
Bagdadij, botuar në Kajro.
28. “Tefsijr Ed Durrul Menthur”, Xhelaludijn Es Sujutij (849911 hixhri), shtëpia botuese “El Fikr”, Bejrut, 1403 hixhri.
29. “Ruhul Bejan”, Ismaijl Hakkij.
30. “Tefsijr El Keshaf”, i Ez Zamakhsherij, Muhamed ibn
Umeri (538 hixhri) biblioteka “Mustafa El Babij El Halebij”,
Kajro, 1367 hixhri.
31. “Tefsijr Mexhmaul Bejan”, Et Tabrasij El Fadel ibn El Hasan
(471-548 hixhri), shtëpia botuese “El Mearife”, Bejrut 1408
hixhri.
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32. “Tefsijr El Meragij”, Ahmed Mustafa El Meragij, shtëpia
botuese “Ihjau turathul arabij”, Bejrut, 1406 hixhri.
33. “Tefsijr Mefatijhul Gajb”, Muhamed ibn Umer El Khatijb Er
Razij (544–606 hixhri), shtëpia botuese “Ihjau turathul
arabij”, Bejrut.
34. “Tefsijr El Menar”, Muhamed Reshijd Rida (1354 hixhri),
shtëpia botuese “El Menar”, Egjipt, 1373 hixhri.
35. “Tefsijr En Nisfij”, shtypur në fusnotën e komentimit “El
Khazin”, botuar në Kajro, Egjipt.
36. “Et Temhijd El Bakelanij”, Muhamed ibn Et Tajjib (403
hixhri), Kajro, 1366 hixhri.
37. “Teuhijd” i Es Saduk, Muhamed ibn Babaueij El Kummij
(306-381 hixhri), biblioteka “Es Saduk”, Teheran.

Germa Tha
38. “Eth Thukat El Ujun”, Aga Bezrek Et Taheranij (1293-1389
hixhri).

Germa Xhim
39. “Xhamiul Usul”, Ibn Ethijr El Xhezrij El Mubarik ibn
Muhamed (544-606 hixhri), shtëpia botuese “El Fikr”,
Bejrut, 1403 hixhri.
40. “Xhumelul Ilm uel Amel”, Esh Sherijf El Merta Alij ibn El
Hysejn El Musavij (355-436 hixhri).
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Germa Ha
41. “Hakaikut Tenzijl”, Esh Sherijf Er Rida (406 hixhri),
shtypshkronja “El Biethe”, Teheran, 1406 hixhri.

Germa Kha
42. “El Khisal” Esh Shejkh Es Saduk, Muhamed ibn Babauejh
(381 hixhri) shtypshkronja “En Nesher El Islamij”, Kum,
1403 hixhri.
43. “El Khilaf” Esh Shejkh Et Tusij, Muhamed ibn Hasen (460
hixhri) Shtëpia Botuese e Librit Shkencor, Kum.

Germa Dal
44. “Dijvan” Ibn Rumij, Ebu El Hasan Alij ibn Abbas ibn
Xherijxh (283 hixhri), redaktuar nga Kamil El Kejlanij,
botim i Egjiptit, 1924 Frengjij.

Germa Dhal
45. “Edh Dhakhijretu”, Sherijf Murteda (355-436 hixhri) botim i
Iranit.
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Germa Ra
46. “Er Rixhal En Nexhashij”, Ahmed ibn Alij (372–450 hixhri),
Bejrut, 1409 hixhri.
47. “Er Resail” Imam El Khomeinij (1409 hixhri), Ismaijlijan,
Kum, 1385.
48. “Er Resail El Xhahidh”, Ebu Othman Umer ibn Bahr (255
hixhri), botim i Egjiptit.
49. “Ruhul Meanij”, El Alusij Ebul Fadl Shihabudijn Es Sejid
Mahmud El Bagdadij (1270 hixhri), shtëpia botuese “Ihjau
turathul arabij”, Bejrut.

Germa Sin
50. “Sexhdja mbi dhe”.
51. “Sexhdja mbi tokë”, dijetari i madh Alij Ahmedij,
shtypshkronja “Rruga e së drejtës”, Kum.
52. “Es Siraxh El Munijr”, El Khatijb Esh Sherbijnij.
53. “Sefijnetul Bihar” Esh Shejkh Abbas El Kummij (1294-1359
hixhri), botuar në Haxher, Kum.
54. “Syneti dhe Shi’izmi”, Muhamed Reshijd Rida (1354
hixhri).
55. “Es Sunen”, Ibn Maxhe Muhamed ibn Jezijd El Kazvijnij
(207-275 hixhri), shtëpia botuese “Ihjau turathul arabij”,
Bejrut 1395 hixhri.
56. “Es Sunen”, Ebu Daud Es Sexhestanij (275 hixhri), shtëpia
botuese “Ihjau turathul arabij”, Bejrut.
57. “Es Sunen” Et Tirmijdhij, Muhamed ibn Ijsa Ibn Sureh (209279 hixhri), shtëpia botuese “Ihjau turathul arabij”, Bejrut.
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58. “Es Sunen El Kubra”, El Bejhakij Ahmed Ibn El Hysejn (458
hixhri), shtypshkronja “El Mearife”, Bejrut, 1406 hixhri.
59. “Sejr A’alam En Nubela” Edh Dhehebij Shemsudijn,
Muhamed ibn Ahmed (848 hixhri), shtypshkronja “Er
Risale”, Bejrut, 1409 hixhri.
60. “Es Sijretun Nebevije”, Ibn Hisham Abdul Melik ibn Ejjub
El Hamijrij (213 ose 218 hixhri), shtëpia botuese “Ihjau
turathul arabij”, Bejrut.
61. “Sijretuna ue sunnenuna”, dijetari i madh El Emijnij Abdul
Hysejn (1320-1390 hixhri), botim i Nexhefit të ndritur.

Germa Shin
62. “Esh Shafij Fil Imameh”, Esh Sherijf El Murteda (436
hixhri), shtypshkronja “Es Sadik”, Teheran 1410 hixhri.
63. “Sharhut Texhrijd”, Alaudijn El Kavshexhij, botim i
Haxherit, Tabriz, Iran.
64. “Sharhul Akaid En Nisfije”, Sa’adudijn Mesud ibn Umer Et
Teftazanij (792 hixhri), biblioteka “El Muthenna”, Bagdad.
65. “Sherh Nehxhul Belaga”, Ibn Ebijl Hadijd (655 hixhri),
shtëpia botuese “Ihjau turathul arabij”, Kajro, 1378 hixhri.
66. “Esh Shijatu uet Teshejju”, Muhamed Xheuad Mugnije,
biblioteka e shkollës dhe Shtëpia Botuese e Librit Arab,
Bejrut.
Germa Sad
67. “Sahijh” El Bukharij, Muhamed ibn Islamijl (256 hixhri),
biblioteka “Abdul Hamijd Ahmed Hanefij”, Egjipt, 1314
hixhri.
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68. “Sahijh” Muslim, Ibn Haxhaxh El Kashijrij (261 hixhri),
shtëpia botuese “Ihjau turathul arabij”, Bejrut.
69. “Es Sahijfetu Es Sexhadije El Xhamia”, Imam Ali ibn
Hysejn Zejnul Abidijn (Paqja qoftë mbi të!), hulumtim i
shtypshkronjës “Imam El Mehdij” (Allahu e përshpejtoftë
daljen e tij fisnike), Kum, 1411 hixhri.
70. “Es Savaik El Muhrika”, Ahmed ibn Haxher El Hejthemij
(974 hixhri), biblioteka e Kajros, Egjipt, 1385 hixhri.

Germa Ta
71. “Et Tabakatul Kubra”, Muhamed ibn Sa’ad (330 hixhri),
shtypshkronja “Sadir”, Bejrut, 1380 hixhri.

Germa Ajn
72. “El Akaid El Xha’ferije” i Et Tusij, Muhamed ibn Hasan
(460 hixhri), është botuar në formë broshure, me librin
“Xhevahirul Fikh”, shtypshkronja “En Nesher El Islamij”,
Kum, 1412 hixhri.
73. “El Akijdetut Tahavije”, Ebu Xha’fer Et Tahavij (321 hixhri).
74. “Amdetut Talib”, Ibn Minha Xhemaludijn Ahmed ibn Ali
(828 hixhri), Nexhefi i ndritur, 1380 hixhri.
75. “Ujun Akhbarur Rida”, Esh Shejkh Es Saduk (381 hixhri),
shtypshkronja “El A’lemij”, Bejrut, 1404 hixhri.
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Germa Gajn
76. “El Gadijr”, dijetari i madh Abdul Hysejn Ahmed El
Emijnij (1320-1390 hixhri), Shtëpia Botuese e Librit Arab,
Bejrut.

Germa Fa
77. “Fet’hul Bejan”, Siddijk Hasan Khan.
78. “Firaku Shijah” En Nubekhtij El Hasan ibn Musa (nga
dijetarët e mëdhenj të shekullit të tretë hixhri),
shtypshkronja “El Edva”, Bejrut, 1404 hixhri.
79. “Fadailul Kur’an”, Ed Darmij.
80. “El Fehreset” i Et Tusij, Muhamed ibn El Hasan (460
hixhri), Universiteti “Meshhed”, Iran, 1351 hixhri.

Germa Kef
81. “El Kafij” i El Kijnij, Muhamed ibn Ja’kub, (329 hixhri),
Shtëpia Botuese e Librit Islam, Teheran, 1937 hixhri.
82. “El Kamil Fi Tarijkh”, Ibn Ethijr El Xhezrij, Muhamed Ibn
Muhamed (630 hixhri), Shtëpia Botuese e librit arab”,
Bejrut.
83. “Kenzul Ummal”, El Muttekij El Hindij (975 hixhri),
shtypshkronja “Er Risale”, Bejrut, 1405 hixhri.
84. “Kenzul Feuaid El Keraxhikij”, Muhamed ibn Ali ibn
Othman (449 hixhri), shtypshkronja “El Edva”, 1405 hixhri.
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Germa Lam
85. “Lisanul Arab”, dijetari i madh Ibn Mendhur Muhamed
ibn Mukrim (711 hixhri), Kum, 1405 hixhri.

Germa Mim
86. “Mexhmau Zevaid El Hejthemij El Hafidh”, Nurudijn Ali
ibn Ebi Bekr (735-807 hixhri), Shtëpia Botuese e Librit
Arab”, Bejrut, 1402 hixhri.
87. “Mehasinu Te’vijl”, Xhemaludijn El Kasimij (1332 hixhri).
88. “Mesail Fikhije”, Es Sejid Abdul Hysejn Sherefudijn El
Amilij (1337 hixhri), Qendra e Informimit Islam, Teheran,
1407 hixhri.
89. “El Mustedrek” El Hakim En Nijsaburij, Muhamed ibn
Abdullah (405 hixhri), shtëpia botuese “El Mearife”, Bejrut.
90. “El Musned”, Ahmed ibn Hanbel (241 hixhri), shtëpia
botuese “El Fikr”, Bejrut.
91. “El Musenef Ebu Bekr”, Ebi Shejbe.
92. “El Musennef”, Abdur Rezzak.
93. “Medhahiru Shuubije fil Edebil Arabij”, Dr. Muhamed
Nibij Hixhab, botim i Egjiptit, 1961 Frengjij.
94. “Mekalat El Islamijijn El Esharij”, Ali Ibn Ismaijl (324
hixhri), botim i dytë, 1400 hixhri.
95. “El Mukademe”, Ibn Khaldun Abdu Rrahman ibn
Muhamed (808 hixhri), Shtëpia Botuese e Librave
Shkencorë, Bejrut 1398 hixhri.
96. “Muntekhab Kenzul Ummal” (në fusnot të “Musnedit” të
Ahmedit) El Muttekij El Hindij (975 hixhri), shtëpia botuese
“El Fikr”, Bejrut.
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97. “Minhaxhus Sunneh”, Ahmed Ibn Tejmije (661-728 hixhri),
botuar në Egjipt.

Germa Nun
98. “Nedherijetul Imamije”, Ahmed Mahmud Subhij (El
Muasir), shtëpia botuese “El Mearif”, Egjipt.
99. “Nakdul Mahsal” Fakhrudijn Er Razij (606 hixhri).
100. “Nihajetul Meram”, dijetari i madh El Hil’lij El Hasan ibn
Jusuf (726 hixhri), dorëshkrim.
101. “Nehxhul Belaga”, Sherijf Er Rida (259–404 hixhri), Bejrut
1387 hixhri.

Germa He
102.“Hauijetu Teshejjui”, Dr. Shejkh Ahmed El Uailij (El
Muasir), shtëpia botuese “El Kutbij”, Bejrut, 1407
hixhri.

Germa Vav
103. “Uesailu Shijah”, El Hur El Amilij Muhamed ibn El
Hasan (1033-1104 hixhri), shtypshkronja “Ihjau turathul
arabij”, Bejrut, 1403 hixhri.
104. “Uefajat El A’jan”, Ibn Khalkan Ahmed ibn Ahmed
(608-681 hixhri), botim “Er Rida”, Kum, 1364 hixhri.
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Germa Ja
105. “Jenabijul Meuedde” El Kunduzij Sulejman ibn
Ibrahijm El Balkhij (1294 hixhri), shtypshkronja
“Ikhter”, Stamboll, 1301 hixhri.

Falënderimi i përket vetëm Allahut, Zotit të botëve.
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