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  لرِهَّلل   ي    لرِهَّللِنَٰمۡح  ٱِهَّلل   ِمۡسِب
 

 

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! 

 

Allahu i Lartësuar thotë: 

 

 ْي َن ُم ”
ِإ
ِع ْي َن  ِع ْي َن  ِع  ْي   َّن  اِّدل

ِإ
 “ 

“Feja e pranueshme te Allahu është Islami.” (sure “Ali Imran”, 

ajeti 19). 

 

يْي َنا” و  فِع اهَن ُم ِع ْي َن جَن لَن َنا وَن َّلَّن بُم ُممْي   ُم ْي ِع َنَنَّن َنَنَن  “ل

“Ata që luftuan për hirin Tonë, patjetër ata Ne do t‟i udhëzojmë 

në rrugën Tonë.” (sure “El Ankebut”, ajeti 69). 
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 بسم    لرمح   لرحمي

 

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! 

  

Falënderimi e lavdërimi janë për Allahun, Zotin e botëve. 

Paqja e shpëtimi i Allahut qoftë mbi më të mirin e krijesave të Tij, 

mbi njeriun më të nderuar, Profetin tonë, Muhamedin, mbi 

familjen e tij të pastër dhe mbi të gjithë të mëparshmit e të 

mëvonshmit, që ndoqën udhëzimin me të cilin ai erdhi. Paqe e 

shpëtim për ata, sa të jenë qiejt, me yjësinë e tyre dhe sa të jetë 

toka, me gjerësinë e saj. 

 Ky libër është një përmbledhje e dukurive, në lidhje me 

rrugët e pretendimet që unë i kam mbledhur prej enciklopedive 

tona të mëdha dhe i kam paraqitur në formë studimi, me titull:  

 .”El milelu uen‟nihalu“ - ” مللل و ل ِّدلحل“

 Kam vënë re se brezi bashkëkohës dëshiron fjalë të 

përmbledhura, prandaj jam kujdesur që të mos zgjatem e të mos 

zgjerohem. Në këtë punim kam paraqitur rrugët e grupet islame, 

me bazat e me doktrinat e tyre dhe kam lënë mënjanë degëzimet e 

dala prej tyre. 

Gjithashtu, kam lënë mënjanë analizën e kritikën, me 

përjashtim të pak rasteve, kur e ka kërkuar gjendja dhe jam 

përqendruar në studimin e medh‟hebeve ekzistuese. Njëkohësisht, 
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kam lënë jashtë studimit grupet që i ka asgjësuar vetë koha, 

prandaj kush ka dëshirë të njihet me analizën e me kritikën në 

lidhje me këto të fundit, le të lexojë enciklopeditë tona të 

lartpërmendura. 

 Para se të futemi në këtë studim, do të shpalosim disa 

studime paraprake, të cilat ndriçojnë rrugën në këtë fushë të 

diturisë.  

Autori 
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STUDIME PARAPRAKE 

 

 Para se të futemi në thelbin e çështjes, do të shpjegojmë 

disa punë paraprake, të cilat i ndriçojnë rrugën studiuesve të kësaj 

fushe të diturisë. 

1- Fjalët “أ ملّلِّدل و ل حّل” – “el mil’letu ue en’nihletu”, nga ana gjuhësore 

Fjala arabe “ ملّلِّدل ” - “el mil‟letu” është në kuptimin e rrugës së 

marrë prej një tjetri, ashtu siç është fjala e Allahut, në ajetin 135 të 

sures “El Bekare”: “ َن حَن ِع ْي اًا  ميْي  ْيرَن هِع
ِإ
َن   ّلَّن َنلْي  ِع  ” - “bel mil‟lete ibràhijme hanijfen” -  

“…jo, por fenë e drejtë të Ibrahimit…”. 

 Kurse fjala “ل حّل ” - “en  nahletu” është në kuptimin e 

pretendimit e të fesë. Por kjo fjalë, më të shumtën e herëve, 

përdoret për të treguar të gabuarën, për shembull, thuhet: “U 

shpërndanë të gabuarit.” 

Gjithashtu, kjo fjalë përdoret në terminologjinë e sistemeve 

doktrinare të një populli të veçantë, ose të të gjithë popujve dhe 

është e barabartë, qoftë për doktrinë të vërtetë, qoftë për doktrinë 

të gabuar. 
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2- Lidhja mes diturisë së doktrinave dhe njohjes së rrugëve e 

pretendimeve  

  Teologjia është shkenca që studion çështjet e doktrinave, 

çështjet që kanë të bëjnë me Krijimin dhe me Ringjalljen. Ajo 

kujdeset për të vërtetuar një mendim të veçantë për një çështje të 

caktuar. Ndërsa, shkenca e Milelu ue Nihelu studion rrugët e 

pretendimet, sistemet teologjike dhe besimet e popujve, pa 

mbajtur anën e asnjërit sistem teologjik. 

Gjithashtu, autori ka merakun të shpalosë këtu baza idesh 

për studiuesit e fushës së mendimit e të njohjes. Autori shpjegon 

se lidhja e kësaj fushe diturie, me diturinë rreth besimeve, është si 

lidhja që ka historia me vetveten. 

 

3- Përkufizimi i diturisë për rrugët e pretendimet, objekti i 

kësaj diturie, çështjet dhe qëllimi i saj 

 Si të gjitha dituritë, edhe dituria për “Rrugët e 

pretendimet” ka përkufizimin përkatës, ka objektin që studion, 

çështjet që trajton dhe qëllimin e vet. 

 Përkufizimi: Është dituria e historisë së daljes së 

medh‟hebeve të feve gjatë shekujve dhe krahasimi me njëra-

tjetrën. 

 Objekti: Besimet e popujve që kjo dituri i shpalos nëpërmjet 

rrugëve e pretendimeve. 

 Çështjet: Informimi me mendimet e klerikëve. 
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 Qëllimi: Kjo dituri e unifikon qëllimin e saj me historinë e 

diturisë në përgjithësi, domethënë, dhënia e aftësisë së vëzhgimit 

për studiuesin religjioz, në lidhje me daljen e besimeve dhe 

ndarjen e besimeve nga njëra-tjetra. 

 

4- Botimet në fushën e rrugëve e të pretendimeve 

 Ajo që është shkruar në këtë fushë, ndahet në dy pjesë: një 

pjesë trajton të gjitha fetë e njerëzimit, ose më të shumtën e tyre 

dhe pjesa tjetër i kushtohet grupeve islame. 

 Pjesa e parë është:  

a) “Mendimet dhe fetë”, autori: Hasan bin Musa 

En‟nabakhtij (vdekur në vitin 298 të Hixtretit). 

b) “Artikujt”, autori: Muhamed bin Harun El Verr‟rrak El 

Bagdadij (vdekur në vitin 347 të Hixhretit). 

 Këtë libër, En Nexh‟xhashij e ka përshkruar me fjalën e tij: 

“Libër i madh e i bukur, përmban dituri të shumta. Këtë libër ia 

lexova shehut tonë, Ebu Abdull‟llah.”1 

c) – “Usùlud‟dejànàti”, e Ebul Hasan bin Husejn El 

Mes‟ùdij (vdekur në vitin 345 të Hixhretit). Është autor i librit 

“Murùxhudh Dhehebi”. Në këtë libër ai përmend librin që kemi 

në dorë. 

d) “El milelu uen‟nehalu”, e Ibn Hazm Edh‟dhàhirij 

(vdekur në vitin 456 të Hixhretit).  

                                                            
1 “Rixhàlu n‟nexhàshij”, nr. 146. 
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e) “El milelu uen‟nehalu”, e Ebul fet‟h Muham‟med bin 

Abdulkerijm Esh Sheherstànij (448-548 të Hixhretit).  

Në pjesën e dytë shikojmë:  

a) “Mekàlàtul islamijij‟jijne ue ikhtilàful musal‟lijne”, 

autori, shehu i esh‟arive, Ebu Hasen Ali bin Ismajl El Esh‟arij (260-

324 të Hixhretit). 

b) “Et‟tenbijhu uerr‟rred”, e Ebu Husejn El Meltij (vdekur 

në vitin 377 të Hixhretit). 

c) “El Ferku bejnel fireki”, e shehut, Abdulkàhir El Bagdàdij 

Et Tejmij (vdekur në vitin 429 të Hixhretit). 

d) “Et‟tebsijru fid‟dijn”, e Tahir bin Muham‟med El 

Isfirajinij (vdekur në vitin 471 të Hixhretit). 

e) “Firekush‟shijah”, e shehut, Ebulkàsim Sad bin Abdullàh 

El Kamij (vdekur në vitin 299 të Hixhretit). Autorësia e këtij libri i 

është atribuuar edhe Hasen bin Musa En Nùbekhtij. 

 Libri që kemi në dorë, ka si bosht studimi grupet islame 

dhe lidhjet që ato kanë mes tyre, por nuk është prej këtyre 

grupeve. 

 

5- Shkaqet e formimit të grupeve islame 

 Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) e plotësoi thirrjen e Zotit të tij dhe kaloi në 

audiencën e Tij, duke lënë për ymetin e tij një fe me vlera të larta, 

ku dallohet qartë thjeshtësia e doktrinës dhe detyrimet e lehta.  
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Gjithashtu, ai la pas vetes për udhëzim, Librin e Allahut të 

Gjithëfuqishëm, ku në ajetin 89 të sures “En Nahl”, thotë:  

ْي ٍء “ ِّدلِع  َن ِّدلِع ُم  tibjànen likul‟li shej‟in” – “…sqarim për të gjitha“ - ” ِع ْييَنااًا ل

sendet…”. 

Ai la edhe ndriçimin e Synetit të tij, fjala, puna e miratimi i 

tij, e marrë prej Shpalljes, ashtu siç e lexojmë këtë në ajetin 4 të 

sures “En Nexhm”:  

“  َّن وَن ْي   ُم وَن 
ِإ
 ْي هُم َن  

ِإ
 ” - “in huve il‟là uehjun jùhà” – “Ai (Kur‟àni) është 

revelatë që shpallet.”.  

Gjithashtu, ai la edhe nipërit e tij të pastër, të lidhur me 

Librin e Allahut. Këtë e lexojmë në hadithin “Eth Thekalejn”. 

 Më e mira për myslimanët është që ata të kapen pas verigës 

së pashkëputshme dhe në të gjitha qëndrimet e tyre të tregojnë 

unitetin e fjalës, me përjashtim të rasteve kur mendimi ndryshe 

është domosdoshmëri, pa u mënjanuar. Por, me keqardhje 

vërejmë se prej mesit të myslimanëve lindën grupe e medh‟hebe 

që ndryshojnë njëri nga tjetri në thelbin e Islamit dhe në bazat e tij. 

 Për sa i përket faktorit, ose faktorëve që çuan në formimin e 

grupeve, në përgjithësi, theksojmë faktorët vijues: 

 

 Faktori i parë: Prirjet e përkatësisë partiake dhe 

fanatizmat e tribuve 

 Kontradikta më e madhe në mesin e ymetit është në lidhje 

me çështjen e imamatit – udhëheqjes. Në Islam, shpata nuk është 
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nxjerrë prej millit gjatë të gjitha kohëve për ndonjë çështje fetare, 

ashtu siç është nxjerrë kundër imamatit. 

 Megjithëse Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) nuk e la ymetin pa një bazë, 

pasi ai vuri një mëkëmbës për myslimanët, i cili, pas tij, do të 

kryente detyrat e profetësisë. Natyrisht, zëvendësi nuk do të ishte 

profet, por do të ishte thjesht prijës, do të ishte Imam i ngarkuar 

me detyrën për të udhëhequr. Është për të ardhur keq, ensarët, 

mikpritësit e myslimanëve që emigruan prej Mekës, si dhe 

muhaxhirinët, menjëherë pas njoftimit se Profeti Muhamed (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ndërroi jetë 

dhe, para se ai të përcillej në banesën e përhershme, u mblodhën 

në sekijfen, në vendmbledhjen e burrave të tribusë Benu Saideh. 

Në atë mbledhje erdhi edhe një grup prej muhaxhirinëve, që nuk 

ishin më shumë se pesë vetë. Ndërkaq, mes tyre lindën 

mosmarrëveshjet e grindjet.  

Secili grup përpiqej të tërhiqte prushin pranë kulaçit të tij, 

derisa përfaqësuesi i ensarëve e shpalli hapur atë që e mbante 

fshehur dhe tha: “O ensarë, ju keni përparësi ne fe dhe në Islam, ju 

keni virtytin që nuk e kanë arabët e tjerë...” Ai vazhdoi të flasë dhe 

më në fund tha hapur: “Këtë merreni ju në dorë dhe jo njerëz të 

tjerë!” 

 Disa muhaxhirinëve thanë: “Askush nuk mund t‟i 

kundërvihet muhaxhirinëve në pushtetin e Muhamedit e në 

sundimin e tij, sepse ata janë ndihmësit e farefisi i tij.”  

 Ky kushtrim, në këtë tendë, u bë guri i themelit për 

ndarjen, për ciflosjen e fjalës dhe për të harruar porosinë që kishte 
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dhënë Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) në shumë vende, ndër të cilat edhe porosia e 

tij në Ditën e Gadirit.  

 

Faktori i dytë: Keqkuptimi dhe kokëfortësia në përcaktimin e 

të vërtetave 

 Banorët e Irakut, të Hixhazit dhe të Egjiptit u revoltuan 

kundër Osmanit, si rezultat i veprimeve të dhimbshme që kishin 

bërë qeveritarët e tij në këto vende, derisa puna e revoltës së tyre 

përfundoi me vrasjen e Osmanit dhe vënien e Aliut në vend të tij, i 

cili filloi të shkarkojë nga detyra qeveritarët e krahinave. Këtë hap 

ai e ndërmori në zbatim të përgjegjësisë së tij para Allahut të 

Lartësuar dhe para atyre që i kishin dhënë atij besën, që ai të ishte 

Prijësi i besimtarëve. Por Muavija, i cili e dinte mirë qëndrimin e 

Aliut, në lidhje me qeveritarët e kalifit, nuk pranoi t‟i japë besën 

Imam Aliut. Rezultati i këtij refuzimi qe Beteja e Sifijnit, ndërmjet 

ushtrisë së Aliut dhe ushtrisë së Muavijes. Por, kur u duk qartë se 

beteja do të përfundonte me fitoren e ushtrisë së Aliut, Muavija, së 

bashku me ata të partisë së tij, përdorën mashtrimin e ngritjes së 

fletëve të Kur‟ànit mbi ushtat dhe thirrjen për arbitrazh mes dy 

palëve, të bazuar në Kur‟an. Ky mashtrim qe bërthama e lindjes së 

kundërshtimeve në radhët e ushtrisë së Imam Aliut (Paqja qoftë 

mbi të!), por Imami urdhëroi vazhdimin e luftës dhe shpjegoi 

mashtrimin që po thurej. Gjendja e krijuar në ushtrinë e Imam 

Aliut (Paqja qoftë mbi të!) e detyruan atë të ndalonte luftën dhe të 

lëshonte urdhrin për caktimin e dy arbitrave dhe shpalljen e 

armëpushimit. 
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 Është e çuditshme se ata që këmbëngulën për ndalimin e 

luftimeve, u penduan dhe erdhën te Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) 

me kërkesën për të thyer marrëveshjen, por Imam Aliu (Paqja qoftë 

mbi të!) u vuri atyre para përmbajtjen e propozimit të tyre për 

thyerjen e marrëveshjes. Pikërisht në këtë kohë, u shfaq një grup 

me emrin e gjykatës, të cilët pretenduan se çështja e gjykimit është 

në kundërshtim me fjalën e Allahut të Lartësuar: “ ِع  َّن  َّن  ِع
ِإ
ُم    ِع   لْي ُم ْي

ِإ
 ” - “inil-

hukmu il‟Là lil‟làhi” “…vendimi i takon vetëm Allahut…”.1 

Në fakt, ky ishte vetëm keqkuptim dhe shtrembërim i asaj 

që është e natyrshme, sepse Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) e la 

çështjen në dorën e gjykimit të dy arbitrave nën dritën e Kur‟ànit 

dhe të Synetit të Profetit, atëherë si mund të ishte kjo në 

kundërshtim me fjalën Allahut Fuqiplotë: “S‟ka gjykim tjetër 

përveç gjykimit të Allahut.”?  

Në të vërtetë, gjykimi ishte në përputhje të plotë me 

gjykimin e Allahut të Lartësuar, por pikërisht, ky deformim u bë 

shkak për daljen e grupimit të khavarixhëve, me nëngrupet e tij në 

sheshin e historisë.  

 

Faktori i tretë: Ndalimi për shkrimin e haditheve  

 Pas kalimit të të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) kalifët e ndaluan të 

shkruhen hadithet. Në fakt, transmetimi i haditheve filloi nga 

fundi i shekullit të parë të Hixhretit, në kohën e sundimit të kalifit 

abasi Mensur. Myslimanët e dinë se Syneti i të Dërguarit është i 

                                                            
1 Sure “El En‟àm”, ajeti 57. 
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barabartë me Kur‟ànin Famëlartë, në këndvështrimin se Kur‟àni 

është shpallje me fjalën e tij dhe me kuptimin e tij, kurse Syneti i 

Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) është shpallje me kuptimin e tij dhe jo me fjalën e tij. 

Urdhrin për ndalimin e shkrimit të haditheve dhe përhapjen e 

haditheve të shkruara, ata e lëshuan për shkak të daljes së 

transmetimeve të falsifikuara, në kundërshtim të hapur me Librin 

e Allahut dhe me Synetin e vërtetë. 

 Por ky ndalim pati edhe ndikime negative, më i vogli ishte 

privimi i ymetit prej Synetit të saktë të Profetit Muhamed (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Më pas, prej 

mesit të myslimanëve dolën trillues fjalësh e gënjeshtarë, të cilët, 

trillimet e gënjeshtrat, i përhapnin duke thënë se janë thënë me 

gjuhën e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe në këtë rrugë ata thanë ato që 

deshën të thoshin.  

Në fakt, kjo ndarje u bë shkak për shtimin e numrit të 

haditheve të shumtë, sa Ismail Buhariu tregon se ai e nxori 

“Sahijhun” e tij prej shtatëqind mijë haditheve, në një kohë që jeta 

e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) kishte qenë aq e mbushur me ngjarje, sa 

është krejtësisht e pamundur që ai të thoshte këtë numër kaq të 

madh hadithesh. Prandaj Buhariu i shoshiti këto hadithe në 

shoshën e diturisë së tij dhe nxori prej këtij numri kaq të madh, 

afërsisht vetëm dy mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e një hadithe. 

Jo më pak se kaq hadithe gjenden edhe në “Sahijhun” e Muslimit 

dhe në librat e tjerë të haditheve. 
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Faktori i katërt: Hapësirë e gjerë për rabinët e murgjit 

 Vendi i zbrazur që la ndalimi i shkrimit e citimi i haditheve 

të të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) krijoi një terren të përshtatshëm për rabinët e 

për murgjit, të cilët u vunë të trillojnë hadithe, sipas thënieve që 

gjenden në të dyja dhiatat. Ata filluan të përhapin fjalët që ata 

kishin dëgjuar prej mësuesve të tyre, ose ato që kishin lexuar në 

librat e tyre për Profetët dhe të Dërguarit dhe këto thënie i 

paraqisnin si hadithe të Profetit të Islamit (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

 Esh‟seherstànij thotë: “Shumë jehudi që kishin përqafuar 

Islamin, trilluan hadithe të shumta, në lidhje me çështjen e 

formësimit e të përngjasimit, por të gjitha këto ishin marrë prej 

Teuratit.”1 

 Edhe El-Keuthrij‟ji thotë: “Disa prej rabinëve jehudi, 

murgjve kristianë e klerikë të zjarradhuruesve (mexhus) që kishin 

shpallur se kishin pranuar Islamin në kohën e kalifëve të 

udhëzuar në rrugën e drejtë (el khulefàurr‟rràshidùn), pas tyre ata 

filluan të përhapin si hadithe legjendat e mitet e tyre.”2 

 Sikur përhapja e hadithit dhe shkrimi i tyre të ishte lejuar, 

rabinët e murgjit nuk do të kishin gjetur fushë të lirë për të trilluar 

hadithe të marra prej librave të tyre të devijuara dhe patjetër as 

myslimanët nuk do të kishin dëgjuar trillimet e gënjeshtrat që ata 

përhapnin në lidhje me Kur‟ànin e Synetin e Profetit Muhamed 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ishte 

                                                            
1 “El Milelu uen‟nihalu”. vëll. f. 16.  
2 Parathënia e librit “Tebjijnul mufterij”, f. 30. 
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pikërisht urdhri për ndalimin e shkrimit të haditheve, që i 

ndihmoi njerëzit të mblidheshin rreth falsifikatorëve mashtrues. 

Kushdo që e lexon jetëshkrimin e Kab El Ahbarit, të Veheb bin 

Muneb‟bih El Jemànij, të Temijm bin Eus Ed‟dàrij dhe të të tjerëve, 

do të shohë rolin e tyre në përhapjen e legjendave, me të cilat ata 

joshnin e mashtronin kalifët.  

 

Faktori i pestë: Kontakti kulturor  

 Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) kaloi në prani të Allahut të Lartësuar dhe 

myslimanët filluan të hapen nëpër vendet e tjera e të sundojnë 

mbi popujt e nënshtruar, të cilët kishin qytetari e kulturë në fushat 

e diturive e të letërsisë. 

 Në mesin e myslimanëve, natyrisht, që kishte edhe burra 

me koncepte e me dëshirë për të marrë dituri dhe për të përfituar 

prej letërsisë e prej arteve të këtyre vendeve. Ishte kjo dëshirë, që 

në fillim çoi në leximin e në diskutimin e veprave të popujve të 

tjerë dhe, në radhë të dytë, çoi në përkthimin e librave të tyre në 

gjuhën arabe. Ja kështu, shumë prej veprave letrare të bizantinëve 

e të persëve kaluan në shoqërinë islame. Ishte e natyrshme që prej 

këtyre diturive kishte edhe të atilla që ishin në kundërshtim të 

hapur me parimet e Islamit, në një kohë kur vetë myslimanët nuk 

ishin të mbrojtur përpara këtyre diturive, madje disa prej 

myslimanëve nuk ngurruan të marrin edhe të këqijat që kishte në 

ato libra. E gjitha kjo qe vetëm fillimi për daljen e doktrinave të 

ndryshme në rrafshin islam, sidomos kur ata i ngjyrosën ato që 

kishin marrë prej librave të tyre me ngjyrën e Islamit. 
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Faktori i gjashtë: Arsyetimi në mënyrë të pavarur, në përballje 

me tekstin (ixhtihàd) 

 Nëse pesë faktorët e mësipërm ishin shkaku për daljen e 

medh‟hebeve teologjike, kemi edhe një faktor të gjashtë, që u bë 

fillimi i formimit të medh‟hebeve teologjike dhe i medh‟hebeve të 

fushës së fik‟hut, (jurisprudencës islame). Kjo ndodhi, atëherë kur, 

për interesa të pretenduara, filloi t‟i jepej përparësi arsyetimit të 

pavarur (ixhtihàdit) mbi tekstin. 

 Në të vërtetë, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) i ka porositur myslimanët për 

pasardhësit e tij në një vend ku ishin mbledhur një numër shumë i 

madh njerëzish dhe u është drejtuar me këto fjalë: “O njerëz, nëse 

do të kapeni pas asaj që unë kam lënë në mesin tuaj, ju kurrë nuk do të 

shkelni në rrugën e humbjes: kam lënë Librin e Allahut dhe pasardhësit e 

mi.”.1 

Megjithëkëtë, njerëzit pëlqyen të vepronin ditën e 

mbledhjes në Sekijfe për caktimin e kalifit dhe i mbaruan punët e 

tyre pa u këshilluar e pa diskutuar me njerëzit e familjes së 

Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), me Ehli Bejtin. Pikërisht kjo u bë shkak për daljen e 

medh‟hebeve (shkollave juridike islame), të ndërtuara mbi bazën 

e dhënies përparësi interesave të pretenduara pa të drejtë ndaj 

tekstit të Librit të Allahut dhe haditheve të sakta të Profetit 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!). Mbi këtë bazë, ata ndaluan Haxhind temetu (kryerja Haxh e 

Umre njëherësh gjatë periudhës së Haxhit), ndaluan edhe 

martesën me kontratë kohore dhe trashëgiminë e profetëve, duke 
                                                            
1  “Kenzul Am‟màl”, vëll. 1, f. 44, K. “El iëtisàmu bilkitàbi ues‟sun‟neti”. 



........................................................Mesh’hebet islame – Grupimet dhe fraksionet............................................................  

20 

shtuar edhe daljen e medh‟hebeve të tjera teologjike, me qëllim që 

vetëm mendimi i tyre të ishte zotërues, pa i ballafaquar këto 

çështje me tekstin e Librit të Allahut dhe me Synetin e Profetit të 

Tij. 

Këto ishin gjashtë faktorët që u bënë shkak për daljen e 

medh‟hebeve në mesin e myslimanëve, por për fat të mirë, 

shumica e grupimeve islame janë të bashkuara në punët që kanë 

të bëjnë me Islamin e me besimin, edhe pse kanë ndryshime në 

studimet teologjike, ose në çështjet e ligjit të fesë. 

 Deri këtu u plotësuan studimet paraprake. Tani do të 

shpalosin medh‟hebet. 

 

 

* * * 
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IMAMËT E HADITHIT DHE HADITHEVËNËSIT 

 

 Hadithi profetik është i një rëndësie tepër të madhe dhe me 

vlera shumë të larta, për të cilat nuk mund të gjenden dy vetë që 

të dyshojnë në këtë, madje nuk është fare e nevojshme që, për të 

vërtetuar rëndësinë e madhe të hadithit, të sillet argument. 

Hadithi është kolona e dytë, pas Kur‟ànit Famëlartë, për punët e 

fesë, për ligjin e fesë (sheriatit), për drejtësinë dhe për moralin. 

 Natyrisht që kjo pozitë kaq e lartë e hadithit kërkon kujdes 

të madh, në lidhje me atë që është cituar prej hadithit. Madje 

hadithet duhet të studiohen me kujdes e të “diagnostikohen” në 

mënyrën më të plotë, me qëllim që të bëhet dallimi ndërmjet 

hadithit “të shëndoshë” prej hadithit “të sëmurë”, të bëhet dallimi 

i hollësishëm mes haditheve me përmbajtje logjike prej haditheve 

të tjera të diskutueshme dhe të analizohet miratimi i shkruesve të 

hadithit prej atyre që e kundërshtojnë hadithin. 

 Për të gjitha këto, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) e ka tundur shumë zilen 

e paralajmërimit, kur ka thënë: “Ai që gënjen me qëllim për mua, ai e 

ka përgatitur vetë vendqëndrimin e tij në zjarr.”.  

Siç shihet, ky hadith shpreh qartë atë që i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), me lejen e Allahut, e dinte se armiqtë e fesë islame dhe 

sekserët e hadithit, shumë shpejt do të thoshin gënjeshtra në 
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adresë të tij dhe hadithet që ata stisnin, do t‟i paraqisnin sikur janë 

thënë prej tij.  

 Lajmi ka vërtetuar lajmin tjetër, derisa trilluesit stisën 

hadithe, duke thënë se janë fjalë të Profetit Muhamed (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe këto 

hadithe të stisura i përhapën ndër radhët e myslimanëve me mjete 

e me rrugë të ndryshme, kështu që dallimi i hadithit të vërtetë prej 

hadithve të tjera të stisura, u bë një punë shumë e vështirë që të 

arrihej.  

 Koha e ndalimit të shkrimit e të përhapjes së hadithit ka 

vazhduar më shumë se një shekull dhe gjatë kësaj kohe u vunë 

shtesa të shumta. Më e rëndësishmja qe se trilluesit e haditheve 

përfituan nga kjo për të futur sa më shumë hadithe të trilluara dhe 

për të përhapur në mesin e myslimanëve hadithet e tyre të rreme. 

Ishte ky realitet që i bëri burrat e hadithit të mbajnë qëndrim ndaj 

përmasave të mëdha që kishte marrë humbja e haditheve të 

vërteta. Ishte kjo gjendje që i detyroi burrat e hadithit, të vënë 

rregulla e kritere tepër të prera për çdo hadith, në mënyrë të 

barabartë, si për hadithet që ishin në përputhje me Librin e 

Allahut, ashtu edhe për gjoja hadithet e rreme, që ishin në 

kundërshtim me Kur‟ànin. Me kalimin e kohës, vënësit e 

haditheve të rreme arritën deri aty sa të thonë se hadithi është në 

pozitën e Kur‟ànit dhe për këtë burrat e hadithit vunë rregulla 

bazë, të cilat ata i kishin si etalon për marrjen e për mbledhjen e 

hadithit. 
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 Le të shikojmë se ç‟kanë thënë ateistët, të cilët, me 

gënjeshtrat e tyre, e venin hadithin më lart se Kur‟àni:1 

1- Syneti nuk anulohet me Kur‟an, kurse Syneti e anulon 

Kur‟ànin, madje e fshin fare atë, ndërsa Kur‟àni as nuk e anulon e 

as nuk e fshin Synetin.2 

2- Kur‟àni ka më shumë nevojë për Synetin, nga sa ka 

Syneti nevojë për Kur‟ànin.3 

 Sa shumë ishin hadithet e vëna, e tregon fakti se imamët e 

haditheve i kanë përzgjedhur hadithet që kanë mbledhur në 

“Sahijhët”, në “Mesànijdët” e në “Sunenet” e tyre, prej kësaj morie 

të madhe hadithesh, ku ishte përzier hadithi i vërtetë me të 

gënjeshtrin. Dihet se Ebu Daudi ka vënë në “Sunenin” e tij 

katërmijë e tetëqind hadithe dhe ka thënë: “I kam zgjedhur prej 

pesëqind mijë haditheve.” 

 “Sahiju” i Buhariut përmban dymijë e shtatëqind e 

gjashtëdhjetë e një hadithe të pastra, pa përsëritjet, të cilat i ka 

nxjerrë afërsisht prej shtatëqind mijë hadithesh. 

 Gjithashtu, edhe në “Sahijhun” e Muslimit janë katërmijë 

hadithe bazë, pa përmendur hadithet e përsëritura. Ai i ka nxjerrë 

prej treqind mijë hadithesh. 

 Ahmed bin Hanbeli ka vënë në “Musnedin” e tij tridhjetë 

mijë hadithe, të cilat i ka përzgjedhur prej një përzierje hadithesh, 

numri i të cilave arrin në shtatëqind e pesëdhjetëmijë hadithe. 

                                                            
1  “Aunul Maëbùdi fij sherhi Suneni Ebu Dàùd”, vëll. 4, f. 429. 
2 “Mekàlàtul islamij‟jijn”, vëll. 2, f. 25. 
3 “Xhàmiu bejànil ilm”, vëll. 2, f. 234.  
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Madje ai vetë dinte përmendësh njëqind mijë hadithe. Ahmed bin 

El Furat (vdekur në vitin 258 të Hixhretit) ka shkruar njëqind e 

pesëdhjetë mijë hadithe të nxjerra prej treqind mijë hadithesh, që 

trajtojnë fushat e komentimit të Kur‟ànit, dispozitat e ligjit të fesë, 

punët e dobishme, etj.1 

 Imam Ahmed bin Hanbeli (164-241 të Hixhretit) ka shkruar 

një kumtesë të ndarë në nene të veçanta, në të cilën shpjegon 

doktrinat e imamëve të hadithit. 

 Në parathënien e kësaj kumtese, ai thotë: “Dijetarët e 

shkollave të ndryshme të dijes, transmetuesit e hadithit, si dhe 

burrat e njohur, të kapur me vendosmëri në verigën e fortë të 

Synetit dhe të cilët ndjekin Synetin, e marrin Synetin drejtpërdrejt 

prej sahabëve të Profetit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) deri në ditën e sotme dhe kanë arritur ata që 

kanë arritur, prej dijetarëve të Hixhazit e të Shamit. Kushdo që 

kundërshton ndonjë gjë prej këtyre medh‟hebeve, ose shpërfill 

ndonjë gjë në këto hadithe, ose qorton përcjellësin e hadithit, ai 

është kundërshtues e trillues, është i dalë jashtë bashkësisë dhe ka 

shkarë prej medh‟hebit të Synetit dhe prej rrugës së vërtetë.” 

 Më pas ai vijon me shpjegimin e bazave.2 

 Gjithashtu, edhe Ebu Husejn Muhamed bin 

Abdurr‟rrahman El Meltij Esh Shàfi‟ij (vdekur në vitit 377 të 

Hixhretit) ka shkruar për doktrinat e imamëve të hadithit në librin 

e tij të njohur “Et‟tenbijhu uerr‟redetu”3. 

                                                            
1 “Mekàlàtul islamij‟jijn”, vëll. 2, f. 251. 
2  “Xhàmiu Bejànil ilm”, vëll. 2, f. 234. 
3 “Aunul Mambùd fij sherhi suneni Ebu Dàùd”, vëll. 4, f. 429. 
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 Edhe Imam El Esh‟ariji e ka trajtuar doktrinën e imamëve të 

hadithit në dy librat e tij, “El Inàbetu” dhe “Mekàlàtul Islamij‟jijn”, 

që mund të jenë prej librave më të mirë që qarkullojnë, në 

krahasim me librat e shkruara para tij në këtë fushë.  

Në vijim do të shpalosim një tubë prej fjalëve të Imam 

Ahmed bin Hanbelit, që shpjegojnë doktrinën e imamëve të 

hadithit. Në librat e tij, në tërësi, lexojmë:  

1. Ne besojmë Allahun, engjëjt e Tij, librat e Tij, të Dërguarit 

e Tij. Gjithashtu, besojmë gjithçka që ka ardhur prej Allahut dhe 

në atë që kanë transmetuar përcjellësit e besueshëm prej të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) dhe nuk kundërshtojmë asgjë nga këto. 

2. Padyshim, Allahu është Zoti Një e i Vetëm. S‟ka Zot tjetër 

përveç Tij, Ai është Një, Absoluti, Ai s‟ka as grua e as fëmijë. 

3. Ne besojmë se Muhamedi është robi e i Dërguari i 

Allahut, të cilin Ai e dërgoi me udhëzimin në rrugën e drejtë dhe 

me fenë e vërtetë. 

4. Xheneti dhe zjarri janë të vërtetë. 

5. Ora e fundit do të vijë dhe për këtë s‟ka asnjë dyshim. Më 

pas Allahu do të ringjallë të gjithë të vdekurit. 

6. Allahu qëndron mbi Arshin e Tij, ashtu siç njofton vetë i 

Gjithëmëshirshmi:  
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“  err‟rrahmànu alel arshis tevà” – “i“ -”اَلرَّْْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى

Gjithëmëshirshmi qëndron mbi Arshin.”.1 

7. Allahu ka fytyrë, por pa si e qysh. Këtë e njofton Allahu i 

Lartësuar në fjalën e Tij:  

“  ue jebkà vexh‟hu rab‟bike dhulxhelàli uel“ - ”َو َ   َْ ى َوْ ُ  َ  ِّبَ  ُ و ااَْاَلِ  َوْاِ ْ رَااِ 

ikràm” – “dhe do të mbetet vetëm Zoti yt, Zotëruesi i 

madhështisë e i nderimit.”.2 

8. Ai ka dy duar, por pa si e qysh. Këtë e njofton Allahu i 

Lartësuar në fjalën e Tij:  

 khalaktu bijedej‟je” – “e krijova me dy duart e“ - ”َ َلْ ُ   َِیَ يَّ “

Mia”3 dhe “ ِْل َ َ ااُ  َمْ ُ ووََت ا َ” - “bel jedàhu mebsùtatàni” – “jo, dy duart 

e Tij janë të hapura...”.4 

9. Ai ka sy, por pa si e qysh. Këtë e njofton Allahu i 

Lartësuar në fjalën e Tij:  

“  texhrij bieëjuninà”– “që lëviz nën sytë (nën“ - ”ََتْرِي  َِأْعیُِنَن 

mbikëqyrjen) Tonë...”.5 

10. Kush pretendon se emrat e Allahut janë tjetër dhe jo 

Allahu, ai është në rrugën e humbjes. 

                                                            
1 Sure “Tà Hà”, ajeti 5. 
2 Sure “Err Rrahmàn”, ajeti 27. 
3 Sure “Sàd”, ajeti 75. 
4 Sure “El Maide”, ajeti 64. 
5 Sure “El Kamer”, ajeti 14 . 



.............................. امللل والّنحل-املذاهب االسالمیة ................................  

27 

11. Allahu ka dituri. Këtë e njofton Allahu i Lartësuar në 

fjalën e Tij:  

 enzelehù bi ilmihi”– “Ai e zbriti atë (Kur‟ànin)“ - ” َ ْ َ َل ُ  ِ ِعْلِ  ِ “

me diturinë e Tij”1 dhe “ ِ  َِوَم  َ ِْ ُل ِمْن  ُ َنى َواَل َ َ  ُ  ِ الَّ  ِ ِعْل”- “ue mà tehmilu 

min unthà ue là tedau il‟là bi ilmihi” – “asnjë femër nuk mbarset e 

nuk lind pa dijen e Tij.”.2 

12. Ne besojmë dhe pohojmë se Allahu dëgjon e shikon. 

Këtë ne kurrë nuk e mohojmë, sikurse e mohojnë muëtezilet, 

xhehemitë dhe khavarixhët. 

13. Është e padiskutueshme që Allahu ka fuqi. Këtë e 

njofton Allahu i Lartësuar në fjalën e Tij:  

“ ُ ْ   ُ وَّ ً   euelm jereu“ - ”َ وَََلْ  َ َرْوا َ اَّ اللََّ  الَِّذي َ َلَ ُ ْ  ُهَو َ َ  ُّد ِمن ْ

en‟nell‟llàhel‟ledhij khalekahum huve eshed‟du minhum kuv‟veten” – “A 

nuk e dinë ata se Allahu që i Krijoi ata, është shumë më i 

fuqishëm se ata?”.3 

14. Ne themi: Pa dyshim që fjala e Allahut nuk është e 

krijuar dhe Ai, kur dëshiron të krijojë ndonjë send, i thotë atij 

sendi: “Bëhu!” dhe ai send bëhet. Këtë e njofton Allahu i Lartësuar 

në fjalën e Tij:  

                                                            
1 Sure “En Nisà”, ajeti 166. 
2 Sure “Fàtir”, ajeti 11. 
3 Sure “Fussilet”, ajeti 15. 
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 “ َ   َ ْولَُن  ِلَ  ٍي ِ َ    ََ ْ  َ ُا َ ا   َُّ وَ  َلُ  ُ ن  َ َیُ واُ  َّ  ِ” - “in‟nemà kaulunà lishej‟in idhà 

erdnà en nekùle lehù kun fejekùnu” – “Nëse dëshirojmë të bëhet 

diçka, mjafton që të themi: „Bëhu!‟ dhe ajo bëhet.”.1 

15. Në tokë nuk mund të jetë asnjë send i mirë ose i keq, pa 

dashjen e Allahut. Të gjitha sendet ekzistojnë vetëm me dashjen e 

Allahut Fuqiplotë. 

Askush nuk mund të bëjë një send, para se atë send ta bëjë 

Allahu. 

16. Ne kemi nevojë për Allahun dhe nuk kemi fuqi të dalim 

jashtë diturisë së Allahut të Gjithëfuqishëm. 

17. S‟ka krijues tjetër përveç Allahut dhe punët e robit janë 

të krijuara prej Allahut në sasi të caktuar. Këtë e njofton Allahu i 

Lartësuar në fjalën e Tij:  

“  ”Uell‟llàhu khalekakum ue mà taëmelùne“ - ”َواللَُّ  َ َلَ ُ ْ  َوَم   َ ْعَ ُلواَ 

– “Allahu ju krijoi ju dhe ato ç‟ka ju punoni.”.2 

 Në të vërtetë, robërit s‟kanë fuqi të krijojnë asnjë 

send dhe vetë ata janë të krijuar. Këtë e njofton Allahu i Lartësuar 

në fjalën e Tij:  

“ ُر اللَّ ِ   hel min khàlikin gajrull‟llàhi” – “A ka ndonjë“ - ”َهْل ِمْن َ  ِلٍ  َ ی ْ

Krijues tjetër përveç Allahut?”3, si dhe: “  là“ -”اَل َ ُْلُ وَا َ ْی  ً َوُهْ  ُ َْلُ واَ 

                                                            
1 Sure “En Nahl”, ajeti 40. 
2 Sure “Es Sàffàt”, ajeti 96. 
3 Sure “Fàtir”, ajeti 3. 



.............................. امللل والّنحل-املذاهب االسالمیة ................................  

29 

jakhlukùne shej‟en ue hum jukhlekùne” – “ato (idhujt) nuk krijojnë 

asnjë send dhe vetë ato janë të krijuar.”;1 si dhe:  

“  efemen jekhluku kemen là jakhluku” – “Ai që“ -” ََ َ ْن َ ُْلُ  َ َ ن الَّ َ ُْل ُ 

krijon, a është si ai që nuk krijon.”;2 si dhe: “  َْا ُ ِلُ وا ِمْن َ ْْيِ َ ْ ٍي  َْا ُهُ  
 em khulikù min gajri shej‟in em humul khàlikùne” – “mos ata“ -”اْاَ ِلُ واَ 

janë krijuar prej asgjëje, apo ata vetë janë krijues?”.3  

Ajete të tilla janë të shumta në Librin e Allahut. 

18. Allahu ua bën mbarë besimtarëve, që ata të jenë të 

bindur ndaj Tij, Ai është i butë ndaj tyre me besimin. Ai i shikon 

besimtarët, i përmirëson dhe i udhëzon ata në rrugën e drejtë. Ai i 

lë mohuesit në rrugën e humbjes. Ai nuk i udhëzon mohuesit në 

rrugën e drejtë dhe nuk është i butë me ta, duke u dhënë besimin, 

ashtu siç pretendojnë tiranët. Sikur Ai të ishte treguar i butë ndaj 

tyre dhe t‟i kishte përmirësuar ata, patjetër që edhe ata do të ishin 

njerëz të mirë. Sikur Ai t‟i kishte udhëzuar mohuesit, patjetër që 

edhe ata do të ishin udhëzuar në rrugën e drejtë. Këtë e njofton 

Allahu i Lartësuar në fjalën e Tij:  

 “ اْاَ ِسُرواَ  َوَمْن ُ ْ ِلْل  َُأولَ ِ َ  ُه ُ   ۖ  َمْن  َ ْ ِ  اللَُّ   َ ُ َو اْلُ ْ َتِ ي ”

“Men jehdil‟làhu fehuvelmuhtedij ue men judlil feulàike 

humulkhàsirùne” – “atë që Allahu e udhëzon, ai është në rrugën e 

                                                            
1 Sure “En Nahl”, ajeti 20. 
2 Sure “En Nahl”, ajeti 17. 
3 Sure “Et Tùr”, ajeti 35. 
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drejtë dhe atë që e len në rrugën e humbjes, ata janë të 

humburit.”.1 

 Pa dyshim që Allahu i Lartësuar është Fuqiplotë të 

përmirësojë mohuesit dhe të jetë i butë me ata, që edhe ata të jenë 

besimtarë. Por vullneti i Tij ishte që ata të ishin mohues dhe për 

këtë Ai kishte dijeni, prandaj Ai i poshtëroi ata dhe ua vulosi atyre 

zemrat. 

19. Pa dyshim që e mira dhe e keqja janë me vendimin e 

Allahut e me caktimin e Tij. E mira, e keqja, e ëmbla dhe e hidhura 

janë prej Tij. Ne dimë se për ato që Ai na bëri të gabojmë, ato nuk 

do të na prekin ne dhe ato që na kanë prekur, nuk do të bëjnë që 

ne të gabojmë. Njerëzit nuk e kanë në dorë, as të dëmtojnë e as të 

sjellin të mirën për veten e tyre, me përjashtim të asaj që ka dashur 

Allahu.  

Këtë e njofton Allahu i Lartësuar në fjalën e Tij:  

“  Kul là emliku linefsij darr‟rren ue“ -”ُ ل الَّ  َْمِلُ  لِنَ ْ ِ    َ ْ ع ً َواَل َ رّاً ِ الَّ َم  َ  َي اللَّ ُ 

là nef‟an il‟là mà shàell‟llàhu” – “Thuaj: „Unë nuk mund t‟i sjell 

vetes as dobi, as dëm, përveçse aq sa dëshiron Allahu.”.2 

Në punët tona ne gjejmë strehim vetëm te Allahu dhe 

pohojmë se ne kemi nevojë për Allahun në çdo kohë. 

20. Ne themi: Kur‟àni është fjala e Allahut, ajo nuk është e 

krijuar dhe, kush thotë se Kur‟àni është i krijuar, ai është mohues. 

                                                            
1 Sure “El Aràf”, ajeti 178. 
2 Sure “El Aràf”, ajeti 188. 



.............................. امللل والّنحل-املذاهب االسالمیة ................................  

31 

21. Ne besojmë se në Botën Tjetër, Allahu do të shihet me 

sy, aq qartë, ashtu siç shihet hëna natën e pesëmbëdhjetë. Allahun 

do ta shohin besimtarët. Këtë e njoftojnë transmetimet e ardhura 

prej të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!). 

Ne themi: Me të vërtetë, mohuesit do të jenë të mbuluar e 

nuk do ta shohin Allahun, atëherë kur atë do ta shohin besimtarët 

në Xhenet. Këtë e njofton Allahu i Lartësuar në fjalën e Tij:  

ْ   َ ْوَمِ ٍذ لََّ ْحُ و ُواَ “  Kel‟là, in‟nehum an rab‟bihim jeumeidhin“ - ”َ الَّ ِ   َُّ ْ  َعن  َّ ِِّب

lemehxhùbùne” – “Jo dhe jo, atë Ditë ata (mohuesit) do të jenë të 

mbuluar (që të shohin Zotin e tyre).”.1 

Gjithashtu, ne pohojmë se Musai (Paqja e Allahut qoftë mbi 

të!) i kërkoi Allahut të Lartësuar, që ta shohë atë në këtë botë, por, 

kur Allahu i Lartësuar shfaqi madhështinë e Tij mbi malin, Ai e 

bëri malin të lëkundet dhe me këtë Musai mësoi se ai nuk mund ta 

shihte Allahun në këtë botë. 

22. Ne nuk e dënojmë e nuk e shpallim mohues asnjë 

person që i drejtohet Kiblës, për shkak se ai kryen ndonjë mëkat, 

si: prostituimi, vjedhja e përdorimi i pijeve alkoolike, ashtu siç i 

dënuan ata për këto mëkate khavarixhët, të cilët, pa të drejtë, 

thanë se ata janë mohues. 

 Ne themi: Kush bën njërin prej mëkateve të rënda, si: 

prostituimi, vjedhja e të ngjashme me këto mëkate, duke thënë se 

janë veprime hallall dhe nuk beson që ato janë punë të ndaluara 

rreptësisht, ai është mohues. 

                                                            
1 Sure “El Mutaffifijn”, ajeti 15. 
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23. Ne themi: Islami është më i gjerë se ijmàni – besimi. 

Gjithashtu, themi se jo i gjithë Islami është ijmàn – besim. 

24. Ne besojmë se Allahu i përmbys zemrat dhe “zemrat 

janë ndërmjet dy gishtave të të Gjithëmëshirshmit”1 dhe i 

Gjithëfuqishmi “i vë qiejt në njërin gisht dhe dy tokat në gishtin 

tjetër”2, por pa si e qysh, ashtu siç thuhet në transmetimet e 

ardhura prej të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

25. Ne besojmë dhe nuk fusim në Xhenet apo në zjarr 

asnjërin prej atyre që thonë se Allahu është Zoti Një e i Vetëm (là 

ilàle il‟lell‟llàh) dhe që i përmbahen besimit, me përjashtim të atyre 

                                                            
1  Hadithin e transmetojnë: Muslimi, me nr. 2654 në kapitullin “Kaderi”, pjesa: 

“Allahu vepron me zemrat si të dëshirojë”; Ahmedi në vëllimin 2, me nr. 168 

dhe nr. 173, prej hadithit të Abdullah bin Amr; Ibn Maxhehi, me nr. 3834, në 

kapitullin “Lutja”, pjesa “Lutja e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!); Tirmijdhij‟ji, me nr. 2141, në 

kapitullin “Kaderi”, pjesa: “Ç‟thuhet në lidhje me hadithin „Zemrat janë 

ndërmjet dy gishtave të Mëshirëplotit‟?”, prej hadithit të Enes bin Malikut; 

Ahmedi, në vëllimin 6, nr. 302 dhe nr. 315; Tirmijdhij‟ji, me nr. 3517 në pjesën e 

lutjeve, në kapitullin 89, prej hadithit të Um‟m Selemeh; Ahmedi, në vëllimin 6, 

me nr. 251 prej hadithit të Aishes, me nr. 302 dhe nr. 315. 
2
 Hadithin e ka nxjerrë Buhariu, në vëllimin 13, nr. 335, 336, 369 dhe 397 në 

kapitullin “Teuhidi”, pjesa “Fjala e Allahut të Lartësuar: „Atë që Unë e krijova 

me duart e Mia‟”, si dhe në pjesën “Fjala e Allahut të Lartësuar: „Allahu mban 

qiejt e tokën‟”, kapitulli: “Biseda e Allahut të Lartësuar me Profetët, në Ditën e 

Kiametit” dhe në vëllimin 8, me nr. 323, në kapitullin “Fjala e Allahut të 

Lartësuar: „E gjithë toka në dorën e Tij, në Ditën e Kiametit‟”; Muslimi, me nr. 

2786, në pjesën 21, në pjesën “Hipokritët”, kapitulli: “Përshkrimi i Ditës së 

Kiametit, i Xhenetit dhe i zjarrit”; Tirmijdhij‟ji, me nr. 3236 dhe nr. 3238 në 

komentin e sures “Ez Zumer”, të gjitha këto prej hadithit të Abdullah bin 

Mesudit (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!).  



.............................. امللل والّنحل-املذاهب االسالمیة ................................  

33 

që vetë i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) i ka përgëzuar me Xhenet. Gjithashtu, ne 

shpresojmë Xhenetin për fajtorët, njëkohësisht jemi të frikësuar që 

ata mund të jenë prej atyre që do të ndëshkohen. 

 Ne themi: Allahu i Lartësuar, me ndërmjetësimin e 

Muhamedit, të Dërguarit të Tij (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), nxjerr njerëz prej zjarrit, pasi janë 

djegur në zjarr, ashtu siç e vërtetojnë transmetimet e ardhura prej 

të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!).1 

26. Ne besojmë në ndëshkimin e varrit e në pellgun ku 

besimtarët do të pinë ujë prej dorës së Profetit Muhamed (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Besojmë se 

peshorja është e vërtetë, edhe ura e Siratit është e vërtetë, besojmë 

se ringjallja pas vdekjes është e vërtetë dhe Allahu Fuqiplotë do t‟i 

ndalojë robërit në vendqëndrimin e caktuar dhe do të marrë në 

llogari besimtarët. 

                                                            
1  Dalja e mëkatarëve prej zjarrit, pasi janë djegur në zjarr dhe hadithi i 

ndërmjetësimit, cituar prej Buhariut, vëll. 13, f. 395-397, në lidhje me Teuhidin, 

K. “Fjala e Allahut të Lartësuar me Profetët e me të tjerët, në Ditën e Kiametit”; 

vëll. 13, f. 122, K. “Fjala e Allahut të Lartësuar: “atë që unë e krijova me duart 

Mia”; vëll. 13, f. 398, K. “Fjala e Allahut të Lartësuar: “dhe i foli drejtpërdrejt 

Musait”; vëll. 8, f. 122 në komentin e sures “El Bekare”, K. “Ai i mësoi Ademit 

të gjitha emrat (e sendeve)”; Muslimi, me nr. 193 prej hadithit të Enes bin 

Malikut; Buhariu, vëll. 6, f. 264 dhe f. 265 në lidhje me besimin, K. “Pozita më e 

ulët e banorëve të Xhenetit në Xhenet”, prej hadithit të Ebu Hurejres, vëll. 11, f. 

267 dhe f. 371 prej hadithit të Xhabirit. 
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27. Besimi (ijmàni) është fjalë e punë. Besimi shtohet e 

pakësohet. Ne u besojmë transmetimeve të sakta të ardhura për 

këtë çështje, prej të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe të përcjella prej burrave të 

besueshëm, të përcjella prej një të drejti, të marra prej një të drejti, 

derisa transmetimi përfundon te i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).  

28. Ne besojmë në dashurinë e brezit të parë të 

myslimanëve (selef), të cilët Allahu i Lartësuar i zgjodhi të jenë 

shokët e Profetit të Tij (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!). Ne themi për sahabët ato fjalë lavdëruese, me të 

cilat Allahu i ka lavdëruar ata. Të gjithë sahabët, për ne, janë të 

shenjtë. 

29. Ne themi: Pa dyshim që imami i merituar, pas të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), është Ebu Bekri (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!). 

Allahu i Lartësuar, me Ebu Bekrin, forcoi fenë dhe bëri që Ebu 

Bekri të jetë triumfues në luftën kundër renegatëve. Myslimanët e 

vunë Imam Ebu Bekrin. Atë e kishte vënë Imam për të falur 

namazin vetë i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!). Pastaj vjen Omer bin El Khat‟tàbi dhe 

pas tij Osman bin Af‟fani. Ne themi se ata që e vranë Osmanin, e 

vranë atë padrejtësisht, me armiqësi e me sulm. Pastaj është Ali 

bin Ebu Talibi (Paqja qoftë mbi të!). Këta janë imamët, pas të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) dhe kalifati i këtyre të katërve, është kalifat i 

profetësisë. 
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 Ne dëshmojmë se dhjetë prej sahabëve janë të përgëzuar 

me Xhenet prej Profetit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!). Për ne janë të shenjtë të gjithë sahabët e Profetit 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe 

nuk merremi me grindjet që ngjanë mes sahabëve. Ne besojmë 

Allahun, se katër imamët e lartpërmendur janë kalifët 

udhërrëfyes, të udhëzuar në rrugën e drejtë. Ata janë të 

virtytshëm dhe askush nuk është i barabartë me ata në virtyt. 

30. Ne i miratojmë të gjitha transmetimet e sakta, të 

vërtetuara prej dijetarëve të hadithit, që prej zbritjes në qiellin e 

kësaj bote. Ne besojmë se Allahu i Gjithëfuqishëm thotë: “A ka 

ndonjë që lyp?, A ka ndonjë që kërkon faljen e mëkateve?”.1 

Gjithashtu, ne besojmë në të gjitha hadithet e vërtetuara, se janë të 

sakta, por nuk besojmë në ato gjoja hadithet e vëna prej trilluesve 

e gënjeshtarëve, të cilët, pa dyshim, që janë në rrugën e humbjes. 

31. Ne nuk i mbështesim kundërshtitë, në lidhje me Librin e 

Zotit tonë dhe në lidhje me Synetin e Profetit tonë (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), ose në lidhje me 

                                                            
1 Hadithin e transmeton Muslimi, në f. 757, 170 dhe 172 në lidhje me namazin e 

udhëtarit, në kapitullin: “Nxitja për të bërë lutje e dhikër në pjesën e fundit të 

natës”. Ky hadith ka ardhur edhe me fjalë të tjera, dhe është transmetuar prej 

Buhariut, në lidhje me faljen e namazit natën (tehexh‟xhud), në kapitullin 

“Lutja e namazit, në pjesën e fundit të natës”; si dhe në pjesën e lutjeve, në 

kapitullin: “Lutja në gjysmën e natës; Në Njëtimin e Allahut, në kapitullin: 

“Fjala e Allahut të Lartësuar: “ata duan të ndryshojnë fjalën e Allahut.”; 

Gjithashtu, hadithin e transmetojnë: Muslimi, në f. 758, 168 dhe 169; Ebu Daudi, 

me nr. 4733, në pjesën e Sunetit; e transmeton edhe Tirmijdhiu, me nr. 3493 në 

pjesën e lutjeve; Hadithin e transmeton edhe Ahmedi, vëll. 2, f. 258, 263, 282, 

419, 487, 504, dhe 521 prej hadithit të Ebu Hurejres.  
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bashkësinë e myslimanëve e gjithçka që është në këtë kuptim. Ne 

nuk bëjmë risi në fenë e Allahut, të cilat Allahu nuk i ka lejuar. 

Gjithashtu, ne nuk themi për Allahun gjëra për të cilat nuk kemi 

dijeni. 

32. Ne pohojmë: Allahu do të vijë Ditën e Kiametit, ashtu 

siç njofton për këtë vetë Allahu i Lartësuar, me fjalën e Tij:  

“  – ”Ue xhàe rab‟buke uelmeleku saf‟fen saf‟fen“ - ”َوَ  َي َ  ُّدَ  َواْلَ َلُ  َ ّ  ً َ ّ  ً 

“dhe kur të vijë Zoti yt dhe engjëjt qëndrojnë radhë-radhë.”.1 

Allahu i Lartësuar afrohet te robtë e Tij si të dojë. Këtë e 

njofton Allahu i Lartësuar me fjalën e Tij: “  ue“- ”َوَ ُْن  َ ْ َرُ  ِ لَْیِ  ِمْن َ ْ لِ 

nehnu ilejhi ekrebu min heblil-verijd”mungo ne arabisht– “Ne jemi 

më afër tij se damari i qafës së tij.”.2  

si dhe: “  Thum‟me denà“ - ” َ َ  َا َ  َ   َ ْوَسْ ِ َ ْو  َْ  َ *ُ َّ َ  َ   َ َتَ  َّ 

fetedel‟là. Fekàne kàbe kausejni eu ednà”– “Pastaj u afrua e u lëshua. 

Dhe ishte afër sa dy harqe ose edhe më afër.”.3 

33. Prej fesë sonë është falja e namazit të Xhumasë e falja e 

namazit të dy bajrameve, si dhe falja e të gjitha namazeve. Ne 

falim namaz pas çdo imami të mirë e pas çdo imami mëkatar, 

ashtu siç është transmetuar prej Abdullah bin Omerit se ai ka falur 

namaz pas Haxhaxhit. 

                                                            
1 Sure “El Fexhr”, ajeti 22. 
2 Sure “Kàf”, ajeti 16. 
3 Sure “En Nexhm”, ajetet 8-9. 



.............................. امللل والّنحل-املذاهب االسالمیة ................................  

37 

34. Dhënia mes‟h mesteve është Synet, si për atë që nuk 

është në udhëtim, ashtu edhe për atë që është në udhëtim dhe 

kundërshtojmë ata që e mohojnë mes‟hin mbi mestet. 

35. Ne lutemi për imamët e myslimanëve, që ata të 

përmirësohen sa më shumë dhe pohojmë se ata janë imamë. 

Gjithashtu, themi se është rrugë e gabuar ngritja kundër imamëve 

të myslimanëve, edhe atëherë kur ata e kanë lënë qëndrimin e 

drejtë. Gjithashtu, ne dënojmë mohimin e ngritjes kundër atyre më 

shpatë në dorë dhe lënien e luftës kundër ngatërresave.  

36. Ne pohojmë daljen e Dexhalit, ashtu siç thuhet në 

transmetimet e ardhura prej të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).1 

37. Ne besojmë në ndëshkimin e varrit dhe në marrjen në 

pyetje të të varrosurve në varret e tyre, prej Munkirit e Nekijrit. 

38. Ne vërtetojmë plotësisht hadithin e Miraxhit.2 

                                                            
1  Hadithin e transmetojnë: Buhariu në “Sahijhun” e tij, vëll. 13, f. 87, Pjesa 

“Ngatërresat”, K. “Përmendja e Dexhalit”, si dhe në pjesën “Profetët”, K. 

“Ç‟është përmendur prej Profetëve të beni israilëve?”; vëll. 13, f. 89 dhe 91; 

Pjesa “Mirësia e Medines”, K. “Dexhali nuk hyn në Medine”; Hadithin e 

transmeton edhe Muslimi, me nr. 2246, Pjesa “Ngatërresat”, K. “Përmendja e 

Dexhalit, cilësia e tij dhe atyre që janë së bashku me të”, deri në nr. 2947; 

Tirmijdhiu, me nr. 2235 deri në nr. 2246, Pjesa “Ngatërresat”; Ebu Daudi, me nr. 

4315 deri nr. 4315, Pjesa “Ndreqjet”, deri në nr. 4328; Ahmedi në “Musnedin” e 

tij, vëll. 1, 2, 4, 7, f. 33, 37, 67, 104, 108, 124, 131, 237, 349, 429, 530, vëll. 3, f. 42, 

32, 38, 47; Ibn Maxhehi, prej nr. 4071 deri në nr. 4081, Pjesa “Ngatërresat”, K. 

“Ngatërresa e Dexhalit”.  
2  Hadithin e transmetojnë: Buhariu, në vëll. 13, f. 399-406, Pjesa “Njëtimi i 
Allahut (Teuhid)”, K. “Ç‟ka ardhur në lidhje me fjalën e Allahut të Lartësuar: 
“Ai i foli drejtpërdrejt Musait”, Pjesa “Profetët”, K. “Cilësia e Profetit (Paqja 



........................................................Mesh’hebet islame – Grupimet dhe fraksionet............................................................  

38 

39. Ne i marrim të vërteta shumicën e ëndrrave që shihen 

në gjumë dhe pohojmë se për këtë ka shpjegim. 

40. Ne japim sadaka për myslimanët e vdekur dhe lutemi 

për ta. Ne besojmë se Allahu, pa dyshim që me sadakanë e me 

lutjen, u sjell dobi të vdekurve. 

41. Ne vërtetojmë se në këtë botë ka magji e magjistarë dhe 

magjia ekziston në këtë botë. 

42. Ne i falim namazin e xhenazes kujtdo të vdekuri që i 

është drejtuar Kibles, të mirit e mëkatarit. Ne themi se ata 

trashëgojnë njëri-tjetrin. 

43. Ne pohojmë se Xheneti dhe zjarri janë të krijuar. 

44. Ai që vdes, ose vritet, koha e sosjes së jetës së tij është 

vdekja, ose vrasja. 

45. Furnizimi me ushqim është prej Allahut dhe Ai i 

furnizon robtë e Tij me hallallin e me haramin. 

46. Pa dyshim që shejtani hedh cytje te njeriu. Shejtani fut te 

njeriu dyshime dhe e bën njeriun që ai të bëjë lëvizje të 

pakontrolluara, në kundërshtim me atë që thonë muëtezilet dhe 

xhehemitë. Për këtë çështje njofton Allahu i Lartësuar:  

 ”اَلَِّذْ َن  َْأُ ُلوَا الرِّب َ  اَل  َ ُ وُموَا ِ الَّ َ َ    َ ُ وُا الَِّذي  َ َتَ  َّ ُُ  ال َّْی َ ُا ِمَن اْلَ  ِّب “

                                                                                                                                                 
dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)”; Muslimi, me nr. 162 në 
lidhje me besimin, K. “Isra (udhëtimi natën) i të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe 
bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) deri në lartësitë e qiejve”; En 
Nisaij‟ji, vëll. 1, f. 221, Pjesa “Namazi”, K. “Namazi është detyrim i formës së 
prerë”; Tirmidhiu, me nr. 3130, në komentin e sures “El Isrà”. 
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“el‟ledhijne jeëkulùnerr‟rribà là jekùmùne il‟là kemà jekùmul‟ledhij 

jetekhab‟betuhush‟shejtànu minel mes‟si...” – “Ata që hanë kamatë, 

nuk mund të ngrihen ndryshe nga ç‟ngrihet i çmenduri prej 

prekjes së djallit.”1 dhe: 

 ” ِمَن اْاِنَِّة َوالنَّ اِ *َ الَِّذي  ُ َوْسِوُا ِ  ُ ُ وِ  النَّ اِ *ِمْن َ رِّب اْلَوْسَواِا اْاَنَّ اِ “

“Min sherr‟rril vesvàsil khan‟nàs. El‟ledhij juvesvisu fij sudùrn‟nàs. 

Minel xhind‟neti uen‟nàsi” – “Prej të keqes së dyshimhedhësit që 

fshihet, i cili hedh dyshime në zemrat e njerëzve. Ai 

(dyshimhedhësi) është prej xhindëve dhe prej njerëzve.”.2 

47. Ne themi se njerëzit e mirë, Allahu i veçon me shenja që 

dallohen qartë te ata. 

48. Fjala jonë, në lidhje me fëmijët e idhujtarëve: Allahu i 

Lartësuar, në Botën Tjetër, ndez për ta një zjarr dhe pastaj u thotë 

atyre: “Hyni në zjarr”, ashtu siç ka ardhur nga transmetimet.3 

                                                            
1 Sure “El Bekare”, ajeti 275. 
2 Sure “En Nàs”, ajetet 4-6. 
3 Dijetarët e fesë, të mëparshmit e të mëvonshmit, kanë pasur mendime 

ndryshe, në lidhje me fëmijët e idhujtarëve. Për këtë çështje, janë disa thënie, 

prej të cilave është thënia që ka përmendur El Esh‟ariu: “Në të vërtetë, fëmijët e 

idhujtarëve do të provohen në Botën Tjetër. Para tyre do të vihet një zjarr. Ai që 

hyn në zjarr, zjarri për atë do të jetë i ftohtë e shpëtim, kurse ai që kundërshton 

të hyjë në zjarr, do të ndëshkohet.” Hadithin e ka përcjellë El Berr‟rraz, prej 

hadithit të Enes bin Malikut dhe prej Ebu Seijd El Khuderij (Allahu qoftë i 

kënaqur prej të dyve!). Gjithashtu, hadithin e transmeton Taberànij‟ji, prej 

hadithit të Muadh bin Xhebelit (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!). 

 El Hafidh, në librin “El Fet‟h”, në vëllimin 3, në faqen 195, thotë: 

“Thënia në lidhje me çështjen e provimit të të çmendurit dhe e atij që vdes pa u 

njohur me fenë, është vërtetuar shumë qartë me rrugët e vërtetimit të 

transmetimeve. Në thënie njoftohet se të çmendurit janë në Xhenet. Imam 
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49. Ne besojmë se Allahu i Lartësuar ka dijeni se cilët janë 

robërit punëtorë dhe se ku do të shkojnë ata. Ai ka dijeni se ç‟ka 

qenë e ç‟do të jetë. Gjithashtu, Ai ka dijeni edhe për sendin që nuk 

ekziston dhe ka dijeni se si do të jetë ai send, nëse do të ekzistojë. 

50. Ne besojmë në bindjen ndaj imamëve dhe në këshillën e 

myslimanëve. 

51. Ne s‟kemi të bëjmë fare me çdo njeri që bën thirrje për 

ndonjë sajesë dhe nuk u afrohemi atyre që veprojnë sipas 

interesave e dëshirave. Me dashjen e Allahut të Lartësuar, për të 

gjitha fjalët që thamë, do të sjellim argument, si dhe për ato që ne 

nuk i kemi përmendur në ndonjë pikë. 

 

* * * 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                 
Neveiu ka thënë: “Ky është medh‟hebi i drejtë e i vërtetë, të cilin dijetarët e 

kanë përcaktuar, duke u bazuar në fjalën e Allahut të Lartësuar:  

“  Ne nuk dënuam asnjë njeri para se të çojmë të“ - ” َو َو   ُك َّن   ُك َو ِّذ ِب ْي َو  َو َّن   َنَو َنْي َو َو  َو ُك وًال 

Dërguarin.” (sure “El-Isrà”, ajeti 15). Shiko “El Fet‟h”, vëll. 3, f. 195-196. 

 “El Ibànetu”, f. 8-12, në lidhje me shpjegimin e qartë: Fjala e atyre që 

janë në të vërtetën dhe që veprojnë sipas Sunnetit; “Mekàlàtul Islamij‟jijn”, f. 

320-325. 
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Pikëpamja jonë për disa prej këtyre bazave 

1. Në tri bazat: 7, 8 dhe 9, është përmendur se Allahu ka 

fytyrë, dy duar dhe sy, por pa si e qysh. Me frazën e fundit: “pa si 

e qysh” kemi të bëjmë me një përpjekje për të bashkuar mes dy 

punëve shumë të rëndësishme: 

a) Vërtetimi i këtyre cilësive për Allahun e Lartësuar, me 

kuptimin e tyre gjuhësor, duke bërë kujdes nga shpjegimi i 

muëtezileve.  

b) Kujdesi prej dhënies së formësimit trupor dhe për këtë 

është vënë kushti “pa si e qysh”, pasi me këtë kusht arrihet 

bashkimi mes kuptimit gjuhësor dhe dëlirjes së Allahut prej 

cilësive trupore. 

 Kjo përpjekje, edhe nëse është e pranueshme, në vështrimin 

e parë, kur shikohet me më shumë kujdes, dallohet se këto të dyja 

(kuptimi gjuhësor dhe dëlirja prej cilësive trupore) kundërshtojnë 

njëra-tjetrën. Për të vërtetuar se Allahu i Lartësuar ka dorë, në 

kuptimin gjuhësor të fjalës “dorë”, ky pohim kërkon edhe statusin 

e kësaj dore, kur, në fakt, dora, me formën e saj, është e 

përbashkët mes njeriut dhe kafshëve. Kjo nga njëra anë.  

 Nga ana tjetër, mohimi i formësimit, është mohim për 

vërtetimin e këtyre cilësive, me kuptimet gjuhësore që ato kanë. 

Natyrisht që kjo çështje është e qartë për atë që e shikon këtë 

çështje me imtësi. Për sa i përket faktit se cila është e saktë, në 

vërtetimin e cilësive të fjalës, do të mësosh në pjesën vijuese.  

 2. Në bazën 17, është përmendur, se punët e robëve janë të 

krijuara e të caktuara prej Allahut, ashtu siç njofton për këtë vetë 
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Allahu i Lartësuar, me fjalën e Tij: “  uell‟llàhu“ - ”َواللَُّ  َ َلَ ُ ْ  َوَم   َ ْعَ ُلواَ 

khalekakum ue mà taëmelùne” – “Allahu ju krijoi ju dhe ato që ju 

punoni.”.1 Rezultati, në këtë ajet, është: Nuk duhet të tregohet 

shkujdesje për kuptimin e brendisë së ajetit, ku fjala “ َم” - “mà” – 

“atë ç‟ka”, nuk do të thotë punët që bën njeriu në përgjithësi. 

Qëllimi i kësaj fjale është për idhujt që njerëzit i gdhendnin me 

duart e tyre dhe u jepnin formën që dëshironin. Pikërisht për këta 

idhujt Allahu i Lartësuar thotë:  

“  Kàle e taëbudùne mà tenhitùne” – “Ai tha: „Si i“ ”َ  َ   َ َ ْعُ ُ وَا َم   َ ْنِحُتواَ 

adhuroni ato që ju vetë i keni gdhendur?‟”, kur ju e dini se  

“  – ”uell‟llàhu khalekakum ue mà taëmelùne“ ”َواللَُّ  َ َلَ ُ ْ  َوَم   َ ْعَ ُلواَ 

“Allahu ju krijoi ju dhe ato që ju punoni.”.2 

3. Ajo që është përmendur në bazën 21: “Ne besojmë se 

Allahu do të shihet në Botën Tjetër.”, është një shprehje tjetër që 

tregon se Allahu Fuqiplotë është trup që do të shihet në njërën 

anë, domethënë se në Ditën e Kiametit Ai do të shihet i gjithi, ose 

një pjesë e Tij. Nëse marrim për bazë të parën, rezulton se Allahu 

është me pjesë dhe, nëse marrim për bazë të dytën, rezulton se 

Allahu është i përbërë. Thënia për shikimin e Allahut me sy, është 

prej besimeve të importuara prej jehudive, kjo do të thotë se 

transmetimet që flasin se Allahu do të shikohet me sy, janë prej 

transmetimeve të endura në hullinë e besimit të jehudive dhe 

pastaj i janë atribuuar Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

                                                            
1 Sure “Es Sàffàt”, ajeti 95. 
2 Sure “Es Sàffàt”, ajeti 96. 
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4. Ajo që është përmendur në bazën 50: “Ne besojmë në 

bindjen e imamëve dhe në këshillën e myslimanëve”, është një 

thënie absolutisht e papranueshme. Ebu Hysejn El Meltij ka 

shkuar deri aty sa të bëjë detyrim durimin nën flamurin e 

pushtetmbajtësit të padrejtë, ose mëkatar dhe se ngritja me shpatë 

në dorë kundër prijësve nuk lejohet, edhe nëse ata bëjnë 

padrejtësi.1 

 Ahmed bin Hanbeli, në njërën prej kumtesave të tij: “Bindja 

ndaj imamëve dhe dëgjimi i fjalës së tyre dhe i prijësit të 

besimtarëve, i mirë ose mëkatar”, ka thënë: “Ai që e merr kalifatin 

dhe njerëzit janë në një fjalë e janë të kënaqur me të. Por, kur ai që 

i mposht ata me shpatë dhe vetëquhet prijës i besimtarëve, atëherë 

lufta do të jetë e vazhdueshme me pushtetarët, deri në Ditën e 

Kiametit, i mirë e i keq. Edhe zbatimi i vendimeve ligjore për 

ndëshkime dhe ekzekutime është në dorën e imamëve, prandaj 

askush nuk ka të drejtë t‟i kundërshtojë ata. Edhe dhënia sadaka 

atyre, është e lejuar. Kush ua jep atyre sadekanë, ai e ka shlyer 

detyrimin për dhënien e sadakasë, i mirë ose mëkatar qoftë ai. 

Edhe falja e namazit të xhumasë prapa kujtdo që ka në dorë 

pushtetin, është i vlefshëm, kurse ai që e rifal këtë namaz, është 

risivënës, ka lënë trashëgiminë fetare dhe ka kundërshtuar 

Synetin. 

 Kush ngrihet kundër ndonjërit prej imamëve të 

myslimanëve, në një kohë që njerëzit kanë rënë në një fjalë dhe e 

kanë njohur atë si kalif, me njërën prej formave e mënyrave, qoftë 

me kënaqësi, qoftë kur janë mposhtur, ai ka dalë kundër 

myslimanëve, ka kundërshtuar hadithet e ardhura prej të 

                                                            
1 Referohu “Et‟tenbijhu uerr‟rredu”, f. 41-15. 
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Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) dhe, nëse ai që ngrihet kundër imamit të 

myslimanëve, vdes, ai vdes sikur të kishte vdekur në kohën e 

injorancës para Islamit.”1 

 Ku është kjo doktrinë me atë që ka cituar nipi dëshmor dhe 

i pari i dëshmorëve, Hysejn bin Ali bin Ebu Talibi, prej gjyshit të 

tij (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), kur 

ai iu drejtua pasuesve të Harit, komandantit të ushtrisë së 

Abdullah bin Zijadit? Pasi falënderoi e i thuri lavdërimet e 

merituara Allahut të Lartësuar, ai tha: “O njerëz, i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) ka thënë: “Ai që sheh se një sulltan (pushtetmbajtës) mëkatar 

bën hallall atë ç‟ka Allahu e ka bërë haram, që thyen besën e 

dhënë Allahut, që kundërshton Synetin e të Dërguarit të Allahut, 

që sillet me njerëzit me rrugë mëkati e me agresion dhe ata nuk e 

kundërshtojnë atë, as me punë e as me fjalë, është e drejta e 

Allahut që këta moskundërshtues t‟i fusë aty ku do të jetë 

mëkatari. Bëni kujdes, ata janë të vendosur t‟i binden shejtanit dhe 

kanë lënë bindjen ndaj Mëshirëplotit. Ata kanë nxjerrë sheshit 

ngatërresat e shthurjen, kanë zhvlerësuar kufijtë e Allahut, kanë 

pëlqyer të marrin për vete plaçkën e luftës, kanë bërë hallall ato që 

Allahu i ka bërë haram dhe kanë bërë haram ato që Allahu i ka 

bërë hallall. Unë kam më të drejtë se kushdo tjetër.”2 

 

 

                                                            
1 “Tarijkhul medhàhibil islamij‟jeh”, autori Ebu Zehreh, vëll. 2, f. 322. 
2 “Historia e Taberiut”, vëll. 4, f. 304; Ngjarjet e vitit 61 të Hixhretit. 
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Plotësim 

 Transmetuesit e hadithit, para daljes së Ahmed bin 

Hanbelit në katedrën e imamit në fushën e doktrinës, ishin grupe 

dhe të shpërndarë, por bazat që shkroi Imam Ahmedi i bashkuan 

ata në këto baza, megjithëkëtë, jo të gjithë i pranuan ato. Bazat që 

shkroi Imam Ahmedi filluan të përhapen, vetëm atëherë kur 

gjendja u përmbys në favor të Imam Ahmedit, gjatë kohës së 

sundimit të kalifit Mutevek‟kil. 

 Këtë e dëshmon edhe Xhelaludin Es Sejùtij, në librin e tij 

“Tedrijburr‟rràvij”, në të cilin ai përmend grupet e ndryshme të 

transmetuesve të hadithit, të cilët nuk ishin në një hulli të vetme, 

ashtu siç u bënë pas Imam Ahmedit. Para tij, transmetuesit e 

hadithit ishin të ndarë në: 

 Merxhei, të cilët thoshin se puna nuk është pjesë prej 

besimit (ijmànit). Besimi nuk pëson ndonjë dëm nga bërja e një 

mëkati dhe bindja nuk sjell dobi krahas mohimit (kufrit). Në vijim 

do të njihemi me emrat e disave prej personaliteteve të merxheive, 

që jetuan para Imam Ahmedit, ose që ishin bashkëkohës me të: 

1- Ibrahijm bin Tahmàm; 2- Ej‟jùb bin Àidh Et‟tàij; 3- Dher 

bin Abdull‟llàh El Merhebij; 4- Shebàbeh bin Sivàreh; 5- 

Abdulhamijd bin Abdurr‟rrahmàn; 6- Ebù Jahjà Ehamànij; 7- 

Abdulmexhijd bin Abdul Azijz; 8- Ibn Ebij Ruvàd; 9- Uthmàn bin 

Gaj‟jàth El Basrij; 10- Omer bin Dherr; 11- Omer bin Murreh; 12- 

Muham‟med bin Hàzim; 13- Ebù Muàvijeh Ed‟darij; 14- Verkàë 

bin Omer El Jeshkerij; 15- Jahja bin Sàlih El Vehàdhij; 16- Junus bin 

Bekijr. 

 Nasibi, mbështetës të Imam Aliut dhe familjes së tij të pastër 

(Ehli Bejtit) (Paqja qoftë mba ta!). Ja disa prej personaliteteve të 

nasibive: 
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1- Is‟hàk bin Suvejd El Advij; 2- Behz bin Esed; 3- Harijz bin 

Uthmàn; 4- Husajn bin Nemijr El Vàsitij; 5- Khàlid bin Selemeh El 

Feëfàë; 6- Abdullàh bin Sàlim El Esh‟arij; 7- Kajs bin Ebij Hàzim. 

 Muteshejitë: Dashamirës të Aliut e të fëmijëve të tij, të cilët i 

përmbahen mendimit se udhëheqja është detyrë taksative, me të 

cilën ka zbritur Libri. Gjithashtu, ata i përmbahen mendimit se 

Imam Aliu ka përparësinë të meritojë imamatin e kalifatit. Ja edhe 

disa prej personaliteteve të muteshejive 

1- Ismàijl bin Ebàn; 2- Ismàijl bin Zekerij‟jà El Khalkànij; 3- 

Xherijr bin Abdulhamijd; 4- Ebàn bin Tagleb El Kùfij; 5- Khàlid 

bin Muham‟med El Katvànij; 6- Seijd bin Fijrùz; 7- Ebul Bakhterij; 

8- Seijd bin Esh‟vaë; 9- Seijd bin Afijr; 10- Ab‟bàd bin El Av‟vàm; 

11- Ab‟bàd bin Jaëkùb; 12- Abdull‟llàh bin Ijsà; 13- Ibn 

Abdurr‟rrahmàn bin Ebij Lejlà; 14- Adurr‟rrez‟zàk bin Hem‟màm; 

15- Abdulmelik bin Aëjun; 16- Ubejdull‟llàh bin Mùsà El Abesij; 

17- Adij bin Thàbit El Ensàrij; 18- Ali bin El Xhuëd; 19- Ali bin 

Hàshim bin El Berijd; 20- Fadl bin Dekijn; 21- Fudajl bin Merzùk 

El Kùfij; 22- Fitr bin Khalijfeh; 23- Muham‟med bin Xhehàdeh El 

Kùfij; 24- Muham‟med bin Gazvàn; 25- Màlik bin Ismàijl Ebu 

Gas‟sàn; 26- Jahjà bin El Kharr‟rràz. 

 Kaderi: I përmbahen mendimit se të mirat, të këqijat dhe 

mëkatet e robëve janë prej vetë robëve dhe punën e robëve nuk e 

mbështesin te Allahu Fuqiplotë. Ja disa prej personaliteteve të 

kaderive: 

1- Theur bin Zejd El Medenij; 2- Theur bin Jezijd El 

Hamesij; 3- Has‟sàn bin Atij‟jeh El Mehàribij; 4- Hasen bin 

Dhekvàn; 5- Dàùd bin El Husajn; 6- Zekerij‟jà bin Is‟hàk; 7- Sàlim 

bin Axhlàn; 8- Selàm bin Miskijn; 9- Sejf bin Selmàn El Mek‟kij; 10- 

Shibl bin Ab‟bàd; 11- Sherijk bin Ebij Nemr; 12- Sàlih bin Kijsàn; 
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13- Abdull‟llàh bin Amr; 14- Ebù Abdull‟llàh bin Ebij Lebijd; 15- 

Abdull‟llàh bin Ebij Nexhijh; 16- Abdul Aaëlà bin Abdul Aëlà; 17- 

Abdurr‟rrahmàn bin Is‟hàk El Medenij; 18- Abdulvàrith bin Seijd 

Eth‟theurij; 19- Atà bin Ebij Mejmùneh; 20- El Alà bin El Hàrith; 

21- Amr bin Zàideh; 22- Imràn bin Muslim El Kasijr; 23- Umejr bin 

Hànij; 24- Auf El Aëràbij; 25- Kehmes bin El Minhàl; 26- 

Muham‟med bin Sevà El Basrij; 27- Hàrùn bin Mùsà El Aëver 

En‟nahvij; 28- Hish‟shàm Ed‟destevàij; 29- Vehb bin Muneb‟bih; 

30- Jahjà bin Hamza El Hadremij. 

 Xhehemi: Mohojnë të gjitha cilësitë e Allahut dhe besojnë se 

Kur‟àni është i krijuar më vonë. Tipiku prej atyre ishte Bishr bin 

Es‟serij. 

 Kharixhi: I mohuan Prijësit të besimtarëve çështjen e 

arbitrazhit dhe e shfajësojnë veten në lidhje me Aliun, Osmanin, 

Talhanë, Zubejrin, nënën e besimtarëve, Aishen, Muavijen e të 

tjerë të ngjashëm. Më tipikët prej tyre ishin: Ikrimeh ndihmësi i Ibi 

Abasit dhe Velijd bin Kethijr. 

 Vafiki: Nuk thonë asgjë në lidhje me arbitrazhin e me 

Kur‟ànin, nëse ai është i vonshëm, i hershëm, i krijuar, ose jo i 

krijuar. Tipik i këtij grupi është Ali bin Hish‟sham. 

 Mutekaid: I përmbahen mendimit për domosdoshmërinë e 

ngritjes kundër imamëve mëkatarë, por nuk e fillon ai vetë. Më 

tipiku ndër ta ishte Amr bin Hatan.1 

 Ka edhe të tjerë që kanë folur e flasin sipas interesave e 

dëshirave të tyre, por koha i ka fshirë mendimet e medh‟hebet e 

tyre pas daljes së Muhamed bin Hanbelit në krye të imamëve në 

fushën e doktrinës, atëherë kur imamët e hadithit ranë në një fjalë 

                                                            
1 “Tedrijburr Rràvij”, vëll. 1, f. 328. 
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të përbashkët, nën hijen e bazave që vuri Imam Ahmedi. Kështu, 

të gjitha grupet u bënë një grup i vetëm, që ndiqte vetëm një 

rrugë, pasi më parë ndiqnin rrugë të shumta. 

 Kjo është epopeja e brezit të parë të imamëve të hadithit 

dhe e doktrinës së tyre, por me keqardhje vërejmë se ka 

mendimtarë që mendojnë se këto baza, të cilat ata i besojnë, janë të 

njëjtat baza që kanë ndjekur edhe myslimanët e parë, deri në 

kohën e Imam Ahmedit.  

 Kjo histori e qartë e bën detyrim për mendimtarët e etur 

për të njohur të vërtetën që ata të studiojnë këto baza që nga 

fillimi dhe të mos i kushtojnë vëmendjeve fjalëve që thuhen në 

librat e markës “Akijdetus Selefi”-“Doktrinë e brezit të parë”, ose 

“Akijdetus Sahàbeti uet‟tàbi‟ijne” “Doktrina e sahabëve dhe e 

tàbi‟inëve”, ose të tabi‟ij tàbi‟inëve. 

 Ajo që shpjegon qartë këtë çështje, është fakti se çdo njëra 

prej këtyre bazave është një përgjigje për një medh‟heb të dalë 

gjatë shekujve të parë dhe, për të mos mbajtur përgjegjësi për këtë 

përgjigje, kundërshtimi u bë parulla për medh‟hebin e imamëve të 

hadithit dhe për doktrinën e tyre, sikur ajo është e përbërë prej 

disa përgjigjeve, dhënë grupeve dhe autorëve të artikujve. 

 

 

* * * 
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SELEFIZMI 

 

 

Fjala “selef”, nga ana gjuhësore dhe si term 

 

 Në gjuhën arabe, fjala “selef” do të thotë: prindërit e të 

afërmit tuaj që jetuan para teje. Gjithashtu, fjala “selef” mund të 

përdoret edhe në numrin shumës, për fjalën “sàlif”, që do të thotë: 

i kaluar, i mësipërm.  

 Si term, fjala “selef” shpreh grupin e sahabëve, atyre që 

erdhën pas sahabëve, tàbi‟inëve dhe atyre që erdhën pas 

tàbi‟inëve, tàbi‟i tàbi‟inëve, në këndvështrimin se hulumtimet dhe 

mendimet e tyre, në lidhje me bazat e me degët, konsiderohen 

shembull, që jo vetëm duhet të ndiqen prej të tjerëve, por nuk 

lejohet dalja jashtë këtyre bazave e degëve as edhe një fije floku. 

Veç kësaj, përmbajtja në hulumtimet e në mendimet e tyre është 

detyrim.  

Gjithashtu, është detyrim të bëhet thirrje që ato të zbatohen 

me përpikëri, sepse ato janë praktikimi sheshit i fesë së vërtetë, 

janë titulli i besimit të drejtë. Të gjitha këto janë bazuar në 

hadithin që transmetojnë Buhariu e Muslimi, përcjellë prej 

Abdullah bin Mesudit, në të cilin tregohet se i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka 
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thënë: “Njerëzit më të mirë janë ata të kohës sime, pastaj vijnë ata 

që erdhën pas tyre dhe pastaj ata që erdhën pas të dytëve dhe më 

pas erdhën njerëz, dëshmia e ndonjërit prej tyre i paraprin betimit 

të tij dhe betimi i tij i paraprin dëshmisë së tij.”1 

 

Studimi i transmetimit: “Njerëzit më të mirë janë ata të 

kohës sime...”, nga ana gjuhësore dhe kuptimor 

 Togfjalëshi “kohës sime”, në këtë hadith, ka ardhur me 

fjalën “ ْ ِْر َ ” “karnij” – “shekulli im”.  

 Pa dyshim se qëllimi me fjalën “më të mirë” janë njerëzit e 

tri gjeneratave të para të myslimanëve dhe jo vetë koha.  

Rrethi i parë i këtij vargu të të mëparshmëve përfaqësohet me 

rrethin e sahabëve.  

Rrethi i dytë përfaqësohet me rrethin e tàbi‟inëve, (ata që 

erdhën pas sahabëve), të cilët nuk janë ndriçuar drejtpërdrejt me 

dritën e Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!), por ata janë përfshirë në ndriçimin e 

profetësisë në saje të sahabëve të të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe janë 

udhëzuar në rrugën e drejtë me orientimin e sahabëve. 

 Rrethi i tretë përfaqësohet me ata që erdhën pas tàbi‟inëve, 

që ne i quajmë tàbi‟i tàbi‟inët (pasuesit e pasuesve). Pas 

përfundimit të këtyre tri rrathëve, dolën sheshit sajesat (bidatet) 

                                                            
1 “Es‟selefij‟jetu”, autori: Dr. Muham‟med Seijd Remedàn El Bùtij. f. 11. 
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dhe u përhapën grupet e rrugës së humbjes, të cilët përhapën 

shtrembërimet. Këto grupe u shmangën prej rrugës së tri rrathëve 

të gjeneratave të para dhe rezultati qe se çdo grup, anë e gjerë, çau 

rrugën e tij me zigzage të shumta, duke shprehur me fjalë 

pretendimet që kishin. Por, me pretendimet e tyre ata 

kundërshtonin fjalën e Allahut të Lartësuar:  

َ ِلُ ْ  َو َّ ُ   ِ ِ  َلَعلَُّ ْ   ۚ    َ تَ َ رََّ  ِ ُ ْ  َعْن َسِ ْیِل ِ  ال ُّدُ لَ  َواَل  َ تَِّ ُعوا  ۖ  َوَ اَّ َه َذا ِ رَاِو  ُمْ َتِ ْی  ً َ   َِّ ُعواُ ”
 “ َ ت َُّ واَ 

“Ue en‟ne hedhà siràtij mustekijmen fet‟tebiùhu ue là tet‟tebiùs‟subule 

feteferr‟rraka bikum an sebijlihi dhàlikum ues‟sàkum bihi leal‟lekum 

tet‟tekùne” – “Kjo është rruga (feja) Ime e drejtë, përmbahuni në 

këtë rrugë dhe mos ndiqni rrugë të tjera që u ndajnë prej rrugës 

së Tij. Këto janë porositë e Tij për ju që ju të kini frikë 

Allahun.”.1 

 Këta ishin selefët, kurse fjala “selefij‟jeh” shpreh ata që 

erdhëm më vonë dhe që ndoqën shembullin e tri gjeneratave të 

para në baza e në degë, pa dalë jashtë asaj që ata kanë thënë, në 

lidhje me punët dhe pa lënë asgjë mangët, qoftë edhe sa një fije 

floku. 

 Në këtë kuptim “Selefizmi” mbështetet në hadithin e 

përcjellë prej Abdullah bin Mesudit, prandaj le ta marrim e ta 

studiojmë këtë hadith me imtësi. Në lidhje me këtë çështje, ne 

themi:  

 Fjala e hadithit “el karnu”, nga ana gjuhësore, është në 

kuptimin e njerëzve që jetojnë në një kohë. (Fjala e hadithit “el 

                                                            
1 Sure “El En‟àm”, ajeti 153. 
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karnu”, në përkthimin e hadithit, siç u shpjegua më sipër, është 

përkthyer me fjalën “kohë”.) Gjithashtu, fjala “el karnu” shpreh 

punët e gjendjen e njerëzve që jetojnë në një kohë dhe se punët e 

gjendja e tyre është si e të gjithë njerëzve të asaj kohe. Bazuar mbi 

këtë kuptim, togfjalëshi “shekulli im”, përdoret edhe në kuptimin: 

vitet e mia dhe jeta ime. 

 Për sa i përket faktit që fjala “shekull” shpreh një periudhë 

kohe të barabartë me njëqind vjet, fjala “shekull” është një term i ri, 

që në kuptimin e njëqind vjetëve, nuk gjendet as në Librin e 

Allahut e as në Synetin. 

 Nën dritën e këtij shpjegimi, nuk ka asnjë pengesë që fjala 

“karn” të mos thuhet për sahabët, tàbi‟inët dhe tàbi‟i tàbi‟inët në 

kuptimin e tri shekujve kohë. 

 Por Ibn Tejmije dhe pasuesit e tij fjalën e hadithit, “karn”, e 

ka marrë në kuptimin e shekullit, ashtu siç merret në ditët e 

sotme, domethënë tre shkuj ai i ka marrë në kuptimin 300 vjet. 

Sipas këtij pretendimi, çdo gjë që ka ndodhur gjatë kësaj periudhe 

kohore, është një dukuri prej dukurive të fesë së vërtetë dhe e 

doktrinës së shëndoshë. Me këtë shpjegim, ata justifikojnë 

veprimet e tyre, kur bëjnë haram ndërtimet mbi varret e evlijave 

dhe thonë se ndërtimet mbi varre kanë dalë pas tre shekujve të 

parë, prandaj janë të papranueshme. 

 Ka të ngjarë që këtë e përforcon edhe hadithi i ardhur prej 

të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!): “Beni Israilët u ndanë në shtatëdhjetë e dy grupe dhe 

ymeti im do të ndahet në shtatëdhjetë e tri grupe. Të gjitha këto grupe 

janë në zjarr, me përjashtim të një grupi.”.  
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Kur ata e pyetën se cili është ky grup, o i Dërguari i 

Allahut, ai tha: “Ai që është në rrugën që ndjek unë dhe sahabët e mi.”.1 

 Unë mendoj se, në radhë të parë, nuk është e mundur 

mbështetja në këtë argument, sepse tekstet, në lidhje me këtë 

çështje, janë të ndryshme. 

 El Hakimi2, Ebu Daudi3 dhe Ibn Maxhehi4, transmetojnë se 

Profeti Muhamed ka thënë: “Me përjashtim të njërit dhe ai është 

bashkësia e myslimanëve. Islami dhe bashkësia e myslimanëve.”. 

 Gjithashtu, El Hakimi transmeton se Profeti Muhamed 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka 

përcaktuar grupet më të mëdha që janë të shkatërruar, kur ka 

thënë: “Ymeti im do të ndahet në më shumë se shtatëdhjetë grupe. Më i 

madhi i atyre grupeve është grupi i njerëzve që i vlerësojnë punët sipas 

mendjes së tyre, të cilët bëjnë haram hallallin dhe bëjnë hallall haramin.”.  

Më pas, El Hakimi ka thënë se ky është hadith i gradës 

“Sahijh” sipas kushtit të Buhariut e të Muslimit, por ata të dy nuk 

e kanë transmetuar këtë hadith.5 

 Edhe autori i librit “Err‟rreudàt” transmeton prej librit “El 

xhem‟u bejnet‟tefàsijri”. Ka thënë se Profeti Muhamed (Paqja dhe 

                                                            
1  “Suneni” i Tirmijdhij‟jit, vëll. 5, f. 26, Libri: “El Ijmànu”, Hadithi 2641. 
Hadithin e ka transmetuar edhe Esh Sherstànij, në librin “El Milehu 
uen‟nihalu”, vëll. 1, f. 13. 
2 “El Mustedrek”, vëll. 1, f. 128. 
3 “Suneni” i Ebu Daudit, vëll. 4, f. 198, Libri: “Es‟sun‟netu”. 
4 “Suneni” i Ibn Maxhehit, vëll. 2, f. 479, K. “Iftiràkul Umemi”. 
5 “El Mustedrek”, vëll. 4. f. 430. 
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bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Ata 

janë unë dhe pasuesit e mi.”.1 

 Bazuar mbi këtë shpjegim, nuk është e mundur mbështetja 

në këtë citim. Kjo ishte e para. 

 E dyta: Kriteri i vetëm për shkatërrimin, ose për shpëtimin 

është vetëm personi i Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), kurse sahabët e tij nuk mund të 

jenë kriter as për udhëzim e as për t‟u ndjekur si shembull, 

përveçse në masën që ata vetë janë udhëzuar dhe e kanë ndjekur 

të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), prandaj ata që ishin së bashku me Profetin 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) dhe ata që erdhën pas tij, nuk mund të jetë detyrim që të 

ndiqen si shembull për shpëtim. 

 Bazuar mbi këtë shpjegim, fjala e hadithit “as‟hàbij” –

“sahabët e mi”, e thënë prej Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) nuk është jashtë gjërave 

të habitshme. 

 

* * * 

 

 Këto ishin rezultatet e studimit të hadithit nga ana fonetike 

e fjalëve, kurse në lidhje me studimin e hadithit, nga ana e 

kuptimit, themi: 

                                                            
1 “Reudàtul xhinàn”, f. 508, Botim litografik. 
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 E para: Cilësimi i shenjtërisë për një grup të veçantë, në atë 

mënyrë që mendimi i tyre, në baza e në degë, të jetë argument për 

të tjerët dhe moslejimi për të mos lëvizur prej fjalës së tyre as edhe 

një qime, pasi fjala e tyre është ekuivalent me argumentin në 

fushën e punëve që janë detyrim të bëhen, si dhe në fushën e 

punëve prej të cilave është detyrim të hiqet dorë. Megjithëse s‟ka 

asnjë argument që të vërtetojë se vetëm fjala e një sahabi, ose fjala 

e një tabi‟ini është argument dhe jo fjala e ndonjë tjetri. 

 Me një shprehje më të përgjithshme: Fjala e burrave të 

besueshëm, të cilët kanë përcjellë fjalën e Profetit Muhamed (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), i cili pa 

dyshim është gjykuesi i të vërtetës, fjala e tij është argument, kurse 

fjala e sahabëve, pa thënë për fjalën e tabi‟inëve, pavarësisht nga 

rëndësia që ata kanë, nuk është argument, qofshin ata prej tri 

gjeneratave të para, qofshin prej atyre që erdhën pas tyre. 

 Veç kësaj, kemi edhe një fjalë të çmuar prej Imam Es  

Sheukanij, të cilën po e përmendim tekstualisht: “Në të vërtetë, 

mendimi i një sahabi nuk është argument, sepse Allahu i 

Lartësuar ka çuar për këtë ymet vetëm një Profet, Muhamedin 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Për 

ne ka vetëm një të Dërguar dhe vetëm një Libër dhe i gjithë ymeti 

është i urdhëruar të ndjekë Librin e Allahut dhe Synetin e Profetit 

të Tij. Në këtë urdhërim s‟ka asnjë dallim mes sahabëve dhe mes 

atyre që erdhën pas sahabëve. Të gjithë janë të ngarkuar me 

detyrimet e ligjit të fesë, të gjithë janë të ngarkuar të ndjekin Librin 

dhe Synetin, prandaj, nëse argumenti nuk merret në Librin e 

Allahut dhe në Synetin e të Dërguarit të Tij (Paqja dhe bekimi i 
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Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), pa dyshim që ai ka 

thënë në fenë e Allahut diçka që nuk vërtetohet.”1 

 E dyta: “Mirësia” për të cilën ka njoftuar Profeti (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), sipas 

transmetimit, a është qëllimi me këtë fjalë se mirësia është e 

vërtetuar për të gjithë individët e atyre tri gjeneratave të 

shpërndarë në Lindje e në Perëndim të tokës, që janë nën hijen e 

Islamit, apo ajo është e vërtetuar për tërësinë e myslimanëve të 

atyre tri gjeneratave? 

 Për sa i përket mirësisë, në të vërtetë, ajo nuk mund të 

thuhet për disa prej tyre. Në lidhje me këtë çështje, Ibn Haxheri ka 

thënë: “Kjo përparësi ka lidhje me grupin apo me individët? Ky 

është objekti i studimit dhe, e dyta, kjo tregon mënjanimin e masës 

së njerëzve. Thënia e parë është fjala e Ibn Abdul Berr. 

 Gjithashtu, Ibn Haxheri ka thënë se të gjithë kanë rënë në 

një fjalë të përbashkët, se i fundit prej tàbi‟i tàbi‟inëve, prej atyre 

që u pranohet fjala, është prej atyre që kanë jetuar në kufijtë e vitit 

220 të Hixhretit. Kjo kohë përkon me daljen sheshit të sajesave. 

Ishte koha kur sajesat morën një përhapje mjaft të gjerë. Koha kur 

muëtezilet i lëshuan gjuhët e tyre dhe filozofët i ngritën lart kokat 

e tyre. Në atë kohë, dijetarët u vunë në sprovë, që të dëgjonin ata 

që thoshin se Kur‟àni është i krijuar, madje gjendja ndryshoi aq 

shumë, sa dalja e të tilla fjalëve nuk është pakësuar as në ditët tona 

dhe kështu u vërtetua sheshit fjala e Profetit Muhamed (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!): “Pastaj 

                                                            
1  “Irshàdul Fuhùl”, f. 214. 
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gënjeshtra do të përhapet sheshit dhe do të përfshijë fjalët, punët dhe 

besimet.”.1 

 Nën dritën e kësaj që u tha më sipër, e fundit gjë që ka 

mbetur për të thënë, në lidhje me tàbi‟i tàbi‟inët, është se me ata, 

në origjinë, kemi përfundimin e mirësisë për të cilën flet hadithi 

dhe pas kohës së tabi‟i tàbi‟inëve kemi fillimin e sherrit. 

 Për sa i përket anës së parë, domethënë që mirësia është për 

mbarë individët e këtij ymeti, vetëkuptohet se në këtë çështje nuk 

mund të përfshihen të gjithë, sepse, si mund të mendohet mirësia 

për të gjithë ata që jetuan pas kalimit të Profetit Muhamed (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) deri në 

fundin e vitit 220 të Hixhretit, kur dihet se në mesin e tyre u shfaq 

prishja dhe ndër ta filloi të shtrihet zjarri i ngatërresave e i 

përçarjes?! 

 Ai që vihet të lexojë historinë e Islamit dhe historinë e 

besimeve, do të vërejë se ajo kohë e shkurtër ishte prej kohëve më 

të errëta në historinë e Islamit. Tani le të shpalosim modelet 

vijuese: 

1- Një grup prej sahabëve e tàbi‟inëve komanduan fushatën 

më të dhunshme kundër Uthmanit, fushatë që rezultoi me 

rrethimin e tij dhe më pas me vrasjen e tij. Aq i madh ishte 

zemërimi i të revoltuarve kundër Uthmanit, sa edhe vetë Prijësi i 

besimtarëve, Imam Aliu dhe djemtë e tij, nuk mundën t‟i ndalonin 

ata që të mos shkonin deri te Uthmani. Atëherë del pyetje: Vallë, e 

mira ishte me anën e të revoltuarve, apo ishte në anën e 

Uthmanit?! 

                                                            
1 “Fet‟hul Bàrij”, vëll. 7, f. 4. 
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2- Ja, Talhai dhe Zubejri përgatitën dhe vunë në lëvizje një 

ushtri për të luftuar Imam Aliun (Paqja qoftë mbi të!), të ndihmuar 

edhe prej Nënës së besimtarëve, Aishes. Në këtë luftë u vranë 

shumë njerëz, gjatë sulmit që ata të dy ndërmorën kundër Basras, 

në përleshjen e tyre me ushtrinë e Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!). 

Atëherë përsëri del pyetja: E mira, ishte në anën e ushtrisë së 

Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) apo e mira ishte në anën Talhait e 

të Zubejrit?!  

3- Një luftë të ngjashme me këtë luftë kurdisi edhe Muavija, 

kur luftoi Imam Aliun (Paqja qoftë mbi të!) në Betejën e Sifijnit, në 

një kohë që përkrah Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) kishte shumë 

prej pjesëmarrësve në Luftën e Bedrit dhe ata luftuan kundër 

ushtrisë së Shamit, që komandohej prej Muavije bin Ebu Sufjanit 

dhe Amr bin El Asit.  

Përsëri del pyetja: E mira ishte në anën e Imam Aliut (Paqja 

qoftë mbi të!) dhe të ushtrisë së tij, apo ishte në anën e ushtrisë së 

Muavijes?! Dihet se në atë betejë mbetën të vrarë shtatëdhjetë mijë 

vetë(1) prej banorëve të Irakut e prej banorëve të Shamit. 

 A ka ndonjë që mund të cilësojë ngatërresën e despotizmit 

me mirësi?! Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!), duke i folur Amarit, i tha: “Ti nuk do të 

vdesësh, derisa ty të të vrasë shtresa e despotëve që iu shmangën të 

drejtës. Gjëja e fundit me të cilën ti do të ushqehesh në këtë botë, do të 

jetë se ti do të pish qumësht.”.1 

4- Pa dyshim që Muavija është i pari që e zëvendësoi 

sistemin e qeverisjes islame të “Shuras”–“Këshilli konsultativ” në 

                                                            
1 “El Kàmilu fit‟tàrijkh”, vëll. 3, f. 157. 
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një sistem mbretëror, sistem që u bë zotërues nën dinastinë e 

burrave të tribusë së emevive për afro tetëdhjetë vjet. Mos vallë, 

edhe ky shekull i përgjakshëm e i mbushur me vrasje e me 

gjakderdhje është më i miri i shekujve?! 

 Autori i tefsirit “El Menàr” ka shkruar se njëri prej 

dijetarëve gjermanë, në një teqe myslimanësh, ku ishte i 

pranishëm edhe njëri prej parisë së Mekës, ka thënë: “Ne 

gjermanët, duhet të vëmë një monument prej flori për Muavije bin 

Ebu Sufjanin, në filan shesh të kryeqytetit tonë, Berlinit.” Kur atij 

iu tha përse, ai tha: “Ai hoqi sistemin qeverisës islam prej bazës së 

tij demokratike dhe e vuri në dorën e një grupi fituesish (sundimi i 

takon fituesit). Sikur të mos kishte ndodhur kjo, Islami do të ishte 

përhapur në të gjithë botën dhe me siguri që ne, gjermanët dhe 

gjithë popujt e Evropës, do të ishim bërë arabë myslimanë.”1 

 Deri këtu, në përgjithësi, shpalosëm periudhën e sundimit 

të emevive, të cilët u ulën në fronin e kalifatit, duke filluar me 

Muavije bin Ebu Sufjanin, pastaj me Jezijd bin Muavije, pastaj 

erdhi Imran bin El Hakemi dhe pastaj katër djemtë e këtij të 

fundit. Këtë periudhë kohe të historisë, a mund ta numërojmë si 

koha më e mirë, kur gjatë kësaj kohe u vra nipi i Profetit 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), u lejua të derdhej gjaku i banorëve të Medines dhe u 

nëpërkëmb nderi i grave të tyre, u rrethua Meka dhe u përdhos 

shenjtëria e saj prej Haxhaxh bin Jusuf Eth Thekafij, u morën robër 

fëmijët e muhaxhirinëve dhe të ensarëve, duart e të cilëve u 

damkosën me gërryerjen e mishit, ashtu siç damkoseshin 

                                                            
1 Tefsiri “El Menàr”, vëll. 11, f. 269, në komentin e sures “Jùnus”. 
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skllevërit e romakëve, pa përmendur krimet e tjera të shëmtuara e 

të neveritshme që ia nxijnë fytyrën njerëzimit?!  

 Ja, kjo ishte gjendja e individëve. Por prej kësaj gjendjeje 

mësohet se si ishte edhe gjendja e të gjithëve, atëherë, si mund të 

thuhet që këto tre shekuj janë më të mirët e të gjithë shekujve?! 

Këtë pohim e bën vetëm ai që i ka mbyllur sytë për të lexuar 

historitë e ngjarjet e hidhura që ndodhën gjatë shekujve të parë. 

E treta: Ibn Haxheri ka përmendur se sajesat, dolën sheshit 

pas vitit 220 të Hixhretit. Në atë kohë, muëtezilet e lëshuan frerin 

e gjuhëve të tyre, filozofët i ngritën lart kokat e tyre, etj, por në 

histori nuk shkruhet, nëse tri rrugët e mësipërme ishin të sakta 

apo jo, kur dihet se tullat e para të ndërtesës së të 

lartpërmendurve u vunë pikërisht gjatë asaj periudhe kohe. 

 Kjo është gjykata e atyre që i konsiderojnë mohues mbarë 

myslimanët, pa harruar se edhe kjo lloj gjykate doli nga fundi i 

çerekut të katërt të shekullit të parë të Hixhretit, që në çështjen e 

arbitrazhit dhe më pas vazhdoi me luftërat e khavarixhëve, duke 

filluar që prej kohës së Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) dhe 

vazhduan gjatë shekujve të mëvonshëm, gjatë të cilave u vranë 

shumë njerëz. 

 Më pas, në vitet nëntëdhjetë të shekullit të parë Hixhri, 

dolën merxheitët, të cilët, në radhë të parë, vënë besimin dhe lënë 

prapa punën. Doktrina e tyre është një kundërpërgjigje ndaj 

gjykatës, sepse merxheitët e konsiderojnë mohues atë që kryen një 

mëkat të rëndë. Nga ana tjetër, janë po merxheitët ata që tolerojnë 

dhe të gjithë njerëzit besimtarë i numërojnë prej të shpëtuarve, 

sepse, sipas tyre, i rëndësishëm është besimi dhe jo puna. 
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 Më pas, në vitin 105 të Hixhretit dolën muëtezilet. Në krye 

të tyre ishin Vasil bin Ataë (vdekur në vitin 131 të Hixhretit) dhe 

kolegu i tij Ubejd bin Amri (vdekur në vitin 143 të Hixhretit). 

 Përveç këtyre që u thanë, nga fundi i periudhës së sundimit 

të emevive dhe fillimi i periudhës së sundimit të abasive, u 

shfaqën edhe ateistët.  

E katërta: Në këtë kuptim, Selefizmi shton argumentin ligjor 

për thëniet e selefive, në lidhje me punët e tyre dhe për këtë ata i 

marrin argumentet prej thënieve të Profetit Muhamed (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Por 

argumentimi është një çështje juridike, që mund të vërtetohet 

vetëm me një argument taksativ, kurse transmetimet që janë në 

pozitën e haditheve të emërtuara “akhbàrul àhàd”–“vetëm një 

hadith”, qofshin të përcjella edhe prej Imran bin Husajnit, apo prej 

Abullah bin Mesudit1, nuk mund të merren si argumente, sepse 

çështjet juridike nuk mund të vërtetohen me hadithe të kësaj 

kategorie.  

 

* * * 

 

 

 

 

                                                            
1 “Fet‟hul Bàrij”, vëll. 7, f. 4-6. 
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ESH’ARITË 

 

 

Vështrim mbi jetën e themeluesit të esh’arive, Ebul 

Hasan El Esh’ariji 

Themeluesi i esh‟arive është Ebul Hasan Ali bin Ismaijl bin 

Is‟hak, që është prej nipave të sahabiut të njohur Ebu Musa El 

Esh‟arijit, prandaj ai u bë i njohur me mbiemrin El Esh‟arij, për 

shkak të lidhjes me stërgjyshin e tij. 

 Ibn Ethijri ka thënë se Ebu Musa El Esh‟ariji ishte punëtori, 

guvernatori i të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) në krahinën Zebijd dhe Aden. 

Edhe Omeri e caktoi në po këtë detyrë, në krahinën e Basras. Më 

pas, Uthmani e la në po atë detyrë dhe me vonë e shkarkoi nga 

detyra, për rrjedhojë Ebu Musa El Esh‟ariji u largua prej Basras 

dhe u vendos në Kufe, ku më vonë Uthmani e emëroi guvernator 

të Kufes, detyrë të cilën ai e mbajti deri në vrasjen e Uthmanit. Më 

pas, Aliu (Paqja qoftë mbi të!) e shkarkoi nga kjo detyrë. 

 Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) nuk e shkarkoi Ebu Musa El 

Esh‟arijin arbitrarisht, por e shkarkoi, sepse ai u fliste njerëzve që 

të mos e mbështesnin Imam Aliun (Paqja qoftë mbi të!) në luftën e 

tij kundër besëthyesve në trevat e Basras. 
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 Biografët kanë kundërshtime mes tyre, në lidhje me datën e 

lindjes së Ebu Hasan El Esh‟arjit, por nga ajo që del më qartë, 

rezulton se ai ka lindur në Basra, në vitin 260 të Hixhretit dhe ka 

vdekur në vitin 324 të Hixhretit. Ai ndahet me fjalët e muëtezileve 

dhe të kryetarit të tyre, Ebu Ali El Xhebaij, në dorën e të cilit ra 

kryesia e muëtezileve në Basra. Pas vdekjes, vendin e tij e zuri 

djali i tij, Ebu Hashimi, në fushën e mësimdhënies dhe të 

vendimmarrjes. 

 Disa biografë i kanë lartësuar virtytet e El Esh‟arijit. Në 

vijim po sjellim disa pjesë prej thënieve të tyre: 

 Ibn Asakiriu transmeton prej Ebu Hasan Es‟servij: “Shehu 

Ebu Hasan ishte afërsisht njëzet vjeç dhe ai e falte namazin e 

sabahut me abdesin e namazit të natës.” 

 Ne nuk e komentojmë me asgjë këtë virtyt të pretenduar, 

por shtojmë se pak herë ndodh që njeriu të mos jetë as i sëmurë e 

as në udhëtim e as i justifikuar gjatë njëzet vjetëve, që ai të falë 

namazin e sabahut me abdesin e namazit të darkës. 

 Qëndrimi zgjuar gjatë netëve për një kohë kaq të gjatë, 

është në kundërshtim me logjikën dhe me ligjin e fesë. Allahu i 

Lartësuar thotë: “  huvel‟ledhij“ - ”ُهَو الَِّذي َ َعَل َلُ ُ  اللَّْیَل لَِتْ ُ ُنوا ِ ْیِ  َوالن ََّ  َ  ُمْ ِ راً 

xheale lekumul‟lejle liteskunù fijhi uen‟nehàre mubsiren” – “Ai, bëri 

natën për ju, që të pushoni gjatë saj dhe ditën të ndritshme…”.1 

 Ibn Asakiriu transmeton prej Ebu Abdullah bin Dan‟jalit: 

“Kam dëgjuar Bendar bin Husejnin, i cili ishte shërbyesi i 

biografit, të thotë: „Ebu Hasani hante prej grurit të tokës që ia 

                                                            
1 Sure “Jùnus”, ajeti 67. 
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kishte lënë gjyshi i tij, Bilal bin Ebu Burdeh bin Musa El Esh‟arij, 

pas vdekjes së tij.” Gjithashtu, ai thotë se Ebu Hasani shpenzonte 

në një vit 17 dirhemë.1 

 Kjo shumë nuk mjafton për të blerë as letrën e librave të tij, 

as bojën për të shkruar e as shumën që duhet për të ruajtur librat. 

Është e çuditshme se edhe shkrimtari bashkëkohës, 

Abdurr‟rrahman Bedevij, e konsideron këtë transmetim të vërtetë 

aktuale, madje, në lidhje me shumën që shpenzonte Ebu Hasani, 

ai ka bërë një llogaritje të përpiktë dhe ka arritur në këtë 

përfundim: “El Esh‟ariji shpenzonte për një vit 17 dirhemë, një 

dirhem peshon 2.95gr. argjend, kështu gjatë një viti ai shpenzonte 

50.15gr. argjend.”  

Më poshtë ka thënë: “Sa e lirë ishte jetesa në ato kohë!”2 

 Veprat e tij: Shehu El Esh‟arij ka hartuar një listë me titujt e 

librave të tij, të cilën ai e emërtoi “El Umdeh”. Gjithashtu, edhe të 

tjerë kanë hartuar një listë të tillë, si për shembull Ibn Asakiri dhe, 

sipas atyre listave, rezulton se numri i librave që ai shkroi, arrin 

deri në 98 tituj librash, por shumica e këtyre librave humbi në 

furtunat e kohës dhe te ne kanë arritur vetëm pak prej librave të 

tij. 

 Prej librave të tij që janë të botuara, kemi:  

1. “El ibànetu an usùlid‟dejàneti” – “Shpjegimi i bazave të 

feve”. 

                                                            
1 “Et Tebjijnu”, f. 142. 
2 “Medhàhibul Islamij‟jijn”, f. 503-504. 
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2. “Mekàlàtul islamij‟jijn” – “Kumtesa të islamistëve”. Në 

këtë libër trajtohen studime rreth grupeve islame. 

3. “El lem‟u firr‟rredi alà ehliz‟zejgi uel bidei” – “Vezullime 

në përgjigje të falsifikatorëve dhe stisësve”. 

 

Heqja dorë e tij prej muëtezileve 

 Shehu Ebu Hasan El Esh‟arij përmendet në fjalën e 

mësuesit të tij, Ebu Ali El Xhebaij (235-303 të Hixhretit). Pas dy 

vjetëve nga vdekja e mësuesit të tij (305 Hixhri), ai u tërhoq prej 

muëtezileve dhe në xhaminë e Basras shpalli se ka hequr dorë prej 

medh‟hebit të tij të mëparshëm. Kur u ngjit në shkallët e minberit 

të xhamisë, në Basra, thirri me sa zë që kishte: “Ai që më njeh 

mua, më njeh dhe ai që nuk më njeh, unë i bëj atij të njohur se 

kush jam: Unë jam filani, i biri i filanit. Unë kam thënë se Kur‟àni 

është i krijuar. Allahu nuk shihet me sy dhe punët e këqija jam 

unë ai që i bëj! Tani unë kam bërë teube, kam shkulur nga zemra 

ime besimin e muëtezileve dhe u kundërvihem atyre.” 

Ai u ngrit kundër skandaleve të muëtezileve e të metave të 

tyre. Në fjalën e tij kishte shaka të shumta.1 

 

Faktorët që ndikuan në largimin prej muëtezileve 

Në lidhje me shkakun për heqjen dorë prej muëtezileve, 

megjithëse ai u rrit që djalë i ri në medh‟hebin e muëtezileve, 

                                                            
1 “Fihreset” e autorit Ibn Nedijm, f. 271; “Vefij‟jàtul aëjàn”, vëll. 3, f. 285. 
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thëniet e historianëve janë të ndryshme, por ato mund të 

reduktohen në dy anë:  

 

1- Faktori politik 

 Kalifët abasi, që prej kohës së sundimit të Memunit, deri në 

kohën e sundimit të Mutesimit dhe deri në kohën e sundimit të El 

Vathik Bil‟lahit, ishin përkrahës të rrymës së atyre që i 

përmbaheshin logjikës e mendimit. Gjatë kësaj kohe, grupi i 

muëtezileve njohu ngritje e lulëzim, por pas vdekjes së El Vathik 

Bil‟lahit, në vitin 232 të Hixhretit dhe, pasi Mutevekili u ul në 

fronin e pushtetit, gjendja u përmbys dhe fuqia tani kaloi në anën 

e imamëve të hadithit. Kjo gjendje vazhdoi deri në kohën e 

sundimit të Muktedirit (295-320 të Hixhretit). Ishte koha kur Ebu 

Hasan El Esh‟ariji shpalli teuben e tij, heqjen dorë prej 

muëtezileve dhe deklaroi hyrjen e tij në rrugën e imamëve të 

hadithit, pa harruar edhe presionet që ushtronte aparati sundues i 

abasive mbi medh‟hebin e muëtezileve, edhe pse i pakët, por ishte 

presion që vinte gjithnjë duke u shtuar. 

 

2- Ideja e përmirësimit në doktrinën e imamëve të 

hadithit 

 Fjala mbizotëruese në doktrinën e imamëve të hadithit të 

asaj kohe ishte formësimi, anësia e imponimi. Të gjitha këto 

besime ishin të importuara në mesin e myslimanëve prej rabinëve 

jehudi e prej murgjve kristianë. Imam El Esh‟ariji, me heqjen dorë 

prej muëtezileve dhe bashkimit të tij me imamët hadithit, u 
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përpoq të përmirësonte doktrinën e imamëve të hadithit dhe ta 

pastronte atë nën mbulojën se ai ishte njëri prej tyre. Ja kështu, 

heqja dorë prej medh‟ebit të muëtezileve u bë një gjysmë fasadë, 

që atë ta pranonin imamët e hadithit. 

 Por, ama pranon vërejtje dhe meditim në ato që ai ka 

përmendur në tri librat e tij, kur thotë se me thëniet e tij, ai ka 

qëllim të sprapsë prej librave të tij shigjetat e kritikave: 

 E para: Imamët e hadithit pohonin se punët e njeriut janë të 

krijuara prej Allahut të Lartësuar dhe njeriu s‟ka asnjë rol në 

punët e tij. Në këtë pikë, ai u kundërvihet atyre, duke thënë: “Kur 

realiteti qenka i tillë, atëherë ç‟kuptim ka shpërblimi e dënimi?!” 

Shehu El Esh‟arij, për të larguar këtë problem, shtoi fjalën e 

tij dhe tha: “Allahu është Krijuesi dhe robi është përfituesi.”  

 Kjo thënie, gjatë shekujve, vazhdoi të mbetet e fshehur nën 

lexime të ndryshme, derisa u bë prej enigmave të mëdha. 

 E dyta: Imamët e hadithit kanë thënë: “Kur‟àni është i 

hershëm me fjalën e me kuptimin e tij.” El Esh‟ariji ka thënë: 

“Fjala e të Gjithëfuqishmit nuk është e lexueshme me fjalë, 

ndryshe ajo do të ishte e mëvonshme. Në të kundërt, fjala e 

mëparshme e Allahut Fuqiplotë është fjala e qëndrueshme me 

Qenien e Tij. 

 Megjithëse El Esh‟ariji, në të vërtetë, e derdhi doktrinën e 

imamëve të hadithit në forma të veçanta, të cilat i ka përmendur 

në dy librat e tij “El Inàbetu” dhe “Mekàlàtul islamij‟jijn”. Imamët 

e hadithit nuk pranuan prej tij çështjen e modifikimit, siç qe Hasan 

bin Ali bin Khalef El Berbeharij. 
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 Ali bin Ebu Jala, në librin e tij, “Et‟tabekàt”, me rrugën e 

përcjelljes prej El Ehvazij, tregon: “E lexova Ali El Kulesij prej 

Hasan El Ehvazij. Kam dëgjuar Ebu Abdullah El Hamranij të 

thotë: “Kur El Esh‟ariji hyri në Bagdad, erdhi te El Berbehariji dhe 

vazhdoi të thotë: „I jam përgjigjur El Xhebaij‟jit dhe Ebu Hashimit, 

i kundërshtova ata. Gjithashtu, kundërshtova jehuditët, kristianët 

dhe mexhusët (zjarradhuruesit). Unë fola dhe ata folën dhe u 

thanë shumë fjalë.” 

Kur El Esh‟ariji pushoi, El Berbeharij tha: “Unë nuk e di, 

nëse ti ke folur pak ose shumë, por ne nuk njohin tjetër veç asaj që 

ka thënë Ebu Abdullah Ahmed bin Hanbeli.”  

 Ai tha: “El Esh‟ariji doli prej shehut El Berbeharij dhe 

shkroi librin “El Ibànetu”, por shehu i lartpërmendur, nuk pranoi 

asgjë prej tij. Pas kësaj, shehu El Esh‟ariji nuk u duk më në 

Bagdad, derisa u largua prej Bagdadit.1 

 Sido që të ketë ndodhur, shehu El Esh‟arij, pa dyshim që u 

dallua prej imamëve të hadithit me pranimin e studimit në 

çështjet teologjike dhe me nxjerrjen e argumenteve prej ajeteve të 

Kur‟ànit dhe prej haditheve profetike, madje, në lidhje me këto 

çështje, ai shkroi një kumtesë të detajuar, ku u kundërvihet 

imamëve të hadithit, të cilët e bënin haram studimin në çështjet 

teologjike. Bazuar mbi këtë rrugë, ai shkroi librin e tretë, “El 

Lem‟u”. Kumtesa e mësipërme është botuar në fundin e librit “El 

Lem‟u”.  

                                                            
1 “Tebjijnu kidhbul mufterij”, Pjesa “Komentimi”, f. 391. 
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 Medh‟hebi i El Esh‟arijit nuk ishte i përhapur në mesin e 

njerëzve, por nxënësit e tij dhe nxënësit e nxënësve të tij i 

përpunuan bazat e këtij medh‟hebi, të cilat morën një përhapje 

shumë të gjerë, derisa doktrina e shehut El Esh‟arij u bë doktrina e 

Ehli Synetit në ditët e sotme, madje Ehli Syneti, kumtesave të tij, 

në fushën e doktrinës, i jep përparësi edhe ndaj doktrinës së 

Tahaviut (vdekur në vitin 321 të Hixhretit), duke ditur se kjo e 

dyta, doktrina e Tahaviut, është shumë më afër doktrinave të 

imamëve të hadithit. 

 Shehu El Esh‟arij, në librin e tij “El Lem‟u”, ka shtruar titujt 

e mëposhtëm:  

1- Argumentimi i tij për ekzistencën e Allahut të Lartësuar. 

2- Filluesi i çdo krijese nuk është i ngjashëm me krijesat. 

3- Bërësi i të gjitha sendeve është Një e i Vetëm. 

4- Rikrijimi i sendit joekzistues është i pranueshëm. 

5- Allahu i Lartësuar nuk është trup. 

6- Cilësitë vetjake të Allahut. 

7- Cilësitë e Allahut janë të mëparshme dhe jo të 

mëvonshme. 

8- Cilësitë e Allahut janë të shtuara mbi Qenien e Tij. 

9- Opinioni i tij në lidhje me cilësitë fjalë. 

10- Punët e robëve janë të krijuara prej Allahut Fuqiplotë. 

11- Mundësia është së bashku me punën dhe jo para punës. 
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12- Shikimi i Allahut me sy do të jetë në Botën Tjetër. 

13- Fjala e Allahut të Lartësuar është fjala vetjake e Tij. 

14- Fjala e Allahut nuk është e krijuar, ose e mëparshme. 

16- Shenjat logjike të përmirësimit e të së keqes (et‟taëdijlu 

uet‟texhvijru) – ndreqja dhe çuarja në të keqen. 

 

* * * 

 

 Këto gjashtëmbëdhjetë baza vuri El-Esh‟arji dhe për të cilat, 

në këtë libërth, ne nuk kemi mundësi të citojmë të gjitha thëniet e 

tij, prandaj do të mjaftohemi të shikojmë vetëm disa baza, të cilat 

mund të diskutohen. 

 

Punët e robëve janë të krijuara prej Allahut të 

Lartësuar 

 Në librin “El Ibanetu”, El Esh‟ariji thotë: “S‟ka krijues 

përveç Allahut dhe punët janë të krijuara e të caktuara prej 

Allahut të Lartësuar, ashtu siç njofton për këtë çështje vetë Allahu 

i Lartësuar: 

“  Uell‟llà khalekakum ue mà taëmelùne” – “Allahu“ ”َواللَُّ  َ َلَ ُ ْ  َوَم   َ ْعَ ُلواَ 

ju krijoi ju dhe ato që ju i punoni.”1 

                                                            
1 Sure “Es Sàffàt”, ajeti 96. 
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Në të vërtetë, robtë nuk kanë fuqi të krijojnë ndonjë send, 

pasi vetë ata janë të krijuar, ashtu siç njofton për këtë Allahu i 

Gjithëfuqishëm: “ ُر اللَّ ِ   – ”hel min khàlikin gajrull‟llàhi“ ”َهْل ِمْن َ  ِلٍ  َ ی ْ

“A ka ndonjë krijues tjetër përveç Allahut?”12 

 Gjithashtu, edhe në librin e tij, “Mekàlàtul islamij‟jijn”, 

duke treguar për një tubë thëniesh të imamëve të hadithit dhe të 

Ehli Synetit, ai thotë: “Ata kanë pohuar: „S‟ka krijues tjetër përveç 

Allahut, është Allahu Ai që i krijon punët e këqija të robëve, punët 

e robëve i krijon Allahu i Lartësuar dhe robtë nuk kanë fuqi të 

krijojnë asnjë send prej punëve.”3 

 S‟ka dyshim që pohimi i Teuhidit në krijim (Vetëm Allahu 

është Krijuesi) dhe se në të gjithë gjithësinë s‟ka krijues tjetër 

përveç Allahut të Lartësuar, të gjitha këto thënie, janë prej bazave 

që ai shtroi në doktrinën e tij, e cila ishte në kundërshtim me atë 

ç‟ka thoshin muëtezilët, të cilët mohuan se Allahu është krijuesi i 

punëve të robëve. Por me këtë mohim, ata pohuan “thenevij‟jen” – 

“dualizmin”. Muëtezilet thoshin se Allahu është krijuesi i çdo 

sendi, përveç punës së njeriut dhe njeriu është krijuesi i punëve të 

tij. Por, pohimi i Tehuhidit në krijim (krijuesi është vetëm Allahu) 

në mënyrën e imponimit, heqja e zgjedhjes dhe mohimi i shkaqeve 

natyrore, është një punë jo e vërtetë, sepse Njëtimi (Tehuhidi) i 

Allahut në krijim, patjetër duhet të shpjegohet në atë mënyrë që, 

në radhë të parë, harmonizon zgjedhjen prej vetë njeriut dhe, në 

radhë të dytë, harmonizon përgjegjësinë e njeriut, në të njëjtën kohë 

                                                            
1 Sure “Fàtir”, ajeti 3. 
2 “El Ibànetu”, f. 20. 
3 “Mekàlàtul islamij‟jijne”, vëll. 1, f. 321. 
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harmonizon zbulimet shkencore dhe ato që do të zbulohen prej 

shkaqeve e ndikuesve të natyrës. 

 Ajo që mund të thuhet në lidhje me këtë çështje, është se 

botët e mundshme, nga më të lartat deri te më të ulëtat, në raport 

me fuqinë e Allahut të Lartësuar janë të barabarta, e nderuara dhe 

e urryera, e rënda dhe e lehta, të gjitha te Allahu janë të barabarta. 

Por kuptimi i fjalës “ْسِتَواي ” “istivàe” – “normalitet” nuk do të thotë 

se Allahu Fuqiplotë e bën çdo gjë drejtpërdrejt, duke zhdukur 

ndikimin e shkaqeve. Në të kundërt, kjo do të thotë se Allahu i 

Lartësuar e shfaq fuqinë dhe pushtetin e Tij me anë të rrugës së 

shkaqeve dhe me dërgimin e shkaqeve drejt shkaktarëve. Nga ky 

shpjegim, rezulton se të gjitha sendet janë krijuar prej Allahut dhe 

të gjitha janë dukuri të fuqisë e të forcës së Allahut të Lartësuar, 

sepse s‟ka fuqi e forcë përveçse me Allahun. 

 El Esh‟ariji i hoqi shkaqet që, në të vërtetë, janë ushtarët e 

Allahut Fuqiplotë prej pozitës së ndikimit e të bërjes. Gjithashtu, 

edhe muëtezilët e hoqën pushtetin e Allahut prej sundimit të Tij 

dhe më vonë, një pjesë të sundimit, e vunë nën pushtetin edhe të 

një tjetri, përveç Allahut, domethënë ata vunë punët e robit nën 

pushtetin e vetë robit. 

 E vërteta për të cilën ka argument dhe që vërtetohet me 

Librin, është fakti se puna ekziston në saje të dy fuqive, por jo të 

dyja fuqitë janë të barabarta dhe as në kuptimin e dy shkaqeve të 

plota, por është në kuptimin e të dytës dhe prej shfaqjeve të fuqisë 

së parë, të punëve të saj dhe të ushtrive të kësaj fuqie, ashtu siç e 

lexojmë këtë në fjalën e Allahut të Lartësuar: “ -”َوَم   َ ْعَل ُ   ُ ُنوَ  َ  ِّبَ  ِ الَّ ُهوَ 
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“ue mà jaëlemu xhunùde rab‟bike il‟là hùve” – “Askush s‟ka dijeni 

për ushtritë e Zotit tënd përveç Atij.”.1 

Rruga e Allahut të Lartësuar për krijimin e sendeve ka 

ndjekur shkaqet e atyre sendeve: Allahu i Lartësuar, për çdo send 

ka bërë një shkak dhe për shkakun ka bërë shkaqe, derisa këto 

shkaqe përfundojnë te i Gjithëfuqishmi. Tërësia e të gjitha 

shkaqeve është një shkak i vetëm, i plotë e i mjaftueshëm për të 

bërë që puna të ekzistojë, kurse detajet kërkohen në vetë sendin. 

Në lidhje me këtë çështje, do të mjaftohemi të sjellim fjalën e Imam 

Sadikut: “Allahu ka vendosur që sendet të rrjedhin vetëm me 

shkaqe. Për çdo send Ai ka bërë një shkak dhe për çdo shkak ka 

bërë një shpjegim.”2 

 Veç kësaj, shehu El Esh‟arij, për të qenë larg komplikimit të 

fjalëve se Allahu Fuqiplotë është krijuesi i punëve të njerëzve dhe 

se Ai s‟ka rol në punët e tyre, shtoi teorinë e përfitimit, kur tha: 

“Allahu është krijuesi dhe njeriu është përfituesi.” Nxënësit e 

medh‟hebit të El Esh‟arijit kanë kundërshtime në rrugën e tij, në 

lidhje me shpjegimin dhe komentimin e fjalës “përfitim”. Në lidhje 

me këtë çështje, Fadil El Kushenxhij ka thënë: “Qëllimi me 

përfitimin e njeriut prej sendit, është në kuptimin e krahasimit të 

fuqisë e të vullnetit të njeriut, pa pasur asnjë ndikim e asnjë 

ndërhyrje për ekzistencën e sendit, përveç faktit se njeriu është 

vendi ku sendi ekziston për të mirën e tij. Kjo do të thotë se puna 

del prej Allahut me qëllimin: Dalja e sendit prej Allahut 

krahasohet me përshkrimin e një cilësie prej cilësive të robit, 

domethënë se robi bëhet zotërues i një fuqie jo ndikuese e pa 

                                                            
1 Sure “El-Mud‟deth‟thir”, ajeti 31. 
2 “El Kàfij”, vëll. 1, f. 183, K. “Maërifetul Imam” , Hadithi 7. 
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vullnet, kështu që puna del drejtpërdrejt prej Allahut të Lartësuar 

dhe për njeriun s‟ka rol tjetër veç rolit që ai është vendi për të cilin 

ekziston sendi.”1 

 Këtu lid vërejta: Kur për robin s‟ka asnjë rol tjetër përveç 

krahasimit të daljes prej Allahut, dukë bëre ekzistencën e 

mundësisë e të vullnetit në robin, atëherë a mund të jetë kjo kriter 

për ndëshkimin e për shpërblimin e robit, duke supozuar se fuqia 

e robit nuk është ndikuese, gjithashtu, edhe vullneti i robit është 

prej punës së Allahut të Lartësuar dhe për robin s‟mbetet rol tjetër 

përveç rolit që ai është vendi në të cilin ekzistojnë dy sende: 

ekzistenca e vullnetit në ndërgjegjen e tij dhe puna nga jashtë?! 

Fakti që ata kanë kundërshtime mes tyre, në lidhje me 

kuptimin e fjalës “përfitim”, poeti ka vargëzuar: 

“Ato që thuhen te ai,  

nuk janë të vërteta logjike,  

afër bërjes të kuptojë. 

Përfitimi te El Esh‟ariji dhe gjendja 

Te El Bejshemij‟ji dhe kërcimi lart i regjimit.”2 

 

 

 

                                                            
1 “Sherhut‟texhrijd” e autorit El Kushexhij, f. 445. 
2 “El kadàu uel kaderu”, f. 185. 
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Fjala e Allahut të Lartësuar është fjalë logjike  

 Në ndjekje të Librit dhe të Synetit, të gjithë myslimanët 

ndajnë një fjalë të përbashkët: Allahu i Lartësuar flet. Kjo çështje 

ka qenë në qendër të vëmendjes së dijetarëve, që në kohën e 

khulefài rashidinëve dhe vazhdoi të jetë edhe më vonë, për shkak 

të grindjeve, madje edhe të përplasjeve të përgjakshme që kanë 

ndodhur gjatë historisë. 

 Kundërshtimi në lidhje me fjalën e Allahut, ndodh në dy 

çështje: 

 E para: Cila është e vërteta e fjalës? A është fjala prej cilësive 

vetjake të Allahut, si: dituria, fuqia e jeta, apo është prej cilësive të 

punëve të Tij, si: dhënia jetë, apo Ai bën të vdesin gjallesat, krijimi 

dhe furnizimi? 

 E dyta: A është e hershme fjala e Allahut, apo ajo është e 

mëvonshme? A është e krijuar apo nuk është e krijuar fjala e Tij? 

Në lidhje me këtë pikë, ne do të marrin në studim teorinë e 

hanbelive dhe më pas atë të esh‟airive. Tanimë ti ke mësuar se El 

Esh‟ariji futi në doktrinat e imamëve të hadithit përmirësimin, si 

dhe çështjen “Allahu i Lartësuar flet”.  

 Hanbelitë thonë se fjala e Allahut është germë dhe zë dhe të 

dyja janë në Qenien e Tij. Fjala e Allahut është e hershme, madje 

disa prej tyre e kanë hiperbolizuar, pa pasur asnjë dijeni dhe kanë 

thënë se, me të vërtetë, lëkura dhe mbuloja janë të hershme.1 

 Meqenëse kjo fjalë e diskrediton atë që e thotë, shehu El 

Esh‟arij e rregulloi këtë thënie dhe e nxori fjalën e Allahut të 

                                                            
1 “El Mevàkif”, f. 293. 
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Gjithëfuqishëm prej kuptimit pa vlerë, kuptim mbi të cilin e kishin 

ndërtuar hanbelitë dhe i dha një kuptim tjetër, duke shtuar 

shprehjen: “Fjalë e qenësishme e vetë Qenies folëse”. Këtë teori që 

e përhapi shehu Ebu Hasan El Esh‟arij, nuk e gjejmë as në librin e 

tij “El Inàbetu” e as në librin tjetër të tij “El Lem‟u”, pasi në të dy 

këto libra ai është përqendruar në çështjen se fjala e Allahut të 

Lartësuar nuk është e krijuar, po ai nuk ka bërë asnjë studim në 

lidhje me fjalën e Allahut të Lartësuar. Megjithëkëtë, fjala e tij 

është cituar prej Esh Sheherstànij‟jit, i cili ka thënë: “Ebu Hasan El 

Esh‟ariji ka arritur në përfundim se fjala është një kuptim që 

qëndron në vetë qenien e njeriut, në vetë folësin dhe jo me germa 

e me zëra, por është ajo që thënësi i asaj fjale e gjen atë në veten e 

tij dhe e thekson atë në përjetësinë e vet, në emërtimin e germave 

me gjuhën që lakon fjalë të vërteta që përsëriten. Por, a është kjo 

në rrugën e kuptimit të vërtetë apo është në rrugën e kuptimit 

metaforik? Nëse është në rrugën e të vërtetës së kuptimit fjalë, 

duke shqiptuar thjesht emrin “fjalë” për këtë kuptim dhe 

njëherësh edhe për të folurën e qenies.1 

 Më pas, esh‟airitë patën kundërshtime në lidhje me 

shpjegimin e togfjalëshit “fjalë logjike”. Thënia më e bukur, në 

lidhje me këtë çështje, është ajo që ka përmendur Fadil El 

Kushexhij, në librin “Sherhult‟texhrijd”: “Ai që artikulon një 

urdhër, ose ndalim, ose thirrje, ose njoftim, ose kërkon 

informacion, ose të tjera punë, në veten e tij ai gjen kuptime që i 

shprehin artikulimet e tij dhe këtë ne e quajmë „E folura me 

ndjenja‟. Gjithashtu, themi se kuptimi që lëviz në zemrën e tij, nuk 

ndryshon me ndryshimin e shprehjeve sipas gjendjeve të termave, 

pasi folësi ka qëllim që fjala e tij të arrijë në zemrën e dëgjuesit, 

                                                            
1 “Nihàjetul ikdàm”, f. 320. 
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sipas rregullit që e bën këtë proces të detyrueshëm, pikërisht këtë 

ne e kemi emërtuar „fjalë‟.”.1 

 Këtu kemi një shënim: Ai që është shprehur në lidhje me 

fjalën e vetes, fjalën e numëron cilësi të qenësishme, prapa diturisë 

e vullnetit, prandaj ata besojnë se edhe në njoftimet, madje edhe 

në inteligjencën njerëzore, prapa diturisë është një cilësi që quhet 

“fjala e vetes”. Është e domosdoshme të shpjegojmë togfjalëshin 

“fjalë e vetes”, në një mënyrë të ndryshme prej diturisë, lajmit, 

vullnetit dhe pështirosjes prej sendeve e punëve, megjithëse ato që 

ai ka përmendur i referohen diturisë, sepse kuptimet brenda 

zemrës së folësit formësojnë kuptime më vete, ose të përbëra, ose 

nënshtrim e përulje relative.  

Fjala logjike i referohet fjalive dëftore në përfytyrime e në 

vërtetime. Çfarë sendi kemi këtu prapa diturisë, që ta emërtojmë 

fjalë të qenësishme? Gjithashtu, kur folësi rendit kuptime 

konstruktive, në të vërtetë, ai rendit vetëm vullnetin e tij, ose 

mosmiratimin e tij, ose diçka që mund të jetë si parathënie për 

vullnetin e për mosmiratimin e tij për një punë, ose për një send, 

siç mund të jetë përfytyrimi i një sendi dhe miratimi me dobi, 

atëherë fjala e qenësishme kthehet te vullneti dhe te mosmiratimi. 

Tani ç‟mbetet tjetër këtu që ne ta emërtojmë fjalë të qenësishme? 

Në këtë pikë, e folura nuk është cilësi që gjendet prapa diturisë në 

lajme e njoftime, ose prapa vullnetit e mosmiratimit në hartim. 

Megjithëkëtë, esh‟aritë këmbëngulin të vërtetojnë cilësinë e 

qenësishme me emrin “fjala” para diturisë e vullnetit dhe për këtë 

ata thonë se qenia e Allahut folës me veten e Tij dhe jo Qenia e Tij, 

i ditur e qëllim me veten e Tij. 

                                                            
1 “Sherhut‟texhrijd”, e autorit El Kushexhij, f. 420. 
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 Ndikimet logjike të së mirës dhe të së keqes 

 Shehu El Esh‟arij e ka titullar këtë çështje: “E mira dhe e 

keqja”, për faktin se kjo çështje konsiderohet guri i themelit në 

fjalën e El Esh‟arijit. Në ndjekje të hadithit dhe të medh‟hebit të 

hanbelive, shehu e ka përshkruar mendjen shumë më pak nga sa 

ajo ka fuqi të kuptojë se cila është e mira dhe cila është e keqja. Në 

lidhje me këtë çështje, ai ka thënë se gjykimi i mendjes, në fushën 

e të mirës dhe në fushën e të keqes, patjetër kërkon mohimin e 

lirisë së dashjes hyjnore dhe, për këtë ata kanë thënë: “S‟ka të mirë 

përveç asaj që e ka parë të mirë Ligjvënësi dhe s‟ka të keqe përveç 

asaj që Ai e ka bërë të keqe.”  

 Nëse për këtë ke dyshim, le të përmendim prej fjalës së tij 

mohimin logjik të së mirës dhe të së keqes që ai ka shkruar në 

librin e tij “El Lem‟u”, ku ai është shprehur: “Nëse dikush thotë: 

„A do t‟i mundojë Allahu fëmijët në Botën Tjetër?‟. 

Ti i thuaj atij: “Kjo i takon Allahut. Nëse Ai e bën këtë, Ai është i 

Drejti…”. Ka vazhduar, derisa tha: “Prej Tij nuk vjen e keqe, që të 

ndëshkojë besimtarët dhe të fusë mohuesit në lulishtet e 

Xheneteve. Por ne themi se Allahu nuk e bën këtë, sepse Ai na ka 

njoftuar se Ai, padyshim, do të dënojë mohuesit dhe nuk lejohet të 

thuhen gënjeshtra në njoftimin e Tij.”1 

 Këtu, në radhë të parë, bëjmë vërejtjen: Ne e pyesin shehun 

El Esh‟arij: Kur në Botën Tjetër të pësojë dhimbje fëmija i tij dhe të 

ndëshkohet me llojet e ndryshme të ndëshkimeve dhe ai të shohë 

me sytë e tij ndëshkimin e fëmijës së tij, a do ta shohë ai këtë 

                                                            
1 “El Lumeu”, f. 116-117. 



.............................. امللل والّنحل-املذاهب االسالمیة ................................  

79 

ndëshkim me syrin e drejtësisë dhe si mirësi, apo ai, në brendësinë 

e tij, do ta gjejë këtë ndëshkim, një punë të keqe e të urryer?! 

 E njëjta pyetje, sikur me vetë El Esh‟arijin të bëhej e njëjta 

gjë që u bë me fëmijën e tij, megjithëse ai beson te Allahu i 

Lartësuar, a do ishte ai i kënaqur me këtë ndëshkim, në 

brendësinë e vet dhe a do ta shikonte këtë ndëshkim si drejtësi, 

me justifikimin se Allahu i Lartësuar është Sunduesi absolut dhe 

Ai vepron si të dëshirojë në mbretërinë e Tij?! 

 E dyta: Pa dyshim që vetëm Allahu është Sunduesi absolut 

dhe Zotëruesi i të gjitha fuqive, vetëm Allahu cakton masën e të 

mirës dhe të së keqes në çdo punë të mundshme, pa asnjë dallim. 

Në përgjithësi, fuqia e Tij për të gjithë është e mundshme dhe për 

këtë s‟ka asnjë dyshim. Por edhe mendja gjykon, kur ajo pohon se 

puna e filanit është e keqe.  

Në lidhje me këtë çështje, El Esh‟arij thotë: “Ky gjykim nuk 

del prej të Urtit dhe nuk është kufizim i mbretërimit e i fuqisë së 

Tij.” 

Kjo ishte pika më e rëndësishme për të zgjidhur ngërçin e 

esh‟arive, të cilët pretendojnë se gjykimi e vendimi i mendjes në 

punët e krijuara prej Allahut të Lartësuar, është ndërhyrje në 

punët e Zotit të botëve. Por e vërteta nuk është kështu, për shkak 

të dallimit mes qenies së mendjes zbulese për dashjen e për 

diturinë e Fuqiplotit dhe mes qenies së Allahut Sundues e 

Urdhërues për punët. Madje puna në fushën e të mirës dhe të së 

keqes, nxjerr në dritë se i Përshkruari, me cilësinë e urtësisë e të 

mospasjes nevojë për të tjerët, tregon qartë se prej Tij kurrë nuk 

del e keqja dhe te Ai gjendet vetëm e mira. 

 Me fjalë të tjera: Mendja zbulon se i Përshkruari, me 

cilësinë e plotësimit, të mospasjes nevojë për asgjë e prej askujt, 

prej Tij kurrë nuk del e keqja, që të dënojë atë që largohet prej Tij 
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dhe ai të mos ketë pretendime ndaj Tij. Natyrisht që ky ndalim 

nuk është ndalim i vetvetishëm, i atillë që Ai s‟ka mundësi të 

veprojë ndryshe. Gjithashtu, nuk e mohon që Allahu i Lartësuar 

është Fuqiplotë në Qenien e Tij, nuk mohon as zgjedhjen e Tij në 

punën e mirë dhe në lënien e punës së keqes. Pa dyshim që puna 

është me zgjedhje. Gjithashtu, edhe heqja dorë është me zgjedhje. 

Ky është kuptimi që ka drejtësia në shprehjen se Allahu, me të 

vërtetë, ndalohet prej të keqes. Patjetër që, me këtë shprehje, 

qëllimi nuk është përkufizimi i punës së Allahut, nga ana e 

mendjes. Jo, Allahu, i përshkruar me emrin e bukur “i Urti” e ka 

bërë detyrim për Veten e Tij, që kurrë të mos jetë pa të mirën dhe 

të mos e bëjë të keqen, prandaj për mendjen këtu s‟ka asnjë rol, 

përveç rolit zbulues, shpjegues e dallues në krahasim me cilësitë e 

me urtësinë e Tij. 

 Mendojnë se ky studim, deri në këtë masë, rreth logjikës të 

së mirës dhe të së keqes, është i mjaftueshëm për këdo që dëshiron 

të mësojë të vërtetën. 

 

Shikimi me sy i Allahut në Botën Tjetër 

 Në të vërtetë, shikimi i Allahut të Lartësuar në Botën Tjetër, 

është njëra prej çështjeve për të cilat El Esh‟ariji ka treguar një 

interesim shumë të madh në të dy librat e tij, “El Ibànetu” dhe “El 

Lem‟u”. Në këto dy libra ai është përqendruar, në radhë të parë, 

për ato që ka dëgjuar dhe, në radhë të dytë, e trajton këtë çështje 

nga ana logjike. 

 Në librin “El Ibànetu” ai ka thënë: “Ne besojmë se Allahu i 

Lartësuar do të shihet me sy në Botën Tjetër, ashtu siç shihet hëna 
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pesëmbëdhjetëshe. Allahun do ta shohin besimtarët, ashtu siç 

thuhet në hadithet e transmetuara prej të Dërguarit të Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).”1 

 Në librin “El Lem‟u” ai ka thënë: “Nëse dikush thotë: 

„Përse keni thënë se shikimi me sy i Allahut është i mundur si 

analogji?‟, i përgjigjemi: “Ne e kemi thënë këtë për shkak të 

gjërave me të cilat nuk lejohet të përshkruhet Allahu i Lartësuar 

dhe që është e pamundur të thuhen për Atë. Veç kësaj, nuk është 

domosdoshmëri të thuhet se shikimi me sy është i lejueshëm.”2 

Në të vërtetë, mendimi për shikimin e Allahut të Lartësuar 

është mendim i importuar dhe sajesë e jehudive, sajesë të cilën e 

sollën rabinët jehudi në mjediset islame dhe njoftimet janë endur 

sipas kësaj sajese. Në lidhje me këtë çështje, dëshmon qartë ajo që 

thuhet në “Dhiatën e vjetër”. Tani ja disa pjesë prej saj: 

1- Unë e pashë zotërinë të ulur mbi një fron të lartë dhe unë 

thashë: “Mjerë për sytë e mi, që panë Mbretin, Zotin e 

ekzistencës.”3 Këtu fjala “zotërinë”, është për Allahun e Lartësuar.  

2- Unë po shikoja që u vunë frone dhe u ul i Hershmi i 

ditëve, rrobat e Tij ishin të bardha si bora, flokët e kokës së Tij 

ishin si leshi i pastruar dhe froni i Tij ishte flakë zjarri.4 

 Nëse shikimi i Allahut do të jetë në Botën Tjetër, atëherë Ai 

duhet të jetë përballë shikuesit. Gjithashtu, shikimi me sy kërkon 

që Allahu të jetë në njërën anë dhe në një vend. Shumë prej 

                                                            
1 “El Ibànetu”, f. 21. 
2  “El Lumeu”, f. 61 me shkurtime. 
3 “Eshijà”, 6/1-6. 
4 “Danieli”, 7/9. 
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esh‟arive kanë punuar me ngulm, ndër ta edhe Et Teftàzànij, që ta 

zhveshin shikimin prej këtyre negativiteteve. 

 Et Teftàzànij thotë: “Ehli Syneti shprehet se pranohet 

shikimi i Allahut dhe besimtarët do ta shohin Allahun në Xhenet, 

pa e pasur përballë, pa qenë Ai në ndonjë anë e në ndonjë vend.”1 

 Këto kushtëzime që ka vënë Et Teftàzànij‟ji nuk kanë 

ardhur në fjalët e udhëheqësit të medh‟hebit, por ideja për këtë 

formësim është pjekur gjatë shumë shekujve dhe është thënë se ky 

shikim ka mundësi të ndodhë, domethënë që shikimi do të jetë 

shikim me sy. Thjesht heqja e pasjes përballë, anës e vendit, e 

vështirëson përfytyrimin e njeriut. Realizimi i shikimit është i 

barabartë, nëse ne themi se shikimi do të realizohet me 

përshtypjen që lë figura në sy, ashtu siç thuhet në shkencën e 

hadithit, ose me daljen e rrezeve, ashtu siç kanë thënë disa prej të 

mëparshmëve. Por, shikimi, sipas kushteve që u thanë, do të jetë i 

ngjashëm me vizatimin e një luani pa kokë, pa dhëmbë e pa trup 

heroi. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 “Sherhul Mekàsid”, vëll. 1, f. 111. 
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Argumentet e atyre që pohojnë shikimin 

 Argumenti më i mirë që kanë sjellë ata që mbështesin 

shikimin, janë ajetet e mëposhtme të Kur‟ànit Famëlartë: 

 َ ُظنُّد َ ْا * َوُوُ وٌا  َ ْوَمِ ٍذ  َ ِسَر ٌ *  َ ِاَر ٌ اِ َ  َ  ِّب َ  * ُوُ وٌا  َ ْوَمِ ٍذ  َّ ِ َر ٌ * َوَ َذُ وَا ْا ِ َر َ *َ الَّ َ ْل  ُِ ُّدوَا اْلَع ِ َلةَ 
   ُ ْ َعَل ِ َ  َ  ِ َر ٌ 

“Kel‟là bel tuhib‟bùnel àxhilete. Ue tedherùnel àkhirete. Vuxhùhun 

jeumeidhin nàdiretun. Ilà rab‟bihà nàdhiretun. Ue vuxhùhun 

jeumeidhin bàsiretun. Tedhun‟nu en juf‟ale bihà fàkiretun” – “Jo, nuk 

është ashtu, por ju doni të shpejtën (jetën në këtë botë). Dhe lini 

pas shpine jetën në Botën Tjetër. Atë Ditë do të ketë fytyra që 

shkëlqejnë. Ata do të shikojnë Zotin e tyre. Atë Ditë ka edhe 

fytyra të vrazhda, që presin t‟u thyhet kurrizi.”.1 

Shehu Ebu Hasen El Esh‟arij ka thënë: “Argumenti që 

Allahu do të shihet me sy, është fjalë e tij:  

  ِ َ  َ  ِّبَ   َ ِاَر ٌ  *ُوُ وٌا  َ ْوَمِ ٍذ  َّ ِ َر ٌ 

“Vuxhùhun jeumeidhin nàdiretun. Ilà rab‟bihà nàdhiretun” – “Atë 

Ditë do të ketë fytyra që shkëlqejnë. Ata do të shikojnë Zotin e 

tyre.”. 

Shikimi me fytyrë, është shikimi me sytë që janë në fytyrë, 

prandaj është e vërtetë fjala e Allahut të Lartësuar: “  ilà“ -”ِ َ  َ  ِّبَ   َ ِاَر ٌ 

rab‟biha nàdiretun” – “Ata do të shikojnë Zotin e tyre.”, 

domethënë shikim me sy.2 

                                                            
1 Sure “El Kijàme”, ajetet 20-25. 
2 “El Lumeu”, f. 64. 
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 Ky ajet ka qenë në qendër të vëmendjes së esh‟arive dhe të 

muëtezileve. Esh‟aritë këmbëngulin se shikimi për të cilin flet ky 

ajet, është në kuptimin e shikimit me sy, kurse muëtezilet 

këmbëngulnin se është në kuptimin e pritjes dhe jo të shikimit me 

sy. Në të vërtetë, ajeti nuk sjell argument për teorinë e esh‟arive, 

madje, edhe nëse ne do të themi se shikimi i përmendur në këtë 

ajet është në kuptimin e shikimit me sy. Kuptimi i ajeteve del në 

saje të krahasimit e lidhjes së ajeteve me ajetet e tjera. Ja edhe 

shpjegimi për ty, i ajeteve të mësipërme të sures “El Kijàme”:  

 Ajeti i tretë qëndron përballë dhe ka lidhje me ajetin e parë. 

Ajeti i katërt qëndron përballë dhe ka lidhje me ajetin e dytë, por, 

kur i vënë të dy ajetet përballë njëri-tjetrit, largohet insiniata e 

ajetit të dytë me ajetin e katërt. Tani shiko sistemimin e ajeteve, 

sipas renditjes përballë njëri-tjetrit dhe lidhjes që ato kanë:  

a- Përballë ajetit: “  vuxhùhun jeumidhin“ -“ُوُ وٌا  َ ْوَمِ ٍذ  َّ ِ َر ٌ 

nàdiretun” – “Atë Ditë do të ketë fytyra që shkëlqejnë” qëndron 

ajeti: “  Ue vuxhùhun jeumeidhin bàsiiretun” – “Atë“ -“َوُوُ وٌا  َ ْوَمِ ٍذ  َ ِسَر ٌ 

ditë ka edhe fytyra të vrazhda.”. 

b- Përballë ajetit: “  ilà rab‟bihe nàdhiretun” – “Ata do të“ -” َ  َ  ِّبَ   َ ِاَر ٌ 

shikojnë Zotin e tyre.” qëndron ajeti: “ ٌ ُظنُّد َ ْا  ُ ْ َعَل ِ َ  َ  ِ َر َ”- “tedhun‟nu 

en juf‟ale bihà fàkiretun” – “Që presin t‟u thyhet kurrizi.”. 

 Meqenëse ajeti krahasues qëndron përballë ajetit të dytë, ka 

një kuptim të qartë, atëherë i krahasuari do të jetë qëllimi për atë 

kuptim dhe, kur qëllimi me ajetin krahasues përballë është grupi 

kundërshtues, përfundimi është: Ata parashikojnë se mbi ta do të 

bjerë ndëshkimi, që do t‟u thyejë shtyllën kurrizore. Qëllimi i këtij 
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ajeti është drejtësia e Allahut, kurse ajeti përballë është e kundërta, 

domethënë, për grupin e të bindurve ndaj urdhrave të Allahut, ata 

do të jenë të përgëzuar, se do të gëzojnë mëshirën e Allahut, 

prandaj ata parashikojnë mirësinë dhe bujarinë e Tij dhe jo se do 

të shohin me sy bukurinë e Qenies së Tij dhe identitetin e Tij, 

ndryshe të dy të ballafaquarit, do të dilnin jashtë kuptimit të 

ballafaqimit e të krahasimit, por kjo është kontradiktë. 

 Me fjalë të tjera, sipas rregullit të qëndrimit ballë për ballë, 

të dy elementet që qëndrojnë përballë njëri-tjetrit, ose dy 

elementet që krahasohen, kanë të njëjtin kuptim dhe nuk mund të 

jenë të dy të ndryshëm në një send, përveç mohimit e vërtetimit.  

Nëse qëllimi në krahasimin e parë, domethënë me ajetin: 

“  ilà rab‟bihe nàdhiretun” – “Ata do të shikojnë Zotin e“ -”ِ َ  َ  ِّبَ   َ ِاَر ٌ 

tyre.”, është shikimi i bukurisë së Allahut të Lartësuar dhe i 

Qenies së Tij, atëherë ky duhet të jetë edhe shpërblimi për ajetin e 

krahasues me këtë ajet, domethënë me ajetin: “ -”َ ُظنُّد َ ْا  ُ ْ َعَل ِ َ  َ  ِ َر ٌ 

“Tedhun‟nu en juf‟ale bihà fàkiretun” – “Që presin t‟u thuhet 

kurrizi.”, domethënë se ata janë të privuar prej shikimit. Duke u 

bazuar te rregulli i ballafaqimit, kjo fjalë, domethënë, krahasuesi i 

dytë, nuk e ka këtë kuptim, sepse nuk e ka privimin prej shikimit. 

Prej ajetit kuptohet qartë se ata janë në pritje të ndëshkimit të 

rëndë, të thyerjes së kurrizit, kurse nënteksti i krahasuesit të parë, 

është se ata shpresojnë mëshirën e Allahut dhe janë në pritje të 

shpëtimit dhe të bujarisë së Tij.  

 

* * * 
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Personalitetet e esh’arive 

 Ka personalitete, emrat e të cilëve janë të lidhur me 

medh‟hebin më të pastër të El Esh‟arijit dhe, sikur ata burra të 

mos ishin bërë për këtë medh‟heb, prej kolonave mbajtëse të këtij 

medh‟hebi, nuk do të ishte rritur asnjë filiz i gjelbër. Dhe ja tani, 

për ty, i nderuar lexues, emrat e personaliteteve të esh‟arive gjatë 

historisë. 

 1- Ebu Bekr El Baklanij (vdekur në vitin 403 të Hixhretit). 

 2- Ebu Mensur Abdulkahir El Bagdidij (vdekur në vitin 429 

të Hixhretit).  

  3- Imami i dy xhamive të shenjta, Ebul Mealij El Xhuvejnij 

(419-478 të Hixhretit). 

  4- Argumenti i Islamit (huxh‟xhetul ilàmi), Imam Gazaliu 

(450-505 të Hixhretit). 

  5- Ebul Fet‟h Muham‟med bin Abdulkerijm bin Ebu Bekr 

Ahmed Esh Sheherstànij (479-548 të Hixhretit). 

  6- Ebu Abdullah Muham‟med bin Omer bin Husejn bin 

Hasan bin Ali Fakhrud‟dijn Err Rràzij (544-606 të Hixhretit). 

  7- Ebu Hasan Ali bin Ebu Ali bin Muham‟med bin Sàlim, i 

njohur me emrin Sejfud‟dijn El Amedi (551-631). 

  8- Abdurr‟rrahman bin Ahmed Add‟dud‟dijn El Ijxhij (707-

756 të Hixhretit)  
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  9- Mes‟ud bin Omer bin Abdullah, i njohur me emrin 

Saëdud‟dijn Et Teftazanij (712-791 të Hixhretit). 

 10- Es Sej‟jid Ali bin Muham‟med bin Ali El Husejnij, i 

njohur me emrin Es Sej‟jidush Sherijf (vdekur në vitin 816 të 

Hixhretit). 

 11- Alaud‟dijn Ali bin Muham‟med Es Semerkandij El 

Kushexhij (vdekur në vitin 879 të Hixhretit). 

 Këto ishin disa fjalë për medh‟hebin e esh‟arive, që është 

bërë medh‟hebi zyrtar për shumicën e Ehli Synetit. 

 

* * * 
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MATURIDITËT 

 

 Kur doli medh‟hebi i Imam El Esh‟arijit, me karakterin 

degëzues të medh‟hebit të burrave të hadithit, doli edhe një 

medh‟heb tjetër i këtij lloji, me të njëjtën formë, me qëllimin më të 

lartë, për të ndihmuar Synetin dhe dijetarët e Synetit, si dhe për të 

zhdukur muëtezilet prej mjedisit islam. Ky medh‟heb i ri ishte 

medh‟hebi i Imam Muham‟med bin Muham‟med bin Mahmud El 

Maturidij Es Semerkandij (vdekur në vitin 333 të Hixhretit), 

domethënë Imam Maturidi doli vetëm pas nëntë ose pas tre 

vjetësh nga vdekja e Imam El Esh‟arijit. 

 Të dy pretenduesit ishin bashkëkohës dhe punuan në të 

njëjtën fushë, pa pasur asnjë lidhje mes tyre. Imami El Esh‟arij 

luftonte muëtezilet dhe ndihmonte Synetin në Irak, duke iu 

përmbajtur medh‟hebit të Imam Shafiut, në fushën e fik‟hut, kurse 

Imam Maturidiu luftonte muëtezilet në vendet e Lindjes së Largët 

islame, në vendet e quajtura (mà veràen neheri) – “vendet prapa 

lumit”. Ndryshimi mes tyre qëndronte në faktin se imam 

Maturidiu, në fushën e fik‟hut, i përmbahej mendimit të imam 

Ebu Hanifes. Në atë kohë, Basra ishte qendra e pasioneve, e 

dëshirave dhe e doktrinave, kurse Horasani ishte bërë strehë e 

stacion mësimi, ku ishin grumbulluar imamët e hadithit. 
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Rruga e imam Maturidiut ishte trashëgimi prej imam 

Ebu Hanifes 

 Rruga që zgjodhi imam Maturidiu dhe mbi të cilën ai, jo 

vetëm forcoi rregullat e asaj rruge, por edhe shpjegoi argumentet e 

saj, ishte trashëgimia e lënë prej imam Ebu Hanifes (vdekur në 

vitin 150 të Hixhretit) në fushën e besimit, të teologjisë, të fik‟hut e 

të parimeve. Historia na tregon se imam Ebu Hanife ishte 

udhëheqësi i një rrethi në fushën e teologjisë, para se t‟i kushtohej 

fushës së fik‟hut, ligjit të fesë islame dhe para se të takohej me 

Ham‟mad bin Ebu Sulejman, prej të cilit ai mori fik‟hun. 

 Imam Maturidiu nuk ishte i vetmi në këtë punë, pasi ishte 

edhe bashkëkohësi i tij, Ebu Xhafer Et Tahavij, udhëheqësi i 

doktrinës së quajtur “El akijdetut tahàvijeh”, (vdekur në vitin 352 

të Hixhretit), i cili, gjithashtu, e mori trashëgiminë e diturisë në 

fushën e fik‟hut prej Imam Ebu Hanifes. Për këtë fakt, ai njofton 

vetë në kumtesën e tij të mirënjohur, me titull “El akijdet 

tahàvij‟jeh”. Në këtë kumtesë ai thotë: “Shpjegimi i doktrinës së 

fukahave të ymetit: Ebu Hanife, Ebu Jusuf dhe Muham‟med bin 

Hasan.”1 

 

 

 

 

 

                                                            
1 “Sherhul akijdetut tahàvij‟jeh”, f. 25. 
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Vështrim i shkurtër në jetëshkrimin e imam 

Maturidiut 

 Biografët ndajnë një fjalë të përbashkët se imam Maturidiu 

ka vdekur në vitin 333 të Hixhretit dhe nuk e kanë përcaktuar 

datëlindjen e tij, por shembujt krahasues dëshmojnë se ai do të jetë 

prej të lindurve gjatë vitit 248 të Hixhretit. Ai lindi në Maturid, të 

rrethit të Semerkandit, në trevat e përtej lumit, në qytezën 

Xhejhun. Ai herë është thirrur me mbiemrin El Maturidi, herë 

është thirrur me mbiemrin Semerkandij. Trungu i tij gjenealogjik 

përfundon te Ebu Ej‟jub Khalid bin Zejd bin Kelijb El Ensarij, 

mikpritësi i Profetit në shtëpinë e emigrimit (Medine). 

 

Mësuesit e tij 

 Imam Maturidiu e ka marrë diturinë prej disa mësuesve. 

Ata janë: 

1. Ebu Bekr Ahmed, bin Is‟hak El Xheuzexhanij. 

2. Ebu Nasr Ahmed bin El Ijadij. 

3. Nesijr bin Jahja, nxënës i Hafs bin Salim (Ebu Mukatil). 

4. Muham‟med bin Mukatil Err Rràzij. 

 Ez Zubejdij ka thënë: “Imam Maturidiu mori mësim prej 

imam Ebu Nasr El Ijadijit dhe prej shehut të tij imam Ebu Bekr 

Ahmed bin Is‟hak bin Salim bin Salih El Xheuzexhanij, autorit të 

librit “El fireku uet‟temjijz”, si dhe prej shehut të tij, Muham‟med 

bin Mukatil Err Rràzij, gjykatësi i çështjeve të vaditjes. 
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 Dy të parët janë prej nxënësve të Sulejman Musa bin 

Sulejman El Xheuzexhanij, i cili është prej nxënësve të imam Ebu 

Jusufit dhe imam Muham‟med bin Hasen Esh Shijbànij. 

 Kurse mësuesi i tij i katërt, shehu Muham‟med bin Mukatil, 

kishte mbaruar studimet drejtpërdrejt prej imam Ebu Hanifes. 

Bazuar mbi këtë lidhje, imam Maturidiu, herë lidhet me imamin e 

tij, Ebu Hanife, me anën e tre ndërmjetësve dhe herë tjetër lidhet 

me atë me anën e dy ndërmjetësve: prej rrugës së dy të parëve 

lidhet me ndërmjetësinë e të treve dhe me rrugën e të treve lidhet 

me shehun e tij, me ndërmjetësinë e dy vetëve.1 

 

Nxënësit e tij 

1- Ebu Kasim Is‟hak bin Muham‟med bin Ismaijl, i 

mirënjohuri me epitetin “I urti i Semerkandit” (vdekur në vitin 

340 të Hixhretit). 

2- Ebu Lejth El Bukhàrij. 

3- Ebu Muham‟med Abdulkerijm bin Musa El Bezdevij, 

gjyshi i Muham‟med bin Muham‟med bin Abdulkerijm El 

Bezdevij, autori i librit “Usùlud dijn”. 

 

 

 

                                                            
1
 “Inhàfus sàdetil mut‟tekijn”, vëll. 2, f. 5. 
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Veprat e shkruara prej tij 

 Biografët e imam Maturidiut kanë regjistruar shumë libra 

të shkruara prej tij. Gjithashtu, ata njoftojnë për pasionin e tij jo 

vetëm për të shkruar libra, por flasin se ai ishte studiues, deri në 

ekstrem. Por ngjarjet kanë lozur me librat e tij dhe sot, prej librave 

të tij, kanë mbetur vetëm tre: 

 1- “Kitàbut Teuhijd”. Ky libër është burimi i parë për 

studentët e shkollës së Maturidiut, për dijetarët e kësaj shkolle, që 

erdhën pas Maturidiut dhe për ata që përqafuan medh‟hebin e tij. 

Në këtë libër, Maturidiu, argumentet në mbështetje të mendimeve 

të tij, i ka marrë prej Librit të Allahut, prej Synetit dhe prej 

logjikës, madje logjikës ai i jep pushtet më shumë se tekstit. 

 Me studimin e me botimin e teksteve të Imam Maturidiut 

është marrë dr. Fet‟hullah Khalijf dhe në vitin 1390 të Hixhretit, ai 

e botoi librin e lartpërmendur në Bejrut, së bashku me pasqyrën e 

lëndës, me 412 faqe.  

 2- “Teëvijlàtu Ehlis Sun‟neti” në interpretimin e Kur‟ànit 

Famëlartë. Ky libër është një tefsir, në kuadratin e doktrinës së 

Ehli Synetit. Por në këtë libër ai ka përzier edhe mendimet e tij në 

fushën e fik‟hut dhe në bazat, si dhe mendimet e mësuesit të tij, 

imam Ebu Hanifes. Me këtë përzierje mendimesh ky libër është 

bërë një tefsir doktrinar dhe juridik (akaidij dhe fik‟hij). Është një 

tefsir për të gjitha suret. Pjesa e fundit e këtij tefsiri shpjegon suren 

“El Munàfikune” deri në fundin e Kur‟ànit. Në pjesën e botuar të 

këtij libri, ne kemi qëndruar deri në xhuzin e parë të Kur‟ànit 

Famëlartë, që përfundon me ajetin 114 të sures “El Bekare”. 
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 Dr. Ibrahin Audijn e ka studiuar dhe e ka botuar këtë libër 

në Kajro, në vitin 1390 të Hixhretit. 

 Librat e tjera, të dala prej penës së tij, janë: 

 3- “El Mekàlàt”.  

 4- “Meàkhidhush Sherài‟i”.  

   5- “Exhidàlu fij usùlil fik‟h”. 

 6- Bejànu vehmul muëtezileh”. 

 7- Përgjigje librit “Usùlul khamseti”, e autorit El Bàhilij.  

 8- Libri “Red‟dul imameti”. 

 9- Përgjigje bazave të karamitëve “Usùlil karàmetati”.  

 10- Përgjigje librit “Tehdhijdul xhedeli” e autorit El Kabij. 

 Tani që u njohëm me themeluesin e medh‟hebit, me 

mësuesit e tij, me nxënësit e tij dhe me veprat e tij, le të ngjitemi në 

shkallën e bazave të medh‟hebit màturidij. Për këtë ne themi: 

 Në të vërtetë, medh‟hebi esh‟ari dhe medh‟hebi maturidi 

lëviznin në të njëjtën orbitë dhe qëllimi më i lartë i të dyve ishte 

mbrojtja e doktrinës së Ehli Synetit, si dhe qëndrimi kundër 

muëtezileve. Megjithëkëtë, medh‟hebet e këtyre të dyve, nuk ishin 

në pajtim të plotë në të gjitha bazat kryesore, pa folur për 

degëzimet. Kjo ndodhi, sepse El-Esh‟ariji, për çështjet e fik‟hut, 

zgjodhi medh‟hebin e imam Ahmedit dhe ndoqi rrugën e tij, 

rrugën e ngurtë, në lidhje me dukuritë dhe moskujdesja për 

logjikën e për argumentin. 
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 Imam Maturidiu u rrit dhe u edukua në rrugën e nxënësve 

të imam Ebu Hanifes, rrugë në të cilën ngrihet lart karakteri i 

programit logjik dhe argumentues. Në këtë rrugë, ai ravijëzoi 

platformën e tij juridike (fikhij‟jeh), që në të vërtetë është puna me 

masë dhe miratim. 

 Nën dritën e këtij shpjegimi, rezulton se është e pamundur 

që nxënësit të ndajnë të njëjtën fjalë me mësuesit e tyre, në lidhje 

me bazat.  

 Ajo që më rezulton mua e qartë në studimin e mendimeve 

të Maturidiut, në shumë çështje teologjike, është se platforma e tij 

dallohet për tri karakteristika: 

1- Maturidiu i dha mendjes një pushtet më të madh e fushë 

më të gjerë. Kjo për faktin se mendja është guri i themelit për dy 

karakteristikat e tjera. 

2- Doktrina e Maturidiut është shumë larg doktrinës së 

përngjasimit e formësimit nga sa është platforma e Esh‟arijit dhe 

është shumë më afër doktrinës së dëlirjes nga të metat, mangësitë 

e nevojat. 

3- Në të vërtetë, imam Maturidiu, edhe kur i sulmon ashpër 

muëtezilet, përsëri ai është më afër rrugës së tyre nga sa është 

imam El Esh‟arij. 
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Dallimet mes dy rrugëve, mes dy platformave 

 

1- Njohja e Allahut Fuqiplotë është detyrim logjik 

 Teologët kanë mendime të ndryshme, në lidhje me 

detyrimin për njohjen. Imam El Esh‟arij dhe pasuesit e tij thonë se 

njohja është auditive, në kuptimin se Allahu i Gjithëfuqishëm ka 

urdhëruar që Ai të njihet, kurse muëtezilet thonë se njohja është 

deduksion logjik. 

 Në të vërtetë, Maturidiu thotë siç thonë muëtezilet, se është 

detyrim njohja e Allahut me anë të logjikës. Për këtë çështje, El 

Bejadij ka thënë: “Thjesht, me anë të logjikës gjatë nxjerrjes së 

argumenteve, është detyrë njohja e ekzistencës së Allahut të 

Lartësuar, se Ai është Një e i Vetëm, Ai ka dituri, fuqi, Ai flet, ka 

vullnet dhe se bota është e mëvonshme. Gjithashtu, është detyrë të 

nxirret argumenti për të vërtetuar drejtësinë e mrekullisë së të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), ashtu siç është detyrë që i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) të 

besohet e të dëshmohet dhe, padyshim, që është veprim i ndaluar 

taksativ mohimi e përgënjeshtrimi i fjalës së të Dërguarit, që prej 

çastit që ai u ngarkua me detyrën e profetësisë1 dhe me kumtimin 

e thirrjes.”2 

 Thënia në lidhje me detyrimin për njohjen e Allahut të 

Lartësuar, me cilësitë e sipërpërmendura me anë të mendjes, para 
                                                            
1 Kështu është shkruar në burim. Në të vërtetë, dyshkronjëshi “lam elif” “là”, në 
tekst, është i shtuar dhe shprehja më e saktë do të ishte “prej ngarkimit me…”. 
2 “Ishàràtul meràm”, f. 53. 
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ardhjes së ligjit të fesë, shpreh kujdesin për rolin që ai i ka dhënë 

mendjes, madje ai i dha mendjes më shumë rol e pushtet nga 

pushteti e roli që i kishte dhënë asaj El Esh‟ariji. 

 

2- Pohimi se e mira dhe e keqja janë prej mendjes 

 Shehu El Esh‟arij e ka mohuar se e mira dhe keqja janë prej 

mendjes dhe këtë e ka bërë nga kujdesi i madh për t‟u ruajtur se 

mos kjo thënie merrej si kufizim i fuqisë e i vullnetit të Allahut të 

Lartësuar.  

Maturidiu, në lidhje me të mirën e të keqen, u shpreh hapur 

se e mira dhe e keqja, në tërësi, janë prej mendjes. Në lidhje me 

këtë çështje, El Bejadij ka thënë: “E mira është në kuptimin e 

emërtimit të lavdërimit dhe të shpërblimit, kurse “e keqja”, është 

në kuptimin e meritimit të poshtërimit dhe dënimit për 

përgënjeshtrimin. Të gjitha këto te Ebu Mensur Maturidiu, në 

tërësi, janë punë logjike, domethënë njeriu, me anë të mendjes, 

mëson urtësinë e vendimit të Bërësit, por është krejtësisht e 

pamundur që me anë të mendjes, Allahu i Lartësuar të cilësohet si 

mëkatar, apo për veprime të tjera, që nuk mund të thuhen në 

adresë të të Lartit. Në këtë kuadër, me logjikë, nuk lejohet as 

ndëshkimi i besimtarit të bindur dhe as falja për mohimin, sepse 

thënësi rivalizon gjykatën dhe mendja vendos për moslejimin.”1 

 Nën dritën e kësaj që u shpjegua, në të vërtetë, Maturidiu 

pohoi atë që është më e rëndësishme, në lidhje me faktin se e mira 

dhe e keqja janë logjike. Me këtë dua të them, si më poshtë: 

                                                            
1  “Ishàràtul meràm”, Pjesa: “Kontradiktat mes maturidive dhe esh‟arive”. 
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E para: Pavarësia e mendjes për lavdërimin e poshtërimin 

në disa punë. 

 E dyta: Pavarësia e mendjes për të gjykuar se Allahu i 

Lartësuar është i drejtë dhe nuk është e lejuar të thuhet së është 

detyrë e Allahut që Ai të ndëshkojë besimtarin e bindur. 

 Po, shehu Maturidi e ka mohuar ngarkimin e mendjes me 

detyrën për të njohur të mirën e të keqen. 

 

3- Ngarkimi i njeriut me detyrime, më shumë nga sa ai 

mban 

 Shehu El Esh‟arij është shprehur në favor të ngarkimit me 

detyrime, më shumë nga sa është fuqia për të mbajtur detyrime, 

kurse Maturidiu, në lidhje me këtë çështje, thotë të kundërtën e 

asaj që thotë El Esh‟ariji.  

Në lidhje me këtë çështje, El Bejadij ka thënë: “Nuk lejohet 

ngarkimi me detyrime, më shumë nga sa mund të mbahen dhe 

është kështu për shkak të pafuqisë dhe për këtë nuk ka kusht.”1 

 Kjo është ajo që ka thënë El Bejadij në lidhje me maturiditë, 

kurse vetë shehu i maturidive, imam Ebu Mensur El Maturidi, në 

librin e tij, “Et Teuhijd”, ka bërë dallimin mes atij që e humb 

fuqinë dhe për të cilin lejohet që ai të ngarkohet me detyrime, 

kurse për të tjerët që nuk janë si ai, nuk lejohet. 

                                                            
1 Burimi i mësipërm, f. 54. 



........................................................Mesh’hebet islame – Grupimet dhe fraksionet............................................................  

98 

 Ai ka thënë: “Kush shprehet në lidhje me ngarkimin e 

personit me detyrime që s‟ka fuqi t‟i plotësojë, mendja e tij është e 

prishur, kurse, për sa i përket atij që e humb fuqinë, është e drejtë 

që ai të ngarkohet me detyrime, me të njëjtën masë që ka humbur 

fuqinë. Sikur të mos ngarkoheshin me detyrime edhe të ngjashmit 

me atë që humb fuqinë, atëherë do të mbetej të ngarkoheshin me 

plotësimin e detyrimeve vetëm besimtarët e bindur.”.1 

 

4- Punët e Allahut të Lartësuar janë të justifikuara 

me qëllimet 

 Esh‟aritë thonë se punët e Allahut të Lartësuar nuk janë të 

justifikuara me qëllimet, sepse Allahu s‟ka detyrim ndaj asnjë 

sendi dhe asnjë e keqe nuk mund të bjerë mbi Atë. Për këtë thënie, 

ata e kanë nxjerrë argumentin si më poshtë: Sikur punët e Allahut 

të Lartësuar të ishin për një qëllim, kjo do të ishte mangësi për 

Qenien e Tij të lartë, por kjo do të thotë se Ai do të ishte i plotësuar 

me arritjen e atij qëllimi.2 

 Maturiditë kanë thënë se punët e Allahut të Lartësuar janë 

të justifikuara me interesat dhe me urtësinë si mirësi për njerëzit, 

prandaj nuk është e nevojshme plotësimi dhe nuk është detyrë të 

bëhet më e mira. Këtë mendim e ka pëlqyer edhe autori i librit “El 

Mekàsid”.3 

 

                                                            
1 “Et Teuhijd”, f. 266. 
2 “El Mevàkif”, f. 331. 
3 “Ishàràtul meràm”, f. 54. 
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5- Cilësitë njoftuese 

 Shpjegimi i cilësive njoftuese, si ulja mbi një send (istivaë), 

dora, syri, të gjitha këto kanë sjellë kundërshtime të thella në 

mesin e teologëve, të imamëve të hadithit dhe esh‟aritë janë prej 

atyre që i vërtetojnë këto cilësi dhe janë të njohur në lidhje me 

cilësitë kundrejt muëtezileve, të cilët i shpjegojnë dhe nuk i 

vërtetojnë kuptimet që tregojnë për ato fjalët me të cilat shprehen 

këto gjymtyrë e veprime. 

 Më e largëta që kanë shkuar esh‟aritë, në lidhje me 

vërtetimin e këtyre cilësive për Allahun e Lartësuar, është se ata i 

vërtetojnë ato pa si e qysh. Ata thonë se Allahu i Lartësuar 

qëndron ulur mbi arshin pa si e qysh. Allahu ka dorë, pa thënë si 

është dora e Tij dhe kështu me radhë, për të gjitha cilësitë e tjera 

njoftuese të Allahut të Lartësuar, për të cilat flitet në ajetet e 

Kur‟ànit dhe në hadithet e Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Me këtë pozicionim, 

esh‟aritë e mbrojnë veten me frazën e tyre: “Pa si e qysh dhe pa 

përngjasim.” 

 Për sa u përket maturidive, ajo që duket sheshit, është se 

platforma e tyre është dëlirja e Allahut nga jashtë e nga brenda 

prej të metave, mangësive e çdo lloj formësimi. Të gjitha kuptimet 

e këtyre cilësive, ata ia delegojnë Allahut të Lartësuar, ose i 

komentojnë ato, ashtu siç i komentojnë ndjekësit e medh‟hebit 

adlij, të cilët esh‟aritë i kanë emërtuar komentuesit. 

 Ebu Mensuri, njëri prej personaliteteve të esh‟arive, thotë 

për shembull: “Kur flitet për cilësitë e ngritjes lart, kjo nuk është 

në kuptimin e ngjitjes lart në drejtim të një vendi për t‟u ulur mbi 
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atë vend, ose për të qëndruar më këmbë në shenjë nderimi, pa u 

ngritur lart.”.  

Gjithashtu, ata thonë: “Cilësia e madhështisë nuk mund të 

kuptohet në esencën e saj, me veprimin për t‟u ngjitur mbi çati, 

ose për t‟u ngjitur lart në male, me mendimin se vetëm ai meriton 

të jetë lart e askush tjetër veç atij, prandaj nuk lejohet komentimi i 

ajeteve, në të cilat flitet për madhështinë e Allahut të Lartësuar, 

sepse madhështia e Allahut përmendet qartë në fjalën e Tij: 

 “  in‟ne rab‟bekumull‟llàhul“ - ”ِ اَّ َ  َُّ ُ  اللَُّ  الَِّذي َ َلَ  ال ََّ  َواِا َوْاَ ْ  َ 

ledhij khalekas semàvati uel erda…” – “Allahu, Zoti juaj, krijoi qiejt 

e tokën…”.1 Ky ajet është treguesi më i mirë për rëndësinë e 

madhërimit të arshit.2 

 Në fundin e kësaj trajtese, tërheqim vëmendjen e lexuesit 

në ato që ka thënë shkrimtari egjiptian Ahmed Emijn për 

doktrinën e esh‟arive, në lidhje me cilësitë njoftuese të Allahut të 

Lartësuar: “Për sa u përket esh‟arive, ata kanë thënë se cilësitë 

njoftuese janë alegori për kuptimet që shprehin ato fjalë. Dora 

është alegori për të shprehur fuqinë, fytyra është alegori që shpreh 

ekzistencën, syri është alegori që shpreh shikimin, sheshimi 

ndenjur është alegori që shpreh lartësimin, dy duart janë alegori 

që shprehin fuqinë e plotë, zbritja është alegori që shpreh bujarinë 

e dhënien, kurse qeshja është alegori që shpreh faljen e Allahut të 

Lartësuar.”3 

                                                            
1 Sure “El Aràf”, ajeti 54. 
2 “Et Teuhijd”, f. 69 - 70. 
3 “Dhaherel Islamu”, vëll. 4, f. 94, Botimi i tretë, viti i botimit 1964. 
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 Por kjo është e njëjta doktrinë e muëtezileve dhe nuk është 

doktrinë as e esh‟arive e as e maturidive. Muëtezilet i komentojnë 

cilësitë, ashtu siç janë njoftuar prej vetë Allahut të Lartësuar; kurse 

esh‟aritë i vërtetojnë cilësitë e Allahut me kushtin “pa si e qysh”, 

në një kohë që maturiditët ia delegojnë kuptimin e cilësive vetë 

Thënësit, Allahut të Lartësuar. 

 

6- Cilësitë e Allahut janë vetë Qenia e Tij 

 Esh‟aritë kanë shkuar deri atje sa të thonë se cilësitë e 

Allahut të Lartësuar janë të shtuara mbi Qenien e Tij, kurse 

maturiditët janë shprehur për atë që kanë pëlqyer edhe adilijtë, të 

cilët thonë se cilësitë janë vetë Qenia.  

En N efesij që është prej maturidive, ka thënë: “Mëso se 

teologët e imamëve të hadithit, në lidhje me këtë çështje, kanë 

shkuar deri atje sa të shprehen: „Allahu i Lartësuar është i Ditur 

me diturinë dhe kështu me të gjitha cilësitë e tjera‟. Shehu Ebu 

Mensur Maturidi thotë: „Allahu është i dituri me Qenien e Tij, 

Allahu është i gjallë me Qenien e Tij‟.” Me këto thënie ai s‟ka 

qëllim të mohojë cilësitë e Allahut, pasi këto cilësi të Allahut ai i 

ka vërtetuar në të gjitha veprat e tij, madje ka sjellë edhe 

argumentet që i vërtetojnë cilësitë e Allahut të Lartësuar, me 

qëllim që të sprapsë çdo dyshim rreth atyre cilësive, në atë mënyrë 

që dyshimet mund të bëheshin shkak për grindje. Por, me këtë ai 

kishte qëllim që të hiqte pandehmën për alternativë, prandaj 
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shprehet qartë se Allahu i Lartësuar është e pamundur të mos jetë 

i ditur.1 

 Këta ishin disa shembuj, rreth të cilave ka mendime 

ndryshe mes esh‟arive e maturidive, madje burimi i kundërshtive 

mes dy medh‟hebeve është edhe më shumë se kaq. 

 Me këto shpjegime del qartë se maturiditët anojnë më 

shumë kah adilijtë nga sa anojnë drejt tyre esh‟aritë. 

 

Personalitetet e maturidive 

 Tani ti e mësove se themeluesi i medh‟hebit të maturidive 

është imam Muham‟med bin Muham‟med bin Mahmud El 

Maturidij Es Semerkandij (vdekur në vitin 333 të Hixhretit). Ai 

edukoi një brez dhe dishepuj, të cilët ndihmuan medh‟hebin dhe e 

përhapën atë. Tani për ty disa prej personaliteteve të medh‟hebit 

të maturidive: 

1- Gjykatësi, imami Ebu Jesr Muham‟med bin Muham‟med 

bin Abdulkerijm El Bezdevij (421-493 të Hixhretit), është autori i 

librit “Usùlud‟dijn”. 

2- Ebu Muijn En Nesefij (vdekur në vitin 502 të Hixhretit), 

është prej përkrahësve më të mëdhenj të medh‟hebit të 

maturidive, ka shkruar librin “Tebsiretul edil‟leh”, libër që 

vazhdon të ruhet deri tani. Veç kësaj, ky libër konsiderohet burimi 

                                                            
1
 “El akàidun nesefij‟jeh”, f. 76. 
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i dytë për medh‟hebin maturidi, pas librit “Et Teuhijd” të shehut 

Maturidi.  

3- Shehu Nexhmudijn Ebu Hafs Omer bin Muham‟med En 

Nesefij (vdekur në vitin 537 të Hixhretit), është autori i librit 

“Akàidun nesefij”. Ky libër vazhdon të jetë tekst studimi në 

universitetin e Ez‟heri sherifit deri në ditët e sotme. 

4- Shehu Mesud bin Omer Et Teftazanij (vdekur në vitin 

791 të Hixhretit), dijetar autoritar në fushat e dijeve të gjuhës 

arabe, të logjikës dhe të teologjisë, është komentuesi i librit “El 

akaidus senefij‟jeh”. 

5- Shehu Qemaludijn Muham‟med bin Hemadud‟dijn, i cili 

u bë i dëgjuar me epitetin Ibnul Hem‟màm (vdekur në vitin 861 të 

Hixhretit). Është autor i librit “El Musàjereh”, në fushën e 

teologjisë. Këtë libër e ka komentuar dhe e ka botuar Muhjid‟dijn 

Abdulhamijd. Libri është botuar në Kajro.  

6- Dijetari Qemaludijn Ahmed El  Bejadij El Hanefij, autori i 

librit “Ishàràtul meràm min ibàràtil imàm”, është njëri prej 

dijetarëve të shekullit të njëmbëdhjetë të Hixhretit. Libri i tij 

konsiderohet prej burimeve të medh‟hebit maturidi. 

7- Shehu Muham‟med Zahid bin Hasen El Keutherij El 

Misrij (vdekur në vitin 1372 të Hixhretit. Deputet i kuvendit islam 

në kohën e kalifatit të Perandorisë Osmane, njëri prej dijetarëve 

eruditë në fushën e shkencës së hadithit, të historisë dhe grupeve 

e pretendimeve. 

 

* * * 
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MERXHEITËT 

 

 Fjala “merxhei” është marrë prej fjalës rrënjë “irxhàë”, në 

kuptimin e vonimit. Thuhet se emërtimi i ndjekësve të këtij 

medh‟hebi me emrin “merxhei” është për shkak se ata, përpara 

vënë besimin (ijmànin) dhe pastaj vënë punën. Te merxheitët 

besimi shprehet thjesht me pohimin me gojë, edhe nëse nuk 

shoqërohet me punë. Ata kanë marrë anën e fjalës dhe kanë 

dëbuar anën e punës. Ndjekësit e këtij medh‟hebi u bënë të njohur 

me emrin “merxhei”, domethënë ata që janë prapa, të vonuar. 

Parulla e tyre është: “Besimin nuk e dëmton mëkati dhe as bindja, 

kur është së bashku me mohimin nuk sjell dobi.”  

Merxheitët dhe khavarixhët qëndrojnë në dy anë të 

kundërta: merxheitët nuk e vënë punën kusht në të vërtetën e 

besimit. Gjithashtu, ata, mëkatarin kundërshtues të urdhrave të 

Allahut të Lartësuar, e konsiderojnë besimtar, edhe nëse ai nuk fal 

namaz e nuk agjëron Muajin e Ramazanit. Khavarixhët e 

ngushtojnë punën dhe mendojnë se ai që bën njërin prej mëkateve 

të mëdha, është mohues dhe do të jetë gjithmonë në zjarr.  

 Përballë merxheitëve dhe khavarixhëve qëndrojnë 

muëtezilet, të cilët thonë se ai që bën njërin prej mëkateve të 

mëdha, nuk është as besimtar e as mohues, por është në një pozitë 

mes besimtarit e mohuesit. Gjithashtu, muëtezilet pretendojnë se 

ata kanë marrë një fjalë që është mes merxheitëve e khavarixhëve. 
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 Në mesin e myslimanëve dihet se ai që bën një mëkat të 

madh, është besimtar mëkatar, por me cilësimin e mëkatarit 

besimtar, ata kanë kundërshtuar khavarixhët dhe muëtezilet.  

 Dhe rezultati: Kufizimi i besimit (ijmànit) vetëm me 

pohimin, pa punën, ose kufizimi i besimit me njohjen me zemër, 

pa plotësuar shtyllat e besimit, për merxheitët konsiderohet 

kolonë e fortë, kështu që ngado që të sorollaten merxheitët, nuk 

mund të veprojnë ndryshe veçse të përmbahen në këtë kuptim. 

 Bazuar mbi këtë doktrinë, merxheitët kanë renditur punët 

vijuese: 

1- Në të vërtetë, besimi as nuk shtohet e as nuk pakësohet, 

sepse çështja e vërtetimit është një punë që rrotullohet ndërmjet 

ekzistencës e mosekzistencës. E ngjashme me këtë doktrinë është 

edhe komentimi i besimit vetëm me pohimin me fjalë dhe se puna 

nuk ka të bëjë fare me të vërtetën e besimit, madje ata kanë thënë 

se puna shumohet e pakësohet. 

2- Në të vërtetë, ai që bën një mëkat të madh, është 

besimtar, pasi vërtetimi me zemër, ose pohimi me fjalë i besimit 

janë të mjaftueshme që njeriu të cilësohet besimtar. Me këtë 

doktrinë, merxheitët kundërshtojnë khavarixhët dhe muëtezilet. 

 Në lidhje me kundërshtimin e merxheitëve ndaj khavaixhëve: 

Khavarixhët besojnë se puna është element ndikues në besim, 

kështu që, sipas besimit të tyre, ai që e lë punën, është mohues, 

madje në mesin e tyre është e përhapur thënia: Pa dyshim se ai që 

bën një mëkat të madh, është mohues dhe besimtar është vetëm ai 

që ruhet shumë të mos bëjë mëkate të mëdha. 
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 Në lidhje me kundërshtimin e merxheitëve ndaj muëtezileve: 

Muëtezilet besojnë se ai që bën një mëkat të madh, është në 

pozitën ndërmjet besimtarit dhe mohuesit. Siç shihet, muëtezilet 

janë më pak të ashpër se khavarixhët, megjithëse të dy grupet 

kanë të përbashkët futjen e punës në të vërtetën e besimit. 

3- Ai që bën një mëkat të madh, nuk është përgjithmonë në 

zjarr, edhe nëse ai nuk pendohet e nuk i kërkon falje Allahut për 

mëkatin e bërë. Gjithashtu, ai që bën një mëkat të madh, për atë 

nuk gjykohet në mënyrë të prerë, që ai të kërcënohet me 

ndëshkimin që e pret, sepse ekziston mundësia që edhe ai të 

përfshihet në faljen e Allahut të Lartësuar. Por kjo është në 

kundërshtim me muëtezilet, të cilët mendojnë se bërësi i një 

mëkati të madh meriton të ndëshkohet, nëse ai nuk pendohet e 

nuk i kërkon falje Allahut për mëkatin e bërë. Gjithashtu, 

muëtezilet thonë se ai që vdes pa bërë teube, do të hyjë në zjarr, 

sepse dënimin e këtij mëkatari e ka marrë përsipër vetë Allahu 

dhe kështu që ai nuk falet.1 

 

Themeluesi i merxheitëve 

 Në histori nuk është regjistruar fillimi i formimit të 

mendimit të merxheitëve, por historianët thonë se themeluesi i 

medh‟hebit merxhei është Muham‟med bin El-Hanijfeh (vdekur 

në vitin 99 të Hixhretit), por nuk është vërtetuar se është pikërisht 

ai. Nëse supozojmë se kjo është e vërtetë, Merxheizmi për të cilin 

ka folur ai, nuk është merxheizmi i njohur. Prej tij janë 

                                                            
1 Shiko librin “Mekàlàtul islàmij‟jijn”, f. 126-147. 
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transmetuar se ai ka folur në lidhje me Aliun, Uthmain, Talhan 

dhe Zubejrin.  

Në procesverbalin e tij, ai shkruan: “Ata kanë thënë shumë 

fjalë, ndërsa ai hesht. Pastaj foli e tha: “Unë e dëgjova fjalën tuaj, 

mendoj të flas më vonë në lidhje me Aliun, Uthmanin, Talhanë e 

Zubejrin.” Ai as nuk i mori ata udhëheqës e as nuk mbajti 

përgjegjësi ndaj tyre.1 

 Veç kësaj, vonimi (Merxheizmi) për të cilin fliste Hasen bin 

Muham‟med, nuk është vonimi (Merxheizmi) i njohur te Ehli 

Syneti dhe që ka lidhje me besimin. Në të vërtetë, Merxheizmi 

(vonimi) te Ehli Syneti është në kuptimin se merxheitët vënë 

përpara besimin dhe puna për ata është më vonë. Mbase nxitësi që 

e ka bërë Ibn El Hanefi ta përhapë Merxheizmin, në kuptimin e 

mësipërm, ka qenë ndalimi i sulmeve kundër gjyshit të tij, Prijësit 

të besimtarëve, Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!), por vetëm Allahu i 

Lartësuar e di më mirë. 

 Shpresohet se Merxheizmi, në kuptimin e parë, i dalë prej 

Ibn El Hanefi, ka pasur një qëllim të shëndoshë, i cili është bërë 

bazë për kuptimin e dytë. Kurse në lidhje me vënien e besimit më 

përpara dhe pastaj punën, këtë parullë e kanë përdoruar 

sundimtarët emevi, për të justifikuar veten, ngaqë ishin të zhytur 

në mëkate e në degjenerim. 

 Me këtë shpjegim mësohet se origjina e Merxheizmit është 

ndalimi e lënia e fjalëve në të drejtën e disa prej sahabëve, por 

Merxheizmi, në këtë kuptim, u harrua dhe një bazë tjetër mori 

                                                            
1  Historia e Ibn Asakirit, vëll. 4. 246, botuar në Damask, në vitin 1332 të 
Hixhretit. 
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vendin e tij, domethënë, përkufizimi i besimit vetëm me pohimin 

pa punën, ose me pohimin e besimit vetëm me zemër, pa 

plotësuar shtyllat e besimit.  

 Duke qenë se të dyja bazat ishin në favor të sundimtarëve 

emevi, në atë mënyrë që ishte e domosdoshme të qëndronin në të 

drejtën e Uthmanit dhe të punëve të tij, është e qartë se me këtë 

qëndrim, merxheitët justifikonin krimet e shumta që bënë 

sundimtarët emevi, prandaj emevitët filluan ta përhapin me 

shumë entuziazëm Merxheizmin. 

 

Rreziku i Merxheizmit mbi moralet e shoqërisë 

 Zhveshja e besimit prej punës, pa dyshim që është një 

mendim shumë i rrezikshëm, që e çon shoqërinë dhe, në mënyrë 

të veçantë, rininë drejt degjenerimit e degradimit moral dhe i bën 

të rinjtë të heqin dorë prej vlerave, me argumentin se është e 

mjaftueshme që njeriu të cilësohet besimtar dhe futjen e tij në 

rrugën e besimtarëve vetëm me pohimin e besimit me fjalë, ose 

me njohjen me zemër dhe përveç këtij pohimi, nuk është e 

nevojshme as të agjërohet, as të falet namaz dhe besimin nuk e 

dëmton aspak marrja e pijeve dehëse, ose bixhozi. Në të njëjtën 

kohë, njerëzit ndajnë një mendim të përbashkët, në lidhje me 

ruajtjen e mos ruajtjen e nderit. 

 Nëse do të supozohej se ky mendim do të bëhej sundues në 

shoqëri, prej Islamit do të kishte mbetur vetëm fotografia e tij. 

Gjithashtu, edhe prej fesë do të kishte mbetur vetëm emri i saj, 

sepse fetari që i përmbahet një mendimi të tillë, në fakt, është 
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mohues dhe është bërë një fasadë për ato që ai ka në ndërgjegjen e 

tij. 

 Imamët e Ehli Bejtit e kanë kuptuar mirë rrezikun e këtij 

mendimi dhe e dinin mirë se përhapja e këtij mendimi në mesin e 

myslimanëve, në përgjithësi dhe të ndjekësve të tyre, në veçanti, 

shumë shpejt ndjekësit e kësaj rruge do të ktheheshin në kohën e 

injorancës para Islamit, prandaj ata kanë paralajmëruar për 

rrezikun që paraqet Merxheizmi për mbarë myslimanët dhe kanë 

thënë: “Filloni të flisni me fëmijët tuaj, para se të flasin me ta 

merxheitët.”1 

 Ideja e Merxheizmit është një ide që dëmton shoqërinë në 

përgjithësi, por Imami ka veçuar rininë, sepse rinia e pranon me 

shpejtësi këtë ide, pasi ajo hap para rinisë dritën e gjelbër për të 

mëkatuar, për degjenerim moral dhe për t‟u dhënë kokë e këmbë 

pas kënaqësive të epshit, ndërkaq u thuhet se ata vazhdojnë të 

jenë besimtarë.  

 Sikur të ishte e vërtetë ajo që trumbetojnë merxheitët, në 

lidhje me besimin se është e mjaftueshme që njeriu të quhet 

besimtar, edhe me njohjen me zemër dhe me dashurinë për Zotin 

e botës, patjetër që kjo dashuri zemre duhet të kishte ndikime të 

dukshme në jetën e njeriut, kjo dashuri do të ishte e shtuar te 

njeriu dhe ajo do të ravijëzonte jetën e tij. Njeriu është rob dhe i 

burgosuri i dashurisë. Sikur njeriu të njihte Allahun e Lartësuar 

dhe të kishte dashuri të vërtetë për Allahun e Lartësuar, patjetër 

që do të ndiqte urdhrat e ndalesat e Tij, do të qëndronte sa më larg 

punëve që shkaktojnë zemërimin e Allahut dhe do të ndiqte 

                                                            
1
 “El Kàfij”, vëll. 6, f. 47, Hadithi 5. 
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rrugën që çon në fitimin e kënaqësisë së Allahut të Lartësuar, 

atëherë ç‟kuptim ka ajo dashuri ndaj Krijuesit që s‟ka asnjë ndikim 

në jetën e të dashuruarit?!  

Sa qartë është folur në lidhje me ndikimin që lë dashuria në 

shpirtin e të dashuruarit, kjo shihet edhe në fjalën e Imam Sadikut: 

“Nuk e dashuron Allahun ai që e kundërshton Atë.” 

Pastaj Imam Sadiku recitoi vargjet: 

“Ti e kundërshton Allahun dhe shfaq dashuri ndaj Tij. 

Kjo është e pamundur në punët e Krijuesit 

Sikur dashuria jote të ishte e sinqertë, patjetër ti do të ishe i bindur ndaj 

Tij.  

I dashuruari është i bindur ndaj Atij që ai do.”1 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

                                                            
1 “Sefijnetul Bihàr”, vëll. 1, f. 199, Lënda “hab‟bebe”. 
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KADERITË 

 

Kuptimi i fjalës “kader” 

 Në të vërtetë, fjala “ة    ” - “kaderij‟jeh” ka lidhje me fjalën 

“   ” - “kader” dhe, sipas rregullave të sintaksës së gjuhës arabe, 

fjala “kader” shpjegohet në kuptimin caktim e vendim. Në këtë 

kontekst, kaderitë shprehen për vendimin dhe caktimin, ashtu siç 

shpreheshin adlijtë, në lidhje me drejtësinë, por jo mohimin e saj. 

 Por autorë të kumtesave, e interpretuan këtë qëndrim të 

kaderive si mohim të kaderit. Natyrisht që një interpretim i tillë, 

për këtë çështje, është interpretim i huaj, sepse nuk vërtetohet që 

të jetë përdorur në këtë kuptim.  

 Përveç kësaj, ata që u akuzuan si ndjekës të kaderive, në 

kohën e sundimtarëve emevi, ishin prej atyre që bënin thirrje për 

liri dhe thoshin se njeriu i zgjedh vetë mendimet e punën e tij dhe 

nuk është i imponuar, atëherë kundërshtarët e grupit të kaderive 

thanë se kaderitë mohonin vendimin (kadà ue kader) dhe se fjala 

“liri”, nuk qëndron bashkë me fjalën “përcaktim”. 

 Më vonë, kundërshtarët e kaderive nuk mbetën vetëm me 

kaq, por filluan të citojnë fjalën e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), në të cilën ai ka 

thënë: “Kadritë janë mexhusët (zjarradhuresit) e këtij ymeti” dhe 

shtuan se qëllimi me atë grup ishin ata që bënin thirrje për liri dhe 

mohonin imponimin në punët e njeriut. 
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 Koha e sundimit të emevive ishte koha kur zotëruese ishte 

thënia se njeriu është i imponuar dhe, sipas kësaj thënie, njeriu 

dhe shoqëria përfytyroheshin të futur në një rrugë, në të cilën nuk 

kanë liri të bëjnë vetë zgjedhjen. Veç kësaj, ata shtonin se çdo gjë 

që ndodh në mbarë gjithësinë: e mira, shkatërrimi, gjendja e mirë, 

gjendja e shtrënguar, uria, mbushja e barkut me ushqim, paqja e 

lufta mes njerëzve, të gjitha këto, janë punë të vendosura 

përfundimisht mbi njerëzit dhe njerëzit, në këto punë, s‟bëjnë dot 

asgjë dhe nuk mund të veprojnë sipas dëshirës së tyre.  

 Këtë mendim klika e sunduesve emevi e bënë mbulesë për 

punët e tyre të shëmtuara e të kobshme, madje me këtë mendim 

ata i prenë rrugën kundërshtimit të punëve të tyre, me 

argumentin se kundërshtimi ndaj tyre ishte kundërshtim ndaj asaj 

që ka caktuar e ka vendosur Allahu i Lartësuar. Ata 

këmbëngulnin, sipas këtij mendimi, të impononin mbi njeriun 

sundimin e birit të ngrënëses së zemrave të të vrarëve dhe të birit 

të tij pijanec, përfshirë edhe të gjithë trashëgimtarët e sunduesve të 

trungut të emevive, të cilët jetonin në luks e në mirëqenie të 

paparë, në një kohë që të tjerët jetonin në mjerim e në vështirësi të 

mëdha. 

 Për të gjitha këto, emrat e kundërshtarëve të sundimtarëve 

emevi u futën në listën e kaderive, megjithëse ata s‟kishin bërë 

asnjë faj, përveç faktit se bënin thirrje për liri dhe mohonin se 

njeriu është i imponuar në punët e tij. Përfaqësues tipikë të 

kaderive të asaj kohe ishin: 

1- Muab‟bid bin Abdullah El Xhuhenij El Basrij (vdekur në 

vitin 80 të Hixhretit). 

2- Gijlan bin Muslim Ed Dimeshkij, (kryqëzuar në Damask, 

në vitin 105 të Hixhretit). 
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3- Atà bin Jesar (vdekur në vitin 103 të Hixhretit). 

 Lufta e atyre tre burrave, në kohën e sundimtarëve emevi, 

në të vërtetë, ishte luftë kundër sundimtarëve të padrejtë e mizorë, 

të cilët derdhnin gjakun e njerëzve dhe justifikonin gjakderdhjen 

me thënien se kështu ishte caktimi e vendimi i Allahut. Ata njerëz 

të lirë qëndruan përballë sundimtarëve tiranë dhe e mohuan 

kaderin, në kuptimin që e përdorte pushteti dhe nxorën në shesh 

punët e kobshme të sundimtarëve. Është shumë larg mendjes që 

një mysliman i ndërgjegjshëm të mohojë vendimin dhe caktimin 

(kadànë e kaderin) për të cilët flitet në Librin e Allahut dhe në 

Synetin e Profetit, në atë mënyrë që njeriut nuk i është hequr liria 

e zgjedhjes për të vepruar dhe ai të mbetet duarlidhur. 

 Historia sjell për ne argumente se, kur të tërbuarit e të 

degjeneruarit duan të fshehin thirrjen e njerëzve të mirë, 

menjëherë i akuzojnë ata si mohues, si ateistë dhe si kundërshtarë 

të Librit e të Synetit. 

Rezultati: Interpretimi i kaderive, në lidhje me të drejtën e 

atyre për dhënien e kompetencave njeriut, në lidhje me veten e me 

punët e tij, se Allahu s‟ka asnjë rol në punët e njeriut, pa dyshim 

që është një interpretim i ri, i dalë pas atyre burrave, sepse 

Muab‟bid bin Abdullah El Xhuhenij El Basrij, Gijlan bin Muslim 

Ed Dimeshkij, Atà bin Jesar dhe të tjerë të ngjashëm me këta të tre, 

e kritikuan mendimin shkatërrues që reklamonte se njeriu dhe 

shoqëria janë të imponuar dhe s‟kanë lirinë e zgjedhjes, prandaj 

njeriu nuk do të pyetet për punët që bën. Por është shumë e 

çuditshme që Abdullah bin Omeri transmeton se i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) ka thënë: “Kaderitë janë mexhusët (zjarradhuruesit) e këtij ymeti, 
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kur ata të sëmuren, ju mos i vizitoni ata dhe, nëse ata vdesin, mos shkoni 

të falni namazin e xhenazes së tyre.”1 

 Kushdo që ka bërë thirrje për liri dhe ka kundërshtuar 

imponimin, është etiketuar si kundërshtar. Por haditihi i 

mësipërm, nga ana e përcjellësve, është i gradës “Shumë dobët”, 

madje fjalët e hadithit janë përcjellë të stisura, pas kalimit të të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), ashtu siç është vepruar edhe me shumë hadithe 

të tjera të kësaj kategorie. 

 Sahib bin Ab‟bàd (326-385 të Hixhretit) ka shkruar një 

kumtesë, në përgjigje të kaderive, në kuptimin e përkrahësve të 

imponimit, të cilën ne e kemi botuar në librin “Buhùthun fil mileli 

uen nehali”, në vëllimin 3, prej faqes 132 deri në faqen 138. 

Gjithashtu, edhe Hasen bin Muham‟med bin El Hanefij‟jeh dhe 

gjykatësi Hasen bin Jesari, i njohur me emrin Hasan Basriu, kanë 

shkruar kumtesa që e mohojnë kaderin, në kuptimin e imponimit. 

Këto kumtesa ne i kemi botuar në të njëjtin libër. 

* * * 

 Në kohën kur Muab‟bed El Xhuhenij dhe të ngjashëm me 

atë, bënin thirrje për lirinë e mendimit, atëherë u shfaqën edhe 

lëvizjet regresive, që pengonin përparimin e ymetit. Në vijim, 

shkurtimisht, do të theksojmë thirrjet dhe rrugët që ishin në 

kundërshtim me parimet e Islamit.  

* * * 

 

                                                            
1  “Xhàmiul usùl”, vëll. 10, f. 526. 
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1. LËVIZJET REGRESIVE 

 

Tanimë mësove se të akuzuarit për kaderi ishin burra që 

bënin thirrje për liri dhe nuk ishin prej atyre që e mohojnë 

vendimin e caktimin (kadà dhe kader). Ata ishin prej atyre që 

thoshin se Allahu Fuqiplotë ka caktuar e ka vendosur, Allahu nuk 

ia ka hequr njeriut lirinë për të zgjedhur, por e ka lënë atë të 

zgjedhë mes besimit e mohimit, mes të mirës e të keqes. Sikur 

Allahu i Lartësuar të caktojë të mirën, patjetër qe Ai e di se njeriu 

ka zgjedhur të mirën me zgjedhjen e tij. Nëse Allahu ka caktuar të 

keqen, patjetër që Ai e di se vepruesi e ka zgjedhur të keqen me 

zgjedhjen e tij. Por kjo është esenca dhe bërthama e Islamit, ashtu 

siç e lexojmë në fjalën e Allahut të Lartësuar, në ajetin 29 të sures 

“El Kehf”:  

“  femen shàe feljuëmin ue men shàe…“ -”َ َ ْن َ  يَ   َ ْلیُ ْ ِمْن َوَمْن َ  َي  َ ْلَیْ ُ رْ 

feljekfur”- “…kush të dojë le të besojë dhe kush të dojë le të 

mohojë…”. 

 Gjatë shekullit të dytë dhe të tretë të Hixhretit, u shfaqën 

lëvizje regresive, që kishin si objektiv kundërshtimin e shtyllave të 

Islamit dhe kthimin e ymetit në mendimet që ishin zotëruese në 

kohën e injorancës para Islamit, përfshirë edhe thëniet se njeriu 

është i imponuar, si dhe thënien në lidhje me formësimin.  

Tani njihu me përfaqësuesit e atyre lëvizjeve regresive: 
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XHEHEMITËT 

 

 Karakteristikat dalluese të xhehemive ishin thëniet e tyre, 

në lidhje me imponimin dhe bllokimin. Lëvizjen e xhehemive e 

themeloi Xhehm bin Safvan Es Semerkandij (vdekur në vitin 128 

të Hixhretit). 

 Edh Dhehebj‟ji ka thënë: “Xhehm bin Safvan Ebu Muhriz 

Es Semerkandij, i rënë në rrugën e humbjes dhe stisës i punëve e i 

thënieve të rreme, kryesoi xhehemitët në kohën e tabi‟inëve të 

vegjël. Nga ajo pak që unë kam mësuar, tregon se ai mbolli një 

sherr shumë të madh.”  

 El Mukrizij ka thënë: “Xhehemitët janë pasuesit e Xhehm 

bin Safvan Et Tirmijdhij, miku e shoku i Rasibit. U vra nga fundi i 

kohës së shtetit të emevive. Doktrina e tij mund të përmblidhet në 

çështjet vijuese: 

1- Mohon të gjitha cilësitë e Allahut dhe thotë: “Nuk lejohet 

që Allahu të përshkruhet me cilësitë që përshkruhen krijesat e Tij.  

2- Njeriu s‟ka fuqi për asgjë, njeriu nuk mund të 

përshkruhet as me cilësinë e fuqisë dhe as me cilësinë e 

mundësisë. 

3- Xheneti dhe zjarri do të zhduken dhe do të ndërpritet 

lëvizja e banorëve të Xhenetit e të Xhehenemit. 
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4- Ai që e njeh Allahun dhe besimin e tij nuk e shpreh me 

fjalë, ai nuk është mohues, sepse dituria nuk asgjësohet me 

heshtjen, prandaj, pavarësisht nga mosshprehja e besimit me fjalë, 

ai është besimtar. 

 Muëtezilet e kanë shpallur mohues Xhehm bin Safvan El 

Xhehemij, sepse mohon mundësinë. Gjithashtu, atë e konsiderojnë 

mohues edhe Ehli Syneti për shkak të mohimit të cilësive të 

Allahut të Lartësuar dhe për shkak të thënies se Kur‟àni është i 

krijuar, si dhe për shkak se ata mohojnë shikimin e Allahut. 

5- Është i vetmi që lejon ngritjen kundër sundimtarit 

despot. 

6- Pretendon se dituria e Allahut është e ardhur dhe nuk 

është cilësi me të cilën cilësohet dikush tjetër.”1 

 Unë them: Është e qartë se baza e medh‟hebit të xhehemive 

qëndron në dy çështje: 

 E para: Imponimi dhe mohimi i mundësisë. Xhehm bin 

Safvan, është kreu i mbështetësve të imponimit dhe baza e këtij 

medh‟hebi. Pasuesit e tij të përkushtuar, në rrugën e tij, quhen 

xheberij të pastër, kundrejt pjesëtarëve jo të përkushtuar të këtij 

medh‟hebi. 

 E dyta: Qenia e Allahut të Lartësuar nuk cilësohet me 

cilësitë e madhështisë e të bukurisë dhe, prej këtu dolën ata që 

quhen “muat‟taleh” – “zhvlerësuesit”. 

 Përveç këtyre dy punëve, për punët e tjera ka dyshime. 

                                                            
1 “El khututl mukrizij‟jeh”, vëll. 3, f. 349, shiko deri në f. 351. 
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Zhvillimet nëpër të cilat kaloi koncepti “xhehemi” 

 Mohimi i cilësive të Allahut, domethënë se Allahu nuk 

mund të cilësohet dhe thënia se Kur‟àni është i krijuar, si dhe 

mohimi i shikimit të Allahut, të gjitha këto i adresohen rrugës së 

Xhehmit. Në këtë këndvështrim, termi “xhehemi” u bë simbol 

dallues për këdo që i përmbahet kësaj rruge, edhe nëse nuk 

prononcohet në lidhje me imponimin dhe nuk e mohon kaderin. 

Për të gjithë këta thuhet fjala “xhehemi”. Mbase me fjalën 

“xhehemi” qëllimi është për muëtezilet ose për kaderitët. Në 

lidhje me këtë çështje, Ahmed bin Hanbeli thotë: “Kur‟àni, fjala e 

Allahut, nuk është i krijuar. Kush thotë se Kur‟àni është i krijuar, 

ai është xhehemi, është mohues. Kush thotë se Kur‟àni është fjala e 

Allahut dhe këtu qëndron e nuk thotë as se Kur‟àni është i krijuar 

e as i pakrijuar, ky është më i keq se i pari. Kush thotë se shqiptimi 

prej nesh i fjalëve të Kur‟ànit dhe leximi i Kur‟ànit prej nesh janë 

të krijuara dhe Kur‟àni është fjala e Allahut, ai është xhehemi. Ai 

që nuk i konsideron këta njerëz mohues, ai është i ngjashëm me 

ta.1 

 

* * * 

 

 

 

                                                            
1
 “Es‟sun‟netu”, f. 49. 
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2. LËVIZJET REGRESIVE 

 

 

FORMËSUESIT (el muxhes’semeh) 

 

 Lëshimi i frerit të mendjes në fushën e besimit dhe të 

argumentimit, ka sjellë dëme të mëdha mbi shoqërinë islame. Kjo 

u bë e qartë me daljen e lëvizjeve shkatërruese, lëvizje që synonin 

shembjen e bazave fetare e morale. 

 Prej këtyre lëvizjeve regresive është edhe lëvizja 

muxhes‟semive (formësuesve), flamurin e së cilës e ngriti Mukatil 

bin Sulejman El Muxhes‟sem1 (vdekur në vitin 150 të Hixhretit). 

Ai që përhapi tregimet e rabinëve jehudi e të murgjve kristianë, në 

shekullin e tretë të Hixhretit, qe Xhehm bin Safvan. Që të dy, 

Mukatili e Safvani, me dinakëritë e tyre, e shtynë ymetin islam 

deri në buzë të greminës së kohës së injorancës para Islamit, 

megjithëkëtë, ata të dy qëndrojnë në anë të kundërta në lidhje me 

çështjen e pastrimit të Allahut dhe në lidhje me çështjen e 

përngjasimit. 

                                                            
1 Mukatil bin Sulejman bin Bishr El Ezedij dhe në vijim El Belekhij Ebu Hasen, 
është prej interpretuesve të Kur‟ànit Famëlartë. Origjina e tij: Vendi i quajtur 
Belakh. Shkoi në Basra, hyri edhe në Bagdad dhe aty foli shumë. Ka vdekur në 
Basra. Ishte prej atyre që kishin hequr dorë prej hadithit. Është autor i librave: 
“Et Tefsijrul Kebijr”, “Nevàdirut Tefsisjr”, “Err Rredu alel kaderij‟jeh”, 
“Muteshabihul Kur‟àn”, “En Nàsikhu uel mensùkhu”, “El Kirà‟àtu” dhe “El 
Vuxùhu uen‟nedhàir” [“El Aëlàm”, vëll. 7, f. 281.] 
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  Safvani e ekzagjeroi aq shumë çështjen e pastrimit, sa e 

bëri pa vlerë përshkrimin e Allahut me cilësi. 

 Kurse Mukatili e ekzagjeroi aq shumë çështjen e 

përngjasimit, derisa arriti të pohojë formësimin. Interpretuesit e 

Kur‟ànit i kanë cituar mendimet e Mukatilit në librat e tefsireve. 

 Lexuesi le të njihet me pozitën e tij, në lidhje me vërtetimin 

dhe pastrimin e Allahut prej cilësive të njerëzve. 

 Ibn Hib‟bani ka thënë: “Ai merrte prej jehudive e 

kristianëve në dituritë e Kur‟ànit, ato që ishin në përputhje me 

librat e tyre. Ai e krahasonte Zotin e botëve me krijesat dhe 

gënjente me hadithin. 

 Ebu Hanife ka thënë: “Xhehmi e ekzagjeroi në fushën e 

përngjasimit, derisa arriti të thotë se Allahu i Lartësuar nuk është 

send. Po kështu, e ekzagjeroi shumë edhe Mukatili, në fushën e 

vërtetimit, derisa e bëri Allahun të ngjashëm me krijesat e Tij.”1  

 

* * * 

 

 

 

 

                                                            
1 Referohu në “Mijzàul Iëtidàl”, vëll. 4, f. 173; Lexo “Tàrijkhu Bagdàd”, f. 13, f. 
166. 
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3. LËVIZJET REGRESIVE 

 

 

KERRAMITËT 

 

 Ky grupim i atribuohet Muham‟med bin Kerram Es 

Sexhestànij (vdekur në vitin 255 të Hixhretit) dhe është shehu i 

kerramitëve. 

 Në lidhje me Muham‟med bin Kerram Edh Dhehebij‟ji ka 

thënë: “E rrëzonte hadithin me stisjet e veta më shumë se Ahmed 

El Xhuvejbàrij dhe Muham‟med bin Temijm Es Saëdij. Të dy ishin 

gënjeshtarë.” 

 Ibn Hib‟bani ka thënë: “Boshllëk, shkretëtirë. Ai mori prej 

medh‟hebeve atë që ishte më pa vlerë dhe prej hadithve ai mori 

më të dobëtin…. Ai, besimin e bëri fjalë pa dituri e pa njohje.”  

 Ibn Hazmi ka thënë: “Ibn Kerrami ka thënë: „Besimi (imàni) 

është fjalë e shqiptuar, nëse dikush beson me zemër mohimin, ai 

është besimtar.‟ Prej bidateve të kerramitëve është thënia e tyre në 

lidhje me të Adhuruarin e Lartësuar, se Ai është trup, por jo si 

trupat. Njoftimet në lidhje me Ibn Kerramin unë i kam trajtuar në 

librin tim “Historia e madhe”. Ibn Kerrami ka ndjekës dhe 

mbështetës. U burgos në Nisapur, për shkak të sajesave të tij dhe 
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në burg qëndroi tetë vjet. Pas daljes prej burgut, udhëtoi për në 

Bejtil Mukad‟des. Ka vdekur në Sham, në vitin 255 të Hixhretit.” 1 

 Kerramitë kanë teoritë e tyre, në lidhje me shumë çështje, të 

cilat i ka përmendur El Bagdadij. Madje guximi i tyre, në lidhje me 

profetësinë, ka arritur deri aty sa disa prej tyre kanë thënë se 

Profeti gaboi në kumtimin e fjalës së Allahut të Lartësuar:  

 Ue menàteth‟thàlithetel ukhrà” – “dhe atë të tretin“ - ”َوَمَن َ  النَّ لَِنَة ْاُ ْ َرى“

(idhullin) Menat”, sepse ai vijoi dhe tha: “Ato janë idhuj të 

mëdhenj dhe ndërmjetësimi i atyre shpresohet.”2 

 Pa dyshim që rrëfenja, në lidhje me idhullin, është prej 

fjalëve që stisën ata që kishin hyrë në rrugën e humbjes. Të 

vërtetën e kësaj ngjarjeje ne e kemi shpjeguar qartë në librin tonë 

“Sej‟jidul Murselijn”. 

 Do të mjaftohemi vetëm me këto pak gjëra që u thanë për të 

shpjeguar doktrinën e kerramitëve në fushën e besimit, doktrinë 

që është tërësisht pjellë e lëshimit të frerit të mendjes e të logjikës 

në fushën e besimeve. Ata janë mjaftuar me transmetimet e 

mbushura me gabime e me thënie të kota, transmetime të vëna 

prej armiqve të Islamit dhe të stisura sipas dëshirave të njerëzve. 

Lëvizja e kerramitëve është prej lëvizjeve më regresive që dolën 

gjatë shekullit të tretë të Hixhretit. 

 

* * * 

                                                            
1 “Mijzànul Iëtidàl”, vëll. 4. F. 21. 
2 “El ferku bejnel fireki”, f. 222. 
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4. LËVIZJET REGRESIVE 

 

 

DHAHIRITËT 

 

 Edhe ky medh‟heb mban emrin e themeluesit, Daud bin Ali 

El Isfehanij Edh Dhahirij (200-270 të Hixhretit). 

 Këtë medh‟heb ai e themeloi në lidhje me degët. Burimi 

origjinal në punët e fik‟hut te ai, janë tekstet pa opinion, në lidhje 

me dispozitat e ligjit të fesë. Dhahiritët e marrin tekstin literalisht 

dhe, nëse për një çështje nuk ka tekst, si rregull për atë çështje, ata 

marrin lejimin. 

 

Shkaku i daljes së këtij medh’hebi 

 Lëshimi frerit të mendjes, në fushën e doktrinës, është 

krejtësisht e palejueshme. Gjithashtu, mendja nuk mund të merret 

parasysh as në fushën e fik‟hut, domethënë në fushën e 

dispozitave të ligjit të fesë, sepse baza e fik‟hut është besnikëria 

ndaj teksteve dhe, për rrjedhojë, nuk mund të nxirret dispozitë 

ligjore, nëse për atë nuk ka bazë në Libër e në Synet. Por 

dogmatizmi, në marrjen e tekstit germë për germë, është një gjë, 
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kurse besnikëria ndaj teksteve dhe mosnxjerrja e dispozitës për një 

çështje për të cilën nuk ka bazë e argument në njërën prej dy 

burimeve kryesore: Librit e Synetit, është një gjë tjetër, sepse 

dispozita, në radhë të parë, vihet sipas asaj që është e shkruar dhe, 

në radhë të dytë, vjen hulumtimi i fukahave. Për të shpjeguar këtë 

gjendje, sjellim dy shembuj: 

1- Forma e parë prej katër formave duhet të prodhohet 

patjetër dhe pa asnjë dallim mes punëve konstruktive dhe 

dispozitave ligjore. Gjithashtu, edhe gjykimi, në lidhje me 

sentencën se bota është e ardhur, domethënë se bota është e 

mëvonshme, është një domosdoshmëri për fjalën tonë: “Bota është 

në ndryshim dhe çdo ndryshim është i ardhur, është i 

mëvonshëm.”  

Kështu është edhe gjykimi në lidhje me ndalimin taksativ të 

çdo pije dehëse dhe kjo si deduksion i fjalës sonë: “Fukaë (lloj pije 

dehëse e përgatitur me elb dhe fruta) është pije dehëse, por çdo 

pije dehëse është haram.”, për rrjedhojë, edhe fukaë është pije 

haram. Por dhahiritët pranojnë dy të parat, pasi, sipas tyre, nuk 

mund të nxirret dispozitë me deduksionin. Veç kësaj, ata thonë se 

fukaë nuk përmendet në tekste. 

2- Ajo që fukahatë (juristët e ligjit të fesë) e quajnë fjalim 

domethënës (lahnul khitàb), në të vërtetë, ka nevojë për 

argumente, në favor të tij, në atë mënyrë që ai fjalim të futet në 

mendje, thjesht me anë të dëgjimit të atij fjalimi. Për shembull, 

Allahu i Lartësuar na drejtohet ne të gjithëve drejtpërdrejt në 

vetën e dytë dhe me fjalën e Tij urdhëron secilin prej nesh:  
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“ َُ   ُ  ٍّف  َ  اَل  َ ُ ل  َّ ”- “…felà tekul lehumà uf‟fin…” – “…atyre të 

dyve (nënës e babës) mos i thuaj as uf…”. (sure “El Isra”, ajeti 23). 

Natyrisht që mendja menjëherë të thotë se, në radhë të parë, është 

haram që babai e nëna të rrihen e të shahen, por dhahiritët 

kundërshtojnë ta marrin këtë kuptim me argumentin se kjo nuk 

thuhet në tekstet. 

 Allahu i Lartësuar urdhëron me fjalën e Tij:  

 ” ُ ل لِلَِّذْ َن َ َ ُروا ِ ْا  َ ْنتَ ُ وا  ُ ْ َ ْر َ ُ  مَّ  َ ْ  َسَلَ  َوِ ْا  َ ُعوُ وا  َ َ ْ  َمَ ْ  ُسنَُّة ْاَ وَِّلْ َ “

“Kul lil‟ledhijne keferù in jentehù jugfer lehum mà kad selefe ue in jeùdù 

fekad medat sun‟netul ev‟velijne” - “U thuaj atyre që mohuan, nëse 

ata heqin dorë (nga mohimi), do t‟u falet e kaluara, por nëse ata 

vazhdojnë, dihet rruga e të parëve.”. (sure “El Enfàl”, ajeti 38). 

 Çështja që shtrohet në dispozitë, është: “Falje për mëkatet e 

mëparshme, në rast se ata heqin dorë prej mohimit.”, por mendja 

e shëndoshë menjëherë kupton edhe një gjë tjetër, që vjen si 

domosdoshmëri në këtë dispozitë: Dispozita me siguri përfshin 

edhe myslimanin, por dhahiritët e lënë myslimanin me 

argumentimin se ai nuk përmendet në tekst. 

 Ky lloj dogmatizmi i bën tekstet jo garantuese për nxjerrjen 

e shumë degëve (dispozitave dytësore), e bën ligjin e fesë të 

mangët, nga ana e legjislacionit dhe e kodifikimit, e bën ligjin e 

fesë jo të mirë për të gjithë brezat e kohët, bën që ligji i fesë të 

humbë korrektësinë e domosdoshme mbi të cilën qëndron baza e 

profetësisë së Profetit të fundit, Muhamedit (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe, baza e profetësisë 

së tij, është në Librin me të cilin ai erdhi dhe në Synetin e tij. 
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 Veç kësaj, mjaftimi vetëm me kuptimin e jashtëm që 

shprehin nenet e ligjit të fesë, si dhe marrja e dispozitave, duke u 

nisur nga ana e jashtme e teksteve, ka dy interpretime, njëri prej të 

cilëve është shumë i saktë, kurse interpretimi tjetër është i gabuar, 

është pa vlerë. Me këtë është qëllimi që të mohohen 

hamendësimet, të cilat nuk tregojnë se argumentimi është i drejtë 

e i vërtetë dhe kjo është argument, duke thënë se ky është teksti i 

Librit të Allahut: “  َْل  للَُّ   َِ َا َلُ  ْ   َاْ  َعَلى اِا  َ ْ تَ ُروا ُ” - “…kul e All‟llahu 

edhine lekum em alell‟llàhi tefterùne” – “A Allahu e lejoi për ju, apo 

ju shpifni për Allahun?!” (sure “Junus”, ajeti 59).  

Në lidhje me çështje e dispozita të tilla, imamët e nderuar 

kanë shfrytëzuar tekstet e shumta të transmetuara, që lidhen me të 

Dërguarin më të nderuar, Muhamedin (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe nga studimet që kanë bërë 

mbi këto transmetime të sakta, ata kanë mundur të nxjerrin prej 

atyre teksteve shumë dispozita që kanë të bëjnë me ngjarje e me 

tema të ndryshme dhe nuk kanë pranuar të punojnë me rrugën e 

analogjisë, të miratimit, apo me argumente hipotetike, që, në të 

vërtetë, nuk mund të përbëjnë argumente taksative, që të 

mundësojnë argumentim të saktë, madje, me argument kanë 

ndaluar, në mënyrë të prerë, që në disa punë të përdoret analogjia. 

Në shumë tekste të shkruara prej imamëve të nderuar, thuhet: 

“Kur Syneti matet, ai vërteton fenë.”.1 

 Nëse me këtë, qëllimi si domosdoshmëri është për thënien 

që qarkullon në mesin e dijetarëve: “Aludimi është më i arritur se 

deklarimi.”, natyrisht që shpërbërja mes aludimit e deklarimit 

është një veprim jo i drejtë, prandaj asnjë dispozitë nuk mund të 

                                                            
1 “El Vesàil”, f. 18; K. 6 prej kapitujve të cilësive të gjykatësit, Hadithi 10. 
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vihet pa argument. Nuk mund të vendoset për një çështje, vetëm 

duke lexuar tekstin germë për germë, pasi dispozita për të cilën u 

flitet njerëzve, është një proces që e kuptojnë bashkëbiseduesit dhe 

atyre që u flitet. 

 

Perëndimi i yllit të medh’hebit dhahiri 

 Në të vërtetë, ky medh‟heb u shua shumë shpejt, për shkak 

të marrjes së tekstit më mënyrë literale. 

 Ndjekës i këtij medh‟hebi ishte edhe juristi Ibn Hazm (384-

458 të Hixhretit), i cili e ktheu këtë medh‟heb në fushën e 

medh‟hebeve. Ai shkroi rreth këtij medh‟hebi libra e kumtesa dhe 

në përgjithësi i shërbeu këtij medh‟hebi me botimet vijuese: 

1- “El ihkàmu fij usùlil-ahkàm”. Në këtë libër ai shpjegoi 

bazat e medh‟hebit dhahiri. 

2- “En Nebedhu”. 

3- “El Muhal‟là”, është një libër i botuar në dhjetë vëllime. 

Në këtë libër ai mblodhi hadithet e fik‟hun prej dijetarëve të 

krahinave. Libri është botuar në Bejrut. Recensuesi i librit është 

Ahmed Muham‟med Shakir. Në këtë libër ka mendime të gabuara 

e të devijuara nga rruga e shpjegimit të drejtë të çështjeve, për 

shembull, në këtë libër shpallet i gabuar hulumtimi për nxjerrjen e 

dispozitave të ligjit të fesë, thuhet se lejohet të preket Kur‟àni prej 

atij që është xhynyb dhe se vrasësi i Imam Aliut ishte prej 
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dijetarëve hulumtues. Këto që u thanë, ne i kemi përmendur në 

enciklopeditë tona.1 

 Në të vërtetë, këtë medh‟heb, edhe pse ka të bëjë me fushën 

e fik‟hut, unë e përmenda, sepse, me medh‟hebet e tjera regresive, 

ka të përbashkët lëshimin e frerit të mendjes në fushën e 

hulumtimit të çështjeve juridike të ligjit të fesë. 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 “Buhùtun fil mileli uen‟nihali”, vëll. 3, f. 141-146. 
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MUËTEZILET 

 

Shfaqja e muëtezileve 

 Muëtezilet janë ndër shkollat e ndryshme teologjike, është 

një shkollë ideore, logjike, shkollë që i dha mendjes pjesën më të 

madhe të rëndësisë, në lidhje me punën. Por me keqardhje, 

vërehet se fanatizmi i tribusë, madje edhe dora e tradhtisë, kanë 

lozur më shumë prej mbetjeve të tyre ideore, për rrjedhojë, ato ide 

humbin e rrethohen me një rreth shkatërrues, prandaj në duart 

tona, prej gjurmëve të ideve të tyre, kanë mbetur fare pak gjëra, 

madje edhe ato që kanë arritur të kemi në duart tona, shumica e 

asaj pakice është prej asaj që gjendet në librat e shkruara prej 

Abdulxheb‟bàr El Muëtezili (vdekur në vitin 451 të Hixhretit).  

Në të vërtetë, studiuesit, për të shkruar rreth këtij 

medh‟hebi, janë mbështetur në librat e armiqve të muëtezileve, siç 

ishin esh‟aritë. Por, dihet se mbështetja në librin e armikut nuk 

mund të jetë trashëgimi. 

 Edhe orientalistët e kohëve të fundit janë interesuar shumë 

që të kryejnë studime në lidhje me medh‟hebin e muëtezileve, pasi 

ata janë mahnitur me programin e tyre, në lidhje me çështjen e 

lirisë, që i japin ata njeriut në punët e tij. Pikërisht, studimet e 

muëtezileve u bënë shkak që muëtezilet të rikthehen në fushën e 

studimit të ideologëve islamë, madje gjatë kohëve të fundit janë 

botuar edhe libra rreth muëtezileve. 
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 Themeluesi i medh‟hebit të muëtezileve është Vasil bin Atà, 

nxënësi i Hasan Basriut. Në lidhje me këtë çështje, Esh Shehstanij 

ka cituar se ai një ditë hyri te Hasan Basriu dhe i tha: “O imam i 

fesë, në kohën e tanishme është shfaqur një grup, të cilët e 

konsiderojnë mohues atë që bën mëkate të mëdha dhe mëkati i 

madh te ata e nxjerr bërësin e mëkatit prej fesë. Khavarixhët 

shpallin mohues edhe dhuratëdhënësit në raste festash. Edhe një 

grup merxheish thonë për atë që bën një mëkat të madh se mëkati 

i bërë nuk sjell ndonjë dëm në besimin e tij. Gjithashtu, ata thonë 

se as besimi e bindja nuk sjellin dobi, kur janë së bashku me 

mohimin dhe pohojnë se ata janë merxheitët e këtij ymeti. Si 

gjykon ti në lidhje me këto që të thashë, nga ana e besimit?”  

 Në lidhje me këtë pyetje, Hasani u mendua dhe para se të 

përgjigjej, tha: “Vasil bin Atà thotë: „Unë nuk them se ai që bën një 

mëkat të madh, është absolutisht besimtar, por them se ai është në 

një pozitë mes dy pozicioneve: ai nuk është as besimtar e as 

mohues.‟”  

Më pas, pyetësi u ngrit dhe u veçua në njërën prej shtyllave 

të xhamisë, ku pohoi dhe njoftoi një grup prej shokëve të Hasanit 

përgjigjen që kishte marrë, atëherë Hasani tha: “Vasili u veçua prej 

nesh dhe për shkak të këtij vetëveçimi, ai dhe ndjekësit e tij u 

quajtën “Muëtezile”.”1 

 

 

 

                                                            
1 “El milelu uen‟nihalu”, vëll. 1, f. 62. 
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Emra të tjerë për muëtezilet 

 Muëtezilet janë quajtur edhe me emra të tjerë: 

 1- El Adlij, për shkak të thënies së tyre, në lidhje me 

drejtësinë e Allahut e për urtësinë e Tij. 

 2- Monoteistë, për shkak të fjalës së tyre, se s‟ka tjetër të 

parë së bashku me Allahun. Gjithashtu, ata mohojnë se Kur‟àni 

është i mëparshëm, domethënë pohojnë se Kur‟àni është i krijuar.  

 3- Të Vërtetët, sepse ata e konsiderojnë veten njerëz që 

thonë vetëm të vërtetën. 

 4- Kaderi. Në librat e tyre teologjike, muëtezilet janë 

shprehur për kaderitë me fjalë që ata i thonë për armiqtë e tyre. 

Këtë pohim e bëjnë duke u bazuar në hadithin e ardhur prej 

Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!): “Kaderitë janë mexhusët (zjarradhuruesët) e këtij ymeti.” 

Sikur ne të themi se fjala kaderi ka lidhje me kaderin (caktimin e 

Allahut) dhe me drejtësinë e vendimit, kjo fjalë përputhet me 

oponentët e muëtezileve, të cilët flasin për kaderin, si heqës të 

zgjedhjes. Sikur të themi se fjala “kader” ka lidhje me fuqinë dhe 

ndikimin e fuqisë së njeriut në punë, në zgjedhje e në mundësinë e 

njeriut për të bërë që një punë të jetë e bërë, atëherë thënia jonë 

përputhet me pretendimin e oponentëve, kundërshtarëve të 

muëtezileve, pasi thënia jonë e dytë është në favor të thënies së 

kaderive, për ndikimin e fuqisë së njeriut në punën e tij.  

Në lidhje me këtë çështje, qarkullojnë shumë thënie në 

mesin e teologëve, për interpretimin e hadithit. Çdo grup ka 
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paraqitur një mendim të tij, që nuk përputhet me atë të grupit 

kundërshtues.1 

 5- Thenevitë (dualistët): Janë emërtuar “thenevij” – 

“dualistë”, sepse disa prej tyre mendojnë se e mira ka lidhje me 

Allahun dhe e keqja ka lidhje me njeriun. 

 6- Vaëditë: Janë quajtur me këtë emër, sepse ka lidhje me 

mbajtjen e premtimit për gjërat e lëna amanet, për shkak të fjalës 

së tyre, se Allahu është i sinqertë e i drejtë në premtimin e Tij, 

ashtu siç është përsëri i sinqertë e i drejtë në kërcënimin e Tij. 

Gjithashtu, vaëditët thonë se Allahu i fal mëkatet e robit, vetëm 

pasi robi të bëjë teube dhe, nëse dikush vdes pa bërë teube, ai do 

të ndëshkohet pjesë-pjesë dhe përgjithmonë do të jetë në zjarr. 

 7. Muat‟taleh: Janë ata që e zhveshin Qenien e Allahut të 

Lartësuar prej cilësive të qenësishme, por, në të vërtetë, ky epitet u 

është vënë xhehemive. Muëtezilet, në lidhje me cilësitë, kanë dy 

rrugë:  

  a: Për fjalën e tyre me zëvendësimin, domethënë zhveshja e 

Qenies prej cilësive dhe vetë Qenia zë vendin e cilësive në shenjat 

e kërkuara prej tyre. Në lidhje me këtë çështje, është shumë e 

përhapur thënia e tyre: “Merr qëllimet më të larta dhe lëri 

parimet.” Kjo thënie është në kundërshtim me Librin e Allahut të 

Lartësuar, me Synetin dhe me logjikën. Teksti tregon qartë se 

Allahu i Gjithëfuqishëm detyrimisht përshkruhet me cilësitë e 

plotësuara, kurse mendja ka folur për Allahun e Lartësuar dhe 

s‟ka problem, sepse plotësimi është i barabartë me ekzistencën. 

                                                            
1  “Keshful muràd”, f. 195; “Sherhul mekàsid” e autorit Et Teftàzànij, vëll. 2, f. 
143. 
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Por sa herë që Qenia është më e lartë se ekzistenca, aq herë është 

më e nderuar se formimi i plotësimeve në mendjen dhe aq më 

shumë e përforcon këtë. 

b- Identifikimi i cilësive me Qenien dhe përfshirja e tyre në 

të vërtetat e veta, pa qenë as qenie e as cilësi, por Qenia ka arritur 

prej plotësimit deri në atë gradë sa i njëjti emër është bërë fuqi.  

 8- Xhehemi: Këtë epitet atyre ua dha Ahmed bin Hanbeli. 

Në të gjitha fjalët e tij, ai thotë: “Xhehemitë thonë...” Gjithashtu, 

Ahmend bin Hanbeli, me shprehjen e tij “thënësin”, e cilëson 

xhehemi, por gjithsesi, ka qëllim muëtezilet, për shkak se disa 

qëndrime të muëtezileve i gjen në përputhje me xhehemitë. 

 9- Mufnij.  

10- Lafdhij. 

 Këto dy emrat e fundit i ka përmendur El Mukriziji dhe ka 

thënë: “Ata janë quajtur “mufnij” për shkak të lidhjes që kanë me 

Ebu Hedhijlin, i cili flet për asgjësimin e lëvizjes së banorëve të 

Xhenetit dhe të Xhehenemit dhe janë quajtur “lafdhij” për shkak 

të thënies së tyre se Kur‟àni është i krijuar.”.1 

 

Pesë bazat te muëtezilet 

 Muëtezilet janë bërë të njohur me pesë bazat e tyre. Kushdo 

që u afrohet këtyre pesë bazave, është prej muëtezileve, kurse ai 

që lë mangët, ose shton mbi këto pesë baza, ai nuk është prej 

muëtezileve. Sipas rëndësisë që shprehin këto pesë baza, janë 
                                                            
1 “El Khutul mukrizij‟jeh”, vëll. 4, f. 169. 
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renditur: “ ْ َلن َّْوِ ْی ” - “Teuhidi” - “Allahu është Zoti Një e i Vetëm”, 

- ”El Ueëdu uel ueijdu“ -” َْلَوْعُ  َواْلَوِعْی ُ “ ,”El Adlu” - “Drejtësia“ - ” َْلَعْ  ُ “

“Premtimi e kërcënimi”, “  El Menziletu bejnel“ - ” َْلَ ْن َِلُة  َ ْ َ اْلَ ْن ِلَتَ ْ ِ 

menziletejni” - “Gjendja mes dy pozitave”, “ َ َ ْمُر  ِ ْلَ ْعُروِ  َوالن َّْ ُ  َعِن 
“-”اْلُ ْنُ رِ   El Emru bil meërùfi uen‟nehju anil munkeri” - “Urdhërimi 

për të mirë dhe ndalimi i së keqes”. 

 Kush afrohet te këto pesë baza dhe pastaj kundërshton 

muëtezilet e tjerë, në lidhje me hollësitë e pesë bazave, me këtë 

kundërshtim ai nuk del jashtë muëtezileve. Tani shkurtimisht le të 

njihemi me hollësitë e këtyre pesë bazave të muëtezileve. 

 

Frymëzim në drejtim të pesë bazave 

 Në radhë të parë, do të shtrojmë këto pesë baza, në 

përgjithësi, që të mësojmë se ç‟qëllim kanë muëtezilet me këto 

pesë baza dhe pastaj do t‟i shpjegojmë të pesë bazat e muëtezileve 

një e nga një: 

1- Teuhidi  

Me fjalën “ ْوِ ْی َ ” - “Teuhid” - “Njëtimi i Allahut”, qëllimi 

është që të dihet e të pohohet se Allahu është Një i Vetëm dhe nuk 

ka Zot tjetër përveç Atij, që të meritojë cilësitë e mohimit e të 

vërtetimit ashtu siç i meriton vetëm Ai. Teuhidi te muëtezilet 

është simboli për dëlirjen e Allahut prej ceneve të mundësisë, të 

iluzioneve, të shëmbëllimit dhe të cilësive të tjera. Ata thonë se 

është detyrë që Allahu i Lartësuar të pastrohet prej 
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shëmbëllimeve, siç janë formësimi, përngjasimi, mundësia e 

shikimit të Tij me sy, apo se mbi Atë kalojnë ndodhi e ngjarje. Më 

e rëndësishme në këtë bazë është pengesa e shikimit të Tij me sy 

dhe si ka qenë ecuria e cilësimit të Tij, kurse çështjet e tjera në këtë 

bazë, për nga rëndësia, janë të gradës së dytë, për shkak se në 

pjesën më të madhe të çështjeve, për të cilat u tha se janë të gradës 

së dytë, myslimanët nuk kanë kundërshtime mes tyre, me 

përjashtim të një pakice prej tyre. 

2- Drejtësia “ ُ  َْْلَع ” 

Kur thuhet se Allahu i Lartësuar është i Drejtë, qëllimi me 

këtë fjalë është se të gjitha punët e Tij janë të mira dhe Allahu 

kurrë nuk e bën të keqen. Gjithashtu, Allahu i Lartësuar kurrë nuk 

mungon të kryejë detyrën që Ai e ka marrë përsipër të kryejë. Nën 

dritën e kësaj doktrine, Allahu nuk gënjen në imponimin nga ana 

e Tij dhe në gjykimin e Tij, Allahu nuk i ndëshkon fëmijët e 

idhujtarëve për shkak të fajeve të prindërve të tyre. Allahu nuk i 

shfaq mrekullitë nëpërmjet gënjeshtarëve. Allahu as nuk i 

ngarkon njerëzit me detyrime më shumë nga sa ata mund të 

mbajnë dhe as nuk i ngarkon me punë për të cilat ata nuk kanë 

dijeni. Në të kundërt, Ai i ngarkon njerëzit me detyrime aq sa ata 

kanë mundësi të plotësojnë prej detyrimeve me të cilat janë 

ngarkuar. Allahu u mëson njerëzve si janë detyrimet me të cilat Ai 

i ka ngarkuar dhe si t‟i kryejnë ato, madje u argumenton e u 

shpjegon atyre si bëhet plotësimi i detyrimeve, ashtu siç e lexojmë 

këtë në fjalën e Tij:  

َنةٍ ا لِیَ ْ ِلَ  َمْن َهَلَ  َعن” َنةٍ اَوََيََْي َمْن َ  َّ َعن  َ ی ْ   “   َ ی ْ
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“lijehlike men heleke an bej‟jinetin ue jahjà men haj‟je an bej‟jinetin” –  

“...që Ai të shkatërrojë me argument atë që u shkatërrua dhe të 

bëjë që të jetojë me argument atë që jetoi.”. (sure “El Enfàl”, ajeti 

42).  

Kur Allahu i Lartësuar ngarkon me detyrime një njeri, 

patjetër që i jep atij gjithçka që i mundësojnë atij plotësimin e 

detyrimit dhe për këtë Ai, pa dyshim që do ta shpërblejë njeriun. 

Gjithashtu, kur Allahu Fuqiplotë bën që robi të sëmuret, në të 

vërtetë, këtë Ai e ka bërë për të mirën e robit, që t‟i sjellë dobi atij, 

ndryshe do të ishte lënie mangët e detyrimit nga ana e Tij. 

3- “  el uaëdu uel ueijdu” – “Premtimi dhe“ ” َْلَوْعُ  َواْلَوِعْی ُ 

kërcënimi” 

Qëllimi i përdorimit të kësaj frazë është të tregojë se Allahu 

i Lartësuar u ka premtuar të bindurve shpërblim dhe i kërcënon 

me dënim ata që kundërshtojnë urdhrat e Tij. Pa dyshim që 

Allahu e realizon premtimin dhe kërcënimin e Tij. Nuk lejohet të 

thuhet se premtimi e dënimi mund të shtyhen, ndryshe kjo do të 

thotë gënjeshtër. Nëse supozojmë se Allahu i Lartësuar njofton për 

një punë dhe pastaj e lë atë punë, kjo do të ishte gënjeshtër. Kur ai 

njofton për vendosmërinë për diçka, që njeriu e ka të pamundur ta 

plotësojë, kjo do të thotë njoftim për një punë që nuk mund të 

realizohet, atëherë më pas edhe kjo rezulton gënjeshtër. Bazuar në 

të gjitha këto, muëtezilet gjykojnë se ai që kryen mëkate të rënda, 

nëse vdes pa bërë teubeh, do të jetë përgjithmonë në zjarr. 

4- “  – ”el menziletu bejnen el menziletejni“ -” َْلَ ْن َِلُة  َ ْ ً اْلَ ْن ِلَتَ ْ ِ 

“Pozita ndërmjet dy pozitave” 
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Ky emërtim ka lidhje me çështjen e emrave e të dispozitave, 

domethënë se ai që bën një mëkat të madh, nuk është mohues, 

ashtu siç thonë khavarixhët, nuk është as hipokrit (munafik), 

ashtu siç thotë Hasan Barsriu, nuk është as besimtar, ashtu siç 

thonë disa, por ai është mëkatar, prandaj një person i këtillë nuk 

gjykohet as se është mohues e as se është besimtar. 

5- “  el emru bil maërùfi uen‟nehju“- ”َ َ مُر  ِ ْلَ ْعُروِ  َوالن َّْ ُ  َعِن اْلُ ْنَ رِ 

anil munkeri” - “Urdhërimi për punë të mirë dhe ndalimi i punës 

së keqe” 

Togfjalëshi “punë të mirë” është në kuptimin: çdo punë të 

mirë që e bën punëmiri, ose puna që ai e mendon punë të mirë, 

ose puna e mirë për të cilin ai udhëzon të bëhet; kurse togfjalëshi 

“ndalimi i punës së keqe”, është në kuptimin: punë të cilën bërësi 

i asaj pune e di se ajo punë është e keqe, si dhe çdo punë të keqe 

për të cilën ai udhëzon të bëhet. Në lidhje me këtë çështje, s‟ka 

asnjë kundërshtim në mesin e myslimanëve, sepse urdhërimi për 

punë të mirë dhe ndalimi i punës së keqe, është detyrë mbi të 

gjithë myslimanët, kurse në lidhje me kundërshtimin, nëse njeriu e 

mëson këtë me anë të mendjes, apo me të dëgjuar, ka mendime. 

Kur është pyetur Ebu Aliu (vdekur në vitin 303 të Hixhretit) për 

këtë çështje, ai ka thënë: “Ai e mëson me anë të mendjes dhe me të 

dëgjuar.”.  

Ebu Hashimi (vdekur në vitin 321 të Hixhretit) është 

shprehur: “Ai e mëson me anë të dëgjimit, me kushtet e 

përmendura në vendin e duhur, ndër të cilat është edhe kushti që 

puna e bërë nuk dëmton as pasurinë e as vetë personin, me 

përjashtim të rastit kur këtë dëmtim ai e mban me vetëdashje në 

rrugën e punës për madhërimin e fesë.” 
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 El Kadij ka thënë: “Bazuar mbi këtë, Hysejn bin Ali (Allahu 

qoftë i kënaqur prej tij!) mbajti me durim mbi vete barrën e rëndë në 

luftën e tij për madhërimin e fesë së Allahut të Lartësuar dhe 

pikërisht për këtë, të gjitha kombet krenohen me të. Dihet se 

kishte mbetur vetëm njëri nip i Dërguarit të Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), megjithëkëtë ai 

nuk hoqi dorë prej detyrës për të urdhëruar për punë të mirë dhe 

për të ndaluar punën e keqe, derisa u vra në këtë rrugë.”1  

 

Shkaku i reduktimit mbi këto pesë baza 

 Këtu lind pyetja: Përse ky reduktim vetëm në këto baza, 

kur puna e Profetësisë dhe e Ringjalljes kanë më shumë përparësi 

të quhen baza? Përballë kësaj pyetje, ata vënë punët mbi të cilat 

mund të përbëjnë mbështetje, në një kohë kur e drejtë është të 

thuhet: Të pesë bazat, mbi të cilat muëtezilet ngrenë ngrehinën e 

tyre, është e përbërë prej punëve që numërohen prej bazave të 

fesë, si Teuhidi (Njëtimi i Allahut), drejtësia nga njëra anë dhe nga 

ana tjetër bazat teologjike, të cilat ata i kanë përzgjedhur prej 

studimit e prej diskutimit dhe pastaj i kanë futur në bazat, me 

qëllimin më të lartë, për t‟iu kundërvënë grupeve kundërshtare, 

grupet që nuk janë në pajtim me ta, në lidhje me këto çështje 

teologjike. 

 Pikërisht, këtu lexuesi arrin në përfundim, se muëtezilet i 

kanë marrë këto baza, madje i kanë vënë në krye të mendimeve të 

tyre, për faktin se këto baza janë të veçanta vetëm për këtë grup, 

                                                            
1 “El Usùlil Khamseti”, f. 142; cituar prej “Buhùthun fil mileli uen‟nihali”, vëll. 
3, f. 54-255. 
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domethënë janë të veçanta vetëm për muëtezilet, madje me këto 

baza ata duan të hiqen se u japin përgjigje atyre që thonë se njeriu, 

në punët e tij, është i imponuar. Njëkohësisht me këto baza, 

muëtezilet i japin përgjigje edhe atyre që mbështesin mendimin e 

formësimit, si dhe merxheive, imamive dhe grupeve të tjera, si 

dhe grupeve që thonë se nuk kanë dëgjuar të flitet për këto baza.  

 

Personalitet e muëtezileve 

 Togfjalëshi “personalitet e muëtezileve” përfshin shehët e 

tyre të mëdhenj, të cilët e gatuan dhe e poqën medh‟hebin e 

muëtezileve me idetë e me mendimet e tyre, derisa medh‟hebi i 

muëtezilive erdhi në këtë majë plotësimi. 

 Po, patjetër, përballë imamëve të medh‟hebit janë 

flamurtarët e tyre, të cilët kanë një rol në shpjegimin e kësaj rruge, 

megjithëse nuk lanë ndonjë gjurmë që meriton të përmendet në 

lidhje me të pestë bazat. Tani do të përmendim prej të dyja 

grupeve disa personazhe model: 
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Vasil bin Atà (80-131 të Hixhretit) 

 Ebu Hudhejfeh Vasil bin Atà është themeluesi i 

muëtezileve, është bërë i njohur me epitetin Gazal. Ibn Halkani 

thotë: “Vasili ishte prej çudirave, ai ishte thuthuq, madje ishte 

shumë thuthuq në shqiptimin e germës “r”, prandaj mundohej që 

në fjalët e tij të mos ishte germa “r”, por nga kjo ai nuk mund të 

shfaqte zgjuarsinë për shkak të fjalëve të tij të thjeshta e të pakta.”  

Në lidhje me këtë çështje, Ebu Dhurufi e lavdëron për zgjatjen e 

predikimit dhe mënjanimin e germës “r”, e cila përsëritet shumë 

gjatë bisedës, megjithatë, në fjalën e tij dukej sikur germa “r” nuk 

ishte e pranishme. Këtë ai e ka shprehur me vargjet vijuese: 

“Shumë i ditur për ndërrimin vend të germave dhe 

shtypës 

i çdo lektori, te i cili e vërteta mposht të gabuarën.” 

 

Një tjetër ka thënë:  

“Në veprimin e tij, fjalën “mirësi” e bën “grurë”, 

duke lënë pas germën “r”, derisa mashtroi poezinë. 

Ai nuk shqiptonte “metaren” (shiu) dhe fjalën e bënte 

mbrohej me pikat e ujit nga frika prej shiut.”  
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Disa prej mendimeve dhe veprave të tij 

 Vasili është i pari që nxori në dritë bazën “Pozita mes dy 

pozitave”. Në atë kohë njerëzit kishin mendime të ndryshme në 

lidhje me emërtimin e atyre që bënin mëkate të mëdha dhe që 

ishin prej atyre që falnin namaz. Në lidhje me këta mëkatarë, 

khavarixhët thoshin se ata janë mohues e idhujtarë. Merxheitët i 

konsideronin jobesimtarë, kurse Hasan Basriu dhe shokët e tij i 

quanin ata hipokritë. 

Veprat e tij 

 Ibn Nedijm, në “El Fihreset” dhe pas tij Ibn Khalkan, kanë 

përmendur se Vasili ka lënë veprat vijuese: 

1- “  Kitàbu asnàful merxhe‟eti”- “Libri i“ -” ت     ن   املر  ة

kategorive të merxheive”. 

 .”Kitàbut teubeh” - “Libri i pendimit“ - ” ت   التو ة“ -2

3- “  Kitàbul menziletu bejnen el“ - ” ت   املن لة    املن لت 

menziletejni” - “Libri i pozitës ndërmjet dy pozitave”. 

4- “  Kitàbu khutubihil letij ukhrixhe“ - ” ت        اليت   رج من   الرّاي

minherr rràë”- “Libri i hytbeve të tij, prej të cilave është lënë jashtë 

germa „r‟”. 

5- “  Kitàbu meànil Kur‟àn” – “Libri i“ - ” ت   مع   ال ر ا

kuptimeve të Kur‟ànit”. 
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 Kitàbul khutubi fit teuhijdi uel“ - ” ت   اا ب   التو ی  والع  “ -6  

adli” - “Libri i hytbeve që flasin për Njëtimin e Allahut dhe për 

drejtësinë”. 

 Ka mundësi që ai të ketë mbledhur hytbet e Imam Aliut 

(Allahu i ndriçoftë fëtyrën!) në lidhje me njëtimin e Allahut dhe 

drejtësinë dhe me të gjitha këto bëri një libër. 

  7- “  Kitàbu mà xherà“ -  ت   م   رى  ین  و   ع ر  ن ع ی 

bejnehù ue bejne Amr bin Ubejd” - “Libri; Ç‟ngjau mes tij e mes 

Amr bin Ubejdit”.  

8- “  Kitàbus sebijli ilà maërifetil“ - ” ت   ال  یل    معر ة احل 

hak‟ki” - “Libri i rrugës për njohjen e të vërtetës”. 

  9- “  Kitàbun fid‟daëveti” - “Libri për“ - ” ت     ال عو 

thirrjen”. 

10- “  Kitàbu tabefàtu ehlul ilmi uel“ - ” ت   و   ا اهل العل  واا ل

xhehli” - “Libri për shtresat e dijetarëve dhe të injorantëve.”1 

 

Amr bin Ubejdi (80-143 të Hixhretit) 

 Ky është imami i dytë i muëtezileve, pas Vasil bin Atà dhe 

ishte prej pjesëmarrësve në rrethin e Hasan Basriut. Edhe Amri, 

ashtu si Vasili u bashkuan me Hasan Basriun pas një diskutimi në 

një auditor të zgjeruar. 

                                                            
1 “Fihreset” e Ibn Nedijmit, f. 203; Lloji i parë prej kumtesës së pestë. 
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 Ibnul Murteda transmeton prej Xhahidhit se ai ka thënë: 

“Amri për dyzet vjet me radhë e ka falur namazin e sabahut me 

abdesin e namazit të akshamit, ka bërë dyzet herë Haxh duke ecur 

me këmbë, megjithëse e kishte devenë, por ai e kishte lënë atë, ai 

falte vetëm një rekat namaz gjithë natën, duke përsëritur të njëjtin 

ajet.” 

 Një transmetim i ngjashëm është treguar edhe në lidhje me 

shehun Ebu Hasan El Esh‟arijin. Më sipër kemi thënë se në lidhje 

me shehun El Esh‟arij ka shumë hiperbolizma, për virtytet e tij, 

pasi shumë rrallë ndodh që njeriu të mos jetë i sëmurë, ose 

udhëtar, ose i justifikuar për shkak të ndonjë pengese dyzet vjet 

me radhë, që ai të falë gjatë kësaj kohe namazin e sabahut me 

abdesin e namazit të natës. 

 

Diskutimi i Hishamit me Amr bin Ubejdin 

 Es Sej‟jid Murteda, në librin e tij “Emàlij” tregon: “Hisham 

bin El Hakem, kur erdhi në Basra, shkoi në rrethin e Amr bin 

Ubejdit dhe u ul. Amri nuk e njihte atë, atëherë ai i tha Amrit: „A 

nuk të ka dhënë Allahu dy sy?‟  

Ai tha: „Posi jo, m‟i ka dhënë.‟ 

Ai i tha: „Përse t‟i ka dhënë?‟ 

Ai tha: „Që të shikoj me të dy sytë në madhështinë e mbretërive të 

qiejve e të tokës dhe pastaj të nxjerr mësim.‟ 

Ai e pyeti përsëri: „A nuk të kanë dhënë Allahu gojë?‟ 
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Ai tha: „Po.‟ 

Ai vazhdoi ta pyesë: „Përse ta ka dhënë?‟ 

Ai tha: „Që të shijoj ushqimet dhe t‟i përgjigjem atij që më bën 

thirrje.‟ Pastaj i numëroi atij të pesë shqisat. 

Pastaj tha: „A ka bërë Allahu për ty zemër?‟ 

Ai tha: „Po.‟ 

Ai vazhdoi ta pyesë: „Përse?‟ 

Ai tha: „Që të drejtoj shqisat në ato që kam arritur të kuptoj dhe të 

bëj dallimin mes gjërave.‟ 

Ai tha: „Ti nuk je i kënaqur prej Zotit tënd, megjithëse Ai të krijoi 

pesë shqisat dhe për ato Ai bëri një imam që ti të kthehesh në 

drejtim të Tij. A je i kënaqur me këta njerëz që hapin gojën, përse 

të mos bëjë për ata një imam që ata t‟i drejtohen atij?‟  

Amri i tha: „Ngrihu, derisa ta shohim çështjen tënde.‟” 

E njohu se cili ishte. Hishami mori pjesë në rrethet e Basras, por u 

grindën pa ardhur mbrëmja.1 

 Unë them: Përgjigjja që i dha Amr bin Ubejdi Hisham bin 

El Hakemit tregon sjellje të butë dhe tolerancë në diskutim, 

megjithëse ai kundërshtoi një të moshuar. Hisham bin El Hakem, 

në atë kohë numërohej prej ndodhive. Në këtë këndvështrim, ai i 

kërkoi atij kohë, derisa të mendohej mirë në lidhje me çështjen e 

tij, as nuk i foli me zë të lartë dhe as nuk lëshoi në drejtim të tij 

                                                            
1 “Emàlil murtedà”, vëll. 1, f. 176-177. 
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sharje të ndryshme, ashtu siç është zakoni i shumicës së njerëzve 

jotolerues, as nuk e akuzoi për dalje prej medh‟hebit.  

 Së fundi, Es Sej‟jid El Murteda transmeton se Ebu Xhafer El 

Mensur ka kaluar pranë varrit të Amr bin Ubejdit, në vendin e 

quajtur Merran, që gjendet disa net larg Mekës, në rrugën që çon 

në qytetin e Basras dhe aty ai thuri vargjet e mëposhtme: 

“Allahu të fali shtroje të butë, 

një varr pranë të cilit kalova në Merran. 

Një varr që mban brenda një besimtar të nënshtruar, 

robin e Zotit që u afrua me Kur‟ànin. 

Kur burrat patën mosmarrëveshje në lidhje me 

përngjasimin, 

ai e ndau fjalën me urtësi e shpjegim të qartë. 

Sikur koha të kishte qëndruar e mirë, 

do të kishte mbetur në jetë me ne Ebu Uthmani.”1 

 

Ardhja e Amrit te Imam Bakiri 

 Tregohet se Amr bin Ubejdi shkoi te Muham‟med bin Ali 

El Bakir, me qëllim që ta provonte atë duke e pyetur për disa ajete 

të Kur‟ànit Famëlartë dhe për këtë i tha: “Kurban t‟u bëfsha, më 

shpjego ç‟do të thotë fjala e Allahut të Lartësuar: 

                                                            
1 “Emàlil murtedà‟, vëll. 1, f. 178: “Vefij‟jàtul aëjàn”, vëll. 2, f. 462. 
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 “  َ َ تَ ْ َن ُُهَ  َ وَََلْ  َ َر الَِّذْ َن َ َ ُروا َ اَّ ال ََّ  َواِا َوْاَ ْ َ  َ   َ َت  َ ْ   ً ”

“Euelem jerel ledhijne keferù en‟nes semàuàti uel erda kànetà retkan 

fefeteknàhumà” – “A nuk e dinë ata (mohuesit) se qiejt e toka 

ishin të ngjitura dhe Ne i ndamë ato të dyja…”. (sure “El Enbija”, 

ajeti 30). Më thuaj, si është kjo ngjitje dhe kjo ndarje?”  

 Ebu Xhaferi tha: “Qielli ishte i ngjitur dhe prej tij nuk binte 

asnjë pikë ujë; edhe toka ishte e ngjitur dhe prej saj nuk dilte asnjë 

bimë. Atëherë Allahu i Lartësuar e ndau qiellin me pikat e ujit dhe 

e ndau tokën me bimët. 

 Amri u largua, pasi nuk gjeti asgjë që ta kundërshtonte. 

 

Ebu Hedhijl El Al’l{f (135-235 të Hixhretit) 

Ebu Hedhijl Muham‟med bin Hedhijl El Abdij, i njohur për 

prejardhjen e tij prej Abdul Kajsit dhe i njohur me epitetin El 

Al‟làf, për shkak të qëndrimit të tij te shitësit e barit në Basra, 

është njëri prej imamëve të muëtezileve, të cilin Ibn Nedijmi e 

përshkruan me këto fjalë: “Shehu i muëtezileve të Basras ishte prej 

dijetarëve më të mëdhenj të tyre. Është autor i kumtesave në lidhje 

me medh‟hebin e tyre dhe kryesonte kuvendet e diskutimet.” 

 Ibnul Murteda ka citur prej autorit të librit “El Mesàbijhu” 

se ai ishte “brumë” më vete dhe dijetar i kohës së tij. Para tij nuk 

dilte askush, qoftë prej atyre që e miratonin fjalën e tij, qoftë prej 

atyre që kundërshtonin.  

Ibrahim En Nidhàm ishte prej shokëve të tij dhe më pas ai u 

shkëput prej tij për një farë kohe që të merrej me librat e filozofëve 
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dhe, kur erdhi në Basra, dallohej qartë se kishte marrë fjalën e 

butë, e cila më parë nuk ishte te Ebu Hedhijli.  

Ibrahimi tha: “Bisedova me Ebu Hedhijlin në lidhje me këtë. Mua 

m‟u krijua përshtypja se ai shqetësohej vetëm për veprimin e tij 

dhe që diskutimi i tij të ishte në shkallën sa më të lartë.”1 

 El Kadij ka thënë: “Diskutimet e tij me zjarradhurusët 

(mexhùsët), me thenevitë (dualistët) dhe me të tjerë ishin shumë të 

gjata e të shtrira. Ai ndahej me kundërshtarin me pak fjalë. Thuhet 

se para duarve të tij kanë përqafuar Islamin tre mijë burra.” 

 El Muberr‟edi ka thënë: “Nuk kam parë njeri më orator se 

Ebu Hedhijlin dhe Xhahidhin. Ebu Hedhijli diskutonte në 

mënyrën më të bukur dhe kam qenë i pranishëm në një kuvend të 

tij, ku në një fjalim ai vargëzoi 300 vargje… dhe në kuvendin me 

Memunin ekspozoi në fjalën e tij 700 vargje.”2 

 

Veprat e tij 

Ibnul Murteda, në kapitullin e librave të botuara, në lidhje 

me ajetet “Muteshàbihàt” të Kur‟ànit Famëlartë ka përmendur se 

Ebu Hedhijl El Al‟làf, edhe në këtë fushë ka shkruar një libër.3 

 Ibn Khalkan ka thënë: “Ebu Hedhijli ka shkruar një libër, që 

njihet me titullin “El Mijlàs”. Mijlasi ishte një zjarradhurues që 

pranoi Islamin. Shkaku që ai pranoi Islamin, u bë një diskutim i 

zhvilluar mes Ebu Hedhijlit dhe një grupi thenevish (dualistë), të 

                                                            
1 “Fihreset” e Ibni Nedijmit, f. 225-226. 
2 “El Mun‟jetu uel emelu”, f. 26-27. 
3 “El Mun‟jetu uel emelu”, f. 25. 



........................................................Mesh’hebet islame – Grupimet dhe fraksionet............................................................  

148 

cilëve Ebu Hedhijli ua mbylli gojën. Me këtë rast, Mijlasi pranoi 

Islamin.1  

 El Bagdadij ka përmendur dy libra të Ebu Hedhijlit: “El 

Huxhexhu” dhe “El Kavàlibu”. Libri i dytë është një përgjigje 

dhënë ateizmit.2 

 

 

Nidhami (160-231 të Hixhretit) 

 Ibrahim bin Sej‟jàr bin Hanij En Nidham, është personaliteti 

i tretë i muëtezileve dhe është prej atyre që kanë dalë prej shkollës 

së muëtezileve të Basras. 

Sherif El Murteda ka thënë: “Ishte në pararojë të teologjisë, 

kishte mendime të bukura, ishte shumë i përpiktë në hollësitë dhe 

thellohej në kuptimet. Atë e çoi në medh‟hebin e gabuar veçimi i 

tij në këto studime, prej të cilave ai u bë i neveritshëm, pikërisht 

për shkak të marrjes aq shumë me hollësitë dhe me zhytjen e tij në 

kuptimet. Thuhet se ishte shërbëtor i zijadijnëve, gjithashtu, 

thuhej se ishte prej pasardhësve të skllevërve dhe se gjendjen në 

skllavëri e kishte kaluar njëri prej të parëve të tij.”3  

 Gjykatësi Abdun Nexh‟xhar e ka përmendur Nidhamin në 

librin “Tabekàtul muëtezileti” dhe ka thënë: “Ai ishte prej 

                                                            
1 “El Fihreset” e Ebu Nedijmit, f. 39, pjesa e tretë prej kumtesës së parë. 
2 “Vefij‟jàtul aëjàn”, vëll. 4, f. 266. 
3 “Emàlil Murtedà”, vëll. 1, f. 187. 
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shokëve të Ebu Hedhijlit, por e ka kundërshtuar atë në disa 

gjëra.”1 

 Tregohet se Nidhami as nuk shkruante e as nuk lexonte, 

prandaj kishte mësuar përmendësh Kur‟ànin, Teuratin dhe 

Inxhijlin, së bashku me komentet e këtyre tre librave. Krahas 

kësaj, ai dinte përmendësh shumë poezi, rrëfenja dhe njoftime në 

lidhje me konfliktet që kishin njerëzit në fushën e nxjerrjes së 

sentencave ligjore (fetvà).2 

 El Xhahidhi ka thënë: “Të mëparshmit thoshin: „Në çdo një 

mijë vjet ka një burrë për të cilin s‟ka një të dytë si ai.‟ Nëse kjo 

thënie është e vërtetë, ai burrë ishte Ebu Is‟hak En-Nidhami.”3 

 Ai u përball me sulmet e esh‟arive dhe me ngurrimet e disa 

muëtezileve, që shpreheshin se në rrugën e tij ka gjëra të ndaluara 

dhe në mendimet e tij ka devijime. 

 

Nidhami dhe medh’hebi i largimit prej mrekullive të 

Kur’anit 

 Prej mendimeve të gabuara, që thuhen në adresë të 

Nidhamit, është edhe reduktimi i mrekullisë së Kur‟ànit 

Famëlartë, në kuptimin e njoftimit për gjërat e panjohura. 

Shkrimin e librave dhe thurjen e vargjeve, ai i quante veprime të 

lejuara, të cilat njerëzit kanë fuqi t‟i bëjnë, sikur Allahu i Lartësuar 

të mos i ndalonte ata me ndonjë ndalues. El Bagdadij ka cituar për 

                                                            
1 “Fadlul iëtizàli ue tabekàtul muëtezileti”, f. 264. 
2 “Eminjetu uel emelu”, f. 29. 
3 “Eminjetu uel emelu”, f. 29. 
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të, në librin “El Ferku”: “Ai mohoi mrekullitë e Kur‟ànit në 

kompozimin e tij.”1 

 Esh Sheherstànij ka thënë: “Thënia e tij, në lidhje me 

mrekullinë e Kur‟ànit, se ajo është thjesht njoftim për punët e 

kaluara e të ardhshme dhe nga ana e largimit të pretendimeve për 

pozitë, si dhe të ndalimit të arabëve për të mos u kapur pas 

Kur‟ànit me imponim, mpirje e pamundësi, edhe sikur të 

supozohet se ata kanë fuqi të sjellin qoftë edhe vetëm një sure që 

të ishte e ngjashme me suret e Kur‟ànit nga ana e retorikës, 

oratorisë dhe vargëzimit.2 

Unë them se medh‟hebi i largimit prej mrekullive të 

Kur‟ànit, është medh‟heb i refuzuar me tekst të Kur‟ànit Famëlartë 

dhe me fjalën e përbashkët të bashkësisë së ymetit islam. 

Medh‟hebi i largimit prej mrekullisë së Kur‟ànit është një 

medh‟heb që i referohet thënies se Kur‟àni, në fushën e retorikës e 

të oratorisë, nuk e ka arritur cakun e mrekullisë, edhe pse njeriu i 

zakonshëm s‟ka mundësi të matet e të ballafaqohet me Kur‟ànin. 

Veç kësaj, Kur‟àni, nga ana e rrjedhshmërisë, nuk ndryshon prej 

fjalës së oratorëve, por është Fuqiploti që hyn mes njeriut dhe mes 

pamundësisë për të sjellë një tekst të ngjashëm me Kur‟ànin dhe 

këtë Allahu e bën, ose me largimin e pretendimeve të njerëzve për 

të kundërshtuar, ose u heq atyre fuqinë për t‟u ballafaquar me 

Kur‟ànin Famëlartë. 

 S‟ka dyshim se shpjegimi i mrekullisë së Kur‟ànit me këtë 

mënyrë është krejtësisht i gabuar, sepse Kur‟àni Famëlartë, në 

                                                            
1 “El ferku bejnel fireki”, f. 132. 
2  “El milelu uen‟nihalu”, vëll. 1, f. 56-57. 
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mesin e myslimanëve, është mrekulli, është i jashtëzakonshëm 

dhe në Kur‟àn ka shembuj të mrekullisë në katër drejtime: 

 El fesàhetul kusuà” – “Rrjedhshmëria në“ ” ل    ة ال  وى“ -1

shkallën më të lartë” 

2- “  El belàgatul-ulja“ - “Retorika në shkallën më“ ” ل ال ة العلی 

të lartë”  

3- “  En‟nidhàmul muhedh‟dheb” - “Poetika e“ ”النظ ا امل ذ 

kulturuar” 

4- “ ال       سلو  ” “el uslùbul bedij‟ë”- “Metoda e 

mrekullueshme” 

 Në të vërtetë, Kur‟àni e ka kapërcyer kufirin e fjalës 

njerëzore dhe ka kaluar në kufirin, ku fuqia njerëzore nuk është e 

mjaftueshme që të sjellë një të ngjashëm me Kur‟ànin. 

 

Veprat e tij 

 Megjithëse ai ka folur shumë rreth mendimeve të sistemit, 

njëkohësisht, natyra e gjendjes së tij kërkon që edhe të ketë 

shkruar shumë libra, por prej titujve të librave të tij te ne kanë 

arritur vetëm titujt e mëposhtëm: 

 .”Et Teuhijd“ - ” لتو ی “ -1



........................................................Mesh’hebet islame – Grupimet dhe fraksionet............................................................  

152 

 .El Alemu”1“ - ”الع َل“ -2

 .El Xhuz‟u”2“ - ” ا ي“ -3

 Kitàburr rredi aleth thenevij‟jeh”3“ - ” ت   الر  على النو و ة“ -4

 

Ebu Ali El Xheb’baij (235-303 të Hixhretit)  

 Ebu Ali Muham‟med Abdulveh‟hab El Xheb‟baij, është 

njëri prej imamëve të muëtezileve të kohës së tij. Është prej 

qytezës Xheb‟bà, që shtrihet në njërën prej krahinave të 

Khuristanit. Ibn Nedijmi e ka bërë të njohur në librin e tij “El 

Fihreset” dhe thotë: “Ebu Ali Muham‟med Abdulveh‟hab El 

Xheb‟baij është prej muëtezileve të Basras. Ai e uli fjalën dhe e bëri 

të lehtë atë që ishte e vështirë prej saj. Kryesia e muëtezileve të 

Basras ra në dorën e tij dhe për këtë ai s‟bëri asnjë mbrojtje. Ai ka 

marrë mësim prej Ebu Jakub Esh Sheh‟hamit. Shkoi në Basra, ku 

bisedoi me teologët që takoi në këtë qytet. Pastaj udhëtoi për në 

Bagdad, ku mori pjesë në kuvendin e Ebu Darijrit, ku foli e 

shpalosi virtytin dhe diturinë e tij. Më pas u kthye në Asker.”4 

 Ibn Khalkani ka thënë: “Ebu Ali Muham‟med 

Abdulveh‟hab El Xheb‟baij është njëri prej imamëve të 

muëtezileve. Ai ishte imam në shkencën e teologjisë dhe këtë 

dituri e ka marrë prej Ebu Jusuf Jakub bin Abdull‟llah Esh 

                                                            
1 Të dy librat i ka përmendur Ebul Husejn El Khaj‟jat, në librin “El Intisàr”, f. 14 
dhe f. 172. 
2 “Mekàlàtul Islàmij‟jijn”, vëll. 2, f. 316. 
3 “El Ferku bejnel fireki”, f. 134. 
4 “Fihreset” i Ibn Nedijmit, f. 217-218. 
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Sheh‟ham El Basrij, i cili ishte kreu i muëtezileve të kohës së tij. 

Ebu Ali Muham‟med Abdulveh‟hab El Xheb‟baiji, në medh‟hebin 

e muëtezileve, shkroi shumë kumtesa të dëgjuara dhe prej tij ka 

marrë dituri shehu Ebu Hasen El Esh‟arij në fushën e teologjisë, 

megjithëkëtë mes atyre të dyve kishte një diskutim për të cilin 

tregojnë dijetarët.” 

 

Veprat e tij 

 Prej citimeve të Ibnul Murtedasë del qartë se Ebu Ali 

Muham‟med Abdulveh‟hab El Xheb‟baiji ka qenë shumë 

prodhimtar. Midis të tjerave, tregon: “Ebul Husejni ka thënë: 

„Shokët tanë thoshin se ata kanë shkruar ato që u ka diktuar Ebu 

Aliu dhe ai gjeti se shënimet e tyre ishin njëqind e pesëdhjetë mijë 

fletë. Nuk e kam parë atë që të shikojë ndonjë libër, me përjashtim 

të një dite, që po shikonte librin “Zejxhul Khavàrezmij”. Një ditë 

tjetër pashë që kishte në dorë një pjesë prej librit “El Xhàmiul 

Kebijr” të Muham‟med bin Hasan dhe thoshte: „Fjala është shumë 

më e lehtë, sepse mendja tregon për fjalën.‟”1 

 

Vështrim i shkurtër mbi gjendjet e tij 

 Ibnul Murteda tregon: “Ebu Hasani ka thënë: „Ishte njeriu 

me fytyrën më të bukur dhe shumë kryeulët. Kur ai transmetonte 

fjalët që Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) i thoshte Aliut, Hasanit, Hysejnit dhe 

Fatimes: „Unë jam në luftë me atë që ju lufton juve dhe jam në 
                                                            
1 “El munjetu uel emelu”, f. 47. 
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paqe për atë që ju jep juve paqe.” Pastaj thotë: „E çuditshme është, 

se këto turma të mbledhura rreth njëra-tjetrës e transmetojnë këtë 

hadith dhe pastaj mbështesin Muavijen.‟”1 

 Transmetohet prej Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!). Te ai 

erdhën dy burra dhe i thanë: “Na lejo të shkojmë te Muavija dhe 

ta konsiderojmë ligjërisht të zgjidhur çështjen e njerëzve të tij që 

kemi vrarë ne.”  

Aliu (Paqja qoftë mbi të!) tha: “Allahu nuk e ka ulur poshtë 

punën e juve të dyve, për shkak se jeni penduar për ato që keni 

bërë.”2 

 Ebu Hasani ka thënë: “Rafiditë, ngaqë nuk kanë dijeni për 

Ebu Aliun dhe për medh‟hebin e tij, e akuzojnë atë për mashtrim 

dhe thonë: „Si mund të kundërshtojë librin e Ub‟bàit, në lidhje me 

preferencën e Ebu Bekrit dhe kundërshton librin e Eskàfij‟jit, me 

titull “  El miëjàru uel muvàzenetu” që i jep përparësi“-” ملعی   واملواز ة

Aliut mbi Ebu Bekrin?!‟”3 

 

 

 

 

 

                                                            
1 “El munjetu uel emelu”, f. 47. 
2 “El umnjetu ielemel”, f. 47. 
3 I njëjti burim. 
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Ebu Hashim El Kheb’baij (277-321 të Hixhretit) 

 Emri i plotë i tij është: Abdus Selam bin Muham‟med bin 

Abdul- Veh‟hàb bin Ebu Ali El Xheb‟baij. El Khatijbi ka thënë: 

“Është shehu i muëtezileve dhe autor i librave të medh‟hebit të 

tyre. Ka banuar në Bagdad, deri sa vdiq.”1 

 Ibn Khalkani, për Ebu Ali El Xheb‟baijin, ka thënë: “Teolog 

i shquar, dijetar e bir dijetari. Ai dhe babai i tij ishin prej të 

mëdhenjve të muëtezileve. Të dy kanë shkruar shumë kumtesa 

për medh‟hebin e muëtezileve. Librat e tyre, në fushën e 

teologjisë, janë të mbushura me pikëpamjet e medh‟hebit dhe me 

doktrinat e tyre. Ai kishte një djalë, Ebu Aliun, i cili ishte njeri i 

zakonshëm, nuk dinte asgjë. Një herë, kur shkoi te Sahib Ub‟badi, 

i cili mendoi se i ardhuri ishte dijetar, e nderoi dhe e vuri në krye 

të vendit. Por më pas, kur e pyeti për një çështje, ai u përgjigj: 

“Unë nuk di gjysmën e diturisë.” Atëherë Sahibi i tha: “O bir the 

të vërtetën, por babai yt shquhet për gjysmën tjetër.”2 

El Kadij, duke cituar prej Ebu Hasen bin Ferzujehit, ka 

thënë: “Ebu Ali El Xheb‟baiji arriti dituri në fushën e teologjisë sa 

nuk kishin arritur krerët e teologëve.” Gjithashtu, El Kadij ka 

përmendur se ai bënte shumë kujdes, kur pyeste Ebu Aliun 

(babain e tij), me qëllim që ai të mos fyhej prej tij. Në disa raste, 

kur kanë shkuar së bashku me të atin te Ebu Aliu, për të plotësuar 

ndonjë nevojë, ai ka dëgjuar prej Ebu Aliut, të thotë, “Mos na 

fyeni...” dhe pastaj shtonte fjalë të tjera.3 

                                                            
1 “Tàrijkhu Bagdàd”, vëll. 11, f. 55. 
2 “Vefij‟jàul aëjàn”, vëll. 3, f. 183. 
3
 El Kadij, “Tabekàtul muëtezileti”, f. 304. 
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 Ebu Hashimi ishte njeriu me moralin më të bukur dhe 

njeriu më fytyrëqeshur. Disa nuk e kanë miratuar kontradiktën që 

ai kishte me babain e tij në çështjet teologjike, por kundërshtimi i 

nxënësit ndaj mësuesit në hollësitë e degëve, nuk është 

mosmiratim. Edhe nxënësit e Ebu Hanifes e kanë kundërshtuar 

mësuesin e tyre.  

Ebu Hasan Ferzujeh, në lidhje me këtë kontradiktë, ka thurur disa 

vargje, në të cilat ai thotë: 

“Thonë se mes Ebu Hashimit 

dhe mes babait të tij ka kontradiktë të madhe. 

Unë thashë: “A, ky është dëmtuesi? 

A mund të jetë ky prej gjërave që dëmtojnë? 

Lëreni shehun dhe mos e kundërshtoni! 

Ai është det për të cilin janë të ngushtë detet! 

Ebu Hashimi është prapa tij. 

Ai vjen rrotull ashtu siç rrotullohej i ati. 

Por ai rrjedh në fjalën e bukur. 

Fjala e fshehtë me dituri të shumta. 

Bëj shumë kujdes, ruhu prej padrejtësisë 

dhe mos sulmo të qartën që ndriçon!”1 

                                                                                                                                                 
 
1 El Kadij, “Tabekàtul muëtezileti”, f. 305. 
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Veprat e tij 

 Ibn Nedijimi ka shkruar një indeks të librave të Ebu 

Hashimit, në të cilin ka përmendur librat e shkruara prej tij. Ja dhe 

indeksi: 

  ;”El Xhàmiul Kebijr“ - ” ا م  ال  ْي“ (1

  ;”Kitàbul ebvàbil kebijr“ - ” ت   ا  وا  ال  ْي“ (2

  ;”Kitàbul ebvàbis sagijr“ -” ت   ا  وا  ال  ْي“ (3

  ;El Xhàmius sagijr“ - ” ا م  ال  ْي“ (4

  ;”Kitàbul Insàni“ - ” ت   ا    ا“ (5

  ;”Kitàbul audi“ - ” ت   العو “ (6

 ;”Kitàbul mesàilil askerij‟jeh“ - ” ت   امل  ئل الع  ر ة“ (7

 8) “  En‟nakdu ala Aristutàlijs“ - ”الن   على   س وو لی  على ال وا وال    

fil keuni uel fesàd”;  

9) “  Kitàbut tabàji‟i uen‟nakdu alel – ” ت   ال      والن ض على ال  ئل    

kàilijne bihà”;  

 Kitàbul Ixhtihàd”.1“ - ” ت   ا  ت   “ (10

 

                                                            
1 “Fihreset” e Ibn Nedijmit, pjesa e parë e kumtesës së pestë. 
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Përhapja e medh’hebit të tij 

 Sipas thënieve të Khatijb El Bagdadijit rezulton se 

medh‟hebi i Ebu Hashimit ishte i përhapur në fillimet e shekullit 

të pestë të Hixhretit në Bagdad. Ndjekësit e këtij medh‟hebi u 

quajtën “behshemij”. Gjithashtu, El Bagdadiji thotë: “Ata ishin 

ndjekësit e Hashim El Xhebaijit. Shumica e muëtezileve të kohës 

sonë janë ndjekës të medh‟hebit të tij dhe prej atyre që iu 

përgjigjën thirrjes së Ibn Ub‟badit, ministër i dinastisë Al Bujeh.”1 

 

Kadij El Kudat Abdulxheb’bar (324-415 të Hixhretit) 

 Ky është Abdulxheb‟bar bin Ahmed bin El Hemedànij El 

Esed Abadij, i mbiquajtur Kadij El Kudat (gjykatësi i gjykatësve). 

Ky epitet nuk i është dhënë ndonjë tjetri përveç këtij. 

 El Khatijbi, për shehun Abdulxheb‟bar, ka thënë: “Bëri të 

vetin medh‟hebin shafi‟ij në degët dhe medh‟hebin e muëtezileve 

në bazat. Në këtë fushë ai shkroi edhe disa libra. Ka mbajtur 

postin Kadij El Kudat (kryegjykatësit) në Rrej‟j. Shkoi në Bagdad 

për të diskutuar dhe aty foli për librat e tij.”2 

 

Mësuesit e tij 

 Në fillim, shehu Abdulxheb‟bar mësoi prej Ebu Is‟hak Ibn 

Ijashit, pastaj mësoi te shehu Ebu Abdullah El Basrij. Këta dy 

mësues ishin prej shtresës së dhjetë të muëtezileve. Të gjithë ata që 
                                                            
1 “Tàrijkhu Bagdàd”, vëll. 11, f. 113. 
2 “Tàrijkhu Bagdàd”, vëll. 11, f. 113. 
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kanë shkruar për shehun Abdulxheb‟bar, kanë thënë fjalët më të 

mira. 

 Në parathënien e librit “Fadlul Iëtizàli ue Tabekàtul 

Muëtezileti” jepet një jetëshkrim i gjerë rreth tij. Në këtë 

jetëshkrim thuhet se vepra e tij më e famshme është libri “El 

Mugnij”, libër i ndarë në njëzet pjesë. Këtë libër ai ua ka diktuar ta 

shkruanin nxënësit e tij dhe, pasi përfundoi librin, shkoi e ia 

paraqiti mësuesit Sahib bin Ub‟badi.” Kështu thuhet në librin 

“Sherhul Ujùn” të autorit El Hakim El Xheshemij.1 

 El Hakimi ka thënë: “Ai ka shkruar katërqind mijë fletë, për 

të gjitha fushat e diturisë. Kishte sukses në fushën e botimeve dhe 

të mësimdhënies. Librat e tij janë të llojeve të ndryshme. Ai ka 

shkruar për teologjinë dhe në këtë fushë nuk kishte një të 

ngjashëm që ka shkruar si ai për teologjinë.” Më pas ai thotë se 

numri i titujve të veprave të tij arrin në 43 libra dhe ashtu siç u tha 

më sipër, më i famshmi prej librave të tij, është libri me titull “El 

Mugnij” dhe libri “El Usùul Khamseti”. Ky i fundit konsiderohet 

vepra më e mirë që ai shkroi në lidhje me doktrinën e muëtezileve. 

 Pas librave “El Mugnij” dhe “El Usùlul Khamseti” ai shkroi 

librin “Tenzijhul Kur‟àni Anil Metàini”. Në këtë libër ai i përgjigjet 

pyetjeve të shumta që qarkullonin në lidhje me ajetet e Kur‟ànit. 

 Libri i tij i fundit, “Muteshàbihul Kur‟àn”, është botuar në 

Egjipt në dy vëllime. 

 Librin e tij “El Muhijtu Fit‟teklijfi” e ka recensuar Es Sej‟jid 

Azmij dhe është botuar në Egjipt. 

                                                            
1 Referohu në librin “Sherhul Ujùn”, f. 369-371. 
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 Deri këtu u plotësua ajo që kishim qëllim të përmendim në 

lidhje me prijësin e muëtezilve. Më pas do të flitet për të tjerë, që 

numërohen prej personaliteteve të muëtezileve, të cilët kanë 

bashkëpunuar me imamët jo vetëm në “pjekjen” e medh‟hebit, por 

edhe në përhapjen e tij. Por ka edhe të tjerë që janë dalluar në 

fushën e diturive të muëtezileve. Disa prej tyre janë: 

1- Ebu Sehl Bishr bin El Muëtemir (vdekur në vitin 210 të 

Hixhretit), është themeluesi i shkollës së muëtezileve në Bagdad. 

Ebu Sehl Bishr bin El Muëtemir e ka përmendur edhe Sherif El 

Murteda në librin e tij “El Emàlij”.1 

2- Muam‟mer bin Ab‟bad Es Selemij (vdekur në vitin 215 të 

Hixhretit), është diplomuar në shkollën e muëtezileve të Basras.  

3- Shemameh bin El Eshres En Nemijrij (vdekur në vitin 

213 të Hixhretit), është diplomuar në shkollën e muëtezileve, në 

Bagdad. 

 Ibn Nedijmi e ka përshkruar Muam‟mer bin Ab‟bàd Es 

Selemij me këto fjalë: “Brilant, është prej teologëve të shquar të 

muëtezileve.”2 

4- Ebu Bekr bin Abdurrahman bin Kijsan El Esam‟m 

(vdekur në vitin 225 të Hixhretit), është diplomuar në shkollën e 

muëtezileve, në Basra. 

5- Ebu Musa Ijsa bin Sabijh El Muzdar (vdekur në vitin 226 

të Hixhretit). 

                                                            
1 “Emàlij El Murtedà”, f. 186-187. 
2 “Fihreset” e Ibni Nedijmit, f. 207, Pjesa e parë e kumtesës së pestë. 



.............................. امللل والّنحل-املذاهب االسالمیة ................................  

161 

6- Ebu Xhafer Muham‟med bin Abdullah El-Eskafij (vdekur 

në vitin 240 të Hixhretit). 

 Shehun Ebu Xhafer Muham‟med bin Abdullah El Eskafij, 

El Khatij‟ji e bën të njohur me fjalën e tij: Muham‟med bin 

Abdullah Ebu Xhafer, i njohur me emrin El Eskafij, është njëri prej 

teologëve të muëtezileve të Bagdadit, që ka shkruar vepra të 

njohura.”1 

 Ibnul Hadijdi ka cituar shumë prej tij në librin “رح الن ج ” - 

“Sherhun Nehxhi” dhe ka thënë: “Shehu Ebu Xhafer El Eskafij, 

është prej atyre studiuesve që mbështesin parësinë e Aliut (Paqja 

qoftë mbi të!), ishte prej atyre që e lavdëronin Aliun në përparësinë 

e tij, edhe pse pëlqimi për Aliun ishte mjaft i përhapur në të gjithë 

shokët tanë të Bagdadit, por Ebu Xhaferi, në lidhje me këtë çështje, 

ishte më i theksuari e më i sinqerti në këtë besim.”2 

7- Ahmed bin Ebu Duadi (vdekur në vitin 240 të Hixhretit), 

të cilin Ibn Nedijmi e përshkruan me fjalën e tij: “Prej më të 

virtytshmëve të muëtezileve dhe prej atyre që dolën hapur në 

mbrojtje të medh‟hebit të tij dhe në mbrojtje të familjes së tij e të 

kujdesit ndaj saj.3 Esh‟aritë dhe imamët e hadithit e urrejnë 

shumë, sepse ai ka gjykuar Imam Ahmedin për fjalën e tij se 

Kur‟àni është i mëparshëm, ose që Kur‟àni nuk është i krijuar dhe, 

për këto fjalë, e detyroi imam Ahmedin të mbyllë gojën.  

9- Ebu Hasen Abdurrahman bin Muham‟med, i njohur me 

epitetin “El Khaj‟jàt” (vdekur në vitin 311 të Hixhretit).  

                                                            
1 “Tàrijkhu Bagdàd”, vëll. 5, f. 416. 
2 “Sherhu Ibni Ebul Hadijd”, vëll. 4, f. 63. 
3 “Murùxhudh Dhehebi”, vëll. 3, f.237-238. 
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 Në jetëshkrim e shkruar prej El Kadijit, në lidhje me 

përparësinë e muëtezileve dhe në lidhje me Ebu Hasanin, lexojmë 

se ai ka thënë: “Ka shkruar shumë libra për të kundërshtuar Ibn 

Rrevadijin dhe të tjerë. Është profesori i Ebu Kasim El Belekhijit. 

Prej librave të tij më të njohur është libri “El Intisàr”, që është një 

përgjigje ndaj librit “Fedijhatul Muëtezileti” – “Diskreditimi i 

Muëtezileve”, e autorit Ibn Errevaidij. Libri “El Intisàr” është 

botuar në Kajro. 

10- Ebul Kasim El Belekhij El Kaëbij (vdekur në vitin 317 të 

Hixhretit), është diplomuar në shkollën e Bagdadit. 

 El Khatijb ka thënë: “Abdullah bin Ahmed bin Mahmud 

Ebul Kasim El Belekhij, është prej teologëve të muëtezileve të 

Bagdadit dhe në fushën e teologjisë ka shkruar shumë libra. Ka 

qëndruar në Bagdad për një kohë të gjatë dhe po në Bagdad janë 

shpërndarë edhe librat e tij. Më pas është kthyer në Belekh, ku ka 

qëndruar, derisa sa vdiq. 

 

Veprat e tij 

 Fusd Es Sejid, në parathënien e librit “Dhikrul Muëtezileti”, 

ka nxjerrë listën e veprave të shkruara prej Ebul Kasimit. Kjo listë, 

me titujt e librave të Ebul Kasimit, përfundon me 46. 

 En Nexhàshij, në jetëshkrimin e Muham‟med bin 

Abdurrahman bin Kub‟beh, ka cituar letërkëmbimin e Ebul 

Kasimit me El Belekhj‟jin dhe ka thënë: “Shehu ynë, Ebu Abdullah 

El Mufijd ka thënë: “Kam dëgjuar Ebu Husejn Es Susenxherdij, i 

cili ishte prej personazheve tanë dhe ndër teologët më të mirë të 
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thotë: „Veprat e shkruara prej tij në fushën e udhëheqjes kanë një 

përhapje të madhe. Ka bërë Haxh pesëdhjetë herë, duke ecur me 

këmbë dhe për këtë ai thotë: „Shkova te Ebul Kasim El Belekhij në 

Belekh, pas vizitës që i bëra Ridasë në Tus. E përshëndeta me 

selam. Ai kishte dijeni që unë kisha me vete librin e Ebu Xhafer 

bin Kub‟behit. Ky libër flet për udhëheqjen dhe njihet me titullin 

“El Insàf”. Ai e miratoi dhe e kundërshtoi librin e 

sipërpërmendur, me librin e tij me titull “El Mustershid fil 

imàmeh”. Unë u ktheva ne Rej‟j dhe i dhashë Ibn Kub‟behit librin, 

i cili, nga ana e tij, e krahasoi këtë libër me librin e tij, “El 

Mustethbitu fil imàmeh”. Pastaj këtë libër ia dhashë Ebul Kasimit, 

por edhe ky i fundit e krahasoi librin, me librin “Nakdul 

Mustethbiti”. Pastaj u ktheva në Rrej‟j, por aty gjeta se Ebu Xhaferi 

kishte vdekur.1 

 

Perëndimi i muëtezileve 

 Koha i ka buzëqeshur muëtezileve kur sundonte kalifi Ebu 

Xhafer Mensur (136-158), i cili kishte lidhje të ngushta me Amr bin 

Ubejdin. Pas vdekjes së Mensurit, ndër muëtezilet nuk u pa 

ndonjë aktivitet që mund të përmendet, sidomos gjatë kohës së 

sundimit të kalifit Mehdi, i cili ishte armik i muëtezileve. Kjo 

gjendje vazhdoi, derisa Memuni mori në dorë frerët e qeverisjes. 

Memuni ishte dashamirës i diturisë dhe i racionalizmit, prandaj, 

në kohën e tij u panë burra prej muëtezileve që të kenë lidhje me 

pallatin e tij, madje muëtezilet kishin shumë ndikim te Memuni 

dhe, kur thirrja e imamëve të hadithit mori përmasa të mëdha, në 

                                                            
1
 “Rixhàlun Nexh‟xhàshij” me nr. 1023. 
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lidhje me parësinë e Kur‟ànit, në vitin 218 të Hixhretit, Memuni i 

shkroi Is‟hak bin Ibrahimit për marrjen në provim të gjykatësve 

dhe të imamëve të hadithit, në lidhje me çështjen e krijimit të 

Kur‟ànit. Is‟hak bin Ibrahimi mblodhi imamët e hadithit, të cilët 

pohuan se Kur‟àni është i krijuar, është i vonshëm. Pas këtij 

pohimi, ai i la të lirë. Më pas i thirri edhe një herë tjetër imamët e 

hadithit dhe ishin 26 vetë, të cilët i pyeti për doktrinën e tyre, në 

lidhje me krijimin e Kur‟ànit. Shumica e tyre pohuan se Kur‟àni 

është i vonshëm, është i krijuar, me përjashtim të pak vetëve që 

nuk e pranuan pohimin e shumicës së pjesëmarrësve në atë takim. 

Në krye të atyre që kundërshtuan, ishte Ahmed bin Hanbeli. 

Is‟hak bin Ibrahimi i thirri disa herë ata që kundërshtonin 

thënien se Kur‟àni është i krijuar. Çdo herë, një numër prej tyre i 

përgjigjeshin thirrjes së tij dhe pohonin se Kur‟àni është i krijuar, 

është i mëvonshëm, derisa më në fund prej tyre mbetëm vetëm 

katër vetë që nuk e pranuan këtë thirrje. Atëherë Is„hak bin 

Ibrahimi, atyre të katërve, u bëri një thirrje tjetër, ku dy prej tyre 

pohuan se Kur‟àni është i krijuar, është i mëvonshëm dhe kështu 

prej atyre që nuk pranuan të bëjnë këtë pohim mbetëm vetëm dy 

vetë dhe ata ishin Ahmed bin Hanbeli dhe Muham‟med bin 

Nuhu, por për këtë kundërshtim, që të dy u vunë në hekura dhe u 

dërguan në Tartus, të shoqëruar me një shkresë. Kur ata arritën në 

Rrek‟kah, atyre u erdhi lajmi i vdekjes së Memunit, ndërkaq, 

guvernatori i Rrek‟kahit urdhëroi që ata të dy të ktheheshin te 

Is‟hak bin Ibrahimi, i cili i urdhëroi të qëndronin në shtëpitë e tyre 

dhe më pas i liroi.1 

                                                            
1 “Tàrijkhut Taberij”, vëll. 7, f. 195-206, me shkurtime. 
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 Kur Mutesimi mori në dorë frerët e pushtetit, Ahmed bin 

Hanbeli u rrah me 38 kamxhikë lëkure, që të thotë se Kur‟àni është 

i krijuar. Kjo ngjarje ka ndodhur në vitin 219 të Hixhretit. 

 Kjo është ajo që dihet në lidhje me sprovën e rëndë që kaloi 

Ahmed bin Hanbeli dhe që quhet Sprova e Krijimit të Kur‟ànit. 

 Pas vdekjes së Mutesimit, në krye të pushtetit erdhi djali i 

tij, Vathiku (227-232 të Hixhretit). Në kohën e tij, muëtezilet patën 

një fuqi ngacmuese. Pas vdekjes së Vathikut, vendin e tij e zuri 

Mutevek‟kili, i cili i urdhëroi njerëzit të heqin dorë nga mendimi e 

nga studimi, të heqin dorë nga gjërat që ishin bërë në kohën e tre 

kalifëve para tij. Mutevek‟kili urdhëroi të parin e imamëve të 

hadithit, që të nxirrnin në shesh Synetin. Me këtë urdhër të kalifit 

Mutevek‟kil fillon të perëndojë ylli i muëtezileve dhe mënjanimi i 

tyre prej mjedisit të studiuesve e mendimtarëve. Patjetër që me 

këtë vendim u hap vendi për imamët e hadithit, të cilët filluan të 

mblidhen nëpër xhamitë dhe aty të tregonin e të transmetonin 

hadithet kundër muëtezileve. Bazuar mbi këto hadithe, i shpallnin 

muëtezilet mohues. Njërit që e ka pyetur Ahmed bin Hanbelin, në 

lidhje me atë që thotë se Kur‟àni është i krijuar, ai i është 

përgjigjur: “Është mohues.” Pyetësi vazhdoi: “Po Ibn Duadi?” 

Ai tha: “Mohues i Allahut të Madh.”.1 

 Por ajo që ndihmoi në zhdukjen e muëtezileve ishte 

shpërbërja e medh‟hebeve dhe e grupeve të tyre. Njerëzit u ndanë 

në dy shkolla: në shkollën e muëtezileve të Bagdadit dhe në 

shkollën e muëtezileve të Basras. Ndarja mes muëtezileve u 

thellua aq shumë, sa mes tyre nuk kishte unitet mendimi, çdo 

                                                            
1 “Tàrijkhu Bagdàd”, vëll. 3, f. 285. 
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njëra prej këtyre dy shkollave kishte mendimin e vet në fushën e 

të menduarit dhe kështu të dyja shkollat u bënë afërsisht njëzet 

grupe. Në këtë gjendje, ata arritën në një gradë të ulët pafuqie e 

degradimi, edhe pse prej mesit të tyre dilnin burra mendimtarë e 

intelektualë, si Ebu Ali El Xhebaiji (vdekur në vitin 303 të 

Hixhretit) dhe djali i tij, Ebu Hashimi (vdekur në vitin 321 të 

Hixhretit). 

 Goditja e fundit u erdhi muëtezileve prej Ebu Hasen El 

Esharijit, që ishte thjeshtë nxënësi i Ebu Hashimit. Kjo ndodhi, kur 

ai hoqi dorë prej muëtezileve e u bashkua me imamët e hadithit. 

Ditën e premte në Basra ai shkoi e ul në vendin ku predikohet në 

xhami (qyrsi) dhe aty deklaroi me zë të lartë: “Kush më njeh mua, 

ai më njeh, kush nuk më njeh, unë i tregoj atij se cili jam. Jam 

filani, i biri i filanit. Më parë unë kam thënë se Kur‟àni është i 

krijuar, sytë nuk e shohin Allahun e Lartësuar dhe punët e këqija 

jam unë ai që i krijoj. Unë tani kam bërë teube. Jam i vendosur të 

kundërshtoj muëtezilet dhe të nxjerr në shesh skandalet e të metat 

e tyre.”.1 

 Heqja dorë prej muëtezileve e njërit për nxënësve më të 

dalluar të Ebu Ali El Xhebaijit pati një ndikim të madh në shpirtrat 

e njerëzve dhe më këtë kthim të Esh‟arijit koha u ktheu shpinën 

muëtezileve, ashtu siç bulojnë valët e detit anijet e ngarkuara. Pati 

prej muëtzileve që dolën në bregun e shpëtimit, ashtu siç pati 

edhe prej atyre që u asgjësuan në valët e kohës. 

 Kur në vitin 408 të Hixhretit erdhi në pushtet Kadir Bilahi, 

njëri prej kalifëve abasi, ai bëri të njëjtën punë që bënin muëtezilet 

                                                            
1  “Fihreset” i Ebu Nedijmit, f. 231, Pjesa e tretë prej kumtesës së pestë; 
“Vefij‟jàtul-aëjàn”, vëll. 3, f. 275. 
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në kohën e kalifëve Mutesin dhe Vathik. Në lidhje me këtë çështje, 

El Hafidh ibn Kethiri ka thënë: “Në vitin 408 të Hixhretit, Kadir 

Bilahi e stabilizoi gjendjen e fukahave të muëtezileve, të cilët 

shpallën heqjen dorë prej rrymës së muëtezileve. Ata hodhën 

poshtë artikujt e kumtesat e shkruara në kundërshtim me Islamin 

dhe në rrugën e këtij kthimi ata kundërshtuan njëri-tjetrin, e 

shpallën të lejuar prangosjen e dënimin e kujtdo që merrte mësime 

jo vetëm prej muëtezilve, por edhe prej të ngjashmëve me 

muëtezilet. Në këtë gjendje, Mahmud bin Sebekestekijn, në bindje 

të urdhrit të Prijësit të besimtarëve, që i urdhëronte guvernatorët e 

tij të ndiqnin rrugën e këtij shehu, lejoi të vriteshin muëtezilet, 

rafiditë, ismailijtë, karametat, xhehemitë dhe musheb‟behet, të 

cilët u kryqëzuan, u burgosën e u internuan. Gjithashtu, ai 

urdhëroi që ata të mallkoheshin në minberet e xhamive. Gjithnjë 

në këtë rrugë, ata u larguan e u internuan prej vendbanimeve të 

tyre dhe të gjithë ata që u quajtën “Ehlul bidei” - ata që stisnin risi 

në punët e fesë, madje kjo ndjekje kundër atyre në Islam, u bë 

rrugë në gradën e Synetit.1 

 El Khatijb ka thënë: “Kadir Bilahi shkroi një libër për bazat, 

në të cilin ai përmend virtytet e sahabëve, sipas medh‟hebit të 

imamëve të hadithit. Gjithashtu, në librin e tij ai flet për mirësitë e 

virtytet e Omer bin Abdul Azizit dhe shpall mohues muëtezilet, si 

dhe të gjithë ata që thonë se Kur‟àni është i krijuar. Ky libër 

lexohej çdo të premte në rrethin e imamëve të hadithit në xhaminë 

“Mehdij”, ku ishin të pranishëm edhe shumë dëgjues.”.2 

* * * 

                                                            
1 “El Bidàjetu uen‟nihàjetu”, vëll. 12, f. 6. 
2 “Tàrijkhu Bagdàd”, vëll. 4, f. 37-38. 
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KHAVARIXHËT 

 

Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!), në përgjigje të thirrjes së Zotit të tij, u largua 

nga kjo jetë në vitin e njëmbëdhjetë të emigrimit të tij. Ai u largua 

nga kjo jetë, pasi kishte punuar shumë për bashkimin e ymetit dhe 

për shtrëngimin e radhëve të tij, duke bërë thirrje në mesin e tyre, 

në përputhje të plotë me fjalën e Allahut të Gjithëfuqishëm: 

 “  in‟ne hàdhihi um‟metukum“ - ”ِ اَّ َهِذِا  ُمَُّتُ ْ   ُمًَّة َواِ َ ً  َو َ َ  َ  ُّدُ ْ  َ  ْعُ ُ واِ 

um‟meten uàhideten ue ene rab‟bukum faëbudùni” – “Kjo është feja 

juaj, feja e vetme dhe Unë jam Zoti juaj, prandaj më adhuroni 

vetëm Mua.”. (sure “El Enbijà”, ajeti 92). 

 Por myslimanët, pas largimit të tij nga kjo jetë, madje edhe 

para se të varrosnin trupin e tij, filluan të grinden mes tyre për 

çështjen e pushtetit e të udhëheqjes. Një grup iu përmbajt parimit 

të mbështetjes, në tekstin për personin e caktuar, kurse grupi tjetër 

iu përmbajt mendimit të “shuàrà‟s” – “këshillit konsultativ” dhe 

zgjedhjes së udhëheqësit me anë të këshillit. Grupi i dytë e 

mposhti grupin e parë, mori në dorë frerët e pushtetit dhe Ebu 

Bekri u ngarkua me barrën e detyrës së kalifit. Pas tij, këtë detyrë e 

mbajti Omer bin El Khatabi, ndërkaq myslimanët i kapërcyen 

kufijtë e vendit dhe filluan të hapen e të fusin në dorë treva, 

kështjella e qytete, për rrjedhojë filluan të jetojnë më mirë se ata që 

ishin para tyre dhe, kur Omer bin El Khatabi e ndjeu se po i 

afrohej vdekja, çështjen e kalifatit e la në dorën e një grupi 
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kurejshësh, që ishin: Aliu, Osmani, Talhai, Zubejri, Sad bin Ebu 

Vekasi dhe Abdurrahman bin Aufi, të cilët, pas varrosjes së 

Omerit, u mblodhën në një shtëpi, por përbërja e anëtarëve të këtij 

grupi ishte e atillë që shprehej qartë për mënjanimin e Aliut prej 

kalifatit dhe për fitoren e ndonjë tjetri, veç tij. Në këtë mbledhje, 

puna për caktimin e kalifit kaloi në favor të Osmanit. Gjatë viteve 

që Osmani ishte në krye të kalifatit, ndodhën punë, të cilat bënë që 

mbi të të hidheshin qortime dhe për shkak të atyre punëve, në 

mesin e myslimanëve, u shkaktua shumë zhurmë për çështje të 

këtilla, si:  

a) Mosfunksionimi i ligjit. 

b) Dhëniet e tij të shumta njerëzve te tribusë beni Umejeh 

prej “Bejtul Màlit” – “Shtëpia e pasurisë”.  

c) Themelimi i një qeverie emevite. 

d) Qëndrimet e tij armiqësore ndaj disa sahabëve.  

e) Dhënia strehim për El Hakem bin El Asin, të cilin e 

kishte dëbuar i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!).  

 Ndodhën edhe punë të tjera, të cilat sollën zemërimin dhe 

revoltimin e masës së myslimanëve, derisa grupe prej 

myslimanëve të Egjiptit, të Kufes, të Basras, si dhe shumica e 

muhaxhirinëve dhe ensarëve, të gjithë së bashku, u ngritën në 

protesta kundër Osmanit. Kur ata u ndërgjegjësuan se Osmani 

nuk donte të përfitonte prej këshillave, atëherë shpërtheu 

kryengritja kundër tij, që u shua vetëm pas vrasjes së Osmanit, 

brenda në shtëpinë e tij.  
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Kalifi u vra para syve të sahabëve dhe kufoma e tij u la aty 

ku ishte, në shtëpinë e tij, derisa muhaxhirinët, së bashku me 

ensasët, u mblodhën në shtëpinë e Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!), 

ku i kërkuan të pranonte postin e kalifit. Kur ata i ofruan atij 

çështjen e udhëheqjes islame, ai nuk e pranoi dhe me seriozitetin 

më të madh u tha: “Shkoni te ndonjë tjetër. Në të vërtetë, ne na 

pret një punë që ka disa fytyra e disa ngjyra, punë të cilën nuk e 

mbajnë zemrat dhe nuk e vërtetojnë mendjet.”1 

 Por njerëzit këmbëngulën që ai të pranonte, atëherë Imam 

Aliu (Paqja qoftë mbi të!) u tha: “Meqë ju doni që patjetër të më 

jepni besën, duhet të shkojmë në xhami dhe dhënia e besës të 

bëhet sheshit, që ta shikojnë e ta dëgjojnë të gjithë njerëzit.” Ai 

shkoi në xhami dhe aty, në radhë të parë, i dhanë besën Imam 

Aliut (Paqja qoftë mbi të!) muhaxhirinët dhe ensarët.  

 Dhanë besën për Imam Aliun (Paqja qoftë mbi të!) edhe 

Zubejr bin El Av‟vàm e Talha bin Ubejdullah, kurse ata që nuk i 

dhanë besën Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) ishin më pak se 

gishtat e dorës. Ata ishin: Usàmeh bin Zejd, Abdullah bin Omer 

dhe Saëd bin Ebù Vek‟kàs. 

 Burrat që dhanë besën, në këtë rast, nuk kishin qëllim tjetër 

përveç kthimit të ymetit islam në kohën e të Dërguarit të Allahut 

(Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij!), që të 

zhdukej jeta e luksit dhe përçarja. Ditën e dytë pas kësaj 

besëdhënie, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) u foli njerëzve. Në 

fjalën e tij, në vija të gjera, ai shpjegoi qartë politikën që do të 

ndiqte, edhe se për zbatimin e kësaj politike ai do të ishte i 

angazhuar gjatë gjithë kohës që do të ishte në postin e kalifit. 
                                                            
1 “Nehxhul Belàgah”, f. 181, Hytbeja 92, botim i Abdehit. 



.............................. امللل والّنحل-املذاهب االسالمیة ................................  

171 

Gjithashtu, ai foli për pasuritë që kalifi Osman u kishte dhënë të 

afërmve të tij dhe rrethit që ishte afër tij dhe tha: “Pasha Allahun! 

Kur unë ta gjej atë pasuri, patjetër që do ta kthej në Shtëpinë e 

pasurisë, edhe në qoftë se ajo është përdoruar për martesë, ose 

edhe sikur atë pasuri ta disponojnë robëreshat.”. 

Në vijim të fjalës së tij, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) tha: 

“Është e vërtetë se në drejtësi ka gjerësi dhe atij që drejtësia i 

duket e ngushtë, patjetër që dënimi për atë do të jetë më i 

ngushtë.”.1 

 El Kelbij tregon: “Më pas Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) 

urdhëroi që të sekuestroheshin të gjitha armët që do të gjendeshin 

në shtëpinë e Osmanit. Natyrisht, me këto armë do të 

përforcoheshin myslimanët. Gjithashtu, në zbatim të këtij urdhri, 

përfshiheshin edhe devetë e dhëna për zekat, që gjendeshin në 

shtëpinë e tij. Veç kësaj, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) urdhëroi të 

sekuestrohej edhe shpata e mburoja e Osmanit dhe të merrej çdo 

armë që do të gjendej në shtëpinë e Osmanit, me të cilën nuk ishin 

luftuar myslimanët. Njëkohësisht urdhëroi në mënyrë të prerë që 

të mos vihej dorë mbi pasuritë e tij, pronë private, që do të gjendej 

në shtëpinë e tij, ose në shtëpitë e të tjerëve. Në këtë kuadër, Imam 

Aliu (Paqja qoftë mbi të!) urdhëroi të ktheheshin të gjitha pasuritë 

që Osmani kishte lejuar të merreshin. Ishte e qartë se me këto 

sekuestrime u goditën pronarët e pasurive të marra. 

 Për këto masa mori vesh edhe Amr bin El Asi, i cili në këtë 

kohë ndodhej në Ijleh, vend që gjendet në zonën e Shamit. Këto 

njoftime arritën te Amr bin El Asi, kur njerëzit ishin vërsulur 

tashmë kundër Osmanit dhe për këto ai i shkroi Muavijes, të cilin 
                                                            
1 “Nehxhul Belàgah”, Hytbeja 15. 
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e këshillonte: “Ç‟ke për të bërë, bëje menjëherë. Ibn Ebu Talibi të 

zhveshi nga të gjitha pasuritë që ti kishe, ashtu siç zhvishet lëvorja 

e njomë që mbështjell shkopin.”.1 

 Ajo që bëri Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!), për të realizuar 

barazinë me pjesët e pasurive të shpërndara prej Osmanit, ishte 

një kambanë alarmi në veshët e adhuruesve të kësaj bote, të cilët 

menjëherë thanë se Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) po i trajtonte ata 

në mënyrë të gabuar, prandaj ai duhet të dorëhiqet prej postit të 

kalifit. Në këtë kuadër, ata filluan të komplotojnë kundër kalifatit 

të tij dhe, pikësëpari, ata filluan të komplotojnë në Medinen e 

ndritur, në Mekën e nderuar dhe në krahinat e Shamit. 

 

Lufta e besëthyesve 

 Të parët që e ngritën flamurin e kundërshtimit, qenë dy të 

moshuarit: Zubejri dhe Talhai, që të dy e thyen besën që i kishin 

dhënë Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) dhe, natyrisht që u pasuan 

edhe nga grupe njerëzish që ua dëgjonin fjalën. Të dy u larguan 

prej Medines, me justifikimin se do të kryenin Umren. Në të 

njëjtën kohë, të dy po thurnin kurthe për t‟u ngritur kundër 

Imamit. Në këtë gjendje të nderë, ata morën letrën e Muavijes, i 

cili u bënte thirrje të dyve që të thyenin besën e dhënë Imam Aliut 

(Paqja qoftë mbi të!)2 dhe i njoftonte banorët e Shamit, që kishin 

besën, që ata të dy të ishin imamë me rrotacion. Ata, që të dy, 

menjëherë u mashtruan prej asaj letre.  

                                                            
1 “Sherhu Nehxhul Belagah”, vëll. 1, f. 270. 
2 “Nehxhul Belàgah”, vëll. 1, f. 201. 
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 Kur Jala bin Umejeh mësoi për qëllimin e Talhait e të 

Zubejrit, ai u dha të dyve katërqind mijë dirhemë, kafshë dhe 

armë. Gjithashtu, i çoi edhe Aishes një deve, të quajtur Asker, të 

cilën ai e kishte blerë në Jemen për dyqind dinarë. Ata shkuan te 

njerëzit e Basras. Njëkohësisht, në drejtim të tyre u nis Uthman bin 

Hanijfi, guvernatori i Basras, i emëruar prej Imam Aliut (Paqja 

qoftë mbi të!) dhe i ndaloi, për rrjedhojë ndërmjet dy palëve u 

zhvillua një betejë. Në njërën prej netëve, me kurthe, ata e zunë 

rob Uthman bin Hanijfin, e rrahën e i shkulën mjekrën. Kur ata u 

nisën të marrin Shtëpinë e pasurisë, i ndaloi përgjegjësi i Shtëpisë 

dhe personat e ngarkuar për ruajtjen e Shtëpisë së pasurisë, të 

cilën sulmuesit e futën në dorë, vetëm pas një luftimi të ashpër.  

 Kur Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) mësoi për nisjen e tyre 

prej Mekës për në Basra, doli prej Medines me shtatëqind kalorës, 

katërqind prej të cilëve ishin prej muhaxhirinëve dhe ensarëve. 

Gjithashtu, prej tyre ishin edhe shtatëdhjetë vetë që kishin marrë 

pjesë në Betejën e Bedrit, pjesa tjetër ishte prej sahabëve. Kur të dy 

grupet u vunë përballë njëri-tjetrit, u zhvillua një luftë e egër, ku 

gjetën vdekjen Talhai e Zubejri dhe lufta përfundoi me fitoren e 

Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!). Kjo betejë është zhvilluar në datën 

dhjetë të muajit Xhemàdil Akhireh. Në atë betejë, prej ushtrisë së 

Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) u vranë pesë mijë vetë dhe prej 

“ushtrisë së devesë” u vranë trembëdhjetë mijë burra. Me këtë 

betejë përfundoi edhe ngatërresa që mbollën besëthyesit.  
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Lufta e të padrejtëve 

 Muavija mësoi se komplotet e tij kundër Imam Aliut (Paqja 

qoftë mbi të!) dështuan dhe dy të moshuarit, Talhai e Zubejri, u 

vranë në betejë dhe situata u qetësua. U forcuan më shumë pozitat 

e Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!). Në këtë kohë, arriti te Muavija 

Numan bin Beshiri, me një letër prej gruas së Osmanit, së bashku 

me këmishën e përgjakur me gjakun e Osmanit. Pa humbur kohë, 

Muavija mblodhi njerëzit në xhami, hapi para tyre këmishën e 

përgjakur dhe u foli njerëzve që ç‟kishin bërë ata me Osmanin. 

Njerëzit qanë me lot, merrnin frymë me gulçe dhe shpirtërisht 

ishin shumë të revoltuar. Në vijim të fjalës së tij, Muavija u bëri 

atyre thirrje të kërkonin gjakun e Osmanit. Në këtë gjendje, te 

Muavija erdhën njerëz prej krahinave të Shamit dhe i thanë: 

“Osmani ishte djali i xhaxhait tënd dhe ti je i detyruar të kërkosh 

gjakun e tij. Në këtë kërkesë jemi së bashku me ty.”.  

Pastaj i dhanë besën Muavijes për të qenë ai prijësi. 

Ndërkaq u dërguan korrierët nëpër krahinat e Shamit, të cilët 

punuan që ata të jepnin besën për Muavijen. Në fakt, banorët e të 

gjitha krahinave të Shamit dhanë besën për Muavijen, me 

përjashtim të atyre që i ruajti Allahu i Lartësuar.1 

 Kur Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) mori informacion se 

Muavija po përgatitej për luftë, u ngjit në minberin e xhamisë dhe, 

pasi falënderoi e madhëroi Allahun e Lartësuar, tha: “Nisuni 

kundër armiqve të Allahut, nisuni kundër armiqve të Synetit e të 

                                                            
1 “El Kàmilu fit Tàrijkh”, vëll. 3, f. 141. 
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Kur‟ànit, nisuni kundër mbetjeve të koalicionit të idhujtarëve, 

vrasësve të muhaxhirinëve e të ensarëve.”.1 

 El Mesudij thotë: “Marshimi i Imam Aliut (Paqja qoftë mbi 

të!) prej Kufes për në Sifijn ka ndodhur me datën pesë të muajit 

Sheval, të vitit tridhjetë e gjashtë të Hixhretit. Imam Aliu (Paqja 

qoftë mbi të!) la në Kufe, me detyrën e qeveritarit, Ebu Mesud 

Ukbeh bin Amr El Ensarij dhe, pasi kapërceu vendin e quajtur 

Medain, kaloi nëpër vendin e quajtur Enbar dhe ndaloi në Rrekah, 

ku qëndroi derisa u ndërtua ura që ai të kalonte në anët e Shamit. 

Ka mendime të ndryshme në lidhje me numrin e ushtrisë së tij, 

por nga thënia që e miratojnë të gjithë, del se me Imam Aliun 

(Paqja qoftë mbi të!) ishin nëntëdhjetë mijë vetë. 

 Edhe Muavija, nga ana e tij, u nis prej Shamit në drejtim të 

Sifijnit. Edhe në lidhje me numrin e ushtrisë së Muavijes në këtë 

fushatë, ka mendime të ndryshme, por nga thënia që e miratojnë 

të gjithë, del se ata ishin tetëdhjetë e pesë mijë vetë.2 

 Mëngjesin e ditës së mërkurë, që ishte data një e muajit 

Safer, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) vuri ushtrinë në gatishmëri 

dhe në pararojë vuri Eshterin, kurse Muavija, nga ana e tij, vuri në 

pararojë të ushtrisë së tij Habijb bin Meslemeh El Fehrij. Mes dy 

ushtrive u zhvillua një betejë e ashpër, që përfundoi me të vrarë 

prej të dyja palëve. 

 Lufta u zgjat deri në datën dhjetë të muajit Rebij‟ul Ev‟vel, 

të vitit tridhjetë e shtatë të Hixhretit dhe, çdo ditë fitorja për 

                                                            
1 “Vakatus Sif‟fijn”, f. 92-93. 
2 “Murùxhudh Dhehebi”, vëll. 3, f. 121. 
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ushtrinë e Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) afrohej deri në atë 

shkallë sa për armikun kishte mbetur vetëm frymëmarrja e fundit.  

 Kur Muavija dhe Amr bin El Asi e pikasën shpartallimin e 

tyre të plotë, menjëherë kurdisën mashtrimin e rrallë. Ata 

urdhëruan kënduesit e Kur‟ànit të lidhnin librat e tyre të Kur‟ànit 

majë ushtave dhe të dilnin para radhëve të ushtrisë së Imam Aliut 

(Paqja qoftë mbi të!), me pesëqind libra Kur‟àni, duke thirrur: “O 

arabë, kijeni frikë Allahun! Kijeni frikë Allahun për gratë e për 

vajzat tuaja! Kur ju të jeni vrarë njëri me tjetrin, kush do të dalë 

nesër para bizantinëve, turqve e persianëve?! Kijeni frikë Allahun! 

Kijeni frikë Allahun, për fenë tuaj! Ky është Libri i Allahut që 

ndan çështjen mes nesh e mes jush!” 

 Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) menjëherë tha: “O Zoti im, 

pa dyshim që Ti e di se ata nuk e duan Librin, prandaj gjyko mes 

nesh e mes tyre, vetëm Ti o i madhi Zot, je i Urti, i Vërteti, i 

Qarti!”.  

Në mesin e ushtrisë së Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) pati 

mendime të ndryshme. Një grup prej tyre tha: “Luftë!” Kurse një 

grup tjetër tha: “Gjykim bazuar në Librin e Allahut. Tani që na 

bëjnë thirrje të gjykojmë sipas Librit, për ne nuk është më e lejuar 

të luftojmë.” 

Pikërisht, në këto çaste lufta mbaroi.  

 Ky mashtrim i kurdisur me kujdes, pati ndikim të madh në 

vullnetin e shumë vetëve prej ushtrisë së Imam Aliut (Paqja qoftë 

mbi të!), të cilët thanë se për të kërkuar të drejtën duhej vepruar 

sipas Kur‟ànit dhe nuk menduan se ngritja e librave të Kur‟ànit 

mbi majat e ushtave ishte një komplot i kurdisur prej një gjeniu, 
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prej të cilit ka mësuar i biri i Ebu Sufjanit. Fjala e Kur‟ànit, pa 

dyshim që është e vërtetë, por qëllimi që ata duan të realizojnë, me 

fjalën e Kur‟ànit, është i gabuar dhe qëllimi kryesor me këtë 

mashtrim të kurdisur prej Muavijes ishte të shkaktohej çarje e 

hipokrizi në ushtrinë e Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!), të frenonte 

vullnetin e ushtarëve të Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!), derisa të 

shuhej zjarri i asaj lufte, e cila po përfundonte në favor të Imam 

Aliut (Paqja qoftë mbi të!) e të ushtrisë së tij. Njëkohësisht, mbarimi 

i kësaj lufte do të ishte një disfatë për Muavijen dhe ndihmësit e 

tij. 

 Por mashtrimi kishte çarë rrugën e tij në ushtrinë e Irakut 

dhe nga të gjitha anët dëgjoheshin thirrjet për pajtim, paqe dhe 

ulje për gjykim me Kur‟ànin. Kur Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) 

pa këtë mashtrim dhe ndikimin e tij te mendjelehtët, disa 

ushtarëve të tij, u ngrit dhe mbajti këtë fjalim: “O njerëz, pa 

dyshim që unë kam më shumë të drejtë të përgjigjem për Librin e 

Allahut, por Muavija, Amr bin El Asi, Ibn Ebu Muijt, Habijb bin 

Meslemehi dhe Ibn Ebu Serahi, nuk janë prej atyre që duan fenë, 

nuk janë prej atyre që dinë Kur‟ànin dhe e duan atë. Unë kam 

qenë së bashku me ta, kur ishin fëmijë dhe, kur ata ishin burra, ata 

kanë qenë fëmijët më të këqij e burrat më të këqij. Ata përdorin 

fjalën e drejtë për të mbuluar mashtrimin, me fjalën e drejtë ata 

kanë qëllim të pavërtetën. Pasha Allahun! Ata nuk i ngritën lart 

librat e Kur‟ànit, ngaqë e njohin fjalën e Kur‟ànit dhe ngaqë janë 

prej atyre që punojnë me fjalën e Kur‟ànit. Në të vërtetë, kjo punë 

është vetëm mashtrim e kurth. Më ndihmoni me krahët e me 

kokat tuaja, edhe një orë të vetme dhe e drejta do të dalë në shesh. 
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Tani s‟ka mbetur asgjë tjetër veçse që të padrejtët të kthejnë 

shpinën.”1 

 Fjala e Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) pati një ndikim 

pozitiv në zemrat e besimtarëve të ndërgjegjshëm, të cilët e 

kuptuan se prapa kulisave qëndronin komplotet e ngatërresat. Ata 

e kuptuan se e thjeshta ishte mbuluar, që të mos e kuptonin 

banorët e shkretëtirës, që i kanë zemrat të mbuluara me disa 

mbuloja dhe për këtë shkak ata mashtrohen nga e jashtmja e 

punëve e nuk thellohen në brendësi të punëve. Në këtë gjendje, 

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!), u befasua, kur para tij erdhën 

afërsisht njëzet mijë burra të veshur me hekur e me shpata në 

dorë, megjithëse ballin e kishin të nxirë nga sexhdet e shumta që 

bënin. Ata burra i printe Zejd bin Hasijn, Mis‟ar bin Fedekij dhe 

një grup prej kënduesve të Kur‟ànit, të cilët më pas u bënë 

khavarixhë. Ata i thirrën me emër dhe jo me titullin “O Prijës i 

besimtarëve”. Ndërkaq i thanë: “O Ali, përgjigju kërkesës së 

njerëzve për të gjykuar me Librin e Allahut. Nëse ti i përgjigjesh, 

atëherë mirë, ndryshe ne do të të vrasim edhe ty, ashtu siç vramë 

Ibn Af‟fànin (Osmanin). Të betohemi në Allah, se ne do ta bëjmë 

këtë që themi, nëse ti nuk i përgjigjesh kërkesës së tyre.” 

 Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) u tha atyre: “Ore të mjerë! 

Unë jam i pari që kam bërë thirrje për të besuar në Librin e 

Allahut dhe i pari që i jam përgjigjur thirrjes së Librit të Allahut. 

Mua as nuk më lejohet dhe as që është e mundur në fenë time që 

mua të më bëhet thirrje me Librin e Allahut dhe unë të mos e 

pranoj atë thirrje. Në të vërtetë, unë i kam luftuar ata që kanë 

qëllim të afrohen në gjykimin e Kur‟ànit, por ata e kundërshtuan 

                                                            
1 “Vak‟atu Sif‟fijn”, vëll. 4, f. 34-35. 
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Allahun në punët që Ai urdhëron. Ata e thyen besën që i kishin 

dhënë Allahut të Lartësuar. Ata e flakën tutje Librin e Allahut. 

Unë ju bëj me dije se ata po ju mashtrojnë dhe nuk kanë qëllim të 

punojnë me Kur‟ànin.”. 

Ata i thanë të lajmëronte Eshterin të vinte te ai, i cili 

mëngjesin e asaj nate po mbante nën vëzhgim të vazhdueshëm 

kampin e Muavijes, në pritje të rastit që të sulej në brendi të tij. 

 Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) s‟kishte rrugë tjetër, veçse të 

niste korrierin për te Eshteri, që t‟i thoshte të vinte menjëherë. Për 

këtë rast, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ngarkoi me detyrën e 

korrierit Jezijd bin Hanijin, me urdhrin e prerë: “Eja te unë!”. 

Korrieri ia komunikoi urdhrin e Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!), 

por Eshteri i tha: “Shko te Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) dhe i 

thuaj se nuk është koha e duhur për të më hequr prej pozicionit që 

kam. Unë shpresoj fitoren, prandaj mos më nxito.”. 

Jezijdi u kthye te Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) dhe e 

njoftoi për sa i kishte thënë Eshteri dhe korrieri të gjitha fjalët e 

Eshterit ia tha me zë të lartë Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!).  

Sipas fjalëve të Eshterit, ishte e dukshme se fitorja do të 

ishte për banorët e Irakut dhe humbja, poshtërimi e thyerja e plotë 

do të ishte për banorët e Shamit. Ata i thanë Imam Aliut (Paqja 

qoftë mbi të!): “Betohemi në Allah! Ne mendojmë se t‟i e urdhërove 

atë të luftojë!”. 

Atëherë Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) u tha: “A nuk e patë 

që unë dërgova te ai korrierin tim? A nuk e patë se i fola korrierit 

me zë të latë në praninë tuaj dhe të gjithë e dëgjuat?” 
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Ata përsëri i thanë: “Dërgo te ai që të vijë te ti menjëherë, 

ndryshe, betohemi në Allah, do të të braktisim.” 

Në këtë gjendje, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) tha: “S‟ke 

ç‟bën o Jezijd, nisu dhe i thuaj atij të vijë, sepse ngatërresa 

ndodhi.” 

Jezijdi vajti dhe e njoftoi për sa kishte ngjarë. 

 Eshteri, i çuditur, pyeti: “A për ngritjen a atyre librave të 

Kur‟ànit?” 

Ai tha: “Po.” 

Ndërkaq Eshteri foli: “Pasha Allahun! Në të vërtetë, kur u 

ngritën lart librat e Kur‟ànit, unë mendova se do të ndodhë 

kundërshtimi e përçarja. Gjithashtu, që në atë kohë mendova se 

kurthi me ngritjen e librave të Kur‟ànit, para syve të dy ushtrive, 

vinte prej këshillës së një gjeniu.”  

Pastaj Eshteri i tha Jezijd ibn Hanit: “Or i mjerë, a nuk e 

sheh fitoren? A nuk e kupton se ç‟po flakin? A nuk e shikon se 

ç‟ka përgatitur Allahu për të mirën tonë? A duhet të heqin dorë 

prej kësaj fitoreje dhe të largohemi?!”  

 Atëherë Jezijdi i tha: “A dëshiron ti që të triumfosh këtu 

dhe Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!), të 

vazhdojë të jetë në gjendjen që është dhe t‟i dorëzohet armikut të 

tij? “ 

Eshteri tha: “I plotfuqishëm është vetëm Allahu! Pasha 

Allahun! Unë nuk e dua këtë!” Atëherë Jezijdi vazhdoi: “Ata i 

thanë Prijësit të besimtarëve, Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!), 
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madje edhe u betuan se do të veprojnë kundër tij, nëse nuk i çon 

fjalë Eshterit të paraqitet te ti, ndryshe do ta vrasin me shpatat e 

tyre, ashtu siç vranë Osmanin, ose do ta dorëzojnë në dorën e 

armikut të tij. 

 Eshteri u nis dhe, sapo arriti, foli me zë të lartë para tyre: 

“O të poshtër, o njerëz të ulët, a nuk e kuptoni se, kur ata e panë 

që ju do të ishit triumfues, ata ngritën lart librat e Kur‟ànit dhe 

bënë thirrje për gjykim e për të vepruar sipas urdhrit të Kur‟ànit? 

Betohem në Allah se ata kanë hequr dorë prej urdhrave të Allahut 

dhe prej rrugës së atij që erdhi me Kur‟ànin, më jepni aq kohë sa të 

marr frymë dhe unë e kam llogaritur fitoren.” 

 Ata i thanë: “Nuk të japin fare kohë.” 

Eshteri u tha: “Më jepni aq kohë sa një vrap pele, sepse unë 

e nuhas shumë mirë fitoren.” 

Ata i thanë: “Nëse të japim kohë, atëherë ne kemi hyrë së 

bashku me ty në gabimin tënd.“” 

 Komploti i ngritjes së librave të Kur‟ànit mbi majat e 

ushtave pati një ndikim aq të madh në ushtrinë e Imam Aliut 

(Paqja qoftë mbi të!), sa atij nuk i mbetej rrugë tjetër përveç ndalimit 

të luftës dhe dorëzimit para gjykimit të popullit. Imam Aliu (Paqja 

qoftë mbi të!) u detyrua me dhunë të pranojë arbitrimin dhe më në 

fund puna përfundoi me dërgimin nga ana e Aliut të kënduesve të 

Kur‟ànit prej banorëve të Irakut dhe dërgimin e kënduesve të 

Kur‟ànit prej banorëve të Shamit nga ana e Muavijes në një 

mbledhje mes dy radhëve. Kënduesit e Kur‟ànit ranë dakord të 

lënë në jetë ata që ka lënë Kur‟ànin në jetë dhe të lënë të vdesin ata 

që Kur‟àni i ka lënë të vdesin dhe pastaj secili prej dy grupeve të 
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kënduesve të Kur‟ànit, u kthyen te të vetët. Me këtë rast, njerëzit 

thanë: “Ne jemi të kënaqur me gjykimin e Kur‟ànit.” 

 Imam Aliun (Paqja qoftë mbi të!) e detyruan të dërgonte, nga 

ana e tij, Ebu Musa El Esharijin, kurse Muavija mund të delegonte 

nga ana e tij cilin të dëshironte. Dy të deleguarit u nisën të 

diskutonin në lidhje me gjykimin e Kur‟ànit, në vendin e quajtur 

Dymetul Xhendel. Me këtë rast, ata shkruan një marrëveshje që 

përmendet në histori. Në fund të asaj marrëveshjeje thuhej: “Ishte 

detyrë që të dy arbritrat të njoftonin mendimin e tyre, para 

mbarimit të periudhës së Haxhit, të vitit 37 të Hixhretit.”.  

Marrëveshja u shkrua me datën tre të muajit Safer të vitit 37 

të Hixhretit.  

 

Dalja e khavarixhëve dhe kundërshtimi prej tyre i 

parimit të arbitrazhit  

 Marrëveshja u konsiderua e plotësuar me firmosjen e saj 

prej Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) dhe prej Muavijes, në prani të 

parisë së të dyja palëve. Por grupi që e detyroi Imam Aliun (Paqja 

qoftë mbi të!) të ndalonte luftën dhe të pranonte arbitrazhin, u 

pendua dhe këmbënguli te Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) që të 

prishë marrëveshjen, me arsyetimin se kjo punë është në 

kundërshtim me fjalën e Allahut të Lartësuar:  

 inil hukmu il‟là lil‟làhi” – “…vendimi i takon vetëm“ - ”ِ اِ  احلُْْ ُ  ِ الَّ لِلَّ ِ “

Allahut…”. (sure “El En‟àm”, ajeti 57). 
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 Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) u tha atyre: “A, pas miratimit 

e pas dëshmisë së marrëveshjes, të kthejmë fjalën? Por, a nuk ka 

thënë Allahu i Lartësuar: “  – ”eufù bil ukùdi“ - ”َ ْوُ وا  ِ ْلُعُ و ِ 

“respektoni marrëveshjet” (sure “El Màide, ajeti 1) dhe: 

ُ ُ وا ْاَ ْ َ َا  َ ْعَ   َ وِْ ْیِ َه  َوَ ْ  َ َعْلُتُ  اللَّ َ “ ِ اَّ اللََّ   َ ْعَلُ    ۚ  َعَلْیُ ْ  َ ِ ْیالً  َوَ ْوُ وا ِ َعْ ِ  اِا ِ َ ا َع َه دُّدْ َواَل  َ ن ْ
 “ َم   َ ْ َعُلواَ 

“Ue eufù biahdil‟làhi idhà àhedtum ue là tenkudul ejmàne baëde 

teukijdihà ue kad xhealtumull‟llàhe alejkum kefijlen. In‟nell‟llàhe jaëlemu 

mà tef‟alùne” – “Mbajeni premtimin që keni bërë para Allahut 

dhe mos i prishni betimet që më parë i keni vërtetuar, duke bërë 

garant për ato Allahun; Pa dyshim që Allahu ka dijeni për punët 

që ju bëni.”. (sure “En Nahl”, ajeti 91) 

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) nuk pranoi të thyejë 

marrëveshjen, por edhe ata ishin të vendosur të quanin 

arbitrazhin të gabuar dhe ta kundërshtonin atë. 

 Grupi i kënduesve të Kur‟ànit prej banorëve të Irakut erdhi 

te Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!), me shpatat e nxjerra prej millit, 

të varura në qafat e tyre dhe thanë: “O Prijësi i besimtarëve, Imam 

Ali (Paqja qoftë mbi të!), çfarë të presim, që të mos marshojmë në 

drejtim të atyre njerëzve me shpatat tona, derisa mes nesh e mes 

atyre të vendosë Allahu me të drejtën?!”1  

 Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) u tha atyre: “Ne morëm 

vendim që Kur‟àni të jetë gjykatësi mes nesh e mes atyre, prandaj 

                                                            
1
 “Tàrijkhut Taberij”, vëll. 4, f. 52. 
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ne nuk na lejohet tani të luftojmë kundër tyre, por duhet të presim 

se me çfarë do të gjykojnë dy delegatët me Kur‟ànin.”.1 

 

Tërheqja e Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) në Kufe 

 Pas plotësimit të marrëveshjes dhe pas dëshmimit të saj, 

marrëveshja u lexua para njerëzve, ndërkaq Muavija u tërhoq në 

drejtim të Shamit, kurse Aliu, me ushtrinë e tij, u tërhoq në drejtim 

të Kufes. Në këtë tërheqje atë e shoqëruan edhe ata që e 

kundërshtuan arbitrazhin, të cilin tani e quanin gjykatë.  

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) hyri në qytetin e Kufes, e cila 

konsiderohet qyteti ku ai emigroi, por nuk u lejua të hynte në 

Kufe, prandaj u detyrua që, së bashku me ushtrinë e tij, të shkonte 

në fshatin Harur. Një pjesë e kundërshtarëve të gjykatës, për të 

shfaqur kundërshtimin e tyre ndaj Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) 

dhe sundimit të tij, shkuan në kampin ushtarak Nekhijleh. Ata e 

justifikonin këtë veprim vetëm me faktin se kundërshtojnë 

urdhrat e Aliut dhe, me këtë qëndrim ata dolën jashtë bindjes ndaj 

Prijësit të besimtarëve, Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!). Në të 

vërtetë, khavarixhët, si grup, ishin të ngjyrave të ndryshme, por të 

gjitha grupet e tyre kishin të përbashkët reagimin kundër fazave 

të procesit të arbitrazhit. Në vijim, përmendim kundërshtimet e 

tyre më të spikatura: 

1- Pretendimin kundër Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) e 

argumentonin me fjalën e tyre “Gjykimi i takon vetëm Allahut”. 

Kundërshtimin e tyre ata e shpallnin brenda në xhami e jashtë 

                                                            
1 “Vakatu Sif‟fijn”, f. 569. 
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xhamisë dhe në mënyrë të veçantë, kur Imam Aliu (Paqja qoftë mbi 

të!) ngrihej të fliste. 

2- Ata e shpallnin mohues Imam Aliun (Paqja qoftë mbi të!) 

dhe pasuesit e tij që i qëndruan besnikë marrëveshjes. 

3- Siguri për ithtarët e librave të mëparshëm (jehuditë e 

kristianët), terrorizimin e myslimanëve dhe vrasjen e të 

pafajshmëve.  

 Megjithëkëtë, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) i priti ata me 

dashuri e me mëshirë. Në lidhje me këtë çështje, Et Taberij‟ji 

tregon: “Një ditë, kur Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) po u fliste 

njerëzve, një burrë, prej qoshes së xhamisë, tha: „S‟ka gjykim tjetër 

përveç gjykimit të Allahut!‟”  

Ndërkaq u ngrit një burrë tjetër dhe tha të njëjtën fjalë, 

pastaj disa burra vazhduan të gjykojnë. 

 Atëherë Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) tha: “‟Allahu ekber 

(Allahu është më i madhi!) një fjalë e drejtë, qëllimi i të cilës është 

e gabuara. Për aq kohë sa do të na shoqëroni, te ne, ju do të keni 

tri gjëra: nuk ju ndalojmë të hyni në xhamitë e Allahut, ku të 

përmendni në to emrin e Tij; nuk do t‟ju ndalojmë plaçkën e luftës, 

derisa duart tuaja do të vazhdojnë të jenë së bashku me duart tona 

dhe ne nuk do t‟ju luftojmë pa filluar ju të parët të na luftoni.‟ 

Pastaj u kthye në vendin ku mbante fjalimet e tij.”.1 

 

 

                                                            
1 “Tàrijkhut Taberij‟ji”, vëll. 4, f. 53. 
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Përfundimi i arbitrazhit 

 Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) dhe Muavija bënë paqe, 

duke e lënë punën në dorën e dy arbitrave me detyrën: Ata të dy 

të lartësojnë atë që e ka lartësuar Kur‟àni dhe të ulin poshtë atë që 

Kur‟àni e ka ulur poshtë. Por dy arbitrat u morën vesh mes tyre në 

fshehtësi, që të heqin prej pushtetit Aliun dhe Muavijen. Pastaj 

myslimanët të vënë në udhëheqje personin që ata donin ta kishin 

për udhëheqës. Kur ata të dy u bënë gati që secili të njoftonte 

mendimin e vet, Amr bin El Asi e mashtroi Ebu Musa El Esharijin, 

të cilit i tha: “Dil para meje dhe njofto për mendimin tënd dhe 

kështu Ebu Musai foli i pari dhe, duke iu drejtuar njerëzve, tha: „O 

njerëz, ne e shikuam me kujdes punën e këtij ymeti dhe nuk 

gjetëm rrugë më të mirë e më të përshtatshme për bashkimin e 

këtij ymeti se mendimi i përbashkët në të cilin ramë në ujdi, unë 

dhe Amr bin El Asi, është: Të heqim nga pushteti Aliun dhe 

Muavijen dhe punën e udhëheqjes ta marrë në dorë vetë ky ymet. 

Njerëzit le të vënë udhëheqës personin që ata duan prej mesit të 

tyre. Kështu unë e zhvesh Aliun dhe Muavijen prej pushtetit. 

Merreni në dorë punën tuaj dhe vini të parë cilin të mendoni se 

është më i aftë për këtë punë.‟”  

 Pas kësaj fjale, u mënjanua dhe vendin e tij e zuri Amr bin 

El Asi, i cili pasi falënderoi e madhëroi Allahun e Lartësuar tha: 

“Ju e dëgjuat se ky e zhveshi nga pushteti të parin e vet, edhe unë 

e zhvesh nga pushteti të parin e këtij, ashtu siç bëri ai vetë dhe vë 

në pushtet Muavijen, sepse është i afërmi i Osman bin Af‟fanit, 

kërkon gjakun e tij dhe është njeriu që ka më të drejtë se kushdo 

tjetër që të zërë postin e Osmanit. 
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 Ebu Musai foli menjëherë dhe i tha Amrit: “Si e ke punën? 

Allahu mos ta bëftë mbarë, tradhtove dhe mëkatove. Në të vërtetë, 

ti i ngjet qenit, të cilin, qoftë kur e nxit, qoftë kur nuk e nxit, ai 

gulçon dhe nxjerr gjuhën jashtë.” 

 Edhe Amri, nga ana e tij, iu kthye Ebu Musait e i tha: “Edhe 

ti i ngjet gomarit të ngarkuar me libra.” 

 Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) mori njoftim se ç‟ngjau mes 

dy arbitrave, të cilët vendosën në kundërshtim me Librin e 

Allahut dhe me Synetin e të Dërguarit të Tij, ashtu siç mësoi edhe 

për pabesinë e Amr bin El Asit dhe për mashtrimin që iu bë Ebu 

Musa El Esharijit. Në këtë gjendje, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) u 

ngrit në këmbë dhe mbajti një fjalim, në të cilin hodhi poshtë 

vendimin që kishin marrë dy arbritrat mëkatarë dhe tha: “Dëgjoni 

me kujdes! Ata dy burra që ju i zgjodhët të ishin arbitra, ata të dy 

e hodhën pas shpine gjykimin e Kur‟ànit dhe vunë në jetë atë ç‟ka 

e kishte vdekur Kur‟àni, secili prej atyre të dyve ka ndjekur 

dëshirat e interesat e veta dhe nuk janë orientuar me udhëzimin e 

Allahut, por Allahu, i Dërguari i Tij dhe besimtarët e mirë nuk 

mbajnë asnjë përgjegjësi për veprimin e atyre të dyve, prandaj 

përgatituni e vihuni në gatishmëri për të marshuar në drejtim të 

Shamit dhe, dashtë Allahu, në mëngjes të jeni në kampin tuaj 

ushtarak.” 

 Thirrjes së Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) iu përgjigjën 

shumë vetë prej banorëve të Basras e të Kufes dhe nën flamurin e 

tij u rreshtuan tetëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind burra. Në këtë 

gjendje filloi marshimi në drejtim të Shamit. 
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 Në kohën kur Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ishte i gatshëm 

të nisej për marshim, mori njoftim për punët e shëmtuara e të liga 

të khavarixhëve, të cilët ishin grumbulluar në Nehervan. Në këtë 

gjendje, komandantët madhorë të Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) 

këmbëngulën që më parë të luftonin khavarixhët dhe pastaj të 

vazhdonin marshimin për në Sham. 

 Te Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) arritën lajme se 

khavarixhët kanë zënë rrugën dhe kanë vrarë Hababin, si dhe 

gruan e tij, e cila ishte shtatzënë. Në këtë gjendje, Imam Aliu 

(Paqja qoftë mbi të!), me ushtrinë e tij, vazhdoi marshimin, derisa 

arriti në anën e lumit. Aty qëndroi dhe aty iu drejtua atyre, me 

fjalën e tij: “A nuk e dinit se unë ua kisha ndaluar që ju të jeni në 

qeverisje?! Unë ju thashë se kërkesa e dalë prej jush, ishte vetëm 

fasadë për mashtrim. Gjithashtu, ju lajmërova se ata nuk duan as 

fe e as Kur‟àn, por ju më kundërshtuat, derisa u detyrova të 

pranoj arbitrazhin, megjithëkëtë unë vura kusht dhe mora 

garancinë prej dy arbitrave që të vërtetojnë atë ç‟ka vërteton 

Kur‟àni dhe të hedhin poshtë atë që Kur‟àni e ka hedhur poshtë, 

por ata të dy patën kundërshtime dhe të dy kundërshtuan 

gjykimin e Librit dhe të Synetit, prandaj ne e hodhëm poshtë 

punën e atyre të dyve dhe ne jemi në punën tonë të parë.”  

 Pasi Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) e plotësoi argumentin 

kundër khavarixhëve, atëherë njerëzit panë se ilaçi i fundit për 

shërimin kishte mbetur djegia e plagës me zjarr. Në këtë gjendje, 

njerëzit u mobilizuan për të luftuar khavarixhët. Lufta përfundoi 

me fitoren e Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) e me asgjësimin e 

khavarixhëve.  
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 Khavarixhët ishin prej atyre që i drejtoheshin Kibles, falnin 

namaz e bënin adhurim. Nga ana tjetër, njerëzit, në lutjet e tyre, e 

konsideronin namazin që falnin khavarixhët pa rëndësi. Por edhe 

luftimi e çrrënjosja e tyre, nuk ishte as punë e lehtë e as veprim i 

thjeshtë, për më tepër, askush tjetër përveç Imam Aliut (Paqja qoftë 

mbi të!) nuk guxoi të hidhej kundër tyre, prandaj ai, pas luftës 

kundër khavarixhëve, tha: “Falënderimi i takon vetëm Allahut 

dhe vetëm Allahun madhërojmë! O njerëz, unë kam qëruar vetëm 

syrin e ngatërresës, kundër kësaj ngatërrese askush tjetër përveç 

meje nuk guxoi të luftojë ngatërresën. Valët e kësaj ngatërrese 

errësuan mjedisin dhe qeni i saj u egërsua.”.1 

 Krahas shkatërrimit të khavarixhëve kemi edhe një thënie 

tjetër të Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!), në lidhje me të drejtën e 

tyre: “Mos i luftoni khavarixhët pas meje, sepse ai që kërkon të 

drejtën dhe gabon, nuk është si ai që kërkon të gabuarën dhe e 

arrin të gabuarën.”2 

 

Parashikimi i Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) në 

Luftën e Nehervanit 

 El Muberred ka thënë: “Kur Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) 

u pozicionua në Nehervan, tha: “Ju mos e filloni luftën pa e filluar 

ata kundër jush.”  

Një burrë prej khavarixhëve sulmoi radhët e Imam Aliut 

(Paqja qoftë mbi të!) dhe vrau tre prej tyre, atëherë kundër tij doli 

                                                            
1 “Nehxhul Belàgah”, Hytbeja 93. 
2 “Nehxhul Belàgah”, Hytbeja 60. 
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Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!), e goditi dhe e vrau sulmuesin. 

Ndërkaq, një mijë të tjerë prej khavarixhëve sulmuan nga ana që 

mbulonte Ebu Ej‟jub El Ensarij, i cili ishte në krahun e djathtë të 

Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!), atëherë Imam Aliu (Paqja qoftë mbi 

të!) u tha njerëzve të vet: “Turruni kundër atyre! Pasha Allahun! 

nuk vriten prej jush dhjetë dhe nuk dorëzohen prej tyre dhjetë.” 

I sulmoi ata ashpër. Prej ushtrisë së Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) 

u vranë nëntë vetë dhe prej khavarixhëve u shuan tetë.1 

 

Një parashikim tjetër 

 Kur khavarixhët u vranë dhe, kur prej tyre shpëtoi ai që 

shpëtoi, disa prej shokëve të Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) thanë: 

“O Prijësi i besimtarëve, ata u shkatërruan të gjithë.” 

 Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) tha: “Jo dhe jo. Pasha 

Allahun! Ata janë spermatozoidë në kolonën vertebrale të burrave 

dhe kokrriza në mitrat e grave. Sa herë që prej tyre del një bri, ai 

bri pritet dhe do të vazhdojë kështu, derisa të fundit prej tyre do të 

jenë kusarë e grabitës.”2 

 Historianët kanë përmendur çështje e ngjarje që tregojnë se 

khavarixhët, me kalimin e kohës, u shndërruan në kusarë e 

grabitës dhe thirrja e khavarixhëve, në të vërtetë, u pakësua. 

Personalitet e tyre u shuan. Puna arriti deri aty, sa pasardhësit e 

tyre u bënë kusarë, që u prisnin rrugën njerëzve dhe prej atyre që 

                                                            
1 “El Kàmil”, vëll. 2, f. 139-140. 
2 “Nehxhul Belàgah”, Hytbeja 59. 



.............................. امللل والّنحل-املذاهب االسالمیة ................................  

191 

mëkatonin sheshit, bënin shkatërrime e mbillnin ngatërresa në 

tokë. 

 Në të vërtetë, lufta që zhvilloi Imam Aliu (Paqja qoftë mbi 

të!) në Nehervan qe një luftë shumë e ashpër. Në atë luftë u vranë 

burrat që bënë ngatërresat. Në atë luftë u shkulën rrënjët e tyre e u 

vranë krerët e khavarixhëve, por jo të gjithë khavarixhët 

gjendeshin në atë luftë. Disa prej tyre ishin të shpërndarë në Basra 

dhe në pika të tjera të Irakut. Khavarixhët, kudo që gjendeshin, 

bënë disa kryengritje kundër Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) e 

kundër qeveritarëve të emëruar prej tij, por natyrisht, disfata e 

humbja e shpresës ishte pjesa e khavarixhëve, prandaj nuk është e 

nevojshme të zgjatemi më shumë në këtë çështje. 

 

Bazat ideologjike të khavarixhëve 

 Deri në kohën e Abdullah bin Zubejrit, në vitin 64 të 

Hixhretit, khavarixhët ishin në një mendim të vetëm. Mendimet e 

tyre mund të përmblidhen në baza të thjeshta. Po i japim më 

poshtë: 

1- Khavarixhët shpallin mohues bërësin e mëkateve të 

mëdha. 

2- Mohojnë parimin e arbitrazhit. 

3- Shpallin mohues Osmanin, Aliun, Muavijen, Talhain, 

Zubejrin dhe të gjithë ata që ecin në rrugën e tyre, si dhe ata që 

miratojnë punët e Osmanit e arbitrazhin e Imam Aliut (Paqja qoftë 

mbi të!). Mbi këto baza qëndruan khavarixhët deri në kohën Ibn 

Zubejrit. 
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 El Kabij ka thënë: “Ajo që i bashkon khavarixhët, është 

shpallja mohues e Aliut, e Osmanit, dy arbritrat, pjesëmarrësit në 

ushtrinë e xhemelit (deves), si dhe të gjithë ata që miratojnë 

gjykimin e dy arbitrave, ngritjen kundër imamit mëkatar dhe 

shpalljen mohues të atyre që bëjnë mëkate të mëdha.”1 

 El Esh‟ariji ka thënë: “Khavarixhët ndajnë në fjalë të 

përbashkët për shpalljen mohues të Ali bin Ebu Talibit, për shkak 

se ai vendosi, por kanë kundërshtime, nëse mohimi i tij është apo 

nuk është idhujtari. Khavarixhët ndajnë një fjalë të përbashkët se 

çdo mëkat i madh është mohim, përveç ndihmave, pasi për 

ndihmat ata nuk thonë asnjë fjalë. Gjithashtu, khavarixhët ndajnë 

një fjalë të përbashkët se Allahu i Lartësuar do të ndëshkojë 

përgjithmonë ata që bëjnë mëkate të mëdha, përveç mëkateve që 

janë ndihma.”2 

 Veçimi i lartpërmendur, është një argument që tregon se 

pjesa më e madhe e këtyre bazave u bënë të dallueshme në mesin 

e khavarixhëve, në kohën e Zubejrit dhe pas tij, por jo në kohën e 

Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) e as në kohën e Muavijes. 

 

Grupet e khavarixhëve 

 Nga sa u tha më sipër, del qartë se khavarixhët ishin një 

lëvizje politike që u shfaq në sfondin e historisë dhe në 

kundërshtim me të gjitha grupet. Lëvizja e khavarixhëve nuk 

kishte rrënjë teologjike, prandaj shikojmë se khavarixhët u ndanë 

                                                            
1 “El Ferku Bejnel Fireki”, vëll. 1, f. 73; cituar prej El Kaëbij‟jit. 
2
 “Mekàlàtul Islamij‟jijne”, vëll. 1, f. 86. 
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në grupe të ndryshme, thjesht, për shkak të disa dallimeve të 

thjeshta e të vogla. Veç kësaj, dihet se të gjitha grupet e 

khavarixhëve u asgjësuan dhe prej tyre ka mbetur vetëm një grup, 

ka mbetur vetëm grupi i ibadive. Në fillim, shkurtimisht do të 

përmendim emrat e grupeve të khavarixhëve dhe më pas do të 

flasim për grupin që ka mbetur prej tyre, grupin e ibadive (یة     ): 

 ,Ezàrikat, që janë pasuesit e Nafi bin El Ezrak - ”  زا  ة“ -1

vrarë në vitin 65 të Hixhretit. 

 En Nexhdij‟jetu (nexhditë), që janë pasuesit e – ”الن   ة“ -2

Nexhdet bin Amir El Hanefij. 

 El Bejhesij‟jetu (bejhesitë), që janë pasuesit e – ”ال ی  یة“ -3

Ebu Bejhes, emri i plotë i të cilit është: Hejshem, bin Xhabir. Gjatë 

sundimit të Velijdit e kërkuan haxhindjtë, por ai iku e shkoi në 

Medine, ku me urdhër të Velijdit, e ekzekutoi qeveritari i 

Medines, Uthman bin Hajani.1 

 Es Saferij‟jeh (saferijtë), që njihen si pasues të – ”ال  ر ة“ -4

Ibn Saf‟fàrit. Eshariji dhe Esh Sheherstànij kanë thënë: “Saferijtë 

janë prej pasuesve të Zijad bin Asferit.” 

 Këto ishin grupet e asgjësuara të khavarixhëve. Prej tyre ka 

mbetur vetëm grupi i ibadive, të cilët në ditët e sotme banojnë në 

rajonet e Omanit, të Zanzibarit dhe në Afrikën Veriore. Ibaditët 

janë ndjekësit e Abdullah bin Ibad Et Temijmij, i cili ka qenë 

bashkëkohës i Muavijes dhe ka jetuar deri në fundin e sundimit të 

Abdul Melik bin Mervanit.  

                                                            
1  “El Milelu uen‟nihalu”, vëll. 1, f. 125. 
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Ibaditë dallojnë prej grupeve të tjera të khavarixhëve te të 

cilat bërisi i një mëkati të madh, është mohues, kurse ibaditë, në 

lidhje me bërësin e një mëkati të madh, janë shprehur se qëllimi 

me shpalljen e tij mohues është mosmirënjohja ndaj mirësive, 

ashtu siç ka ardhur në fjalën e Allahut të Lartësuar:  

 “َولِلَِّ  َعَلى   ۚ النَّ ِا ِ جُّد اْل َ ْیِ  َمِن اْسَت َ َع ِ لَْیِ  َسِ ْیاًل  َوَمْن َ َ َر َ ِ اَّ اللََّ  َ ِ   َعِن اْلَع َلِ ْ َ “

“...ue lil‟làhi alen nasi hixh‟xhul bejti menis tetà‟a ilejhi sebijlen; ue men 

kefere fein‟nell‟llàhe ganij‟jun anil àlemijne.” – “…për hir të Allahut, 

vizita e Shtëpisë (Qabesë) është bërë detyrim për atë që ka 

mundësi të udhëtojë te ajo dhe, kush mohon, Allahu s‟ka nevojë 

(për adhurimin) e njerëzve).”.1 

 Veç kësaj, shkrimtarët e ibadive të kohës së sotme dhe para 

kësaj kohe, kanë bërë e bëjnë shumë kujdes që të mos numërohen 

prej grupeve të khavarixhëve, edhe pse në disa parime bashkohen 

me khavarixhët, por i kundërshtojnë khavarixhët në shumë 

parime e doktrina. 

 Gjithashtu, ibaditë besojnë se medh‟hebi i tyre, në të 

vërtetë, doli nga fundi i shekullit të parë dhe është themeluar prej 

Abdulla bin Ibadi dhe Xhabir bin Zejd El Um‟maniji. I pari ishte 

udhëheqës planifikues, kurse i dyti ishte udhëheqës fetar. Ibaditët 

thonë se khavarixhët janë ekstremistë, siç janë ezarikatët, të cilët i 

shpallnin mohues myslimanët, i konsideronin idhujtarë dhe e 

quanin të lejuar të vinin dorë mbi pasuritë e tyre dhe nuk i vrisnin 

gratë e tyre.  

                                                            
1 Sure “Ali Imràn”, ajeti 97. 
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Të tjerët nuk i përmbaheshin këtij parimi dhe parimeve të 

ngjashme. Ibaditët gjithnjë janë shprehur se ata nuk ishin e nuk 

janë prej khavarixhëve. 

 Në të vërtetë, ibaditët, gjatë shekujve të fundit, kanë 

punuar shumë në rrugën e pastrimit të vetes, që të mos thuhet se 

rrjedhin prej grupit të khavarixhëve. 

 Për sa u përket doktrinave e bazave të ibadive, ato nuk janë 

më shumë se tetë. Bazat vijuese: 

1- Arbitrazhi ishte gabim, domethënë lënia e punës në 

dorën e dy arbitrave, në Luftën e Sifijnit, pas ngritjes së librave të 

Kur‟ànit mbi majat e ushtave. Kjo bazë është në përputhje të plotë 

te të gjitha grupet e khavarixhëve dhe më këtë bazë khavarixhët 

dallohen prej të gjitha grupe të tjera të myslimanëve. 

2- Nuk është kusht që Imami të jetë prej kurejshëve. 

3- Cilësitë e Allahut nuk janë të shtuara mbi Qenien e Tij. 

4- Kundërshtojnë shikimin e Allahut në Botën Tjetër. 

5- Kur‟àni është i ri (i krijuar) dhe nuk është i mëparshëm. 

 Në këto tri bazat e fundit ibaditët ndajnë një fjalë të 

përbashkët me muëtezilet adlij dhe me imamitë. Këto janë tri baza 

të qarta në medh‟hebin e ibadive, edhe pse të mëvonshmit nuk i 

kushtojnë rëndësi të madhe këtyre tri bazave. 

6- Ndërmjetësimi është hyrja në Xhenet me shpejtësi. 

7- Bërësi i mëkateve të mëdha është mosmirënjohës ndaj 

mirësive dhe jo mohues i fesë. 
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8- Marrja e pushtetit, pafajësia dhe mosprononcimi. 

 Ibaditët e konsiderojnë marrjen e pushtetit dhe pafajësinë si 

pjesë të medh‟hebit. Ibaditët thonë se marrja e pushtetit dhe 

pafajësia janë të bazuara në Libër e në Synet. Në të vërtetë, të 

gjithë myslimanët i kanë përqafuar këto dy baza, por interpretimi 

i ibadive për këto dy baza të kuptueshme fare qartë, ndryshon 

plotësisht prej interpretimit që i jep masa e myslimanëve këtyre 

dy bazave.  

 

Mendimet e ibadive në lidhje me sahabët 

Nga libri “El Fireku” mësohet se ibaditët i duan dy të 

moshuarit (Ebu Bekrin dhe Omerin) dhe urrejnë dy baxhanakët 

(Osmanin e Aliun), por ata që shkruajnë në ditët e sotme në lidhje 

me medh‟hebin ibadi e mohojnë këtë lidhje dhe thonë se 

propaganda që kanë zbatuar keqdashësit kundër ibadive ua kanë 

atashuar atyre këtë shpifje. Në këtë kuadër, Ali bin Jahja 

Muam‟mer e kritikon këtë shpifje e këtë falsifikim dhe për këtë 

citon fjalë që lavdërojnë së tepërmi dy baxhanakët, madje për këtë 

qëllim ai citon prej Ebu Hafs Amr bin Ijsa vargjet e tij:  

“Lutje për udhëzuesin që i shpërndau 

depot mashtrimeve të shpejta, të vargëzuara. 

Paqe e shpëtim të vazhdueshëm mbi 

familjen e tij dhe mbi sahabët si shiu me rrëmbim, 

veçanërisht mbi Sid‟dijkun, Farukun  
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dhe Mbledhësin e Kur‟ànit dhe Trimin e patundur hero.” 

 

Gjithashtu, prej librit “Dijvànut Telàtij”, ai citon vargjet 

vijuese: 

“Vajza e Profetit, burrë i saj e dy djemtë e saj 

janë familja e një shtëpie,  

vezullimi i së cilës u përhap si shkreptimë. 

Kënaqësinë e Allahu Telatiu kërkon 

Për të gjithë ata së bashku dhe për këdo që i bindet asaj 

shtëpie.” 

 

 Nga ana jonë, e përshëndesim këtë dashuri, për të cilën, 

Allahu i Lartësuar ka urdhëruar me fjalën e Tij, për familjen 

erëkëndshme: “  kul là es‟elukum…“ ”ُ ل الَّ   َ ْسأَُلُ ْ  َعَلْیِ  َ ْ راً ِ الَّ اْلَ َو ََّ  ِ  اْلُ ْرَ  

alejhi exhren il‟lel meued‟dete fil kurbà”- “…thuaj: „Unë nuk kërkoj 

prej jush ndonjë shpërblim për këtë (thirrjen time), përveçse 

respektit e dashurisë që jemi të afërm.‟”. (Sure “Esh Shùrà, ajeti 

23). 

 Megjithëkëtë, ne nuk mund të injorojmë faktin se ibaditët 

kanë dashuri për arbitrazhin e parë dhe dy arbritrat ata i 

konsiderojnë imamë, në një kohë që ata u hodhën poshtë prej 

Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!). Si mund të jenë së bashku dy 

dashuri?! Ne dimë se Allahu i Lartësuar ka thënë:  
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 Mà xhealell‟llàhu lirexhulin min kalbejni“ - ”مَّ  َ َعَل اللَُّ  ِلَرُ ٍل مِّبْن  َ ْل َ ْ ِ ِ   َ ْوِ  ِ “

fi xheufihi...” – “Allahu nuk ka krijuar dy zemra në gjoksin e 

ndonjë burri....”. (Sure “El Ahzàb”, ajeti 4). A mund të jenë së 

bashku njëra dashuri për Imam Aliun (Paqja qoftë mbi të!) dhe një 

dashuri tjetër që e konsideron Imam Aliun (Paqja qoftë mbi të!) 

mohues dhe kërkon prej tij që ai të bëjë teubeh?! Si është e 

mundur të jenë dashamirë të Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) 

personat që i kthyen atij shpinën dhe dobësuan kolonën e 

qeverisjes së tij, të udhëzuar në rrugën e drejtë?! 
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FETVA (mendime legale) TË DEVIJUARA  

PREJ LIBRIT DHE SYNETIT 

 

 

 Medh‟hebi ibadi pretendon se bazat e tij mbështeten në 

Librin e Allahut e në Synetin e Profetit dhe se shumë prej bazave e 

degëve të medh‟hebit ibadi janë në përputhje të plotë me 

medh‟hebet e Ehli Synetit dhe ndryshojnë prej tyre vetëm në pak 

çështje. 

 Ata pretendojnë se medh‟hebi ibadi mbështetet në Librin e 

Allahut e në Synetin e Profetit dhe medh‟hebi ibadi nuk është larg 

medh‟hebeve të Ehli Synetit. Këtë pretendim ata e mbështesin në 

faktin se themeluesi i medh‟hebit ibadi, Xhabir bin Zejdi, ka marrë 

drejtpërdrejt prej sahabëve, prej të cilëve kanë marrë edhe imamët 

e medh‟hebeve të Ehli Synetit prej hanefive, shafi‟ive, malikive 

dhe hanbelive, por ai dallohet prej imamëve të këtyre 

medh‟hebeve, sepse ai ka marrë drejtpërdrejt prej sahabëve, kurse 

ata në pjesën më të madhe kanë marrë prej tabi‟inëve. 

 Gjithashtu, edhe hadithet që ka mbledhur Xhabir bin Zejdi 

dhe dijetarët, fukahatë e mbledhës hadithesh të tjerë prej ibadive, 

si Rebij‟ë bin Habijb, hadithet që ata kanë mbledhur janë vetëm 

hadithe që kanë ardhur në Buhariun, Muslimin dhe në librat e 

imamëve të tjerë të hadithit, si: Ebu Daudi, Et Tirmijdhij‟ji, En 
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Nesàij‟ji, Ibn Maxheh, Ed Darekatanij‟ji, Et Taberij‟ji, El Bejhekij‟ji 

dhe prej imamëve të tjerë të hadithit. 

 Megjithëkëtë, ibaditët nuk e njohin traditën në ato që 

marrin e që pretendojnë, madje deri edhe juristët e tyre të ligjit të 

fesë (fukahatë), për të cilët ata kanë shprehjen shumë të njohur: Pa 

dyshim që ata janë burra që veprojnë vetëm sipas Librit e Synetit 

dhe nuk veprojnë sipas traditës, domethënë, ata i përmbahen 

rrugës që i përmbaheshin dijetarët e brezit të parë të myslimanëve 

(es‟selefus sàlih) dhe nuk imitojnë imamët e medh‟hebeve, ose 

autorët e thënieve që janë në përputhje me Librin e me Synetin. 

 Në medh‟hebin ibadi, mendjes i rezervohet një vend shumë 

i gjerë. Te ibaditët, mendja është si Libri e Syneti dhe kjo nuk është 

ndonjë punë e panjohur për ata që shqyrtojnë një për një librat e 

doktrinës dhe librat e fik‟hut të ibadive. Prej thënieve të ibadive 

është shumë e përhapur, veçanërisht gjatë shekujve të parë, thënia 

e tyre se mendja në fillim të obligimit, s‟ka nevojë për dëgjimin. 

 Kjo lloj mbështetje mbi mendjen, konsiderohet një lloj 

ekzagjerimi në fjalë, me argumentimin e tij. Pikërisht për këtë 

ekzagjerim ne gjejmë të ata sentenca ligjore (fetavà) të devijuara, 

që nuk janë në përputhje as me Librin e as me Synetin. Tani disa 

modele prej fetvave të devijura të ibadive: 

1- Toleranca dhe dashuria për paqen te fukahatë e ibadive 

ka arritur deri aty sa ata i japin përparësi paqes mes dy palëve të 

besimtarëve, në mes të të cilëve ndodhi lufta, kur në të vërtetë 
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askush nuk duhet t‟i japë përparësi asnjërës prej dy palëve mbi 

palën tjetër dhe kjo me qëllim që të mos ndodhë ngatërresa.1 

2- Ibaditët bëjnë haram (ndalojnë në mënyrë të prerë) 

martesën, e cila ka lidhje me një marrëdhënie mëkati dhe, për 

ndalimin kategorik të një martese të tillë, ata thonë se mbështeten 

në frymën e Islamit, i cili, siç dihet, e lufton imoralitetin.2 Me këtë 

ata janë veçuar prej medh‟hebeve të tjera.  

3- Ibaditët e ndalojnë myslimanin të mos tregohet i 

paturpshëm dhe të kundërshtojë poshtërimin që i vjen njeriut prej 

lypjes. Kur myslimanit i poshtërohet dinjiteti dhe shkon e u lyp 

njerëzve zekatin, ai e ka haram ta marrë zekatin e bazuar mbi 

poshtërimin, pasi besimtari, me dinjitetin e tij, s‟ka nevojë për 

njerëzit, por mbështetet në punë.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Shiko librin “Ibaditë në Egjipt dhe në vendet e Afrikës Veriore (magreb), f. 61. 
2 “El Ibàdij‟jetu fij meukibit tàrijkhi”, f. 111-112. 
3 “El Ibàdij‟jetu fij meukibit tàrijkhi”, f. 116. 
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THEMLUESI I MEDH’HEBIT IBADI DHE 

THIRRËSIT E KËTIJ MEDH’HEBI NË 

SHEKUJT E PARË 

 

 Tani që u njohe me doktrinat e ibadive, i vjen radha 

studimit në lidhje me imamët e me thirrësit e ibadive gjatë 

shekujve të parë. 

 

1- Abdull’llah bin Ijad (themeluesi i medh’hebit) 

 Abdullah bin Ijad El Mekaisij, El Merij, Et Temijmij, Ibn 

Ubejd, Ibn Mukais, është prej thirrësve të ibadive, madje ai është 

themeluesi i medh‟hebit ibadi. 

 Abdullah bin Ijadi u bë i dëgjuar në grupin e ibadive që 

ditën e parë. Kjo tregon rolin që ai pati në lindjen dhe në lulëzimin 

e këtij grupi. 

 

2- Xhabir bin Zejd El Um’m{nij El Ezedij 

 Xhabir bin Zejd Ebush Shaëthaë El Ezedij El Jahmedij El 

Basrij, njihet me epitetin e tij. Është fekijh i medh‟hebit të ibadive. 

Ka vdekur në vitin 93 të Hixhretit. Gjithashtu, thuhet se ka vdekur 

në vitin 100 të Hixhretit. Hadithet i ka transmetuar prej Abdullah 

bin Abasit. 
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3- Ebu Ubejdeh Muslim bin Ebu Kerijmeh (vdekur afërsisht 

në vitin 158 të Hixhretit) 

 Muslim bin Ebu Kerijmeh Et Temijmij ka vdekur në kohën 

e sundimit të Ebu Xhafer El Mensurit, në vitin 158 të Hixhretit. 

Ibnul Xheuzij‟jeh ka thënë për të: “I panjohur.” 

 Diturinë e ka marrë prej Xhabir bin Abdullahit, Xhabir bin 

Zejdit, Dam‟mar Es Saëdij, Xhaëfer Es Sem‟mak dhe prej të 

tjerëve. 

 Prej tij kanë marrë dituri Errebij‟ë bin Habijb El Feràhijdij, 

autor i një “Musnedi” (libër hadithesh). Gjithashtu, prej tij kanë 

marrë dituri: Ebul Khat‟tab El Muafirij, Abdurrahman bin Rustem, 

Asim Es Sidràtij dhe të tjerë.  

 

4- Ebu Amr Rebij’ë bin Habijb El Ferahijdi 

 Është prej imamëve të ibadive dhe autor i një “Musbedi” të 

botuar, ndër librat e burrave të Ehli Synetit. Në lidhje me këtë 

personalitet të ibadive, nuk kemi gjetur ndonjë jetëshkrim të 

mjaftueshëm. Numërohet ndër pionierët e mbledhësve të hadithit 

dhe të atyre që kanë shkruar në fushën e hadithit.  

 

5- Ebu Jahja Abdullah bin Jahja El Kendi  

 Abdullah bin Jahja bin Umer El Kendi, është prej 

Hadremeuti dhe ka qenë gjykatës për Ibrahijm bin Xhebeleh, 

qeveritarit të Hadremetit, Kasim bin Umer, i cili, nga ana e tij, 

ishte guvernator i Jemenit, i ngarkuar me këtë detyrë prej kalifit 

Mervan. Është larguar prej Hadremeutit rreth vitit 128 të Hixhretit 

dhe rreth tij u mblodh një grup. Më pas, ai e shtriu sundimin e tij 

mbi Omanin, Jemenin dhe Hixhazin. Në vitin 130 të Hixhretit, 
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kalifi Mervan bin Muham‟med përgatit një ushtri, nën komandën 

e Abdulmelik bin Muham‟med bin Atij‟jeh Es Saëdij dhe mes të 

dyve u zhvillua një luftë e madhe, në të cilën gjetën vdekjen 

Abdullah bin Jahja dhe pjesa më e madhe e ibadive që ishin me të, 

kurse ata që mbetën, u bashkuan me khavarixhët që gjendeshin në 

trevat e Hadremeutit. 

 

Shtetet e ibadive 

 Nën emrin e ibadive është lidhur, është formuar një numër 

shtetesh në katër vende islame: 

1- Shteti ibadi në Oman, që shpalli pavarësinë prej shtetit të 

abasive, në kohën e Ebu Ab‟bas Es Sef‟fah, në vitin 132 të 

Hixhretit. Ky shtet vazhdon edhe në ditët e sotme. 

2- Shteti ibadi në Libi, në vitin 140 të Hixhretit, por që nuk 

jetoi gjatë dhe u asgjësua pas tre vjetësh. 

3- Shteti ibadi në Algjeri, që u themelua në vitin 160 të 

Hixhretit dhe qëndroi afërsisht deri në vitin 190 të Hixhretit. Më 

pas këtë shtet e shembi shteti i ubejdive. 

4- Shteti ibadi në Andaluzi, sidomos në dy ishujt Majorka 

dhe Minjorka. Ky shtet u shemb ditën që u shemb edhe shteti i 

Andaluzisë. 

 Këta ishin ibaditët dhe kjo është e kaluara dhe e tanishmja e 

tyre. Në të vërtetë, kemi paraqitur shkurtimisht historinë, lindjen, 

personalitetet dhe doktrinat e tyre. 

 

* * * 
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SHI’AT IMAMIJ 

 

 

Fjala “shi‟a”, nga ana gjuhësore dhe si term 

 Nga ana gjuhësore, fjala “shi‟a” është në kuptimin e një 

grupi që bashkëpunon me njëri-tjetrin për një punë të vetme në 

çështjet e tyre, për shembull, thuhet: “teshàjeal kaumu” - “kombi 

bashkëpunoi”, kur njerëzit bashkëpunojnë njëri me tjetrin. 

Gjithashtu, në disa raste, fjala “shi‟a” thuhet në përgjithësi, në 

kuptimin e pjesëtarit të një grupi që ndjek të njëjtën rrugë me 

pjesëtarët e grupit të tij, ashtu siç e lexojmë këtë kuptim në fjalën e 

Allahut të Lartësuar:  

“ َعِتِ  َعَلى الَِّذي ِمْن َعُ وِّباِ   festegàthehul‟ledhij min shij‟atihi” - ”َ  ْستَ َ  اَُ  الَِّذي ِمْن ِ ی ْ

alel‟ledhij min aduv‟vihi” – “Por vullneti Ynë ishte që t‟u jepnim 

mirësi atyre që qenë të shtypur në tokë, t‟i bënim prijës e 

trashëgimtarë.” (Sure “El Kasas”, ajeti 15) dhe: 

 “  *ue in‟ne min shij‟atihi leibràhim“ - ” ِ ْ  َ  َي َ  َُّ  ِ َ ْلٍب َسِلْی ٍ *َوِ اَّ ِمْن ِ یَعِتِ َ ِ  ْ رَاِهْی َ 

idh xhàe rab‟behù bikalbin selijmin” – “Pa dyshim që një nga ithtarët 

e (besimit të) tij (Nuhut) ishte Ibrahimi. Ai i erdhi Zotit të vet me 

zemër të pastër.”.  (Sure “Es‟sàf‟fàt”, ajetet 83-84). 

 Si term, fjala “shi‟a” thuhet për disa emra të përgjithshëm, 

me cilësi të ndryshme, si më poshtë: 
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1- Shi‟a: quhet ai që ka dashuri për Imam Aliun (Paqja qoftë 

mbi të!) dhe për djemtë e tij, duke i konsideruar ata si pjesëtarë të 

familjes së Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!). Dihet se dashurinë ndaj tyre Allahu i 

Lartësuar e ka bërë detyrim me fjalën e Tij:  

“  kul là es‟elukum alejhi…“ - ”ُ ل الَّ  َ ْسأَُلُ ْ  َعَلْیِ  َ ْ راً ِ الَّ اْلَ َو ََّ  ِ  اْلُ ْرَ  

exhren il‟lel meved‟dete filkurbà” - “Thuaj: unë nuk u kërkoj ndonjë 

shpërblim për thirrjen që u bëj, vetëm respekt e dashuri që jemi 

të afërm.”. (Sure “Esh Shurà, ajeti 23).  

Në këtë kuptim, fjala “shi‟a” përfshin të gjithë myslimanët, 

me përjashtim të atyre që besojnë në urrejtjen ndaj Aliut (nasibitë), 

të cilët, sipas dëshmisë, i dërgojnë salavate Profetit të tyre në 

namazet e lutjen e tyre dhe lexojnë mëngjes e mbrëmje ajetet e 

zbritura në lidhje me ta. Ja si i përshkruan nasibitët Imam Shafiji: 

“O familje e të Dërguarit të Allahut, dashuria për ju 

është obligim prej Allahut me Kur‟ànin që Ai zbriti. 

Ju jeni të mjaftueshëm në rëndësinë e madhështisë suaj. 

Kush nuk bie në salavat për ju, për atë s‟ka namaz.”1 

 

2- Ai i jep përparësi Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) ndaj 

Osmanit, ose ndaj kalifëve në përgjithësi, duke besuar se Imam 

Aliu është i katërti i kalifëve, por ai i jep përparësi Imam Aliut 

(Paqja qoftë mbi të!) për shkak të virtyteve e meritave të tij të 

pohuara për të, prej vetë të Dërguarit më të madh (Paqja dhe bekimi 

                                                            
1 “Es‟savàik”, f. 148. 
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i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), virtyte e merita që i 

kanë shkruar autorët e librave të hadithit në “Sahijhët” e në 

“Musnedët” e tyre. 

3- Shi‟a është ai që mban anën e Imam Aliut (Paqja qoftë mbi 

të!) e të fëmijëve të tij, duke i konsideruar ata zëvendësit e të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) dhe imamët e ymetit, pas të Dërguarit, të cilët 

vetë i Dërguari i ka vënë ata në këtë pozitë, me urdhër prej 

Allahut të Lartësuar. Vetë Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka përmendur emrat 

dhe karakteristikat e tyre. Në këtë kuptim, fjala “shi‟a” do të thotë 

“ai që studiohet në këtë pozitë”. Është shumë e njohur thënia se 

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) është i porosituri, madje mbiemri “i 

porosituri” është bërë një prej epiteteve të tij. Me këtë epitet, Imam 

Aliun (Paqja qoftë mbi të!) e kanë përmendur poetët në vëllimet e 

tyre poetike, madje vetë Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) thotë në 

disa prej hytbeve të tij: “Asnjë prej ymetit nuk mund të krahasohet 

me familjen e Muhamedit, asnjë nuk mund të barazohet me ta nga 

ana e mirësive që ata kanë. Ata janë themeli i fesë, janë kolonat e 

diturisë së vërtetë, atyre u besohet më e çmuara, me ata bashkohet 

ai që vjen më pas. Ata kanë karakteristika që vërtetojnë të drejtën 

për udhëheqje dhe te ata është porosia e trashëgimia.”.1 

 Me fjalë të përgjithshme, fjala “shi‟a” përfshin cilindo që 

thotë se udhëheqja e ymetit i takon Imam Aliut (Paqja qoftë mbi 

të!), pas të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) do 

të jetë në postin e Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut 

                                                            
1 “Nehxhul Belàgah”, Hytbeja 2. 
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qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe ai do të kryejë të gjitha 

detyrat që kanë lidhje me punën e Profetit, por kurrë nuk është 

profet dhe atij nuk i zbritet shpallje. Të gjitha këto janë me tekste 

të ardhura prej të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).  

 Bazuar mbi këto shpjegime, thënia që e rregullon punën e 

Shi‟izmit dhe që është kolona e fortë e Shi‟izmit, mbetet thënia, në 

lidhje me porosinë e udhëheqjes. Në këtë kuptim, Shi‟izëm do të 

thotë besim, se Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) është i porosituri 

dhe ai është udhëheqësi, kurse punët e tjera përveç kësaj, nuk 

mund të shërbejnë si vërtetues për termin Shi‟izëm, prandaj 

personi që nuk e ka këtë besim, atij nuk i thuhet shi‟a.  

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.............................. امللل والّنحل-املذاهب االسالمیة ................................  

209 

 

PJESA E PARË 

 

 

FILLIMI I SHI’IZMIT DHE  

HISTORIA E FORMIMIT TË TIJ 

 

 Shumë shkrimtarë të mëparshëm e të rinj pretendojnë se 

Shi‟izmi është një medh‟heb si të gjitha medh‟hebet e tjera islame. 

Të tjerë, të cilët, duke parë pasojat e luftërave politike, kanë arritur 

të thonë se Shi‟izmi është rezultat i polemikës teologjike dhe i 

konflikteve ideore. Në këtë prizëm, ata filluan të bëjnë studime 

rreth historisë së lindjes së Shi‟izmit në mjedisin islam dhe nga 

studimet e tyre duket sikur ata e marrin Shi‟izmin si një dukuri të 

përveçme në shoqërinë islame dhe mendojnë se Shi‟izmi është 

pjesë prej trupit të ymetit islam, duke e konsideruar atë një sektor 

që u formua me kalimin e kohës për shkak të ngjarjeve dhe 

zhvillimeve politike, shoqërore e ideore, zhvillime që çuan në 

formimin e këtij medh‟hebi, si një pjesë e atij trupi të madh. Më 

pas kjo pjesë erdhi duke u zgjeruar dalëngadalë. 

 Këta të fundit, e supozojnë Shi‟izmin si një dukuri të 

ardhur. Nën këndvështrimin e këtij supozimi, ata filluan të 

kontrollojnë të metat e këtij medh‟hebi. Në këtë vazhdë, ata 

shkuan deri aty sa të thonë se fillimi i Shi‟izmit është rezultat i një 
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reagimi politik e ideor. Në të vërtetë, do të ishte më mirë që ata, 

para se të nxitonin të shprehnin këto mendime, duhet të dinin se 

Shi‟izmi ka lindur që në kohën e Profetit më të nderuar (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), atëherë ata do 

të dinin se Islami është si dy faqet e një monedhe të vetme, 

domethënë se Shi‟izmi s‟ka as histori e as fillim të vetin, përveç 

historisë së Islamit, e fillimit të tij dhe Profeti Muhamed (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) është ai që e 

mbolli farën e Shi‟izmit në thellësinë e Islamit, që prej ditës së 

parë, kur ai u urdhërua që e vërteta të thuhej hapur, me zë të lartë 

dhe ai iu përgjigj thirrjes së Zotit të tij. 

 Kështu që Shi‟izmi s‟është gjë tjetër veçse vijimësia e 

udhëheqjes së Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), pas kalimit të tij prej kësaj jete, me anë 

të rrugës së personit, të cilin ai vetë e caktoi Imam për njerëzit dhe 

udhëheqës e komandant për ymetin, personi që ai la porosinë që 

të vazhdonte të udhëzonte në rrugën e drejtë për realizimin e 

objektivit të kërkuar. Ky fillim ishte një punë, në të cilën Profeti 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) e ka theksuar në shumë vende me rëndësi të madhe, në ato 

vende ku ai ka ndaluar dhe aty u ka folur njerëzve. Meqë Shi‟izmi 

është i kristalizuar në vijimësinë e udhëheqjes me anë të të 

porositurit, ne nuk gjejmë për Shi‟izmin histori tjetër përveç 

historisë së Islamit dhe të teksteve që kanë ardhur prej Profetit të 

Islamit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!). 

 Kështu që shi‟at janë myslimanët prej muhaxhirinëve dhe 

prej ensarëve, si dhe prej brezave që erdhën më pas, të cilët i 

ndoqën muhaxhirinët dhe ensarët me punë të mira. Janë ata që 
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mbetën në rrugën që ishte në kohën e të Dërguarit të Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), për 

çështjen e udhëheqjes dhe as nuk e ndryshuan e as nuk ia dhanë 

këtë të drejtë ndonjë tjetri. Veç kësaj, nuk u dhanë rëndësi 

interesave të pretenduara ndaj teksteve, pasi këto kritere të qarta 

ata i gjenin në fjalën e Allahut të Lartësuar:  

ُموا  َ ْ َ َ َ ِي اِا َوَ ُسولِ ِ “ ْیٌ  َعِلْی ٌ   ۚ  َوا  َُّ وا اللَّ َ  ۖ    َ   َ  ُّدَ   الَِّذ َن  َمُنوا اَل  ُ َ  ِّب  ”ِ اَّ اللََّ   َِ

“Jà ej‟juhel‟ledhijne àmenù là tukad‟dimù bejne jedejil‟làhi ue resùlihi 

uet‟tekull‟llàhe in‟nell‟llàhe semijun alijmun” – “O besimtarë, mos 

bëni asgjë para (se të orientoheni me udhëzimin) e Zotit dhe të 

Dërguarit të Tij; kijeni frikë Allahun; Allahu padyshim që 

dëgjon gjithçka dhe ka dijeni për të gjitha punët.”. (Sure “El 

Huxhuràt, ajeti 1).  

 Por ata patën frikë bazat e degët prej Imam Aliut (Paqja 

qoftë mbi të!) dhe prej familjes erëkëndshme. Ky ishte shkaku që 

ata anuan kah grupi tjetër, të cilët nuk iu nënshtruan teksteve që 

flasin për kalifatin, udhëheqjen dhe parësinë e familjes 

erëkëndshme. Ata i lanë tekstet dhe u kapën pas interesave. 

 Hadithet e transmetuara, që flasin për të drejtën e 

dashamirësve të Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!), të thëna me fjalën 

e Profetit Muhamed (Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi 

familjen e tij!), e heq mbulesën e vënë para fytyrës së të vërtetës 

dhe tregojnë qartë se një pjesë e muhaxhirinëve u bashkuan rreth 

të porositurit dhe ishin të njohur si dashamirës e përkrahës të 

Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!), edhe gjatë kohës së vazhdimit të 

zbritjes së mesazhit. Për më tepër, vetë Profeti Muhamed (Paqja 
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dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) i ka 

përshkruar ata me frazën: “Ata janë të shpëtuarit.”. 

Nëse ti i nderuar lexues, ke dyshim për këtë, unë do të lexoj 

për ty disa tekste që kanë ardhur, në lidhje me këtë çështje: 

1- Ibn Merdevij‟jeh ka nxjerrë prej Aishes: “Unë e pyeta të 

Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!): „Kush është njeriu më i nderuar te Allahu?‟” 

Ai më tha: “O Aishe, a nuk e ke lexuar ajetin:  

“ ُر اْلَ ِ َّةِ   in‟nel ledhijne àmenù“ -”ِ اَّ الَِّذْ َن  َمُنوا َوَعِ ُلوا ال َّ حِلَ ِا  ُولَِ َ  ُهْ  َ ی ْ

ue amilus‟sàlihàti ulàike hum khajrul berij‟jeti” – “ata që besuan dhe 

bënë punë të mira, ata janë njerëzit më të mirë.”?” 1,2. 

2- Ibn Asakiri ka nxjerrë prej Xhabir bin Abdullahut: “Ishim 

te Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), ndërkaq erdhi Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) dhe 

Profeti menjëherë tha: „Betohem në Atë që e ka në dorën e Tij 

shpirtin tim, padyshim ky dhe dashamirësit e tij, janë të shpëtuarit 

në Ditën e Kiametit.‟” Pastaj zbriti ajeti:  

“ ُر اْلَ ِ َّةِ   in‟nel ledhijne àmenù ue“ - ”ِ اَّ الَِّذْ َن  َمُنوا َوَعِ ُلوا ال َّ حِلَ ِا  ُولَِ َ  ُهْ  َ ی ْ

amilus‟sàlihàti ulàike hum khajrul berij‟jeti” – “ata që besuan dhe 

bënë punë të mira, ata janë njerëzit më të mirë.”.  

Sahabët e Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), kur vinte Imam Aliu (Paqja 

qoftë mbi të!), thoshin:  

                                                            
1 Sure “El Bej‟jineh”, ajeti 7. 
2 “Ed‟durr‟rrul Menthùr”, vëll. 6, f. 59. 
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“Erdhi njeriu më i mirë.”1 

3- Ibn Adi ka nxjerrë prej Ibn Abasit, i cili tregon: Kur zbriti 

ajeti: 

“ ُر اْلَ ِ َّةِ   in‟nel ledhijne àmenù ue“ - ”ِ اَّ الَِّذْ َن  َمُنوا َوَعِ ُلوا ال َّ حِلَ ِا  ُولَِ َ  ُهْ  َ ی ْ

amilus‟sàlihàti ulàike hum khajrul berij‟jeti” – “ata që besuan dhe 

bënë punë të mira, ata janë njerëzit më të mirë.”, i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) i tha Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!): “Ai je ti dhe ndjekësit e tu. 

Në Ditën e Kiametit, ju jeni të kënaqur dhe të favorizuar.”.2 

4- Ibn Merdevij‟jeh ka nxjerrë prej Imam Aliut (Paqja qoftë 

mbi të!), i cili tregon: “Më tha i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), a nuk e ke dëgjuar 

fjalën e Allahut: “ ُر اْلَ ِ َّةِ   in‟nel“ - ”ِ اَّ الَِّذْ َن  َمُنوا َوَعِ ُلوا ال َّ حِلَ ِا  ُولَِ َ  ُهْ  َ ی ْ

ledhijne àmenù ue amilus‟sàlihàti ulàike hum khajrul berij‟jeti” - “ata 

që besuan dhe bënë punë të mira, ata janë njerëzit më të 

mirë.”?”. Pastaj i tha: “Ti dhe përkrahësit e tu, premtimi për mua dhe 

premtimi për ju është pellgu dhe, kur ymetet të vijnë për të dhënë llogari, 

do të luten mashtrues duke ecur me të hedhura.”.3 

5- Ibn Haxheri, në librin e tij “Es‟savàik”, transmeton prej 

Umu Selemes, e cila ka thënë: “Ishte nata ime dhe Profeti 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) ishte te unë. Ndërkaq te ai erdhi Fatimja, e ndjekur prej Imam 

                                                            
1 “Ed‟durr‟rrul Menthùr”, vëll. 6, f. 59. 
2 Po aty. 
3 Po aty. 
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Aliut (Paqja qoftë mbi të!), të cilit Profeti i tha: „O Ali, ti dhe shokët e 

tu jeni në Xhenet, ti dhe përkrahësit e tu jeni në Xhenet.‟”.1 

6- Ahemdi, në pjesën “El Menàkib”, transmeton se Profeti 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) i tha Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!): “A nuk je i kënaqur të jesh 

së bashku me mua në Xhenet dhe pas nesh të jenë Hasani, Hysejni dhe 

pasardhësit tanë dhe gratë tona prapa pasardhësve tanë, kurse përkrahësit 

tanë të jenë nga e djathta e nga e majta jonë?”.2 

7- Ed Dejlemij‟ji ka nxjerrë se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) i ka thënë Imam 

Aliut (Paqja qoftë mbi të!): “O Ali, Allahu të ka falur mëkatet ty, 

pasardhësve të tu, fëmijëve të tu, grave të tua dhe përkrahësve të tu. Të 

përgëzoj, se ti me të vërtetë je më barkboshi.”3 

8- El Megazelij transmeton sipas përcjelljes së Enes bin 

Malikut, i cili tregon se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Prej ymetit 

tim shtatëdhjetë mijë vetë do të hyjnë Xhenet pa dhënë llogari.”. Pastaj u 

kthye në drejtim të Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) dhe tha: “Ata 

janë përkrahësit e tu dhe ti je para tyre.”.4 

 Ka edhe transmetime të tjera që tregojnë se Imam Aliu 

(Paqja qoftë mbi të!) ishte i dalluar në mesin e sahabëve të Profetit 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) dhe ai kishte përkrahës e pasues, të cilët kishin cilësi e 

                                                            
1 “Es‟savàik”, f. 161. 
2 “Es‟savàik”, f. 161. 
3 Po aty. 
4 “El Menàkib” i El Megàzelij, f. 293. 
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karakteristika të njohura gjatë kohës kur Profeti ishte në këtë jetë 

dhe pas tij. 

 

Shi’at në thëniet e historianëve dhe të krerëve të 

grupeve 

 Fjala “shi‟a” mori përhapje të madhe pas kohës së të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!). Shi‟a u thuhej atyre që kishin prijës e udhëheqës 

Imam Aliun (Paqja qoftë mbi të!) e familjen e tij dhe besonin se ai 

ishte Imami dhe i porosituri. Të gjitha këto dalin qartë prej 

thënieve të historianëve dhe krerëve të grupeve. Në vijim sjellim 

disa prej thënieve të tyre: 

1- El Mesudi, në ngjarjet e vdekjes së Profetit Muhamed 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

tregon: “Imam Aliu dhe përkrahësit e tij, që ishin së bashku, pasi u dha 

besa për Ebu Bekrin, qëndruan në shtëpinë e Aliut.”.1 

2- En Nùbakhtij (vdekur në vitin 313 të Hixhretit) ka thënë: 

“Grupi i parë i shi‟ave është grupi i përkrahësve të Ali bin Ebu 

Talibit. Ata u quajtën shi‟a, përkrahësit e Imam Aliut (Paqja qoftë 

mbi të!) gjatë kohës së Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe pas tij. Ata ishin të njohur 

që ndalonin te Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) dhe pranonin se ai 

është Imami.”.2 

                                                            
1 “Evesij‟jetu”, f. 121. 
2 “Firekush Shij‟ah”, f. 15. 



........................................................Mesh’hebet islame – Grupimet dhe fraksionet............................................................  

216 

3- Ebul Hasen El Esh‟arij ka thënë: “Atyre u thuhet “shi‟a” 

se ata ndihmuan Imam Aliun (Paqja qoftë mbi të!) dhe i jepnin atij 

përparësi mbi të gjithë sahabët e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).”.1 

4- Esh Sheherstànij thotë: “Shi‟a janë ata që ndihmuan 

Imam Aliun (Paqja qoftë mbi të!), në mënyrë të veçantë dhe thanë se 

ai është Imami dhe kalifati i takon atij, me tekst dhe sipas 

porosisë.”.2 

5- Ibn Hazmi ka thënë: “Kush miraton thënien se Imam 

Aliu (Paqja qoftë mbi të!) është njeriu më i mirë, pas të Dërguarit të 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) dhe Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) është njeriu që ka të drejtë 

më shumë se kushdo tjetër të jetë imam dhe këtë të drejtë, pas tij e 

kanë djemtë e tij, ai është shi‟a.”.3 

 Këto ishin pak prej vërshimit dhe pak prej shumës që ka 

arritur te ne prej thënieve të historianëve, krerëve të grupeve dhe 

autorëve të kumtesave. Të gjitha këto tregojnë qartë se një grup 

prej ymetit, gjatë kohës që i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ishte në këtë jetë, pas tij 

dhe deri në kohën e khulefave e pas tyre, ishin të njohur si 

përkrahës të Imam Aliut. Madje fjalën “shi‟a” e ka përdoruar vetë 

i Dërguari Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!). Natyrisht që në përdorimin e kësaj fjale, Profetin 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) e ka ndjekur edhe ymeti.  

                                                            
1 “Mekàlàtul Islamij‟jijne”, vëll. 1, f. 65. 
2 “El Milelu uen‟nihalu”, vëll. 1, f. 131. 
3 Kapitulli “El Milelu uen‟nihalu”, vëll. 2, f. 113. 
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Pionierët e Shi’izmit në kohën e Profetit Muhamed 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen 

e tij!) 

 Tani, për ty i nderuar lexues, emrat e një grupi prej 

sahabëve, të cilët i qëndronin pranë Imam Aliut (Paqja qoftë mbi 

të!) dhe ishin të njohur për këtë ndihmë e përkrahje: 

1: Abdull‟llah bin Ab‟bas; 2: Fadl bin Ab‟bàs; 3: 

Ubejdull‟llàh bin Ab‟bàs; 4: Kathem bin Ab‟bàs; 5: 

Abdurr‟rrahmàn bin Ab‟bàs; 6: Temàm bin Ab‟bàs; 7: Ukajl bin 

Ebù Tàlib; 8: Ebù Sufjàn bin El Harth bin Abdulmut‟talib; 9: Nufel 

bin El Harth; 10: Abdull‟llàh bin Xhafer bin Ebù Tàlib; 11: Aun bin 

Xhafer; 12: Muham‟med bin Xhafer; 13: Rebij‟ah bin El Harth bin 

Abdulmut‟talib; 14: Et‟tufejl bin El Harth; 15: El Mugijreh bin 

Nùfel bin El Hàrith; 16: Abdull‟llàh bin El Harth bin Nufel; 17: 

Abdull‟llàh bin Ebù Sufjàn bin El Harth; 18: Ab‟bàs bin Rebij‟ah 

bin El Harth; 19: Ab‟bàs bin Utbeh bin Ebù Leheb; 20: 

Abdulmut‟talib bin Rebij‟ah bin El Harth; 21: Xhafer bin Ebù 

Sufjan bin El Harth. 

 Këta ishin prej figurave të shquara të tribusë beni Hashim. 

Tani edhe një grup tjetër prej përkrahësve të Imam Aliut (Paqja 

qoftë mbi të!): 

22: Selmàn El Muham‟medij; 23: El Mikdàd bin El Esved El 

Kendij; 24: Ebù Dherr El Gaf‟fàrij; 25: Am‟màr bin Jàser; 26: 

Hudhejfeh bin El Jemàn; 27: Khuzajmej bin Thàbit; 28: Ebù Ej‟jùb 

El Ensàrij; 29: Ebù El Hejthem Màlik bin Et‟tijhàn; 30: Ubej bin 
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Kab; 31: Sad bin Ubàdeh; 32: Kajs bin Sad bin Ubàdeh; 33: Adij bin 

Hàtem; 34: Ubàdeh bin Es‟sàmit; 35: Bilàl bin Rebàh El Habeshij; 

36: Ebù Ràfi shërbyesi i të Dërguarit të Allahut; 37: Hàshim bin 

Utbeh; 38: Uthmàn bin Hanijf; 39: Sehl bin Hanijf; 40: Hakijm bin 

Xhibeleh El Abdij; 41: Khàlid bin Seijd bin El As; 42: Ebulhasijb El 

Eslemij; 43: Hind bin Ebù Hàleh Et‟temijmij; 44: Xhudeh bin 

Hubejreh; 45: Haxher bin Adij El Kendij; 46: Amr bin El Hamk El 

Khuzàij; 47: Xhàbir bin Abdull‟llàh El Ensàrij; 48: Muham‟med bin 

Ebù Bekr; 49: Ebàn bin Seijd bin El As; 50: Zejd bin Sùhàn 

Ez‟zejdij. 

 Këta pesëdhjetë sahabë janë prej shtresës më të lartë të 

shi‟ave, përkrahësve të Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!). Kush ka 

dëshirë për më shumë hollësi, në lidhje me jetën e tyre dhe 

përkushtimin e tyre, në mbështetje të Imam Aliut (Paqja qoftë mbi 

të!), le të lexojë librat e shkruara për këta burra. 

 

* * * 
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PJESA E DYTË 

 

 

DYSHIME RRETH HISTORISË SË SHI’AVE 

 

 Tani u njohe me historinë e shi‟ave dhe mësove se Shi‟izmi 

nuk është as pjellë e polemikës teologjike dhe as prodhim i 

politikave të kohës, por siç u tha, është faqja tjetër e fytyrës së 

Islamit, siç janë dy faqet e një monedhe. Megjithëkëtë, ka një grup 

historianësh dhe autorë librash e kumtesash që mendojnë se 

Shi‟izmi është një punë jo e zakonshme, që ka ndodhur në 

shoqërinë islame. Bazuar mbi këtë mendim të tyren, ata kanë 

kryer studime në lidhje me fillimin dhe burimin e Shi‟izmit, madje 

janë munduar të ngjallin dyshime rreth historisë së Shi‟izmit.  

Tani, për ty i nderuar lexues, po shpalosim dyshimet e 

lartpërmendura në formë kritike dhe analize. 
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DYSHIMI I PARË 

 

SHI’AT NË DITËN E SEKIJFES 

 

 Ajo që ndodhi në Ditën e Sekijfes meriton të lexohet dhe të 

analizohet, pasi disa historianë fantazojnë se Shi‟izmi u shfaq pas 

mbledhjes në Sekijfe.  

 Et‟aberij‟ji thotë se ensarët u mblodhën në Sekijfen e tribusë 

beni Saide, me qëllim që t‟i jepnin besën Sad bin Ubadehit dhe, 

kur për këtë punë u njoftua Ebu Bekri, ai, i shoqëruar prej Omerit 

dhe Ebu Ubejdeh bin El Xherr‟rràh, me të shpejtë shkuan te 

ensarët e mbledhur në Sekijfe. Ebu Bekri i pyeti ata: “Si është kjo 

punë?” Ata iu përgjigjën: “Prej nesh një prijës dhe prej jush një 

prijës.” Ndërkaq Ebu Bekri tha: “Prej nesh prijësit dhe prej jush 

ministrat.” 

Ajo mbledhje përfundoi, kur Omeri dha besën për Ebu 

Bekrin dhe pas tij e dhanë besën për të edhe të tjerët. Ensarët, ose 

disa prej ensarëve thanë: “Ne nuk e japim besën për asnjë tjetër, 

përveç Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!).” 

Më pas, Omer bin El Khat‟tàbi shkoi në shtëpinë e Imam 

Aliut (Paqja qoftë mbi të!), ku gjeti Talhain, Zubejrin dhe disa burra 

prej muhaxhirinëve, të cilëve u tha: “Betohem në Allah! Ose do t‟u 

vë zjarrin, ose do të dilni për të dhënë besën!”. 
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Pastaj u largua. Zubejri doli me shpatë të zhveshur në dorë, 

por u pengua dhe shpata i ra nga dora, por ai u hodh mbi shpatën 

dhe e mori. 

 Aliu dhe Zubejri mbetëm prapa. Ndërkaq Zubejri, me 

shpatë në dorë, tha: “Nuk do ta fus shpatën në mill, derisa besa të 

jepet për Imam Aliun.” Kjo fjalë arriti te Ebu Bekri dhe te Omeri, 

të cilët thanë: “Duhet t‟i merrni shpatën Zubejrit.”.1 

 Shënim: Në lidhje me këto thënie, tekstet tregojnë se 

mendimi i Shi‟izmit (mbështetja e ndihma) në favor të Imam Aliut 

(Paqja qoftë mbi të!) ishte mendim i pjekur në mendjet e 

përkrahësve të tij, që në kohën e të Dërguarit të Allahut dhe, kur 

grupi i përkrahësve të Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!), pa se e 

drejta doli prej boshtit të saj, ata ishin të vendosur të mbaheshin 

me të vërtetën dhe për këtë qëllim u mblodhën në shtëpinë e 

Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!), për të cilin kishte porositur vetë 

Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) gjatë gjithë jetës së tij. Është shumë larg mendjes të 

thuhet se ata u bashkuan në këtë mendim pikërisht brenda asaj 

dite të rënduar. Është e qartë se kundërshtimi ka qenë i pranishëm 

gjatë gjithë jetës ë Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe për këtë ata ishin të 

vendosur. Në këtë gjendje, mendimi i tyre për të përkrahur e për 

ta ndihmuar Imam Aliun (Paqja qoftë mbi të!), nuk qe një mendim i 

lindur nën trysninë e ngjarjeve të ditës. 

 Në kohën e besëdhënies Ebu Dherri tha: “Vutë atë që ishit 

të kënaqur dhe latë të afërmin, sikur ju të kishit vënë punën në 

Ehli Bejtin e Profetit tuaj (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 
                                                            
1 “Tàrijkhut Taberij”, vëll. 2, f. 443-444. 
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dhe mbi familjen e tij!), nuk do të kishte dy vetë që t‟u 

kundërshtonte.”.1 

 Selmani tha: “Derdhët të moshuarin dhe gabuat në metalin 

e çmuar. Sikur ju të kishit vënë punën e udhëheqjes te ata, nuk do 

të kishte dy vetë që do të dilnin kundër jush dhe me siguri që do 

të hanit me bollëk.”. 

 Zubejr bin Bekari, në librin “El Mùfekij‟jàt”, tregon: “Masa 

e muhaxhirinëve dhe krerët e ensarëve nuk dyshonin se Imam 

Aliu (Paqja qoftë mbi të!) do të ishte udhëheqësi.”. 

 El Xheuherij‟ji, në librin e tij “Kitàbus Sekijfeh”, tregon: 

“Selmani, Zubejri dhe disa prej ensarëve kishin dëshirë që besa të 

jepej për Imam Aliun (Paqja qoftë mbi të!).”. 

 Gjithashtu, ai transmeton: “Kur besa u dha për Ebu Bekrin 

dhe u vendos që udhëheqësi të ishte ai, shumë vetë prej ensarëve 

u penduan, qortonin njëri-tjetrin dhe filluan të brohorasin emrin e 

Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!), por të tjerët nuk i miratuan.”.2 

 Zakonisht, është e pamundur që një mendim i tillë të piqej 

në mesin e tyre brenda një dite. Ky fakt tregon qartë se mendimi 

që Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) të ishte udhëheqësi, ishte një 

mendim që kishte hedhur rrënjë ne mesin e myslimanëve të 

kohës, që para vdekjes së Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Gjithashtu, këtë 

mendim e përforcojnë thëniet që Profeti Muhamed (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka përmendur 

                                                            
1 “Tarijkhul Ja‟kùbij”, vëll. 2, f. 103. 
2
 “Sherhu Nehxhul Belàgah”, vëll. 6, f. 43-44. 
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në lidhje me të drejtën e Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) dhe të 

familjes së tij erëkëndshme për udhëheqje. Por, realisht, në atë 

kohë, për këtë çështje u panë disa qëndrime të ndryshme. 

Natyrisht që abstenimi i sahabëve për t‟i dhënë besën kalifit dhe 

kërkesa e tyre për t‟i dorëzuar punën e udhëheqjes Imam Aliut 

(Paqja qoftë mbi të!), në të vërtetë, vinte për faktin se ata ishin prej 

përkrahësve e ndihmuesve të Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!), që 

në kohën e Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!). Ky qëndrim i sahabëve, përkrahës e 

mbështetës të Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!), ishte, thjesht, 

sinqeritet nga ana e tyre ndaj vetë Profetit Muhamed (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), prandaj, si 

është e mundur të thuhet që mendimi për Shi‟izmin u formua në 

ditën e Sekijfes?! 
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DYSHIMI I DYTË 

 

 

SHI’IZMI ËSHTË SAJESA E ABDULLAH BIN 

SEBES 

 

 

 Et Taberiji, në “historinë” e tij, shkruan: “Abdullah bin 

Sebe, më parë, ishte në fenë e jehudive dhe ishte prej banorëve të 

Sanasit, kurse nëna e tij ishte Seuda. Abdullah bin Sebe pranoi 

Islamin në kohën e Osmanit dhe më pas ka lëvizur nëpër vendet e 

myslimanëve, ku është munduar t‟i çojë ata në rrugën e humbjes. 

Ka filluar aktivitetin e tij në krahinën e Hixhazit, pastaj kaloi në 

Basra, në Kufe dhe më pas në Sham, por ai nuk pati fuqi të 

ndikonte në banorët e Shamit për ato që ai dëshironte, kështu që 

atë e dëbuan dhe ai u detyrua të kalojë në Egjipt, ku jetoi në mesin 

e egjiptianëve. Në Egjipt ai u thoshte banorëve: “Me të vërtetë, 

është çudi me atë që thotë se Isai do të kthehet dhe gënjen, kur 

thotë se patjetër edhe Muhamedi do të kthehet, kur Allahu i 

Gjithëfuqishëm thotë: “  In‟nel‟ledhij“ -”ِ اَّ الَِّذي  َ َر َ  َعَلْیَ  اْلُ ْر َا َلرَا ُّدَ  ِ َ  َمَع  ٍ 

fereda alejkel Kur‟àne leràd‟duke ilà meàdin” – “S‟ka dyshim se Ai që 

ta bëri ty obligim Kur‟ànin, Ai do të të kthejë ty aty nga 
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erdhe.”.1; siç shihet, vetë ajeti tregon se Muhamedi ka më shumë 

të drejtë se Isai, që të kthehet.”.  

Kjo fjalë e tij u pranua dhe ata e bënë të tyre thënien për 

kthimin, kështu ata filluan të flasin për kthimin. Më pas, ai u tha 

atyre: “Ka pasur 1000 profetë dhe çdo profet kishte një të 

porositur dhe i porosituri i Muhamedit është Imam Aliu.”. 

Më pas Abdullah bin Sebe tha: “Muhamedi është Profeti i 

fundit dhe Imam Aliu është i porosituri i fundit, kurse Osmani 

është rrëmbyesi i të drejtës së të porositurit, prandaj është detyrë 

ngritja kundër tij dhe kthimi i të drejtës atij që i takon.”. 

 Abdullah bin Sebe i shpërndau thirrësit e tij nëpër trevat 

islame, duke u theksuar atyre detyrën që të urdhëronin për punë 

të mirë dhe të ndalonin punën e keqe, njëkohësisht të 

kundërshtonin qeveritarët. Në këtë propagandë, atë e pasuan 

grupe prej myslimanëve, ndër të cilët kishte edhe prej sahabëve të 

mëdhenj e historikë, si Ebu Dherri, Amar bin Jaseri, Muhamed bin 

Hudhejfeh, Abdurrahman bin Adijs, Muhamed bin Ebu Bekr, Sasa 

bin Suxhan El Abdij, Malik El Eshter dhe të tjerë prej myslimanëve 

më të mirë e më të dëgjuar.  

Pasuesit e Abdullah bin Sebes i nxisnin njerëzit të 

ngriheshin kundër qeveritarëve të tyre dhe ndjekësit e tij punuan 

me shumë zell për të zbatuar planin e udhëheqësit të tyre. Madje 

ata shkruan edhe libra, në të cilat vinin në dukje të metat e 

qeveritarëve. Këto libra i dërgonin edhe nëpër krahina të tjera 

islame përveç Egjiptit. Rezultat i këtij aktiviteti qe se grupe 

myslimanësh, nën nxitjen e pasuesve të Abdullah bin Sebes, u 

                                                            
1 Sure “El Kasas”, ajeti 85. 
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nisën në drejtim të Medines, ku rrethuan Osmanin në shtëpinë e 

tij dhe e mbajtën të rrethuar, derisa e vranë brenda në shtëpi. E 

gjitha kjo lëvizje u drejtua drejtpërdrejt prej pasuesve të Abdullah 

bin Sebes, të cilët u thirrën sebeij‟jijnë. 

 Pasi myslimanët dhanë besën për Imam Aliun (Paqja qoftë 

mbi të!), Talhai e Zubejri e thyen besën që kishin dhënë për Imam 

Aliun (Paqja qoftë mbi të!) dhe shkuan në krahinën e Basras. Në një 

gjendje të këtillë, pasuesit e Abdullah bin Sebes menduan se krerët 

e dy ushtrive filluan të kuptohen njëri me tjetrin. Ata thanë se me 

këtë rast u plotësua mendimi i përbashkët për marrjen e gjakut të 

Osmanit. Për këtë qëllim, ata u mblodhën një natë dhe aty 

vendosën të hynin në mes dy ushtrive, me qëllim që të nxisnin 

luftën në mëngjes herët, pa pasur dijeni për këtë plan të tyrin, 

asnjë tjetër përveç tyre. Në të vërtetë, ata patën mundësi ta vënë 

në zbatim planin e tyre të rrezikshëm në errësirën e natës dhe 

shkaktuan trazira, para se dy ushtritë e vëna përballë njëra-tjetrës 

të kuptonin planin e tyre. Në zbatim të atij plani, pasuesit e 

Abdullah bin Sebes u futën mes ushtrisë së Imam Aliut (Paqja qoftë 

mbi të!), e cila qëndronte përballë ushtrisë së Basras. Të dyja 

ushtritë u frikësuan, u frikësuan edhe komandantët e të dyja 

ushtrive dhe secila palë mendoi keq për palën tjetër. Më pas, Lufta 

e Basras u zhvillua në këtë rrugë, pa pasur komandantët e të dyja 

ushtrive asnjë dijeni e asnjë mendim.1  

 Këtu përfundon tregimi për pasuesit e Abdullah bin Sebes, 

ashtu siç e ka përmendur Et Taberiji në historinë e tij.  

 

                                                            
1 Referohu në “Tàrijkhut Taberij‟ji”, vëll. 3, f. 387; cituar me shkurtime. 
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Pikëpamja jonë në lidhje me këtë çështje 

1- Ky tregim i ardhur në historinë e Taberijit është i atillë që 

mund të jetë i denjë vetëm për librat me legjenda e mite me 

xhindët kryengritës e rebelë, për faktin e thjeshtë: Që mund të 

thuhet se është e vërtetë që një jehudi, i ardhur prej Sanas dhe që 

pranoi Islamin në kohën e Osmanit, pati mundësi të mashtrojë 

parinë e sahabëve dhe të tabi‟inëve, madje ai, jo vetëm që i 

mashtroi myslimanët, por vazhdoi të sillet rrotull trevave islame 

dhe pati mundësi të vazhdonte punën e tij për formimin e 

celulave kundër Osmanit dhe anëtarët e atyre celulave, me nxitjen 

e tij, u nisën për në Medine kundër kalifatit islam, sulmuan 

shtëpinë e kalifit, të cilin e vranë brenda në shtëpinë e tij. Të gjitha 

këto punë i bënë para syve e para veshëve të sahabëve dhe të 

atyre që i ndoqën sahabët me punë të mira dhe që njiheshin si 

burra të drejtë. Është e qartë se këtë tregim s‟ka mendje që e mban, 

edhe sikur mendjet të jenë të përgatitura për të pranuar gjëra të 

çuditshme e të pamundura! 

 Në të vërtetë, ky tregim prek dinjitetin e myslimanëve, të 

sahabëve dhe të tabi‟inëve. Ky tregim i përshkruan ata 

mendjelehtë, që mashtrohen prej fjalëve të një jehudiu, në një kohë 

kur në mesin e tyre kishte të parë, udhëheqës, dijetarë e 

mendimtarë. 

2- Leximi objektiv i jetëshkrimit dhe i historisë na 

mundëson të shikojmë ngjashmërinë mes sjelljes së Osman bin 

Af‟fanit dhe të Muavije bin Ebu Sufjanit. Të dy kanë dënuar 

kundërshtarët e tyre dhe të dy kanë internuar ata që nuk i 

miratonin veprimet e tyre, madje edhe i kanë rrahur. Ja, Ebu 

Dherr El Gaf‟fàriun, Osmani e dëboi prej Medines dhe e internoi 



........................................................Mesh’hebet islame – Grupimet dhe fraksionet............................................................  

228 

në Rrebdheh, për shkak se kundërshtoi pjesëtimin që i bënte 

pasurive të mbledhura në Shtëpinë e pasurisë, në favor të bijve të 

tij dhe të njerëzve të tribusë së tij Beni Umej‟jeh.  

Gjithashtu, edhe shërbyesit e Osmanit rrahën Amar bin 

Jaserin, madje e rrahën aq rëndë, sa i çanë barkun dhe i thyen 

njërën brinjë, pa përmendur qëndrimet e tjera të atyre të dyve ndaj 

kundërshtarëve dhe të atyre që nuk i miratonin veprimet e 

qëndrimet e tyre.  

Gjithashtu, vërejmë se zyrtarët e lartë të kalifatit mbyllnin 

sytë para kujtdo që nxiste sahabët dhe tabi‟inët që të ngriheshin 

kundër sundimit të kalifëve, madje vërejmë se ishin vetë zyrtarët e 

kalifatit ata që nxitën njerëzit të vrisnin kalifin e tyre brenda në 

shtëpinë e tij, çka do të bëhej shkak për mjerime të shumta deri 

edhe për vetë ekzistencën e tyre. 

3- Tregimet që lexojmë në historinë e Taberijit flasin për 

persona që nuk mund të merren si argument, për shembull 

personi i quajtur, Siri për të cilin flet Taberiji, në të vërtetë, është 

njëri prej dy personave: 

a) Siri bin Ismaijl El Hemedanij, për të cilin Jahja bin Seijd 

thotë se është gënjeshtar, kurse të tjerët prej hafizëve të Kur‟ànit 

dhe transmetuesve të hadithit e kanë cilësuar përcjellës të gradës 

“Daijf” - ”Dobët”.1 

b) Siri bin Asim bin Sehl El Henedànij, i ardhur në Bagdad 

(vdekur në vitin 258 të Hixhretit), të cilin e ka arritur Ibn Xherijr Et 

Taberij për afro tridhjetë vjet dhe Ibn Kharr‟rràshe, e ka cilësuar 

                                                            
1 “Mijzànul I‟tidàl”, vëll. 2, f. 117. 
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gënjeshtar, kurse Ibn Adij e ka cilësuar mendjelehtë dhe person që 

vidhte hadithet, ndërsa Ibn Hib‟bàni ka shtuar se ai i grinte 

hadithet e quajtura “Meukùfàt” dhe nuk lejohet që ai të merret si 

argument, sepse emri i tij, mes gënjeshtarëve, është i përbashkët 

dhe ne nuk na intereson të përcaktojmë se cili është njeri prej atyre 

të dyve (prej dy Sirive). 

4- Abdullah bin Sebe, është legjendë historike, sepse 

shembujt krahasues, dëshmitarët dhe kundërshtimet që ekzistojnë 

në lidhje me këtë person, në lidhje me kohën kur ka lindur, me 

kohën kur ai ka pranuar Islamin dhe në lidhje me përmbajtjen e 

thirrjes së tij, studiuesit kanë thënë se Abdullah bin Sebe është një 

person mitik, i vënë prej atyre që tregonin rrëfenja dhe prej 

organizuesve të argëtimeve, në kohën e sundimit të emevive dhe 

të abasive. 

 Është rasti të përmendin fjalët e shkrimtarit egjiptian, dr. 

Taha Husejn, i cili pretendon se personi në fjalë është një legjendë 

historike, e tjerrë prej armiqve të shi‟ave, si hakmarrje ndaj 

shi‟ave. Në lidhje me çështjen e këtij personi, ai thotë: “Mendimi 

më dominues është se Abdullah bin Sebe ka thënë ato që ka thënë 

dhe ka pretenduar ato që ai ka pretenduar, pasi u shfaqën 

ngatërresat dhe pasi u zmadhuan kundërshtimet. Në të vërtetë, ai 

thjesht ka shfrytëzuar ngatërresën, por nuk është ai që e shkaktoi 

ngatërresën.”. 

 S‟ka dyshim që armiqtë e shi‟ave, gjatë kohës së sundimit të 

emevive dhe të abasive, e kanë tepruar në lidhje me punën e 

Abdullah bin Sebes. Nga njëra anë, këtë e kanë bërë, me qëllim që 

të hidhen dyshime në disa prej ngjarjeve që i atribuohen Osmanit 

dhe qeveritarëve të emëruar prej tij dhe, nga ana tjetër, e bënë me 
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qëllim që të neveritnin njerëzit prej Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) 

dhe prej atyre që e ndihmonin dhe e mbështetnin Imam Aliun 

(Paqja qoftë mbi të!). Disa punë të shi‟ave ata ia adresonin një 

jehudiu që kishte përqafuar Islamin, me qëllim që të kurdiste 

kurthe kundër myslimanëve. Janë të shumta fjalët e neveritshme 

që kanë thënë armiqtë e shi‟ave në adresë të shi‟ave. Po kaq të 

neveritshme janë edhe fjalët që kanë thënë shi‟at në adresë të 

kundërshtarëve të tyre, në lidhje me punën e Osmanit dhe për 

punë të tjera që s‟kanë lidhje me Osmanin. 

Në të gjitha këto, le të mbajmë një qëndrim të rezervuar, të 

shmangim gabimet dhe të ngremë lart myslimanët në fillimet e 

Islamit, të mos lejojmë e të mos pranojmë se një i ardhur prej 

Sanas, i lindur prej një babai jehudi dhe prej një nëne zezake, ka 

luajtur me fenë e tyre, me politikat e tyre, me mendjet e tyre dhe 

me shtetin e tyre.  

Gjithashtu, të hedhim poshtë me neveri thëniet se ky 

person që ishte në fenë e jehudive, e pranoi Islamin as nga dëshira 

e as nga frika, por me qëllim që të përgatisë kurthe e mashtrime 

dhe më pas, këtij njeriu iu lejua të ketë sukses në ato që ai 

dëshironte, madje edhe u lejua që të nxiste myslimanët kundër 

kalifit së tyre, të cilin edhe e vranë dhe pas vrasjes së kalifit ai 

arriti të ndajë myslimanët në grupe e në parti të ndryshme. 

 Të gjitha këto punë të këtij personi, mendja nuk i pranon 

dhe nuk mund të qëndrojnë, kur shihen nën prizmin e studimeve 

e të kritikave, prandaj nuk duhet të shkruhet historia mbi punët e 

lartpërmendura të këtij personi.1 

                                                            
1 “El Fitnetul Kubrà”, f. 134. 
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DYSHIMI I TRETË  

 

 

SHI’IZMI KA FILLESË OSE NGJYRË 

PERSIANE 

 

 Përveç dyshimit që kanë shtruar orientalistët, të cilët 

besojnë se Shi‟izmi është një dukuri e ardhur në shoqërinë islame 

dhe, bazuar mbi këtë mendim, ata filluan të studiojnë mbi 

shkakun që e solli këtë dukuri dhe arritën të thonë se Shi‟izmi ka 

fillesë, ose ngjyrë persiane, por edhe në fjalët e tyre, në lidhje me 

këtë çështje, ka dy mendime: 

1) Shi‟izmi është prej sajesave të persianëve, të cilët e sajuan 

Shi‟izmin për qëllime politike dhe para persianëve askush prej 

arabëve nuk e ka përqafuar Shi‟izmin. 

2) Shi‟izmi ka fillesë arabe dhe një grup prej arabëve e 

përqafuan Shi‟izmin para se persianët të futen në Islam dhe, kur 

persianët u futën në Islam, ata e përqafuan Shi‟izmin dhe i dhanë 

atij ngjyrë persiane, ngjyrë që Shi‟izmi nuk e kishte më parë.  

 Për sa i përket thënies së parë, të stisur prej orientalistit 

Dorzi, stisja e tij, në vija të përgjithshme, tregon se medh‟hebi shi‟i 

ka prirje persiane, sepse arabët besonin në lirinë, kurse persianët 
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besonin në pasuri e trashëgimi dhe nuk e njihnin konceptin e 

zgjedhjes dhe, pasi Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) kaloi në Jetën e Përhershme dhe 

nuk la djalë, ata thanë se pas tij Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) 

është personi që e meriton më shumë të jetë zëvendës i tij. 

 Në lidhje me çështjen e mësipërme, theksojmë dy etapa: 

Etapa e parë: Deri tani u njohëm se Shi‟izmi u shfaq në kohën e 

Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), madje është vetë ai që i emërtoi shi‟a përkrahësit e 

Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!), të cilët ishin gjatë kohës së Profetit 

dhe pas tij, në një kohë kur asnjë persian, përveç Selmanit nuk 

kishte hyrë në Islam. 

 Shi‟at e parë, në kohën e të Dërguarit të Allahut dhe në 

kohën e të Porositurit, të gjithë ishin arabë dhe në mesin e tyre 

gjendej vetëm një persian, vetëm Selman El Muham‟medij, të 

gjithë ata i përmbaheshin mendimit të përkrahjes për Aliun, 

Shi‟izmit. 

 Etapa e dytë: Historia na tregon se persianët, ditën kur hynë 

në Islam, ishin si të gjithë myslimanët, ishin myslimanë Syni. El 

Belàdherj‟ji, në librin e tij, duke i folur të gjithëve, thotë: “Pervizi u 

nis në drejtim të Dijlemit dhe erdhi me katër mijë vetë, të cilët 

ishin shërbyes e njerëz të besuar të tij dhe mbetën të tillë edhe pas 

tij. Ata morën pjesë në Betejën e Kadisijes së bashku me Rustemin 

dhe, kur ky i fundit u vra dhe zjarradhuruesit (mexhus) pësuan 

disfatë, ata u veçuan dhe thanë se ne nuk jemi si ata. Ne s‟kemi ku 

të fusim kokën. Punët tona te ata nuk janë të mira, prandaj 

mendojmë që të hyjmë së bashku në fenë e tyre dhe kështu ata u 

ndanë.  
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Sadi tha: “Ç‟duan ata?” Ndërkaq te ata shkoi Muguijreh bin 

Shubeh dhe i pyeti si e kishin punën. Ata e njoftuan dhe thanë: 

“Ne hyjmë në fenë tuaj.” Pas kësaj përgjigjeje, Mugijreh u kthye te 

Sadi dhe e njoftoi për punën e tyre. Sadi u dha atyre siguri dhe ata 

pranuan Islamin. Morën pjesë në çlirimin e Medsinit, së bashku 

me Sadin, gjithashtu ata morën pjesë edhe në çlirimin e Xheulas 

dhe më pas u kthyen dhe hynë në Kufe, së bashku me 

myslimanët.1 

 Në atë kohë, Islami i tyre ishte si Islami i të gjithë atyre që 

kishin pranuar Islamin, asnjë trevë e Iranit nuk njihej për 

Shi‟izmin. Kjo gjendje vazhdoi, derisa një pjesë prej esh‟arive kaloi 

në Shi‟izëm në qytetet Kum e Kashan. Në këto dy qytete ata 

mbollën farën e Shi‟izmit. Kjo ka ndodhur nga fundi i shekullit të 

parë të Hixhretit, kurse persianët kishin hyrë në Islam në kohën e 

kalifit të dytë, në vitin e 17 të Hixhretit. Kjo do të thotë se kishin 

kaluar disa dekada dhe ndër persianët s‟kishte asnjë gjurmë prej 

Shi‟izmit. 

 

Dëshmia e orientalistëve se Shi’izmi i ka fillimet në 

arabët 

 Një grup jo i vogël prej orientalistëve dhe studiues të tjerë 

kanë deklaruar se arabët e kanë përqafuar Shi‟izmin para 

persianëve. Tani njihuni me disa prej thënieve të tyre: 

1: Dr. Ahmed Emijn ka thënë se mendimi persian u bë 

mbizotërues mbi Shi‟izmin, për shkak se persianët hynë shumë 

                                                            
1 “Futùhul Buldàn”, f. 279. 
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shpejt në Islam. Në vijim ai shpjegon: “Unë mendoj, ashtu siç na 

tregon historia, Shi‟izmi, dashuria e mbështetja për Imam Aliun 

(Paqja qoftë mbi të!), ka filluar para hyrjes së persianëve në Islam. 

Por më pas, me një kuptim naiv, me hyrjen e elementeve të tjera 

në Islam, ky Shi‟izëm mori një ngjyrë të re, për faktin se pjesa më e 

madhe e elementeve të reja që hynë në Islam, ishin persiane dhe 

këtu qëndron shkaku që ata kanë ndikimin më të madh në 

Shi‟izmin.1 

2: Orientalisti Felhozen ka thënë se në kohen e Muavijes, të 

gjithë banorët e Irakut dhe në veçanti banorët e Kufes, ishin shi‟a 

dhe qenia shi‟a nuk reduktohej vetën në individë, pasi kjo dukuri 

kishte përfshirë tribu të tëra dhe kryetarët e tribuve.2 

3: Orientalisti Gold Cijher ka thënë se është gabim të thuhet 

se Shi‟izmi dhe etapat e rritjes së tij përfaqësojnë gjurmë 

modifikuese që u shfaqën në Islam mendimet e popullsive të 

Iranit, pasi persianët përqafuan Islamin, ose iu nënshtruan fuqisë 

së Islamit me anë të rrugëve të hyrjes së arabëve në tokat e tyre 

dhe me anë të propagandës, prandaj kjo është thjesht një iluzion i 

ndërtuar mbi keqkuptimin e ngjarjeve historike. Në të vërtetë, 

lëvizja aleviane ka lindur në vetë tokën e arabëve.3 

4: Orientalisti Adam Metz ka thënë se medh‟hebi shi‟a, nuk 

është ashtu siç e besojnë disa, si një reagim nga ana e shpirtit 

persian, që është në kundërshtim me frymën e Islamit. Të gjithë 

banorët e Gadishulli Arabik ishin shi‟a, me përjashtim të qyteteve 

të mëdha, si Meka, Tuhsmeh dhe Sana. Gjithashtu, shi‟at përbënin 

                                                            
1 “Fexhrul Islàm”, f. 176. 
2 “El Khavàrixh Uesh‟shij‟ah”, f. 113. 
3 “El Akijdetu Uesh‟sherij‟atu”, f. 204. 
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shumicën në disa treva, si në Oman, Hixhr dhe Sadeh, kurse 

persianët, të gjithë, ishin Syni, me përjashtim të banorëve të qytetit 

Kum, kurse banorët e Isfahanit e ekzaltonin aq shumë Muavijen, 

sa disa prej banorëve të këtij qyteti besonin se ai ishte profet, i 

dërguar.1 

5: Shehu Ebu Zehreh ka thënë se persianët e morën 

Shi‟izmin prej arabëve, prandaj nuk mund të thuhet se Shi‟izmi 

është i krijuar prej persianëve. Ebu Zehreh shton: “Me kalimin e 

kohës, Shi‟izmi kalon në Persi, në Horosan dhe përtej këtyre dy 

vendeve, për shkak se prej vendeve të tjera islame emigruan për 

në Persi shumë dijetarë islamë, të cilët i përmbaheshin Shi‟izmit 

dhe, në të vërtetë, ata e lanë vendin e tyre për të ruajtur besimin e 

tyre, në fillim prej emevive dhe pastaj edhe prej abasive, kështu që 

Shi‟izmi njohu një përhapje të gjerë në këto vende, para rrëzimit të 

shtetit të emevive, sidomos me largimin për në këto vende të 

pasuesve të Zejdit dhe të tjerëve para tij.”2 

6: Es Sej‟jid Emijn thotë se, kur persianët hynë në Islam, në 

fillim nuk ishin shi‟a, me përjashtim të një pakice. Veç kësaj, dihet 

se dijetarët më të shquar e më të ndritur të Islamit janë prej 

persianëve, si: Buhariu, Tirmijdhiu, Nesaiu, Ibn Maxheh, El 

Hakim En Nisàpurij, El Bejhekiu dhe të tjerë që erdhën në 

shtresën e mëpasshme.”3 

 

 

                                                            
1 “El Hadàretul Islàmij‟jeh”, f. 102. 
2 “El Imamu Xhafer Es Sàdik”, f. 545. 
3 “Ajànush Shij‟ah”, vëll. 1, f. 33. 
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Analiza e teorisë së dytë 

 Kjo teori, edhe pse pohon se Shi‟izmi ka lindur dhe i ka 

fillimet e tij te vetë arabët, në të njëjtën kohë pretendon se Shi‟izmi 

mori ngjyrë persiane, pas hyrjes së persianëve në Islam. 

 Felhauzen thotë se mendimet e shi‟ave ishin në përshtatje 

me mendimin e persianëve dhe, për sa i përket thënies se 

mendimi i Shi‟izmit ka dalë prej persianëve si një përshtatshmëri 

me mentalitetin e tyre, kjo thënie nuk është argument kundër 

përshtatshmërisë, pasi burimet historike thonë të kundërtën e 

kësaj. Burimet historike thonë se Shi‟izmi i qartë e i mirëfilltë, në 

fillim, ishte në mjediset arabe dhe më pas kaloi në vendet e varura 

prej arabëve dhe shi‟at janë grupe prej vendeve të varura prej 

mjediseve arabë. 

 Kur shi‟at arabë u lidhën me elementet e vendeve të 

nënshtruara, të cilët natyrisht që nuk kishin edukim arab, prandaj 

veriga lidhëse e arabëve me popullsitë e islamizuara ishte vetëm 

Islami, por jo Islami i vjetër, Islami lidhës mes arabëve dhe 

popullsive të islamizuara tani ishte një lloj i ri prej fesë.1 

 Unë them se qëllimi i tij është që të shpjegojë se Shi‟izmi ka 

ekzistuar në kohën e të Dërguarit dhe pas tij në kuptimin e 

dashurisë dhe të pohimit të udhëheqjes për Imam Aliun (Paqja 

qoftë mbi të!), por kjo rrymë të menduari kaloi te persianët në një 

kuptim tjetër, kaloi në kuptimin se kalifati është një punë që 

trashëgohet në shtëpinë e Profetit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

                                                            
1 “El Khavàrixhu Uesh‟shij‟atu”, f. 169. 
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mbi të dhe mbi familjen e tij!), ashtu siç është shprehur dhe ka 

deklaruar në lidhje me këtë çështje dr. Ahmed Emijn, i cili thotë se 

mendimi persian u bë zotërues mbi Shi‟izmin dhe qëllimi me 

shprehjen “mbizotërues” do të thotë se çështja e kalifatit të jetë një 

punë e trashëgueshme, ashtu siç ishte puna e udhëheqjes te 

persianët në kohën e dinastisë së mbretërve Sasanidë dhe të 

dinastive të tjera. 

 Në lidhje me këtë pikë, vërejmë se sundimi e mbretërimi, si 

një punë e trashëgueshme, nuk ishte prej karakteristikave vetëm 

të persianëve. Në të vërtetë, sundimi në ato kohë ishte i 

trashëgueshëm në të gjitha shoqëritë. Regjimi zotërues në 

mbretëritë Hijreh, Gas‟sàn dhe mbretërinë e humejrëve në Irak e 

në Sham, në të gjitha këto vende, regjimi sundues ishte i 

trashëgueshëm. Gjithashtu, edhe sundimi në jetën shpirtërore në 

Gadishullin Arabik ishte i trashëgueshëm, madje edhe postet 

honorifike të njohura te kurejshët, që kishin lidhje me shërbimin 

në Xhaminë e Shenjtë të Qabes, ishin poste të trashëgueshme, 

madje as vetë Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) nuk i ndryshoi këto poste, po i la ashtu 

siç ishin, i la në dorën e familjeve që i trashëgonin, ai la në dorën e 

atyre familjeve detyrat e furnizimit me ujë e dhënien e ndihmës 

për pelegrinët, si dhe detyrën për mirëmbajtjen e Xhamisë së 

Shenjtë dhe shërbimin në atë Xhami. Dihet se ai ia la çelësat e 

Xhamisë së Shenjtë pjesëtarëve të fisit Beni Shejbeh, i cili e 

trashëgonte postin honorifik të shërbimit në Xhaminë e Shenjtë që 

prej kohëve të injorancës para Islamit. Prandaj specifikimi i 

persianëve si popull që mbahet me trashëgiminë dhe mbyllja e 

syve për të tjerët, patjetër që është një punë që shkakton vetëm 

çudi. Mbështetur mbi këto që u thanë, është detyrë të thuhet se 
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Shi‟izmi, përkrahja e mbështetja për parësinë e Imam Aliut (Paqja 

qoftë mbi të!), ka ngjyrë persiane, gasanite, humejrite dhe së fundi 

arabike. Para këtyre fakteve, ç‟kuptim ka cilësimi i persianëve si 

mbartës të mendimit të trashëgimisë, në një kohë që trashëgimia e 

sundimit është një mendim i përgjithshëm mbarëbotëror?! 

  

* * * 
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PJESA E TRETË 

 

RRETH SHPJEGIMIT TË KËRKESAVE TË 

KUSHTEVE TË KOHË SË TË DËRGUARIT TË 

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

familjen e tij!)  

NË FUSHËN E UDHËHEQJES ISLAME 

 

 

Rreziku i trefishtë: Bizantët, persët dhe hipokritët 

 Pa dyshim që feja islame është fe botërore dhe ligji i fundit 

hyjnor, prandaj kjo gjendje kërkonte që udhëheqja e ymetit të ishte 

prej punëve të Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!). Kjo gjendje vazhdoi gjatë kohës që ai 

ishte gjallë, por pas largimit të tij nga kjo jetë, ndodhi 

kundërshtimi në mesin e atyre që u ecte fjala dhe krerëve të 

grupeve, në lidhje me formulimin e udhëheqjes, pas të Dërguarit 

të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!). Këtu shtrohet pyetja: Çështja e udhëheqjes ishte e saktësuar 

me tekst, apo ishte lënë në zgjedhjen që do të bënte vetë ymeti? 

 Shi‟at mendojnë se puna e udhëheqjes është një post i 

shprehur qartë me tekst dhe Allahu e thotë shprehimisht me tekst, 
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se cili do të jetë zëvendësi i të Dërguarit. Është vetë Allahu i 

Gjithëfuqishëm, që shprehet qartë se udhëheqja islame do të jetë 

me rrugën e Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!).  

Ehli Syneti nuk ka këtë mendim dhe, natyrisht, që secila 

nga të dyja anët kanë fakte dhe argumente. Këtu nuk është qëllimi 

të trajtojmë argumentet e të dyja anëve, por të shikohen me kujdes 

kërkesat që shtronin kushtet e asaj kohe dhe të vlerësohen ato 

kërkesa në kohën e zbritjes se Mesazhit: Vallë, a e kërkonin 

interesat caktimin e udhëheqësit, apo ishte e kundërta? Studimi i 

kësaj çështjeje do të hedhë dritë mbi studimin e tretë dhe do të 

bëjë të qartë ekzistencën ose mosekizistencën e tekstit prej të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!).  

Tani, për ty i nderuar lexues, shpjegimi i kësaj çështjeje: 

 Kushtet politike që ishin sunduese në të gjithë rajonin, e 

bënin detyrë mbi të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që ai të caktonte udhëheqësin, 

pasi këtë e kërkonte vetë interesi i Islamit, për faktin se shoqëria 

islame e asaj kohe ishte e kërcënuar vazhdimisht prej rrezikut të 

trekëndëshit: bizantinët, persianët dhe hipokritët (munafikët). 

Rreziku i tyre përfaqësohej në ndërmarrjen e një sulmi dërmues, 

ose me hedhjen e farërave të ngatërresave e të kundërshtimeve në 

mesin e myslimanëve.  

Përballë rrezikut të jashtëm e të brendshëm, interesat e 

ymetit e bënin të detyrueshme sigurimin e unitetit të radhëve të 

myslimanëve. Kjo gjendje, patjetër kërkonte caktimin e një 
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udhëheqësi, i cili do të udhëhiqte ymetin islam pas tij. Përveç 

kësaj, me caktimin e udhëheqësit i mbyllej rruga depërtimit e 

sundimit të armikut mbi trupin e ymetit dhe patjetër edhe mbi të 

ardhmen e tij. Me caktimin e udhëheqësit, do të humbin të gjithë 

ata që komplotonin për të goditur Islamin, pas Profetit Muhamed 

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

Armiku i parë ishte Perandoria bizantine, e cila, në atë 

kohë, formonte njërën brinjë të trekëndëshit të rrezikut që 

rrethonte botën islame dhe e kërcënonte atë nga jashtë. 

 Kjo fuqi e frikshme ishte e përqendruar në veri të 

Gadishullit Arabik, prandaj rreziku bizantin gjithmonë kishte 

qenë në vëmendjen e Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), madje problemi i rrezikut që i 

vinte Islamit prej Perandorisë bizantine, asnjëherë nuk kishte 

mbetur jashtë vëmendjes së tij, derisa i erdhi koha që do të kalonte 

në prani të Allahut të Lartësuar.  

 Përballja e parë ushtarake mes myslimanëve dhe ushtrisë 

bizantine ka ndodhur në vitin e tetë të Hixhretit, në tokën e 

Palestinës. Ky përballim çoi në vrasjen e tre komandantëve të 

shquar ushtarakë myslimanë. Ata ishin: Xhafer Taj‟jar, Zejd bin 

Haritheh dhe Abdull‟llah bin Revahah. 

 Pas vrasjes së komandantëve të lartpërmendur, tërheqja e 

ushtrisë islame çoi në shtimin e guximit të ushtrisë bizantine, për 

rrjedhojë, frika prej ndonjë sulmi të befasishëm e dërmues mbi 

kryeqytetin islam, nga ana e kësaj ushtrie, vinte duke u shtuar. 

 Në këto kushte, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), në vitin e nëntë të 
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Hixhretit, ndërmori fushatën e Tebukut në kufijtë e Shamit. Vetë 

shkoi në krye të një ushtrie shumë të madhe, që të udhëhiqte 

personalisht përballjen ushtarake. Në këtë fushatë, ushtria 

myslimane përballoi një udhëtim shumë të vështirë e rraskapitës, 

por që i riktheu ymetit islam dinjitetin e merituar.  

 Brinja e dytë e trekëndëshit të rrezikut, që kërcënonte 

ekzistencën e Islamit, ishte Perandoria persiane, madje zemërimi i 

kësaj perandorie ndaj të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), si dhe armiqësia e saj 

ndaj thirrjes së tij, kishte arritur deri në atë shkallë sa perandori 

Khasru Pervez kishte grisur letrën e Profetit Muhamed (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe kishte fyer 

ambasadorin e tij, duke e nxjerrë jashtë prej pallatit, njëkohësisht i 

shkruante guvernatorit të tij në Jemen, që të nisej për në Medine, 

për të kapur të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe, nëse ai kundërshtonte, ta 

vriste. 

 Edhe pse perandori Khasro Pervez u vra në kohën e të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), pavarësia e Jemenit, që kishte rënkuar për një 

kohë të gjatë nën zgjedhën e kolonializmit të Perandorisë 

persiane, kurrë nuk kishte qenë jashtë vëmendjes së mbretërve të 

Persisë së asaj kohe.  

Veç kësaj, mendjemadhësia e arroganca e mbretërve dhe e 

parisë persiane nuk mund të lejonte ekzistencën e një fuqie të re 

konkurruese kundër tyre (të fuqisë islame). 
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 Rreziku i tretë dhe më i madh për myslimanët ishte 

ekzistenca e partisë së hipokritëve, parti që punonte në mesin e 

radhëve të myslimanëve si kolonë e pestë, për të gërryer nga 

brenda kolonat e ekzistencës së Islamit. Në këtë drejtim, ata u 

munduan të bëjnë atentat kundër jetës së të Dërguarit të Allahut 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), edhe gjatë rrugës së kthimit të tij prej fushatës së Tebukut për 

në Medine. 

 Disa prej elementeve të partisë së hipokritëve thoshin me 

vete se puna e lëvizjes islame do të merrte fund me vdekjen e të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) dhe me largimin e tij prej kësaj bote, të gjithë do 

të qetësoheshin. 

 Në një gjendje të tillë, kur ekzistonin armiq kaq të 

fuqishëm, të cilët rrinin në përgjim të rrethanave dhe të rasteve 

për të zhdukur Islamin, a i lejohej të Dërguarit të Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) të linte 

ymetin e tij, që ishte shumë i ri në Islam dhe si shtet i themeluar 

rishtas, pa caktuar për ata një udhëheqës fetar e politik?! 

 Të dhënat shoqërore na kujtojnë se ishte detyrë që i 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) patjetër duhet të shpejtohej që të caktonte një 

udhëheqës, sepse, duke caktuar udhëheqësin për ymetin, i priste 

rrugën daljes së çdo kundërshtimi e ndarje në lidhje me çështjen e 

udhëheqjes pas tij.  

Veç kësaj, duke caktuar udhëheqësin, ai siguronte 

vijimësinë e ymetit islam. Gjithashtu, duke caktuar udhëheqësin, 



........................................................Mesh’hebet islame – Grupimet dhe fraksionet............................................................  

244 

ai ndërtonte një kështjellë të fortë dhe një mur mbrojtës të 

pathyeshëm rreth kësaj kështjelle. 

 Ruajtja e ymetit prej ngjarjeve delizionuse dhe për t‟i prerë 

rrugën kërkesave të çdo grupi që pretendonte të merrte kryesinë, 

duke përjashtuar prej kësaj të drejte të tjerët që nuk i përkisnin 

grupit pretendues. Kuptohej me lehtësi se shmangia e grindjeve, 

në lidhje me çështjen e kalifatit e të parësisë, pas të Dërguarit të 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), nuk mund të realizohej pa caktimin e një udhëheqësi për 

ymetin, pasi kushtet e kohës e bënin detyrim që kjo punë, në asnjë 

rast, nuk mund të lihej në dorën e rastësisë. 

 Kjo llogari shoqërore na udhëzon në drejtësinë e teorisë së 

ekzistencës së tekstit në lidhje me udhëheqësin, pas të Dërguarit të 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!). Nisur nga kjo anë e çështjes dhe patjetër edhe nga anë të tjera, 

i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) e ka shtruar çështjen e kalifit/zëvendësit pas tij, që 

në fillimet e thirrjes dhe e ka vazhduar këtë thirrje deri në orën e 

fundit të jetës së tij të nderuar. 

 

* * * 

 

 Përgjegjësia e të Dërguarit më të nderuar (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) nuk reduktohej vetëm 

në marrjen e Shpalljes Hyjnore dhe kumtimin e ajeteve që i 

zbriteshin atij. Në të vërtetë, detyra dhe përgjegjësitë e tij e 
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tejkalonin shumë këtë mision. Në fakt, nga tërësia e detyrave që 

rëndonin mbi shpinën e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ai kishte detyrim të 

kryente tri detyra shumë të rëndësishme: 

1- Të interpretonte Librin e Shenjtë, të shpjegonte qëllimet e 

këtij Libri, të bënte të qarta objektivat e Librit të Allahut dhe të 

zbulonte simbolet e sekretet e këtij Libri. 

2- Të shpjegonte dispozitat e ngjarjeve të reja që ndodhnin 

në shoqërinë islame me anë të Kur‟ànit Famëlartë dhe me anë të 

Synetit të tij (fjalës, punës dhe miratimit të veprimeve të drejta të 

shokëve të tij). 

3- Të ruante fenë prej devijimit e prej kurtheve. Prania e tij 

ishte boshti i rrotullimit të së vërtetës dhe i dallimit të së vërtetës 

prej së gabuarës. Jeta e tij ishte garanci për të mos trokitur mbi 

fenë e tij devijimet dhe intrigat. 

 Pa dyshim që vdekja e Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) do të krijonte boshllëqe 

të mëdha në të tri detyrat e mësipërme, që ai kryente, prandaj dilte 

detyrë përgatitja e një udhëheqësi me mundësi, aftësi e 

kompetenca për të mbyllur këto boshllëqe. Ky udhëheqës do të 

kryente të gjitha detyrat që kryente i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), por ky 

udhëheqës nuk do të ishte profet dhe nuk mund të merrte 

shpallje. Ky udhëheqës do të ishte enë e mbushur me diturinë e 

Profetit, magazinë e sekreteve të tij dhe depozitues i qeverisjes së 

tij, ndryshe ai nuk mund t‟i kryente këto detyra të mëdha. 
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 Është e qartë se këto aftësi morale, personi nuk i arrin as 

me rrugë të zakonshme dhe as me rrugën e edukimit njerëzor të 

njohur. Për këto punë, nga njëra anë, duhet një përgatitje hyjnore 

dhe një edukim hyjnor i veçantë, nga ana tjetër, vetë ymeti, me 

aftësitë e veta, e ka të pamundur të njohë se cili është ky person 

dhe të zbulojë me rrugët e njohjes së zakonshme se te cili person 

gjenden këto aftësi. 

 Të gjitha këto vërtetojnë teorinë e ekzistencës së teksteve të 

shkruara dhe nuk ka rrugë tjetër përveç rrugës së caktimit të 

udhëheqësit me tekst të ardhur prej vetë të Dërguarit (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), me urdhër të 

Allahut Fuqiplotë, domethënë, vendosjen në postin e udhëheqësit 

të personit që i ka cilësitë e mësipërme, cilësi që nuk mund t‟i 

fitojë askush tjetër përveç atij që ishte rritur në vendzbritjen e 

Mesazhit dhe në prehrin e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

 

* * * 
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PJESA E KATËRT 

 

 

SI ËSHTË KËRKESA E LIBRIT 

 DHE E SYNETIT, NË LIDHJE ME FORMËN 

 E KALIFATIT, PAS TË DËRGUARIT  

TË ALLAHUT 

 (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

 

 Kërkesa e Librit dhe e Synetit, në lidhje me formën e 

udhëheqjes, pas të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), është shkruar me tekst dhe nuk 

është as delegimi i kësaj çështjeje te ymeti dhe as lënia e kësaj 

punë në dorën e kushteve e të rastësisë.  

Në radhë të parë, le t‟ia lëmë fjalën Synetit, sepse Syneti 

shprehet qartë në lidhje me çështjen e caktimit të udhëheqësit. Më 

pas do të studiojmë kërkesën e Librit, në lidhje me këtë çështje. 

 Ne themi: Jetëshkrimi i Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe fjala e tij e thënë 

në vende të ndryshme, vërteton shumë qartë se ai mbolli farat e 
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para, në lidhje me çështjen e udhëheqjes, që kur filloi thirrjen, që 

kur atij i dhanë besën dhe deri në frymëmarrjen e tij të fundit, ai 

ka folur për personin që do të ishte zëvendësi, pas vdekjes së tij. 

 Këto tekste janë aq të shumta, sa as nuk mund të 

përvetësohen dhe as nuk është e mundur që ato të përmenden të 

gjitha.  

Në këtë çështje, për ne është e mjaftueshme ndihma që na 

japin enciklopeditë e hadithit, botimet që flasin për cilësitë e mira 

e për meritat, si dhe botimet teologjike, në lidhje me punën e 

udhëheqjes.  

Do të mjaftohemi të sjellim pak prej kësaj shumice.  

 

1- Teksti në lidhje me kalifin, në hadithin e fillimit të 

thirrjes 

 Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) u dërgua për të udhëzuar njerëzit në rrugën 

e drejtë, për t‟i nxjerrë ata prej idhujtarisë dhe për të udhëzuar 

mbarë njerëzimin në besimin e vërtetë, në besimin se Allahu është 

Zoti Një e i Vetëm dhe me këtë besim, t‟i nxirrnin njerëzit prej së 

keqes e t‟i çonin në rrugën e të mirës, t‟i nxirrnin njerëzit prej 

vështirësive dhe t‟i orientonin drejt lumturisë. Kushtet që e 

rrethonin Profetin e Islamit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) ishin tepër të ashpra, nga vetë fakti se ai u 

dërgua Profet te një popull, ku idhujtaria kishte rrënjë të vjetra.  

Për këtë çështje, Allahu i Lartësuar flet:  
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“  Litundhire kaumen mà undhire” - ”لِتُ ْنِذَ   َ ْوم ً مَّ   ُْ ِذَ    َ ُآُهْ   َ ُ ْ  َ  ِ ُلواَ 

àbàuhun fehum gàfilùne” – “Që ti të paralajmërosh një popull, të 

parët e të cilëve nuk janë paralajmëruar.”.1 

 Ai e filloi thirrjen në fshehtësi, edhe përhapjen e fesë së tij, 

gjithashtu, e bënte në fshehtësi, për vite me radhë, derisa Allahu i 

Lartësuar e urdhëroi me fjalën e Tij: “ َرَ َ  ْاَ  ْ َرِ ْ َ   Ue endhir“ - ”َو َْ ِذْ  َعِ ی ْ

ashijretekel akrebijne” – “dhe paralajmëro farefisin tënd më të 

afërm.”.2 

Me zbritjen e këtij ajeti, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) e urdhëroi Ali 

bin Ebu Talibin, i cili në këtë kohë, ishte një djalosh në rritje, jo më 

shumë se 13 ose 15 vjeç, që të përgatiste ushqim e qumësht. Pastaj 

ftoi për gosti 45 vetë prej krerëve e burrave të shquar të fisit të tij, 

Beni Hashim. Pasi ata mbaruan së ngrëni, i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), tha: 

“Udhërrëfyesi kurrë nuk i gënjen njerëzit e vet. Betohem në Allah, 

betohem në Atë që përveç Atij s‟ka Zot tjetër, se unë jam i 

Dërguari i Allahut te ju në veçanti dhe te të gjithë njerëzit në 

përgjithësi. Betohem në Allah, se ju patjetër do të vdisni, ashtu siç 

bini në gjumë dhe patjetër do të ringjalleni, ashtu siç zgjoheni prej 

gjumit. Patjetër që do të merreni në llogari për punët që kini bërë 

dhe pastaj: ose përgjithmonë në Xhenet, ose përgjithmonë në 

zjarr.”. 

 Pastaj tha: “O bij të Abdul Mutalibit, betohem në Allah, unë 

nuk njoh ndonjë të ri prej arabëve që të ketë ardhur te njerëzit e 

                                                            
1 Sure “Jàsin”, ajeti 6. 
2 Sure “Esh Shuarà”, ajeti 214. 
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fisit të tij me atë që unë kam ardhur te ju. Pa dyshim që unë kam 

ardhur te ju me të mirën e kësaj bote dhe me të mirën e Botës 

Tjetër. Mua më ka urdhëruar Allahu që t‟ju ftoj të besoni Allahun. 

Kushdo prej jush që më beson dhe më mbështet mua në këtë 

punë, do të jetë vëllai im, i porosituri im dhe zëvendësi im pas 

meje ndër ju.”. 

 Kur Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) tha këto fjalë, të pranishmit heshtën të 

gjithë, ndërkaq papritmas u ngrit Aliu dhe tha: “Unë o i Dërguar i 

Allahut do të jem ndihmësi yt për punët me të cilat të ka dërguar 

Allahu!”. 

Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) i tha Aliut të ulet dhe pastaj e përsëriti 

thirrjen e tij për herë të dytë e për herë të tretë. Por për çdo thirrje 

të tij, njerëzit vetëm heshtnin dhe asnjë nuk iu përgjigj thirrjes së 

tij, kurse Aliu, pas çdo thirrjeje të Profetit Muhamed (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ngrihej dhe 

shprehte gatishmërinë e tij për të ndihmuar Profetin, por i 

Dërguari i Allahut përsëri e urdhëronte të ulej. Vetëm pas herës së 

tretë, kur asnjë prej të pranishmëve nuk iu përgjigj thirrjes së tij, i 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) e mori Aliun për dore, u kthye në drejtim të të 

pranishmëve, të cilët ishin prej njerëzve të tij më të afërm dhe tha: 

“Ky është vëllai im, i porosituri im dhe zëvendësi im ndër ju, 

prandaj dëgjojeni atë dhe bindjuni atij!”.(1) 

 Këtu duhet të vëmë theksin mbi shprehjen shumë të hollë 

të Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), çështjen se cili do të ishte zëvendësi i tij. Ai e 
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shpalli hapur që ditën kur ai njoftoi hapur njerëzit për mesazhin 

që mbante dhe po aty, u tha të pranishmëve se Aliu do të ishte 

ndihmësi dhe zëvendësi i tij. Të dy dukeshin qartë në konturin e 

horizontit të shpalljes. Të dy dukeshin si dy viganë, që nuk 

ndaheshin nga njëri-tjetri, prandaj udhëheqja pas Profetit 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) nuk do të ishte ndryshe, veçse vijimësi e detyrave të 

profetësisë, megjithëse profetësia përfundon me Profetin, por 

detyrat dhe përgjegjësitë e profetësisë janë gjithmonë të 

vazhdueshme.  

 

2- Hadithi i pozitës 

Shkruesit e jetëshkrimit të Profetit Muhamed (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe mbledhësit 

e hadithit tregojnë se, kur i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) u nis së bashku me 

njerëzit për në fushatën e Tebukut, Aliu iu lut që të nisej edhe ai së 

bashku me të tjerët, por ai i tha: “Jo.”. 

Aliu filloi të qajë, atëherë i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) i tha Aliut: “A nuk je i 

kënaqur që të jesh te unë në pozitën e Harunit te Musai, por pas 

meje s‟ka më profet dhe unë patjetër që do të shkoj dhe ti do të 

jesh zëvendësi im.”. 

 Këtë hadith e ka nxjerrë Buhariu në “Sahijhun” e tij. Në 

këtë hadith Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!), me fjalën e tij, vërtetoi se Aliu do të kishte 
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te Profeti të njëjtën pozitë që kishte Haruni te Musai, përveç 

pozitës së profetësisë. 

 

3- Hadithi i Gadir Khumit 

 Hadithi i Gadirit është prej haditheve të shkallës “ìtevàtur” 

- ”hadithe me varg përcjellësish të pashkëputur”. Ky hadith është 

përcjellë prej sahabëve e tabi‟inëve dhe e kanë transmetuar 

dijetarët e çdo kohe e të çdo brezi, prandaj për të vetëtuar se ky 

hadith është suksesiv, s‟na mbetet gjë tjetër veçse të përmendim 

burimet në të cilat përmendet ky hadith, megjithëse edhe me këtë 

detyrë janë marrë shumë studiues.  

Qëllimi ynë është që lexuesi të njihet sa më mirë me tekstet 

që flasin për kalifatin si një e drejtë e Aliut. Gjithashtu, lexuesi të 

dijë se Profeti më i madh (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) është mbjellësi i parë i farës së Shi‟izmit, 

përkrahjes e ndihmës për Aliun, dhe vetë Profeti Muhamed (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) është i pari 

që ka për bërë thirrje se imamati e porosia janë për Aliun. Të gjitha 

këto tregojnë se çështja e mbështetjes dhe njohja e parësisë për 

Aliun (Shi‟izmi) ka dalë para largimit të Profetit nga kjo botë. Me 

këtë rast, citojmë fjalët që ka thënë Ibn Haxheri, i cili ka pohuar se 

hadithi i mësipërm është i gradës “Sahih” dhe Profeti Muhamed 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), në 

fjalimin që mbajti nën hijet e pemëve të Gadir Khumit, tha: “O 

njerëz, i Buti, Njohësi i çdo hollësie dhe i Gjithinformuari më ka njoftuar 

se asnjë profet s‟ka jetuar më shumë se gjysma e jetës së profetit para tij. 

Unë mendoj se Ai po më thërret dhe unë i përgjigjem thirrjes së Tij. Unë 

mbaj përgjegjësi, por edhe ju mbani përgjegjësi, për çfarë do të thoni.”. 
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 Ata thanë: “Dëshmojmë se ti, me të vërtetë, e kumtove mesazhin, 

u përpoqe shumë dhe këshillove. Allahu të shpërbleftë me të mira!”. 

 Ai vazhdoi: “Ju, a nuk dëshmoni se s‟ka Zot tjetër përveç 

Allahut dhe Muhamedi është robi i Tij dhe i Dërguari i Tij, se Xheneti i 

Tij është i vërtetë, edhe zjarri i Tij është i vërtetë, edhe vdekja është e 

vërtetë, edhe ringjallja pas vdekjes është e vërtetë?! Padyshim që ora e 

fundit do të vijë dhe Allahu do të ringjallë të gjithë sa janë në varre.”.  

 Ata thanë: “Patjetër, ne i dëshmojmë të gjitha këto.”. 

 Ai tha: “O Zoti im, dëshmo!”. Pastaj tha: “O njerëz, me të 

vërtetë, Allahu është Prijësi im dhe unë jam prijësi i besimtarëve. Për 

besimtarët unë jam më i afërm se vetja e tyre, për cilindo që unë jam 

prijësi i tij, ky, domethënë Aliu, është prijësi i tij. O Zoti im, qëndroi 

pranë atij që i qëndron pranë këtij dhe armiqësohu me atë që armiqësohet 

me këtë!”. 

 Në vijim, ai tha: “O njerëz, unë do të jem para jush dhe ju pa 

dyshim që do të vini te pellgu. Pellgu është shumë i madh, është më i 

madh nga sa është largësia prej Egjiptit deri në San‟a. Në atë pellg, 

numri i gotave të argjendta është sa numri i yjeve. Kur ju do të vini, unë 

do t‟ju pyes për dy gjërat me peshë të rëndë, prandaj shikoni si do të jetë 

qëndrimi që do të mbajnë zëvendësit e mi ndaj dy gjërave me peshë të 

rëndë. Pesha më e rëndë është Libri i Allahut Fuqiplotë, njëra anë e këtij 

Libri është në dorën e Allahut dhe ana tjetër e tij është në dorën tuaj. 

Kapuni pas kësaj ane dhe kurrë nuk do të bini në rrugën e humbjes e nuk 

do të veproni pa përgjegjësi.  
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Gjëja tjetër me peshë të rëndë është fisi im, familja ime. Mua më ka 

njoftuar i Buti, i Gjithinformuari se këto dy gjëra me peshë të rëndë nuk 

do të shkojnë, derisa të kthehen te pellgu.”.1 

 Këtë hadith e kanë nxjerrë imamët e hadithit, ndër të cilët: 

Imam Ahmedi, në “Musnedin” e tij2, El Hakimi, në 

“Mustedrekun”3 e tij dhe En Nesàij‟ji, në “Khasàisin”4 e tij. 

Nëse do të studiojmë më kujdes burimet e hadithit dhe 

saktësinë e përcjellësve të hadithit prej sahabëve, tabi‟inëve dhe 

dijetarëve, me siguri që vetëm ky studim do të rezultonte një 

vëllim më vete, por falënderimi i takon vetëm Allahut, që me këtë 

punë kaq të madhe e kaq të rëndësishme, janë marrë studiuesit më 

të mëdhenj të kohëve. 

 Më e rëndësishme në këtë çështje është se hadithi tregon 

dhe argumenton se udhëheqja e përgjithshme, si dhe kalifati, pas 

të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), është për Aliun dhe, kjo është e mjaftueshme, 

nëse do të marrim në konsideratë punët vijuese: 

1- Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!), në fjalimin e tij tha: “Për besimtarët unë jam 

më i afërm se vetja e tyre.”. 

Pastaj tha: “...dhe për cilindo që unë jam prijësi i tij.”. Këto dy 

shprehje janë fraza krahasuese, që tregojnë se qëllimi me fjalën “i 

afërm”, është në kuptimin “ka më të drejtë” se kushdo tjetër. 

                                                            
1 “Es Savàik”, f. 43-44. 
2 “El Musned” i Imam Ahmedit, vëll. 4, f. 372. 
3 “El Mustedrek” i El Hàkimit, vëll. 3, f. 109. 
4 “El Khasàisul Alevij‟jeh”, f. 21. 
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Kuptimi i hadithit është: Pa dyshim që Allahu ka me të drejtë ndaj 

meje e ndaj shpirtit tim se sa vetë unë ndaj shpirtit tim. Unë kam 

më të drejtë ndaj besimtarëve se sa vetë ata ndaj vetes së tyre dhe 

për atë që mua më ka të parë, Aliu ka më shumë përparësi që të 

jetë prijësi e udhëheqësi i tij... Pikërisht ky është kuptimi i 

përparësisë së madhe për Imam Aliun. 

2- Fundi i hadithit ishte: “O Zoti im, qëndroi pranë atij që i 

qëndron pranë këtij dhe armiqësohu me atë që armiqësohet me të.”. Me 

disa rrugë të tjera transmetimi, hadithi është përcjellë me frazën: 

“Ndihmoje atë që e ndihmon këtë dhe braktise atë që e braktis këtë!”.  

Kur Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) e vuri Aliun Imam për ymetin pas kalimit 

të tij, patjetër që e dinte mirë se kjo punë do të ishte peng i pasjes 

së ushtrive të shumta dhe i ndihmësve, i bindjes së nëpunësve dhe 

i ndershmërisë së guvernatorëve. Gjithashtu, ai e dinte se ndër 

parinë kishte prej atyre që jo vetëm e kishin zili Aliun, por prej 

tyre kishte edhe të atillë që e urrenin Aliun, madje në bandën e 

hipokritëve kishte prej atyre që në fshehtësi mbanin armiqësi ndaj 

tij, por Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) u lut për atë që e ndihmon Aliun dhe e njeh 

atë për prijës. Gjithashtu, Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) iu lut Allahut të 

poshtërojë atë që e urren Aliun. Kjo lutje e Profetit Muhamed 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) kishte 

vetëm një qëllim, të plotësohej puna e kalifatit dhe njerëzit të dinin 

se bindja ndaj Aliut është ndjekje e rrugës së Allahut dhe 

armiqësia ndaj Aliut është armiqësi ndaj rrugës së Allahut.  
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 Përfundimi: Kjo lutje është në përshtatjeje me qëllimin e 

vetëm: Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) vuri një udhëheqës për të qenë imam dhe 

zëvendës. 

3- Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!), që në fillim të fjalimit të tij, kërkoi dëshminë 

e të pranishmëve se Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe se 

Muhamedi është i Dërguari i Allahut, pastaj tha: “Allahu është 

Prijësi im dhe unë jam prijësi i besimtarëve. Unë për ata jam më i afërm 

se vetja e tyre.”. Pastaj shtoi: “për cilindo që unë jam prijësi i tij, ky, 

domethënë Aliu, është prijësi i tij.”. 

4- Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!), para se të shpjegonte çështjen e udhëheqjes, 

tha: “Unë jam thirrur dhe unë i jam përgjigjur thirrjes”, apo afërsisht 

me këto fjalë, në të vërtetë, ai, me fjalët që tha, shprehu qartë se i 

ka mbetur fare pak ditë që do të jetë në këtë botë dhe shumë 

shpjet do të ndahet prej kësaj jete, prandaj ai kishte qëllim të 

mbushte boshllëkun që do të krijohej pas vdekjes së tij, duke 

caktuar Aliun Imam dhe udhëheqës për ymetin. 

 Këta shembuj krahasues dhe të tjerë shembuj krahasues që 

gjenden në fjalimin e tij, e bëjnë të detyrueshme besimin, se 

qëllimi me këtë njoftim të shpallur në atë tubim madhështor, nuk 

ishte gjë tjetër veçse plotësim i fesë dhe i mirësive nëpërmjet fjalës 

që Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) shpalli para të gjithëve se Aliu ishte udhëheqësi 

dhe Imami i ymetit. 
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Dy dyshime të parëndësishme 

 Një grup njerëzish, prej atyre që e kundërshtojnë të 

vërtetën dhe nuk janë të kënaqur ta pranojnë atë, kanë shfaqur dy 

dyshime shumë të parëndësishme, të cilat po i përmendim në 

mënyrë të përgjithshme: 

 

Dyshimi i parë  

 Fjala “  ََمْو” - “meulà” ka kuptime të ndryshme, ndër të cilat 

“i dashuruar” dhe “ndihmues”. Por, prej nga u mësua më lart, 

qëllimi me këtë fjalë është: i ngarkuar me përgjegjësi, zotërues i 

punës dhe ka më të drejtë për të vepruar. 

 Në lidhje me këtë çështje, ka vetëm një konstatim: fjala 

 ,meulà” ka vetëm një kuptim dhe ky është: ka më të drejtë“ - ”َمْوَ  “

i takon me të drejtë, ashtu siç e lexojmë këtë kuptim në fjalën e 

Allahut të Lartësuar:  

رُ  ۖ   ِهَ  َمْوالَُ  ْ  ۖ   َمْأَواُ ُ  النَّ  ُ   ۚ  َ  ْلیَ ْوَا اَل  ُ ْ َ ُذ ِمْنُ ْ  ِ ْ  ٌَة َواَل ِمَن الَِّذْ َن َ َ ُروا“  “ َو ِْ َ  اْلَ ِ ی ْ

“Feljeume là ju‟khadhu minkum fidjetun ue là minel‟ledhijne keferù 

me‟vàkumun‟nàru hije meulàkum ue bi‟sel mesijru” – “Sot as ju e as 

atyre që mohuan, nuk u pranohet asnjë kompensim, vendi juaj 

është zjarri, ai vend u takon me të drejtë dhe, sa përfundim i 

keq që është ai.” (Sure “El Hadijd”, ajeti 15.) 

 Jo vetëm një prej interpretuesve të Kur‟ànit Famëlartë ka 

shpjeguar se qëllimi me frazën e ajetit se zjarri është vendi që u 

takon me të drejtë, ata kanë thënë: Shprehja “u takon me të 
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drejtë” është kuptimi i vetëm për fjalën “  ََمْو” - “meulà” dhe, sa 

herë që përmendet njëri prej kuptimeve të kësaj fjale, ka të bëjë me 

vendin ku përdoret dhe me komentet që i bëhen kuptimit të kësaj 

fjale në vendin përkatës. 

 

Dyshimi i dytë 

 Kuptimi i frazës: “ai ka më shumë të drejtë” është se kjo e 

drejtë lind për atë në kohën kur për të do të jepej besa, prandaj kjo 

nuk është në kundërshtim me faktin se para tij u vunë tre imamë.1 

 Ky dyshim është në pozitë shumë të dobët, sepse nuk ka 

asgjë të përbashkët me urtësinë e ligjëruesit e me retorikën e tij 

dhe as me ndonjë send prej punëve të tij të mëdha e prej fjalëve të 

tij me peshë. Fjala e tij e bën të detyrueshme që e drejta për 

udhëheqjen që ai lajmëroi, nuk mund të përfshijë të gjithë njerëzit 

dhe të pranishmit në atë tubim. Bazuar mbi këtë shpjegim, dalin 

jashtë të drejtës për udhëheqje të tre kalifët e parë. Për më tepër, 

dy pleqtë (Ebu Bekri dhe Omeri), kur dëgjuan në atë tubim 

madhështor fjalën e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) të dy i thanë atij: “Bravo, 

bravo o Ali. Sonte u bëre udhëheqësi im dhe udhëheqësi i çdo besimtari e 

besimtareje.”.2 

 

                                                            
1
 “Es Savàikul Muhrikah”, f. 44. 

2 “Musnedi” i Ahmedit, vëll. 4, f. 281. 
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Referenca logjike e Ehli Bejtit, pas të Dërguarit të Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

 Hadithet e mësipërme treguan qartë se udhëheqja politike 

dhe kalifati, pas të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) do të përfaqësohej me Aliun 

dhe me familjen e tij erëkëndshme. Ka shumë hadithe që, në 

referencën logjike, na çojnë pikërisht te Ehli Bejti. Ja disa prej 

këtyre haditheve:  

 

4- Hadithi i dy gjërave me peshë të rëndë 

 Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) i ndërgjegjësoi të shkujdesurit dhe shpjegoi 

qartë, me përshëndetjen e tij jehuese, pikën e referencës së ymetit, 

pas kalimit të tij prej kësaj jete, kur tha: “O njerëz, unë kam lënë ndër 

ju dy gjëra me peshë të rëndë. Nëse ju do t‟i merrni ato, kurrë nuk do të 

shkelni në rrugën e humbjes: kam lënë ndër ju Librin e Allahut dhe 

pasardhësit e mi, familjen time.”.1 

 Këtë hadith e kanë transmetuar disa prej imamëve të 

mëdhenj të hadithit, ndër të cilët Imam Ahmedi, në “Musnedin”2 

e tij dhe El Hakimi në veprën e tij, “Mustedrek”.3 

 

 

                                                            
1 “Musnedi” i Ahmedit, vëll. 5, f. 182. 
2 “Kenzul Um‟màl”, vëll. 1, f. 44. 
3 “El Mustedrek”, vëll. 3, f. 148. 
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5- Hadithi i anijes 

 Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) e krahason Ehli Bejtin e tij me anijen e Nuhut 

dhe thotë: “Dëgjoni me kujdes, Ehli Bejti im në mesin tuaj është si anija 

e Nuhut. Kush hipën në këtë anije, ka shpëtuar dhe kush mbetet pa hipur 

në të, mbytet.”.(1)  

 Dihet se qëllim nuk janë të gjithë individët e familjes së tij, 

sepse kjo pozitë e veçantë është vetëm për ata që janë argumente 

të Allahut, janë vetëm për disa individë të familjes së tij. 

 Krahasimi që Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) i bën familjes së tij me anijen e 

Nuhut, ka për qëllim të shpjegojë se ai që hip në këtë anije në 

punët e fesë dhe i merr bazat e degët e ligjit të fesë prej imamëve 

të besueshëm të Ehli Bejtit, ka shpëtuar prej dënimit të Allahut 

dhe ai që nuk i ndjek ata, i ngjet atij që ditën e tufanit shkoi të 

gjente strehim të mbrohej prej urdhrit të Allahut në majën e një 

mali, por edhe ai u mbyt në ujë. Kjo është mbytje në zjarrin e 

Xhehenemit. 

 Këto pesë hadithe janë mëse të mjaftueshme për kërkuesit e 

të vërtetës. 
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Dymbëdhjetë imamët në hadithin e të Dërguarit të 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) 

 Ka transmetime që e kufizojnë, e përcaktojnë numrin e 

imamëve, pas të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), edhe pse në këto hadithe nuk 

përmenden emrat e tyre. Por emrat e tyre janë përmendur në 

hadithet e dymbëdhjetë imamëve. Hadithet që flasin për 

dymbëdhjetë imamët, janë transmetuar prej autorëve të 

“Sahijhëve”, e “Mesànidëve”. Këto hadithe ne do t‟i përmendin 

këtu në plotësim të studimit.  

1- Buhariu ka nxjerrë prej Xhabir bin Semrehit, i cili tregon 

se ai ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) të thotë: “Do të jenë dymbëdhjetë 

prijës.”.1  

Ai tha: Një fjalë që unë nuk e kisha dëgjuar, ndërkaq babai 

im tha se Profeti ka thënë: “Të gjithë ata janë prej kurejshëve.”.2 

2- Muslimi ka nxjerrë, po prej Xhabir bin Semreh, i cili 

tregon se, kur ka hyrë së bashku me babain e tij te i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), e ka dëgjuar të thotë: “Kjo punë nuk përfundon, derisa te ata të 

kalojnë dymbëdhjetë kalifë.”. Pastaj i tha Aliut një fjalë veçmas. Unë e 

pyeta babain tim se çfarë i tha dhe ai më tregoi se i tha: “Të gjithë 

janë prej kurejshëve.”.3 

                                                            
1 “El Mustedrek”, vëll. 3, f. 151. 
2  “Sahijhu” i Bukhàriut, vëll. 9, f. 101; Pjesa “Kitàbul Ahkàm”, K. 51. 
3 “Sahijhu” i Muslimit, vëll. 6, f. 3-4. 
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3- Muslimi ka nxjerrë prej Xhabir bin Semrehit, i cili tregon 

se ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) të thotë: “Islami do të vazhdojë të 

jetë madhështor deri në dymbëdhjetë kalifë.”. Pastaj ai tha një fjalë, që 

unë nuk e kuptova, prandaj pyeta babain se çfarë tha dhe ai më 

tha: “Të gjithë ata janë prej kurejshëve.”.1 

4- Muslimi ka nxjerrë prej Xhabir bin Semrehit, i cili tregon 

se është nisur së bashku me babain e tij të shkojë te i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) dhe e ka dëgjuar të thotë: “Kjo fe do të vazhdojë të jetë e fuqishme 

dhe e fortë deri në dymbëdhjetë kalifë.”. Pastaj tha një fjalë të cilën 

njerëzit nuk e dëgjuan, prandaj unë pyeta babain tim se çfarë tha 

dhe babai më njoftoi se ai tha: “Të gjithë janë prej kurejshëve.”.2 

5- Muslimi ka nxjerrë po prej Xhabir bin Semrehit, i cili 

tregon se ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ditën e Xhuma, në 

kohën kur po zbatohej vendimi për ekzekutimin me gjuajtje me 

gurë të një burri prej fisit Eslemij, të thotë: “Feja do të vazhdojë të 

jetë deri Ditën e Kiametit dhe mbi ju do të jenë dymbëdhjetë kalifë, të 

cilët të gjithë janë prej kurejshëve.”.3 

 Ka edhe hadithe të tjera që tregojnë se Imamët, pas Profetit 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) janë dymbëdhjetë. Gjithashtu, në hadithe janë përmendur 

shenjat dalluese, cilësitë dhe numri i tyre. Por më e rëndësishme 

është përcaktimi i miratimit të tyre dhe të tregohen se ata janë 

                                                            
1 “Sahijhu” i Muslimit, vëll. 6, f. 3-4. 
2 Po aty. 
3 Po aty. 
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udhëheqës dhe personalitete të përshkruara me karakteristika të 

veçanta. Karakteristikat me të cilat ata janë përshkruar, mësohen 

vetëm në saje të haditheve të ardhura në lidhje me ta. Ja 

shkurtimisht karakteristikat e tyre, të shprehura në fjalët e 

haditheve: 

1- Islami do të vazhdojë të jetë i nderuar deri në 

dymbëdhjetë kalifë.  

2- Kjo fe do të vazhdojë të jetë e nderuar dhe e pathyeshme. 

3- Feja do të vazhdojë të jetë e qëndrueshme. 

 Karakteristika të tjera kanë ardhur në hadithe të tjera, që 

deri tani nuk i kemi përmendur. Tani po i rendisim shkurtimisht: 

4- Puna e ymetit tim do të vazhdojë të jetë e mirë. 

5- Puna e këtij ymeti do të vazhdojë të jetë e dukshme. 

6- Derisa te ata të kalojnë dymbëdhjetë. 

7- Ata do t‟i udhëheqin dymbëdhjetë kalifë, të cilët, të 

gjithë, janë prej kurejshëve.  

8- Numri i tyre është sa numri i udhëheqësve të Beni 

Israilëve.1 

 Këto cilësi të veçanta nuk gjenden të gjitha së bashku në 

asnjë person tjetër përveçse në dymbëdhjetë imamët e njohur në të 

dyja grupimet. Këto hadithe janë prej njoftimeve të fshehta dhe 

prej mrekullive të Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut 

                                                            
1 Referohu në librin “Buhùthun fil mileli uen‟nehali”, vëll. 6, f. 59-60. 
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qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), në mënyrë të veçantë, kur 

këtyre haditheve u bashkohen hadithet: Hadithi i dy gjërave me 

peshë të rëndë (hadijth thekalejni), Hadithi i anijes (hadijthus 

sefijneti) dhe fakti që Ehli Bejti (individët e familjes së Profetit) 

janë siguri për banorët e tokës, ashtu siç janë yjet siguri për 

banorët e qiellit. 

 Dymbëdhjetë imamët janë të njohur në mesin e 

myslimanëve. I pari i këtyre imamëve është Aliu, Prijësi i 

besimtarëve dhe i fundit prej tyre është Mehdiu. Cilësitë e 

mësipërme përputhen me cilësitë e dymbëdhjetë imamëve. 
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Kërkesat e Librit për formën e udhëheqjes, pas të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) 

 

Në lidhje me udhëheqjen, pas të Dërguarit të Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), në Kur‟ànin 

Famëlartë kanë ardhur disa ajete. Ajeti që flet më qartë në lidhje 

me këtë çështje, është ajeti i “Velajetit”, janë ajete 54-56 të sures “El 

Màide”:  

 َ   َ  ُّدَ   الَِّذْ َن  َمُنوا َمْن  َ ْرَ  َّ ِمْنُ ْ  َعْن ِ  ِْنِ  َ َ ْوَ   َْأِت اللَُّ  ِ َ ْوٍا َيُِ  ُّدُ ْ  َوَيُِ ُّدو َُ   َِ لٍَّة َعَلى اْلُ ْ ِمِنْ َ َ ِع ٍَّ  “
َواللَُّ  َواِسٌ    ۚ  اِا  ُ ْ  ِْیِ  َمْن َ َ  يُ  َ ِلَ  َ ْ لُ   ۚ  َعَلى اْلَ  ِ رِْ َن ُ َ ِهُ وَا ِ  َسِ ْیِل اِا َواَل َ َ ُ وَا َلْوَمَة  ِئ ٍ 

َ  َولِیُّدُ ُ  اللَُّ  َوَ ُسولُُ  َوالَِّذْ َن  َمُنوا الَِّذْ َن  ُِ ْیُ وَا ال َّاَلَ  َو ُ ْ  ُوَا ال ََّ  َ  َوُهْ   َاِ ُعواَ *َعِلْی ٌ   َوَمْن  َ تَ َو َّ اللََّ  * ِ  َّ
 ”َوَ ُسوَلُ  َوالَِّذْ َن  َمُنوا َ ِ اَّ ِ ْ َ  اِا ُهُ  اْلَ  لُِ واَ 

“Jà ej‟juhel‟ledhijne àmenù men jerted‟de minkum an dijnihi feseufe 

je‟til‟làhu bikaumin juhib‟buhum ue juhib‟bùnehù edhil‟letin alel 

mu‟minijne eiz‟zetin alel kàfirijne juxhàhidùne fij sebijlil‟làhi ue là 

jekhàfùne leumete làimin dhàlike fadlull‟llàhi ju‟tijhi men jeshàu 

uell‟llàhu vàsiun alijmun* in‟nemà velij‟jukumull‟llàhu ue resùluhù 

uel‟ledhijne àmenùl‟ledhijne jukijmùnes‟salàte ue ju‟tùnez‟zekàte ue 

hum ràkiùne* Ue men jetevel‟lell‟llàhe ue resùlehù uel‟ledhijne àmenù 

fein‟ne hizbell‟llàhu humul gàlibùne” –  

“O besimtarë! Nëse ndokush prej jush braktis besimin e vet, 

dijeni se Allahu do të sjellë njerëz, që i do dhe që e duan; të 

përulur me besimtarët dhe të ashpër me femohuesit; që luftojnë 
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në rrugën e Allahut dhe nuk i tremben qortimit të asnjë 

qortuesi. Kjo është mirësia e Allahut, të cilën Ai ia jep kujt të 

dojë. Allahu është Bujar i madh dhe i Gjithëditur.”  

“Miqtë dhe mbrojtësit tuaj janë vetëm Allahu, i Dërguari i Tij 

dhe besimtarët që falin namazin dhe japin zekatin, duke qenë të 

përulur (në adhurim) ndaj Allahut.”  

“Ata që marrin për mik e mbrojtës Allahun, të Dërguarin e Tij 

dhe besimtarët, (ta dinë se) pa dyshim, pala e Allahut do të jetë 

fituese.”.  

 Para se të nxjerrim përfundimet me këtë ajet, do të 

përmendim rastin e zbritjes së këtij ajeti. 

 Interpretuesit e Kur‟ànit Famëlartë transmetojnë prej Enes 

bin Malikut dhe prej të tjerëve se një lypës hyri në xhami dhe 

thoshte: “Kush i jep borxh nevojtarit besnik...”  

Në këto çaste, Aliu ishte në ruku duke falur namaz dhe i 

bëri shenjë lypësit në drejtim të gishtit të tij: Hiqe unazën prej 

gishtit tim dhe, kur asnjë nuk kishte dalë prej xhamisë, zbriti ajeti: 

َ  َولِیُّدُ ُ  اللَُّ  َوَ ُسولُُ  َوالَِّذْ َن  َمُنوا الَِّذْ َن  ُِ ْیُ وَا ال َّاَلَ  َو ُ ْ  ُوَا ال ََّ  َ  َوُهْ   َاِ ُعواَ “ َّ  ِ” 

“in‟nemà velij‟jukumull‟llàhu ue resùluhù uel‟ledhijne àmenùl‟lejne 

jukijmùnes‟salàte ue ju‟tùnez‟zekàte ue hum ràkiùne” – “Miku juaj 

është vetëm Allahu, i Dërguari i Tij dhe besimtarët, të cilët falin 

namaz duke bërë ruku dhe japin zekatin.”. 

Tani shpjegimi me hollësi i ajetit:  

1- Fjala e ajetit “velij‟jun” dhe derivatet e kësaj fjale, sipas 

rregullave të sintaksës së gjuhës arabe: “meulà” dhe “eulà”, të 
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gjitha kanë të njëjtin kuptim. Në ajetin e mësipërm është përkthyer 

me fjalën “mik”, në kuptimin që ka të drejtë më shumë se kushdo 

tjetër, ashtu siç e lexojmë kuptimin e kësaj fjale edhe në hadithet e 

Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!): “Çdo grua që martohet pa lejen e personit që ka më shumë 

të drejta mbi të (në tekst: pa lejen e velij‟jit), martesa e saj nuk është e 

vlefshme.”. Gjithashtu, ai i tha Aliut: “O Ali, pas meje ti je miku, i 

afërmi e udhëheqësi i çdo besimtari.”. 

 Tani e mësove se për fjalën “meulà” ka vetëm një kuptim 

dhe ky kuptim është fjala “eulà”, domethënë: ka më shumë të 

drejtë. Nëse kjo fjalë do të thuhet në kuptimin e ndihmuesit dhe 

në kuptimin e të dashuruarit, kuptohet se i dashuruari ka më 

shumë të drejtë të mbrojë të dashurin e tij. Gjithashtu, edhe shoku 

ka më shumë të drejtë të mbrojë shokun e tij. Siç shihet, fjalët: 

“miku”, “i dashuruari”, “ndihmuesi” dhe “shoku” puqen në varësinë 

që kanë me kuptimin e shprehjes “ka më shumë të drejtë”. 

2- Sikur qëllimi me fjalën “velij” të ishte kuptimi 

“ndihmuesi” ose me të tjera shprehje të ngjashme, atëherë do të 

duhej të mjaftoheshim me fjalën e Allahut të Lartësuar, që pamë 

më sipër:  

“ َ  َولِیُّدُ ُ  اللَُّ  َوَ ُسولُُ  َوالَِّذْ َن  َمُنوا َّ  ِ” - “in‟nemà velij‟jukumull‟llàhu ue resùluhù 

uel‟ledhijne àmenù” – “Miku juaj është vetëm Allahu, i Dërguari i 

Tij dhe besimtarët”, pa qenë nevoja që besimtarët të 

kushtëzoheshin me dhënien e zekatit dhe me bërjen ruku në 

namaz. 

3- Sikur fjala “velij” të ishte në kuptimin e “ndihmuesit” dhe 

“të dashuruarit”, patjetër që i dashuruari dhe ndihmuesi do të ishin 
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në unitet me të dashurin e me të ndihmuarin, ashtu siç thuhet në 

fjalën e Allahut të Lartësuar: “  – ”uel‟ledhijne àmenù“ -”َوالَِّذْ َن  َمُنوا

“dhe besimtarët”, kjo do të thotë se çdo besimtar është ndihmues 

për vëllain e vet besimtar dhe e do atë. Por prej fjalëve të ajetit 

njoftohemi se kemi tre miq, që janë: Allahu, i Dërguari i Tij dhe 

besimtarët, pra, kemi tri kushte, por kjo nuk mund të realizohet, 

pa caktuar udhëheqësin, të parin, i cili ka detyrë të veprojë për 

punët e të dashuruarve dhe të ndihmuesve. Kjo do të thotë se 

Allahu, i Dërguari i Tij dhe besimtarët janë tre miqtë, tre prijësit, 

kurse të tjerët janë ndjekësit e tyre.  

4- Meqenëse gjendja është e tillë, atëherë përse fjala “velij” 

ka ardhur në numrin njëjës dhe jo në numrin shumës? Përgjigjja 

për këtë pyetje është shumë e qartë: Allahu e ka zbritur këtë fjalë 

në numrin njëjës, për të njoftuar se udhëheqja, në origjinë, i takon 

Allahut, kurse për të Dërguarin dhe për besimtarët, udhëheqja 

është me rrugën e ndjekjes së urdhrave të Allahut të Lartësuar. 

Sikur Allahu Fuqiplotë të kishte thënë: “miqtë tuaj janë Allahu, i 

Dërguari i Tij dhe besimtarët”, në këtë frazë nuk ka më as bazë e 

as ndjekës.  

5- Sipas rregullave të sintaksës së gjuhës arabe, fjala e 

Allahut të Lartësuar, në ajetin e mësipërm: “  el‟ledhijne”-”اَلَِّذْ َن  ُِ ْیُ واَ 

jukijmùne” – “ata falin” është plotësor zëvendësues për frazën 

“  el‟ledhijne àmenù” – “besimtarët”, gjithashtu edhe” - ”اَلَِّذْ َن  َمُنوا

lidhësja “ َو ” - “ve” në fjalën e Allahut të Lartësuar: “  ue” - ”َوُهْ   َاِ ُعواَ 

hum ràkiùne” – “dhe ata bëjnë ruku”, është plotësor gjendjeje dhe 

tregon cilësinë e besimtarëve, për të cilët flet Allahu i Lartësuar 

me fjalën e Tij: “  ,”ju‟tùnez‟zekàte” – ”ata japin zekatin” - ” ُ ْ  ُوَا ال ََّ   َ 
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do të thotë se ata e japin sadakanë, edhe kur janë në ruku gjatë 

faljes së namazit. 

6- Nëse qëllimi me fjalën e Allahut të Lartësuar: “اَلَِّذْ َن  َمُنوا” - 

”el‟ledhijne àmenù” – “besimtarët” është Imam Ali bin Ebu Talibi, 

atëherë, përse fjala “besimtarët” ka ardhur në numrin shumës? 

 Përgjigje: Ka ardhur në numrin shumës, me qëllim që 

besimtarët të kenë dëshirë për të bërë punë si punët që bënte ai 

dhe të arrijnë një shpërblim të ngjashëm me shpërblimin e tij. 

Gjithashtu, besimtarëve u tërhiqet vëmendja që duhet të synojnë 

drejt këtij qëllimi të lartë, duke bërë kujdesin më të madh, që të 

bëjnë punë të mira, punë bamirësie, të verifikojnë gjendjen e të 

varfërve dhe këtë punë ta konsiderojnë detyrë që nuk pranon 

vonesë, qofshin edhe kur janë duke falur namaz dhe nuk duhet të 

presin, derisa të përfundojnë faljen e namazit për ta dhënë 

sadakanë. 

7- Në të vërtetë, ajeti ka përmendur cilësitë e udhëheqësit 

dhe tregon se ai është prej besimtarëve që falin namaz dhe japin 

zekat, për faktin se falja e namazit dhe dhënia e zekatit janë dy 

prej kolonave kryesore të Islamit, si dhe për të theksuar se edhe 

udhëheqësi, patjetër, fal namazin dhe jep zekatin. 

 Në të gjitha gjendjet, kushti që udhëheqësi të jetë prej 

besimtarëve e i pajisur me tri cilësitë e lartpërmendura dhe kushti 

për besimtarin që ai jep sadaka, edhe kur është në ruku, të gjitha 

këto veçanti, hadithi i mbledh në një individ të vetëm dhe ky 

individ është Prijësi i besimtarëve, Ali bin Ebu Talibi. 

 Ne do të mjaftohemi vetëm me këto argumente që u 

përmendën në ajetin e mësipërm, për të argumentuar se kalifati 
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është për Imam Aliun (Paqja qoftë mbi të!). Por ka edhe ajete të 

tjera, prej të cilave dijetarët kanë nxjerrë argumente që vërtetojnë 

se kalifati i takon Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) dhe mohojnë 

kalifatin për ndonjë tjetër veç atij. Të gjitha këto janë shpjeguar me 

argumentet përkatëse në vëllimet teologjike. 

 

* * * 
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PJESA E PESTË 

 

 

SI ËSHTË SEKRETI, QË MASA 

KUNDRSHTOI MENDIMIN E TË 

DËRGUARIT TË ALLAHUT 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)?  

 

 E drejta u bë e qartë në formën e saj më të dukshme dhe u 

vërtetua se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), para se të largohej prej kësaj jete, nuk 

e la ymetin pa caktuar Imam Aliun (Paqja qoftë mbi të!) kalif dhe 

udhëheqës. Por këtu shtrohet pyetja: Nëse e vërteta është ashtu siç 

thuhet në tekstet e Librit dhe të Synetit, përse masa i ktheu 

shpinën asaj që ishin urdhëruar të kapeshin pas saj? 

 Për këdo që lexon historinë dhe jetëshkrimin e sahabëve, në 

kohën e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe pas tij, e ka fare të lehtë të marrë 

përgjigje për këtë pyetje. Pavarësisht se Kur‟àni urdhëron ndjekjen 

e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) dhe mosbërjen e asnjë veprimi në 

kundërshtim me fjalën e tij, pavarësisht se Kur‟àni urdhëron 
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dorëzim dhe besim të plotë në të, është e çuditshme se disa 

myslimanë e qortonin bindjen ndaj të Dërguarit të Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), në disa 

raste. Prandaj, Allahu i Lartësuar shpalli: “  ْ ُُع َواْعَلُ وا َ اَّ ِ ْیُ ْ  َ ُسوَ  اِا َلْو  ُِ ی ْ
 Ua‟lemù en‟ne fijkum resùlell‟llàhi leu jutij‟ukum fij” -”ِ  َ ِنْْيٍ مِّبَن ْاَ ْمِر َلَعِنتُّد ْ 

kethijrin minel emri leanit‟tum” - ”dijeni se në mesin tuaj keni të 

Dërguarin, sikur ai t‟ju dëgjonte ju në shumë çështje, me siguri 

do të pësonit vuajtje.”.(1) Megjithëse ajeti flet qartë dhe 

kuptueshëm, vërejmë se ka të atillë që i kundërviheshin Profetit 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), madje e kundërshtonin atë me ashpërsi e me forcë, për shkak 

se ata, në radhë të parë, vinin punët e interesat e tyre personale 

ndaj urdhrave të të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).  

Tani, për ty i nderuar lexues, një pasqyrë e shkurtër e 

rasteve të kundërshtimit të sipërpërmendur. Nëse ti do të shikosh 

me kujdes në këto që do të lexosh, e ke fare të lehtë të marrësh 

përgjigje për të keqen e madhe që rezultoi nga kundërshtimi i 

urdhrave të Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) prej disa sahabëve, në lidhje me 

çështjen e të porositurit dhe të udhëheqjes.  

 

1- Ata kundërshtuan Profetin Muhamed (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), për çështjen e ndarjes 

së plaçkës së luftës dhe të robërve të luftës 

 Myslimanët triumfuan në Betejën e Bedrit. Ishin të shumtë 

ata myslimanë që mblodhën sendet që gjetën në kampin e 
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armikut, por shumë shpejt, në mesin e myslimanëve, pati 

kundërshtime në lidhje me plaçkën e luftës dhe me robërit e 

luftës. Ata që i mblodhën thanë se këto u takonin atyre. Edhe të 

tjerët kërkonin pjesë prej plaçkës së luftës, prandaj thanë: 

“Betohemi në Allah, sikur të mos ishin ne, ju kurrë nuk do t‟i 

merrnit ato. Ne luftuam kundërshtarët dhe ju patët mundësi të 

merrni ato që morët.”.  

Ndërkaq, edhe ata që ishin ngarkuar me detyrën e ruajtjen 

së të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) thanë: “Ju nuk keni të drejtë më shumë se ne. 

Betohemi në Allah, se edhe ne menduam të sulemi mbi armikun, 

nëse Allahu do të na mundësonte që të godisnim mbi kokat e tyre. 

Edhe ne menduam të mbledhim plaçkën e luftës dhe askush nuk 

mund të na ndalonte, por ne kishim frikë se armiku mund të 

ndërmerrte ndonjë sulm të befasishëm kundër të Dërguarit të 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) dhe kështu ne qëndruam pranë tij, prandaj ju nuk keni të 

drejtë më shumë se ne në plaçkën e luftës.”. 

Ndërkaq zbriti fjala e Allahut të Lartësuar:  

ُعوا اللََّ  َوَ ُسوَلُ   ۖ   َ    َُّ وا اللََّ  َوَ ْ ِلُحوا َ اَا  َ ْیِنُ  ْ  ۖ   لِلَِّ  َوالرَُّسو ِ  ُ ِل ْا َ ْ َ   ُ  ۖ   ْا َ ْ َ   ِ  َ ْ أَُلوَ َ  َعنِ “ َوَ ِوی ْ
 “ ِ ْا ُ ْنُت  مُّدْ ِمِنْ َ 

“Jes‟elùneke anil enfàli, kulil enfàlu lil‟làhi ue lirr‟rresùli, fet‟tekull‟llàhe 

ue aslihù dhàte bejnikum, ue etij‟ull‟llàhe ue resùlehù in kuntum 

mu‟minijne” –  

“Të pyesin ty (o Muhamed) për plaçkën e luftës. Thuaj: „Plaçka e 

luftës i përket Allahut dhe të Dërguarit‟. Prandaj, frikësojuni 
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Allahut, rregulloni marrëdhëniet midis jush dhe bindjuni 

Allahut dhe të Dërguarit të Tij, nëse jeni besimtarë të vërtetë.” 

(Sure “El Enfal”, ajeti 1).  

 Në lidhje me kundërshtimin e tyre, për çështjen e robërve 

të luftës, përgjigjen më të qartë për këtë çështje e gjejmë përsëri në 

fjalën e Allahut të Lartësuar:  

َواللَُّ  َع ِ ْ ٌ    ۗ  ْا ِ َر َ    ُرِْ ُ وَا َعَرَ  ال ُّد ْ َی  َواللَُّ   ُرِْ  ُ   ۚ  َم  َ  َا لَِنِ ٍّف َ ْا َ ُ وَا َلُ  َ ْسَرى َ  َّ  ُ ْنِ َن ِ  ْاَ ْ  ِ “
 ” لَّْواَل ِ َت ٌ  مِّبَن اِا َسَ َ  َلَ  َُّ ْ  ِ ْیَ   َ َ ْذُدْ َعَذاٌ  َعِظْی ٌ *َ ِ ْی ٌ 

“mà kàne linebij‟jin en jekùne lehù esrà hat‟tà juthkhine fil erdi, 

turijdùne aredad‟dun‟jà uell‟llàhu jurijdu àkhirete uell‟llàhu azijzun 

hakijmun* Leulà kitàbun minell‟llàhi sebeka lemes‟sekum fij mà 

ekhadhtum adhàbun adhijmun” – “Asnjë Profet s‟ka të drejtë të ketë 

rob për vete, derisa të arrijë fitore të plotë në Tokë. Ju dëshironi 

të mirat kalimtare të kësaj bote, kurse Allahu dëshiron Botën 

Tjetër. Allahu është i Plotfuqishëm dhe i Urtë. Sikur të mos 

ishin urdhërimet e mëparshme të Allahut (për lejimin e plaçkës 

së luftës), do t‟ju godiste një dënim i madh për atë që keni 

marrë.”.1 

 Ky ajet tregon se kundërshtimi i tyre ishte i atillë, sa të 

meritonin që mbi ta të lëshohej ndëshkimi. Por zbritjen e 

ndëshkimit e ndalonte fjala e mëparshme e Allahut, për të mos 

dënuar ata që përpiqen për një punë, të cilën nuk e arrijnë. 

 

 

                                                            
1 Sure “El Enfàl” ajetet 67-68. 
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2- Ata kundërshtuan urdhrin e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) në Betejën e 

Uhudit 

 I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) doli në Uhud, kur mori njoftimin, se Ebu 

Sufjani ishte nisur për të sulmuar Medinen. Për t‟i dalë përpara 

armikut, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) e pozicionoi ushtrinë e myslimanëve në 

shpatin e malit Uhud. Në krahun e majtë të këtij mali, në mesin e 

luginës gjendet kodra Ajnejn, e cila kontrollon lëvizjen përgjatë 

luginës. Pikërisht në këtë kodër, ai la një formacion luftarak prej 

pesëdhjetë shigjetarësh, nën komandën e Abdullah bin Xhubejrit, 

të cilin e urdhëroi: “Ke detyrë të ndalosh kalorësinë, që të mos na 

sulmojnë nga prapa. Sido që të shkojë puna, qoftë në favorin tonë, qoftë 

kundër nesh, ti patjetër duhet të qëndrosh në këtë pozicion dhe mos u 

lësho kundër atyre që vijnë para jush.”. 

 Por, kur u duk qartë se triumfi ishte në anën e 

myslimanëve dhe armiku filloi tërheqjen në drejtim të Mekës, 

pikërisht në ato çaste, shigjetarët e kundërshtuan urdhrin e të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), lanë pozicionin që ishin ngarkuar të mbanin. 

Këtë e bënë, thjesht, nga lakmia për të mbledhur plaçkë lufte, 

megjithëse komandanti i tyre i këshilloi disa herë të mos lëviznin 

prej pozicionit dhe kurrë të mos e linin kodrën Ajnejn, por ata e 

kundërshtuan urdhrin e tij. 

 Kur armiku tashmë i shpartalluar, pa se shigjetarët e lanë 

kodrën Ajnejn, e cila, siç u tha më sipër, gjendet në mesin e dy 

faqeve të luginës, armiku e shfrytëzoi rastin dhe komandanti i 
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kalorësve të armikut, Khalid bin El Velijd, kur pa se rrugën e 

kishte të lirë, ndërmori një sulm të furishëm nga prapa mbi 

kampin e myslimanëve. Ai i sulmoi myslimanët nga ajo anë, që 

ata e dinin se armiku e kishte rrugën të zënë për të ndërmarrë 

ndonjë sulm kundër tyre, prapa shpinës së tyre. Beteja qe e 

ashpër, u vranë një grup i mirë prej myslimanëve dhe fitorja u 

kthye në disfatë. Ky qe rezultati që patën myslimanët në këtë 

betejë, për shkak se kundërshtuan urdhrin dhe porositë e të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) dhe i dhanë përparësi punës, sipas mendimit të 

tyre dhe jo urdhrit që kishin marrë prej Profetit Muhamed (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ata e 

kundërshtuan urdhrin, edhe pse e dinin se mendimi i tyre ishte i 

gabuar dhe në kundërshtim të plotë me argumentin.  

Sa shumë shembuj të tillë ka pasur gjatë kohës që Profeti 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) ishte në këtë jetë dhe sa shumë shembuj të tjerë janë vërtetuar 

pas vdekjes së tij. 

 

3- Kundërshtimi i tyre në Paqen e Hudejbijes 

 Ishte viti i gjashtë i Hixhretit dhe Profeti Muhamed (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) kishte mall 

të vizitonte Shtëpinë e Allahut dhe për këtë bëri përgatitjet për të 

kryer Umren, së bashku një grup të mirë prej sahabëve. Në këtë 

rrugëtim, ata s‟kishin armë tjetër me vete përveç armës së 

zakonshme të udhëtarit. Kur arritën në Hudejbije, u ndaluan të 

vazhdonin udhëtimin. Pas bisedave që u zhvilluan mes Profetit 
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Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) dhe krerëve të kurejshëve, u arrit të formulohej një dokument, 

të cilin autorët e jetëshkrimit të të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) e kanë 

përmendur në librat e tyre.  

Rezultati i atij dokumenti ishte: Profeti Muhamed (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) do të kthehej në 

Medine dhe për Umre do të nisej vitin e ardhshëm. Në atë 

dokument përmendeshin kushtet e paqes, të cilat shkaktuan 

zemërim te disa myslimanë. Puna arriti deri aty sa Omer bin El 

Khat‟tabi shkoi te Ebu Bekri, të cilit i tha: “A nuk është ai i 

Dërguari i Allahut?” 

Ai tha: “Natyrisht që po.” 

Përsëri Imeri dhe tha: “A nuk jemi ne myslimanë?” 

Ai tha: “Natyrisht që po.” 

Omeri përsëri tha: “A nuk janë ata idhujtarë?” 

Ai përsëri tha: “Natyrisht që po.”  

Omeri, i mbushur me mllef, tha: “Atëherë, përse të bëjmë këtë ulje 

në fenë tonë?!”1 

 Nga kjo bisedë kuptohet se Omeri mendonte se nenet e 

marrëveshjes ishin një ulje e fesë, për më tepër, Profeti Muhamed 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) i 

kishte lajmëruar ata në kohën kur dolën prej Medines, se Allahu i 

kishte treguar në ëndërr se myslimanët hynë në Xhaminë e 

                                                            
1 “Es Sijretun Nebevij‟jetu” vol. 2, f. 316-317. 
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Shenjtë, por, kur ata u kthyen pa hyrë në Mekë, thanë: “Ne as 

rruam kokat, as shkurtuam flokët dhe as nuk hymë në Xhaminë e 

Shenjtë.”  

Atëherë Allahu zbriti fjalën e Tij: “  - ”لََتْ ُ ُلنَّ اْلَ ْ ِ َ  احلَْرَاَا ِ ْا َ  َي اللَُّ   ِمِنْ َ 

“letedkhulen‟nel mesxhidel harame in shàell‟llàhu àminijne” – “…me 

dashjen e Allahut, ju patjetër do të hyni të siguruar në Xhaminë 

e Shenjtë …”.1 

 Nëse dikush i ndjek me kujdes dhe thellohet në studimin e 

jetëshkrimit e në librat e tefsireve të Kur‟ànit Famëlartë, do të gjejë 

te ato se kundërshtimi i fjalës së të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) prej njerëzve, 

nuk ka qenë i veçantë vetëm në këtë vend. Jo, njerëzit atë e kanë 

kundërshtuar edhe në vende të tjera.  

  

4- Ata kundërshtuan Profetin Muhamed (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) në përgatitjen 

e ushtrisë së Usames 

 Historianët ndajnë një fjalë të përbashkët se, kur Profeti 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) urdhëroi përgatitjen e ushtrisë së Usames, tha: “Përgatitni 

ushtrinë e Usames dhe Allahu e mallkoftë atë që mbetet prapa tij.”. 

Atëherë njerëzit thanë: “Është detyra jonë të zbatojmë 

urdhrin e tij. Por, kur Usame kishte dalë prej Medines, njerëzit 

thanë: „Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

                                                            
1 Sure “El Fet‟h”, ajeti 27. 
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dhe mbi familjen e tij!) i është rënduar shumë sëmundja, zemrat 

tona nuk e përballojnë të ndahen prej tij, kur ai është në këtë 

gjendje, prandaj le të durojmë dhe të shohin si do të shkojë puna e 

tij.‟”.1  

 Taberiu, në historinë e tij, shkruan: “Nisja e Usames u 

ndalua për shkak të rëndimit të dhimbjeve të të Dërguarit të 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!). Ndërkaq hipokritët i shtuan veprimet e tyre kundër caktimit 

të Usames komandant të ushtrisë, prandaj Profeti Muhamed 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) u 

detyrua të dalë para njerëzve, edhe pse e kishte lidhur kokën me 

lidhëse nga dhimbjet e forta të kokës dhe tha: “Më njoftuan se disa 

po flasin kundër caktimit të Usames në krye të ushtrisë. Betohem me 

jetën time, nëse ata flasin që Usame të mos jetë komandant, pa dyshim që 

ata kështu kanë thënë më parë edhe për babain e tij. Nëse babai i Usames 

ishte i përshtatshëm për të komanduar, pa dyshim që edhe Usame është i 

përshtatshëm për të qenë komandant, prandaj menjëherë nisuni prapa 

Usames.”. 

 Usame u nis, por u detyra të ndalet për shkak të 

gërryerjeve nga brenda, kështu që njerëzit ngritën kampin 

ushtarak. Ndërkaq, nga kriza e urisë që doli papritur, njerëzit u 

vonuan. Për më tepër, edhe gjendja e të Dërguarit të Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) po rëndohej 

gjithnjë e më shumë dhe kjo u bë shkak që urdhri për nisjen e 

ushtrisë të mos plotësohej. Të gjithë njerëzit, nga i pari deri te i 

fundit, rrinin në pritje, derisa erdhi çasti që Allahu i Lartësuar 

                                                            
1 “El Milelu uen‟nehalu”, vëll. 1, f. 29-30. 
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kishte urdhëruar për kalimin e Profetit të Tij (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) nga kjo jetë.1 

5- Ata kundërshtuan urdhrin e Profetit Muhamed (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), për 

t’i sjellë mjetet për të shkruar 

 Prej Ibn Abasit transmetohet: “Kur Profetit Muhamed 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) iu 

rëndua shumë dhimbja e kokës, ai tha: „Më sillni mjetet e shkrimit, 

që të lë për ju një shkrim dhe pas këtij shkrimi ju kurrë nuk do të shkelni 

në rrugën e humbjes.‟”. 

Por Omeri tha: “Profetin Muhamed (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) e ka mposhtur 

sëmundja. Ne kemi Librin e Allahut dhe ai na mjafton.”  

Ndërkaq u shtuan fjalët vend e pavend, derisa Profeti 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) tha: “Ngrihuni, nuk duhet të ketë grindje në praninë time!‟”. 

 Ibn Abasi doli duke thënë: “Shumë e rëndësishme, e gjitha 

e rëndësishme, ç‟pengesë mes të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe mes 

shkresës së tij?”.2 

 Përcjellësi e ka transmetuar hadithin në kuptimin që të 

lehtësohej sa më shumë përplasja që do të ndodhte, sikur ai të 

                                                            
1 “Tàrijkhut Taberij”, vëll. 2, f. 430-431. 
2  “Sahijhul Bukhàrij”, vëll. 1, K. “El Ilmu”, f. 30; “Et Tabekàtul Kubrà”, vëll. 2, f. 
242; disa prej atyre që ishin te ai, thanë se Profeti i Allahut me siguri do të 
largohet. 
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kishte transmetuar hadithin me fjalët e veta. Dëshmi për këto që 

themi, është se edhe vetë Buhariu e transmeton hadithin me një 

formë tjetër. Ai e transmeton sipas përcjelljes së Ibn Abasit, i cili 

tregon: “Ditë e enjte. Ç‟është dita e enjte? Pastaj ai qau, derisa lotët 

e tij njomën truallin e shtruar me guriçka. Unë thashë: “O Ibn 

Abas, ç‟është dita e enjte?” 

Ai tha: “Kur të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) iu rëndua shumë 

dhimbja, ai tha: “Më sillni një shpatull kafshësh, që të shkruaj për ju 

një shkresë, pas së cilës ju kurrë nuk do shkelni në rrugën e humbjes.‟”. 

Por ju u grindët njëri me tjetrin, prandaj ai ju tha se grindja te unë 

nuk lejohet. Ata thanë: “Si e ka punën ai? I lënë, atij i kërkuan 

shpjegime.  

 Atëherë ai tha: “Më lini në gjendjen që jam, se kjo është 

shumë më e mirë për mua nga ajo që më thoni të bëj.”. I urdhëroi 

ata me tri punë: të nxjerrin idhujtarët jashtë Gadishullit Arabik, 

anëtarët e delegacionit t‟i trajtonin në atë mënyrë siç i trajtonte ai 

dhe, e treta, është shumë më mirë që ai heshti dhe nuk foli për atë, 

ose ai e tha, por unë e harrova se ç‟tha.”.1 

 Mbase ajo e treta që e ka harruar përcjellësi i hadithit, ishte 

ajo që Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) dëshironte të shkruante, me qëllim që t‟i ruante 

ata prej rrugës së humbjes. Por buzët e përcjellësit e kanë 

përmendur atë në vend të shkresës së tij dhe, politika i detyroi 

dijetarët e hadithit të venë theksin mbi harresën e përcjellësit. 

                                                            
1  “Sahijhul Bukhàrij”, vëll. 4, f. 99, K. “Nxjerrja e jehudive jashtë Gadishullit 
Arabik”. 
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 Ka shumë të ngjarë që Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) kishte qëllim të 

shkruante në sëmundjen e tij, atë ç‟ka ai ua kishte bërë atyre 

detyrim në hadithin e dy gjërave me peshë të rëndë (Hadijthuth 

Thekalejni). Këtë e dëshmon uniteti i të dy transmetimeve, pasi në 

transmetimin e dytë ai ka thënë: “Unë po lë për ju ata ç‟ka ju, nëse do 

të kapeni me ato, kurrë nuk do të shkelni në rrugën e humbjes: Librin e 

Allahut dhe pasardhësit e mi.”. 

 Kalifi e kishte kuptuar qëllimin që kishte Profeti i Islamit 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe 

pas një kohe, ai i foli për atë qëllim Ibn Abasit, të cilit një ditë i tha: 

“O Abdullah, mbi ty rëndon gjaku i trupit, nëse ti e fsheh atë. A ka 

mbetur në shpirtin e Aliut ndonjë send prej kalifatit?” 

 Ibn Abasi tregon: “Thash: „Po.‟”  

Atëherë ai më pyeti: “A pretendon se i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka 

lënë tekst për atë?” 

Thash: “Po.” 

Atëherë Omeri tha: “Prej fjalës së të Dërguarit të Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) kishte 

një pikë më të lartë, të cilën nuk e vërteton asnjë argument dhe për 

atë nuk ka justifikim. Në punën e tij ai ndalonte për një farë kohe, 

edhe pse ishte në sëmundjen e tij, ai kishte qëllim të shpallte 

hapur emrin e atij që do të ishte zëvendësi i tij, por në këtë punë ai 

u ndalua prej mëshirës që kishte për ymetin dhe për të ruajtur 

Islamin. I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi 
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të dhe mbi familjen e tij!) e dinte që unë e dija se ç‟kishte ai në 

shpirtin e tij, prandaj nuk foli.”.1 

 Është e çuditshme se Ahmed Emijn, me gjithë armiqësinë e 

ashpërsinë që shfaq ndaj shi‟ave, pohon qartë atë që ne kemi 

përmendur. Midis të tjerash, ka thënë: “I Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) gjatë 

sëmundjes nga e cila edhe vdiq, kishte qëllim të caktonte personin 

që do të merrte në dorë udhëheqjen pas tij. Në dy “Sahijhët”, në 

“Sahijhun” e Buhariut dhe në “Sahijhun” e Muslimit ka ardhur se 

i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) nga dhimbja e fortë u zverdh shumë dhe tha: “Më 

sillni të shkruaj për ju një shkresë, që ju kurrë të mos shkoni në rrugën e 

humbjes pas kësaj shkrese.”. 

Në ato çaste, në shtëpinë e tij ndodheshin disa burra, ndër 

të cilët edhe Omer bin El Khat‟tàbi, i cili tha: “Të Dërguarin e 

Allahun (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) e ka mposhtur dhimbja e fortë dhe ndër ju është Libri i 

Allahut. Ne na mjafton Libri i Allahut.”. 

Njerëzit patën kundërshtime dhe filluan të grinden njëri me 

tjetrin. Dikush prej tyre tha: “Afroni pranë tij mjetet e shkrimit, që 

të shkruajë për ju një shkresë, që ju, pas asaj shkrese, kurrë të mos 

shkelni në rrugën e humbjes.”. 

Dikush tjetër tha: “Fjalë është ajo që tha Omeri.”. 

Kur ata filluan të thonë fjalë të kota e të grinden njëri me 

tjetrin brenda në dhomën ku ai lëngonte, atëherë Profeti 

                                                            
1 “Sherhu Nehxhul Belàgah”, vëll. 3, f. 17. 
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Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) u tha: “Ngrihuni!”.  

Ata shkuan, duke e lënë punën të hapur për këdo, çka bëri që 

myslimanët të kenë mosmarrëveshje mes tyre gjatë shekujve për 

çështjen e kalifatit.1 

 Këto ishin disa raste tipike, në të cilat njerëzit kanë 

kundërshtuar hapur tekstet e ardhura prej Profetit Muhamed 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). E 

gjitha kjo tregon se te ata kishte humbur shpirti i bindjes ndaj 

Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) dhe dispozitave për të cilat ai fliste.  

Gjithashtu, kjo tregon se ata nuk shihnin si detyrim të 

miratonin tekstet që nuk ishin në përputhje me dëshirat e me 

qëllimet e tyre. 

 Po, patjetër që mes tyre kishte edhe prej atyre që ishin 

shumë të bindur ndaj Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe e ndiqnin atë siç ndjek hija 

trupin, por zbatuesit nuk besonin tekstet. Mbase ata mund të jenë 

ballafaquar me Profetin Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) edhe me fjalë të ashpra, ashtu 

siç ndodh në ballafaqimin me atë që ka më pak rëndësi. 

 

* * * 

 

                                                            
1 “Jeumul Islàm”, f. 41. 
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PJESA E GJASHTË 

 

 

TEKSTET QË FLASIN PËR KALIFATIN  

DHE MBËSHTETJA NË PUNËN KONKRETE 

 

 Kushdo që beson se tekstet e haditheve janë me varg 

përcjellësish të pashkëputur dhe të besueshëm deri në personin e 

vetë të të Dërguarit, gjithashtu, beson edhe në qartësinë e 

argumenteve të këtyre haditheve, por, kur shikon se ka një 

kontradiktë mes teksteve dhe punës konkrete që ndodhi në 

Sekijfen dhe pas saj, kur shikon se shumë prej muhaxhirinëve dhe 

ensarëve u grumbulluan rreth të tjerëve, përveç Imam Aliut (Paqja 

qoftë mbi të!), patjetër që do të mbetet në mëdyshje, do të çuditet 

dhe do të thotë: Tekstet profetike janë në këtë nivel, përse i 

kundërshtuan ato myslimanët?! Përse Imam Aliu (Paqja qoftë mbi 

të!) nuk e kërkoi të drejtën e tij të ligjshme?! Përse Imam Aliu 

(Paqja qoftë mbi të!) pranoi punën konkrete dhe nuk nxori një fjalë 

nga goja, në lidhje me të drejtën që i takonte?! Këtyre pyetjeve do 

të mundohemi t‟i japim përgjigje. 

  Themi: Është e rëndësishme të shpjegohet sekreti që e shtyu 

Imam Aliun (Paqja qoftë mbi të!) të heqë dorë nga kërkesa e të 
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drejtës që i takonte me anë të forcën e të dhunës, kurse për sa i 

përket asaj që muhaxhirinët dhe ensarët e kundërshtuan tekstin, 

në fakt, tekstin e kundërshtuan krerët e tyre dhe pastaj të tjerët 

shkuan pas krerëve. Patjetër që ajo që ngjau në Sekijfen, nuk është 

prej punëve që shkaktojnë çudi. Më sipër, në vendet përkatëse, 

është shpjeguar se ata jo vetëm që kanë kundërshtuar tekstet, por 

kanë bërë edhe interpretime të ndryshme në lidhje me tekstet.  

Tani, për ju i nderuar lexues, shpjegimi i asaj që është më e 

rëndësishme: Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) asnjëherë nuk ka 

heshtur gjatë gjithë jetës së tij, për të shpjeguar të drejtën e tij dhe 

për të orientuar njerëzit në lidhje me drejtën që i takonte. Madje ai 

e ka shfaqur hapur mospranimin e tij për punën konkrete që u 

realizua në Sekijfen, madje mospranimi i asaj pune, nga ana e tij, 

shpreh qartë edhe një herë tjetër se atij iu rrëmbye e drejta. Këtë të 

vërtetë ka mundësi ta shikojë kushdo që lexon në librat e historisë 

rreth asaj që ngjau atë ditë në Sekijfe. 

 Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) nuk e kishte fuqinë për të 

kërkuar të drejtën e tij me forcë, por edhe, nëse supozojmë se ai e 

kishte fuqinë për atë punë, interesi i atyre ditëve kërkonte lënien e 

punës në dorën e atyre që e kishin veshur atë rrobë dhe të mos 

kërkohej e drejta me anë të forcës e dhunës.  

Tani, nëpërmjet shfletimit e studimit të historisë, do të 

shikoni argumentet që tregojnë atë që ngjau, në lidhje me të 

drejtën e Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!): 

1- Ibn Kutajbeh, duke shtjelluar historinë e Sekijfes dhe 

rrjedhojat e hidhura që ajo pati, thotë: “Imam Aliu (Paqja qoftë mbi 
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të!) shkoi te Ebu Bekri në kohën që ai po thoshte: „Unë jam 

Abdullahu, vëllai i të Dërguarit të Allahut!‟”. 

Ndërkaq Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) iu tha: “Jepe 

besën!”. Por Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) iu përgjigj: “Unë kam 

më shumë të drejtë se ju për këtë punë dhe, në radhë të parë, jeni 

ju ata që duhet të jepni besën për mua. Ju e morët këtë punë prej 

ensarëve, duke u paraqitur atyre si argument afërsinë me Profetin 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) dhe e nxorët kalifatin prej nesh, Ehli Bejtit. Me këtë veprim ju 

e rrëmbyet kalifatin. A nuk ishit ju që pretenduat te ensarët se 

keni më shumë të drejtë se ata për këtë punë? Këtë pretendim ju e 

argumentuat me faktin se Muhamedi kishte jetuar në mesin tuaj 

dhe ata ua dorëzuan juve qeverisjen. Tani unë sjell kundër jush të 

njëjtin argument që sollët ju kundër ensarëve dhe ju them: „Ne 

jemi ata që kemi më shumë të drejtë me të Dërguarin e Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), kur 

ishte gjallë dhe tani që ka vdekur. Nëse jeni besimtarë, veproni me 

drejtësi, ndryshe do të bëni padrejtësi dhe ju këtë e dini.‟”. 

 Omeri i tha: “Në të vërtetë, ti nuk je i lënë për këtë punë, që 

ne të japim besën për ty.”.  

Atëherë Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) i tha: “Ndihmo e mbështet 

cilin të duash, se për ty do të jetë gjysma e asaj për të cilin po 

tregohesh shumë i ashpër, por nesër, këtë punë ai do ta përmendë 

kundër teje.”.  

Pastaj tha: “Pasha Allahun, o Omer, unë as nuk e pranoj 

fjalën tënde e as nuk e jap besën për ty!”. 
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 Ebu Bekri tha: “Nëse ti nuk e jep besën, unë nuk të detyroj 

të japësh besën për mua.”. 

Ndërkaq Ebu Ubejdeh bin El Xherr‟rrah i tha Imam Aliut 

(Paqja qoftë mbi të!): “O djalë i xhaxhait, ti je akoma në moshë të re 

dhe këta janë të moshuarit e popullit tënd, ti nuk e ke përvojën 

dhe njohuritë që kanë ata për punët. Unë mendoj se Ebu Bekri 

është shumë më i përshtatshëm se ti për këtë punë. Ai ka më 

shumë mundësi dhe njohuri, prandaj jepe besën për Ebu Bekrin. 

Nëse ti do të jetosh gjatë, kjo punë do të mbetet për ty. Veç kësaj, ti 

e ke moralin për këtë punë, ti je i plotësuar në virtytet e tua, në 

fenë tënde, në punën tënde, në kuptimin tënd, ti je i pari që ke 

pranuar fenë dhe je dhëndër i Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).”.  

 Pas kësaj fjale, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) tha: “Kijeni 

frikë Allahun! Kijeni frikë Allahun o muhaxhirinë! Mos e nxirrni 

pushtetin e Muhamedit prej shtëpisë së tij dhe ta vini në dorën e 

arabëve. Vatra e shtëpisë së tij është pranë banesave e vatrave të 

shtëpive tuaja. Ju po e dëboni familjen e tij prej pozitës dhe të 

drejtës që ajo ka te njerëzit. Pasha Allahun, o muhaxhirinë, 

patjetër që ne jemi njerëzit që kemi më shumë të drejtë, sepse ne 

jemi Ehli Bejti, prandaj ne kemi më shumë të drejtë se ju për këtë 

punë! Ndër ne është hafizi e lexuesi i Librit të Allahut, dijetari që i 

di më mirë punët e fesë së Allahut, dijetari që njeh më mirë 

Synetin e të Dërguarit të Allahut, personi që ka dijeni për gjendjen 

e njerëzve dhe mbrojtësi i tyre prej punëve të këqija. Te ne është 

burri që pjesëton në mënyrë të barabartë mes tyre. Kijeni frikë 

Allahun! Kijeni frikë Allahun! Kjo punë patjetër duhet të jetë për 
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ne dhe mos ndiqni dëshirat, ndryshe do të dilni jashtë rrugës së 

Allahut dhe do të jeni shumë larg nga e vërteta, nga e drejta.”.1 

 A mund të ketë deklaratë më të devotshme se kjo deklaratë 

e tij? A mund të ketë oratori më të qartë se kjo deklaratë e tij, e 

bërë në lidhje me ata që e morën në dorë kalifatin? Nëse shikojmë 

me kujdes në frazat e kësaj deklarate, do të dallojmë qartë se 

aftësitë e kalifatit e humbën vlerën. Ja edhe frazat e asaj deklarate, 

të sqaruara në pikat vijuese:  

1- Te ne është hafizi dhe lexuesi i Librit të Allahut. 

2- Te ne është dijetari, që i di më mirë punët e fesë së 

Allahut. 

3- Te ne është dijetari, që njeh më mirë Synetin e të 

Dërguarit të Allahut. 

4- Te ne është personi, që njeh më mirë gjendjen e njerëzve. 

5- Te ne është mbrojtësi i njerëzve prej punëve të këqija. 

6- Te ne është burri, që pjesëton në mënyrë të barabartë mes 

njerëzve. 

 Kuptimi i kësaj deklarate është: Marrësit e pushtetit nuk i 

kishin këto përparësi. 

2-  Kur Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi 

të!), mësoi për ngjarjet e Sekijfes, pyeti: “Ç‟thanë ensarët?”. Ata iu 

përgjigjën: “Ata thanë: „Një prijës prej nesh dhe një prijës prej 

jush.‟” 

                                                            
1 “El Imàmetu ues Sejàsetu”, vëll. 1, f. 11-12. 
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Atëherë ai tha: “A nuk shtruat kundër tyre argumentin se i 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) ka porositur trajtim të mirë për punëmirin e tyre dhe 

falje për punëkeqin e tyre?”  

Ata thanë: “Ku është argumenti kundër tyre në këtë frazë?!” 

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) tha: “Sikur imamati të ishte te ata, 

porosia kurrë nuk do të ishte te ata.” 

Pastaj pyeti: “Ç‟thanë kurejshët?”  

Ata thanë: “Kurejshët argumentuan se janë pema e të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!).” 

Atëherë Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) tha: “Ata u mbrojtën 

me argumentin e pemës dhe humbën frutat e asaj peme.”.1 

3- Në fillim të punës, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) nuk u 

mjaftua vetëm me këto fjali, por vijoi të shpjegojë të vërtetën me 

mënyra të ndryshme, prej të cilave përmendim: 

 

Ai sjell si argument hadithin e Gadir Khumit, ditën e 

Shurasë, në vitin 23 

 Amir bin Valiheh ka thënë: “Ditën e Shurasë (këshilli 

konsultativ) isha së bashku me Imam Aliun (Paqja qoftë mbi të!) te 

porta dhe aty e dëgjova të thotë: “Patjetër që do të sjell një 

argument të atillë kundër jush, që s‟ka mundësi ta ndryshojë asnjë 

                                                            
1 “Nehxhul Belàgah, Hytbeja 68. 
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arab i juaji e asnjë jo arab i juaji.”. Pastaj tha: “Ju përgjërohem në 

Allah, më thoni, a ka ndonjë në mesin tuaj, që ka besuar se Allahu 

është Zoti Një e i Vetëm para meje?” 

Ata thanë: “Jo.” 

Pastaj ai vazhdoi të flasë: “Ju përgjohem në Allah, më thoni, 

a ka ndonjë prej jush, të cilit i Dërguari i Allahut i ka thënë: „Për 

atë që mua më ka prijës, Aliu është prijësi i tij. O Zoti im, 

ndihmoje personin që e përkrah atë, armiqësohu me personin që 

armiqësohet me atë dhe ndihmoje personin që e ndihmon atë. Ai 

që është këtu, le t‟ia thotë këto fjalë atij që nuk është këtu‟. Ata 

thanë: „O Zoti ynë, jo.‟”.1 

4- Gjithashtu Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) është betuar në 

Allah, ditën e Betejës së Rahbes, në vitin 35 të Hixhretit. El Asbeg 

tregon: “Imam Aliu u përgjërua në Allah, para njerëzve, ditën e 

Betejës së Rahbes dhe tha: „Cili prej jush e ka dëgjuar Profetin 

Muhamed, Ditën e Gadir Khumit, se ç‟tha? Ai që e ka dëgjuar 

fjalën e tij, le të ngrihet më këmbë, kurse të tjetër të mos 

ngrihen.‟”. 

Menjëherë u ngritën më shumë se dhjetë burra, ndër të 

cilët: Ebu Ej‟jub El Ensarij, Sehl bin Hanijf, Khuzejmeh bin Thabit 

dhe Abdullah bin Thabit El Ensarij, të cilët thanë: “Ne e kemi 

dëgjuar të Dërguarin e Allahut të thotë: „Për atë që unë jam prijësi 

i tij, Aliu është prijësi i tij. O Zoti im, përkrahe personin që e 

përkrah atë, armiqësohu me personin që armiqësohet me atë, 

                                                            
1  “Es Savàikul Muhrikatu”, f. 75; “El Menàkib” e Khavàrezmiut, f. 135 me nr. 
152. 
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duaje personin që e do atë, zemërohu me personin që e urren atë 

dhe ndihmoje personin që e ndihmon atë!.”.1 

 Ky përgjërim në Allah, nga ana e Imam Aliut (Paqja qoftë 

mbi të!), nuk ka ndodhur vetëm në këto dy vende. Në të vërtetë, 

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) është përgjëruar dhe ka kërkuar 

mbështetjen e Allahut, në lidhje me të drejtën e tij, në shumë 

vende të tjera.  

Gjithashtu, në Allah është përgjëruar, në kërkim të së 

drejtës së saj, edhe gruaja e tij, e sinqerta, e pastra, Fatimja dhe pas 

tyre janë përgjëruar në Allah dy nipat, Hasani e Hysejni, si dhe 

Abdullah bin Xhaferi dhe Am‟mar bin Jaseri. 

 Të gjitha këto janë dëshmi të shkëlqyera, që vërtetojnë se 

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!), as nuk ka heshtur dhe as ka 

miratuar rrjedhën që morën punët, por ka vazhduar të kërkojë të 

drejtën e tij deri në çastet e fundit të jetës së tij. Kjo bëhet akoma 

më e qartë, kur lexojmë hytben e tij, të njohur, “Esh 

Shakshekij‟jeh”, hytbe që e mbajti nga fundi i kalifatit të tij. 

 Për sa i përket çështjes së mosgritjes së tij për marrjen e të 

drejtës me forcë, në fakt, vetë kërkimi i të drejtës është një degë e 

forcës, por në atë periudhë, ai s‟kishte as forcë e as fuqi. Për të 

mësuar këtë, është e mjaftueshme të lexojmë se ç‟ka thënë ai në 

hytben e tij të fundit: “Për të mbuluar atë, shtriva rrobën, për të 

pastruar atë, palosa rrobën. Me të butë fillova të ec në mesin e 

bazave, që me forcë të mos ndërpres përfitimet, por durova të 

                                                            
1 “Esedul Gàbeh”, vëll. 3, f,307 dhe vëll. 5, f. 205. 
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keqen e verbër, në të cilën plaket i rrituri, thinjet i vogli dhe në atë 

mundohet njeriu, derisa të takojë Zotin e tij.”.1  

 Sikur të supozojmë se për Imam Aliun (Paqja qoftë mbi të!) 

ekzistonte fuqia e forca, duhet të kemi të qartë se në atë kohë, 

interesat e Islamit kërkonin pajtim dhe lënien e punës në dorën e 

atyre që e morën. Këtë çështje, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) herë 

e tregon me alegori, herë tjetër me deklarim, kur thotë: “O njerëz, 

çani dallgët e ngatërresave me anijen e shpëtimit, ngjituni në 

lartësi prej rrugës së urrejtjes së ndërsjellë, vini mbi kokat tuaja 

kurorat e krenarisë! Ka shpëtuar ai që ngrihet me krahë, ose 

dorëzohet e bie në qetësi. Ky është ujë i ndenjur, është një çapë që 

zhytet në gjellën e vënë përpara, është një fryt i këputur pa u 

pjekur, është si bujku pa tokë.”.  

 “Nëse flas, ata thonë: „Ka qëllim pushtetin‟. Nëse unë hesht, 

ata thonë: „Ka frikë nga vdekja‟. Të dyja janë shumë larg njëra-

tjetrës. Betohem në Allah, se i biri i Ebu Talibit e dëshiron vdekjen 

më shumë se foshnja gjirin e nënës së tij. Unë jam integruar me një 

dituri të fshehtë dhe, sikur unë ta zbuloja atë, ju patjetër do të 

trazoheshit, ashtu siç trazohen shpendët në një fluturim të 

largët.”.2 

 Në këtë hytbe që ai e mbajti, pas vdekjes së të Dërguarit të 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), shpjegoi qartë ato që ne përmendën në tërësi, kurse në hytben 

që ai mbajti, pasi njerëzit u kthyen te ai, deklaroi se pajtimi i tij me 

khulefatë ishte për shkak të rreziqeve që rrinin mbi kokat e 

myslimanëve, pas vdekjes së Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i 

                                                            
1 “Nehxhul Belàgah”, Hytbeja 3. 
2 ”Nehxhul Belàgah”, Hytbeja 5. 
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Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Midis të tjerash ka 

thënë: “Allahu i Lartësuar e dërgoi Muhamedin (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) paralajmërues për të 

gjitha botët, e dërgoi atë me gradë më të lartë se të gjithë të 

Dërguarit e tjerë. Kur Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) u nda prej kësaj jete, njerëzit u 

grindën mes tyre për çështjen e parësisë. Betohem në Allah! As 

nuk kisha ndonjë gjë në shpirt dhe as nuk e kisha menduar se pas 

tij, arabët do të hiqnin udhëheqjen prej Ehli Bejtit të tij. Ata as nuk 

ma dhanë mua pas tij, as nuk patën kujdes, kur u larguan prej 

meje dhe shkuan drejt filanit, për të dhënë besën për të. Unë u 

përmbajta, derisa pashë kthimin e njerëzve. Në të vërtetë, njerëzit 

u kthyen në Islam për të kërkuar të drejtën në fenë e Muhamedit 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

prandaj unë thashë me vete: „Nëse nuk e ndihmoja Islamin e 

myslimanët, me siguri do të shoh shkatërrim dhe katastrofa e 

Islamit kjo për mua do të ishte shumë më e madhe se humbja e 

sundimit‟. Në të vërtetë, sundimi është thjesht një mirësi vetëm 

për pak ditë, por edhe pushteti do të zhduket, ashtu siç zhduket 

mirazhi, ose ashtu siç shpërndahen retë. Në këto ngjarje unë jam 

ngritur, derisa u mënjanua dhe u asgjësua e gabuara dhe derisa 

feja u sigurua dhe mori frymë.”.1 

 

 

* * * 

 

                                                            
1 “Nehxhul Belàgah”, pjesa e librave, f. 62. 
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PJESA E SHTATË 

 

 

DOKTRINAT E SHI’AVE IMAMMIJ 

 

 Doktrinat e shi‟ave imamij nuk janë rezultat i dalë as prej 

lidhjes me kulturat e jashtme dhe as rezultat i dalë prej studimeve 

teologjike gjatë shekujve. Në të vërtetë, ato janë doktrina të marra, 

në radhë të parë, prej Kur‟ànit Famëlartë, në radhë të dytë, janë të 

marra prej Synetit dhe, në radhë të tretë, janë marrë prej hytbeve 

të Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) e prej fjalëve të familjes së 

pastër, të marra drejtpërdrejt prej Profetit Muhamed (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Për të gjitha 

këto, historia e doktrinave të shi‟ave imamaij ka si kufi historinë e 

Islamit dhe jetën e imamëve të pastër.  

 Natyrisht që kjo nuk do të thotë se shi‟at i besojnë tekstet në 

bazat e tyre, pa analizë e pa u menduar. Kjo do të thotë se bazat e 

doktrinave të ardhura janë marrë prej burimeve të mësipërme dhe 

dijetarët e shi‟ave imamij i kanë marrë doktrinat e tyre pikërisht 

prej këtyre burimeve, i kanë formuluar në mënyrën më të qartë 

dhe i kanë mbështetur me argumente. Veç kësaj, në fushën e 

doktrinës ata nuk mbështeten në ato që quhen “ahàdurr rrivàjàt” – 

”ekziston vetëm një hadith që shpjegon çështjen”, jo. Ata e kanë 

kushtëzuar punën që hadithi të jetë i shkallës “tevàtur” - ”të jetë 
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suksesiv”, domethënë të jetë me varg përcjellësish të pashkëputur e 

të vërtetuar, të besueshëm, ose hadithi të përmbajë shembuj të 

dobishëm për diturinë dhe të jetë në gradën më të lartë të 

saktësisë. Në fushën e doktrinës, nuk është kërkesë vetëm puna, 

por kërkohet bindje e thellë dhe besim, pra, doktrina nuk arrihet 

me hadithe të shkallës “àhàdurr rrivàjàt”. 

 Dhe tani, i nderuar lexues, në këtë fushë po rendisim 

doktrinat e shi‟ave imamij, të cilat shehu Et Tusij i ka 

përmbledhur në librin e tij “El Akàidul Xha‟ferij‟jetu” –”Doktrinat e 

xhaferive”. Këto doktrina ai i ka përmbledhur shkurtimisht në 

pesëdhjetë çështje: 

1- Njohja e Allahut është detyrë e domosdoshme (farz) për 

çdo mashkull e femër që ka arritur moshën në të cilën njeriu 

obligohet me zbatimin e urdhrave të fesë, me argumentin se 

Allahu është Mirësidhënësi, prandaj njohja e Tij është detyrë 

taksative. 

2- Allahu i Lartësuar ekziston, me argumentin se Ai është 

Bërësi i botës dhe, Ai që ka këtë cilësi, patjetër që ekziston. 

3- Allahu i Lartësuar ekziston, detyrimisht në Veten e Tij, 

në kuptimin se ekzistenca e Allahut nuk kërkon ekzistencën e 

ndonjë gjëje tjetër veç Atij. Gjithashtu, për Allahun nuk mund të 

thuhet se Ai nuk ka ekzistuar në përjetësi. Argumenti: Sikur të 

ishte e mundur që Ai të kishte nevojë për një bërës, kjo do të ishte 

e barabartë me nevojën që ka bota për Bërësin e saj, por të thuhet 

se Allahu ka nevojë për dikë tjetër, kjo është e pamundur për 

Mirësidhënësin, të Adhuruarin.  
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4- Allahu i Lartësuar është i përhershëm, i përjetshëm, në 

kuptimin që Ai ka ekzistuar gjithmonë dhe ekzistenca e Tij nuk ka 

pasur asnjëherë periudhë mosekzistence. Allahu është përjetësisht 

i qëndrueshëm dhe ekzistenca e Tij s‟mund të ketë lidhje me 

mosekzistencën. 

5- Allahu i Lartësuar është i Fuqishmi, Vepruesi, sipas 

dashjes së Tij, në kuptimin që, nëse Ai dëshiron të bëjë diçka, e 

bën dhe, nëse nuk dëshiron të mos e bëjë, nuk e bën. Argumenti: 

Ai e bëri botën në kohë të ndryshme.  

6- Allahu është Fuqiplotë, mbi të gjitha fuqitë. Ai është i 

Dituri, mbi të gjitha dituritë. Argumenti: Të gjitha fuqitë, njohuritë 

e dijet janë të barabarta, në raport me Qenien e Tij të lartë e të 

pastër, nga nevojat e mangësitë. Është e pamundur të thuhet se 

fuqia e dituria e Tij shtrihet vetëm mbi disa gjëra dhe nuk shtrihet 

mbi të tjerat. 

7- Allahu i Lartësuar është i Dituri, në kuptimin që sendet 

për Atë janë të zbuluara, të qarta dhe s‟ka asgjë që për Allahun 

është e panjohur. Argumenti: Allahu i Lartësuar është Bërësi i 

punëve të përsosura dhe, Ai që i bën punët, detyrimisht Ai ka 

dijeni për të gjitha sendet. 

8- Allahu i Lartësuar kupton, dallon e di pa organe, në 

kuptimin se Allahu ka dijeni për çdo gjë që njeriu e arrin me 

ndihmën e shqisave, për faktin se Allahu është i dëlirë nga 

mangësia të jetë trup dhe prej nevojave që ka trupi. Argumenti 

për këtë është fjala e Tij: “ ُر  Là“ - ”الَّ ُ ْ  ُِ ُ  ْا َْ َ  ُ  َوُهَو  ُْ  ُِ  ْا َْ َ    َوُهَو اللَِّ ْی ُ  اْاَِ ی ْ

tudrikuul ebsàru ue huve judrikul ebsàr ue huvel‟letijful khabijru” – 
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”Atë nuk e shikojnë sytë (e njerëzve), kurse Ai i përfshin 

shikimet; Ai është i Buti, i Gjithëinformuari.”.1 

9- Allahu i Lartësuar është i gjallë, në kuptim se është e 

vërtetë që Ai ka fuqi dhe ka dituri. Argumenti: Është vërtetuar se 

Allahu ka fuqi e dituri dhe, për atë që vërtetohen këto cilësi, Ai 

detyrimisht është i gjallë. 

10- Allahu i Lartësuar flet pa organe, në kuptimin se Ai bën 

që fjala të jetë në një trup qiellor, ose në një trup të zakonshëm në 

tokë, me qëllim që madhështia e Tij të arrijë te njerëzit. Argument 

për këtë është fjala e Tij: “  ue kel‟leme-ll‟llàhu” - ”وََ لََّ  اللَُّ  ُموَسى َ ْ ِلْی  ً 

Mùsà teklijmen” - ”…dhe Allahu i foli Musait me fjalë.”.2 Ai është 

Fuqiploti, prandaj edhe e folura për Të është e mundur. 

11- Allahu i Lartësuar është i Vërteti, në kuptimin se Ai 

thotë vetëm të vërtetën, konkreten, realen. Argumenti: Çdo 

gënjeshtër është e keqe, por Allahu i Lartësuar është krejtësisht i 

dëlirë prej së keqes.  

12- Allahu i Lartësuar është Dëshiruesi, në kuptimin se Ai 

parapëlqen punën, kur punën e kërkon interesi. Argumenti: 

Allahu i Lartësuar e ka lënë bërjen e disa qenieve për një kohë dhe 

i ka bërë ato në një kohë tjetër, megjithëse e kishte diturinë dhe 

fuqinë në mënyrë të barabartë në të gjitha gjendjet. Gjithashtu, Ai 

ka ndaluar bërjen e një pune dhe kjo tregon se Ai nuk mund të 

imponohet. 

                                                            
1 Sure “El En‟àm”, ajeti 103. 
2
 Sure “En Nisa”, ajeti 164.  
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13- Allahu i Lartësuar është vetëm Një, në kuptimin se Ai 

s‟ka ortak në qenien e Tij Zot. Argument për këtë është fjala e Tij: 

“  kul huvell‟llàhu ehadun” – “Thuaj Allahu është” - ”ُ ْل ُهَو اللَُّ  َ َ  ٌ 

Një.”.1 Sikur për Allahun të kishte ortak, patjetër që do të ndodhte 

pengimi i njëri-tjetrit dhe do të prishej sistemi, ashtu siç e lexojmë 

këtë në fjalën e Tij: “  Leu kàne fijhimà”-”َلْو َ  َا ِ ْیِ َ    ِ ٌَة ِ الَّ اللَُّ  َلَ َ َ  َ 

àlihetun il‟lell‟llàhu lefesedetà” – “Sikur në ato të dyja (në qiell e në 

tokë) të kishte zota të tjerë përveç Allahut, patjetër që ato të dyja 

do të shkatërroheshin.”.2 

14- Allahu i Lartësuar nuk është i përbërë prej ndonjë 

sendi. Argumenti: Sikur Allahu të ishte i përbërë, atëherë ai do të 

kishte nevojë për pjesët, por pjesët janë të mundshme për 

nevojtarin dhe Allahu s‟ka nevojë për asgjë. 

15- Allahu i Lartësuar nuk është as trup, as anësi e as 

esencë. Argumenti: Sikur Ai të ishte njëra prej këtyre sendeve, 

atëherë do të ishte i mundshëm dhe do të kishte nevojë që për Atë 

të kishte një bërës, por kjo është e pamundur të thuhet për 

Allahun. 

16- Allahu i Lartësuar nuk mund të shihet me organin e 

syrit, as në këtë botë e as në Botën Tjetër. Argumenti: Allahu i 

Lartësuar nuk është trup, pasi çdo gjë që shihet, patjetër duhet të 

ketë trup dhe anë, kurse Allahu i Lartësuar është i dëlirë nga të 

tilla gjendje. Për më tepër, vetë Allahu i Lartësuar njofton: “ َ  َ  َلْن 
 kale len terànij” – “…Ai tha: Ti kurrë nuk do të më shohësh“ - ” َ رَاِ  

                                                            
1 Sure “El Ihlàs”, ajeti 1. 
2 Sure “El Enbijà”, ajeti 22. 
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Mua...”.1 dhe “  Là tudrikuhul ebsàru” – “Atë nuk e“ - ”الَّ ُ ْ  ُِ ُ  ْا َْ َ   ُ 

shohin sytë…”.2 

17- Allahu i Lartësuar nuk është objekt në të cilin ndodhin 

ngjarje, ndryshe Ai do të ishte i ardhur, por është krejtësisht e 

pamundur që Ai të jetë i ardhur më vonë. 

18- Allahu i Lartësuar nuk mund të cilësohet se Ai ka 

vendqëndrim. Argumenti: Ai që ka vendqëndrim, detyrimisht do 

të jetë me mundësi, por kjo për Allahun është e pamundur. 

19- Allahu i Lartësuar nuk bashkohet me ndonjë tjetër, 

sepse sendi i formuar nga bashkimi, ose do të shtohet, ose do të 

pakësohet, por kjo është e pamundur dhe Allahu i Lartësuar nuk 

mund të cilësohet me gjëra që nuk mund të jenë. 

20- Për Allahun e Lartësuar përjashtohen kuptimet e cilësitë 

e shtuara, në kuptimin se Ai s‟ka dijeni me diturinë dhe nuk është 

i fuqishëm me fuqinë. Në të kundërt, Ai i gjithi është dituri e fuqi. 

Argumenti: Sikur të ishte kështu, atëherë mbi Allahun do të 

ndodhnin ndryshime, por sikur Allahu të ishte i ardhur, te Allahu 

duhet të ndodhnin ndryshime, duhet të kishte disa të parë dhe 

ndryshimi duhet të ishte i përhershëm. Mirëpo të dyja këto 

gjendje janë krejtësisht të pamundura të thuhen për Allahun, 

sepse kjo do të bënte të detyrueshme të thuhet: Ai ka nevojë që 

cilësitë e Tij të ndryshojnë, atëherë Allahu do të ishte i mundshëm. 

Por për Allahun nuk mund të thuhet se Ai është i mundshëm, 

domethënë se Ai herë i ka dhe herë nuk i ka cilësitë e sipërme. 

                                                            
1 Sure “El Aràf”, ajeti 143. 
2 Sure “El En‟àm”, ajeti 103. 
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21- Allahu i Lartësuar është i Pasuri, në kuptimin: Ai nuk 

ka nevojë për asnjë tjetër veç Vetes. Argumenti: Allahu ekziston 

detyrimisht me veten e Tij, prandaj Ai nuk ka nevoja. 

22- Allahu i Lartësuar nuk është në ndonjë anë e as në 

ndonjë vend. Argumenti: Çdo send që është në njërën anë e në 

ndonjë vend, ai send ka nevojë të jetë në njërën anë e në ndonjë 

vend. Gjithashtu, është vërtetuar se Allahu i Lartësuar nuk është 

as trup, as anë e as esencë, prandaj Ai nuk mund të gjendet në 

ndonjë anë apo në ndonjë vend. 

23- Allahu i Lartësuar s‟ka as fëmijë e as grua. Argumenti: 

Është vërtetuar se Ai s‟ka nevojë për asgjë e as për të tjerë, si dhe 

për faktin se çdo gjë tjetër përveç Tij është e mundshme. Por, si 

mund të jetë i mundshëm Ai që ekziston domosdoshmërish? 

Argument tjetër për këtë është edhe fjala e Tij: “ ٌلَْیَ  َ ِ ْنِلِ  َ  ي” - ”lejse 

kemithliji shej‟un”- “…asnjë send nuk është si Ai…”.1 dhe  

“  In‟ne methele Ijsà indell‟llàhi” - ”ِ اَّ َمَنَل ِعْیَ ى ِعْنَ  اِا َ َ َنِل  َ اَ  َ َلَ ُ  ِمْن  ُ رَا ٍ 

kemetheli Àdeme khalekahù min turàbin” – “Çështja e Isait te Allahu 

është si çështja e Ademit, të cilin Ai e krijoi prej dheut…”.2 

24- Allahu i Lartësuar është i Drejti, i Urti, në kuptimin se 

Ai nuk punon të keqen dhe nuk le mangët detyrën. Argumenti: 

Puna e keqe është e keqe dhe lënia mangët e detyrës është e metë 

për Atë, por Allahu i Lartësuar është i dëlirë prej çdo të keqeje dhe 

nga mosplotësimi i detyrës. 

                                                            
1 Sure “Esh Shùrà”, ajeti 11. 
2 Sure “Ali Imràn”, ajeti 59. 
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25- Kënaqësia me vendimin e me caktimin (kadà dhe 

kader), është detyrim të besohet dhe çdo gjë që ka ndodhur, që ka 

qenë e që do të jetë, patjetër që është sipas vendimit e caktimit, por 

në këto të dyja nuk është domosdoshmëri imponimi e padrejtësia, 

për faktin se caktimi e vendimi këtu është në kuptimin e diturisë 

dhe të shpjegimit, domethënë Allahu i Lartësuar ka dijeni për çdo 

gjë që është dhe do të jetë.  

26- Çdo gjë që ka bërë Allahu, është më e mira, ndryshe do 

të ishte punë e kotë, por Allahu i Lartësuar nuk bën punë të kota. 

Këtë të vërtetë e lexojmë në fjalën e Tij: “ َ  َ َلْ َن ُ ْ  َعَ ن ً   - ” ََ َحِ ْ ُتْ   َ َّ

”efehasibtum en‟nemà khalaknàkum abethen…” - ”mos vallë menduat 

se Ne ju krijuam kot…?!”.1 

27- Butësia është detyrë për Allahun, sepse Ai i ka krijuar 

njerëzit dhe te njerëzit Ai bëri epshin. Sikur Ai të mos tregojë 

butësi, atëherë duhet të ishte mashtrim, do të ishte punë e keqe, 

por Allahu nuk bën punë të keqe, atëherë butësia është: Sjellja e 

argumentit, plotësimi i mendjes, dërgimi i Profetëve në kohën e 

tyre dhe pas ndërprerjes së dërgimit të Profetëve mbetet Imami, 

me qëllim që të mos ndërpritet filli i qëllimit të Tij. 

28- Profeti ynë, Muhamed bin Abdullah bin Abdu Mutalib 

bin Hashim bin Abdi Menaf, është i Dërguari i Allahut. Ai është i 

vërtetë e i drejtë. Argumenti: Ai tha: “Jam Profeti.” Nëpërmjet tij 

Allahu shpalosi mrekullitë. Është vërtetuar se ai është i dërguari i 

vërtetë dhe mrekullia më e madhe me të cilën ai erdhi, është 

Kur‟àni Famëlartë, ndarësi lavdiplotë, ndarësi i të vërtetës nga e 

                                                            
1 Sure “El Mu‟minùn”, ajeti 115. 
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gabuara. Kur‟àni do të jetë i qëndrueshëm deri në Ditën e Kiametit 

dhe argument për të gjithë njerëzimin. 

 Që Kur‟àni është mrekulli, kjo shihet në qartësinë e fjalës e 

të oratorisë së Kur‟ànit, madje s‟ka asnjë orator që mund të flasë 

me bukurinë e me qartësinë e fjalëve të Kur‟ànit. Vetë Kur‟àni i 

sfidon jobesimtarët të bëjnë qoftë edhe një sure të shkurtër si suret 

e Kur‟ànit, ose edhe një ajet të vetëm si ajetet e Kur‟ànit. 

29- Profeti ynë ishte profet, edhe para se të ngarkohej me 

detyrën e profetësisë. Ai është i Dërguar te të gjithë njerëzit, edhe 

pasi u ngarkua me detyrën e profetësisë. Për këtë ai ka thënë: 

“Unë isha profet, kur Ademi ishte mes ujit e baltës.”, ndryshe do 

të duhej të preferonin të ndarin, por kjo është e keqe.  

30- Të gjithë Profetët ishin të ruajtur prej gabimeve dhe ata 

ishin krejtësisht të dëlirë nga të gjitha të metat e fajet. Ata ishin të 

ruajtur prej shkujdesjes e harresës në punë e në fjalë, që nga fillimi 

i jetës deri në varr. Argumenti: Sikur Profetët të mëkatonin, ose 

mbi ta të kalonte një çast shkujdesje, me siguri që pozita e tyre do 

të binte në zemrat e njerëzve, do të largohej besueshmëria dhe 

mbështetja në fjalët e në punët e tyre. Përfundimisht, do të bëhej 

pa vlerë dobia e profetësisë, si dhe gjithçka që ka ardhur në Libër 

(Kur‟an) dhe do të bëhej detyrim që gjithçka të ishte objekt 

interpretimi. 

31- Profetët patjetër ishin njerëzit më të ditur e më të mirë 

të kohës së tyre, sepse pëlqimi i të ndarit është gjë e keqe.  

32- Profeti ynë është vula e Profetëve dhe e të Dërguarve, 

në kuptimin se pas tij s‟ka profet tjetër deri në Ditën e Kiametit, 

ashtu siç e lexojmë në fjalën e Allahut të Lartësuar:  
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 Mà kàne“ - ”مَّ  َ  َا ُ َ ٌَّ   َ َ  َ َ ٍ  مِّبن  ِّبَ  ِلُ ْ  َوَلِ ن  َُّسوَ  اِا َوَ  دََ  النَِّ ی ِّبْ َ “

Muham‟medun ebà ehadin min rixhàlikum ue lakin resùlell‟llàhi ue 

khàtemen nebij‟jijne…” – “Muhamedi nuk ishte babai i asnjërit 

prej burrave tuaj, por ai ishte i Dërguari i Allahut dhe vula e të 

gjithë Profetëve…”.1 

33- Profeti ynë është më i nderuari i Profetëve dhe i të 

Dërguarve, sepse profetësia e tij është vërtetuar dhe përparësia e 

tij është njoftuar, që ai është më i respektuari, ashtu siç i ka thënë 

vetë ai vajzës së tij, Fatimes: “Babai yt është më i miri i Profetëve, 

burri yt është më i miri i të porositurve, ti je zonja e grave të botës. 

Dy djemtë e tu, Hasani e Hysejni, janë dy zotërinjtë e rinisë së 

banorëve të Xhenetit dhe babai i atyre të dyve është më i mirë se 

ata të dy.”.2 

34- Është e vërtetë se miraxhi i të Dërguarit të Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka 

ndodhur me trup e me shpirt dhe jo në gjumë. Transmetimet që e 

vërtetojnë ngjarjen e miraxhit janë hadithe suksesive, pa shkëputje 

në vargun e transmetuesve dhe flasin qartë për ngjarjen e 

miraxhit, prandaj, kush e mohon miraxhind, ai ka dalë jashtë 

Islamit. Në miraxh, Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka kaluar nëpër trupat qiellorë, 

prej portave të tyre, pa qenë nevoja që ato të thyheshin e të 

përshtateshin. Ky përngjasim mjeran e i dobët nuk mund të jetë i 

shkruar, sepse është e pamundur të ndodhë. 

35- Feja e Profetit tonë ka përmbledhur fetë e mëparshme, 

sepse interesat ndërrohen sipas kohës e personave, ashtu siç 

                                                            
1 Sure “El Ahzàb”, ajeti 40. 
2 Lexo librin “Jenàbij‟ul Meved‟deti”, f. 434-436. 
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ndërrohen ilaçet për të sëmurin, sipas ndryshimit të humorit dhe 

sëmundjes. 

36- Imami, pas Profetit tonë (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), është Ali bin Ebu Talibi. 

Argumenti: Fjala e vetë Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!): “O Ali, ti je vëllai im, ti 

je trashëgimtari i diturisë sime, ti je kalifi pas meje, ti je gjykatësi i fesë 

sime dhe ti te unë je në pozitën e Harunit te Musai, por pas meje s‟ka më 

profet.”.1 

Është dhe fjala tjetër e tij: “Dorëzojani Aliut udhëheqjen e 

besimtarëve, dëgjojeni atë dhe bindjuni atij, mësoni prej tij dhe mos e 

mësoni atë.”.2 

“Për atë që më ka mua prijës, ja ky, Aliu, është prijësi i tij. O Zoti 

im, ndihmoje atë që ndihmon Aliun dhe armiqësohu me atë që i shpall 

armiqësi Aliut!”.3 

37- Imamët, pas Aliut, janë njëmbëdhjetë. Ata janë prej 

pasardhësve të tij. I pari i tyre është djali i tij, Hasani, pastaj 

Hysejni, pastaj Ali bin Hysejni, Muhamed bin Ali, Xhafer bin 

Muhamed Es Sàdik, Musa bin Xhafer, Ali bin Musa, Muham‟med 

bin Ali, Ali bin Muham‟med, Hasan bin Ali, pastaj i mbrapsmi, i 

qëndrueshmi Mehdi, udhëzuesi, biri i Hasanit, Imami i kohës. Të 

gjithë këta janë imamët e njerëzve, njëri pas tjetrit. Të gjithë janë të 

                                                            
1  Lexo “Sahijhun” e Muslimit, vëll. 7, K. “Fedàilu Alij”, f. 121; “Sahijhun” e 
Buhariut, vëll. 5, K. “Menàkibu Alij”, f. 19 dhe vëll. 6, K. “Gazvetu Tebùk”, f. 3. 
Gjithashtu, lexo “Musnedin” e Ahmedit, vëll. 1, f. 174-177, vëll. 3, f. 32 dhe vëll. 
6, f. 369. 
2 Lexo librin “El Bihàr”, vëll. 37, f. 290-340. 
3 Lexo “Musnedin” e Ahmedit, vëll. 1, f. 84, vëll. 4, f. 281, f. 370, f. 372; vëll. 5, f. 
419; si dhe “Sunenin” e Tirmijdhijit, vëll. 5, f. 633. 
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vërtetë, me argumentin: Çdo Imam ka lënë tekst të shkallës 

“mutevàtir” –”me varg përcjellësish të pashkëputur”, për imamin 

kalif që do të vinte pas tij. Është dhe fjala e tij: “Hysejni është imam, 

bir imami, vëlla imami dhe baba i nëntë imamëve, i nënti i tyre është i 

qëndrueshmi i tyre. Ai do ta mbushë botën me drejtësi e pjesëtim të 

drejtë, ashtu siç bota është e mbushur me padrejtësi e me mëkate.”. 

38- Imamët, patjetër janë të ruajtur prej mëkateve e 

gabimeve dhe janë krejtësisht të pastër prej të gjitha fajeve të 

mëdha e fajeve të vogla, faje të bëra me qëllim, ose të bëra nga 

pakujdesia. Gjithashtu, ata janë të pastër nga pakujdesia në punë e 

në fjalë. Argumenti: Sikur ata të mëkatonin, patjetër që pozita e 

tyre do të binte poshtë në zemra dhe nuk do të ishin të 

besueshëm, ndryshe, si mund t‟i udhëzonin ata në rrugën e drejtë 

njerëzit që bien në rrugën e humbjes?! Me fjalën e përbashkët, s‟ka 

imamë tjetër të ruajtur prej mëkatesh e gabimesh përveç 

njëmbëdhjetë imamëve dhe është vërtetuar se ata janë imamët. 

39- Është detyrë që imamët të jenë njerëzit më të virtytshëm 

e më të ditur. Nëse ata nuk do të ishin të tillë, do bëhej detyrë të 

pëlqehej i ndari, ose të anohej në anën që s‟ka peshë. Gjithashtu, 

nuk do të arrihej që imami të ishte model për t‟u ndjekur. Por kjo 

që u tha në fund, është e keqe, me tekst e me logjikë. Mirësia e 

imamëve tanë dhe dituria e tyre është e njohur, madje përparësia e 

tyre është më e dukshme se dielli dhe më e qartë se e djeshmja. 

40- Është detyrë të besojmë se prindërit e Profetit tonë dhe 

të imamëve tanë janë myslimanë, madje shumica e tyre kanë qenë 

të porositur. Njoftimet te Ehli Bejti, në lidhje me Islamin e Ebu 

Talibit, janë të formës së prerë. Veç kësaj, jetëshkrimi i tij është një 
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argument që vërteton se ai ishte mysliman, ai është i ngjashëm me 

besimtarin e familjes së Faraonit.  

41- Imami i pritshëm, Mehdi Muhamed bin Hasan, ka 

lindur në kohën e babait të tij. Tani ai nuk është në mesin e 

njerëzve, por është gjallë dhe do të jetë gjallë, derisa të jetë bota, 

sepse çdo kohë ka nevojë të ketë një imam të ruajtur prej mëkateve 

e gabimeve dhe për këtë ymeti ndan një fjalë të përbashkët, se çdo 

kohë nuk mund të jetë pa një argument të dukshëm, të njohur, ose 

për një argument të mbuluar, si dhe për faktin se butësia e 

mëshira hyjnore, në çdo kohë, është detyrë dhe imami është butësi 

e mëshirë, prandaj prania e tij është detyrë. 

42- Gjatësia e jetës së tij nuk është përjashtim, sepse edhe të 

tjerë, në popujt e kaluar, kanë jetuar tre mijë e më shumë vjet, si: 

Shujabi, Nuhu, Lukmani, Khidri, Isai, Iblisi e Dexhali, sepse 

dhënia e jetës së gjatë është e mundshme për Allahun, për 

Fuqiplotin, mbi të gjitha mundësitë. 

43- Mosprania e Mehdiut nuk është prej vetes së tij. 

Mehdiu është i ruajtur prej mëkateve e prej gabimeve. Gjithashtu, 

mosprania e Mehdiut në mesin e njerëzve, nuk është as 

mosplotësim i detyrës prej Allahut të Lartësuar, sepse Allahu 

është i Drejti, i Urti dhe Ai nuk bën keq, por edhe fshehja larg syve 

dhe privimi i njerëzve prej marrjes njoftim, të dyja janë të këqija. 

Duhet të mbahet parasysh se mungesa e Mehdiut është për shkak 

se armiqtë e mohuesit janë të shumtë, kurse ndihmuesit janë të 

paktë. 

44- Patjetër Mehdiu do të dalë. Argument për këtë është 

fjala e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi 
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të dhe mbi familjen e tij!): “Sikur prej botës të mbesë edhe një orë, 

patjetër që Allahu do ta zgjasë atë orë, derisa të dalë një burrë prej 

pasardhësve të mi. Ai ka emrin tim. Epiteti i tij është si epiteti im. Ai do 

të mbushë botën me drejtësi ashtu siç bota është e mbushur me padrejtësi 

e mëkate1 dhe çdo njeri ka detyrim ta ndjekë atë.”. 

45- Në mospraninë e imamit ka dobi, ashtu siç ndriçon 

dielli poshtë reve dhe llamba prapa mbulesës. 

46- Profeti ynë e imamët tanë të ruajtur prej mëkateve e prej 

gabimeve, do të kthehen në kohën e Mehdiut, së bashku me një 

grup prej popujve të kaluar dhe atyre që do të vijnë më pas, ata do 

të vijnë që të paraqesin shtetin e tyre dhe të drejtën e tyre. Me këtë 

ndërpriten njoftimet suksesive prej transmetimeve dhe ajeteve. 

Argument është fjala e Allahut të Lartësuar:  

“  Ue jeume nehshuru min kul‟li um‟metin” - ”َو َ ْوَا َ ُْ ُر ِمن ُ لِّب  ُمٍَّة  َ ْو  ً 

feuxhen…” – “Ditën kur do të tubojmë grupe prej të gjithë 

popujve…”.2 Besimi në këtë pikë është detyrim. 

47- Allahu i Lartësuar do t‟i rikthejë trupat e asgjësuar, 

ashtu siç ishin në këtë botë, me qëllim që çdo e drejtë të shkojë te 

ai që i takon e drejta dhe kjo është një punë e mundshme. Profetët 

kanë njoftuar për këtë, sidomos Kur‟àni Famëlartë është i 

mbushur me këtë njoftim, prandaj s‟ka vend për interpretim dhe 

besimi në ringjalljen me trup është detyrim. 

48- Çdo gjë për të cilën ka njoftuar Profeti ose imami, është 

detyrim që ai njoftim të besohet, siç është njoftimi për profetësinë 

                                                            
1  Lexo “Sunenin” e Ebu Daudit, vëll. 4, f. 106-107 dhe “Kenzul Um‟màl”, vëll. 
14, f. 264-267. 
2 Sure “En Neml” ajeti 83. 
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e Profetëve të mëparshëm, për librat e zbritur, për ekzistencën e 

engjëjve, për gjendjen e varrit, për ndëshkimin e shpërblimin në 

varr, për pyetjet e dy engjëjve, Munkir e Nekijr, për rikthimin e 

jetës në varr, si dhe për njoftimet në lidhje me Ditën e Kiametit e 

për tmerret e asaj Dite, përfshirë besimin në tubimin e 

përgjithshëm, llogaridhënien, peshoren, Urën e Siratit, gjymtyrët 

do të flasin, për ekzistencën e Xhenetit dhe të zjarrit, për pellgun 

prej cilit Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu, do t‟i japë të pinë të 

etuarit, Ditën e Kiametit, për ndërmjetësimin e Profetit Muhamed 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe të 

imamëve, për ata që kanë bërë mëkate të mëdha, si dhe për 

dashamirët e Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe për njoftime të tjera. Argument 

për këto është se të gjitha njoftimet e mësipërme janë njoftuar prej 

Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) dhe prej imamëve të ruajtur prej mëkateve e prej 

gabimeve. 

49- Teubeja është pendimi për punën e keqe, të bërë në të 

kaluarën, heqja dorë menjëherë prej punës së keqe dhe mosbërja e 

punës së keqe në të ardhmen. Ky njoftim është detyrim të besohet. 

Gjithashtu, është detyrim të besohet, se edhe sprapsja e dëmit 

logjikisht është detyrim.  

50- Urdhërimi për punë të mirë dhe ndalimi i punës së 

keqe, janë detyrim, me kushtin e largimit të ndikimit prej punës së 

keqe dhe me sigurinë prej dëmtimit.1 

                                                            
1
 Kjo kumtesë është botuar së bashku me kumtesën “Xhevàhirul Fik‟h”, e 

autorit Kàdij ibni Berr‟rràh, në kuadrin e botimit të dhjetë kumtesave të shehut 

Et Tusij. 
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PJESA E TETË 

 

DALLIMET MES SHI’AVE DHE GRUPIMEVE 

TË TJERA 

 

Përveç dallimeve kryesore, mes shi‟ave dhe grupimeve të 

tjera islame, veçojmë çështjet vijuese: 

 

E para: Detyra për vënien e Imamit i takon Allahut 

Fuqiplotë 

 Ymeti islam, me përjashtim të disa grupeve prej 

khavarixhëve, ndau një fjalë të përbashkët, se vënia e Imamit është 

detyrim. Në këtë çështje shi‟at thonë se vënia e imamit është 

detyrë e Allahut, kurse Ehli Syneti thonë se vënia e imamit është 

detyrë e ymetit. Qëllimi me frazën: “vënia e imamit është detyrë e 

Allahut”, do të thotë nxjerrja e dispozitës prej njerëzve, bazuar në 

fjalën e Allahut të Lartësuar, derisa thuhet: “  inil…” - ”ِ ِا احلُْْ  ُ  ِ الَّ لِلَّ ِ 

hukmu il‟là lil‟làhi…” - “…vendimi i takon vetëm Allahut…”.1 Por 

qëllimi është, ashtu siç e kemi përmendur disa herë, mendja, sipas 

njohjes që ka për cilësitë e larta të Allahut, vendos që vetëm Ai 

është i Urti në marrjen e vendimeve dhe Ai asgjë nuk e bën kot. 

Por kjo zbulon se prej kërkesave e urtësisë është edhe 

domosdoshmëria e vënies së imamit, sepse njerëzit nuk janë të 
                                                            
1 Sure “Jùsuf”, ajeti 40. 
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gjendje të gjykojnë ndonjë send që ka të bëjë me vendimin e 

Allahut. 

 Veç kësaj, kundërshtimi në lidhje me çështjen se vënia e 

imamit është detyrë e Allahut apo e ymetit, buron prej 

kundërshtimit që kanë njerëzit në lidhje me të vërtetën që ka të 

bëjë me personin që do të ishte kalif, pas të Dërguarit të Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Kush 

e mendon imamin si kryetar pushteti të kohës, në të vërtetë, ai ka 

thëne se vënia e imamit është detyrë e ymetit. 

 Kurse ai që thotë se detyra e imamit është vazhdimësi e 

detyrave të mesazhit, por jo e vazhdimit të mesazhit, pasi mesazhi 

është përfunduar me kalimin e Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), por dihet se vendosja 

e një personi në këtë pozitë, nuk qëndron vetëm në pasjen e 

kompetencave e të aftësive që mund t‟i arrijë individi vetëm në 

saje të kujdesjes hyjnore të veçantë, pikërisht ky individ mund të 

jetë kalif i të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) në diturinë e tij, në bazat, në degët dhe 

në mbylljen e të gjitha boshllëqeve që do të dilnin pas kalimit të tij 

nga kjo jetë. 

 

E dyta: Imami është i ruajtur prej mëkateve e prej 

gabimeve 

 Ndër të gjitha grupimet islame, imamitë bëjnë dallim, se ata 

e konsiderojnë detyrim që imami të jetë i ruajtur prej mëkateve e 

prej gabimeve, kurse grupet e tjera ndajnë një fjalë të përbashkët 
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dhe thonë se nuk është detyrim që imami të jetë i ruajtur prej 

mëkateve e prej gabimeve.  

 Në të vërtetë, kundërshtimi në lidhje me domosdoshmërinë 

e cilësimit të imamit person i ruajtur prej mëkateve e prej 

gabimeve, e ka zanafillën në kundërshtimin, në lidhje me 

shpjegimin e imamatit, pas të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Kush mendon 

se detyra e imamit është shpjeguar si pushtet kohor, atëherë 

pushteti i imamit është si pushteti i të gjithë sundimtarëve dhe, 

kush mendon se detyra e imamit është vazhdimësi e pozitës së 

profetësisë dhe e mesazhit, do të thotë se imami është i ngarkuar 

të mbushë zbrazëtirat e dala, pas kalimit të Profetit Muhamed 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

prandaj nuk mund të ketë rrugë tjetër përveç rrugës që imami të 

jetë i ruajtur prej mëkateve e prej gabimeve, sepse qëllimi me 

imamatin (detyrën e imamit) arrihet vetëm në saje të kujdesjes 

hyjnore. 

 Këtu duhet të përmendet e vërteta, se nuk ka asnjë lidhje 

mes ruajtjes prej mëkateve e prej gabimeve dhe mes profetësisë, 

sepse të gjithë Profetët janë të ruajtur prej mëkateve e prej 

gabimeve dhe jo e kundërta, me dëshminë se edhe Merjemja, me 

tekst prej Kur‟ànit Famëlartë, është e ruajtur prej mëkateve e 

gabimeve, megjithëse ajo nuk është e nuk mund të jetë profet. 

E treta: Imami i pritshëm 

 Doktrina në lidhje me imamin e pritshëm, Mehdiun, është 

doktrinë që bashkon të gjithë myslimanët, pasi për ardhjen e tij 

kanë ardhur përgëzimet prej Profetit të Allahut (Paqja dhe bekimi i 
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Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), i cili ka njoftuar daljen 

e Mehdiut në fundin e kohës, për të ngritur lart fjalën e të Vërtetit 

e për të prezantuar të gjithë fenë, edhe pse idhujtarët 

kundërshtojnë. Por myslimanët kanë kundërshtime në lidhje me 

lindjen e Mehdiut: shi‟at, të mbështetur në hadithe të shkallës 

“tevàur” – ”pa shkëputje në vargun e përcjellësve”, thonë se ai ka 

lindur në fshehtësi. Dikush mendon se ai ka lindur në vitin 255 të 

Hixhretit dhe pastaj ai është fshehur në vitin kur vdiq babai i tij 

(viti 260 i Hixhretit), por ai vazhdon të jetë gjallë, si të gjithë 

njerëzit që jetojnë. Njerëzit e shohin Mehdiun, por nuk e njohin. 

Në të ardhmen, Allahu i Lartësuar do ta bëjë që Mehdiu të njihet, 

me qëllim që të realizohet drejtësia e Tij. Për sa i përket Ehli 

Synetit, një grup prej tyre, miraton doktrinën e shi‟ave, kurse pjesa 

më e madhe prej tyre thonë se Mehdiu do të lindë në fundin e 

kohës.  

 Janë disa dijetarë të përmendur prej Ehli Synetit që kanë 

shkruar libra në lidhje me Mehdiun dhe kanë thënë se hadithet e 

transmetimet që flasin për daljen e Mehdiut në fundin e kohës së 

kësaj bote, janë të shumta. Dr. Abdulbakij, në librin e tij “Bejne 

jedejis‟sàati”, thotë: “Çështja nuk është në një hadith, ose në dy 

hadithe, ose në një përcjellës, ose në dy përcjellës. Në të vërtetë, 

janë një tubë hadithesh e transmetimesh, numri i të cilave arrin 

afërsisht në tetëdhjetë dhe janë të cituara prej qindra përcjellësish 

dhe të shkruara prej disa autorësh në librat “Sahijh” të 

haditheve.”.1 

 

                                                            
1 “Bejne jedejis‟sàati”, f. 123. 
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E katërta: Pohimi i mendimit, pa ardhur rezultati “ أَألْيبَن َن  ُم” 

 Thënia në lidhje me pohimin e mendimit, pa ardhur 

rezultati, edhe pse është prej doktrinave të shi‟ave, në të vërtetë, 

është pjesë e doktrinës islame, me kushtin që kjo fjalë të 

shpjegohet në kuptimin e saj të saktë. E vërteta e pohimit të 

mendimit, pa ardhur rezultati, shpreh ndryshimin e ardhmërisë 

me anë të punëve të mira, ose me anë të punëve të këqija. 

 Me fjalë të tjera: Për njeriun nuk ka vetëm një ardhmëri të 

caktuar në mënyrë të prerë, në kuptimin që do apo nuk do njeriu. 

Në të vërtetë, ardhmëria e njeriut ndryshon me punët e mira, ose 

me punët e këqija, me falënderimin për mirësitë, ose me 

mosmirënjohjen për mirësitë, si dhe me besimin e me 

devotshmërinë. 

Allahu Fuqiplotë thotë: “ -”ِ اَّ اللََّ  الَ   ُ َ ی ِّبُر َم  ِ َ ْوٍا َ  َّ  ُ َ ی ِّبُروا َم   ِأَ ْ ُ ِ ِ  ْ 

”…in‟nell‟llàhe là jugaj‟jiru mà bikaumin hat‟tà jugaj‟jirù mà 

bienfusihim...” - “…Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një 

populli, derisa ata të ndryshojnë veten e tyre…”.1 

Allahu i Lartësuar thotë :  

ُ ْ  َعَذاَ  اِاْ ِي ِ  احْلََی َ  ال ُّد ْ َی    َ َلْواَل َ  َ ْ   َ ْر ٌَة  َمَنْ   َ نَ َ َعَ   ِ ْ َ  ُ َ   ِ الَّ  َ ْوَا  ُوُ َ  َل َّ   َمُنوا َ َ ْ َن  َعن ْ
 َوَمت َّْعَن ُهْ  ِ َ  ِ ْ ٍ 

“Feleulà kànet karjetun àmenet fenefeahà ijmànuhà il‟là kaume Jùnuse 

lem‟mà àmenù keshefnà anhum adhàbel khizji fil hajàtid dun‟ja ue 

met‟te‟nàhum ilà hijnin” -  “Nëse ka qenë ndonjë vendbanim, 

banorët e të cilit të kenë besuar se atyre u solli dobi besimi i 

                                                            
1 Sure “Er Rrad, ajeti 11. 
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tyre, ai ka qenë populli i Junusit, të cilëve, pasi besuan, Ne e 

larguam prej tyre ndëshkimin e turpërimit në jetën e kësaj bote 

dhe i lejuam ata të jetojnë deri në një afat të caktuar.”.1 

 Ka edhe shumë hadithe që tregojnë se sadakaja e spraps të 

keqen, se kërkimi i faljes së fajeve (istigfàr) sjell shtimin e 

furnizimit, se lutja e spraps vendimin. Ka edhe transmetime të 

tjera që tregojnë për këtë çështje dhe, të gjitha, kanë si bazë fjalën e 

Allahut të Lartësuar: “  Jemhull‟llàhu” - ”َ ُْحو اللَُّ  َم  َ َ  ُي َو ُ ْنِ  ُ  َوِعْنَ ُا  ُاُّد اْلِ َت  ِ 

mà jeshàu ue jutheb‟bitu ue indehù um‟mul kitàbi” -  “Allahu fshin 

ç‟të dojë, ose e le ashtu siç është (e shkruar); vetëm te Ai është 

baza e Librit.”.2 

 Po, shpjegimi fjalës “ َُْلَ َ اي ” për Allahun e Lartësuar, në 

kuptimin e daljes sheshit, pasi ishte e fshehur, është një kuptim i 

gabuar dhe s‟ka asnjë lidhje me kuptimin që ka fjala “ َُْلَ َ اي ” te 

shi‟at. Në “Sahijhun” e Buhariut lexojmë fjalën e Profetit 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!): “Tri kategori njerëzish prej Beni Israilëve: lebrozët, tullacët dhe të 

verbrit, Allahu ua ndryshoi sprovën….”.3 

 Në këtë hadith, qëllimi i fjalës “ َُْلَ َ اي ” është i njëjtë me 

kuptimin që ka kjo fjalë te shi‟at, domethënë ndryshimi i 

ardhmërisë me punët e mira, ose me punët e këqija. 

 

                                                            
1 Sure “Jùnus”, ajeti 98. 
2 Sure “Er Rrad, ajeti 39. 
3 “Sahijhu” i Buhariut, vëll. 4, 172, K. “Hadithi: “Ebresë ue aëmà ue akreu min 
beni isràijl”. 
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E pesta: “ أَو لَّن ْي َو ُك”- kthimi 

 Fjala “kthim” - ” َُلرَّْ َعة ” shpreh kthimin në jetën e kësaj bote të 

një grupi të vogël njerëzish, para Ditës së Kiametit, pastaj vdekjen 

e tyre dhe ringjalljen e tubimin e tyre në Ditën e Kiametit. Pa 

dyshim që kjo punë është krejtësisht e mundshme për Allahun 

Fuqiplotë, i Cili ka kthyer në jetë disa persona dhe pastaj përsëri i 

ka vdekur ata në këtë botë. Hollësitë në lidhje me këta persona, 

janë përmendur në Kur‟ànin Famëlartë, si vijon: 

1- Kthimi në jetë i një grupi njerëzish prej Beni Israilëve.1 

2- Kthimi në jetë i të vrarit prej Beni Israilëve.2 

3- Vdekja e mijëra njerëzve e kthimi i tyre përsëri në jetën e 

kësaj bote.3 

4- Kthimi në jetë i Uzejrit, pas një mijë vjetësh nga vdekja e 

tij.4 

5- Kthimi në jetë i të vdekurve me dorën e Isait (Paqja e 

bekimi Allahut qoftë mbi të!).5 

 Nëse besohet se kthimi i disa njerëzve në jetën e kësaj bote 

është punë që s‟ka mundësi të ndodhë, atëherë ç‟kuptim kanë këto 

ajete, që flasin kaq qartë për kthimin në jetën e kësaj bote të disa 

grupe njerëzish? 

 Veç kësaj, disa ajete të Kur‟ànit Famëlartë tregojnë kthimin 

në jetën e kësaj bote, para Ditës së Kiametit, të disa njerëzve. Por 

cilët janë ata, në cilën kohë do të kthehen dhe për ç‟qëllim do të 

                                                            
1 Sure “El Bekare”, ajetet 55-56. 
2 Sure “El Bekare”, ajetet 72-73. 
3 Sure “El Bekare”, ajeti 243. 
4 Sure “El Bekare”, ajeti 259. 
5 Sure “Ali Imràn”, ajeti 49. 



.............................. امللل والّنحل-املذاهب االسالمیة ................................  

317 

kthehen në jetën e kësaj bote? Të gjitha këto pyetje nuk janë objekt 

i shpjegimit të temës që kemi në trajtim, prandaj ne do të 

mjaftohemi të shpjegojmë vetëm ajetin e mëposhtëm. Ky ajet 

tregon se kthimi në jetë i disa njerëzve të vdekur, në jetën e kësaj 

bote, do të ndodhë para Ringjalljes së përgjithshme: 

 Allahu i Lartësuar thotë: 

 َو  َ ْوَا َ ُْ ُر *َوِ َ ا َوَ َ  اْلَ ْوُ  َعَلْیِ ْ  َ ْ َرْ َن  َ ُْ  َ ا ًَّة مِّبَن ْاَ ْ ِ  ُ َ لِّبُ ُ ْ  َ اَّ النَّ َا َ   ُوا ِ   َ  َِن  اَل  ُوِ ُنواَ “
 ”ِمْن ُ لِّب  ُمٍَّة  َ ْوً    ِّبَّْن ُ َ ذِّبُ  ِ   َ  َِن   َ ُ ْ   ُوَزُعواَ 

“Ue idhà vekal kaulu alejhim akhrexhnà lehum dàb‟beten minel erdi 

tukel‟limuhum en‟nen‟nàse kànù biàjàtinà là jùkinùne* Ue jeume 

nahshuru min kul‟li um‟metin feuxhen mim‟men jukedh‟dhibu biàjàtinà 

fehum jùzeùne” -  “Dhe kur mbi ata, fjala (dënimi) të bëhet 

realitet, atëherë Ne do të nxjerrim një kafshë prej tokës, e cila do 

t‟u flasë atyre, sepse njerëzit nuk besonin në argumentet Tona”. 

“Ditën kur prej çdo populli do të tubojmë grupe prej atyre që 

kanë përgënjeshtruar argumentet Tona, ata, të vënë pranë një-

tjetrit, do të jenë të penguar.”.1 

 Ajeti i nderuar tregon se para Ditës së Kiametit, do të 

tubohen persona prej të gjitha grupeve, kurse tubimi i 

përgjithshëm në Ditën e Kiametit do të jetë për të gjithë njerëzit pa 

përjashtim dhe jo vetëm për disa, ashtu siç njofton Allahu i 

Lartësuar, me fjalën e Tij: “ ُ ْ  َ َ  اً   ue…”-”َوَ َ ْر َ ُهْ   َ َلْ   ُ َ  ِ ْ  ِمن ْ

hashernàhum felem nugàdiru minhum ehaden” - “…Ne do t‟i tubojmë 

ata dhe asnjë prej atyre nuk do të mbetet pa u tubuar.”.2 

                                                            
1 Sure “En Neml”, ajetet 82-83. 
2 Sure “El Kehf”, ajeti 47. 
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PJESA E NËNTË 

 

 

DYMBËDHJETË IMAMËT 

 

 Shi‟at imamij njihen edhe me emrin “Grupi i të 

dymbëdhjetëve”, sepse besojnë që dymbëdhjetë imamët janë prej 

fisit Beni Hashim, për të cilët, teksti i ardhur prej të Dërguarit të 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) tregon se ata do të jenë imamë njëri pas tjetrit. Gjithashtu, 

edhe çdo imam ka njoftuar për imamin që do vijë pas tij, kështu që 

tekstet nuk lënë më vend për asnjë dyshim. 

 Më sipër u njohe se janë shumë hadithe të ardhura prej të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), që njoftojnë se ky ymet ka dymbëdhjetë kalifë, 

aq sa është edhe numri i udhëheqësve të Beni Israilëve. Më sipër 

kemi thënë që veçoritë e këtyre haditheve nuk përputhen për 

asnjë person tjetër përveçse me karakteristikat e imamëve të 

shi‟ave, imamëve të familjes së pastër. Nëse themi se i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) është pema, imamët janë degët e kësaj peme. Nëse themi se 

Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) është trungu i madh, imamët janë zgjatjet e dala prej 

këtij trungu. Nëse themi se Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) është burimi i diturisë, 
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imamët janë enët që e mbajnë diturinë e tij. Nëse themi se Profeti 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) është miniera e urtësisë, imamët janë depozitat e kësaj urtësie. 

Nëse themi se Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) është legjislatori i fesë, imamët janë 

ruajtësit e fesë së tij. Nëse themi se Profeti Muhamed (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) është kumtuesi i 

Librit, imamët janë mbartësit e Librit të tij, prandaj del detyrë që 

ne t‟i njohim ata që janë njëra prej dy gjërave me peshë të rëndë, të 

cilët i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) i ka lënë të jenë shembull për t‟u ndjekur prej 

ymetit dhe të jenë dritë mbi ballin e kohës. 

 Për dymbëdhjetë imamët janë shkruar shumë libra e 

kumtesa, që prej kohëve më të hershme dhe vazhdojnë të 

shkruhen edhe në ditët e sotme. Në vijim do të rendisim emrat e 

dymbëdhjetë imamëve, datën e lindjes dhe datën e vdekjes së tyre, 

kurse hollësitë, në lidhje me dymbëdhjetë imamët, gjenden në 

librat e jetëshkrimit të tyre. 

 Dymbëdhjetë imamët e shi‟ave janë: 

1- Prijësi i besimtarëve, Ali bin Ebù Tàlibi, (Imam Aliu), ka 

lindur dhjetë vjet para ngarkimit të Profetit Muhamed (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) me detyrën e 

shpalljes së mesazhit dhe ka rënë dëshmor në vitin dyzet të 

Hixhretit. Është varrosur në qytetin Nexhefi El Eshref. 

2- Imam Hasan bin Ali El Muxhteba (Imam Hasani), ka 

lindur në vitin 3 të Hixhretit dhe ka vdekur në vitin 50 të 

Hixhretit. Është varrosur në varrezën El Bekij‟, në Medine. 
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3- Imam Husejn bin Ali (Imam Hysejni), Zotëria i 

dëshmorëve, ka lindur në vitin 4 të Hixhretit dhe ka vdekur në 

vitin 61 të Hixhretit. Është varrosur në Qerbela. 

4- Imam Ali bin Husejn bin Ali Zejnel Abidijn (Imam Zejnel 

Abidini), ka lindur në vitin 38 të Hixhretit dhe ka vdekur në vitin 

94 të Hixhretit. Është varrosur në varrezën El Bekij, në Medine. 

5- Imam Muham‟med bin Ali El Bakir (Imam Bakiri; 

bàkirul-ulùm – Pako e diturisë), ka lindur në vitin 57 të Hixhretit 

dhe ka vdekur në vitin 114 të Hixhretit. Është varrosur në 

varrezën El Bekij, në Medine. 

6- Imam Xhafer bin Muham‟med Es Sadik (Imam Sadiku), 

ka lindur në vitin 83 të Hixhretit dhe ka vdekur në vitin 148 të 

Hixhretit. Është varrosur në varrezën El Bekij, në Medine.  

7- Imam Musa bin Xhafer El Kadhim (Imam Qazimi), ka 

lindur në vitin 128 të Hixhretit dhe ka vdekur në vitin 183 të 

Hixhretit. Është varrosur në El Kàdhimijeh, në afërsi të Bagdadit. 

8- Imam Ali bin Musa Err Rrida (Imam Rizai), ka lindur në 

vitin 148 të Hixhretit dhe ka vdekur në vitin 203 të Hixhretit. 

Është varrosur në Horasan, Iran.  

9- Imam Muham‟med bin Ali El Xhev‟vàd (Imam Xhevadi), 

ka lindur në vitin 195 të Hixhretit dhe ka vdekur në vitin 220 të 

Hixhretit. Është varrosur në El Kàdhimijeh.  

10- Imam Ali bin Muham‟med El Hàdij (Imam Hadiu), ka 

lindur në vitin 212 të Hixhretit dhe ka vdekur në vitin 254 të 

Hixhretit. Është varrosur në Samra, në veri të Bagdadit. 
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11- Imam Hasan bin Ali El Askerij (Imam Askeriu), ka 

lindur në vitin 233 të Hixhretit dhe ka vdekur në vitin 260 të 

Hixhretit. Është varrosur në Samra. 

12- Imam Muham‟med bin Hasan, i njohur me emrin 

Mehdi (Allahu e shpejtoftë shfaqjen e tij!), është Imami i 

dymbëdhjetë. Ai është gjallë dhe do të shfaqet me urdhrin e 

Allahut (në përputhje me premtimet e ardhura në Kur‟ànin 

Famëlartë, në suren “En Nùr”, ajeti 54; në suren “Et Teubeh”, ajeti 

33; në suren “El Fet‟h”, ajeti 28 dhe në suren “Es Saf”, ajeti 9). Ai 

do të ndërtojë qeverinë hyjnore në të gjithë globin e tokës.1 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Ka disa kundërshtime në lidhje me datat e lindjeve dhe me datat e vdekjeve të 
imamëve, por ne kemi zgjedhur njëren prej datave. Gjithashtu, historia vërteton 
se shumica e këtyre imamëve kanë vdekur dëshmorë. 
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GRUPIMET E SHI’AVE NDËRMJET  

TË VËRTETAVE DHE FANTAZIVE 

 

 Shi‟at janë ata që dolën në mbështetje të Imam Aliut (Paqja 

qoftë mbi të!) dhe të dy djemve të tij, Hasanit e Hysejnit. Gjithashtu, 

ata ishin të vendosur në bindjen e tyre se imamati dhe udhëheqja 

u takon vetëm atyre. Deri në kohën e Imam Sadikut, në mesin e 

shi‟ave nuk ka ngjarë asnjë kontradiktë në fushën e fesë. Por 

shikojmë se autorë kumtesash kanë përmendur për shi‟at grupe të 

shumta, duke i ndarë ata në radikalë e në të tjerë. Esheherstànij, 

duke ndjekur Abdulkahir El Bagdadi ka përmendur pesë grupime 

prej shi‟ave dhe pikërisht grupet: kijsanij, zejdij, imamij, radikalë 

dhe ismailij. Përballë kësaj ndarjeje do të bëjmë një ndalesë të 

shkurtër, për të sqaruar se radikalët nuk janë as prej shi‟ave e as 

prej myslimanëve dhe se futja e radikalëve në grupimet islame, 

është krim ndaj myslimanëve, në përgjithësi dhe ndaj shi‟ave, në 

veçanti. 

 Për sa i përket kijsanive, ne kemi vërtetuar në vendin e 

duhur, se ata kurrë nuk kanë qenë një grupim i dalë në mesin e 

shi‟ave, por këtë grup e kanë stisur armiqtë e imamëve të Ehli 

Bejtit, me qëllim që t‟i shfrytëzojnë e të asgjësojnë unitetin e 

shi‟ave. Më e shumta që mund të themi, në lidhje me këtë pikë, 

është fakti se ka pasur dyshime e fantazi të trazuara të disa 

naivëve, në lidhje me imamatin e Muha‟med bin El Hanefij‟jeh, 

por që më pas u asgjësuan dhe mëngjesi shndriti për ata që kanë 

sy të shohin. 
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 Në gjithë koren e tokës ka vetën tri grupe shi‟ash, që janë: 

imamitë, zejditë dhe ismailijtë. 

 Po, autorët që kanë shkruar për grupet dhe historianët e 

grupimeve dhe pretendimeve, kanë vënë për shi‟at grupe të 

shumta, por e vërteta është se ato janë grupe që ekzistojnë vetëm 

në fantazitë, ose në faqet e librave. Gjendjen e atyre grupeve ne e 

kemi shpjeguar qartë në studimet tona, në lidhje me grupimet dhe 

pretendimet.1 

Tani që e mësove edhe këtë çështje, le t‟ia lëmë fjalën 

studimit rreth zejdive dhe doktrinave të tyre. 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 “Buhùthun fil mileli uen‟nehali”, vëll. 7, f. 7-55. 



........................................................Mesh’hebet islame – Grupimet dhe fraksionet............................................................  

324 

ZEJDITËT 

 

 

Vështrim i shkurtër mbi jetën e Zejd bin Aliut  

Zejditët është medh‟hebi që themeloi Imami dëshmor, Zejd 

bin Zejnel Abidijn Ali, djali i dëshmorit të zotësisë së dëshmorëve, 

Hysejnit, djali i mikut e i mbështetësit të atyre që besojnë se 

Allahu është Zoti Një e i Vetëm dhe i zotërisë së të porositurve, 

mbrojtësit të të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe ruajtësit të familjes së tij, 

Ali bin Ebu Talib.  

Imam Zejdi ka lindur në vitin 75 të Hixhretit dhe ka rënë 

dëshmor në vitin 120 të Hixhretit. Në lidhje më lindjen e Imam 

Zejdit dhe me rënien e tij dëshmor, ka edhe thënie të tjera, por ne i 

mënjanuam ato nga frika se do të zgjateshim shumë.  

 Zejdi ka arritur tre imamë: 

 Babain e tij, Ali bin Hysejnin (38-94 të Hixhretit). 

 Vëllain e tij më të madh, Ebu Xhafer Muhamed bin Ali bin 

Hysejn (57-114 të Hixhretit). 

 Djalin e vëllait të tij, Imamin Xhafer bin Muhamed Es Sadik 

(83-148 të Hixhretit). 

 Zejdi ka marrë mësim prej babait së tij, pastaj prej vëllait të 

tij, Muhamed El Bakir. Imam Bakiri e shikonte Zejdin me 

dashurinë që shikon vëllai vëllanë, madje e lavdëronte shumë dhe 
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thoshte për Zejdin: “Ky është zotëria i njerëzve të shtëpisë së tij 

dhe kërkuesi i pikave delikate të tyre.”1 

 Imam Zejdin e lidhte një dashuri e thellë me Imam Sadikun 

dhe kjo u pa qartë ditën kur lajmi i kalimit të Zejdit nga kjo jetë 

arriti në Medine, njerëzit filluan të shkojnë në grupe për 

ngushëllim te Imam Sadiku.2 

 Gjithashtu, Zejdi ka marrë dituri edhe prej: Eban bin 

Uthman bin Af‟fan, Ubejdull‟llah bin Ebu Rafië dhe prej Urveh 

bin Zubejrit. 

 Kurse disa prej nxënësve që kanë transmetuar prej tij, janë: 

El Exhlah bin Abdull‟llah El Kendij, Adem bin Abdull‟llah El 

Khath‟amij, Is‟hak bin Salim, Ismaijl bin Abdurr‟rrahman Es Sedij, 

Bes‟sam Es Sajrefij, Ebu Hamza Thabit bin Ebu Safij‟jeh Eth 

Themalij, djali i tij, Hysen bin Zejd bin Ali, Khalid bin Safvan, etj. 

 

Veprat e tij shkencore 

 Ishte pinjoll i shtëpisë aleviane, interpretues i Kur‟ànit, 

njohës i Synetit. Ka lënë vepra shkencore, të cilat, ose ua ka 

diktuar nxënësve të tij, ose i ka shkruar vetë me lapsin e tij. Tani 

është vendi të qëndrojmë dhe të rendisim trashëgiminë e tij 

shkencore: 

1- “  el mexhmu‟ul fikhij” -  “Koleksioni i“  - ” جمل وع ال    

fik‟hut”  

                                                            
1 “El Emànij” autori Es Sadùk, f. 335, Biseda 11. 
2 “El Egànij”, vëll. 7. f. 251. 
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2- “  el mexhu‟ul hadijdthij” - “Koleksioni i“ - ” جمل وع احل  ن 

hadithit”. 

3- “  Tefsijru garijbil Kur‟àni”- “Tefsiri i“ - ”   ْي  ر ب ال ر ا

argumenteve jo të zakonshme të Kur‟ànit”. 

 Es sSfvetu” - “Të sinqertët”, është një studim“ -” ل  و “ -4

udhëzues kur‟anor, që trajton virtytet e Ehli Bejtit dhe përparësinë 

që ata kanë ndaj të gjithë njerëzve, në të gjitha fushat. 

5- “ - ”Risàletun ilà ulemàil um‟meti“ - ” س لة    عل  ي ا مة

“Kumtesë drejtuar dijetarëve të ymetit”. Këtë kumtesë Imami 

revolucionar ua dërgoi dijetarëve të ymetit, duke shpjeguar në të 

hollësitë e thirrjes së tij dhe qëllimet për të cilat ai doli të luftonte. 

6- “  .”Menàsikul haxh‟xh” - “Ritualet e Haxhit“ - ”من س  احلج

Është një kumtesë që shpjegon punët dhe ritualet e Haxhit. 

 

Thëniet dhe fjalimet e tij 

 Dëshmori Zejd ishte orator dhe shumë fjalëmprehtë, kishte 

aftësinë të përdorte fjalët aty ku duhej. Këtë meritë të Zejdit e ka 

pohuar miku e armiku i tij. Hisham bin Abdulmeliku i shkruante 

Jusuf bin Amrit: “Ktheje Zejdin në Medine, pasi kam frikë se 

banorët e Kufes do të ngrihen, sepse, në të vërtetë, Zejdi është 

fjalëmbël, shpjegon qartë dhe di të përshtatë fjalën.”.1 

 Dhe tani, për ju i nderuar lexues, pak prej fjalimeve e 

thënieve të tij: 

                                                            
1
 “Tedhkiretul Khavàs”, f. 300; “Tàrijkhul Jaëkùbij”, vëll. 2, f. 325.  
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1- Ebu Muej‟jid Muvef‟fik bin Ahmed, që thirrej me epitetin 

“Predikuesi më i madh i Khavarzemit”, tregon: “Zejd bin Aliut iu 

tha: „Është më e mirë heshtja apo fjala?‟ Ai tha: „Allahu e 

shëmtoftë heshtjen. Asgjë nuk e prish shpjegimin më shumë se 

heshtja, asgjë nuk i sjell shpjegimit më shumë debulesë e 

ngushtim se heshtja. Për të shkatërruar ngatërresat, Allahu është 

më i shpejti se zjarri, në një tokë të thatë, Allahu është edhe më i 

shpejtë se rrjedha e ujit që zbret prej tatëpjetës.‟”.1 

2- Prej thënieve të tij të njohura, është fjala që i tha 

Hishamit: “Njerëzit kurrë nuk e urrejnë tehun e shpatës, përveçse 

kur poshtërohen.”2 

3- Ibn Asakiri tregon se Zejdi ka thënë: “Betohem në Allah, 

se nuk ka pasur ndonjë popull që e ka urryer luftën në rrugën e 

Allahut dhe Allahu të mos e ketë goditur atë popull me 

poshtërim.”.3 

4- Gjithashtu, ai i ka thënë Hishamit: “Askush nuk rritet 

nga frika prej Allahut dhe as nuk zvogëlohet më pak se frika prej 

Allahut.”.4 

 Ka edhe të tjera prej thënieve të tij. 

 

 

 

                                                            
1 “Ajànush Shij‟ah”, vëll. 7, f. 151 
2 “Irshàdul Mufijd”, f. 269. 
3 “Mukhtesar Tàrijkhu Dimeshk‟, vëll. 9, f. 151. 
4 “Murùxhudh Dhehebi”, vëll. 3, f. 206. 
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A ka bërë thirrje Zejdi për veten e tij? 

 Kjo pyetje është ajo që kërkohet në jetën e Zejdit. Në të 

vërtetë, janë zejditët, në përgjithësi, ata që thonë se Zejdi ka bërë 

thirrje se ai është Imami. Imamitët besojnë se ai ka bërë thirrje për 

Ridanë, që ishte prej familjes erëkëndshme dhe ai punonte për 

bindjen ndaj imamit të supozuar prej shtëpisë së Profetit 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!). 

 Në të vërtetë, shumë transmetime tregojnë se një grup i 

shumtë dhanë besën për Zejdin, por ata ia dhanë atij besën për të 

luftuar në rrugën e Allahut, nën kryesinë e tij dhe jo që ai të ishte 

imami pas fitores. 

 Zejditët thonë se ai e ka pretenduar imamatin për veten e tij 

dhe lufta në rrugën e Allahut ishte një mjet për të arritur këtë 

objektiv. Por në thëniet e Zejdit nuk ka asnjë shenjë që të tregojë 

këtë pohim të zejdive, madje, të gjitha thëniet e Zejdit, shprehin 

qëndrimin e parë dhe tregojnë qartë se Zejdi është ngritur në favor 

të Ridasë, që ishte prej familjes së Profetit Muhamed (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

 

Thënie të Zejdit, që shprehin qëndrimin e tij 

1- Falënderimi është vetëm për Allahun, që e plotësoi për 

mua fenë time, pasi kisha turp të dilja para të Dërguarit të Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe 
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unë nuk e kisha urdhëruar ymetin e tij për punë të mirë dhe nuk e 

kisha ndaluar ymetin në punën e keqe.1 

2- Dijeni se nuk ka pasur ndonjë popull që e ka lënë luftën 

në rrugën e Allahut dhe ai popull të mos jetë urryer e poshtëruar.2 

3- O njerëz, më ndihmoni kundër atyre të Shamit! Betohem 

në Allah! Kushdo që më ndihmon mua kundër atyre, unë shpresoj 

se ai do të vijë te unë i siguruar.3 

 Transmetimet e ardhura me rrugët tona janë të shumta e të 

ndryshme dhe dëshmojë se Zejdi nuk ka bërë thirrje për veten e 

tij, por ai ka bërë thirrje për Ridanë, që ishte prej familjes së 

Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!). Edhe sikur ai të triumfonte, patjetër do të mbante 

besën. Këto transmetime janë në kuptimin se Zejdi shtronte 

rrugën për imamin e treguar me tekst, në fjalën e Profetit 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) dhe të imamëve të drejtë. 

 Imam Sadiku ka thënë për Zejdin: 

1- “Zejdi ishte besimtar, ishte dijetar i sinqertë dhe i 

besueshëm. Sikur ai të triumfonte, patjetër që do ta mbante besën. 

Nëse ai do të merrte sundimin, ai do të dinte si të sundonte.”.4 

2- Me të vërtetë, Zejdi ishte dijetar dhe i sinqertë. Ai kurrë 

nuk ju ka bërë thirrje për veten e tij, por ju ka bërë thirrje për 

Ridanë, i cili ishte prej familjes së Profetit Muhamedit (Paqja dhe 

                                                            
1 “Err Rreudun Nedijr”, vëll. 1, f. 102. 
2 Po aty. 
3 Po aty, vëll. 1, f. 127-128. 
4 “El Kàfij”; “Err Rreudah”, Hadithi 381. 
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bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Sikur ai të 

triumfonte, patjetër do ta mbante besën në thirrjen që ju bënte. Në 

të vërtetë, ai u ngrit kundër një pushteti të centralizuar, për ta 

rrëzuar atë.”.1 

 Është një shprehje e hollë që meriton të përmendet. Thuhet 

se Zejdi e kishte përgatitur veten që të binte dëshmor. Ishte i 

vetëdijshëm se do të vdiste, se do të vritej dhe se do të binte 

dëshmor. Zejdi kishte dëgjuar prej babait të tij dhe prej vëllait të 

tij, se ai shumë shpejt do të vritej e do të kryqëzohej në vendin ku 

hidheshin plehrat dhe për këtë punë as nuk dyshonte e as nuk 

ngurronte ta thoshte. Një person i tillë, që e kishte të qartë të 

ardhmen e tij, a mund të pretendonte imamatin për veten e tij, në 

kuptimin e njohur që ka kjo fjalë në mesin e teologëve, 

domethënë, si mund të pretendonte ai udhëheqjen e ymetit drejt 

përmirësimit e shpëtimit në shumë anë, në një kohë që kryerja e 

kësaj detyre është degë e jetës, kurse ai ishte e kundërta nga kjo 

anë? Në të vërtetë, ai pretendonte vetëm të ishte komandant në 

luftën në rrugën e Allahut, edhe pse pati jetë aq të shkurtër dhe 

qëndroi aq pak në mesin e njerëzve. 

 

Zejdi pohon imamatin për Imam Sadikun 

1- Pa dyshim që Zejdi ka pohuar imamatin për djalin e 

vëllait të tij, Xhafer Sadikun. Për këtë ai thoshte: “Ai që ka qëllim 

                                                            
1 “Rixhàlul Keshij”, f. 242, nr. 144. 
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luftën në rrugën e Allahut, le të vijë te unë dhe ai që ka qëllim 

diturinë, le të shkojë te djali i vëllait tim, Xhaferi.”.1 

2- Saduku, në “El Emàlij”, sipas përcjelljes së Amr bin 

Halidit, tregon se Zejd bin Ali bin Hysejn bin Ali bin Ebu Talib ka 

thënë: “Në çdo kohë ka një burrë prej nesh, Ehli Bejtit, me të cilin 

Allahu argumenton kundër njerëzve të Tij. Ky argument, në 

kohën tonë, është djali i vëllait tim, Xhafer bin Muhamedit. Kush e 

ndjek atë, ai kurrë nuk shkon në rrugën e humbjes dhe, kush e 

kundërshton atë, ai kurrë nuk udhëzohet në rrugën e drejtë.”2 

3- Muhamed bin Meslemeh tregon: “Hyra te Zejd bin Aliu 

dhe thashë: „Ka njerëz që pretendojnë se ti je zotëruesi i kësaj 

pune.‟  

Ai tha: „Jo, por unë jam prej pasardhësve të familjes 

erëkëndshme.‟  

Ndërkaq unë thashë: „Atëherë, për cilin është kjo punë, 

sipas jush?‟ 

Ai tha: „Shtatë prej khulefave dhe Mehdiu është prej tyre.‟” 

Muhamed bin Meslemeh ka thënë: “Hyra te Bakir 

Muhamed bin Ali dhe, pasi e njoftova për punën e mësipërme, ai 

më tha: „Vëllai im, Zejdi, ka thënë të vërtetën. Udha e kësaj pune, 

pas meje, është në shtatë prej të porositurve dhe Mehdiu është prej 

tyre.‟ Pastaj qau dhe tha: „Më duket sikur jam me Zejdin dhe e 

shoh të kryqëzuar në vendin ku hidhen plehrat. O bir i 

Meslemehit, babai im më ka treguar ato që kishte dëgjuar prej 

                                                            
1 “Kifàjetul Ether”, f. 302. 
2 “Emàlij” e Sadùkut, f. 542; “Bihàrul Enuàr” , vëll. 6, f. 173. 
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babait të tij, Hysejnit: „I Dërguari i Allahut vuri dorën e tij mbi 

shpatullën time dhe tha: „O Hysejn, prej pasardhësve të tu do të 

dalë një burrë me emrin Zejd. Ai do të vritet padrejtësisht dhe, 

Ditën e Kiametit shokët e tij do të mblidhen në Xhenet.‟”.1 

 Ky është Zejdi, dëshmori. Kjo është dituria e tij, ky është 

fik‟hu i tij, këta janë mësuesit e tij, këta janë nxënësit e tij, këto janë 

fjalimet e thëniet e tij, që shprehin qëndrimet e tij në luftën në 

rrugën e Allahut, në luftën e tij të përditshme. Ky është pohimi i tij 

i imamatit për Sadikun. 

 

Qëndrimi i imamëve të Ehli Bejtit ndaj kryengritjes së 

Zejdit 

 Pa dyshim, qëndrimi i imamëve të Ehli Bejtit ndaj 

kryengritjes së Zejdit, ishte pozitiv. Ata mendonin se kryengritja 

dhe lufta e tij ishin në përputhje me Librin e me Synetin, në 

kuptimin se kryengritja e tij, në atë kohë, nuk ishte e detyrueshme 

as mbi Imamin e as mbi ndonjë tjetër, por, kur myslimani del për 

të dëbuar tiranët prej fronit të pushtetit dhe për të zhdukur 

padrejtësinë e korrupsionin, pa kërkuar asgjë për vete, është 

detyrë e myslimanëve që ai të ndihmohet dhe t‟i përgjigjen thirrjes 

së tij. 

 Kryengritja e Zejdit ka qenë plotësisht në linjën që 

përshkruam më sipër. Kjo mësohet prej transmetimeve të shumta.  

Tani, për ju i nderuar lexues, disa prej këtyre transmetimeve: 

                                                            
1 “Kifàjetul Ether”, f. 306. 
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1- Kur lajmi për vrasjen e Zejdit arriti te Imam Sadiku, ai 

tha: “‟in‟nà lil‟làhi ue in‟nà ilejhi ràxhiùn‟ – „Pa dyshim që jemi të 

Allahut dhe Pa dyshim që vetëm te Ai do të kthehemi.‟”. Te 

Allahu unë e bëj llogarinë e xhaxhait tim. Me të vërtetë, Zejdi ishte 

xhaxhai më i mirë. Xhaxhai im ishte burrë për fenë tonë dhe për 

botën tonë të ardhshme. Ai kaloi nga kjo jetë dëshmor, si 

dëshmorët që ranë përkrah të Dërguarit të Allahut, përkrah Aliut 

e Hysejnit.1 

2- Gjithashtu, ai ka thënë: “Kush ishte me Zejdin, do të jetë 

së bashku me të në Xhenet dhe, kush e shan Zejdin, ai është 

pjesëmarrës në vrasjen e tij.”2 

3- Sheh Mufijdi ka thënë: “Kur u vra Zejdi dhe lajmi i shkoi 

i plotë Ebu Abdullahut, ai u hidhërua shumë dhe të gjithë 

familjarëve të atyre që u vranë së bashku me Zejdin, u shpërndau 

një mijë dinarë. Këtë njoftim e tregon Ebu Khalid El Vàsitij, i cili 

ka thënë: „Ebu Abdullahu më dha mua një mijë dinarë dhe më 

urdhëroi që t‟i ndaja nëpër familjarët e atyre që ranë së bashku me 

Zejdin. Familjarëve të Ibn Zubejrit, vëllait tim, Fudajlurr Rres‟sàn, 

i ranë katër dinarë.‟”.3 

4- Saduku ka përcjellë prej Abdullah bin Sijabehit: “Erdhi 

korrieri i Besam Es Sajrefij me një letër, në të cilën shkruhej: „Zejd 

bin Ali doli ditën e mërkurë në fillim të muajit Safer, qëndroi ditën 

e mërkurë e ditën e enjte dhe u vra ditën e xhuma. Së bashku me 

të janë vrarë filani e filani.‟ Ne hymë te Sadiku dhe i dhamë letrën. 

Pasi e lexoi, qau dhe tha: “‟in‟nà lil‟làhi ue in‟nà ilejhi ràxhiùn‟ -  „Pa 

                                                            
1 “Ujùnu Akhbàri-rr‟rridà”, vëll. 1, K. 25, Biseda 6, f. 252. 
2 “Bihàrul-Envàr”, vëll 46, Biseda 63, f. 193. 
3 “Elirshàd”, K. 175, “Jeta e Imam Ali bin Hysenit”, f. 269. 
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dyshim që jemi të Allahut dhe  a dyshim që vetëm te Ai do të 

kthehemi.‟. Te Allahu unë e bëj llogarinë e xhaxhait tim. Me të 

vërtetë, ai ishte xhaxhai më i mirë. Xhaxhai im ishte burrë për fenë 

tonë dhe për botën tonë të ardhshme…” dhe vazhdoi deri në 

fund, si në hadithin e parë.1 

5- El Keshij, në jetëshkrimin e Sejid El Humejrij, sipas 

përcjelljes së Fudajl Err Rresàn, tregon se ky i fundit ka thënë: 

“Hyra te Ebu Abdullahu pas vrasjes së Zejd bin Aliut. Më futi në 

një kthinë, pas një kthine tjetër të shtëpisë dhe aty më pyeti: „O 

Fudajl, a u vra xhaxhai im, Zejd bin Aliu?‟” 

Unë thashë: “Po, kurban t‟u bëfsha!” 

Atëherë ai tha: “Allahu e mëshiroftë atë! Me të vërtetë, ai 

ishte besimtar dhe dijetar, ishte i sinqertë. Sikur ai të kishte 

triumfuar, patjetër do ta mbante besën, sikur ai të merrte 

sundimin, patjetër që do të dinte si do ta vinte sundimin e tij.” 

Unë thashë: “O zotëria im, a të thur për ty një strofë?” 

Ai më tha: “Prit pak.” Pastaj më urdhëroi të ulja perdet dhe 

unë i ula. Urdhëroi edhe për dyert, të cilat unë i hapa dhe pastaj 

tha: “Thure strofën.” 

Unë fillova: 

“Pa dyshim nëna e Amrit me Luvej‟jin është ulur këmbëkryq. 

Në ç‟vend të shkretë janë zhdukur flamujt e tij?”2 

                                                            
1 “Ujùnu Akhbàrurr Rridà”, vëll. 1, K. 25, f. 249. 
2 “Rixhàlul Keshij”, Biseda 133, f. 242. 



.............................. امللل والّنحل-املذاهب االسالمیة ................................  

335 

 

 Këto ishin disa modele të ardhura prej imamëve të Ehli 

Bejtit, rreth luftës së Zejdit në rrugën e Allahut dhe rënies së tij 

dëshmor. Sikur me këto transmetime të bashkohen edhe me 

transmetimet e tjera, të mbushura me fjalë lavdëruese për gjendjen 

e Zejdit gjatë jetës, madje edhe para lindjes së tij, ashtu siç është 

thënë edhe më sipër, patjetër nuk do të kishte mbetur dyshim se 

revolucionari i Ehli Bejtit, Zejdi, ishte një burrë shembullor, burrë 

që ruhej shumë prej mëkateve, ishte njeri i drejtë dhe kundërshtar 

i dëshirave të tij. Zejdit nuk i interesonte asgjë tjetër, përveç faktit 

që Islami të formësohej në mesin e njerëzve dhe të asgjësoheshin 

strukturat e regjimit të padrejtësisë e të tiranisë. 
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KRYENGRITJA E ZEJD BIN ALIUT ISHTE 

NJË SHTRIRJE E REVOLUCIONIT  

TË HYSEJNIT 

 

 

 Kryengritja e Hysejn bin Aliut, që kur ndodhi, u bë 

shembull e model për t‟u ndjekur për njerëzit e pafuqishëm. Në 

ngritjen e Zejdit kryengritësit, prekëm parimin se ajo ngritje, që në 

fillim ishte sipas parimeve hyjnore. 

 Ndërgjegjja e ymetit u revoltua dhe kryengritjet kundër 

regjimit të emevive ndodhën njëra pas tjetrës. Në vijim theksojmë 

disa prej atyre kryengritjeve: 

1- Kryengritja e banorëve të Medines dhe përzënia e 

qeveritarit të Jezijdit prej Medines. 

2- Kryengritja e Abdullah bin Zubejrit. 

3- Kryengritja e tev‟vàbinëve në Kufe, nën udhëheqjen e 

Sulejman bin Sard El Khuzaij, i cili kishte qenë së bashku me 

Profetin Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!). 
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4- Kryengritja e Mukhtar bin Ebu Ubejdeh Eth Thekafij. Kjo 

kryengritje i mbushi me gëzim zemrat e fisit Beni Hashim. 

5- Kryengritja e Abdurrahman bin Muhamed bin El 

Esh‟ath. 

  Këto pesë kryengritje ishin të frymëzuara prej revolucionit 

të Hysejnit dhe ky frymëzim vazhdoi, derisa i erdhi radha Zejdit, 

që të hidhej në kryengritje. 

6- Kryengritja e Zejdit dëshmor, ndriçoi rrugën e të 

revoltuarve, të cilët Zejdi, me kryengritjen e tij, i ndërgjegjësoi për 

të zhdukur regjimin emevi brenda një kohe që nuk i kaloi dhjetë 

vjetët. 

 Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) kishte paralajmëruar për kryengritjen e 

Zejdit dhe për vrasjen e tij, madje, në lidhje me pasuesit e Zejdit, ai 

kishte përgëzuar se ata do të hynin në Xhenet, pa dhënë llogari.  

Tani, i nderuar lexues, disa prej këtyre thënieve të Profetit 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!): 

1- I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!), duke biseduar me nipin e tij, Hysejnin, i 

tha: “O Hysejn, prej pasardhësve të tu do të dalë një burrë me 

emrin Zejd. Ditën e Gjykimit, ai dhe pasuesit e tij do të hedhin 

hapat mbi shpatullat e njerëzve të mashtruar e të turpëruar dhe do 

të hyjnë në Xhenet, pa dhënë llogari.”.1 

                                                            
1 “Ujùnu Akhbàrurr Rridà”, K. 25, f. 205 dhe f. 251. 
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2- I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!), duke bërë shenjë kah Hysejni, tha: “Prej 

bijve të tij, do të dalë një burrë i quajtur Zejd, i cili do të vritet në 

Kufe dhe do të kryqëzohet në vendin ku hidhen plehrat. Ai do të 

dalë prej varrit të tij duke gërmuar dheun. Për shpirtin e tij do të 

hapen portat e qiellit dhe me atë do të gëzohen banorët e qiejve.”.1 

3- Hudhejfe tregon: “Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) shikoi kah Zejd bin 

Haritheh dhe tha: „Prej familjes sime (Ehli Bejtit), prej ymetit tim, i 

vrari për hir të Allahut, i kryqëzuari, i dhunuari nga padrejtësia e 

mizoria, quhet si ai.‟ dhe, bëri me shenjë në drejtim të Zejd bin 

Harithehit.” Pastaj tha: “Afrohu pranë meje o Zejd. Allahu e 

shtoftë dashurinë për emrin tënd te unë. Ti mban emrin e të 

dashurit prej familjes sime (Ehli Bejtit).”2 

4- Prijësi i besimtarëve, Imam Ali bin Ebu Talibi, ndaloi në 

vendin ku ishte kryqëzuar Zejdi, në Kufe, aty qau. Qanë edhe 

shokët e tij, të cilët i thanë: “Ç‟gjë të bëri që qave?”. 

Ai tha: “Një burrë prej fëmijëve të mi do të kryqëzohet në këtë 

vend. Ai që është i kënaqur që të shohë në vendet e trupit të tij, që 

nuk lejohet të shikohen, atë e përplastë Allahu me fytyrë në 

zjarr!”.3 

 

 

                                                            
1 “Es Seràir”, vëll. 3, Pjesa “Të zgjedhurat”. 
2 “Es Seràir”, vëll. 3, Pjesa: “Të zgjedhurat”. 
3 “El Melàhim” e Ibn Tausit, K. 31. 
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Objektivat e kryengritjes së Zejdit 

 Studimi i transmetimeve të ardhura në lidhje Zejdin, bën që 

të mësojmë për objektivat e kryengritjes së tij, për të cilat ai ka 

folur hapur në vende të ndryshme, ç‟ka u bë shkak që qeveritari 

emevi, Hisham bin Abdulmelik, e akuzoi Zejdin për qëndrim 

kundër regjimit. Ky fakt shpreh qartë se Zejdi, herë pas here, 

qortonte qëllimet e qeveritarit.  

Tani, për ty i nderuar lexues, disa prej thënieve të Zejdit: 

1- “Në të vërtetë, unë dola kundër atyre që sulmuan 

Medinen, ditën e Hurres dhe pastaj gjuajtën shtëpinë e Allahut me 

gur e me zjarr, që i lëshonin me katapultat.”.1 

 Ky revolucionari ynë, Zejdi, me këto fjalë që thotë, tregon 

për veprimet që bëri në Qabe Haxhaxhi, komandanti i ushtrisë 

emevite, ditën kur Ibn Zubejri u strehua në Qabe. Haxhaxhi e 

gjuajti Qaben me breshëri gurësh, të lëshuar prej katapultave, që 

ushtria kishte ngritur në malin Ebu Kabijs, që e kontrollon Qaben.  

2- “Në të vërtetë, unë u ngrita kundër atyre që vranë 

gjyshin tim, Hysejnin.”.2 

3- Abdullah bin Muslim bin Babeku tregon: “Shkuam së 

bashku me Zejd bin Aliun, në Mekë dhe aty, nga gjysma e natës, 

kur në qiell dallohej yllësia Plekada, Zejdi më tha: „O Babekij, 

ç‟mendon për këtë yllësi? A mendon se dikush do të arrijë atje?‟” 

Unë thashë: “Jo.” 

                                                            
1 “El Ferku bejnel firek”, f. 35-36. 
2 Po aty. 
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Atëherë, ai tha: “Pasha Allahun, do të dëshiroja që duart e mia ta 

kapnin atë dhe ta zbrisja në tokë dhe, kur ta zbres, ta bëj pjesë-

pjesë, që Allahu të përmirësonte ymetin e Muhamedit (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).”1 

 Në vijim, thëniet e ndritura të fjalëve të Hysejnit dhe 

porosia e tij për vëllain e tij, Muhamed bin El Hanefije: “Unë nuk 

dola as si hokatar, as si mosmirënjohës, as si shkatërrues, as si i 

padrejtë. Në të kundërt, unë dola për të kërkuar përmirësimin në 

ymetin e gjyshit tim, Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Unë dua të urdhëroj për punë 

të mirë dhe të ndaloj punën e keqe, të eci në rrugën e gjyshit e të 

babait tim, Ali bin Ebu Talibit. Ai që më pranon mua, ka pranuar 

të vërtetën dhe e vërteta është Allahu, kurse ndaj atij që më 

kundërvihet, për këtë unë do të bëj durim, derisa Allahu i 

Lartësuar të gjykojë mes meje e mes njerëzve me të drejtën, me të 

vërtetën. Vetëm Allahu është Gjykatësi më i mirë.”.2 

 Shikojmë së ndërmjet dy thënieve ka ngjashmëri, madje ka 

përputhje të plotë. Pikërisht kjo përputhje në shprehje bën që të 

themi se kryengritja e Zejdit ishte një shtrirje e revolucionit të 

Hysejnit. 

4- Zejdi kryengritës banoi në Kufe, ku shokët e tij i dhanë 

besën dhe iu përgjigjën thirrjes së tij. Thirrja e Zejdit, drejtuar 

njerëzve, ishte: “Ne ju bëjmë thirrje me Librin e Allahut dhe me 

Synetin e Profetit të Tij (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!). Ju bëjmë thirrje për të luftuar mizorët, për të 

mbrojtur të pafuqishmit, për t‟u dhënë të privuarve dhe për të 

                                                            
1 “Mukàtilut Tàlibij‟jijn”, f. 87. 
2 “Bihàrul Enuàr”, vëll. 44, f. 329. 
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ndarë pasuritë e fituara në mënyrë të barabartë mes atyre që u 

takojnë. Gjithashtu, ju bëjmë thirrje të sprapsim mizorët, të 

mbulojmë thëngjijtë e ndezur. Ju bëjmë thirrje të na ndihmoni ne, 

Ehli Bejtin, në detyrën që na është vënë dhe në të drejtën që na 

është mohuar. A e jepni për ne besën për këto?”. 

 Nëse ata thoshin po, atëherë Zejdi vinte dorën e tij mbi 

dorën e besëdhënësit dhe i thoshte: “Ti ke besën e Allahut, 

garancinë dhe mbrojtjen e Tij, si dhe mbrojtjen e të Dërguarit të 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), për të mbajtur fjalën në besën dhënë, se do të luftosh armikun 

tim, se do të më këshillosh fshehtas dhe sheshit.”. 

Nëse besëdhënësi thoshte po, Zejdi i lëmonte atij dorën me 

dorën e vet dhe pastaj thoshte: “O Zoti im, dëshmo…”.1 

5- Gjithashtu, prej thënieve të tij është edhe thirrja e tij: “Ne 

ju bëjmë thirrje me Librin e Allahut dhe me Synetin e Profetit të Tij 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), për t‟i 

vënë në jetë punët e fjalët e Profetit të Allahut dhe për të sprapsur 

stisjet. Nëse ju do të na përgjigjeni ne, atëherë keni arritur 

lumturinë. Nëse ju nuk pranoni t‟i përgjigjeni thirrjes sonë, 

atëherë unë nuk mund të jem garantues për ju.”.2 

 

Përgatitja e vetes për të rënë dëshmor 

 Kur Zejdi u hodh në kryengritje, e kishte përgatitur veten 

për të rënë dëshmor dhe këtij akti ai i jep përparësi ndaj 

                                                            
1 “Tàrijkhut Taberij”, vëll. 5, f. 492. 
2 “Tàrijkhut Taberij”, vëll. 5, f. 498. 
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kënaqësive të ulëta të kësaj bote. Ai i jepte përparësi vdekjes me 

madhështi ndaj jetesës në poshtërim. Këtë akt ai e himnizonte me 

vargjet e veta: 

“Dhe unë iu përgjigja asaj, pasi vdekja është burim. 

Patjetër që unë duhet të pi ujë prej këtij burimi.” 

 

 Këto fjalë të vargëzuara të tij, janë himni për kryengritjen 

që ai përfaqësonte. Ai nuk doli për të kërkuar pasuri apo sundim, 

ose që të fitonte autoritet apo pozitë, ai nuk doli që të vriste, ose që 

të kërkonte autoritet me punët që ai dëshironte të bënte dhe me 

ato të përjetësohej, ai nuk doli as të shijonte kënaqësitë e kësaj 

bote, apo që të hipte mbi ushtat e mbi tehet e shpatave.  

 Kush ka qëllim të akuzojë Zejdin se ai u ngrit në kërkim të 

sundimit e të kalifatit, ai kurrë nuk e ka njohur as personalitetin e 

Zejdit, as mjedisin që e rrethonte atë dhe as kushtet që rëndonin 

mbi të. Zejdi ishte i vetëdijshëm, se të gjitha këto e çonin atë drejt 

vdekjes në mënyrë të pashmangshme, prandaj Zejdi, rënien 

dëshmor e mbante vazhdimisht para syve. 

 Ka të atillë që shpjegojnë se Zejdi ra dëshmor në kërkim të 

sundimit e të kalifatit, ose kryengritjen e Zejdit e shikojnë nën 

prizmin e të gjitha ngjarjeve anësore, siç qe fyerja që i bëri atij 

Hishami, pa folur këtu për punë të tjera, që mund të dalin vetëm 

prej gojës së atij që s‟ka dijeni për historinë e Zejdit dhe nuk e njeh 

jetëshkrimin e tij.  
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Kryengritja e Zejdit 

 Zejdi hyri në Kufe, në gjysmën e dytë të vitit 120 të 

Hixhretit dhe mbështetësit e dashamirët e tij erdhën te ai me 

mendime të ndryshme, madje ata këmbëngulnin që të hidhej sa 

më parë në kryengritje dhe i thoshin: “Ne shpresojmë shumë që ti 

të jesh triumfues.”. 

Pozita e Zejdit kishte ndikim të madh dhe bëri që njerëzit 

t‟i afroheshin e të mblidheshin rreth tij. Dihet se, kur thirrësi është 

dijetar i shquar, jurist i sprovuar dhe i përkushtuar në zbatimin e 

urdhëresave të fesë, ai ka aftësinë të bashkojë zemrat e të ndikojë 

te popujt. Për më tepër, rreth Zejdit u mblodh edhe një grup 

fukahash e prej transmetuesve të njoftimeve, prej të cilëve 

përmenden: 

 1- Mensur bin El Mutemir. 

 2- En Nuëmàn bin Thabit (Ebu Hanife) (80-150 të 

Hixhretit). 

 3- Sulejman bin Meran (El Amesh). 

 4- Muham‟med bin Abdurrahman bin Ebu Lejla El Ensarij 

(74-148 të Hixhretit). 

 5- Hilal bin Hab‟bab. 

 6- Zejd bin El Harith El Jamij. 

 7- Jezijd bin Ebu Zijad El Kurshij El Hashimij. 

 8- Kajs bin Rebij‟ë El Esedij (vdekur në vitin 168 të 

Hixhretit). 
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 9- Selemeh bin Kuhejl. 

10- Harun bin Sad El Axhelij. 

11- Ebu Hashim Err Rrum‟manij. 

12- Haxh‟xhàxh bin Dijnar. 

13- Sufjan Eth Theurij. 

14- Mis‟ar bin Ked‟dam El Fedekij. 

 Më pas Zejdi i shpërndau thirrësit e tij nëpër trevat rreth 

Kufes. Historia i ka regjistruar emrat e tyre, çka tregon për 

lartësinë e vullnetit të Zejdit dhe për gjerësinë e thirrjes së tij. 

Përballë kësaj gjendjeje, një grup prej njerëzve të tij e 

paralajmëruan Zejdin, që të mos e shpallte kryengritjen, por ai u 

kërkoi ndjesë dhe nuk i pranoi këshillat e tyre, sepse ai e kishte 

përgatitur veten për të rënë dëshmor dhe për atë ishte e barabartë 

si e arriti qëllimin, si nuk e arriti qëllimin që i kishte vënë vetes. 

Kjo ishte rrjedha e objektivave të tij të larta dhe, në radhë të parë, 

ndërgjegjësimi i myslimanëve për t‟u hedhur në kryengritje. Edhe 

pse ishte i vetëdijshëm se do të vritej e do të binte dëshmor në 

rrugën e Allahut, ai ishte i bindur se ata do të luftonin, derisa të 

shembnin e të shkatërronin piramidën e sundimit të fisit Beni 

Umej‟jeh, emevive. 

 

Kufja, vau i kryengritjes 

 Jusuf bin Amr ishte qeveritari i Hishamit në Irak. Ai vetë 

banonte në Hijreh, e cila është një qytezë mes Kufes e Nexhefit. 
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Mëkëmbësi i tij në Kufe ishte El Hakem bin Es Salt dhe kreu i 

policisë së tij ishte Amr bin Abdurrahman. Por ata të dy, 

pavarësisht nga spiunët e informatorët e shumtë që kishin, nuk 

arritën të mësojnë se ç‟ndodhte në Kufe dhe se kush ishte në krye 

të kryengritjes. E gjitha kjo tregon aftësinë e zotësinë e 

kryengritësit Zejd, për të ruajtur kryengritjen prej dështimit dhe 

që të mos kishte rrjedhje informacioni në lidhje me kryengritjen. 

Plani i kryengritjes ishte hartuar me të gjitha hollësitë, madje edhe 

ata që jepnin besën për Zejdin, nuk e dinin vendin ku ai ndodhej, 

pasi puna e besëdhënies ishte e rregulluar sipas skemës: 

Muam‟mer bin Khajthem dhe Fudajl bin Zubejr i futnin njerëzit te 

Zejdi me kokë mbuluar dhe kështu ata nuk e dinin vendin ku 

rrinte Zejdi, pasi të dy të sipërpërmendurit i sillnin njerëzit prej 

një vendi, ku ata nuk shikonin asgjë, derisa hynin te Zejdi dhe aty 

i jepnin besën atij.1 

 Kryengritja vinte duke u zgjeruar, derisa erdhi letra e 

Hishamit te qeveritari i tij, të cilin e shante rëndë dhe i thoshte 

mendjelehtë. Në atë letër, Jusuf bin Amri informohej për zgjerimin 

e kryengritjes dhe i bëhej e qartë se Zejdi kishte vendosur të 

shpërthente kryengritjen në një kohë të caktuar. Gjithashtu, i 

shpjegonte se qëllimi i tij ishte që të ndante njerëzit prej Zejdit dhe 

të shkëpuste udhëheqësin prej bazës së tij. Në këto kushte, Zejdi e 

shpalli hapur punën e tij dhe ishte i vendosur të niste kryengritjen, 

pasi e dinte se çdo vonesë e shtyrje në kohë për shpalljen e 

kryengritjes, linte shteg që armiku të zbulonte vendstrehimin e tij, 

prandaj Zejdi u përgatit për luftë dhe filloi të mbajë fjalime, me të 

cilat nxiste njerëzit të hidheshin në kryengritje.  

                                                            
1  “Err Rreudun Nedijr”, vëll. 1, f. 106. 
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Në këtë gjendje, Zejdi foli para kryengritësve: “O njerëz! Ju 

e keni detyrim luftën në rrugën e Allahut, sepse lufta në rrugën e 

Allahut është kolona e fesë, është mbajtësja e Islamit dhe fanari i 

besimit. Dijeni se ai popull që ka hequr dorë prej luftës në rrugën 

e Allahut, ai popull është urryer e është poshtëruar!” Pastaj lexoi 

suren “El Fatiha” deri në frazën “Es Siràtal Mustekijme” - “Rruga e 

drejtë”. Ai shpjegonte se rruga e drejtë është feja e Allahut dhe 

maja më e lartë e kësaj feje është xhihadi, është lufta në rrugën e 

Allahut. Më pas, në fjalën e tij, Zejdi përmendi ajete që janë zbritur 

në Kur‟àn, në lidhje me mirësinë e madhe të luftës në rrugën e 

Allahut, që nga fillimi i Kur‟ànit deri në mbylljen e tij.(1)  

 Imam Mehdiu, në librin “Eminhàxh”, Imam Ebu Talibi, në 

librin “El Emàlij” dhe Es Sej‟jid Ebul Ab‟bàs, në librin “El 

Mesàbijhu”, transmetojnë sipas përcjelljes së Seijd bin Khajthem se 

ai ka thënë: “Zejdi i radhiti formacionet e tij dhe, kur flamujt e tij 

filluan të valëviten, ngriti të dyja duart në drejtim të qiellit dhe 

tha: „Falënderimi është vetëm për Allahun, që e plotësoi për mua 

fenë time! Betohem në Allah, nuk më shqetëson asgjë më shumë 

se dita kur unë do të takoj Muhamedin (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe unë të mos kem urdhëruar 

në ymetin e tij për punë të mirë dhe të mos kem ndaluar punën e 

keqe. Betohem në Allah, nëse unë veproj sipas Librit të Allahut 

dhe Synetit të të Dërguarit të Tij, nuk më bën asnjë përshtypje, 

edhe sikur për mua të ndizej një zjarr i madh dhe unë të flakesha 

brenda në atë zjarr, pasi unë do të isha në mëshirën e Allahut të 

Lartësuar. Betohem në Allah, ai që më ndihmon mua, ai patjetër te 

Miku më i lartë do të jetë së bashku me Muahmedin, me Aliun, 

me Fatimen, me Hasanin dhe me Hysejnin.” 
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 Ai vijon fjalën: “A nuk shihni këtë Kur‟àn që e mbani në 

duart tuaja?! Me atë erdhi Muhamedi (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). A nuk jemi ne bijtë e tij? Ne u 

drejtohemi grupit të fukahave me thirrjen: “Sillni argumente!” 

Unë jam argumenti i Allahut mbi ju, duart e mia janë së bashku 

me duart tuaja, që të vëmë në zbatim ligjin e Allahut, të punojmë 

me Librin e Allahut, të ndajmë pasuritë e fituara prej jush në 

mënyrë të barabartë për secilin. Më pyesni mua për punët e fesë 

suaj, nëse unë nuk i jap përgjigje pyetjeve që më bëni, atëherë 

merrni të parë personin që ju e dini se është më i ditur se unë. 

Betohem në Allah, unë kam diturinë e babait tim, Ali bin Hysejnit, 

diturinë e gjyshit tim, Hysejnit, diturinë e Ali bin Ebu Talibit, të 

porositurin e të Dërguarit të Allahut dhe enës mbajtëse të diturisë 

së tij. Në të vërtetë, unë jam më i dituri ndër individët e familjes 

sime. Betohem në Allah, kurrë s‟kam thënë ndonjë gënjeshtër, që 

kur fillova të dalloj të djathtën nga e majta dhe kurrë s‟kam 

shkelur ndonjë gjë të ndaluar prej Allahut Fuqiplotë, që kur 

mësova se Allahu, për çdo shkelje në të ndaluarën, do të më 

ndëshkojë.”.1 

 

Rreshtimi i formacioneve dhe sulmi mbi Kufe e mbi 

Hijreh 

 Natën e ditës së mërkurë, Zejdi u largua prej shtëpisë së 

Muavije bin Is‟hak bin Zejd bin Haritheh El Ensarij dhe zuri vend 

jashtë Kufes. Pastaj urdhëroi të nguleshin hunj të ndezur. Sa herë 

që zjarri e hante hurin e nguluar, ata ngulnin një tjetër dhe 

                                                            
1 I njëjti burim, vëll. 1, f. 128. 
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vazhduan kështu, deri sa u gdhi. Kjo ishte koha kur Zejdi 

urdhëroi disa prej shokëve të tij të mblidheshin të gjithë ata që 

kishin dhënë besën në vendin për të cilën kishin vendosur të 

dërgonin formacionet dhe nga ku do të marshonin në drejtim të 

Kufes e të Hijrehit, me qëllimin kryesor për të çliruar këto dy 

qytete dhe për të luftuar forcat e emevive e të përkrahësve të tyre, 

që do të përpiqeshin të ndalonin forcat e Zejdit. Ky ishte një plan 

ushtarak i shkëlqyer, por vendimi e caktimi (kadà e kader) i 

parakaloi masat e marra dhe sekretet e kryengritjes kishin 

rrjedhur jashtë pa u ndier, ç‟ka i mundësoi qeveritarit dhe 

zëvendësit të tij, që të mblidhte njerëzit rreth vetes. 

 Zejdi u çudit se sa pak njerëz kishin ardhur, prandaj pyeti: 

“Ku janë njerëzit?” Atij iu tha: “Njerëzit kanë mbetur në xhaminë 

e madhe.” 

Atëherë ai tha: “Pasha Allahun, ky nuk është justifikim për cilindo 

që ka dhënë besën për ne!” 

Zejdi nuk po e gjente shkakun që i ndalonte ata të luftonin së 

bashku me të. Ishin çaste, kur Zejdi e kishte përgatitur veten për të 

rënë dëshmor. Historianët kanë përmendur mënyrën si luftoi ai 

dhe si luftuan shokët e tij të vendosur në besëdhënien që kishin 

dhënë. 

 El Mesudi ka thënë: “Zejdi shkoi në Kufe dhe doli prej 

Kufes së bashku me lexuesit e Kur‟ànit e me parinë. Ai u nis të 

luftojë Jusuf bin Amr Eth Thekafij. Lufta qe e ashpër. Forcat e 

Zejdit pësuan disfatë dhe Zejdi mbeti me një grup të vogël prej 

shokëve të tij, të cilët luftuan me vetëmohim, ndërkaq Zejdi 

improvizonte me terma krahasuese:  
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“Jeta më e ulët dhe vdekja madhështore, 

secilën ai e shikonte një ushqim jo të shëndetshëm. 

Nëse patjetër duhet të marr vetëm njërin, 

Rrugëtimi im drejt vdekjes do të ishte një rrugëtim i 

bukur.” 

 

 Nata erdhi për të dyja palët, Zejdi ishte plagosur rëndë. Atë 

e kishte qëlluar një shigjetë në ballë, prandaj u kërkua dikush që 

mund ta nxirrte atë shigjetë dhe, për këtë sollën një mjek popullor 

prej banorëve të fshatrave. Këtij mjeku nuk ia treguan punën që 

do të bënte, por, kur mjeku e nxori shigjetën, Zejdi vdiq në çast. 

Shokët e varrosën në rrjedhën e një përroi, sheshuan varrin, mbi 

dheun e sheshuar të varrit vunë bar të njomë, pastaj mbi këtë varr 

lëshuan rrjedhën e ujit. Në varrimin e Zejdit ishte i pranishëm 

edhe mjeku, i cili e mësoi vendin e varrit. Kur u gdhi, mjeku shkoi 

te Jusufi që ta këshillonte dhe i tregoi vendin ku kishin varrosur 

Zejdin. Jusufi e nxori kufomën e Zejdit dhe kokën e tij ia çoi 

Hishamit, i cili i shkroi Jusufit që ta kryqëzonte trupin e Zejdit 

lakuriq dhe Jusufi e kryqëzoi kufomën e Zejdit, sipas urdhrit që 

kishte marrë. Në lidhje me këtë ngjarje, disa vjershëtorë të fisit 

Beni Umej‟jeh iu drejtuan familjes së Ebu Talibit dhe përkrahësve 

të tyre, me këto vargje fyese: 

“Për ju ne e kryqëzuam Zejdin në trungun e hurmës 

dhe ai kurrë nuk e pa Mehdiun në trung të kryqëzuar.” 
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 Poshtë trungut, ku ishte kryqëzuar Zejdi, u ndërtua një 

kolonë. Por më pas, Hishami e urdhëroi Jusufin të digjte kufomën 

e Zejdit dhe mbeturinat e hirit t‟i shpërndante nëpër rrymat e 

erërave.1 

 Në enciklopedinë e vendeve thuhet: “Në portën “Kuretejn” 

gjendet tyrbja e Zejdit. Aty është varrosur koka e Zejd bin Ali bin 

Husen bin Ali bin Ebu Talibit, i cili u vra në Kufe. Trupi i tij u 

dogj, koka e tij u mbart e u ekspozua në Sham dhe më pas u mbart 

e u çua në Egjipt dhe atje u varros.”2 

Predikuesit e pushtetarëve dhe poetët e pallatit emevi u 

hakmorën ndaj Zejdit dhe, për ta poshtëruar atë, thurnin vargje, 

madje, kur u kryqëzua Zejdi, ata thurën vargjet me të cilat u 

njohëm më sipër. 

Por edhe poetët e përkrahësve të Ehli Bejtit iu përgjigjën 

atyre deri edhe me poema. Ne do të përmendin vetëm disa vargje 

të dala prej penës së bukur të zotërisë sonë, dijetarit poliedrik, 

Muhsin Emijn, i cili është shprehur: 

“Nëse ata e kryqëzuan Zejdin nga armiqësia ndaj gjyshit të tij, 

në të vërtetë, kanë vrarë e kryqëzuar të Dërguarit e 

Allahut. 

Këtë vrasje ne e konsiderojmë krenarinë tonë më të madhe. 

Një ditë me atë, dielli i drekës errësohet. 

Si e keni ju punën që krenoheni me luftën? 

                                                            
1 “Murùxhudh Dhehebi”, vëll. 3, f. 207. 
2 “Muëxhemul Buldàni”, vëll. 8, f. 77, Lënda “Egjipti”. 
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Kur ajo bën pjesë në diçka,  

ajo është pjesë e jona dhe ka lidhje me ne. 

Udhëheqës të së fshehtës në errësirën e injorancës e 

verbërisë. 

Kur prej atyre fshihet një yll, del një tjetër yll. 

Një burrë që kupton e krenar prej tyre unë dua të lavdëroj  

dhe të tjerët që pretendojnë krenarinë, gënjejnë.”1 

 

Kryengritësit pas Zejdit 

 Kryengritja e Zejdit ishte një revolucion i furishëm në 

fytyrën e mizorëve dhe lëkundi dhe dobësoi bazat e shtetit të 

emevive. Që të mbajmë lexuesin në ngjarjet që ndodhen, pas 

kryengritjes së Zejdit, përmendim emrat e atyre që ndoqën 

programin e Zejdit dhe ecën në rrugën e tij. Ata morën në dorë 

frerët e kryengritjeve. Udhëheqësit e atyre kryengritjeve janë: 

1- Jahja bin Zejd, mori pjesë së bashku me të atin në 

kryengritje dhe e vazhdoi kryengritjen edhe pas vrasjes së babës 

së tij. 

2- Muham‟med bin Abdullah bin Hasen, i njohur me 

epitetin “Shpirti i pastër”, ka rënë dëshmor në vitin 145 të 

Hixhretit. 

3- Ibrahim bin Abdulla, ka rënë dëshmor në Basra, në të 

njëjtin vit që ra dëshmor edhe vëllai i tij. 

                                                            
1 “Zejdush Shehijd”, f. 78. 
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4- Idris bin Abdulla, pas vrasjes së Muham‟med bin 

Abdullahut shkoi në Marok, ku me thirrjen e tij u bashkuan 

shumë njerëz. 

5- Idris bin Idris bin Abdullah bin Hasen, është themeluesi i 

shtetit të idrisive në Marok. 

6- Isa bin Zejd bin Ali, vëllai i Jahja bin Zejdit. Pas 

kryengritjes së vëllait të tij u fsheh dhe ka vdekur në ilegalitet në 

vitin 166 të Hixhretit. 

7- Muham‟med bin Ibrahim Tabataba, është hedhur në 

kryengritje në kohën e sundimit të Memunit. Ka bërë thirrje në 

favor të Ridasë prej familjes së Muhamedit (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe ka vdekur në vitin 

199 të Hixhretit. 

8- Muham‟med bin Muham‟med bin Zejd bin Ali, ka qenë 

organizuesi i çetave dhe komandant i përgjithshëm i ushtrisë së tij. 

Para kësaj ka bërë thirrje në emër të Ibn Tabataba.  

9- Muham‟med bin Kasim bin Ali bin Umerul Eshref, bin 

Ali bin Hysejn. Ai u hodh në kryengritje në Talkan në vitin 219 të 

Hixhretit dhe ka bërë thirrje për Ridanë prej familjes së 

Muhamedit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen 

e tij!). 

10- Jahja bin Umer bin Husejn bin Zejd, është hedhur në 

kryengritje në Kufe në vitin 250 të Hixhretit. 

11- Jahja bin Hysejn bin Kasim, i njohur me emrin 

Tabataba. Ka bërë thirrje për veten e tij në Sadeh. Më pas Imam 

Jahja bin Hysejn themeloi shtetin e zejdive në Jemen dhe ka 

mbajtur edhe barrën e imamatit. Pas tij, shteti i zejdive në Jemen 

vazhdoi me djemtë e tij, derisa Zejdizmi, si grupim, u eliminua 

prej regjimit republikan që u instalua në Jemen në vitin 1382 të 

Hixhretit.  



.............................. امللل والّنحل-املذاهب االسالمیة ................................  

353 

  Ai që dëshiron të njihet me emrat e imamëve që kanë bërë 

thirrje për veten e tyre, duke filluar me Imam Muha‟med El Bedër 

dhe deri te imami i fundit i zejdive, le të lexojë librin tonë “El 

Milelu uen Nehalu”.1 

 Zejditët, përveç dy shteteve që themeluan në Marok e në 

Jemen, mes viteve 250-360 të Hixhretit, themeluan një shtet të 

vetin në Taberistan. 

 Shteti i zejdive në Taberistan u themelua, kur u hodh në 

kryengritje Hasen bin Zejd bin Muahm‟med bin Ismail bin Zejd 

bin Hysejn. Kjo ka ndodhur gjatë kohës së sundimit të kalifit 

Musteijn Bil‟làh. Ky shtet i zejdive, me në krye Hasen bin Zejdin e 

shtriu ndikimin e tij në Taberistan dhe Xherxhan. Pas tij u hodh në 

kryengritje edhe vëllai i tij Muham‟med bin Zejd, i cili në vitin 277 

të Hixhretit hyri në trevat e Dijlemit. Pastaj në Taberistan ka 

sunduar Nasir Lilhak‟ki Hasen bin Ali, i njohur me epitetin El 

Atrush dhe pas këtij hipi në pushtet Hasen bin Kasim dhe pas 

këtij të fundit, Muhamed bin Hasen bin Kasim, i cili ka vdekur në 

vitin 360 të Hixhretit. 

 Ky ishte një njoftim i shkurtër, megjithëkëtë i jep mundësi 

lexuesit të njihet me kryengritësit e zejdive dhe me shtetet që ata 

themeluan. 

 

* * * 

 

                                                            
1 “Buhùthu fil mileli uen‟nehali”, vëll. 7, f. 371-386. 
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DOKTRINAT E ZEJDIVE 

 

Zejdi dëshmor nuk ishte vënës programi as në fushën e 

teologjisë e as në fushën e fik‟hut dhe, kur ai fliste për drejtësinë e 

për Teuhidin (Allahu është Zoti Një e i Vetëm), këtë e bënte në 

rrugën e luftës kundër imponimit e përngjasimit, për faktin se 

këto dituri ai i kishte trashëguar prej prindërve të tij. Gjithashtu, 

edhe kur ai jepte fetva për një ose për disa çështje, sentencat i 

nxirrte prej hadithit të transmetuar prej prindërve të tij. 

 Por, pas Zejdit erdhën mendimtarë dhe thirrës, të cilët bënë 

thirrje për medh‟hebin. Prej tyre pati edhe themelues shtetesh, siç 

qe shteti i zejdive, i themeluar në Jemen e në Taberistan. Ata 

dhanë ndihmesën e tyre në forcimin e bazave të medh‟hebit me 

emrin “Medh‟hebi zejdij”. 

Në fushën e bazave dhe të doktrinave, ata punuan së 

bashku me muëtezilet, kurse në fushën e fik‟hut dhe në fushën e 

formulimit të sentencave juridike, ata punuan së bashku me 

hanefitë. Lidhja që ekzistonte mes thënieve të Zejdit dëshmor në 

fushën e bazave dhe të degëve, bëri që lidhjet të forcoheshin edhe 

në fushat e doktrinës dhe të ligjit të fesë. Por në ditët e sotme, 

lidhjet e lartpërmendura janë ndërprerë, me përjashtim të disa pak 

prej bazave e degëve në fushat e mësipërme. 

 Nuk e teprojmë, kur themi se medh‟hebi zejdij është një 

medh‟heb i përzier, medh‟heb që ka marrë prej medh‟hebeve të 

ndryshme në fushën e doktrinës e të ligjit të fesë (sheriatit), por 
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kushtet e kohës ndikuan që ato ndryshime të mbajnë karakterin e 

medh‟hebit të Zejdit, edhe pse Zejdi kishte fare pak lidhje me ta. 

 Më pas, zejditë, në fushën e drejtësisë dhe të Teuhidit u 

rreshtuan përkrah të gjithë atyre që ishin mbështetës të Ehli Bejtit, 

pasi parulla e tyre, në të gjitha kushtet e në të gjitha kohët, ka qenë 

refuzimi i doktrinës së imponimit e të përngjasimit. Të gjithë 

zejditë besojnë se këto dy baza janë detyra që u takojnë 

pasardhësve të Imam Ali bin Ebu Talibit. Gjithashtu, zejditë janë 

bashkuar me shi‟at në tri baza vijuese: 

1- Premtimi dhe kërcënimi. 

2- Pozita ndërmjet dy pozitave. 

3- Urdhërimi për punë të mirë dhe ndalimi i punës së 

urryer. Në këto baza, zejditë janë së bashku me muëtezilet dhe 

këtë bazë ata e kanë futur në medh‟hebin e tyre. Bazuar mbi këto, 

zejditë rendisin doktrinat e tyre si vijon: 

1- Bërësi i mëkateve të mëdha, nëse vdes pa bërë teube, 

është përjetësisht në zjarr. Gjithashtu, bërësi i mëkateve të mëdha 

nuk përfiton prej ndërmjetësimit, sepse ndërmjetësimi është për 

ata që heqin dorë prej mëkateve dhe jo për mëkatarët. 

2- Ndërmjetësimi është në kuptimin e lartësimit në gradë 

dhe jo në kuptimin e fshirjes së mëkateve. 

3- Mëkatari është në një pozitë ndërmjet dy pozitave. Te 

zejditë, mëkatari nuk është as besimtar e as mohues, por është 

thjesht mëkatar. 
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 Dy çështjet e para ata i kanë marrë prej bazës së parë dhe 

çështjen e tretë e kanë marrë prej bazës së dytë. 

 Baza e tretë nuk është as prej karakteristikave të 

muëtezileve e as prej karakteristikave të zejdive. Zejditë, në 

doktrinat e tyre, në bazat, janë së bashku me imamitë. 

 Për sa i përket degëve, zejditë bazohen në krahasimin, 

miratimin dhe në fjalën e përbashkët të bashkësisë së 

myslimanëve, madje këtë të tretën ata e kanë bërë argument, 

ashtu siç kanë bërë argument fjalën e punën e një sahabiu. Me këtë 

doktrinë, zejditë janë së bashku me Ehli Synetin dhe ecin në të 

njëjtën rrugë mbi të cilën ecin grupimet e shi‟ave. 

 Por shenja dalluese dhe pika specifike që e dallon këtë 

medh‟heb prej medh‟hebeve të tjera dhe i çon ata të jenë të hapur 

ndaj imamive e ismailive, është thënia e tyre në lidhje me të 

drejtën e imamatit për Aliun, Hasanin e Hysejnin. Zejditë pohojnë 

se kjo e drejtë është shprehur me tekst të qartë, ose të fshehtë të 

ardhur prej Profetit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!). Gjithashtu, zejditë shprehen se marrja e imamatit 

prej të tjerëve para tyre, ishte gabim dhe veprim pa vlerë. 

 Në vijim do të njihemi me titujt e doktrinave të tyre. Në 

disa prej doktrinave, zejditë ndajnë një mendim të përbashkët me 

muëtezilet dhe me imamatë, si më poshtë: 

 1- Cilësitë e Allahut janë vetë Qenia e Tij. Kjo doktrinë e 

zejdive është në kundërshtim me esh‟aritë. 

 2- Allahu i Lartësuar nuk shihet dhe nuk lejohet të thuhet 

se Ai shihet.  
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 3- Mendja kupton sendet e mira e të këqija. 

 4- Vullneti i Allahut është i mëvonshëm, është i ardhur. 

 5- Allahu i Lartësuar flet me fjalë, fjala e Fuqiplotit është 

puna e Tij: germa dhe zëra. 

 6- Punët e njerëzve nuk janë të krijuara prej Allahut të 

Lartësuar. 

 7- Obligimi me më shumë nga sa hiqen, është veprim i keq. 

Kjo doktrinë e zejdive është në kundërshtim me pretendimet e 

xheberive dhe të esh‟arive. 

 8- Mëkatet nuk janë me vendimin e Allahut. 

 9- Imamati është detyrim ligjërisht dhe jo me logjikë. Kjo 

doktrinë e zejdive është në kundërshtim me pretendimin e 

imamive. 

10- Shumica beson se ka tekst për imamatin e Zejdit, të 

Hasanit e të Hysejnit.  

11- Gjykimi në lidhje me Fedekun, ishte i drejtë. Kjo 

doktrinë e zejdive është në kundërshtim me pretendimin e 

imamive. 

12- Gabimi i atyre që morën kalifatin para Aliut, është i 

formës së prerë. 

13- Edhe gabimi i Talhait, i Zubejrit e i Aishes, është i 

formës së prerë. 

14- Teubeja e bësëthyerësve është e vlefshme. 
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15- Muavije bin Ebu Sufjani është mëkatar për kryengritjen 

e tij dhe nuk është vërtetuar që ai ka bërë teube. 

 Këto ishin titujt e doktrinave të zejdive, që ne i kemi nxjerrë 

prej parathënies së librit: “El Bahruz Zekh‟khàr”1 në pikën: “El 

Kalàidu fij tas‟hijhil iëtikàdis sahijh” – “Varëset me gurë të çmuar 

në korrigjimin e besimit të vërtetë”. 

 

Grupet e zejdive 

 Historianët e doktrinave të zejdive kanë përmendur grupet 

e zejdive. Disa janë shprehur se ekzistojnë tri grupe të zejdive. Të 

tjerë kanë thënë se janë gjashtë grupe. Disa të tjerë kanë thënë se 

janë tetë grupe dhe, prej grupeve të zejdive ata kanë përmendur: 

xharuditë, sulejmanitë, beteritë, neijmijtë dhe grupe të tjera. Të 

gjitha këto grupe janë zhdukur, i kanë mbartur vrundujt e erërave 

dhe ka mbetur vetëm grupi i zejdive në Jemen. Në ditët e sotme, 

në mesin e zejdive në Jemen, nuk gjenden koncepte teologjike që i 

adresohen grupit të xhurudive, ose grupit të sulejmanive, ose 

grupit të beterijve, ose grupit të salihijve, por ka vetëm një 

koncept të përgjithshëm, me të cilin jemi njohur dhe që ka lidhje 

me imamatin e Zejdit dhe kryengritjen e tij kundër mizorëve. 

Sipas këtij koncepti, Zejdi e meritonte imamatin, me të drejtë, 

madje kishte të drejtë ta kërkonte në saje të virtyteve dhe jo në saje 

të trashëgimisë. Krahas preferimit të Aliut e prapësisë që ka Aliu 

për imamatin, por të drejtën për imamatin, pas Aliut, zejditë e 

reduktojnë vetëm te dy djemtë e Aliut, te Hasani e te Hysejni. 

                                                            
1 “El Bahruz Zekh‟khàr”, f. 52-96. 
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 Për sa i përket emrave të grupeve e doktrinave të adresuara 

grupeve të zejdive, në ditët e sotme, të gjitha ekzistojnë vetëm në 

faqet e librave e të punimeve që flasin për grupimet islame, siç 

është libri “El Mileu uen Nehalu” dhe libra të tjerë. Nëse gjendja 

në Jemen është ashtu siç e thotë Fudajl Sherefud‟dijn, rezulton se 

studimi i atyre grupeve, nga ana e punëve të tyre, pozitive e 

negative, në ditët e sotme, nuk është ndonjë punë e rëndësishme, 

pasi koha i ka fshirë të gjitha ato grupe, por mbetet detyrë të 

studiohet koncepti që i bashkon të gjitha ato grupe. 

 

* * * 
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ISMAILITËT 

 

Ismailitë është njëri prej grupe të shi‟ave, që thonë se 

imamati është cituar me tekst të ardhur prej Profetit (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), ose prej imamit 

që e ka zëvendësuar atë. Por në mes zejdive, imamive dhe 

ismailive ka kundërshtime, në lidhje me numrin e imamëve dhe 

me kuptimin e fjalës “tekst”. 

 Imamët, për imamatin e kalifatin e të cilëve bëhet fjalë pas 

Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), te zejditët nuk e kalon numrin tre dhe, siç e pamë 

më sipër, ata thonë se imamë janë vetëm Aliu dhe dy nipërit e 

nderuar, Hasani e Hysejni dhe, me rënien dëshmor të këtij të 

fundit, mbyllet rrethi i citimit me tekst të imamëve dhe vjen 

periudha e zgjedhjes me rrugën e dhënies së besës. 

 Për sa u përket imamëve të cituar me tekst, imamati te 

imamitë është dymbëdhjetë imamë dhe imamin e fundit, imamin 

e fshehur prej këtyre dymbëdhjetë imamëve, Allahu i Lartësuar 

do ta zbulojë kur të dojë Ai vetë. Gjithashtu, imamitë thonë se 

gjatë kohës që imami i fundit qëndron i fshehur, punët e ymetit i 

janë ngarkuar dijetarit fekijh, që i njeh mirë jo vetëm dispozitat e 

ligjit të fesë e Synetin, por është i vendosur për të mbrojtur 

interesat e myslimanëve sipas rrugës që përshkruhet në librat e në 

botimet e imamive. 
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 Te ismailitët, imamati kalon prej babai te i biri dhe ky kalim 

bëhet me rrugën e lindjes natyrale. Gjithashtu, në doktrinën e 

ismailive, imami do të bëhet me emërimin e djalit prej babait të tij 

dhe, në rastin kur babai ka disa djem, ai, në saje të diturive të 

jashtëzakonshme që i janë dhënë, ka mundësi të njohë se cili prej 

djemve të tij duhet të jetë imami mbi të cilin do të vërtetohet 

teksti. Në këtë kuptim, imamati, te ismailitët, më shumë është me 

trashëgimi nga sa është me citim me tekst. 

 Në të gjitha gjendjet, grupi i ismailive, është një grup që ka 

dalë prej shi‟ave dhe beson në imamatin e Ismail bin Xhafer bin 

Imam Sadik.  

Tani, për ju i nderuar lexues, një përshkrim i shkurtër prej 

jetëshkrimit të Ismail bin Xhafer Sadik (110- 145 të Hixhretit). 

 

Imami i parë i thirrjes së ismailive 

 Ismaili është imami i parë dhe themeluesi i medh‟hebit të 

ismailive. Për babain e Ismailit, Imam Sadikun, nuk është nevoja 

të flitet, pasi virtytet e tij janë shumë më të njohura nga sa mund të 

thuhen, kurse nëna e tij është Fatimja, e bija e Hysejnit, të birit të 

Aliut, të birit të Hysejnit. Ajo ka lindur tri fëmijë, të cilët janë: 

1- Ismail binXhafer. 

2- Abdullah bin Xhafer. 

3- Um‟m Ferveh. 
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  Ismaili ishte fëmija i parë, të cilin Ebu Abdullahu (Imam 

Sadiku) e donte shumë, i shfaqte shumë mirësi dhe kishte frikë 

për të ardhmen e tij. Ka vdekur në vendin e quajtur Arijd, gjatë 

kohës kur babai i tij ishte gjallë. Është mbajtur në supet e burrave 

për ta çuar pranë babait të tij, në Medine dhe është varrosur në 

varrezën El Bekij.1 

 

Veprimet e Imam Sadikut, për të dëshmuar vdekjen e 

Ismailit 

 Imam Sadiku ka bërë kujdesin më të madh që t‟i bënte 

shi‟at të kuptonin se imamati nuk ishte shkruar për Ismailin dhe 

se ai nuk ishte prej dymbëdhjetë kalifëve të të Dërguarit të Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), për të 

cilët kalifati e imamati është shkruar me urdhër qiellor dhe me 

kumtimin e të Dërguarit më të madh, Profetit Muhamed (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).  

 Prej faktorëve që ndihmuan në mbjelljen e dyshimeve në 

shpirtrat e shi‟ave në ato kohë, ishte thënia e përhapur se imamati 

i takonte djalit më të madh dhe Ismaili ishte djali më i madh i tij, 

prandaj shpresat e shi‟ave ishin të varura në personin e tij. Ishte 

pikërisht kjo mendësi e përhapur që e bëri Imam Sadikun të 

përqendrojë të gjitha përpjekjet e tij për të përmirësuar gjendjen e 

për të shkulur rrënjët e atij dyshimi dhe të bënte të qartë se 

imamati nuk i takonte Ismailit. Këtë, ai, herë e ka shprehur qartë 

me fjalën e tij dhe, herë tjetër, e ka shprehur duke sjellë dëshmi se 

Ismaili vdiq dhe ai tashmë kishte kaluar në mëshirën e Allahut. 

                                                            
1 “El Irshad” i Mufijdit, f. 284. 
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Gjithashtu, ai shpjegonte se për të gjitha këto, Ismaili kurrë nuk 

mund të ishte i përshtatshëm, as për udhëheqje e as për imamatin. 

 Tani, i nderuar lexues, le të shpalosim një model prej rrugës 

që ndoqi Imam Sadiku, për të realizuar qëllimin e tij deri në 

zhdukjen e plotë të atij dyshimi.  

 En Nuëmànij tregon prej Zerareh bin Ajunitit: “Hyra te Ebu 

Abdullahu (Imam Sadiku). Në anën e djathtë të tij ishte zotëria i 

djemve të tij, Musai. Para tij ishte shtrirë një trup njeriu i mbuluar. 

Ebu Abdullahu më tha: „O Zerareh, shko e më sill këtu Daud bin 

Kethijr Errakij, Hamranin dhe Ebu Besijrin.‟” 

Kur unë po bëhesha gati të dilja, te ai hyri Mufed‟dal bin Umeri. 

Unë u largova dhe i solla personat që më urdhëroi të sillja. 

Njerëzit vazhdonin të hynin te ai njëri pas tjetrit, derisa në sallë u 

bëmë tridhjetë burra. 

 Pasi njerëzit u mblodhën, Ebu Abdullahu (Imam Sadiku) 

tha: “O Daud, zbuloje për mua fytyrën e Ismailit.” Ai e zbuloi. 

Atëherë Ebu Abdullahu tha: “O Daud, ai është i gjallë apo ka 

vdekur?” 

Daudi tha: “O prijësi im, ai është i vdekur.” 

Pastaj këtë ai ua tregoi të gjithëve kokë për kokë, deri te i 

fundit në atë grup burrash. Secili prej të pranishmëve, që e 

shikonte, thoshte: “Ai ka vdekur, o prijësi im.”  

Pastaj Ebu Abdullahu tha: “O Zoti im, dëshmo!” 

Pastaj urdhëroi që i vdekuri të lahej, të parfumohej dhe të 

qefinosej me rrobat e tij.  
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 Pasi u përfunduan këto punë, ai i tha Mufed‟dalit: “O 

Mufed‟dal, mbuloje fytyrën e tij.” Ai e mbuloi fytyrën e të 

vdekurit. Pastaj Imam Sadiku e pyeti: “A është gjallë apo ka 

vdekur?” 

Ai tha: “Ka vdekur.” 

Atëherë, Ebu Abdullahu tha: “O Zoti im, dëshmo se ata e 

panë.” 

Pastaj xhenazen e mbartën për në varrezë dhe, kur trupin e 

të vdekurit e shtrinë në varr, Ebu Abdullahu tha: “O Mufed‟dal, 

zbuloje fytyrën e tij.” 

Pastaj iu drejtua të pranishmëve: “A është gjallë apo ka 

vdekur?” 

Të gjithë thamë: “Ai ka vdekur.” 

Atëherë ai tha: “O Zoti im, dëshmo, dëshmoni edhe ju se të 

gabuarit do të dyshojnë, të gabuarit duan që, me fjalët e tyre, të 

shuajnë dritën e Allahut.” 

Pastaj bëri shenjë në drejtim të djalit të tij, Musait dhe tha: 

“Por Allahu e plotëson dritën e tij, edhe pse idhujtarët 

kundërshtojnë.” 

Pas fjalës së Ebu Abdullahut filluam të hedhim dheun mbi 

varrin e të vdekurit dhe, pasi varri u mbulua, Ebu Abdullahu na 

tha: “I vdekuri, i parfumuari, i qefinosuri, i varrosuri në këtë varr, 

kush është ai?” 

Ne thamë: “Ismaili.” 
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Atëherë ai tha: “O Zoti im, dëshmo.” 

Pastaj e kapi Musain për dore dhe tha: “Allahu është i 

Vërteti dhe e vërteta është prej Tij, derisa Ai të ketë vendosur që 

toka të trashëgohet me gjithçka që ajo ka.”.1 

 

A ishte veprimi i Imam Sadikut, truk për të fshehur 

Ismailin? 

 Isamilitët thonë se Imam Sadiku e përdori trukun e vdekjes 

e të varrimit të djalit të tij, Ismailit, për ta fshehur atë prej 

spiunëve të abasive, të cilët e ndiqnin për shkak të aktivitetit të tij 

të dendur në përhapjen e mësimeve, të cilat shteti i abasive i 

konsideronte në kundërshtim me ligjet e tij. Dihet se Ismaili shkoi 

në Sulejmeh dhe prej këtu kaloi në Damask, por edhe këtu 

qeveritari e mësoi vendin ku ishte, prandaj ai u detyrua të braktisë 

Damaskun dhe të shkojë në Basra, ku jetoi i fshehur, derisa vdiq. 

 Ismaili ka vdekur në Basra, në vitin 143 të Hixhretit dhe 

vëllai i tij Musa bin Xhafer Kadhim ishte roje personale e tij, kurse 

Muhamedi, djali i Ismailit, i cili do të ishte imam pas tij, në kohën 

kur Ismaili vdiq, ishte katërmbëdhjetë vjeç.2 

 Është e qartë se këtë legjendë e kanë endur duart e atyre që 

mbahen me iluzione, sepse Imam Sadiku e shokët e tij të nderuar 

nuk ishin prej atyre që u edukuan në shkollën e lëvizjeve të 

fshehta, derisa të sajojë vdekjen e djalit të tij para syve të disa 

                                                            
1  “Gajbetun Nuëmànij”, f. 327, Hadithi. 8; shiko dhe në “Bihàrul Enuàr”, vëll. 
48, f. 21. 
2 Àrif Tàmir: “El imàmetu fil islàm”, f. 180. 
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njerëzve, në një kohë që djali i tij ishte gjallë dhe hante e pinte si të 

gjithë njerëzit. Përveç kësaj, dihet se qeveritari i Medines, i 

emëruar prej kalifit, nuk ishte njeri mendjelehtë dhe prej atyre që 

mjaftoheshin me fasada të lustruara, që të dërgonte procesverbalin 

për ngjarjen në selinë e kancelarisë së abasive.  

 Në të vërtetë, këmbëngulja e ismailive për mosvdekjen e 

Ismailit gjatë kohës që ishte gjallë babai i tij, Xhafer Sadiku, vinte 

për shkak se ata donin të vërtetohej imamati për djalin e tij, 

Abdullah bin Ismail dhe që ai të merrte imamatin prej babait të tij, 

pas vdekjes së Imam Sadikut. 

 Por e vërteta është se Ismaili ka vdekur gjatë kohës që babai 

i tij ishte gjallë. Këtë fakt e vërtetojnë njoftimet e shumta, me të 

cilat tanimë jemi njohur. Veç kësaj, a mund të ishin njerëzit kaq 

naivë sa të besonin në një truk të këtillë, pa harruar se në mesin e 

njerëzve kishte spiunë e informatorë të kalifit dhe të qeveritarit të 

emëruar prej kalifit? A mund të mbulohej udhëtimi i Ismailit për 

në Basra me një truk teatral, duke shpallur me anë të këtij truku 

vdekjen e tij, në një kohë që truket janë rrugë që i njohin mirë e i 

praktikojnë politikanët mashtrues dhe të njohur për planifikimin e 

komploteve. Prandaj ata që duan të komentojnë punën e imamatit 

me këtë mënyrë, janë prej grupit të komplotistëve, ashtu siç thotë 

edhe proverbi i njohur “Çdo enë ka brenda atë çka zien në të”. Ku 

është e gjitha kjo, para ekspozimit të xhenazes disa herë dhe 

zbulimi i fytyrës së të vdekurit, për të dëshmuar me këto veprime 

vdekjen e tij dhe të dëshmohet se me të vërtetë i vdekuri u varros i 

qefinosur?!  

 Historia dëshmon se as për Ismailin e as për djalin e tij s‟ka 

një imam të dytë. Gjithashtu, historia dëshmon se në kohën e 
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sundimit të Xhafer El Mensurit dhe të djalit të tij, Mehdi El Abasit, 

nuk është bërë ndonjë thirrje. Të gjitha këto i dëshmon Ibn 

Mufed‟dali, në librin që shkroi. Në atë libër, ai ka përmendur llojet 

e grupeve. Për më tepër, këtë libër ai ua ka lexuar njerëzve dhe 

nuk ka thënë asnjë fjalë për atë grupim, megjithëse ka përmendur 

të gjitha grupet e zhdukura të shi‟ave. 

 E vërteta është se Ismaili ishte burrë i besueshëm dhe i 

dashur për babain e tij. Ai ka vdekur, kur babai i tij ishte gjallë dhe 

babai ishte i kënaqur prej Ismailit. Ismaili s‟ka bërë asnjë thirrje 

për imamatin dhe nuk dihet që ai të ketë bërë thirrje në emrin e tij 

në kohën kalifit abasi Mehdi, i cili ka vdekur në vitin 169 të 

Hixhretit, domethënë, ai ka vdekur njëzet e një vjet pas vdekjes së 

Imam Sadikut. 

 

* * * 
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LINJA TË GJERA TË MEDH’HEBIT ISMAILI 

 

 

Medh‟hebi islamili ka mendime dhe doktrina:  

 

E para: Përkatësia e tyre në shtëpinë e shpalljes e të 

mesazhit 

 Në fillimet e daljes së saj, thirrja ismailite ishte një thirrje e 

thjeshtë, e ndërtuar vetëm në imamatin e myslimanëve, kalifatin e 

të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) dhe heqjen e sundimit prej dorës së abasive, me 

argumentin e padrejtësive që ata bënin dhe të kalbëzimit të tyre. 

Por kjo thirrje kaq naive, nuk mund të qëndronte pa përdorur 

faktorët që i mundësuan ekzistencën, që polarizuan dëshirat e 

prirjet e njerëzve. 

 Prej faktorëve që kanë një fond të madh popullor për 

ismailitë, është pretendimi i ismailive: Imamët e tyre janë pinjollë 

të shtëpisë së shpalljes së mesazhit dhe ata janë prej pasardhësve 

të të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) dhe bij të vajzës së tij të pastër, Fatime 

Zehrasë. Është e vërtetë se myslimanët, që në kohën e të Dërguarit 

të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) kishin simpati dhe ndanin të njëjtat ndjenja, në lidhje me 

pjesëtarët e familjes së Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut 
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qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), aq sa dashuria e miqësia me ta 

ishte detyrë për çdo mysliman të ndërgjegjshëm. 

 Këtu duhet vënë në dukje fakti se të gjitha kryengritjet që u 

bënë kundër emevive, kishin si devizë dashurinë për Ehli Bejtin, 

ndjekjen e shembullit të Ehli Bejtit dhe të flijimit për Ehli Bejtin. 

Nga kjo pikë, ismailitët filluan të krenohen që imamët e tyre ishin 

prej pasardhësve të Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe, në këtë rrugë, ata morën 

në dorë pushtetin dhe themeluan shtetin e tyre, që u bë i dëgjuar 

me emrin “Shteti i fatimive”. Ky emërtim, në atë kohë, shkaktonte 

dridhje në ndjenjat e njerëzve dhe tërhiqte simpatinë e tyre, me 

argumentin se bijtë trashëgojnë prej prindërve cilësitë e mira dhe 

respekti për pasardhësit e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi 

i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) është respekt për vetë 

të Dërguarin. Por, sa largësi e madhe e ndan shtëpinë e ndërtuar 

mbi themelet e devotshmërisë ndaj Allahut dhe punës për të fituar 

kënaqësinë e Allahut dhe shtëpisë së ndërtuar mbi themele në 

buzë të greminës, që u gremis në zjarrin e Xhehenemit. 

 

E dyta: Interpretimi i dukurive  

 Interpretimi i dukurive të dukshme dhe shpjegimi i tyre në 

të kundërtën e asaj që ato duken në traditën e ligjëruar, është 

karakteristika e dytë dalluese e thirrjes së ismailive dhe është njëra 

prej kolonave bazë të kësaj thirrjeje. Nëse prej thirrjes së ismailive 

do të hiqej interpretimi dhe do të mjaftohej vetëm me dukuritë, 

atëherë ky grupim nuk do të kishte ndonjë dallim prej grupeve të 

tjera të shi‟ave, me përjashtim të heqjes së imamatit prej Imam 
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Kadhimit dhe dhënien e imamatit vëllait të tij, Ismail bin Xhaferit. 

Mbi këtë bazë, ismailitët ndërtuan medh‟hebin e tyre në fushën e 

doktrinës dhe të ligjit të fesë (sheriatit), sidomos në çështjet që 

kanë të bëjnë me interpretimin e imamatit dhe klasifikimin e 

imamatit në disa kategori. 

 Pa dyshim që interpretimi i dukurive dhe loja me ajetet e 

Kur‟ànit Famëlartë, si dhe interpretimi i ajeteve të Kur‟ànit sipas 

dëshirave e prirjeve, të gjitha këto bënë që medh‟hebi i ismailive të 

përparojë me ecjen e kohës dhe të përshtatet sipas kushteve të 

kohës. Në përputhje të plotë me këto mendësi, thirrja e ismailive 

nuk shihte para saj asnjë pengesë prej ecurisë së ngjarjeve të reja, 

edhe nëse ato ishin në kundërshtim me ligjin e fesë, ose me ato që 

quhen domosdoshmëri fetare. 

 

E treta: Mëkimi i medh’hebit të tyre me çështje filozofike 

 Dukuria e ngurtësisë së teksteve dhe refuzimi i logjikës në 

fushat e doktrinave, ishte prej karakteristikave të veçanta të kohës 

së sundimit të abasive, por kjo dukuri lindi reagim te imamët e 

ismailive, të cilët u thelluan në rrymat e çështjeve filozofike, të 

cilat, ismailitët, i bënë kuintesencën e fesë e rrënjët e medh‟hebit të 

tyre, për rrjedhojë medh‟hebi isamili u shndërrua në një rrymë 

filozofike që zhvillohej krahas ecjes së kohës, duke vënë baza të 

atilla që nuk u gjendej asnjë gjurmë në ligjin e fesë islame.  

 Historiani i ismailive bashkëkohës, Mustafa Galib, thotë: 

“Fjala “ismaili”, në fillim tregonte një grup moderator prej 

grupeve shi‟ite, por me kalimin e kohës, grupi i ismailive u 

shndërrua në një lëvizje logjike, që fliste për krerë medh‟hebesh 
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fetare të ndryshme, për parti politike e shoqërore dhe për 

mendime filozofike e shkencore të shumëllojshme.”1 

 

E katërta: Organizimi i thirrjes 

 Thirrja e ismailive u shfaq në kushtet, kur pushteti i abasive 

ishte zotërues në Lindjen e tokës e në Perëndimin e saj dhe 

patjetër që abasitët kishin shpërndarë spiunët e informatorët në 

çdo skutë të vendit, të cilët i çonin lajmet e informacionet në 

qendrën e kalifatit islam. Në këto kushte tepër të vështira, nuk 

mund të shënonte sukses çdo thirrje që ngrihej kundër pushtetit, 

nëse ajo nuk do të kishte një organizim e planifikim të përpiktë, që 

i siguronte jo vetëm vazhdimësinë e thirrjes, por edhe ruajtjen e 

thirrësve e ndjekësve të thirrjes së tyre prej rrjetave të regjimit 

sundues dhe zbulimit të sekreteve të tyre. 

 Thirrësit e medh‟hebit ismaili e kishin të qartë se ishin 

vazhdimisht të ekspozuar para rrezikut dhe shumë shpjet e ndien 

nevojën e një planifikimi e organizimi të përpiktë. Në këtë drejtim, 

ata arritën majat, madje, nëse do të bëjmë një krahasim mes 

organizimit të ismailive të asaj kohe me organizimet e partive 

bashkëkohore, do të shohim se organizimi e planifikimi i isamilive 

qëndron shumë më lart. Ismailitët, në fushën e organizimit e të 

planifikimit të thirrjes, shpikën metoda aq të hollësishme, sa 

përmenden në historinë e tyre, megjithëkëtë ismailitët nuk u 

mjaftuan vetëm me kaq, por organizimin e thirrjes e bënë thelbin e 

doktrinës e të filozofisë së tyre. 

                                                            
1 “Tàrijkhud daëvetil ismàilij‟jeh”, f. 14. 
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E pesta: Edukimi i personave, të gatshëm të vetëflijohen në 

mbrojtje të medh’hebit 

 Që pakica të ruajë ekzistencën e saj, patjetër duhet të 

edukojë persona që janë të gatshëm të vetëflijohen (fidàij) në 

rrugën e mbrojtjes së thirrjes, si dhe për të ruajtur imamët e 

thirrësit e tyre prej sulmeve të armiqve. Prandaj, për këtë mision, 

ata përzgjidhnin persona plotësisht të përkushtuar, që besonin 

sinqerisht në doktrinat e medh‟hebit dhe diheshin se ishin të 

gatshëm të vetëflijoheshin e që njiheshin për trimëri të rrallë e për 

guxim të jashtëzakonshëm. Personat që zgjidheshin për këtë 

mision, ishin të gatshëm të merrnin përsipër të gjitha sakrificat 

fizike në rrugën e zbatimit të urdhrave të imamit, ose të 

zëvendësit të imamit. 

Ja një shembull i këtij flijimi: Në vitin 500 të Hixhretit, 

Fakhrul Melik bin Nidham, ministër i sulltanit Senxher, mendoi të 

sulmojë kështjellën e ismailive dhe ismailitët, si kundërmasë 

dërguan me mision Hasan bin Es Sabahin, njërin prej 

vetëflijuesve, i cili e vrau ministrin në fjalë me një goditje 

hanxhari, megjithëse kështjella e ismailive ishte në rrethim të 

vazhdueshëm prej selxhukëve. 

 

E gjashta: Fshehja e dokumenteve 

 Paraqitja e historisë së thirrjeve të fshehta dhe organizmave 

të tyre, ka mbetur peng i dokumenteve e i burimeve që ndriçojnë 

shtegun për të zbuluar esencën dhe të vërtetën e asaj që ismailitët 

e kanë mbuluar me simbole e me terminologji. Për fat të keq, 

ismailitët i kanë fshehur dokumentet e tyre dhe të gjitha librat e 
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botimet e tyre, përfshirë edhe çdo gjë që ka të bëjë me ta. Veç 

kësaj, me fshehjen e dokumenteve e të librave të tyre janë marrë 

njerëzit e provuar për besnikëri ndaj medh‟hebit dhe punën e 

fshehjes së dokumenteve ata asnjëherë nuk e kanë lënë në dorën e 

të tjerëve që nuk ishin prej medh‟hebit të tyre. Prandaj studimi 

rreth ismailive e grupeve të tyre është një punë shumë e vështirë 

për çdo studiues, i cili, për të mësuar se ç‟është thënë për 

ismailitët, nuk ka rrugë tjetër veçse të mbështetet në librat e 

shkruar prej armiqve të ismailive. Por dihet se vendimi, në lidhje 

me të drejtën e një grupimi, bazuar në thëniet e kundërshtarëve të 

tyre, është jashtë edukatës së studimit të pastër. 

 

E shtata: Imamët e fshehur dhe imamët e dukshëm 

 Ismailitët i dhanë imamatit një rëndësi tepër të lartë. Ata e 

klasifikuan imamatin në grada dhe e pajisën me kompetenca të 

gjera e me karakteristika të shumta. Është shumë e rëndësishme të 

theksohet se ata e klasifikuan imamatin, në imam të fshehur, që ka 

hyrë në shpellën e fshehtësive dhe në imam të dukshëm, i cili ka 

autoritet e pushtet në shoqëri.  

Imamët e fshehur janë ata që përhapën thirrjen në fshehtësi. Ata 

janë: 

1- Ismaijl bin Xhafer Es Sadik (110-145 të Hixhretit). 

2- Muham‟med bin Ismail, i quajtur “Habijbi” (132-193 të 

Hixhretit). Ka lindur në Medinen e ndritur. Ka marrë në dorë 

punët e imamatit dhe është fshehur prej syve të njerëzve nga frika 
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se mos binte në dorën e armiqve. Për këtë është quajtur “Imami i 

fshehur”. Gjithashtu, edhe thirrjen e tij ai e ka bërë në fshehtësi. 

3- Abdullah bin Ismail, i quajtur “Korrekti” (132-193 të 

Hixhretit). Ka lindur në qytetin Muham‟med Abad. Ka marrë në 

dorë punët e imamatit në vitin 193, pas vdekjes së babait të tij. Në 

vitin 194 të Hixhretit është vendosur në Selemijeh, i shoqëruar prej 

disa ndjekësve të tij dhe është ky që e organizoi thirrjen në mënyrë 

të hollësishme. 

4- Ahmed bin Abdullah bin Muham‟med bin Ismail, i 

quajtur “I frikësuari prej Allahut” (198-265 të Hixhretit). Në vitin 

212 ka marrë në dorë punët e imamatit dhe është vendosur në 

fshehtësi në Selemijeh, qytet që u bë qendra për përhapjen e 

thirrjes. 

5- Hysejn bin Ahmed bin Abdullah bin Ismail, i quajtur “I 

kënaquri me caktimin e Allahut” (212-289 të Hixhretit). Punët e 

imamatit i ka marrë në dorë në vitin 265 të Hixhretit. Thuhet se ai 

mori Abdullah bin Mejmun El Kud‟dahin argument dhe roje 

personale. 

 

Imamët e dukshëm 

6- Ubejbdullah El Mehdij (260-322 të Hixhretit). Në mesin e 

ismailive Ubejdulla El Mehdij dihet se ka emigruar në Marok, ku 

ka themeluar shtetin e fatimive. Gjithashtu, me Ubejbdullah El 

Mehdijin fillon koha e imamëve të dukshëm, të cilët thirrjen e 

kanë bërë hapur dhe e nxorën prej skutave të fshehtësisë. 
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7- Muham‟med bin Ubejdullah El Kaim Biemril‟lah (280-

334 të Hixhretit). Ka lindur në Selemijeh dhe së bashku me babain 

e tij, Ubejdullah El Mehdij, ka udhëtuar për në Marok. Pas vdekjes 

së babit, ka marrë në dorë detyrat e imamatit.  

8- Ismaijl El Mensur Bil‟làh (303-346 të Hixhretit). Ka lindur 

në Kijruvan. Punët e imamatit i ka marrë në dorë pas vdekjes së 

babait të tij, në vitin 334 të Hixhretit. 

9- Muad bin Ismaijl El Muiz‟zu Lidijnil‟làh (319-365 të 

Hixhretit). Është themeluesi i shtetit të fatimive në Egjipt. 

10- Nez‟aàr bin Muad El Azijz Bil‟lah (344-386 të Hixhretit). 

U bë trashëgimtar i kalifatit në Egjipt, në vitin 365 të Hixhretit dhe 

u bë i pavarur, pas vdekjes së babait të tij. Kalifati i tij ka vazhduar 

njëzet e një vjet e pesë muaj e gjysmë. 

11- Mensur bin Nez‟zar El Hakim Biemril‟lah (375-411 të 

Hixhretit), i është dhënë besa për kalifatin në vitin 386 të 

Hixhretit, kur ishte njëmbëdhjetë vjeç e gjysmë. Është prej 

personaliteteve të pakta, që si person nuk shkëlqeu qartë. Është 

reformator, pavarësisht se kundërshtarët e tij i quanin sajesa 

(bidate) reformat që ai ndërmori.  

 Për sa i përket të ardhmes së El Hakimit, nga tërësia e 

fjalëve që janë thënë, del se ai ka humbur në vitin 411 të Hixhretit 

dhe puna e tij nuk dihet, edhe pse qarkullojnë legjenda rreth 

mënyrës së vrasjes së tij me atentat, por janë legjenda që nuk 

mund të përshtaten për El Hakim El Muktedirin. 

 Pas fshehjes së Mensur bin Nez‟zar El Hakim Biemril‟lah, 

prej ismailive u nda një grup, të cilët shkuan deri aty sa El 
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Hakimin e fshehjen e tij e madhërojnë për hyjni. Ky grup, në ditët 

e sotme, njihet me emrin “Druzët”, që banojnë në Liban. 

12- Ali bin Mensur Edh Dhahir Li Iëzazi Dijnil‟lah (395-427 

të Hixhretit). I është dhënë besa për kalifatin, kur ishte në moshën 

gjashtëmbëdhjetë vjeçare. Ka ndërmarrë një luftë kundër druzëve, 

me qëllim që t‟i kthente ata në doktrinën origjinale fatimi. 

13- Muad bin Ali El Mustensir Bil‟làh (420-487 të Hixhretit). 

I është dhënë besa për kalifatin në vitin 427 të Hixhretit, kur ishte 

vetëm shtatë vjeç dhe ka vazhduar të sundojë për gjashtëdhjetë 

vjet, që është koha më e gjatë e sundimit të ndonjë kalifi që 

përmendet në historinë e kalifatit islam. 

 Deri këtu u plotësua jetëshkrimi i trembëdhjetë imamëve, 

për imamatin e për kalifatin e të cilëve ismailitët ndajnë një fjalë të 

përbashkët. Më sipër pamë se prej ismailive kanë devijuar vetëm 

druzët, të cilët u ndanë prej ismailive në kohën e kalifatit të El 

Hakim Biemril‟lahit. Gjithashtu, edhe vdekja e El Mustensir 

Bil‟lahit u bë shkak për një ndarje tjetër që çoi në daljen e dy 

grupeve të ismailive: grupit të mustaëlive, që thonë se imami 

është Ahmed El Mustaëlij bin El Mustensir Bil‟lahi dhe grupi i 

nez‟zarive, që shprehen për imamatin e Nez‟zar bin El 

Mustensirit. 

 Në vijim do të flitet për ismailitët el mustaëli dhe nez‟zari. 

 

* * * 
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ISMAILITËT El MUSTAËLI 

 

 

 Vdekja e El Mustensir Bil‟lahit u bë shkak për copëtimin e 

ismailive për herë të dytë, pas copëtimit që pësuan me shkëputjen 

e druzëve prej tyre, herën e parë. Në copëtimin e ismailive për 

herë të dytë, dolën dy grupe: grupi që mbështetën imamatin e 

Ahmed El Mustaëli bin El Mustensir Bil‟lahit dhe grupi tjetër që 

mbështetën imamatin e Nez‟zar bin El Mustensir Bil‟lahit.  

Tani, i nderuar lexues, në këtë pjesë do të flitet shkurtimisht për 

imamët e el mustaëlive, do të përmenden emrat e tyre, datat e 

lindjeve e datat e vdekjeve të tyre: 

1- Imam Ahmed bin Muad bin Ali El- Mustaëlij Bil‟lahi 

(467-495 të Hixhretit). 

2- Imam Mensur bin Ahmed El Amir Biahkamil‟lah (490-

524 të Hixhretit). 

 Ibn Khalkni ka thënë: “El Amir Biahkamil‟lahi vdiq dhe 

nuk la trashëgimtar.” Gjithashtu, thuhet se El Amiri vdiq dhe 

gruaja e tij ishte shtatzënë me Taj‟jibin, prandaj El Amir 

Biahkamil‟lahi e kaloi kalifatin te Hafidhi, Dhafiri, Faizi dhe Adij, 

por këta nuk ishin pasardhës të imamit të mëparshëm, por ishin 

djemtë e xhaxhait të tij, prandaj ata u bënë thirrës, për rrjedhojë, 

në terren nuk kishte imam dhe thirrja e mustaëlive, pas fshehjes së 

Taj‟jibit u bë thirrje e fshehtë dhe pritet kthimi i Taj‟jibit. Në këto 
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kushte, mustaëlitët nuk rendën pas vargut të imamëve, por 

ndoqën sistemin e thirrësve të pakushtëzuar. 

3- Thirrësi Abdul Mexhijd bin Ebul Kasim Muham‟med bin 

El Mustensir El Hafidh Lidijnil‟lah (467-544). 

4- Thirrësi Ismail bin Abdul Mexhijd Edh Dhafir 

Biemril‟lah (527-549 të Hixhretit). 

5- Thirrësi Isa bin Ismaijl El Faiz Binasril‟lah (544-555 të 

Hixhretit). 

6- Abdullah bin Jusuf El-Adid Lidijni-l‟lah (546-567 të 

Hixhretit). 

 Më pas, El Adidi ia delegoi ministrinë Saluhud‟dijn El 

Ej‟jubij‟jit, i cili derdhi pasuri të shumta në favor të njerëzve të tij, 

duke e dobësuar shumë pozitën e El Adidit, me rrugën e zbrazjes 

së pasurive që ishin te ai. Kështu puna e Salahud‟dinit shtohej, 

ndërsa puna e El Adidit pakësohej. El Adidi vdiq dhe puna e tij 

mbeti të përmendej vetëm gjatë këndimit të hytbeve. Ndërkaq, 

Salahud‟dini ndoqi ushtritë e El Adidit, mori shtëpitë e 

qeveritarëve dhe tokat e tyre për t‟ia dhuruar pasuesve të vet, 

përfshirë babain, vëllezërit e familjen e tij, të cilët erdhën prej 

Shamit. Gjithashtu, Salahud‟dini pushoi gjykatësit shi‟a në Egjipt 

dhe kështu medh‟hebi shi‟i në Egjipt kaloi në ilegalitet, derisa ky 

medh‟heb në Egjipt u harrua.  

Në të vërtetë, shtrëngimet kundër El Adidit dhe njerëzve të 

familjes së tij erdhën duke u shtuar, derisa El Adid u sëmur dhe 

vdiq në moshën njëzet e një vjeç, pa dhjetë ditë. El Adidi është 

kalifi i fundit fatimi në Egjipt. Fatimitë kanë sunduar në Marok 



.............................. امللل والّنحل-املذاهب االسالمیة ................................  

379 

dhe në Egjipt, që nga dita kur shteti i fatimive u themelua prej 

Ubejdullah El Mehdij dhe ka vazhduar deri ditën kur vdiq El 

Adidi, në vitit 272 të Hixhretit në Kajro. Shteti i fatimive zgjati 

gjithsej 208 vjet.1 

 

Thirrësit te mustaëlitët janë njëri pas tjetrit 

 Më sipër mësuam se vargu i imamëve te mustaëlitët u 

pezullua dhe puna përfundoi te thirrësit, të cilët kanë ardhur njëri 

pas tjetrit, deri në vitin 999 të Hixhretit. Pas këtij viti, mustaëlitët u 

ndanë në dy grupe, në daudij dhe në sulejmanij. Kjo ndarje ka 

ndodhur pas vdekjes së thirrësit absolut Daud bin Axhb Shah, kur 

mustaëlijtë e Kexheratit zgjodhën që pasuesi i tij të ishte Daud bin 

Kutb Shah. Mustaëlijtë e Jemanes e kundërshtuan këtë zgjedhje 

dhe zgjodhën një thirrës tjetër, i cili quhej Sulejman bin Hasen dhe 

në bazë të një dokumenti që vazhdon të ruhet, thonë se Daudi 

kishte lënë porosi për Sulejmanin. 

 Thirrësi absolut i grupit të ismailive mustaëli daudij në 

ditët e sotme është Tahir Sejfud‟dijn, i cili banon në Bombej të 

Indisë. Thirrësi absolut i mustaëlive sulejmanij është Ali bin 

Hysejn, që banon në rajonin e Nexhranit në Hixhaz.2 

 

 

 

                                                            
1 Referohu në “El Khututul Mukrizij‟jeh”, vëll. 1, f. 358-359. 
2 Arif Tamir: “El imàmetu fil islàm”, f. 162. 
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Krimi i historisë ndaj fatimive 

 Pa dyshim se të gjitha shtetet i kryesojnë njerëz që nuk janë 

të ruajtur prej mëkateve dhe që mund të gabojnë e të bëjnë 

shkarje, prandaj ndodh që, herë pas here, ata kalojnë nëpër 

ndodhi e sprova të atilla që kanë sjellë shkatërrim të strukturës së 

shtetit, deri edhe asgjësimin e plotë të shtetit. 

 Natyrisht që edhe shteti i fatimive nuk mund të bëjë 

përjashtim prej kësaj linje të përgjithshme. Në shtetin e fatimive 

kanë ndodhur shkarje të shumta, por shteti i fatimive ka bërë edhe 

punë të mira e ka ndërtuar institucione të mëdha të atilla, që 

mund t‟i bëjë vetëm një shtet që beson në Allahun Fuqiplotë dhe 

në ligjin e fesë së Tij, siç është universiteti “El Ez‟her”, që vazhdon 

të jetojë gjatë kohëve dhe të ndriçojë shtigjet për më shumë se një 

mijë vjet. Gjithashtu, fatimitët ndërtuan xhami madhështore e 

shkolla të mëdha të përmendura për historinë e tyre. Me këto 

punë, fatimitët e ngritën kulturën islame në një shkallë shumë të 

lartë. Veç kësaj, punët e realizuara prej fatimive bënë që ata të 

kenë pozitë të lartë në zemrat e njerëzve. 

 Megjithëkëtë ne shikojmë se shumica e historianëve e 

përshkruajnë periudhën e fatimive si shekujt më të errët të 

historisë, duke thënë se fatimitët në Egjipt janë si të gjithë 

faraonët. Në të vërtetë, këto fjalë të historianëve s‟janë gjë tjetër 

veçse pjella të fantazive dhe të hamendjeve të historianëve dhe të 

atyre që kanë shkruar biografitë e personaliteteve, të cilët 

natyrisht që janë prej atyre që e hedhin fjalën pa e peshuar se ku 

do të bjerë dhe pa u thelluar në të vërtetën e ngjarjeve që 

përshkruajnë. 
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 Fakti që e tregon këtë që u tha më sipër, është se juristi 

jemenas i fesë i dërgoi Salahudin El Ej‟jùbij‟jit një poemë të cilën e 

titulloi “Shikàjetul Mutedhal‟lem ue Nikàjetul Mute‟el‟lem” - 

“Dyshimi i pretenduesit dhe mëria e atij që ka dhimbje”.  

Kjo poemë është një vepër artistike, ku njerëzit e pallatit fatimi 

qajnë për vdekjen e mbretit të tyre. 
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ISMAILITËT NEZARI 

 

 Më sipër pamë se ismailitët u ndanë në dy grupe: në 

mustaëli dhe në nez‟zari. Për grupin e mustaëlive u fol më sipër. 

Tani do të flitet për ismailitë nez‟zari, të cilët njohin për imam 

Nez‟zar bin Muab‟bed, me të cilin te nez‟zaritët vazhdoi vargu i 

imamatit, pas vdekjes së El Mustensir Bil‟làh. Nez‟zaritët ndajnë 

një fjalë të përbashkët për imamatin e pesë imamëve vijues, që 

para ndarjes së tyre: 

1- El Mustafa Bil‟lah Nez‟zar bin Muad‟d El Mustensir. 

2- Imam Xhelalud‟dijn Hasen bin Ala Muahm‟med. 

3- Imam Alaud‟dijn Furshah bin Imam Xhelalud‟dijn. 

4- Imam Ruknud‟dijn Furshah bin Imam Alaud‟dijn.  

5- Imam Shemsud‟dijn bin Ruknud‟dijn. 

 Pas vdekjes së Imam Shemsud‟dijn bin Ruknud‟dijnit 

ndodhën kundërshtime të një lloji të ri. Dihet se Imam 

Muham‟med Shemsud‟dijni ka lënë tre djem: Muëmin Shah, 

Kasim Shah dhe Kijas Shah. 

 Ata që quhen muëmini njohin imamatin e Muëmin Shahit 

dhe pas vdekjes së Muëmin Shahit ata shkuan pas tij deri te i 

fundit prej tyre, princi Muham‟med Bakir (viti 1210 të Hixhretit). 

Kasimijtët shkuan pas Kasim Shahit dhe djemve të tij, të cilët janë 

familja Aga Khan. 
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Nez’zaritët muëmini 

 Nez‟zaritët muëmini (ndjekës të Muëminit), pohojnë 

imamatin e Muëmin bin Muham‟med dhe pastaj imamati te ata ka 

vazhduar me pasardhësit e tij gjatë shekujve, derisa imamati kaloi 

te Imam Muham‟med bin Hajdari (princi Bakir) (1179-1210 të 

Hixhretit), i cili është imami i fundit prej familjes së Muëminit. 

Ismailitët ruajnë në Siri një shkresë mbretërore, të dërguar 

ismailive në Siri prej tij, prej qytezës Eurnik Abadit, në Indi. Në 

kohën e këtij imami, ndërpritet vargu i imamëve të degës së 

dinastisë së muëminive nez‟zari dhe imamati te ata hyri në rrugën 

e fshehtësisë. Siç shihet, kjo është e kundërta e asaj që thonë ata të 

degës tjetër, degës së nez‟zarive kasimi, të cilët shprehen për 

vazhdimësinë e imamatit deri në ditët e sotme.  

Lista emërore e imamëve te nez‟zaritët muëmini përfundon me 

imamin Muham‟med bin Hajdar dhe gjithsej janë 22 imamë. 

 

Nez’zaritët kasimi 

 Nez‟zaritët kasimi janë shprehur për imamatin e Kasim 

Shahit. Imamati te ata vazhdon deri në ditët e sotme, derisa i erdhi 

radha familjes Aga Khan. 

 Numri i imamëve te nez‟zaritët kasimi që kanë mbajtur 

barrën e imamatit, arrin në 31 imamë. 

 Imamët e familjes Aga Khanit, që kanë mbajtur barrën e 

imamatit, janë: 
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1- Hasan Ali Shah (1219-1302 të Hixhretit). Ky është i pari 

që u quajt me titullin Aga Khan. 

2- Ali Shah (1246-11302 të Hixhretit). Ka lindur në qytezën 

Mehal‟lat. 

3- Sultan bin Muham‟med Shah (1294-1380 të Hixhretit). 

4- Kerijm bin Ali bin Muham‟med (1938-….). Ky njihet me 

emrin Aga Khani i katërt. 

 Këta ishin imamët e nez‟zàrive kasimi Agakhani. Si 

grupim, këta e reduktojnë imamatin vetëm te djemtë e Ismailit. 

Sipas medh‟hebit ismaili, Allahu i Gjithëfuqishëm e di, nëse do të 

vazhdojë imamati pas vdekjes së imamit, ose imamati do të hyjë 

në shpellën e fshehtësisë. 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 



.............................. امللل والّنحل-املذاهب االسالمیة ................................  

385 

 

ISMAILITËT DHE PESË BAZAT 

 

 Islami është besim dhe sheriat, prandaj edhe medh‟hebi 

ismaili, si të gjitha medh‟hebet e tjera, ka baza dhe degë.  

 Në fushën e degëve, ismailitët nuk ndryshojnë nga 

myslimanët. Për këtë është e mjaftueshme të shikojmë atë që ka 

shkruar gjykatësi Ebu Hanijfe En Nuëmàn Et Temijmij (vdekur në 

vitin 363 të Hixhretit) në librin me titull “Deàimul islàm” – 

“Kolonat e Islamit”.  

 Është e vërtetë që ismailitët veçohen në besim, kur thonë se 

çdo dispozitë ka dy degë, të dukshmen dhe të brendshmen. 

Gjykatësi i lartpërmendur ka shkruar një libër, me titull “Teëvijlud 

Deàimi” - “Interpretimi i kolonave”. Më poshtë do të shikojmë 

diçka, në lidhje me interpretimet që ai ka bërë. 

 Për sa u përket doktrinave e bazave të ismailive, siç është 

thënë edhe më përpara, studimi e gjetja e këtyre është një punë 

shumë e vështirë nga disa anë: 

1- Akuza për librat e tyre, mbulimi e fshehja e librave të 

tyre dhe mosvënia e librave të tyre në qarkullim në duart e të 

tjerëve. 

2- Marrja e filozofisë së grekëve, mbështetje për 

medh‟hebin e ismailive. Ata futën shumë gjëra që s‟kanë lidhje me 

kapitullin e doktrinave e të bazave, siç është thënia për “dhjetë 

mendjet”, për “nëntë planetet e shpirtrat e tyre”, ose thënia se 
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“Libri i parë është mendja”, derisa librat përfundojnë në “dhjetë 

mendje”. 

3- Medh‟hebi ismaili, në fillimet e tij, nuk ishte medh‟heb i 

plotësuar, por erdhi duke u plotësuar gjatë kohës, si rezultat i 

lidhjeve të thirrësve të medh‟henit ismaili me mbartësit e filozofisë 

greke. 

 Për të paraqitur doktrinat e ismailive jemi mbështetur në 

dy libra: 

1- “Ràhatul Akli” - “Qetësia e mendjes”, shkruar prej 

thirrësit në kohën e El Hakimit, domethënë prej Ahmed bin 

Abdullah El Kermanij (352- ishte gjallë në vitin 411 të Hixhretit). 

Ky person është quajtur argumenti i irakianëve dhe kryethirrësi i 

ismailive, në kohën e El Hakim Bil‟lahit. 

2- “Tàxhul Akàidi ue maëdinul feràidi” - “Kurora e 

doktrinave dhe thelbi i të vetmeve”, shkruar prej thirrësit absolut 

ismaili jemenas, Ali bin Muham‟med Velijd (522-612 të Hixhretit). 

Ky libër kuptohet më lehtë se libri “Ràhatul Akli” dhe përmban 

njëqind çështje në fushën e doktrinave të medh‟hebit ismaili.  

 

* * * 
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DOKTRINA E ISMAILIVE NË FUSHËN 

 E TEUHIDIT 

 

1- Besimi i tyre se Allahu Fuqiplotë është Një e i Vetëm 

dhe për Atë s’ka shembull e të ngjashëm  

 El Kermanij, në draftin e pestë, thotë: “Për Allahun e 

Lartësuar s‟ka as të ngjashëm e as shembull.”1 

 Në librin “Tàxhul Akàidi” - “Kurora e doktrinave” thuhet: 

“Allahu i Lartësuar është Një, jo nga ana numerike, pasi për atë 

nuk besohet shuma, ose dualiteti i formave të krijesave, ose 

kundërshti të të thjeshtave dhe të përbërave.”2 

2- Allahu i Gjithëfuqishëm nuk është trup  

 Fjalën “trup”, për Allahun e Lartësuar, për herë të parë e ka 

përdorur filozofi El Kendij. 

 Medh‟hebi ismaili nuk pranon që Allahu i Lartësuar të 

cilësohet me fjalën “trup”. Argumenti për këtë mospranim ka 

ardhur në librin “Ràhatul Akli”, në të cilin thuhet: “Sikur Allahu 

të cilësohet me fjalën “trup”, por cilësimi i atij që nuk mund të 

                                                            
1 “Ràhatul Akli”, f. 47. 
2
 “Tàxhul akàidi ue maëdinul feràidi”, f. 21. 
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cilësohet, kërkon cilësimin e një tjetri me atë cilësi, mirëpo Allahu i 

Lartësuar s‟ka nevojë për asnjë tjetër përveç Vetes së Tij.  

 Nga ato që thotë El Kermanij konstatohet se filozofia greke 

nuk ishte pjekur në mjediset e ismailive, të cilët e përfytyrojnë 

trupin një punë të ardhur prej Atij që është patjetër, prandaj ata 

studiojnë rreth Shkaktarit të gjërave të ardhura. Megjithëkëtë, kur 

esenca e Tij është vetë Ai, patjetër që dhe emrat e Tij janë të pastër 

për të qenë trup, atëherë përfundimi është i rrëzuar që në fillim. 

3- Në lidhje me mohimin e emërtimit të Allahut  

 Shprehja “emërtimi i Allahut” është mohimi i esencës së 

Tij. Këtë deduksion ata e kanë nxjerrë prej thënies së tyre: “Për 

Allahun e Lartësuar s‟ka as formë frymore, as logjike, as natyrale e 

as të prodhuar nga industria, sepse Ai është i lartë me 

madhështinë e gjendjes së Tij e me fuqinë e pushtetit të Tij, që të 

dallohet me shkaqet me të cilat dallohen krijesat e Tij dhe të gjithë 

njerëzit e Tij. Dijetarët më të mëdhenj ndajnë një fjalë të 

përbashkët se Allahu i Lartësuar ka ekzistuar dhe së bashku me 

Atë s‟kishte asnjë send, as esencë e as ndodhi.”1 

4- Mohimi i cilësive të Allahut 

 Medh‟hebi ismaili ka shkuar në mohimin absolut të cilësive 

të Allahut dhe është mjaftuar në pozitën e njohjes së Allahut të 

Gjithëfuqishëm me esencën e me Qenien e Tij, pa e cilësuar Atë 

me cilësi, madje as me cilësitë e bukura e të plotësuara, megjithëse 

                                                            
1 “Tàxhul Akàidi ue maëdinul feràidi”, f. 26. Këto të gjitha, përfshirë mohimin 
se Allahu është trup, si dhe mohimin e emërtimit se Ai është esenca e Tij, është 
punë që nuk mund të jetë, sepse realiteti nuk mund të jetë pa njërën prej dy 
punëve: ose thjesht ekzistencë, ose ekzistencë me esencë. Shiko me vëmendje. 
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Allahu Fuqiplotë e ka cilësuar Veten me cilësitë e Tij në disa sure 

të Kur‟ànit. 

5- Burimi i Parë, vetëm Allahu është i cilësuar me 

cilësi të larta 

 Kur ismailitët arritën të mohojnë cilësitë e Allahut, ata 

s‟kishin rrugë tjetër veçse të kthenin ato cilësi te Shpikësi i parë 

dhe të thoshin se Ai është i Ekzistuari i parë dhe te Ai përfundojnë 

të gjitha qeniet që ekzistojnë. Allahu Fuqiplotë është Burimi dhe jo 

ngaqë ka me shumicë e as me ndriçimin, ashtu siç thonë vëllezërit 

sufi.1 

 Thirrësi El Kermanij, në lidhje me këtë çështje, ka thënë: 

“Krijimi është i Vërteti dhe e vërteta, Ai është Ekzistenca e parë, 

Ai është i Ekzistuari i parë, Ai është Uniteti, Ai është Një, Ai është 

i Përgjithmonshmi, Ai është i Përjetshmi, Ai është Mendja e parë, 

Ai është Arsyetimi i parë, Ai është Dituria, Ai është i Dituri i parë, 

Ai është Fuqia, Ai është i Fuqishmi i parë, Ai është Gjallëria, Ai 

është i Gjalli i parë, Ai është Personi i Vetëm, të Cilit i 

bashkëngjiten këto cilësi. Disa prej këtyre cilësive janë të 

meritueshme për Personin e Tij. Disa cilësi të tjera janë të shtuara 

në të tjerë veç Tij, pa pasur këtu shumicë në vetvete.2 

 

* * * 

 

                                                            
1 “Resàilu ikhvànus safà”, vëll. 3, f. 189. 
2 “Ràhatul Akli”, f. 83. 
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DOKTRINA E ISMAILIVE NË FUSHËN  

E DREJTËSISË 

 

 Në studimin e sipërm mësuam se ismailitët nuk e cilësojnë 

të Gjithëfuqishmin me ndonjë cilësi dhe besojnë se Allahu është 

mbi cilësitë dhe qëllimi i vetëm është Njëtimi (Teuhidi), që do të 

thotë: Mohim i cilësimit e i vërtetimit të identitetit, prandaj në 

librat e ismailive që kanë arritur te ne, nuk gjen ndonjë titull për 

këtë kapitull, por doktrina e tyre mund të zbulohet në drejtësinë e 

të Gjithëfuqishmit nëpërmjet studimit të punëve të njeriut, nëse 

njeriu është i drejtuar, apo vepron me zgjedhjen e tij. 

 

1- Njeriu vepron me zgjedhjen e tij dhe nuk është i 

drejtuar 

Thirrësi Ali bin Muham‟med Velijd thotë: “Njeriu vepron 

me zgjedhjen e tij dhe nuk është i imponuar në ato që ai beson në 

veten e tij prej diturive të tij, prej punëve që bën dhe prej 

medh‟hebeve e doktrinave të tij.” 

 Ai ka vazhduar: “Sikur të mos ishte kështu, nuk do kishte 

dobi prurja e të Dërguarve, pranimi i diturisë, marrja e dobive dhe 

nënshtrimi ndaj urdhrave të Allahut të Lartësuar. Sikur njeriu të 

ishte i imponuar, nuk kishte asgjë prej të cilave mund të përfitohej 
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ndonjë e mirë.” Këto mendime, ai i argumenton me ajete të 

Kur‟ànit.1  

 

2- Vendimi dhe caktimi (kadà e kader) nuk e ndalojnë 

zgjedhjen 

 Medh‟hebi ismaili vërteton vendimin e caktimin (kadà e 

kader) të vërtetë dhe jo si alegori, por medh‟hebi ismaili nuk 

pranon që vendimi e caktimi ndalojnë veprimin e njeriut me 

zgjedhjen e tij.  

 Thirrësi Ali bin Muham‟med Velijd thotë: “Vendimi e 

caktimi janë të vërteta dhe jo alegori. Gjithashtu, për vendimin e 

caktimin te njerëzit, ka gjendje sipas renditjes që ka bërë Vepruesi 

Fuqiplotë, por këto gjendje janë pa imponim dhe për këtë bëhet e 

detyrueshme që shpirtrat e njerëzve të futen në zjarr, ose në 

Xhenet.” 

 Në vijim ai tha: “Sikur të ishte kështu, patjetër që 

profetësitë e urdhrat e shkruara nëpër librat e zbritura do të 

shkonin në poshtërimin e disa njerëzve për punët e tyre të liga 

dhe në lavdërimin e disa të tjerëve për punët e mira që kanë bërë.” 

 

* * * 

 

 

                                                            
1 “Tàxhul Akàidi”, f. 166-167. 
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DOKTRINA E ISMAILIVE PËR 

PROFETËSINË 

 

 

1- Profetësia është më e larta e gradave të njerëzimit 

 Profetësia shpreh lartësimin e shpirtit, deri në një gradë që 

mundëson mbajtjen e Shpalljes. 

 Thirrësi Ali bin Muha‟med Velijdi thotë: “I dërguari që 

arrin gradën e mesazhit, nuk duhet të jetë i plotësuar mbi 

plotësimin e tij dhe as të ketë dituri që del jashtë diturisë së tij. Me 

profetësinë, ai do të jetë më i lumturi i banorëve të shtëpive, që në 

fillim e deri në fundin e tij. Gjithashtu, lumturia astronomike, 

personat e lartë dhe ndikuesit janë shërbyes të Profetit në kohën e 

tij.”1 

 

2- Mesazhi i veçantë e i përgjithshëm 

 Ismailitët e ndajnë mesazhin në dy lloje: të përgjithshëm 

dhe të veçantë. 

                                                            
1 “Tàxhul Akàidi”, f. 57-58. 
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 Qëllimi me mesazhin e përgjithshëm këtu është për 

mendjen instiktive, e cila është i dërguari i parë i përgatitur për të 

pranuar punën e të dërguarit të dytë. 

 Kurse qëllimi i mesazhit të veçantë është mesazhmbajtësi i 

dërguar te njerëzit. 

 Ne themi: Në të vërtetë, emërtimi i mendjes së njeriut “i 

dërguar” nuk është pa gjë brenda, por do të qe më mirë që mendja 

të emërtohej “argument i padukshëm”, kundrejt “argumentit të 

dukshëm”, që është Profeti. 

 

3- Profetët nuk lindin prej mendjelehtëve 

 Ali bin Muham‟med Velijdi thotë: “Profetët dhe imamët 

nuk lindin as prej mohuesit dhe as prej mendjelehtit.” 

Pastaj këtë thënie e argumenton me disa ajete.1 

 

4- Cilësitë e Profetëve 

 Thirrësi El Kermanij thotë: “I përkrahuri, i dërguari ka të 

gjitha virtytet e natyrshme, të cilat janë shkaqet për arritjen e 

lumturisë së përjetshme e të përhershme. Të gjitha këto virtyte, 

Profeti i ka deri në fund, përfshirë epërsinë për të kuptuar e për të 

përfytyruar atë ç‟ka i tregohet ose i thuhet edhe me insinuatë.” 

                                                            
1 “Tàxhul Akàidi”, f. 51. 
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Më tej thotë: “Është shpirtmadh, bujar, dashamirës i 

drejtësisë, urren padrejtësinë e dhunën, ndikues për punët që 

kthehen në shpirt me dobi prej adhurimit, është i pari në punë e i 

guximshëm për punët. Atë nuk e frikëson asnjë punë, në lidhje me 

atë që ai e mendon se është e drejtë në thelbin e saj.”1 

 

5- Mrekullitë që kanë bërë të Dërguarit 

 Te ismailitët, mrekullia shpreh një punë të 

jashtëzakonshme në krijimin e botës, duke i bërë të dukshme ato 

që realizon mendja nga ana e saj, prej punëve të natyrës dhe 

kundërshtimi i asaj që është në natyrë prej ligjit konvencional, për 

të mposhtur mendjet dhe futjen e mendjeve nën urdhrin e gjërave 

të arsyeshme. Për këtë, i Dërguari e di se është i lidhur me 

Vepruesin, për të Cilin nuk është e vështirë të bëjë atë që ka qëllim 

të bëjë, pasi çdo gjë në botë lëviz vetëm me lëndën e me 

planifikimin e Tij. 2 

 

6- Vula e të Dërguarve, i Dërguari i Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) është mbi 

të gjithë të Dërguarit 

 I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) është mbi të gjithë të Dërguarit e Profetët, në 

disa anë. Ana më e bukur është se Allahu i Gjithëfuqishëm e bëri 

                                                            
1 “Ràhatul Akli”, f. 421-422. 
2 “Tàxhul Akàid”, f. 97. 
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Sheriatin e tij të përhershëm, që kurrë nuk anulohet. Gjithashtu, ai 

bëri, që edhe Imamët të jenë prej pasardhësve të tij, deri në Ditën e 

Kiametit. Këtë përparësi, Allahu nuk ia ka dhënë asnjë tjetri 

përveç tij.1 

 

7- Sheriati është në përputhje të plotë me urtësinë 

 Urtësia dhe filozofia racionale, është vetë urtësia ligjore, 

sepse Allahu i Lartësuar ka krijuar urtësinë në robtë e Tij të urtë e 

të mençur, prandaj është e pamundur që Ai të bënte detyrim për 

robtë e Tij një ligj pa urtësi e jo racional. Gjithashtu, Allahu i 

Lartësuar ia dërgon mesazhin e tij vetëm një të urti, të mençuri, 

një burri që kupton me qartësi të plotë ato që kanë nevojë mendjet. 

Ai bën obligim vetëm aq sa i ka përgatitur mendjet për ato 

obligime, ka forcuar dritën e mendjeve, ka madhëruar rëndësinë 

që ato kanë.2 

 

8- Sheriati ka anën e dukshme e të brendshme 

 Ali bin Muham‟med Velijdi thotë: “Ligjvënësi ka vënë 

dispozitat e Sheriatit dhe dispozitat e adhurimeve, si: pastrimin, 

namazin, zekatin, agjërimin, Haxhind, etj. Këtu përfshihen çështjet 

racionale, dispozitat, kuptimet hyjnore dhe çdo gjë parësore prej 

punëve të dukshme analoge me të jashtmen e trupit dhe çdo gjë 

                                                            
1“Tàxhul Akàid”, f. 59-60.  
2 “Tàxhul Akàid”, f. 101. 
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parësore e punëve të brendshme analoge me mendjen e shpirtin. 

Kush i realizon këto, ato janë doktrinat e tij të shëndosha.”.1 

 Ne themi: Kjo është shkarja më e madhe e ismailive që i 

përmbahet interpretimit, pasi çdo imam e çdo thirrës, shkon pas 

fantazisë së tij dhe për çdo të dukshëm ai vë edhe të brendshmen. 

Për çdo detyrim ai vë një të vërtetë, njërën ai e emërton sheriati i 

dukshëm, ose sheriati i jashtëm, kurse tjetrën e emërton sheriati i 

brendshëm, ose sheriati i padukshëm. Të gjitha këto nuk i 

argumenton me asnjë argument logjik, ose me argument tekst. Në 

të vërtetë, gjithçka që ata përmendin prej çështjeve të brendshme 

të Sheriatit, janë vetëm gusto e prirje, të ngjashme me gustot e me 

prirjet e dijetarëve në interpretimin e emrave e të cilësive, prandaj 

të gjitha duken si degë të një peme të vetme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1
 “Tàxhul Akàid”, f. 101. 
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DOKTRINA E ISMAILIVE PËR RINGJALLJEN 

DHE PUNËT QË LIDHEN ME RINGJALLJEN 

 

Ringjallja është në kuptimin e kthimit të njeriut në jetën e re 

dhe kjo është prej bazave të feve qiellore, të cilat janë të pandara 

prej besimit në Allah, prandaj shikojmë se kumtuesit e feve ndajnë 

një fjalë të përbashkët në lidhje me ringjalljen, pas vdekjes, për 

faktin e thjeshtë: Nëse nuk do të kishte ringjallje, pas vdekjes, për 

fenë nuk do të mbetej kolonë e për atë nuk do të gjelbëronte 

ndonjë kërcell. 

 

1- Ringjallja, pas vdekjes, është shpirtërore dhe jo 

trupore 

 Ismailitët patëm mosmarrëveshje, nëse ringjallja është 

trupore, apo shpirtërore. Nëse supozojmë se ringjallja është 

trupore, trupi i ringjallur, a do të jetë trup i lehtë në intervalin 

kohor, apo do të jetë trup elementar? Ismailitët shprehen për 

ringjalljen shpirtërore. 

 El Kermanij, pas shpjegimit të krijimit të parë në këtë botë, 

thotë: “Pastaj Allahu bën një krijim tjetër, ashtu siç e lexojmë në 

fjalën e Tij: “  Ue lekad alimtumun“ - ”َوَلَ ْ  َعِلْ ُتُ  النَّْ َأَ  ْاُ وَ   َ َلْواَل َ ذ َُّرواَ 
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nesh‟etel ùlà feleulà tedhek kerùne” - “Ju keni dijeni për krijimin e 

parë, përse nuk mendoni?”. (Sure “El Uàkiah”, ajeti 62). 

Përse nuk mendoni, të veni në peshore dhe të mësoni që 

sistemi në krijim e në ringjallje është vetëm një, se krijimi i fundit 

është krijimi i shpirtrave dhe ringjallja është krijimi i shpirtrave e 

dhënia jetë atyre me shpirtin e shenjtë, sipas shembullit të krijimit 

të parë.  

 Thirrësi Ali bin Muham‟med Velijdi ka thënë: “Besohet se 

Allahu i Lartësuar na ka bërë thirrje me gjuhën e ndërmjetësuesve 

të Tij, që njerëzit të pranojmë urdhrin e Tij edhe për një shtëpi 

(botë) tjetër, ndryshe prej kësaj shtëpie që është sa për të kaluar 

radhën e asaj tjetrës, që është lëndore. Prandaj, gjithçka që është 

mes dy shtëpive, është fiktive dhe lëndore.”.1 

 

2- Ritrupëzimi 

 Ritrupëzimi është kthimi i shpirtit, pasi është larguar prej 

trupit, nëpërmjet rrugës së lidhjes së tij me një trup tjetër, siç ishte 

lidhja e shpirtit të fetusit në etapën e përgatitjes së tij për ardhjen e 

shpirtit. Për ritrupëzimin ka disa pjesë. 

 Mbase ritrupëzimi i adresohet ismailive, por, në të vërtetë, 

ritrupëzimi ka lidhje edhe me vende të tjera. 

 

 

                                                            
1 “Tàrijkhul Akàidi”, f. 165. 
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3- Llogaridhënia 

 Llogaridhënia vjen pas ringjalljes dhe është një punë që 

ndodh prej shpirtit për shpirtin dhe ka të bëjë me shpërblimin që 

është ose strehim i gëzueshëm, ose dënim dhe dënimi është 

dhimbje, ndëshkim e brengosje. Gjithashtu, edhe dënimi ndahet 

në: dënim gjatë ekzistencës së njeriut në këtë botë dhe në dënim 

gjatë ekzistencës së njeriut në Jetën Tjetër. 

 

4- Xheneti 

 El Kermanij thotë: “Xheneti cilësohet i përjetshëm, i 

përhershëm. Ekzistenca e strehimit në të është përgjithësuese. 

Xheneti as nuk ndryshon e as nuk tjetërsohet. Gjithashtu, Xheneti 

nuk kalon nga një gjendje në një gjendje tjetër, gjendja e Xhenetit 

nuk shndërrohet në një gjendje tjetër.”.1 

 

5- Engjëjt 

 Engjëjt janë disa llojesh dhe çdo lloj është i specializuar me 

dobi morale. Asnjë prej engjëjve nuk bën punë tjetër përveç punës 

që është ngarkuar të kryejë. Por ismailitët kanë kundërshtime në 

lidhje me emrat e punëve me të cilat janë ngarkuar të kryejnë 

engjëjt. Ka engjëj që janë ngarkuar në botën e logjikës, engjëj të 

tjerë janë të ngarkuar në botën e planeteve dhe engjëj të tjerë janë 

të ngarkuar në botën natyrale. 

                                                            
1 “Ràhatul Akli”, f. 379. 
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 Allahu i Lartësuar i ka bërë engjëjt të padukshëm për syrin 

dhe këtë krijesë Allahu e ka bërë të fshehur prej njerëzve, prandaj 

njerëzit nuk i shohin engjëjt, derisa njeriu të bëhet në pozitën e 

profetit, ose të veçohet me pranimin prej profetit, me anë të 

afrimit në gradë te profeti.  

 

6- Xhindët 

 Ismailitët besojnë se xhindët janë shpirtra të zjarrtë, ajrorë, 

ujorë dhe tokësorë. Ismailitët besojnë se xhindët ekzistojnë në të 

vërtetë dhe për këtë s‟ka dyshim. Gjithashtu, ismailitët besojnë se 

xhindët janë disa llojesh nga vendet ku rrinë, nga interesat, nga 

dobitë dhe nga shkatërrimi e dëmi që bëjnë. 

 Ka xhindë në të gjitha anët e botës që e kanë të ndaluar të 

përzihen me njerëzit, por ka edhe të atillë që përzihen me njerëzit 

në vendet e tyre.1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 “Tàxhul Akàidi”, f. 46. 
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DOKTRINA E ISMAILIVE PËR IMAMATIN 

 

 Në doktrinën e ismailive, imamati zë një vend shumë të 

rëndësishëm. Imamatin ata e kanë bërë me gradë e me pozita. 

Gjithashtu, edhe imamët i kanë pajisur me kompetenca e 

specifika. Për të hedhur dritë mbi doktrinën e ismailive, në lidhje 

me temën që po trajtojmë, studimi ynë do të përqendrohet në dy 

pozita: 

 

Pozita e parë: Imamati i pakushtëzuar 

 Në të vërtetë, shkallët e imamëve dhe gradat e tyre nuk 

janë më shumë se pesë, pa e veçuar me ligjin e fesë islame, por 

duke përfshirë ligjet e të gjitha feve qiellore. Meqenëse medh‟hebi 

ismaili është rrethuar me një paqartësi gjatë gjithë shekujve, nuk 

ishte e mundur që dikush të studionte mbi ismailitët, me 

përjashtim të një shtrese prej dijetarëve të tyre. Ismailitët janë 

treguar “koprracë” në mendimet e në librat e tyre, që ato të bien 

në dorën e të tjerëve. Por gjendja e tanishme e ka ngritur perden 

që mbulonte librat e botimet e ismailive. Orientalistët, në krye të të 

cilëve është rusi Ivanov, të cilin e pasuan edhe një numër 

studiuesish të tjerë, filluan të botojnë ato që kanë lënë ismailitët.  

Në saje të këtyre studimeve, doli në dritë e vërteta me 

fytyrën e saj të ndritur. Gjithashtu, edhe shkrimtarët ismailitë Arif 

Tamir dhe Mustafa Galib, kanë bërë një punë shumë të madhe për 
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botimin e trashëgimisë së këtij grupimi. Dy shkrimtarët e 

lartpërmendur të ismailive, e hoqën mbulesën prej fytyrës së 

doktrinës së medh‟hebit ismaili dhe e shpjeguan atë me mënyrën 

më të qartë, duke mënjanuar të gjitha paqartësitë e vështirësitë që 

gjenden në pjesën më të madhe të librave të ismailive. Pavarësisht 

se mes këtyre dy shkrimtarëve të ismailive ka mosmarrëveshje, në 

lidhje me disa burime, për të shpjeguar shkallët e imamatit, kemi 

marrë si bazë librin “El imàmetu fil islam” – “Imamati në Islam”, e 

shkrimtarit Arif Tamir. Dhe tani shpjegimi i këtij libri: 

 Shkallët e imamëve janë pesë: 

1- Imami i vënë. 

2- Imami bazë. 

3- Imami plotësues. 

4- Imami i mobilizuar. 

5- Imami i depozituar. 

 Në këtë renditje mund të shtohen edhe dy shkallë: imami i 

vënë me forcë dhe imami i vënë me punë. 

 Por e rëndësishme është të përqendrohemi vetëm në pesë 

shkallët e mësipërme të imamatit te ismailitët. 

 Shkrimtari Arif Tamir, në librin e tij, “El imametu fil islam”, 

beson se këto shkallë të imamatit vazhduan të jenë të panjohura 

për studiuesit për një kohë të gjatë, me përjashtim të një shtrese të 

veçantë dijetarësh, prej atyre që ruheshin më pak dhe nuk 

fshiheshin aq shumë e nuk mbanin heshtje të plotë. 
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1. Imami i vënë 

 Imami i vënë është imami që e vë vetë i dërguari folës, i cili 

e mëson imamin e vënë, e edukon dhe e ngre atë në shkallën e 

gradëve të mesazhit të fjalës. E furnizon atë me mirësinë e madhe. 

Imami i vënë, herë thirret me emrin “ -”Rab‟bul vakti“ ”َ  ُّد اْلَو  ِ 

“Edukuesi i kohës”, herë thirret “  ”Sàhibul asri“ - ”َ  ِ ِحُب اْلَعْ رِ 

“Bashkudhëtari i kohës”. Kjo shkallë konsiderohet grada më e lartë, 

më e hollësishmja dhe më shumë e fshehta e gradave të imamatit.  

 

2. Imami bazë 

 Imami bazë është imami që ka shoqëruar të dërguarin folës 

në të gjitha etapat e jetës së tij, është krahu i tij i djathtë, besniku i 

sekreteve të tij, kryen punët më të mëdha të mesazhit dhe zbaton 

urdhrat më të larta. Prej këtij imami del vargu i imamëve bazë në 

etapat kohore. Ai është përgjegjësi për punët e thirrjes së 

brendshme, e cila bëhet vetëm për një shtresë të veçantë, të cilët e 

kanë njohur “interpretimin” dhe kanë arritur në dituritë e larta 

hyjnore. 

 

3. Imami plotësues  

 Imami plotësues është imami që plotëson kryerjen e 

mesazhit në fundin e radhës dhe, radha, siç dihet, është detyra që 

kanë kryer shtatë imamë dhe imami plotësues është imami i shtatë 
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dhe plotësues i mesazhit të kësaj radhe. Gjithashtu, fuqia e imamit 

plotësues është e barabartë me fuqinë e gjashtë imamëve që 

erdhën para tij. Nga një anë e dytë, imami plotësues quhet edhe 

“folësi i radhës”, domethënë, ekzistenca e tij, në lidhje me imamët 

e radhës, është e ngjashme me ekzistencën e folësit. Imami që vjen 

pas këtij, do të kryejë një rol të ri dhe do të jetë themeluesi i një 

shpjegimi të ri. 

 

4. Imami i mobilizuar 

 Imami i mobilizuar mban kompetencën e lënies trashëgim 

imamatin djalit të vet. Gjithashtu, ai është autori i tekstit që tregon 

për imamin që do të jetë pas tij. Imamin e mobilizuar, ismailitët e 

quajnë imam me thelbin dhe marrës në dorë i punëve të imamatit, 

menjëherë pas folësit. Imami i mobilizuar, te ismailitët, në origjinë, 

është personi që mban barrën e rëndë të imamatit. 

 

5. Imami i depozituar 

 Imami i depozituar i merr në dorë punët e imamatit në 

kushte e në radhë të jashtëzakonshme. Është personi që kryen 

detyrat e imamatit në vend të imamit të mobilizuar me të njëjtat 

kompetenca si të imamit të mobilizuar. Është e qartë se imami i 

depozituar s‟ka mundësi të lërë trashëgim imamatin asnjërit prej 

djemve të tij. Ismailitët, imamin e depozituar, e quajnë edhe 

“zëvendësuesi i fshehtë”.1 

                                                            
1 “El imàmetu fil islàm”, f. 143-144. 



.............................. امللل والّنحل-املذاهب االسالمیة ................................  

405 

E çuditshme te ismailitët është se, kur ata studiuan çështjen 

e imamatit, jo vetëm që nuk e bënë varguan e imamëve prej 

pasardhësve të Ismail bin Xhafer Es Sadik, por shkuan edhe më 

larg se kaq, me argumentin e tyre: Sikur imamati të ketë filluar në 

atë kohë të hershme, atëherë është punë e ardhur dhe, për 

rrjedhojë, ekzistenca e imamatit s‟ka asnjë bazë.  

Çështjen e imamatit, ismailitët e kanë shtyrë në kohën e 

fillimit të kalifit të njohur me kohën e Ademit (Paqja e Allahut qoftë 

mbi të!) dhe vargun e imamatit ata e shohin të shtrirë nga koha e 

Ademit deri në ditët tona. Më pas, ismailitët shtuan thënien e tyre 

“radhë” dhe “grupet e mëdha”. Çdo radhë, ismailitët e bënë të 

përbërë prej një imami të vënë dhe prej një të dërguari që flet, ose 

bazë për atë dhe prej shtatë imamëve, i shtati i tyre është 

plotësuesi i radhës.  

Gjithashtu, në kushte të tjera e në periudha kohe të 

jashtëzakonshme, është e mundur të shtohet numri i imamëve dhe 

kjo shtesë arrihet në numrin e imamëve të depozituar, përveç 

imamëve të vënë. Edhe radha te ismailitët, zakonisht është “e 

vogël” dhe “e madhe”. Radha e vogël është periudha kohore që 

shtrihet mes një folësi e një folësi tjetër. Gjatë kësaj periudhe ka 

shtatë imamë. Radha e madhe fillon që prej kohës së Ademit 

(Paqja e Allahut qoftë mbi të!) deri te imami i pritshëm, radha e të 

cilit quhet radha e shtatë dhe është së bashku me kohën 

plotësuese të numrit të gjashtë folësve. 

 Arif Tamir thotë: “Kjo çështje, jo vetëm që është prej 

çështjeve më të hollësishme e prej çështjeve më të vështira, por, në 

të vërtetë, është prej kolonave të forta në doktrinat e ismailive. 

Çdo studiues që futet në doktrinat e ismailve, do të gjejë se 
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thirrësit e medh‟hebit ismaili e kanë ruajtur sekretin e këtij 

medh‟hebi gjatë gjithë shekujve të kaluar dhe për sekretin e tyre 

kanë dijeni vetëm një shtresë e veçantë prej dijetarëve e thirrësve 

të ismailive.”.1 

 Më poshtë do të shikojmë dy tabela. Njëra tabelë i referohet 

radhës së parë dhe tabela tjetër i referohet radhës së gjashtë, e cila 

akoma nuk është plotësuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 “El imàmetu fil islam”, f. 141. 
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PEMA E IMAMATIT TË ISMAILIVE, 

 QË PREJ KOHËVE MË TË HERSHME 
 

Radha e parë, fillon që prej kohës së zbritjes së Ademit në tokë, 

deri me fillimin e tufanit. Koha e radhës së parë është dy mijë e 

tetëdhjetë vjet, katër muaj e njëzet e pesë ditë. 

 

                                                            
1  Hunejdi është edukuesi i Ademit dhe imami i vënë. Vallë a është ai njeri, 
engjëll, xhin, apo është prej ndonjë krijese tjetër? Çudia qëndron në faktin se 
emri i tij nuk përmendet në Kur‟ànin Famëlartë. Sikur ai të ishte në këtë pozitë 
të lartë, në radhë të parë, duhet të ishte engjëll dhe jo njeri. Mendohu! 
2 Në burimin është vajzë dhe, ajo që kemi vërtetuar, ka shumë mundësi të jetë e 
saktë. 

N

r. 

Imami 

i vënë 

I 

dërgua

ri folës 

Baza e 

radhës 

Imami 

plotësues 

Imami i mobilizuar 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Hunejd1 Adem Habijl 

130-225 

 

Shijt 

230-

1144 

 

 

 

 

Làmek  

bin 

Metùshàleh 

Enùsh bin Shijt2 435-1385 

Kijnàn bin Enùsh 625-1535 

Mehlejil bin Kijàn 795-1690 

Jàred bin Mehlejil 960-1922 

Akhnùkh bin Jàred 1122-

1486 

Metùshàleh bin Akhnùkh 

1287-2242 

Làmek bin Metùshàleh 1454-

2346 
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Radha e gjashtë, fillon prej datës së Hixhretit të Muhamedit (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe 

përfundon me daljen e Imamit të pritshëm. Kohëzgjatja e kësaj 

radhe nuk mund të caktohet. Radha e madhe është e ndarë në 

shumë radhë të vogla. 

 

 

 

N

r. 

Imami 

i vënë 

I 

dërguari 

folës 

Baza e 

radhës 

Imami 

plotësues 

Imami i mobilizuar 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Imran Muham

‟med 

Ali 

bin 

Ebu 

Talib 

 

 

 

 

 

Muham

ed bin 

Ismail 

Ali bin Ebu Talib 

Hysejn bin Ali 

Ali bin Husen 

“Zejnel Abidijn” 

Muham‟med bin Ali 

“Bakir” 

Xhafer bin 

Muham‟med 

“Sadik” 

Ismaijl bin Xhafer 

Muham‟med bin 

Ismail 



.............................. امللل والّنحل-املذاهب االسالمیة ................................  

409 

Komentime: 

 Në këtë tabelë shihet qartë se Imran Ebu Talibi është imami 

i vënë në kohën e të Dërguarit folës, Muham‟med dhe Imam 

Muham‟med bin Ismail, është imami i shtatë plotësues. 

Gjithashtu, në këtë tabelë shihet qartë se Imam Hasan bin Aliu 

nuk përmendet në pemën gjenealogjike të imamëve te ismailitë, 

sepse te ismailitë ai konsiderohet imam i depozituar. Gjithashtu, 

te ismailitët konsiderohen imamë të depozituar edhe Muham‟med 

bin El Hanefijeh dhe Musa bin Xhafer (El Kadhim). 

 Ismailitë kanë kategorizim edhe për radhën e dytë, të tretë, 

të katërt, të pestë e të gjashtë, për të cilat, me gjithë dëshirën e 

madhe, i kemi përmendur shkurtimisht. Gjithashtu, shkurtimisht 

paraqitëm edhe plotësime për radhën e gjashtë, e cila fillon me 

Imam Muham‟med bin Ismail dhe përfundon te Kerijm Ali Khan 

(Aga Khan). 

 

Pozita e dytë: Imamati i veçantë 

 Tani që u njohëm me sistemin e imamatit në medh‟hebin 

ismaili, më e rëndësishme është të qëndrojmë në shenjat dalluese 

të imamatit të veçantë, i cili ka gjetur një konfrontim te thirrësi 

jemenas, Ali bin Muahm‟med Velijd, në librin e tij “Tàxhul 

Akàidi”.  

Tani, prej këtij libri, do të citojmë pjesë që shpjegojnë doktrinën 

e ismailive, në lidhje me këtë çështje. 
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1- Mbajtësi i porosisë, në radhë, është njeriu më i mirë 
pas Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) 
 

Mbajtësi i porosisë është personi te i cili gjenden shenjat 

dalluese të ligjit të fesë së Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

Ai është: shpjeguesi i thënieve të Profetit Muhamed (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) e sqaruesi i 

punëve të tij, është udhëzuesi në rrugën e drejtë, pas Profetit 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), është ruajtësi i ligjit të fesë së Profetit Muhamed (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) prej mendimeve 

të ndryshme. Me këto shenja, ai është i porosituri dhe në mesin e 

shokëve nuk gjendet dikush tjetër që mund të mbajë postin e tij. 

 

2- Imamati është në shtëpinë e të Dërguarit të Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

 Ismailitët besojnë se imamati është në shtëpinë e të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), është te pasardhësit e Aliut e të Fatimes. 

Imamati është detyrim prej Allahut Fuqiplotë dhe me imamin Ai 

plotësoi fenë, pasi feja plotësohet vetëm me imamin. Gjithashtu, 

besimi në Allah e në të Dërguarin e Tij, nuk është i vlefshëm pa 

besimin te imamati e te argumenti. Që është detyrim taksativ 

besimi te imamati, këtë e tregon fjala e përbashkët e ymetit, se feja 

dhe ligji i fesë zbatohen e ruhen vetëm me imamin dhe kjo është e 
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vërtetë, sepse Allahu i Gjithëfuqishëm nuk i lë njerëzit të shkojnë 

kot. 

 Gjithashtu, ismailitë besojnë se i Dërguari i Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), për 

imamatin, ka lënë tekst, madje këtë tekst të tij e dëshmon mbarë 

ymeti: “Hasani e Hysejni janë dy imamë. Kur e kryejnë e kur nuk 

e kryejnë detyrën e imamit, babai i këtyre të dyve është më i mirë 

se ata të dy.”. 

Ymeti, jo vetëm që nuk ka dalë jashtë përzgjedhjes së tij për vënien 

e imamit, por këtë e ka argumentuar me tekst, sepse imamati 

është plotësimi i fesë. 

 

3- Imami është trashëgimtar i profetësisë dhe i 

porosisë 

 Imami trashëgon prej profetësisë pjesën e saj të jashtme, 

dispozitat dhe rrjedhën e punëve sipas asaj që ai ka dijeni prej 

sistemit. Gjithashtu, imami trashëgon prej porosilënësit kuptimet 

që ai ka trashëguar prej profetësisë, që plotësimi të jetë i 

pranishëm për qëllimin e tij. Imami është i nënshtruar ndaj ligjit të 

fesë së Allahut. Ai e ka bërë imamin mbrojtje për këdo që 

mbështetet në ligjin e fesë. Ai e ka bërë imamin pastërti për atë që 

zbaton dispozitat e ligjit të fesë dhe ecën sipas argumenteve të 

ligjit të fesë. Me këtë ligj feje, ai ka shpëtuar jetën e tij në këtë botë 

dhe triumfon ndaj ndëshkimit të Allahut, duke kërkuar ndihmë te 

ai që ka diturinë e shpëtimit dhe të vërtetën e ligjit të fesë. 
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 Ne themi: Askujt të mos i shkojë në mendje se imami, me 

këto cilësi, është më i virtytshëm se Profeti, ashtu siç nuk është 

Profeti më i mirë se Shpallja. Në të vërtetë, te imami janë së 

bashku ana e jashtme dhe ana e brendshme e ligjit të fesë, me 

përjashtim të rastit kur Profeti është i dërguar. Por unë nuk e di se 

nga i kanë marrë ismailitët këto rregulla e disiplina dhe cili është 

argumenti për këtë ndarje që ata kanë bërë. 

 

4- Ndërprerja e porosisë, pas largimit të të porositurit 

 Ismailitët besojnë se të porositurit i lë porosi i Dërguari për 

karakteristikat e ligjit të fesë së tij, për sekretet e fesë së tij, për 

esencën e udhëzimit të tij në rrugën e drejtë, për të vërtetën e 

thënieve të tij, për ruajtjen e sekreteve të tij dhe, kur i porosituri i 

kryen të gjitha këto dhe kalon në shtëpinë e respektit, atëherë 

është e lejueshme vënia e një të porosituri të dytë pas tij, sepse ligji 

i fesë as nuk ndryshon e as nuk shuhet, që të vijnë urdhra të reja. 

Të gjitha këto e bëjnë të nevojshme ekzistencën e një të porosituri 

që të ruajë ligjin e fesë. 

 

5- Vazhdimësia e imamatit në botë, pa profetësinë e 

pa porosinë 

 Ismailitët besojnë se imamati ekziston vazhdimisht në të 

gjitha radhët, nga radha e parë deri te radha e fundit, sepse imami 

është trashëgimtari i mesazhit me të cilin erdhi Profeti Muhamed 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

përfshirë ligjin e fesë dhe të porositurin për të shpjeguar. Për 
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rrjedhojë, i porosituri është ruajtësi i ymetit në udhëzimin e rrugës 

së drejtë, imami e trashëgon udhëzimin prej profetësisë e prej 

porosisë. Puna e të Dërguarit dhe e të porositurit është e 

vijueshme për njerëzit e radhës, nga e pari deri te e fundit. Me 

këtë vijueshmëri ruhet grada e imamatit mbi radhët, në mënyrë të 

vazhdueshme, imam pas imami, kur nuk ka mbetur shtesë që 

kërkon ndihmë dhe që ka nevojë për një pozitë që mund të japë 

ndihmë. Gjithashtu, udhëzimi në rrugën e drejtë është i 

trashëguar dhe i lidhur me origjinën e radhës, me karakteristikat e 

ligjit të fesë dhe me shpjegimin. Kjo gjendje është e vazhdueshme 

deri në kohën kur urtësia hyjnore do të urdhërojë ripërtëritjen e 

një ligji të dytë të fesë. Por ligji i fesë së Muhamedit (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) as nuk anulohet 

e as nuk humb, prandaj urtësia e fesë së tij do të vazhdojë deri në 

Ditën e Kiametit. Gjithashtu, edhe imamati do të jetë ekzistues e i 

ruajtur deri në Ditën e Kiametit. Për të gjitha këto, imamati do të 

jetë i vazhdueshëm në këtë botë, përveç profetësisë e porosisë. 

 

6- Imami nuk lejohet të jetë i fshehur në tokë 

 Te ismailitët imami, në asnjë mënyrë e për asnjë shkak, nuk 

lejohet të jetë i fshehur prej ymetit. Nëse ndodh që për një kohë, 

imami duhet të jetë i fshehur, menjëherë përkrahësit e tij më të 

afërm mbajnë lidhje me imamin dhe e dinë vendqëndrimin e tij, 

por te vendqëndrimi i imamit mund të shkojnë vetëm ata me 

vullnet të pastër në qëllimin e imamit. 
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7- Porosia pas të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) për të porositurin 

 Ismailitët besojnë në porosinë e të Dërguarit të Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) për 

Ali bin Ebu Talibin dhe këtë e mbështesin në fjalën e dymbëdhjetë 

teksteve, prej të cilave: 

1- Fjala e Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!): “Për një burrë mysliman nuk 

është hallall të bujë dy net dhe porosia të mos jetë e shkruar te 

koka e tij.”. 

2- Bashkësia e myslimanëve ndan një fjalë të përbashkët se i 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), kur u nis për në fushatën e Tebukut, la Aliun 

zëvendës të tij në Medine. Për këtë ai ndoqi shembullin e Musait, i 

cili, kur shkoi të plotësonte takimin me Zotin e tij, la zëvendës në 

vend të tij, vëllain e vet, Harunin. Me këtë rast, i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) i tha Aliut: “O Ali, te unë ti je në pozitën që kishte Haruni te 

Musai, por pas meje s‟ka më Profet.”. 

3- Hadithin e shtëpisë së paralajmërimit, e kanë përmendur 

interpretuesit e Kur‟ànit gjatë interpretimit të fjalës së Allahut të 

Lartësuar: “ َرَ َ  ْاَ  ْ َرِ ْ َ   - ”Ue endhir ashijretekel akrebijne“ - ”َو َْ ِذْ  َعِ ی ْ

“Paralajmëro farefisin tënd më të afërm.”.1,2 

                                                            
1 Sure “Esh Shuarà”, ajeti 214. 
2 “Tàxhul Akàidi”, f. 60-64. 
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 Por, është e habitshme që nuk përmendet hadithi i Gadir 

Khumit, për citimin e të cilit ymeti ndan një fjalë të përbashkët. 

 

8- Vonesa për vënien e Imam Aliut në postin e kalifit 

 Ismailitët besojnë se vonesa e vënies së Imam Aliut (Paqja 

qoftë mbi të!) në postin e kalifit nuk ishte për shkak se ai s‟kishte 

fuqi, ose për shkak se ai mund të linte punët mangët. I Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) e kishte njoftuar Imam Aliun (Paqja qoftë mbi të!) për shtetin e 

mposhtësve. Gjithashtu, e kishte njoftuar edhe për dënimin e 

Allahut Fuqiplotë mbi ata, duke i thënë: “O Ali, në ymetin tim, pas 

meje ka një punë. Nëse ata të vënë ty të parë, janë të shëndetshëm, nëse 

ata bashkohen me marrëveshje kundër teje, atëherë lëri ata në punën e 

tyre. Nëse ata kanë kundërshtime dhe ndjekin dikë tjetër e nuk të ndjekin 

ty, lëri ata ashtu siç janë, sepse Allahu i Gjithëfuqishëm do të bëjë një 

rrugëdalje për ty.”. 

 

9- Degjenerimi i imamatit në më të keqin 

 Ismailitët besojnë në degjenerimin e imamatit dhe se 

imamët që do të vijnë njëri pas tjetrit, do jenë të mangët. Këtë ata e 

mbështesin në fjalën e Allahut të Lartësuar:  

 َ  َ  اَل  َ َن  ُ   ۖ  َ  َ  َوِمْن ُ  ِّب َّيِت   ۖ  َ  ِعُلَ  لِلنَّ ِا ِ َم م ً  َ  َ  ِ  ِّب   ۖ  َوِ ِ  ا ْ تَ َلى ِ  ْ رَاِهْیَ  َ  ُّدُ  ِ َ ِلَ  ٍا  ََأَ َُّ نَّ “

 “ َعْ ِ ي الظَّ ِلِ  َ 
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“Ue idhibtelà Ibrahijme rab‟buhù bikelimàtin feetem‟mehun‟ne kale 

in‟nij xhàiluke lin‟nàsi imàmen kale ue min dhurr‟rrijetij kale là jenàlu 

ahdijdh‟dhàlimijne” – “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.‟”.1  

 Allahu i Gjithëfuqishëm, i Madhëruari me Emrat e Tij, 

shpjegon qartë se koha e imamatit dhe e koha e kalifatit të Allahut 

të Lartësuar nuk mund të jetë për individin që i vë shok Allahut, 

qoftë edhe për aq kohë sa të lëvizet qerpiku i syrit, prandaj 

imamatin do ta trashëgojnë vetëm ata që janë prej njerëzve më të 

pastër. Këtë e mbështesin në fjalën e Allahut të Lartësuar:  

َن  ِمْن ِعَ  ِ  َ  ُ َّ َ ْوَ اْ َن  اْلِ َت َ  الَِّذْ نَ “ ُ ْ  َس ِ ٌ   ۖ   اْ َ َ ی ْ ُ ْ  اَ َِلٌ لِّبنَ ْ ِ ِ  َوِمن ُْ   مُّدْ َتِ ٌ  َوِمن ْ   ِ ْاَی ْرَاِا اَ ِ ن ْ
رُ   ۚ   ِِ ْ ِا ااِ   ”َ ِلَ  ُهَو اْلَ ْ ُل اْلَ ِ ی ْ

“Thum‟me eurethnel kitàbel ledhijnes tafejnà min ibàdinà feminhum 

dhàlimun linefsihi ue minhum muktesidun ue minhum sàbikun bil 

khajràti biidhnil‟làhi dhàlike huvel fadlul kebijru” - “Pastaj, Ne ua 

dhamë Librin robëve Tanë të zgjedhur (nga ndjekësit e 

Muhamedit a.s.). Disa prej tyre i bëjnë dëm vetes (duke bërë 

vepra të ndaluara), disa janë në rrugë të mesme (duke kryer 

detyrimet dhe duke shmangur të ndaluarat), ndërsa disa, me 

lejen e Allahut, shkojnë përpara me të mira (përtej detyrimeve); 

kjo është dhuntia e madhe.”.2 

 Është vërtetuar se të gjithë ata që hynë në Islam, prej kohës 

së injorancës para Islamit, kishin adhuruar idhujt dhe ishin ndyrë 

                                                            
1 Sure “El Bekare”, ajeti 124. 
2 Sure “Fàtir”, ajeti 32. 
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me ndyrësinë e vënies shok Allahut në adhurim. Gjithashtu, dihet 

mirë edhe ato që bënë ata gjatë kohës që i Dërguari i Allahut 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ishte 

në këtë jetë. 

 Çdo njëri prej tyre, pas të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), në përputhje 

me nevojat e veta, ishin të lëkundur në atë që ata dinin për 

pastërtinë e Imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!). Ata e dinin mirë se 

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ishte i përzgjedhuri dhe qëndronte 

shumë më lart se ata nga ana e diturisë dhe e fuqisë fizike. Veç 

kësaj, Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) kurrë nuk kishte adhuruar 

ndonjë idhull dhe kurrë nuk kishte ngurruar për të zbatuar 

urdhrin e Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!). Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) nuk kishte 

të kaluar në kohën e injorancës para Islamit, prandaj ai kurrë nuk 

kishte adhuruar ndonjë idhull, qoftë edhe për aq kohë aq sa të 

lëvizet qerpiku i syrit.  

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) kurrë nuk kërkoi mbështetje 

te ndonjë tjetër përveçse te Allahu dhe kurrë nuk e përgënjeshtroi 

fjalën e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!).  

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) nuk lajkatoi asnjë dhe nuk u 

pri ndaj më të keqit, pavarësisht se të tjerët u prirën ndaj më të 

keqit, megjithëkëtë Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) kurrë nuk ka 

thënë se ai është më i miri, ashtu siç e lexojmë këtë në fjalën e tij: 

“Unë u bëra i parë mbi ju, por unë nuk jam më i miri ndër ju.”. 
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Është edhe fjala tjetër e tij: “Nëse unë gaboj, më korrigjoni. Nëse unë 

veproj me dredhime, ju më vinin në rrugë të drejtë, sepse edhe unë kam 

një djall që më mashtron.”.1 

 

10- Zhvlerësimi i zgjedhjes së imamit prej ymetit 

 Ismailitë besojnë se zgjedhja e imamit prej ymetit është 

veprim që nuk lejohet, sepse zbatimi i ligjit të fesë në fushën e 

ekzekutimeve fizike në punët e ymetit, është një detyrë që i takon 

vetëm imamit dhe në këtë fushë ka disa akte ligjore që e 

saktësojnë qartë se këtë detyrë e zbaton vetëm imami dhe jo ymeti. 

Veç kësaj, vënia e imamit ka lidhje më të gjitha punët e ligjit të fesë 

dhe imami është mbajtësi i kësaj pozite të madhe, imami është 

zëvendësuesi, i cili, në radhë të parë, vendoset me urdhër të 

Allahut. Kjo do të thotë se vënia e imamit me urdhër të Allahut 

është detyrim taksativ, prandaj zgjedhja e imamit prej ymetit është 

pa vlerë.2 

 

11- Kushdo që sulet mbi gradën e imamit, është djall 

Ismailitët besojnë se kushdo që e spraps imamin prej pozitës së tij 

dhe i kundërvihet atij, pas porosisë që ka lënë Profeti për atë në 

shekuj e në çdo kohë, është quajtur me emrin “tàgùt” - “djall”. Ky 

sulmues është kryetari i mëkatarëve të dalë jashtë urdhrit të të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), në kuptimin e njeriut të padrejtë, të njeriut 

                                                            
1 “Tàxhul Akàidi”, f. 75-76. 
2 “Tàxhul Akàidi”, f. 76. 
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mizor, për të cilin dhe për të ngjashmit me atë në çdo radhë, 

tregohet në fjalën e Allahut të Lartësuar:  

“  Ue jeume jead‟dudh“ - ”َو َ ْوَا  َ َعضُّد الظَّ َِلُ َعَلى َ َ ْ ِ   َ ُ وُ   َ  لَْیَتِ  ااََّْذُا َمَ  الرَُّسوِ  َسِ ْیالً 

dhàlimu alà jedejhi jekùlu jà lejtenijt tekhadhtu mear rresùli sebijlen” - 

“Atë Ditë keqbërësi do të hajë gishtat e duarve të veta, duke 

thënë: „Ah, sikur ta kisha marrë rrugën (e drejtë) me të 

Dërguarin!‟”.1,2 

 

12- Toka nuk mbetet pa pasur në të një argument të 

Allahut  

 Ismailitët besojnë se toka nuk mbetet pa pasur në të një 

argument të Allahut, profet ose të porositur, ose imam, i cili 

shpjegon çështjet, zbaton ligjin e fesë, ruan dekretet, ndalon 

korrupsionin në ligjin e fesë, pranon punët, pastron punët. Me 

imamin, ose me të porositurin vërtetohet argumenti kundër 

kërkuesit dhe ai zgjidh e sheshon problemet, kur ato dalin në 

mesin e njerëzve që kanë dituri dhe ai e përqendron ymetin pas 

fshehjes së Profetit.3 

 Ne themi: Ajo që është thënë se toka nuk mbetet pa pasur 

një argument të Allahut, është plotësisht e vërtetë, por nuk është 

ai që thuhet në lidhje me zbatimin e ligjit në fushën e 

ekzekutimeve, për ruajtjen e dekreteve dhe për ndalimin e 

korrupsionit. Të gjitha këto janë punë që i bëjnë qeveritarët e të 

gjitha rangjeve, në një kohë kur qëllimi është për njeriun e 

                                                            
1 Sure “El Furkàn”, ajeti 27. 
2 “Tàxhul Akàidi”, f. 78-79. 
3 “Tàxhul Akàidi”, f. 181. 
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plotësuar, për qëllimin më të lartë të krijimit, pasi mbi ekzistencën 

e këtij njeriu të plotësuar, me lejen e Allahut të Lartësuar, renditet 

qëndrimi i njeriut në këtë botë dhe në Botën Tjetër, për të arritur 

dëshirën më të madhe. 

 

13- Ndalimi i fillestarit që të flasë 

 Ismailitët besojnë në ndalimin e fillestarit që ai të flasë për 

punët e fesë, për cilësitë dhe për kopjimin e punëve të Allahut, në 

një kohë kur vetëm Allahu i Lartësuar është Fuqiploti që e bën 

fëmijën të flasë pas lindjes. Por për një urtësi të cilën Ai e ka bërë 

detyrim, e vonon të folurën e fëmijës dhe urtësia qëndron në të 

vërtetën, që edhe dy prindërit e fëmijës të kenë mirësinë e mësimit 

të fëmijës për të folur. Gjithashtu, fillestari ndalohet të diskutojë e 

të flasë për gjëra që dëmtojnë të tjerët. Kur fillestari të mësojë prej 

shehut, ose prej mësuesit të tij, ai tani e ka pozitën e figurës që i 

mëson atij bazat, të cilat ai ka detyrim t‟i ketë rezervë.1  

 

14- Kur’{nin e anulon vetëm një Kur’an i ngjashëm 

 Ismailitët besojnë se Kur‟ànin e anulon vetëm një Kur‟àn i 

ngjashëm. Argument për këtë, është përputhja e Synetit me Librin. 

Këtë çështje ata e argumentojnë me fjalën e Allahut të Lartësuar:  

ْلَن    ًَة مََّ  َا   َةٍ “ َ   َْ َ  ُمْ َ ِ ٍ   ۙ  َوِ َ ا َ  َّ  “ َ ْل َ ْ نَ رُُهْ  اَل  َ ْعَلُ واَ ا َواللَُّ  َ ْعَلُ  ِ َ   ُ نَ  ِّبُ  َ  ُلوا ِ  َّ

                                                            
1 Sure En Nahl”, ajeti 101. 
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“Ue idhà bed‟delnà àjeten mekàne àjetin uell‟llàhu aëlemu bimà 
junez‟zilu kàlù in‟nemà ente mufterin bel ektheruhum là jaëlemùne” -  
“Kur Ne zëvendësojmë një varg me një varg tjetër - e Allahu di 
më së miri se çfarë shpall –, ata thonë: „Ti je vetëm trillues!‟ Nuk 
është ashtu, por shumica e tyre nuk dinë.”.1  

 Në hytben që mbajti në Haxhind e Lamtumirës, Profeti 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) tha: “Kurrë e asnjëherë dikush prej jush të mos i thotë një tjetri 

atë ç‟ka unë nuk e kam thënë. Unë kam bërë hallall vetëm ato që 

Allahu i Lartësuar ka bërë hallall në Librin e Tij, ndryshe si është e 

mundur që unë të kundërshtoj Librin e Allahut, me të cilin Ai më 

udhëzoi mua në rrugën e drejtë? Si është e mundur që unë të 

kundërshtoj Librin e Allahut, me të cilin Ai më udhëzoi në rrugën 

e drejtë dhe ma shpalli mua?”.(1)  

 

15- Gabimi i gjykimit, bazuar në krahasim e miratim 

 Të gjithë ismailitët ndajnë një fjalë të përbashkët për 

ndalimin e gjykimit të punës, bazuar në krahasim, miratim dhe 

mendim, pa e nxjerrë argumentin prej Librit e prej Synetit. 

 Thirrësi Ali bin Muham‟med ka thënë: “Origjina e Sheriatit, 

ligjit të fesë, nuk është me krahasim, sepse Sheriati është marrë 

prej Allahut me mësimin e engjëllit, është marrë prej të Dërguarit 

të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) pa krahasim, është marrë prej të porositurit me mësimin e 

Profetit, është marrë prej imamit me mësimin e të porositurit, 

është marrë prej burrave me mësimin e imamit, pa marrë 

                                                            
1 “Tàxhul Akàidi”, f. 181. 
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mendimin e askujt, pa krahasimin e krahasuesve, pa hulumtimin 

e hulumtuesve, pa supozime të rreme, pa mendime 

kontradiktore.”. 

 

Interpretimet e ismailive (Teoria e përngjasimit dhe e të 

përngjasuarit) 

 Teoria e përngjasimit dhe e të përngjasuarit konsiderohet 

guri i themelit për tërësinë e doktrinave të ismailive, të cilët, për 

çdo të dukshme, kanë bërë edhe të brendshmen e saj. Të parën (të 

dukshmen) e kanë emërtuar “përngjasimi” dhe të dytën (të 

përngjasuarit) e kanë emërtuar “i përngjasuari”. Mbi këtë është 

ndërtuar teoria e interpretimit fetar e filozofik. Madje ismailitët 

thonë se Allahu i Lartësuar, çdo kuptim të fesë e ka bërë te qeniet, 

prandaj është detyrim që argumenti të nxirret prej qenieve që janë 

në natyrë, sepse vetëm kështu kuptohet e vërteta e fesë në lidhje 

me punët e fesë, me adhurimet, që në fakt janë punë. Kuptimet e 

adhurimeve i ka shpjeguar Kur‟àni dhe i kupton masa e njerëzve. 

Te ismailitët, për çdo punë farz prej farzeve të fesë, ka edhe një 

interpretim të brendshëm, të cilin nuk e di askush përveç 

imamëve, të mëdhenjtë e argumenteve të imamëve, ata që janë 

pranë imamëve dhe thirrësit e tyre. 

 Është rasti të përmendim disa prej interpretimeve të 

ismailive në fushën e Sheriatit: 

1- Autori i librit “Teëvijlud deàimi” – “Interpretimi i 

kolonave”, në kapitullin e pastrimit, ka thënë: “Me tekst të 

lexueshëm, namazi i falur pa pastrim nuk është i vlefshëm dhe, 

kush fal namaz pa pastrim, ai nuk e ka kryer detyrimin për faljen 
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e namazit, prandaj mbi të mbetet detyrim të pastrohet. Kështu 

është edhe për anën e brendshme të pastrimit: Nuk vlen e nuk i 

sjell dobi thirrja atij që i përgjigjet thirrjes që i bëhet dhe nuk është 

me zemër e me shpirt të pastër. Bazuar mbi këtë, ai nuk e merr 

besën e miqve të Allahut, derisa të pastrohet prej fajeve, derisa të 

shfajësohet prej punëve të gabuara dhe prej të gjithë të gabuarve. 

Nëse ai shfajësohet prej së gabuarës vetëm me fjalën e tij dhe 

mbahet me këtë shfajësim, këtij personi, thirrja që i bëhet, nuk i 

sjell dobi dhe nuk mund të jetë prej thirrësve, derisa të bëjë teube 

dhe të shfajësohet prej të gjitha punëve e gjërave për të cilat ai 

patjetër duhet të shfajësohet, derisa të jetë i pastër prej të gjithave 

sa u thanë, ashtu siç thotë Allahu i Lartësuar me fjalën e Tij: 

 Ue dherù dhàhirel ithmi ue bàtinehù…” – “Mos“ - ”َوَ ُ وا اَ ِهَر ْاِ  ِْ  َو َ ِوَن ُ “ 

mëkatoni as sheshit e as në fshehtësi…”.1,2 

2- Në lidhje me tejemumin, autori i librit “Teëvijlud 

deàimi” - “Interpretimi i kolonave”, - thotë: “Tejemumi është 

abdes nga nevoja dhe kjo punë është prej urdhrave të qarta të fesë. 

E brendshmja e tejemumit është për atë që s‟ka ujë për të marrë 

abdes. Gjithashtu, tejemumi interpretohet pastrim prej atij që 

duhet të pastrohet për shkak të kryerjes së nevojave personale, ose 

ai merr tejemum për shkak se mund të jetë prej besimtarëve të 

pafuqishëm, mund të jetë edhe prej atyre që nuk gjejnë dikë që t‟i 

mësojë me ato për të cilat atij i flasin njerëzit e drejtë e besimtarë, 

t‟i mësojnë atij prej asaj diturie që ata vetë e kanë marrë prej anës 

së jashtme të diturisë së imamëve të sinqertë, derisa të gjejnë një 

dobisjellës prej imamëve absolutë.”.  

                                                            
1 Sure “El En‟àm”, ajeti 120. 
2 “Teëvijlud deàimi”, f. 82-84. 
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3- Në lidhje me namazin, autori i “Teëvijlud deàimi” - 

“Interpretimi i kolonave”, thotë: “Namazi, nga ana e jashtme, 

është adhurimi që bëjnë për Allahun robtë e Tij besimtarë, me 

qëllim që Ai t‟i shpërblejë ata për adhurimin e tyre. Kjo është prej 

mirësive të mëdha që Allahu Fuqiplotë ka bërë për ata, ashtu siç 

ka njoftuar vetë Allahu i Lartësuar me fjalën e Tij:  

“  ue esbega alejkum niamehù dhàhireten ue“ - ”َوَ ْسَ َ  َعَلْیُ ْ   َِعَ ُ  اَ ِهَرً  َو َ ِوَنةً 

bàtineten…” – “…Ai derdhi mbi ju të mirat e Tij të dukshme e të 

padukshme…”.1 

Mirësia e dukshme në namaz është falja e namazit sheshit, 

duke e falur të plotë me rukutë, me sexhdet dhe me të gjitha farzet 

e Synetet, kurse e padukshmja e mirësisë së namazit qëndron në 

këndimin e thirrjes së të Vërtetit në të gjitha kohët e caktuara për 

faljen e namazit, sepse edhe këndimi i thirrjes për faljen e namazit, 

është anë e dukshme e namazit. 

4- Në lidhje me namazin e dy bajrameve, autori i 

sipërpërmendur, thotë: “Në namazet e dy bajrameve s‟ka as Ezan, 

as Ikamet e as namaz nafile. Namazi i dy bajrameve falet para 

këndimit të hytbes. Kjo është e kundërta e namazit të Xhumasë. 

Namazi i dy bajrameve ka vetëm dy rekate dhe në namazet e dy 

bajrameve imami këndon me zë të lartë.  

 Interpretimi i kësaj që u tha: Dalja për të falur namazin e dy 

bajrameve është e ngjashme me daljen për të luftuar armiqtë. Edhe 

Ezani është i ngjashëm me thirrjen për të dalë në luftë kundër 

armikut, pasi nuk ka dalje për të shkuar në luftë pa thirrje. Në 

thirrjen e të Vërtetit, ka përparësi urdhri me anë të thirrjes, pastaj 

                                                            
1 Sure “Lukmàn”, ajeti 20. 
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është detyrë e njerëzve që të nxitojnë për të dalë në luftë kundër 

armiqve dhe, daljen pas thirrjes, Allahu e ka bërë detyrim në 

Librin e Tij. 

 Këto ishin disa prej modeleve të interpretimeve të ismailive 

në fushën e dispozitave të ligjit të fesë. Kush dëshiron të thellohet 

më shumë në këtë çështje, përveç librit “Teëvijlud‟deàimi”, le të 

lexojë edhe librin “Vexh‟hud dijn”, që është një kumtesë e shkruar 

prej nomadit Nasir Khasru, i cili, në kumtesën e tij, ka interpretuar 

dispozitat që kanë ardhur në kapituj të ndryshëm, përfshirë edhe 

kapitujt: “Zbatimi i ligjit në fushat: ekzekutimet, pagesa për 

shlyerjet, martesa e prostitucioni.“. 

 

* * * 
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VEHABIZMI 

 

 

Vështrim i shkurtër mbi jetën e themeluesit të 

Vehabizmit 

 Themeluesi i tarikatit vehabi është shehu Muhamed bin 

Abdul Vehab En Nexhdij. Tarikati që themeloi ky sheh, u emërtua 

me emrin e babait të tij, Abdul Vehab. Shkaku për mosemërtimin 

e këtij tarikati me ermin e themeluesit, Muhamed, sipas fjalëve të 

disave, është bërë për t‟u ruajtur që emërtimi “Muham‟medij‟jeh” 

të mos tingëllonte si përngjasim mes këtij tarikati dhe 

myslimanëve pasues të të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), prandaj është vendosur 

për të mos e shfrytëzuar emërtimin “Muham‟medij‟jeh”.1 

 Shehu Muhamed bin Abdul-Vehab ka lindur në vitin 1115 

të Hixhretit në fshatin Ujejneh, që është njëri prej fshatrave të 

krahinës së Nexhdit. Babai i tij ishte gjykatës në këtë krahinë. 

 Muhamed bin Abdul Vehabi, që në fëmijërinë e tij ishte i 

pasionuar pas leximit të librave të tefsirit, të hadithit dhe të 

akaidit. Ka marrë mësime të fik‟hut hanbeli prej babait të tij, i cili 

ishte prej dijetarëve të hanbelive. Që në rininë e tij, shehu 

Muhamed bin Abdul Vehab, shumë prej ritualeve fetare që 

                                                            
1  “Dàiretu meàrifil karnil ishrijne” e autorit Ferijd Vexhdij, vëll 10, f. 87, cituar 
prej revistës “Emuktetaf”, vëll. 27, f. 893. 
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praktikonin banorët e Nexhdit, i shikonte si rituale të këqija. Në 

këtë drejtim, ai nuk u mjaftua të flasë vetëm në Nexhd, por, pasi 

përfundoi punët e Haxhit, shkoi edhe në Medinen e ndritur. 

Shehu Muhamed bin Abdul Vehab nuk pranonte veprimin e atyre 

që kërkonin ndihmën e Allahut me të Dërguarin e Allahut (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) pranë varrit 

të tij të shenjtëruar. 

 Më pas është kthyer në Nexhd dhe pas një kohe ka 

udhëtuar për në rajonin e Shamit dhe në Basra, ku filloi të qortojë 

ritet fetare që kryenin njerëzit, madje u mundua t‟i ndalonte ata që 

të mos i kryenin ato rite, mirëpo banorët e Basras, fanatikë në 

besimin e tyre, u revoltuan kundër tij dhe e nxorën jashtë vendit të 

tyre. Në këtë gjendje, Muhamed bin Abdul Vehabi u largua për në 

qytetin Ez Zubejrij‟jeh. 

 Rrugën prej Basras për në Ez Zubejrij‟je ai e përshkoi me 

këmbë, u lodh shumë nga të nxehtët dhe nga etja e madhe, gati sa 

nuk po vdiste. Në këtë gjendje e takoi një burrë prej banorëve të 

Ez Zubejrij‟jeh, të cilit i erdhi keq për të, aq më tepër kur pa se 

mbante rrobën e njerëzve të fesë, i dha ujë për të pirë, e hipi mbi 

mjetin e vet dhe e çoi në qytet. 

 Muhamed bin Abdul Vehabi ishte i vendosur të shkonte në 

Sham, por nuk kishte para që të përballonte shpenzimet e 

furnizimit, prandaj udhëtoi për në Ahsasë dhe prej Ahsasë kaloi 

në Harijmeleh, që është njëra prej zonave të Nexhdit. 

 Në vitin 1139 të Hixhretit, babai i tij, Abdul Vehabi 

transferohet prej Ujejneh në Harijmeleh, ku takohen babë e bir. 

Këtu Muahamed bin Abdul Vehabi mori mësim prej babait të tij, 
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njëkohësisht vazhdoi fushatat e tij të tërbuara kundër ritualeve 

fetare të banorëve të Nexhdit. Por kjo punë e tij çoi në lindjen e 

grindjeve e të kundërshtimeve mes e tij e mes babait të tij nga 

njëra anë dhe, nga ana tjetër, mes tij e mes banorëve të Nexhdit. 

Kjo gjendje vazhdoi deri në vitin 1153 të Hixhretit, vit në të cilin 

vdiq babai i tij, Abdul Vehabi.1 

 Pas vdekjes së shehut Abdul Vehab, fusha mbeti e lirë për 

Muhamed bin Abdul Vehabin. Ai filloi të shpallë hapur doktrinat 

e tij jonormale dhe të kundërshtonte njerëzit për ritualet e tyre 

fetare që praktikonin, duke u bërë atyre thirrje që të hynin në 

partinë e tij dhe të vepronin nën flamurin e tij. Pati prej atyre që u 

mashtruan prej fjalëve të tij, ashtu siç pati edhe të tjerë që e 

refuzuan thirrjen e tij. Gjithsesi, puna e tij filloi të bëhej e dëgjuar 

në Medine. 

 Më pas, Muhamed bin Abdul Vehabi kthehet në Ujejneh, e 

cila, në atë kohë, qeverisej prej Uthman bin Hamijdit, i cili e priti 

dhe e respektoi Muhamed bin Abdul Vehabin. Në atë takim, mes 

qeveritarit të Ujejnehit dhe Muhamed bin Abdul Vehabit u arrit 

marrëveshja që ata të dy të mbronin njëri-tjetrin, njëri të mbante 

pushtetin legjislativ dhe tjetri pushtetin ekzekutiv. Qeveritari i 

Ujejnehit e mbështeste atë me forcë, ndërsa Muhamed bin Abdul 

Vehabi u bënte thirrje njerëzve që të ndiqnin qeveritarin dhe t‟i 

bindeshin atij. 

 Lajmi arriti edhe te sundimtari i Ahsasë se Muhamed bin 

Abdul Vehabi u bënte thirrje njerëzve të ndiqnin pikëpamjet e tij 

dhe në këtë punë ai kishte përkrahjen dhe mbështetjen e 

                                                            
1 Këto pjesë i kemi shkëputur prej librit “Histotia e Nexhdit” e autorit El Alusij, 
f. 11-113. 
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qeveritarit të Ujejnehit, prandaj sundimtari i Ahsasë i shkroi 

qeveritarit të Ujejnehit një letër paralajmëruese. Në këtë gjendje, 

qeveritari i Ujejnehit thirri Muhamed bin Abdul Vehabin, të cilit i 

kërkoi ndjesë, se që tash e tutje, nuk kishte mundësi ta përkrahte e 

ta mbështeste.  

Në atë takim, Muhamed bin Abdul Vehabi i tha qeveritarit: 

“Sikur ti të më përkrahësh mua në këtë thirrje, me siguri që do të 

mbretërosh në të gjithë Nexhdin.”. Qeveritari nuk e pranoi 

propozimin e tij dhe e urdhëroi të largohej prej Ujejnehit, i 

poshtëruar e i dëbuar. 

 Kjo ngjarje ka ndodhur në vitin 1160 të Hixhretit, kur 

Muhamed bin Abdul Vehabi u largua prej qytetit Ujejnehit dhe u 

drejtua për në qytetin Derijeh, që ishte njëri prej qyteteve më të 

famshme të rajonit të Nexhdit. Në atë kohë, Derijeh qeverisej prej 

Muhamed bin Sudit, gjyshi i parë i familjes Al Sud. 

Muhamed bin Abdul Vehabi e vizitoi këtë sundimtar, i cili 

e nderoi, e respektoi dhe i premtoi të mirën. 

 Kundrejt kësaj pritjeje, Muhamed bin Abdul Vehabi e 

përgëzoi atë se do të vendoste sundimin e tij mbi të gjithë 

Nexhdin dhe, kështu u nënshkrua marrëveshja fatale.1 

 Vlen të theksohet se në atë kohë, banorët e Derijehit jetonin 

në një varfëri të madhe e shumë të thellë. Kjo gjendje e banorëve të 

                                                            
1 Një prej autorë osmanli, në librin e tij, “Historia e Bagdadit”, në faqen 152, flet 
për fillimin e lidhjes mes Muhamed bin Abdul Vehabit dhe Al Sudit me një 
mënyrë tjetër, por fjala më e vërtetë për këtë lidhje është ajo që u tha në tekstin 
e këtij libri. 
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Derijehit vazhdoi derisa aty erdhi Muhamed bin Abdul Vehabi 

dhe, pasi u lidh marrëveshja mes tij e mes Muhamed bin Sudit. 

 Ibn Bishr En Nexhdij, prej të cilit ka cituar El Alusij, thotë: 

“Në atë kohë, banorët e Derijehit ishin në gjendje shumë të 

ngushtë dhe ata devijuan për shkak të gjendjes së rënduar të jetës 

së tyre. 

 Në fillim kam parë se në ç‟gjendje të ngushtë ishin, por më 

pas nuk e kam parë Derijehin të tillë. Në kohën e Sudëve, në 

banorët e Derijehit pashë pasuri të shumta, armë të zbukuruara 

me flori e me argjend, kuaj të zakonshëm e kuaj vrapimi, deve dhe 

rroba luksi të punuara në Jemen, si dhe të tjera shkaqe të një 

pasurie të plotë e aq të shumtë, sa gjuha nuk është në gjendje t‟i 

numërojë një për një e t‟i shpjegojë me të gjitha hollësitë.  

 Një ditë, në vendin e quajtur Batin, isha në një festë 

sezonale të tyre dhe aty pashë se burrat rrinin në njërën anë dhe 

gratë rrinin në anën tjetër. Pashë shumë flori, argjend, armë, deve, 

dhen, kuaj, rroba luksoze dhe të gjitha llojet e gjellëve, që është e 

pamundur të përshkruhen të gjitha me hollësi. Kjo festë sezonale 

shtrihej aq sa të hante syri. Unë dëgjoja zërat e shitësve e të 

blerësve dhe fjalët që ata këmbenin mes tyre: “Unë shita. Unë 

bleva. Dëgjoheshin aq shumë zëra, si të ishte një koshere 

bletësh…”.1 

 Por, prej nga erdhën këto pasuri kaq të shumta?! 

 Ibn Bishr En Nexhdij nuk thotë asnjë fjalë në lidhje me 

burimin e këtyre pasurive të shumta, por nga historia mësohet se 

                                                            
1 “Tàrijkhu Bagdàd” – “Historia e Bagdadit”, f. 117-118. 
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Muhamed bin Abdul Vehabi i siguronte ato pasuri me rrugën e 

sulmeve që ai ndërmerrte së bashku me pasuesit e tij kundër 

tribuve e qyteteve që nuk pranonin devijimin e tij dhe Muhamed 

bin Abdul Vehabi i grabiste me forcë pasuritë e të sulmuarve, 

pastaj pasuritë e grabitura ai i shpërndante te banorët e Derijehit.  

 Në të vërtetë, Muhamed bin Abdul Vehabi ndiqte një 

mënyrë të veçantë për pjesëtimin e pasurive që u rrëmbente 

myslimanëve që nuk pranonin të devijonin dhe me këto pasuri të 

rrëmbyera prej myslimanëve, vepronte sipas interesit të tij 

personal. Ndodhte që ai e ndante pasurinë te njerëzit, megjithëse 

pjesën më të madhe të asaj pasurie të rrëmbyer me forcë dhe që 

ata e quanin plaçkë lufte, e merrnin dy ose e shumta tre vetë prej 

atyre që e pasonin atë. Me miratimin e vetë Muhamed bin Abdul 

Vehabit, edhe princi i Nexhdit merrte pjesën e tij. 

 Prej pikave më të rëndësishme të devijimit te Muhamed bin 

Abdul Vehabi, ishte keqtrajtimi i myslimanëve nga ana e tij. Kur 

myslimanët nuk i nënshtroheshin dëshirave e mendimeve të tij, ai 

i trajtonte ata siç trajtohen mohuesit që luftojnë myslimanët dhe 

lejonte që atyre t‟u merreshin pasuritë dhe t‟u prekej nderi. 

 Me fjalë të përmbledhura, në të vërtetë, Muhamed bin 

Abdul Vehabi bënte thirrje për Teuhid (Njëtimin e Allahut), por 

teuhidi për të cilin ai bënte thirrje, ishte një teuhid i gabuar e i 

sajuar prej vetë atij dhe nuk ishte teuhidi për të cilin bën thirrje 

Kur‟àni Famëlartë. Kush i nënshtrohej Muhamed bin Abdul 

Vehabit dhe “teuhidit” të tij, kishte shpëtuar ai vetë dhe kishin 

shpëtuar edhe pasuritë e tij, kurse kush nuk pranonte t‟i 

nënshtrohej atij, konsiderohej mohues (kafir), për rrjedhojë lejohej 

që ai të vritej e t‟i merrej pasuria.  
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 Mbi këtë bazë, vehabitë ndërmorën sulme në Nexhd dhe 

jashtë Nexhdit, si në Jemen, Hixhaz dhe në rajonet e Sirisë e të 

Irakut. Vehabitë e quanin veprim të lejuar që qytetet ku ata 

vendosnin sundimin e tyre, të trajtoheshin sipas dëshirës së tyre. 

Nëse ishte e mundur, tokat e trojet e zaptuara, i bashkonin me 

tokat e tyre, ndryshe mjaftoheshin vetëm me grabitjen e bagëtive.1 

 Muhamed bin Abdul Vehabi kishte urdhëruar që personat 

që i nënshtrohen thirrjes së tij, duhet të paraqiteshin te ai për të 

dhënë besën dhe, kur ndonjëri kundërshtonte të jepte besën, bëhej 

detyrë që ai të vritej dhe t‟i merrej pasuria. 

 Kur banorët e fshatit Fusul, që shtrihej në rrethinat e qytetit 

Ahsasë, nuk pranuan të japin besën për Muhamed bin Abdul 

Vehabin, ai urdhëroi që ata të sulmoheshin. Në atë sulm, ai vrau 

treqind burra e grabiti pasuritë e tyre.2 

 Muhamed bin Abdul Vehabi vdiq në vitin 1206 të 

Hixhretit,3 por ndjekësit e tij e vazhduan rrugën e tij të gabuar, 

rrugën e bidateve që ai hapi. 

 Në vitin 1216 të Hixhretit, emiri vehabi saudit përgatiti një 

ushtri prej njëzet mijë luftëtarësh dhe me atë ushtri ndërmori një 

sulm të egër kundër qytetit të shenjtë, Qerbelasë, të Irakut. 

Qerbelaja ka qenë dhe është një qytet i shenjtë, shumë i njohur e 

shumë i dashur për zemrat e besimtarëve. Gjithashtu, këtë qytet e 

                                                            
1  “Xhezijretul areb fil karnil ishrijn” – “Gadishulli Arabik në shekullin XX”, f. 
341. 
2  “Tàrijkhul memleketil arebij‟jetis suùdij‟jeh” – “Historia e mbretërisë së 
Arabisë Saudite”, vëll. 1, f. 51. 
3 “Thënie të ndryshme në lidhje me vitin e lindjes e të vdekjes së Muhamed bin 
Abdul Vehabit”. 
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vizitojnë shumë vetë prej të gjitha kombësive: iranianë, turq, 

arabë, etj. Ushtria e princit saudit vehabi e rrethoi këtë qytet, më 

pas e pushtoi dhe, pasi hyri në qytet, kreu vrasje të shumta, 

rrëmbeu çdo gjë që mund të rrëmbehej dhe bëri shumë shembje e 

shkatërrime.  

 Në Qerbelanë e shenjtë, vehabitë kryen krime aq të 

kobshme, sa nuk është e mundur të përshkruhen dhe vranë më 

shumë se pesë mijë myslimanë. 

 Pasi emiri saudit mbaroi operacionet e tij luftarake në 

Qerbela, i vuri syrin depos së tyrbes të Imam Hysejn bin Aliut 

(Imam Hysejnit). Ajo tyrbe ishte mbushur me gjëra të çmuara të 

dhuruara prej mbretërve, princërve e prej të tjerëve dhe të gjitha i 

grabiti. 

 Pas kësaj mynxyre të madhe e të dhimbshme, qyteti i 

Qerbelasë mori hijen e një qyteti të brengosur prej katastrofës që i 

ra, madje dolën edhe poetë që shkruan poema elegjive1, në të cilat 

qanin për ngjarjet që ndodhën në Qerbela. 

 Vehabitë, herë pas here, me një interval kohor prej 

dymbëdhjetë vjetësh, ndërmerrnin sulme të urryera kundër 

Qerbelasë e rrethinave të saj. Po kështu, ata vepronin edhe kundër 

qytetit Nexheful Eshref dhe ktheheshin prej andej me pasuritë e 

vjedhura e të grabitura. Siç u tha më sipër, sulmin e parë kundër 

Qerbelasë, vehabitë e kryen në vitin 1216 të Hixhretit. 

 Autorët shi‟a ndajnë një fjalë të përbashkët se ai sulm është 

kryer ditën e lavdishme të Gadirit, ditës përkujtimore, ku Profeti 

                                                            
1  “Tàrijkhu Kerbelà” – “Historia e Qerbelasë”, e autorit Abdul Xhev‟vàd El 
Kelijdàr. 
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(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

shpalli caktimin e Ali bin Ebu Talibit si kalif pas tij.1 

 Dijetari i ndier, Sej‟jid Muham‟med Xhev‟vàd El Amilij, 

thotë:2 

 “Allahu i Gjithëpushtetshëm, me mirësinë, me bamirësinë e 

Tij dhe me begatinë e Muhamedit e të familjes së tij, dhuroi 

mirësinë e Tij për plotësimin e kësaj pjese të librit “Miftàhul 

Keràmeh” – “Çelësi i Kerameteve”. Kjo ka ndodhur gjatë gjysmës 

së natës së nëntë të muajit dobisjellës Ramazan, të vitit 1225 

Hixhri, me dorën e autorit të këtij libri…ishte njëherësh 

pëshpëritje mendimesh dhe prishje e gjendjes. Kur beduinët, prej 

Unejzehit, që i përmbaheshin thënies së vehabiut, rrethuan dhe 

sulmuan Nexhefi Eshrefin dhe tyrben e imam Hysejnit, ata prenë 

rrugën dhe grabitën vizitorët e tyrbes së Hysejnit, pasi ata ishin 

larguar prej vizitës së tyre. Kjo ka ndodhur në gjysmën e dytë të 

muajit Shaban, vranë një grup të madh njerëzish. Shumica e të 

vrarëve nuk ishin arabë. Thuhet se numri i të vrarëve prej 

vehabive në atë fushatë arrin njëqind e pesëdhjetë vetë, por thuhet 

se janë edhe më pak se kaq.”. 

 Po, teuhidi për të cilin fliste Muhamed bin Abdul Vehabi 

dhe grupi i tij, lejonte vrasjen dhe marrjen e pasurive të atyre që 

kundërshtonin thirrjen e tyre. Thirrja e tyre ishte: “Allahu 

qëndron mbi Arshin!”. 

                                                            
1  Për më shumë informacion, në lidhje me festën e lavdishme të Gadirit, lexo 
vëllimin e parë të librit “El gadijr” të shehut El Emijnin. 
2  Prej librit të tij të fik‟hut, me vlerë të madhe “Miftàhul Keràmeh”, vëll. 7, f. 
653. 
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Në kumtesën “El Hamevij‟jeh”, ai thotë: “Allahu Fuqiplotë e i 

Lartësuar është sipër të gjitha sendeve dhe mbi të gjitha sendet. Ai 

është sipër qiellit.”. 

 Më pas ai nxjerr përfundimin se Allahu është sipër qiellit. 

Këtë e argumenton me tregimin e Kur‟ànit që flet për Miraxhind e 

të Dërguarit të Zotit, në hapësirat jashtë tokës. Gjithashtu, 

argumentin që Allahu është sipër qiejve, ai e nxjerr me zbritjen e 

engjëjve prej Allahut e me ngjitjen e tyre te Ai, si dhe prej 

tregimeve të tjera. 

 Gjithashtu, ai e nxjerr këtë përfundim edhe prej poezisë, që 

sipas pretendimit të tij, Abdullah bin Revah e ka shkruar për 

Profetin Muhamed: 

 

“Dëshmoj: „Allahu është i Vërteti. 

Zjarri është vendbanimi për mohuesit tanë. 

Arshi sipër ujit noton 

Sipër Arshit është Zotit i botës sonë.”  

 

 Ai merr edhe shembuj të tjerë prej tregimeve të ngjashme, 

me të cilat mundohet të arrijë në përfundim se Allahu qëndron 

mbi Arshin dhe Allahu ka anë.1 

                                                            
1  “Err Rrisàletul hamevij‟jetul kubrà”, Kumtesa 11, prej koleksionit të “Err 
Rresàilul kubra” të Ibn Tejmijeh, f. 429-432. 
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 Po mjaftohemi vetëm me këtë pikë dhe, kush dëshiron të 

njihet e të kuptojë teuhidin për të cilin bënte thirrje Muhamed bin 

Abdul Vehabi, le të lexojë librin tonë, “Buthuthun fil mileli uen 

nehali”, vëllimin 4. Për të shkurtuar bisedën dhe për të shpjeguar 

atë gjendje, do të përmendim ato që ka shkruar Ibn Betata në 

ditarin e udhëtimit të tij: “Ditën e xhuma isha në xhaminë ku 

predikon Ahmed bin Tejmijeh. Nga tërësia e fjalëve, ai tha: 

„Allahu i Lartësuar zbret në qiellin e tokës siç i zbres unë shkallët e 

minberit dhe filloi të zbresë shkallë pas shkalle.‟ Pas kësaj fjale, 

Ibn Tejmijeh e kundërshtoi një fekijh (jurist i ligjit të fesë islame) i 

medh‟hebit maliki, i njohur me emrin Ibn Zehra. Ky fekih e 

kundërshtoi Ibn Tejmijeh për fjalët që tha, por masa e njerëzve u 

ngrit, u sul mbi fekihun dhe e rrahën shumë rëndë, me duar e me 

këpucë.”1 

 Prej librit “Err Rredu Alel Akhnàij” të Ibn Tejmijeh, del 

qartë se hadithet që flasin për vizitën në varrin e Profetit (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), ai i 

konsideronte hadithe të shkallës “meudùë” – “të vëna” dhe 

deklaronte: Kush beson se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) është i gjallë pas 

vdekjes, siç ishte gjallë gjatë kohës që ishte në këtë jetë, ai njeri ka 

bërë një gabim shumë të madh.”.  

 Kështu besonte edhe Muhamed bin Abdul Vehabi me 

ndjekësit e vet, madje ata e shtuan devijimin me fjalë pavlerë, më 

shumë se Ibn Tejmijeh. 

 Doktrinat e gabuara të vehabive bënë që disa prej 

studiuesve të Islamit që panë librat e vehabive dhe që e njohën 
                                                            
1 Ibnu Betùtah, “Err Rrihletu”, f. 95-96; Botim i shtëpisë botuese “Dàr Sàdir”. 
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Islamin nëpërmjet botimeve të vehabive, ta konsiderojnë Islamin 

fe dogmatike të ngurtë e të kufizuar, fe me të cilën nuk mund të 

përfitohet në të gjitha shekujt e kohët. 

 Amerikani Lotrob Studart thotë: “…në vazhdën e kësaj, një 

numër kritikësh e kanë marrë Vehabizmin argument për fjalët e 

tyre dhe kanë thënë se Islami, në thelbin e në natyrën e tij, nuk e 

pranon përshtatjen sipas kërkesave të kohëve, ecurisë së gjendjeve 

të përparimit e të shndërrimit, për rrjedhojë, Islami nuk është i 

pajtueshëm me zhvillimet e kohërave e me ndryshimet e 

ditëve…”.1 

 Vlen të theksohet se dijetarët e medh‟hebit hanbeli janë 

revoltuar kundër Muhamed bin Abdul Vehabit dhe që në fillim e 

kanë gjykuar atë për devijim dhe kanë folur në lidhje me 

pavërtetësinë e doktrinave të tij. 

 I pari që ka folur hapur e i ka shpallur luftë Muhamed bin 

Abdul Vehabit është babai i tij, shehu Abdul Vehab, pastaj vëllai i 

tij, shehu Sulejman, të cilët që të dy janë prej dijetarëve të 

medh‟hebit hanbeli. 

 Sheh Sulejmani shkroi një libër, me titull “Ës‟savàikul 

Ilàhij‟jetu Firr‟rred‟di Alel Veh‟hàbij‟jeti” – “Rrufetë hyjnorë, në 

përgjigje kundër Vehabizmit”. Në këtë libër, sheh Sulejmani u 

përgjigjet gënjeshtrave të vëllait të tij dhe dokrrave e sajesave që ai 

stiste. 

 Zejnij Dahlan, në lidhje me këtë kuptim, thotë: “…Abdul 

Vehabi, babai i sheh Muhamedit, ishte burrë i mirë dhe dijetar. 

                                                            
1 “Hàdirul àlemil islàmij”, vëll. 1, f. 264. 
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Gjithashtu, edhe sheh Sulejmani, vëllai i Muhamedit ishte dijetar. 

Shehu Abdul Vehab dhe shehu Sulejman, që, kur Muhamedi 

vazhdonte studimet e tij në Medinen e ndritur, ishin në dijeni të 

mendimeve të devijuara të tij dhe që të dy, babë e bir, jo vetëm që 

e qortonin Muhamedin për fjalët që ai thoshte, por paralajmëronin 

edhe njerëzit që të ruheshin prej tij…”.1 

 Egjiptiani Mahmud Abas El Ak‟kad thotë: “…Sheh 

Muhamedin, më shumë se kushdo, e ka kundërshtuar vëllai i tij, 

sheh Sulejmani, autori i librit “Es‟savàikul Ilàhej‟jetu” - “Rrufetë 

hyjnore”, i cili nuk pranonte se vëllai i tij, Muhamedi, kishte 

arritur statusin e muxhtehidit – stasin juridiko-fetar për të 

interpretuar çështjet e fesë dhe kishte arritur shkallën e pavarësisë 

për të kuptuar Librin e Synetin…”.2 

 Sheh Sulejmani shprehej se sajesat (bidatet) nëpër të cilat 

kanë kaluar dijetarët brez pas brezi, nuk kanë thënë se ata që stisin 

sajesa janë mohues deri në atë gradë sa bëhet e detyrueshme që 

me ata të ndërpriten të gjitha lidhjet dhe, për shkak të sajesave që 

ata praktikojnë, të lejohet që ata të luftohen.  

                                                            
1 “Efutùhàtul islamij‟jeh”, vëll. 2, f. 357. 
2  Kjo fjali kërkon që të qëndrohet e të mendohet thellë për të. Muhamed bin 
Abdul Vehabi pretendonte se kishte arritur gradën e ixhtihadit dhe pavarësinë 
e plotë për të kuptuar Librin e Synetin. Por vëllai i tij, Sulejmani, e hidhte 
poshtë pretendimin e vëllait të tij dhe thoshte se ai ishte shumë poshtë statusit 
të ixhtihadit e të pavarësisë për shpjegimin e çështjeve me mendjen e tij, në një 
kohë që Ehli Bejti është më i ditur në këtë punë, prandaj të gjitha mendimet e 
Muham‟med bin Abdul Vehabit janë mendime të gabuara dhe s‟kanë asgjë të 
përbashkët me të vërtetën. Kjo është me dëshminë e vëllait të tij, i cili thoshte se 
mendimet e Muhamedit bin Abdul Vehabit e kanë burimin në diturinë e 
mangët dhe në shkallën e ulët të mendimit. 
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Në lidhje me këtë çështje, sheh Sulejmani thotë: “Këto punë 

kanë ngjarë para kohës se Imam Ahmed bin Hanbelit. Ato punë 

kanë ngjarë në kohën e imamëve të myslimanëve, prej të cilëve ka 

pasur të atillë që i kanë përgënjeshtruar. Kjo gjendje ka vazhduar, 

derisa përfshiu të gjitha vendet myslimane dhe ishte koha kur 

njerëzit, për të tilla punë, shpalleshin mohues. Nuk ka asnjë burim 

ku thuhet se imamët e myslimanëve i kanë shpallur mohues 

personat që stisnin sajesa, ose të kenë thënë se ata janë renegatë. 

Gjithashtu, ata as nuk kanë urdhëruar që ata të luftohen e as nuk i 

kanë quajtur vendet myslimane vende idhujtarie e vende 

mohuesish, që duhet të luftohen, ashtu siç thoni ju që shpallni 

mohues atë që nuk kundërshton punët që ju i quani bëma, edhe që 

ju vetë nuk i praktikoni…”1 

 Përveç kësaj, Muhamed bin Abdul Vehabi nuk është i pari 

që shpik e përhap të këtilla mendime. Disa shekuj para tij ka folur 

Ibn Tejmijeh El Khuzaij, nxënësi i tij, Ibn Kijem El Xheuzij‟jeh dhe 

të tjerë të ngjashëm me ata të dy. Por duhet të theksohet se 

mendimet e tyre kurrë nuk morën karakterin e medh‟hebit, ashtu 

siç e morën këtë karakter mendimet e Muhamed bin Abdul 

Vehabit. 

 

Përgjigje udhëheqësit të vehabive 

 Në të vërtetë, lëvizja e Muhamed bin Abdul Vehabit është 

një zgjatje e lëvizjes së mësuesit të tij, Ibn Tejmijeh El Haranij Ed 

Dimeshkij, i cili doli në Haran, në shekullin e tetë të Hixhretit, ku 

                                                            
1  “El Islamu fil karnil ishrijn, hàdiruhù ue mustakbeluhù”, f. 72-73, shtëpia 
botuese “Nehdatu misr” – “Rilindja egjiptiane”. 
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ai ndërtoi e shpalli doktrinat e tij të devijuara e mendimet e tij të 

gabuara, doktrina e mendime që trazuan mendjet e myslimanëve, 

çartën unitetin e tyre, ndanë grupet e myslimanëve dhe ndezën 

zjarrin e ngatërresave në shoqëritë e myslimanëve. Për mendimet 

e tij të sëmura e të devijuara, Ibn Tejmijen e kundërshtuan hapur 

dijetarët e kohës së tij, të cilët i kritikuan mendimet e tij dhe e 

gjykuan atë për devijim. Kritikat në adresë të Ibn Tejmijes erdhën 

duke u shtuar, në mënyrë të veçantë, pasi ai shkroi doktrinat e tij 

të gabuara dhe i shpërndau ato mes njerëzve.  

 Lufta fetare kundër Ibn Tejmijes u përqendrua në dy pika: 

 E para: Në shkrimin e librave e reagimeve kundër 

mendimeve të tij të gabuara dhe përgënjeshtrimit të mendimeve të 

tij nën dritën e Kur‟ànit Famëlartë dhe të Synetit të nderuar. 

 Si model të asaj pune që u bë për këtë qëllim, duhet të 

theksohen librat që u botuan kundër Ibn Tejmijes: 

1- “Shifàus sukàmi fij zijàreti kabril imam” – “Shërimi i të 

sëmurëve me vizitën në varrin e imamit”, e autorit Tekijud‟dijn Es 

Sebekij. 

2- “Ed Durretul mudij‟etu firr‟rredi alà Ibn Tejmij‟jeh” – 

“Perla rrezatuese në përgjigje kundër Ibn Tejmijes”, e autorit të 

mësipërm. 

3- “El Mekàletul murdij‟jetu” – “Kumtesa favorizuese”, 

shkruar prej gjykatësit të gjykatësve maliki, Tekijud‟dijn Ebù 

Abdull‟llàh El Akhnàij. 
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4- “Nexhmul muhtedij ue rexhmul muktedij” – “Ylli i të 

udhëzuarit dhe gjuajtja me gurë e pasuesit”, e autorit Fakhr bin 

Muham‟med El Kurshij. 

5- “Def‟ush Shubheti” – “Sprapsja e dyshimit”, e autori 

Tekijud‟dijn El Hisnij. 

6- “En Nefkhatul mukhtàretu firr‟rredi alà munkirijz 

zijàreti” – “Fryrja e përzgjedhur në përgjigjen kundër 

kundërshtarëve të vizitës “, e autorit Tàxhud‟dijn. 

 Këto ishin disa prej përgjigjeve që u shkruan kundër 

doktrinave të Ibn Tejmijes dhe mendimeve të tij të sëmura. 

Njëkohësisht, në ato libra, zbulohet se mendimet e tij ishin të 

pabazuara dhe sipërfaqësore. 

 E dyta: Sulmi i dijetarëve e i fukahave kundër Ibn Tejmijes, 

dalja e gjykimeve dhe e sentencave juridike (fetvave), me të cilat 

ata herë e shpallnin mëkatar dhe herë tjetër e cilësonin mohues, si 

dhe paralajmërimi për bidatet që ai nxori në fenë e drejtë. 

 Prej dijetarëve që shkruan në Egjipt, është edhe gjykatësi i 

gjykatësve, Bedr bin Xhemah, të cilit i shkruan për mendimin e 

Ibn Tejmijes, në lidhje me vizitën e varrit të Profetit (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Atëherë 

gjykatësi i gjykatësve shkroi: “Pa dyshim që vizita në varrin e 

Profetit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) është Synet i pëlqyer dhe për këtë çështje dijetarët ndajnë një 

fjalë të përbashkët. Kushdo që mendon se është haram vizita në 

varrin e tij, patjetër që është detyrë e dijetarëve të flasin me zë të 

lartë dhe t‟i kundërvihen çdo personi që mbart mendime të tilla 

dhe, nëse nuk e largojnë dot prej mendimeve të tij, atëherë bëhet 
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detyrim që ai person të burgoset e të diskreditohet para njerëzve, 

me qëllim që njerëzit të mos ndjekin shembullin e tij.” 

 Ky gjykatës egjiptian, ndjekës i medh‟hebit shafi‟i, nuk 

është i vetëm në fetvanë që ka dhënë për këtë çështje. Fetva të 

ngjashme kanë nxjerrë edhe gjykatësit e medh‟hebeve maliki e 

hanbeli, në lidhje me shpalljen e Ibn Tejmijes mëkatar dhe e 

gjykuan atë për devijim e shkarje në rrugën e humbjes.1 

 Përveç kësaj që u tha, Edh Dhebij‟ji, i cili konsiderohet prej 

dijetarëve të shekullit të tetë Hixhrit, ka shkruar vepra me vlerë të 

madhe në fushën e hadithit e të jetëshkrimit të burrave. 

Gjithashtu, ka qenë bashkëkohës me Ibn Tejmijen, të cilit i shkroi 

një letër dashamirëse, me të cilën jo vetëm që e ndalon prej 

mendimeve të tij të gabuara, por i përmend edhe rrugën e 

humbjes ku ka hyrë. Ai i flet për degjenerimin që ka pësuar, madje 

e krahason deri me Haxh‟xhàxh Eth Thekafij‟jin.2 

 Por ja që erdhi urdhri i Allahut dhe Ibn Tejmije, në vitin 728 

të Hixhretit, vdiq në një burg të Shamit. Nxënësi i tij, Ibnul Kijem, 

u mundua të vazhdojë rrugën e mësuesit të tij, por ai nuk pati 

sukses në rrugën që nisi. Me vdekjen e Ibn Tejmijes, vdiqën edhe 

mendimet e tij, mendimet e tij u shuan me shuarjen e tij. Ato u 

asgjësuan me asgjësimin e tij dhe besimtarët ranë në qetësi prej 

sajesave e prej rrugës së tij të gabuar.  

                                                            
1
 Për më shumë hollësi lexo librin “Def‟ush Shubheti”– “Sprapsja e dyshimit” e 

autori Tekijud‟dijn El Hisnij.  
2  Kjo letër është botuar në librin me titull” Tekmuletus sejfil maskùl” - 
“Plotësimi i shpatës së kalitur”. Tekstin e kësaj letre e ka botuar edhe shehu El 
Emijnij, në librin “El gadijr”, vëll. 5, f. 87-89. Lexojeni. 
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 Por djalli i hodhi litarët e tij përsëri, kur erdhi Muhamed 

bin Abdul Vehabi, i cili mbarte mendimet prishëse të Ibn Tejmijes, 

si dhe marrëveshja që ai lidhi me Al Sudin, marrëveshje që 

saktësonte: Secili prej atyre të dyve të përkrahte njëri-tjetrin, njëri 

në fushën e sundimit dhe tjetri në fushën e ligjit. Devijimi filloi të 

shtrijë fijet e tij në Nexhd dhe kështu Vehabizmi u përhap në 

Nexhd siç përhapet kanceri i formës akute në trupin e njeriut. 

Shumë njerëz u mashtruan dhe me keqardhje duhet të pranojmë, 

se ata u grupuan si një parti në emër të teuhidit, me qëllim që të 

zhduknin ata që besonin se Allahu është Zoti Një e i Vetëm. Nën 

flamurin e këtij “teuhidi”, vehabitë derdhën gjakun e 

myslimanëve dhe në emrin e luftës në rrugën e Allahut, i luftuan 

myslimanët si të ishin idhujtarë. Mijëra njerëz: burra, gra, të vegjël 

e të moshuar u bënë viktima të atyre sajesave e mendimeve të 

gabuara, për rrjedhojë, u zgjerua çarja në mesin e myslimanëve, u 

shtuan kundërshtimet mes tyre dhe në mesin e medh‟hebeve të 

myslimanëve u shtua edhe një medh‟heb i ri. 

 Kjo katastrofë arriti kulmin e saj, kur edhe dy xhamitë e 

shenjta, Qabja në Mekë dhe xhamia e Profetit në Medine, ranë në 

dorën e këtij grupi të devijuar. Vehabitë e Nexhdit, në 

bashkëpunim me Anglinë e urryer, e cila kishte si objektiv 

copëtimin e shtetit islam në shtete të vogla dhe të caktonte kufijtë 

gjeografikë të këtyre shteteve, filluan nga puna e tyre për 

asgjësimin e trashëgimisë islame në Mekë e në Medine. Ata 

shembën varret e eulijave të Allahut, poshtëruan shenjtërinë e 

familjes së të Dërguarit të Allahut dhe bënë krime të tjera e punë 

të urryera që tronditën e tronditin ndërgjegjen e myslimanit. 

 Disa historianë thonë: “Vehabitë, pasi vunë nën sundimin e 

tyre Mekën, me kazmë në dorë filluan të shembin të gjitha kubetë 
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e varreve të kurejshëve, në varrezën Mual‟là dhe kube të këtilla 

kishte shumë, prej të cilave kubeja e Abdul Mutalibit, gjyshit të 

Profetit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), kubeja e Ebu Talibit dhe kubeja e zonjës Hatixhe (Allahu 

qoftë i kënaqur prej atij dhe prej asaj!). 

  Gjithashtu, vehabitë shembën edhe shtëpinë ku lindi 

Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), shtëpinë ku lindi Ebu Bekri dhe shtëpinë ku lindi 

Imam Aliu. 

Vehabitë shembën kubenë e Zemzemit dhe të gjitha kubetë 

që ishin rreth Qabes. Ata e vazhduan punën e shembjeve në të 

gjitha objektet ku gjendeshin shenja e relikte të njerëzve të mirë 

dhe gjatë punës për shembjen e objekteve të lartpërmendura. Ata 

thurnin vjersha, u binin tambureve, këndonin dhe shanin varret sa 

më shumë, madje thuhet se ata edhe kanë urinuar mbi varrin e 

zotërisë së mbuluar…”.1 

I ndjeri, Es Sej‟jid Sadrud‟dijn Es Sadr, thotë me vargjet e tij: 

“Për jetën time tragjedia e Bekijes, 

me ashpërsinë e saj,  

gërvisht edhe zemrat e foshnjave të gjirit. 

Shumë shpejt ajo do të jetë parathënia e fatkeqësive. 

Asgjë nuk është e vërtetë prej kësaj përgjumjeje. 

  A nuk ka ndonjë mysliman që të ruajë 

                                                            
1 “Keshful irtijàb”, f. 22, cituar prej “Tàrijkhu El Xhebertij. 
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të drejtat e Profetit të tij udhëzues e ndërmjetësues?!” 

 

 Një tjetër ka thënë në vargje: 

“Vdekje për nipërit e jehudëve,  

për idiotësitë që bënë. 

  Prej saj ata fituan vetëm turpin 

Përdhosën shenjtërinë e Muhamedit në familjen e tij. 

Mjerim për ata! Kundërshtuan Mposhtësin. 

Me urrejtjen e tyre shembën varret e të mirëve 

  Larg prej atyre që zemëruan të Preferuarin.” 

 

 Nisur prej fjalës së Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), autori i mësipërm 

vazhdon: “Kur sajesat dalin sheshit, dijetari ka detyrë të shprehë 

hapur diturinë e tij, ndryshe Allahu e mallkoftë!”. 

 Më sipër u tha se dijetarët prej shi‟ave dhe prej Ehli Synetit 

kanë folur me zë të lartë kundër mashtrimit të urryer të vehabive. 

Ata kanë shkruar libra dhe kanë botuar shkrimet e tyre, për të 

diskredituar atë burrë stisës, i cili erdhi për të realizuar objektivat 

e Britanisë me një rrobë të re. Dijetarët, me punën e me librat e 

tyre, i hoqën atij maskën, zbuluan të vërtetën e tij dhe iu përgjigjën 

mendimeve të tij të gabuara. 
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 Libri i parë që ka dalë në përgjigje të Ibn Abdul Vehabit 

është libri “Es savàikul ilàhij‟jetu firr‟rrred‟di alel veh‟hàbij‟jeti” –

“Rrufetë hyjnore, në përgjigje kundër Vehabizmit”, shkruar prej 

vëllait të tij, shehut Sulejman bin Abdul Vehabit. 

 Gjithashtu, libri i parë i botuar prej dijetarëve shi‟a, kundër 

Ibn Abdul Vehabit, është libri me titull “Minhàxhurr rreshàd” –

“Rruga e udhëzimit”, e autorit, shehut të madh, të ndjerit sheh 

Xhafer Kàshiful Gitài (vdekur në vitin 1228 të Hixhretit). Këtë 

libër ai e shkroi në përgjigje të letrës që mori prej princit Abdul 

azijz bin Sudit, njëri prej princave sauditë të kohës së tij. Në këtë 

libër, autori përgënjeshtron mendimet e Muhamed bin Abdul 

Vehabit dhe, nën dritën e Kur‟ànit e të Synentit, ai vërtetoi sa të 

gabuara ishin mendimet e tij. Ky libër është botuar në vitin 1343 të 

Hixhretit në Nexhefi El eshfref, në Irak.  

 Më pas, përgjigjet e kritikat kundër doktrinave të 

Muhamed bin Abdul Vehabit kanë ndjekur njëra-tjetrën në kushte 

të ndryshme. Libra të tillë janë botuar njëri pas tjetrit deri në ditët 

e sotme.  

 Në ditën e sotme, vehabitë i kanë shkallëzuar fushatat e 

tyre të tërbuara kundër myslimanëve që i kundërshtojnë, në saje të 

pasurive të shumta që familja Al Sud vjel prej fitimeve të naftës, 

fitime që shkojnë vetëm në xhepat e tyre. 

 Pushteti saudit cakton një pjesë të madhe të fitimeve të 

ardhura prej naftës, për të propaganduar e për të përhapur në 

mesin e myslimanëve këtë medh‟heb përçarës. Nëse nuk do të 

ishin këto shuma kaq të mëdha, ky medh‟heb mjeran kurrë nuk 

do të kishte jetuar deri në ditët e sotme.  
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 Kolonializmi ka gjetur në këtë medh‟heb pikën e dobët dhe 

e ka përdoruar si mjetin më të mirë për të mbjellë përçarje në 

mesin e myslimanëve, për të prishur unitetin e radhëve të 

myslimanëve dhe ka bërë që ata të godasin njëri-tjetrin. 

 Në të vërtetë, ky medh‟heb ka realizuar qëllimet e 

kolonializmit grabitës e kriminel. Me këtë medh‟heb, kolonializmi 

ka futur ngatërresën në mesin e myslimanëve dhe në këtë drejtim 

vehabitë kanë arritur deri aty sa t‟i etiketojnë myslimanët njërin 

mëkatar dhe tjetrin mohues. Por «ue là haule ue là kuv‟vete il‟là 

bil‟làhil alij‟jil adhijm” - “S‟ka fuqi e forcë tjetër përveç Allahut, të 

Lartit, Madhështorit!”. 

 

* * * 
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DOKTRINAT E VEHABIZMIT 1 

 

 

ËSHTË HARAM NDËRTIMI MBI VARRE 

 SHEMBJA E OBJEKTEVE TË NGRITURA 

MBI VARRE 

 

 

 Çështja e ndërtimit të varreve dhe ngjitja e ndërtesa mbi 

varret e Profetëve dhe të eulijave të Allahut, është prej çështjeve 

shumë të ndjeshme te vehabitë. Ibn Tejmije dhe pas tij Ibn Kijem, 

ishin të parët që dhanë fetvanë për ndalimin taksativ të ndërtimit 

të varreve dhe detyrën për të shembur çdo lloj ndërtimi mbi varre. 

Për këtë çështje, Ibn Kijem thotë: “Është detyrim që të shemben 

ndërtimet e bëra mbi varre. Nuk lejohet që ato ndërtime të mbeten 

as edhe një ditë të vetme, kur është fuqia e forca për t‟i shembur 

ato.”.1 

 Mbi këtë bazë, kur familja e Al Sudëve shtiu në dorë dy 

xhamitë e shenjta dhe shembën varret e shenjta në varrezën Bekije 

në Medine, si dhe shtëpitë e Ehli Bejtit, ata iu drejtuan dijetarëve 

                                                            
1  “Zàdul muàd fij hedji khajril ibàd”, f. 661. 
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të Medines së ndritur me pyetjen: “Ç‟thonë dijetarët e Medines së 

ndritur (Allahu u shtoftë atyre kuptimin e diturinë!), në lidhje me 

ndërtimet mbi varre dhe bërjen e varreve vende për të falur 

namaz? A lejohet kjo, apo nuk lejohet? Nëse nuk lejohet, madje 

ndërtimi mbi varre e falja namaz në varre është e ndaluar 

rreptësisht, a duhet apo nuk duhet të shemben ato varre dhe a 

duhet të ndalohet apo nuk duhet të ndalohet falja e namazit pranë 

varreve? 

 Kur ndërtimi është në një vend të dedikuar për hir të 

Allahut, siç është Bekije, prej të cilit është e ndaluar të përfitohet 

me ndërtimet mbi atë truall, a është ndërtimi rrëmbim trualli, që 

duhet patjetër të ndalohet, pasi në atë ndërtim ka padrejtësi ndaj 

atyre që kanë të drejtë mbi atë truall dhe a duhet që atyre t‟u 

ndalohet, apo jo kjo është e drejtë?”. 

 Përgjigje: “Me fjalën e përbashkët të dijetarëve, ndërtimi 

mbi varre është i ndaluar, ashtu siç thuhet në hadithet e sakta që 

flasin për këtë lloj ndërtimi, prandaj shumë dijetarë kanë dhënë 

fetva për detyrimin e shembjes së ndërtesave mbi varre. Në këto 

fetva (sentence) ata janë bazuar në fjalën që Aliu i tha Ebu 

Hejaxhit: „Dëgjo me vëmendje. Unë do të të ngarkoj me një detyrë, 

me të cilën më ngarkoi edhe mua i Dërguari i Allahut, të mos lësh 

shtatore pa rrëzuar dhe varr të shenjtë pa rrafshuar.‟”.1 

 Nga ajo që u tha, vëmë re diçka: Si ka mundësi të 

pretendojnë dijetarët myslimanë se është haram të bëhen ndërtime 

mbi varre, kur myslimanët dhe puna e tyre gjatë gjithë kohës, që 

prej kalimit të Profetit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

                                                            
1 Gazeta “Um‟mul kurà”. Teksti i pyetjeve e i përgjigjes është botuar në numrin 
e datës 17 Shev‟vàl të vitit 1344 Hixhri. 
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mbi të dhe mbi familjen e tij!) kaloi nga kjo jetë e deri në ditët tona 

dëshmon se mbi varre është ndërtuar. Vetë Profeti Muhamed 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) u 

varros brenda në shtëpinë e tij të lartë dhe askujt prej sahabëve të 

pranishëm nuk i shkoi ndërmend të thotë se ndërtimi mbi varre 

është haram dhe Profeti (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) e ka ndaluar në mënyrë të prerë ndërtimin mbi 

varre. Veç kësaj, duke qenë se shtëpia kishte lidhje me gruan e tij, 

Aishen, në mesin e dhomës vunë një perde dhe, më vonë, kur 

vdiqën dy të moshuarit (Ebu Bekri dhe Omeri), të dy lanë porosi 

të varroseshin në dhomën ku u varros Profeti Muhamed (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ata të dy e lanë 

atë porosi me qëllim që të kishin bekimin e tij. Askujt nuk i shkoi 

në mendje të thotë se varri me ndërtesë sipër është në 

kundërshtim me fenë e me ligjin e fesë.  

 Për sa i përket hadithit nga i cili u nxor argumenti, për 

ndalimin e ndërtimit mbi varre, ky hadith nuk tregon qëllimin për 

mosndërtimin mbi varre, për faktin se fjala e hadithit “seu‟uà” - 

“rrafshoi” përdoret në dy mënyra: 

a- Fjala “seu‟uà”, në gjuhën arabe përdoret për barazimin 

mes dy sendeve dhe, sipas rregullave të sintaksës së gjuhës arabe, 

kjo fjalë, në këtë hadith, është kundrinori i dytë dhe është i lidhur 

me kundrinorin e parë, me lidhësen “b” - “me”, ashtu siç e 

shikojmë përdorimin e kësaj fjale edhe në ajetin e nderuar: 

 “  idh nuseu‟uijkum birab‟bil àlemijne” – “Kur ju“ - ”ِ ْ  ُ َ وِّب ُ ْ  ِ َر ِّب اْلَع َلِ ْ َ 

(idhujve) u barazuam me Zotin e botëve.”.1 
                                                            
1
 Sure “Esh Shuara”, ajeti 98. 
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 Domethënë, zotat e rremë ne i barazonim me Zotin e 

botëve dhe i përshkruanim idhujt me cilësitë me të cilat 

përshkruhet vetëm Zoti i botëve.  

b- Kur thuhet fjala “barazim”, qëllimi është cilësimi i të 

njëjtit send dhe jo të vështrohet në një send tjetër, prandaj, gjithnjë 

sipas rregullave të sintaksës së gjuhës arabe, do të ishte i 

mjaftueshëm vetëm një kundrinor, ashtu siç ka ardhur përdorimi i 

fjalës “seu‟uà” në fjalën e Allahut të Lartësuar: “ - ” َلَِّذي َ َلَ  َ َ وَّى

“El‟ledhij khaleka feseu‟uà” – “I Cili krijoi dhe përsosi.”1 si dhe në 

fjalën tjetër të Tij: “ ُ َ  َلى َ  ِ  ِْ َن َعَلى َ ا  ُّدَ وِّبيَ   َ َن َ ” - “Belà kàdirijne alà en 

nuseu‟vij benànehù” – “Ne jemi të fuqishëm të rikrijojmë majat e 

gishtave të tij.”.2 

 Në këto dy ajete, fjala “seu‟uà” është cilësor për të njëjtin 

send, pa shtuar një send tjetër, prandaj, sipas rregullave të 

sintaksës së gjuhës arabe, është mjaftuar vetëm me një kundrinor 

dhe qëllimi me fjalën “seu‟uà”, sipas vendit ku është përdorur, kjo 

fjalë herë është në kuptimin e plotësimit të krijimit normal, 

kundrejt lënies mangët, ose me deformime. Ky është qëllimi në dy 

ajetet e mësipërme. Herë tjetër, qëllimi i përdorimit të fjalës 

“seu‟uà” është të tregojë rrafshimin kundrejt, hipje-zbritje, ose 

është në kuptimin e sheshimit kundrejt qenies së sendit me brigje 

të vogla si gunga mbi kurrizin e devesë. 

 Tani që u njohëm me kuptimin e fjalës “seu‟uà”, sipas 

fjalorit, le të kthehemi te hadithi i mësipërm dhe le ta zbatojmë 

këtë rregull edhe mbi këtë hadith, në të cilin, krahas një 

                                                            
1 Sure “El Alà”, ajeti 2. 
2 Sure “El Kijàme”, ajeti 4. 
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kundrinori të vetëm, ka edhe një kundrinor të dytë: në kuptimin e 

parë, qëllimi nuk është rrafshimi me tokën, ndryshe do të ishte 

thënë: “Ti ta rrafshosh atë me tokën.”, por këtu qëllimi është për të 

njëjtin varr, kundrejt ngritjes së varrit mbi sipërfaqen e tokës dhe 

dystimit të varrit kundrejt qenies së tij në formë të ngritur. 

Pikërisht, kjo është ajo që kuptohet prej shpjegimit të haditihit 

 Kurtubiji ka thënë: “Dijetarët tanë janë shprehur se prej 

hadithit të Ebu Hejaxhit kuptohet ndalimi për ta bërë varrin të 

ngritur dhe ngritja e dheut mbi varr të jetë fare pak.”1 

 Neveiu, në komentimin e hadithit të mësipërm, ka thënë: 

“Është Synet që varri as të mos ngrihet shumë mbi sipërfaqen e 

tokës e as të mos bëhet si gungë, por të ngrihet afërsisht një 

pëllëmbë. Ky është medh‟hebi i Shafijit dhe i atyre që e miratojnë 

medh‟hebin e tij.”.2 

 Këto që u thanë më sipër, i mbështet edhe Muslimi, autori i 

“Sahijhut”, i cili këtë çështje e ka përmendur me titullin: 

“Tesvijetul kubùr” – “Rrafshimi i varreve”.3 

 

* * * 

 

 

 

                                                            
1 “Tefsiri” i Kurtubij‟jit, vëll. 2, f. 680. 
2 “Sahijhu” i Muslimit, me komentimin e Neveviut, vëll. 7, f. 36, Botimi i tretë. 
3 I njëjti burim. 
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DOKTRINAT E VEHABIZMIT 2 

 

 

ËSHTË HARAM NDËRTIMI I XHAMIVE MBI  

VARRE DHE FALJA E NAMAZIT NË VARRE 

 

 

 Vehabitë janë shprehur edhe për ndalimin e ndërtimit të 

xhamive mbi varre, si dhe për ndalimin kategorik të faljes së 

namazit pranë varreve. Në lidhje me këto çështje, Ibn Tejmije ka 

thënë: “Xhamia e varri nuk mund të jenë në të njëjtin vend.”1 Këtë 

ai e argumenton me hadithin e transmetuar prej Profetit 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!): “Allahu i mallkoftë jehuditët e kristianët, që bënë faltore 

varret e profetëve të tyre.”.2 

 Vehabitë e kanë përdorur këtë hadith dhe kanë dalë me 

përfundimin: Është haram të ndërtohen xhamitë mbi varre dhe 

është haram falja e namazit në varre. 

                                                            
1 “Mexhmùaturr rresàili uelmesàil”, vëll. 1, 59-60: “Zàdul muàd”, f. 661. 
2 Për të parë më mirë burimet e këtij hadithi dhe të haditheve të ngjashëm, lexo: 
“Sahijhun” e Buhariut, vëll. 2, f. 111, “Kitàbul xhenàizi”; “Suneni” i En 
Nesàij‟jit, vëll. 2, f. 871 dhe në “Sahijhun” e Muslimit, vëll. 2, f. 568. 
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 Para se të analizojmë hadithin, çështjen do ta vëmë përballë 

Kur‟ànit Famëlartë. 

 Pa dyshim, Kur‟àni është i vërtetë e vërtetues dhe në atë 

s‟ka asgjë të gabuar. Allahu Fuqiplotë, në Kur‟an ka përmendur 

tregimin e banorëve të shpellës (as‟hàbul-kehfi), se, kur njerëzit 

zbuluan trupat e tyre të freskët në shpellë, patën kundërshtime 

mes tyre në dy fjalë: 

1- “ َی   ً ا  َ َ  ُلوا ا ْ ُنوا َعَلْیِ    َّ  ُّدُ  ْ  َ ْعَلُ  ِ ِ ْ   fekàlùbnù alejhim bun‟jànen“ - ” ُ ن ْ

rab‟buhum aëlemu bihim” – “Kur ata (banorët e qytetit) po haheshin 

me njëri-tjetrin për këtë rast, disa thoshin: „Ndërtojini atyre (në 

hyrje të shpellës) një ndërtesë!‟”. (Sure “El Kehf”, ajeti 21). 

2- “  kalel ledhijne…“ - ”َ  َ  الَِّذْ نَ  َ َلُ وا َعَلى  َْمرِِهْ  لََنتَِّ َذاَّ َعَلْیِ   مَّْ ِ  اً 

galebù alà emrihim lenet‟tikhidhen‟ne alejhim mesxhiden” –  

“Ata që e fituan çështjen e tyre, thanë: „Ne do të ndërtojmë një 

faltore mbi ta!‟”. (Sure “El Kehf”, ajeti 21).  

 Ajeti i nderuar flet qartë se njerëzit, pasi gjetën vendin ku 

ata ishin strehuar, patën kundërshtime rreth mënyrës së 

respektimit për të gjeturit brenda në shpellë dhe për këtë punë u 

dhanë dy mendime të ndryshme: 

1- Të bëhej një ndërtim mbi varret e tyre: “ َی   ً ا ا ْ ُنوا َعَلْیِ       - ” ُ ن ْ

“ibnu alejhim bunjànen” – “…ndërtojini atyre një ndërtesë…”. 

2- Mbi varret e tyre të ndërtohej një xhami:  

“  lenet‟tekhidhen‟ne alejhim mesxhiden” – “…ne do“ - ”لََنتَِّ َذاَّ َعَلْیِ   مَّْ ِ  اً 

të ndërtojmë një faltore mbi ta…”.  
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 Kur‟àni Famëlartë i përmend të dyja thëniet pa asnjë lloj 

kundërshtimi. Nëse secila prej dy thënieve, veçanërisht thënia e 

dytë do të ishte në kundërshtim me udhëzimin në rrugën e drejtë 

dhe një rrugë e gabuar, patjetër që Kur‟àni do ta kishte 

kundërshtuar këtë thënie, por heshtja e Kur‟ànit Famëlartë ndaj 

këtyre dy thënieve, në lidhje me ndërtimet që u shprehën prej 

atyre njerëzve, tregon për një punë të pëlqyer. Faktin që ata 

propozuan të bëhej njëra prej atyre dy punëve, për të respektuar 

banorët e shpellës, është dëshmitari më i fuqishëm për lejimin e 

kësaj pune në ymetin e Muhamedit (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).  

 Interpretuesit e Kur‟ànit ndajnë një mendim të përbashkët 

se thënia e dytë u shpreh prej atyre që besonin se Allahu është 

Zoti Një e i Vetëm (muveh‟hidùn). Gjithashtu, kjo vërteton edhe 

atë ç‟ka thotë historia, se gjetja e banorëve të shpellës dhe dalja në 

shesh e punës së tyre ka ndodhur në kohën e triumfit të 

monoteizmit mbi idhujtarinë. Udhëheqësit e idhujtarisë që bënin 

thirrje të adhuroheshin idhujt, ishin munduar e ishin përzënë me 

anë të forcës dhe, kuptohet lehtë se propozimi për ndërtimin e 

xhamisë erdhi prej atyre besimtarëve që besonin Allahun, Zotin 

Një e të Vetëm. Nëse ndërtimi i xhamisë mbi varret e njerëzve të 

mirë, ose pranë varrezave do të ishte një shenjë që tregon 

idhujtari, përse atëherë ai propozim doli prej besimtarëve?! 

 Ky pohim i Kur‟ànit tregon se propozimi i atyre 

besimtarëve ishte i drejtë e i vlefshëm dhe, dihet se pohimet e 

Kur‟ànit janë argumente ligjore që nuk mund të kundërshtohen 

me asgjë. 
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 Për sa i përket hadithit prej të cilit vehabitë kanë nxjerrë 

argumentin që e bën haram ndërtimin e xhamisë mbi varre, 

qëllimi me ndërtimin e xhamisë mbi varre është bërja sexhde për 

të vdekurin e varrosur në atë varr, ose që ai varr të merret si Kible 

për të falur namaz në drejtim të varrit dhe jo për ndërtimin e një 

xhamie që s‟ka të bëjë fare me idhujtarinë, ose, kur namazi falet 

pranë varreve, me qëllim kërkimin e bekimit dhe të uratës prej 

mirësisë së të vdekurve. 

Është e qartë se qëllimi për ndalimin e ndërtimit të xhamive 

mbi varre dhe bërja sexhde të vdekurve në varre, ose kthimi në 

drejtim të varreve për të falur namaz, ata që bëjnë veprime të tilla, 

në disa transmetime, janë cilësuar si njerëzit më të këqij, ashtu siç 

thuhet në hadithin: “Dijeni se njerëzit më të këqij janë ata që varret 

e profetëve të tyre i bënë xhami.”. 

Cilësimi i tyre si njerëzit më të këqij te Allahu është për 

shkak të punës së tyre, pasi njeriu nuk cilësohet i keq në mënyrë të 

përgjithshme, përveçse kur ai është idhujtar, ashtu siç e lexojmë në 

fjalën e Allahut të Lartësuar: “ -”ِ اَّ َ رَّ ال ََّوا ِّب ِعْنَ  اِا ال ُّد ُّد اْلُ ْ ُ  الَِّذْ َن اَل  َ ْعِ ُلواَ 

“in‟ne sherr‟rred‟deuàb‟bi indell‟llàhis sum‟mul bukmul ledhijne là 

jaëkilùne” – “Krijesat më të këqija para Allahut janë ato që janë 

shurdhe dhe memece (ndaj së vërtetës) e që nuk hanë arsye.”. 1  

 Ajeti i nderuar zbulon qëllimin e hadithit dhe shpjegon se 

puna e tyre nuk ishte thjesht ndërtimi i xhamisë mbi varr dhe falja 

e namazit pranë varrit, ose falja e namazit te varret, por ishte për 

një punë që ka lidhje me idhujtarinë, ka lidhje me llojet e me 

format e ndryshme të idhujtarisë, siç është marrja e varrit për të 

                                                            
1 Sure “El Enfàl”, ajeti 22. 
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adhuruar, ose varri merret si Kible për të falur namazin, ose kur 

varrit i bëhet sexhde. 

 Janë disa dijetarë që e kanë kuptuar hadithin ashtu siç u tha 

më sipër. El Kastalanij, në librin “Irshàdus sàrij”, cituar prej 

Bejdaviut, thotë: “Jehuditët e kristianët adhuronin varret e 

profetëve të tyre, për shkak se të varrosurit në ato varre ata i 

konsideronin njerëz të lartë dhe, sepse, ata, varret e tyre i bënë 

Kible dhe ktheheshin në drejtim të atyre varreve për të falur 

namaz. Më pas, varret e tyre ata i morën për idhuj. Profeti 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) i mallkoi ata dhe njëkohësisht i ndaloi myslimanët prej 

veprimeve të tilla. Kurse ai që ndërton një xhami pranë varrit të 

një njeriu të mirë, me qëllim bekimin dhe afrimin te ai dhe jo që ta 

adhurojë varrin, ose që, kur të falë namaz, të kthehet në drejtim të 

varrit të tij, ky njeri nuk hyn në kërcënimin e hadithit të 

lartpërmendur.”.1 

 Kjo që u tha deri tani, ishte në lidhje me ndërtimin e 

xhamive mbi varre, kurse falja e namazit në varre, kjo është për 

shkak të respektit e mirësisë që është në tyrbet e eulijave dhe që 

nuk mund të jenë në vende të tjera. 

 Kur‟àni Famëlartë i urdhëron vizitorët e Shtëpisë së Shenjtë 

të Allahut (Qabes) që ata të falin namaz pranë Mekamit të 

Ibrahimit, megjithëse ai vend është një gur i zakonshëm mbi të 

cilin ka qëndruar Ibrahimi gjatë ndërtimit të Qabes. Ja dhe ajeti: 

“ ُذوا ِمن مََّ  ِا ِ  ْ رَاِهْیَ  ُمَ لًّى  Ue idh xhealnel bejte“ - ”َوِ ْ  َ َعْلَن  اْل َ ْیَ  َمنَ  ًَة لِّبلنَّ ِا َو َْمن ً َوااَِّ

methàbeten lin‟nàsi ue emnen uet‟tikhidhù min mekàmi Ibràhime 

musale‟len…” – “Kur Ne e bëmë Shtëpinë (Qaben) vendtakimi e 

                                                            
1 “Irshàdus sàrij fij sherhi Sahijhil Bukhàrij”, vëll. 2, K. “Ndërtimi i xhamisë mbi 
varr”, f. 437-438. 
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vendsigurie për njerëzit dhe (urdhëruam) falni namaz pranë 

vendit ku ka qëndruar Ibrahimi…”.1 

 Pa dyshim që falja e namazit pranë Mekamit të Ibrahimit 

është për shkak të bekimit me pozitën e lartë të Profetit Ibrahim. 

Nëse adhurimi i Allahut të Lartësuar, pranë vendit ku ka 

qëndruar një njeri, do të ishte me elemente idhujtarie, atëherë 

përse Allahu Fuqiplotë urdhëroi të falet namaz pranë Mekamit të 

Ibrahimit? Vallë, a ka këtu dallim mes pozitës së tyre dhe vendit 

ku ata kanë qëndruar?! 

 Të gjithë myslimanët falin namaz në Hixhri Ismaijl, 

megjithëse në Hixhrin është varrosur Ismaili dhe nëna e tij, 

Haxheri, atëherë ku qëndron dallimi mes varrit të Profetit dhe 

vendit ku është varrosur babai i tij, Ismaili?! 

 Kur në ligjin e fesë islame, namazi pranë varrit është 

haram, përse Aisheja e kaloi jetën e saj në shtëpinë ku u varros i 

Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!)? 

 Zonja e madhe, Fatime Zehraja, për të drejtën e së cilës 

Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) ka thënë: “Allahu është i kënaqur me ato që ajo është 

e kënaqur dhe është i zemëruar me ato që e zemërojnë atë.” 

Gjithashtu, Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) e vizitonte varrin e xhaxhait të 

tij, Hamzait, çdo ditë xhumaje, ose dy herë në javë dhe pranë 

varrit të tij falte namaz dhe qante.2 

* * * 

                                                            
1 Sure “El Bekare”, ajeti 125. 
2 “Suneni” i Bejhekiut, vëll. 4, f. 78; “El Mustedrek”, vëll. 1, f. 377. 
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DOKTRINAT E VEHABIZMIT 3 

 

 

LEJOHET VIZITA E VARREVE DHE ËSHTË 

HARAM UDHËTIMI, ME QËLLIM QË TË 

SHKOHET TE VARRET 

 

 Të gjithë myslimanët ndajnë një mendim të përbashkët se 

vizita e varreve është veprim i lavdërueshëm (mustehab) dhe me 

dobi të mëdha edukuese, dobi që i ka përmendur Profeti 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) në një hadith të nderuar. 

 Autorët e “Suneneve”, transmetojnë se Profeti Muhamed 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka 

thënë: “Unë ua kisha ndaluar vizitën e varreve, por tani i vizitoni 

varret, sepse ato bëjnë të hiqet dorë prej kësaj bote dhe të kujtojnë 

Botën Tjetër.”.1 

 Gjithashtu, myslimanët, me përjashtim të Ibn Tejmijes, 

ndajnë një fjalë të përbashkët se është veprim i lavdërueshëm të 

vizitohet varri i Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut 

                                                            
1 “Suneneni” i Ibn Màxheh, vëll. 1, f. 501, K. “Ç‟ka ardhur në lidhje me vizitën e 
varreve”. 
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qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Argumenti më i mirë për këtë, 

është mënyra e vazhdueshme e veprimit të myslimanëve, që prej 

kalimit të Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) në praninë e Allahut të Lartësuar e deri në 

ditët e sotme, duke shtuar edhe transmetimet e shumta që 

tregojnë se Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: “Kush viziton varrin tim, është 

bërë detyrë që ai të këtë ndërmjetësimin tim.”.1 

 Por ajo që tregohet prej Muhamed bin Abdul Vehabit, në 

traktatin e dytë, prej librit “Resàilul hidàjetis senij‟jeh”, megjithëse 

e bën Synet vizitën e Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), porosinë për të shkuar në 

Medine, e redukton vetëm me vizitën e xhamisë së tij dhe faljen e 

namazit në atë xhami. 

 Argumenti pas të cilit kapen vehabitë për të bërë haram 

vizitën në varrin e Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), është hadithi i përmendur në 

“Sahijhët”, i përcjellë prej Ebu Hurejres, i cili tregon se i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) ka thënë: “Merrni udhën vetëm në tri xhami: xhaminë time, në 

xhaminë e Qabes dhe në xhaminë Aksa.”. 

 Ky hadith është transmetuar edhe në forma të tjera: 

“Udhëtohet vetëm për në tri xhami: xhaminë e Qabes, xhaminë 

time dhe xhaminë Ijlija...”. 

                                                            
1 Lexo burimet e këtij hadithi, në librin “Vefàul vefà”, vëll. 4, f. 1336. 
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 Transmetohet edhe në një formë të tretë: “Udhëtohet vetëm 

në tri xhami…”.1  

Në të vërtetë, ajo që përfitohet prej këtij hadithi, nuk mund 

të shërbejë për argument, për faktin se veçimi në këtë hadith 

përmend vetëm tri xhamitë dhe është shprehur qartë me fjalën 

“mesxhid” - “xhami”, por sipas rregullit të veçimit në gjuhën arabe, 

kuptimi i hadithit është: Mos udhëtoni në asnjë xhami tjetër 

përveç tri xhamive. Por, ku është ky kuptim, kundrejt porosisë për 

të udhëtuar vetëm me qëllimin për të vizituar varrin e Profetit?! 

 Po, sikur qëllimi me veçimin të ishte udhëtimi, që shprehet 

qartë në fjalët e hadithit, patjetër që do të tregonte atë për të cilin 

flasin vehabitë, për ndalimin kategorik të këtij lloj udhëtimi. 

Bazuar në këtë logjikë, kuptimi i hadithit do të ishte: Të mos 

merrni rrugën për në asnjë vend tjetër, përveçse për në tri 

xhamitë. Por dihet se ky është kuptim i gabuar, sepse, sikur 

qëllimi të ishte ndalimi i të gjitha udhëtimeve për qëllime fetare, 

përveç tri xhamive, atëherë, përse merret rruga për në ato vende? 

 Kur‟àni Famëlartë flet për disa lloje udhëtimesh për qëllime 

fetare, madje edhe nxit që këto lloj udhëtimesh të ndërmerren, siç 

është udhëtimi për të luftuar në rrugën e Allahut, udhëtimi në 

kërkim të diturisë, udhëtimi për të mbajtur lidhjet me farefisin dhe 

udhëtimi për të vizituar prindërit. 

 Në mbyllje, patjetër duhet të theksohet se Profeti Muhamed 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) kur ka 

thënë: “Udhëtoni vetëm në tri xhami…”, me siguri, ai nuk kishte 

                                                            
1  Këtë tri hadithe i ka transmeton Muslimi në “Sahijhun” e tij, vë. 4, f. 126, K. 
“Udhëtoni vetëm…” prej librit të Haxhit. 
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qëllim të thoshte se udhëtimi për në xhamitë e tjera është haram, 

por qëllimi i tij ishte të shpjegonte se xhamitë e tjera nuk janë në 

statusin e tri xhamive të përmendura, që meritojnë të udhëtohet 

për të falur namaz në ato xhami dhe të përballohen të gjitha 

vështirësitë që ka udhëtimi, për faktin se xhamitë e tjera nuk kanë 

asnjë ndryshim të madh nga njëra-tjetra, nga pikëpamja e mirësisë 

së faljes së namazit, sa të ndërmerret një udhëtim i largët vetëm 

për të falur namaz në ato xhami. Por, edhe nëse udhëtimi bëhet 

për të falur namaz në një xhami të tillë, përveç tri xhamive që 

përmend hadithi, natyrisht që nuk është as udhëtim haram dhe as 

udhëtim në kundërshtim me Synetin e nderuar, ashtu siç tregojnë 

autorët e “Sahijhëve” e të “Suneneve” në hadithet që kanë 

transmetuar.  

 Muslimi transmeton në “Sahijhun” e tij se i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) shkonte në xhaminë Kuba me mjet dhe me këmbë dhe aty 

falte dy rekate namaz.1 

 Këtu mund të shtrohet pyetja: Si ka mundësi, që udhëtime 

kaq të largëta, për të shkuar në një shtëpi prej shtëpive të Allahut, 

me qëllim për të falur namaz për hir të Tij, të jetë haram dhe i 

ndaluar?! 

 Pa dyshim që falja e namazit në xhami është veprim i 

lavdërueshëm (mustehab), prandaj edhe parapërgatitja për një 

veprim të lavdërueshëm është veprim i lavdërueshëm. 

 

                                                            
1 “Sahijhu” i Muslimit, vëll. 4, f. 127. 
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DOKTRINAT E VEHABIZMIT 4 

 

 

ËSHTË HARAM KËRKESA PËR FALJE, ME 

LUTJEN E PROFETËVE DHE NJERËZVE TË 

MIRË 

 

 

 Kërkesa për falje, me lutjen e miqve të Allahut e me lutjen e 

të dashurve e Tij, është prej çështjeve të njohura në mesin e 

myslimanëve, në të gjitha anët e botës. Për këtë çështje kanë 

ardhur hadithe të shumta, që jo vetëm e lejojnë kërkesën për falje, 

me lutjen e profetëve dhe të njerëzve të mirë, por në to thuhet se 

është veprim i lavdërueshëm, nuk është dukuri e huaj, por është 

një urdhër fetar, me të cilin myslimanët janë njohur që me agimin 

e Islamit e deri në ditët tona. S‟ka asnjë mysliman që e mohon 

kërkesën për falje me lutjen e profetëve dhe me lutjen e të 

dashurve të Allahut. 

 Gjatë katërmbëdhjetë shekujve, kërkesën për falje, me 

lutjen e tyre, askush nuk e ka mohuar, përveç Ibn Tejmijes dhe 

nxënësit të tij, në shekullin e tetë të Hixhretit. Kur pas dy shekujve 

erdhi Muhamed bin Abdul Vehabi, kërkesën për falje mëkatesh, 
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me lutjen e miqve të Allahut, ai herë e konsideroi sajesë (bidat) 

dhe herë tjetër e konsideroi adhurim për të dashurit e Allahut. 

 Për të gjitha këto, ne themi: Kur‟àni Famëlartë i nxit 

myslimanët të shkojnë te varri i Profetit Muhamed (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe të kërkojnë 

prej tij që ai t‟i lutet Allahut, të falë mëkatet e tyre. Kërkesa e 

myslimanëve që ai të lutet për faljen e mëkateve të tyre, është një 

lloj prej lutjeve që bënte Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) gjatë jetës së tij.  

Në lidhje me këtë çështje Allahu Fuqiplotë, thotë:  

 ”َوَلْو  َ  َُّ ْ  ِ   اََّلُ وا  َ ْ ُ َ ُ ْ  َ  ُآوَ  َ  ْستَ ْ َ ُروا اللََّ  َواْستَ ْ َ َر َ ُُ  الرَُّسوُ  َلَوَ ُ وا اللََّ   َ وَّا  ً  َِّ ْی  ً “

“…ue leu en‟nehum idh dhalemù enfusehum xhàùke festgferull‟llàhe 

uestegfere lehumurr rresùlu leuexhedull‟llàhe teu‟uàben rahijmen” – 

“…sikur ata, pasi i kishin bërë padrejtësi vetes, të vinin te ti për 

t‟i kërkuar Allahut faljen e mëkateve dhe i Dërguari të kërkonte 

për ata faljen e mëkateve, ata do të kuptonin se Allahu është 

Pranuesi i pendimeve dhe Mëshirëploti.”.1 

 Gjithashtu, Allahu i Lartësuar thotë:  

  ”َوِ َ ا ِ ْیَل َ ُْ   َ َع َلْوا َ ْ تَ ْ ِ ْر َلُ ْ  َ ُسوُ  اِا َلوَّْوا ُ ُآوَسُ ْ  َوَ  َ ْ تَ ُ ْ  َ ُ  ُّدوَا َوُه  مُّدْ َتْ ِ ُواَ “

“Ue idhà kijle lehum teàleu jestagfir lekum resùlull‟llàhi leu‟ueu 

ru‟ùsehum ue re‟ejtehum jesud‟dùne ue hum mustekbirùne” – “Dhe 

kur atyre u thuhet ejani te i Dërguari i Allahut, që ai t‟i kërkojë 

                                                            
1 Sure “En Nisà”, ajeti 64. 
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Atij për ju faljen e mëkateve, ata tundin kokat dhe ti e shikon si 

ata kthejnë shpinën me mendjemadhësi.”.1 

 Allahu Fuqiplotë, duke cituar kërkesën e djemve të Jakubit, 

që babai i tyre të lutej për faljen e mëkatit që ata bënë, njofton: 

 “  kàlù jà ebànes tegfir lenà“ - ”َ  ُلوا  َ   َ َ  َ  اْستَ ْ ِ ْر لََن  ُ  ُو َ َن  ِ  َّ  ُ نَّ  َ  ِوِ ْ َ 

dhunùbenà in‟nà kun‟nà khàti‟ijne” - “ata thanë: o babai ynë, lutu 

që ne të na falen mëkatet, me të vërtetë ne ishin fajtorë.”.2 

 Vehabitë pranojnë se kërkesa për faljen e mëkateve me 

lutjen e Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) ishte gjatë kohës kur ai ishte në këtë jetë, por 

ata e ndalojnë kërkesën për faljen e mëkateve me lutjen e Profetit 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) në dy raste: 

1- Kërkesa për falje mëkatesh me lutjen Profetit Muhamed 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), pas 

kalimit të tij. 

2- Kërkesa për faljen e mëkateve me personin e Profetit 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), qoftë kur ai ishte në këtë jetë, qoftë pas vdekjes së tij. 

 Në fakt, vehabitë s‟kanë argument të saktë për të vërtetuar 

ndalimin. Në të kundërt, argumentet mbështesin të dyja rrugët e 

kërkesës për faljen e mëkateve me personin e Profetit Muhamed 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe 

me lutjen e tij.  

                                                            
1 Sure “El Munàfikùn”, ajeti 5. 
2 Sure “Jùsuf”, ajeti 97. 
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Tani, i nderuar lexues, le të shikojmë studimin rreth kërkesës për 

falje, me statusin e Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), me personin e tij, me 

autoritetin e tij dhe me shenjtërinë e tij. Pastaj do të studiojmë 

kërkesën për faljen e mëkateve me lutjen e Profetit Muhamed 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), pas 

kalimit të tij nga kjo jetë. 

 

Kërkesa për falje, me lutjen e Profetit Muhamed (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe me 

pozitën e tij 

Lutja që Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) i mësoi të verbrit. Në këtë lutje, 

kërkesa për falje ka ardhur me personin e Profetit Muhamed 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) e me 

shenjtërinë e tij. Ky hadith është prej haditheve të sakta, madje 

saktësinë e këtij hadithi e ka pohuar edhe Ibn Tejmije.  

 Transmetohet se Uthman bin Hanifi ka thënë: “Një i verbër 

erdhi te Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!), i cili i tha: „Lutju Allahut të më shërojë.‟ 

Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) i tha: „Nëse do, lutu dhe, nëse do, bëj durim dhe 

kështu është më mirë.‟ 

 I verbëri tha: „Do t‟i lutem Atij!‟ 
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 Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) e urdhëroi të marrë abdes në mënyrën sa më të 

plotë, të falë dy rekate namaz dhe të lutet me fjalët vijuese: „O Zoti 

im, Ty të kërkoj dhe ty të drejtohem me Profetin Tënd, Profetin e 

mëshirës! O Muhamed, me ty i drejtohem Zotit tim, të më 

plotësojë nevojën që kam: „O Zoti im, bëje atë shërues në mua!‟”. 

 Ibn Hanifi tregon: “Pasha Allahun, ne akoma nuk ishim 

ndarë, për shkak se biseda jonë u zgjat dhe ai hyri te ne sikur të 

mos kishte qenë i verbër.”.1 

 Hadithi tregon se Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) e urdhëroi të verbrin të 

kërkonte shërimin, me emrin e tij, Profetit Muhamed (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). 

Në të vërtetë, shenjtëria e Profetit dhe pozita e tij te Allahu i 

Lartësuar është shumë e qartë.  

Tani, i nderuar lexues, shpjegimi i fjalëve të hadithit: 

 

1- Fraza “O Zoti im, Ty të kërkoj dhe Ty të drejtohem 

me Profetin Tënd”  

Togfjalëshi i hadithit “me Profetin Tënd” ka lidhje me dy 

folje: “Ty të kërkoj” dhe “Ty të drejtohem”. Këtu, Profeti është 

personi i tij i shenjtë dhe personaliteti i tij bujar dhe jo lutja e tij. 

                                                            
1
 “Suneni” i Ibn Màxheh, vëll. 1, f. 444 me nr. 1385; “Musnedi” i Ahmedit, vëll. 

4, f. 138. 
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 Kush e vlerëson fjalën “me lutjen” para fjalës “Profetin 

Tënd” dhe mendon se qëllimi është: “Të kërkoj Ty me lutjen e 

Profetit Tënd, ose të drejtohem ty me lutjen e Profetit Tënd”, në të 

vërtetë, ai gjykon pa argument dhe interpreton pa asnjë orientim. 

Sikur ndonjë imam hadithesh të kishte sjellë një hadith tjetër të 

ngjashëm përveç këtij hadithi, me siguri që atë do ta etiketonin 

xhehemi ose kaderi. 

 

2- Muhamedi është Profeti i mëshirës 

 Që të dalë sa më i qartë kuptimi i hadithit, qëllimi është 

kërkesa drejtuar Allahut me ndërmjetësinë e Profetit Muhamed 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe 

me personin e tij, në hadithin e mësipërm, pas togfjalëshit “Profeti 

Yt”, ka ardhur togfjalëshi “Muhamedin, Profetin e mëshirës”. Me 

këto dy shprehje, qëllimi nuk mund të jetë më i qartë se kaq. 

 

3- Fraza: “O Muhamed, unë i drejtohem Zotit tim!” 

 Kjo frazë tregon se i verbëri e mori personin e Profetit mjet 

për lutjen e tij, domethënë se ai kërkoi shërimin me personin e 

Profetit dhe jo me lutjen e tij. 
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4- Fraza e tij: “bëje atë shërues në mua”: 

 Kjo frazë ka këtë kuptim: O Zot, bëje Profetin shëruesin tim 

dhe pranoje ndërmjetësimin e tij në të drejtën time. Kuptimi nuk 

është: Pranoje lutjen e tij në të drejtën time. 

 

Kërkesa për falje, me lutjen e Profetit Muhamed (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe 

njerëzve të mirë pas vdekjes së tyre 

 Prej llojeve të kërkesave për falje, që praktikohen në mesin 

e myslimanëve, është edhe kërkesa për falje, me lutjen e Profetit 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), ose me lutjen e njerëzve të mirë, pas kalimit të tyre në jetën 

tjetër. 

 Por këtu pyetja që shtrohet vetvetiu, është: Kërkesa për 

falje, me lutjen e tjetrit, është e vlefshme, kur ai tjetri është gjallë 

dhe dëgjon kërkesën tënde dhe, pasi i përgjigjet kërkesës tënde, ai 

i lutet Allahut të Gjithëfuqishëm që të plotësojë kërkesën tënde, 

ose për suksesin e kërkesës tënde. Por kur personi me të cilin 

kërkohet ndihma, ka vdekur dhe është larguar prej kësaj bote, si 

mund të jetë i vlefshëm kërkimi i faljes, me lutjen e atij që ka 

kaluar në mëshirën e Allahut dhe nuk e dëgjon kërkesën? 

 Përgjigje: Vdekja, sipas shpalljes së Kur‟ànit dhe asaj që ka 

ardhur në Synetin profetik, nuk është në kuptimin e asgjësimit të 

njeriut e mosegzistencën e tij, por është në kuptimin e kalimit të tij 

prej një “shtëpie”, në një “shtëpi” tjetër, domethënë se jeta e tij 
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bëhet në një formë tjetër dhe shprehet me jetën “në botën e 

Berzahut”. 

 Këtë çështje ne e kemi trajtuar të plotë në librin tonë 

“Buhùthun Kur‟ànij‟jeh fit teuhijdi uesh‟shirki” – “Studime 

kur‟anore rreth Teuhidit e shirkut”.1 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 “Buhùthun Kur‟ànij‟jeh fit teuhijdi uesh‟shirki”, f. 116. 
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DOKTRINAT E VEHABIZMIT 5 

 

ËSHTË HARAM KËRKIMI  

I NDËRMJETËSIMIT ME PROFETIN 

MUHAMED  

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

 

Ymeti islam ndan një fjalë të përbashkët se ndërmjetësimi 

është një prej bazave të Islamit. Për ndërmjetësimin është 

shprehur Libri e Syneti dhe hadithet e ardhura me rrugët e 

familjes së pastër. Askush prej myslimanëve nuk e ka 

kundërshtuar kërkesën për ndërmjetësim, edhe pse në mesin e 

myslimanëve mund të ketë mosmarrëveshje në lidhje me disa 

veçanti të ndërmjetësimit.  

 Dijetarët kanë një mendim të përbashkët se Profeti 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) është njëri prej ndërmjetësuesve në Ditën e Kiametit. Këtu 

shtrohet pyetja: A lejohet apo nuk lejohet që ne të themi: “O i 

Dërguari i Allahut, ndërmjetëso për ne te Allahu!”? 

Gjithashtu, a lejohet apo nuk lejohet që ne të themi: “O Zoti 

im, bëje Profetin tonë, Muhamedin (Paqja dhe bekimi i Allahut 
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qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), ndërmjetësues për në Ditën e 

Kiametit? 

 Për ta bërë të qartë këtë çështje, do të sjellim tekstin e 

Muhamed bin Abdul Vehabit, në lidhje me këtë çështje: “Kërkesa 

për ndërmjetësim patjetër duhet të pritet prej Allahut dhe jo prej 

ndërmjetësuesve që njeriu të thotë: „O Zoti im, bëje Profetin tonë, 

Muhamedin, ndërmjetësues për në Ditën e Kiametit!‟ ose: „O Zoti 

im, bëji ndërmjetësues për ne robtë e Tu të mirë, ose engjëjt e tu, 

ose diçka tjetër të ngjashëm, me të cilët kërkohet prej Allahut dhe 

jo prej atyre, prandaj nuk thuhet: „O i Dërguar i Allahut!, ose: „O 

mik i Allahut, të kërkoj ndërmjetësimin!‟, ose diçka tjetër, për gjëra 

për të cilat s‟ka fuqi t‟i plotësojë askush përveç Allahut. Nëse 

njeriu bën një kërkesë të tillë, në ditën e Berzahut, kërkesa e tij do 

të jetë prej pjesëve të idhujtarisë.”.1 

 Për sa u tha më sipër, shënojmë se ndërmjetësimi i Profetit 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), si dhe ndërmjetësimi i të gjithë ndërmjetësuesve, është lutja e 

tyre drejtuar Allahut dhe kërkesa drejtuar të Gjithëmëshirshmit 

për faljen e fajtorëve për mëkatet që ata kanë bërë, kur Allahu i 

Lartësuar u ka dhënë atyre leje, që të luten në kushte të veçanta 

dhe sigurisht që Ai i përgjigjet lutjes për të cilën Ai ka dhënë leje, 

prandaj ndërmjetësuesit nuk luten për askënd përveç personave 

për të cilët Allahu ka dhënë leje që të luten për ta. 

 Bazuar mbi shpjegimin e mësipërm, rezulton se 

ndërmjetësimi është lutja e ndërmjetësuesit për fajtorin dhe 

kërkesa për ndërmjetësim, është kërkesa që ndërmjetësuesi të lutet 

                                                            
1 “El Hidàjetus senij‟jeh”, Kumtesa e dytë, f. 42. 
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për faljen e fajtorit. Në hadithe, lutja e myslimanit për vëllain e tij 

mysliman, është quajtur ndërmjetësim për të. 

 Enes bin Maliku thotë: “I kërkova të Dërguarit të Allahut, 

të ndërmjetësojë për mua në Ditën e Kiametit dhe ai më tha: „Unë 

do të veproj.‟”.1 

Sikur kërkesa për ndërmjetësim të ishte idhujtari (shirk), 

patjetër që Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!) do ta kishte ndaluar Enesin me të bërtitura 

prej asaj kërkese. 

 Edhe Muslimi transmeton në “Sahijhun” e tij, sipas 

përcjelljes së Ibn Abasit, i cili tregon se Profeti Muhamed (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: 

“S‟ka asnjë burrë mysliman që vdes dhe xhenazen e tij e falin 

dyzet burra, të cilët nuk i kanë vënë shok Allahut dhe Allahu të 

mos i bëjë ata ndërmjetësues për atë të vdekur.”.2 

 

Argumenti i vehabive, që është haram kërkesa për 

ndërmjetësim 

 Më sipër pamë se kërkesa për ndërmjetësim s‟është gjë 

tjetër veçse kërkesë për lutje drejtuar ndërmjetësuesit, por lutja e 

ndërmjetësuesit pranohet vetëm atëherë kur Allahu i Lartësuar i 

jep leje ndërmjetësuesit të ndërmjetësojë. Por vehabitë kanë 

dyshim dhe thonë se mbase me këtë leje për ndërmjetësim, joshen 

                                                            
1  “Tarijkhu Ibn Asàkir” – “Historia e Ibn Asakirit”, vëll. 9, f. 360; Shiko me 
kujdes fundin e hadithit. 
2 “Sahihu” i Muslimit, vëll. 3, f. 54. 
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e tundohen njerëzit e thjeshtë, ashtu siç vepronin idhujtarët, të 

cilët u drejtoheshin idhujve të tyre me kërkesën për të 

ndërmjetësuar për ta. Allahu i Lartësuar e ka emërtuar kërkesën e 

idhujtarëve adhurim për idhujt, prandaj edhe kërkesa e 

myslimanit drejtuar Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) për ndërmjetësim, është 

konsideruar adhurim ndaj Profetit. Allahu i Lartësuar thotë:  

َ ُعُ ْ  َو َ ُ وُلوَا َه ُ  يِ “ ُ ْل  َ ُ َن ِّبُ وَا اللََّ  ِ َ  اَل   ۚ  ُ َ َع ُآ َ  ِعْنَ  ااِ  َو َ ْعُ ُ وَا ِمْن ُ وِا اِا َم  اَل َ ُ رُّدُهْ  َواَل  َ ن ْ
 ” ُسْ َح  َُ  َو َ َع َ  َع َّ  ُ ْ رُِ واَ ج  َ ْعَلُ  ِ  ال ََّ  َواِا َواَل ِ  ْاَ ْ  ِ 

“Ue jaëbudùne min dùnil‟làhi mà là jedurr„rruhum ue là jenfeuhum ue 

jekùlùne hàulài shufeàunà indell‟llàhi, kul etuneb‟biùnell‟llàhe bimà là 

jaëlemu fis‟semàuàti ue là fil erdi, subhànehù ue teàlà am‟mà 

jushrikùne” – “Ata adhurojnë në vend të Allahut atë që as nuk u 

bën dëm, as nuk u sjell dobi dhe thonë: „Këta janë ndërmjetësit 

tanë te Allahu!‟ Thuaj: „A po i tregoni Allahut për diçka që Ai 

nuk e di në qiej dhe në Tokë?!‟ Qoftë i lavdëruar Ai dhe i 

lartësuar mbi gjithçka që ia shoqërojnë Atij (në adhurim)!”.1 

 Në fjalën e Allahut të Lartësuar: “  Ue“ - ”َو َ ْعُ ُ وَا ِمْن ُ وِا ااِ 

jaëbudùne min dùnil‟làhi” - “Ata adhurojnë në vend të Allahut atë 

që…” dhe, duke marrë parasysh frazën që vjen më pas në këtë 

ajet: “  ue jekùlùne hàulài shufeàunà“ - ”َو َ ُ وُلوَا َه ُ  يِ  ُ َ َع ُآ َ  ِعْنَ  ااِ 

indell‟llàhi” – “...dhe thonë: „Këta janë ndërmjetësit tanë te 

Allahu!‟”, tregohet mënyra e adhurimit që ata bënin për idhujt, e 

                                                            
1 Sure “Jùnus”, ajeti 18. 
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cilat jepet e qartë prej fjalës së vetë idhujtarëve: “ َ َه ُ  يِ  ُ َ َع ُآ” - 

“hàulài shufeàunà” - “...këta janë ndërmjetësit tanë...!”.1 

Në fjalët e ajetit të mësipërm, në radhë të parë, konstatohet 

se ata idhujtarë bënin dy punë: 

a- Ata adhuronin idhujt. Këtë e vërteton fjala e Allahut të 

Lartësuar: “ َ َو َ ُ وُلوَا َه ُ  يِ  ُ َ َع ُآ” - “ue jekùlùne hàulài shufeàunà” - 

“...dhe thonë: „Këta janë ndërmjetësit tanë te Allahu!‟”. 

b- Ata besojnë në ndërmjetësimin e idhujve dhe, për 

rrjedhojë, u kërkojnë idhujve të ndërmjetësojnë. Këtë e vërteton 

vetë fjala e tyre: “ َ َو َ ُ وُلوَا َه ُ  يِ  ُ َ َع ُآ” - “ue jekùlùne hàulài shufeàunà” - 

“...dhe thonë: „Këta janë ndërmjetësit tanë te Allahu!‟”. 

 Lidhësja e përdoruar në këtë fjali, sipas rregullave të 

sintaksës së gjuhës arabe, tregon ndryshim në kuptim. Këtu kemi 

të bëjmë me adhurim dhe atje kemi të bëjmë me kërkesën për 

ndërmjetësim. Përse kjo përzierje?!  

 Përfundimi: Adhurimi që idhujtarët bënin për idhujt, është 

një gjë dhe kërkesa për ndërmjetësim është një gjë tjetër, ndryshe 

nuk do të vinte lidhësja që lidh fjalën e dytë që është e mbështetur 

mbi fjalën e parë. 

E dyta: Supozojmë se adhurimi i idhujtarëve për idhujt 

realizohej me kërkesën e idhujtarëve, drejtuar idhujve për 

ndërmjetësim, por këtu ka një dallim mes kërkesës që idhujtari i 

bën idhullit për ndërmjetësim dhe kërkesës për ndërmjetësim që 

                                                            
1 “Mexhmùaturr rresàili uelmesàil” – “Korpusi i kumtesave e i çështjeve”, vëll. 
1, f. 15. 
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myslimani i drejton Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Idhujtari i bënte kërkesë 

idhullit të ndërmjetësojë për atë, sepse idhujtari besonte se idhulli 

ishte zot, prandaj ai e kishte lënë punën e ndërmjetësimit te 

idhulli. Kurse myslimani e kërkon ndërmjetësimin, për faktin se ai 

beson se Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) është rob i afërm te Allahu dhe 

ndërmjetësimi i tij do të marrë përgjigje, kur Allahu të japë leje për 

këtë. 

 

* * * 
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DOKTRINAT E VEHABIZMIT 6 

 

 

ËSHTË HARAM PREMTIMI I TAKSUR  

PËR PROFETËT E PËR EULIJAT  

 

 

 Vehabitë, si ndjekës të direktivave të Ibn Tejmijes, janë 

shprehur se është haram premtimi i taksur për profetët e për 

eulijat. Ibn Tejmije thotë se, kur kërkesa i drejtohet një profeti të 

vdekur, kjo kërkesë është e ndaluar, nga frika e idhujtarisë 

(shirkut), prandaj premtimi i taksur për varret, ose për të vdekurit 

në ato varre, është haram, është veprim i gabuar dhe është i 

ngjashëm me premtimet që idhujtarët taksnin për idhujt.1 

Ne themi: Është detyrim, që premtimi i taksur të 

shpjegohet nga ana e ligjit të fesë, me qëllim që të dalë qartë 

dallimi mes premtimit që idhujtarët taksnin për idhujt dhe 

premtimit që myslimanët taksin për profetët e për eulijat. 

Përngjasimi mes idhujtarëve e myslimanëve është përngjasim në 

                                                            
1 “Kàidetun xhelijletun fit‟teves‟suli uel vesijleti”, f. 103. 
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fjalë, pasi mes tyre e mes premtimeve të të dy palëve ka një 

ndryshim shumë të madh.  

Premtim i taksur, do të thotë detyrimi që njeriu i vë vetes të 

bëjë në punë, kur ai realizon qëllimin që ka, ose kur atij i kryhet 

nevoja që ka dhe, me këtë rast, ai thotë: “Për hir të Allahut, unë 

marr përsipër…” dhe përmend premtimin e taksur, kur atij i 

kryhet qëllimi, ose përmend nevojën që ka. 

 Për shembull: Për hir të Allahut i vë detyrë vetes të bëj 

hatme Kur‟ànin (të lexoj të gjithë Kur‟ànin), nëse do të kem sukses 

në provimet e shkollës. 

 Ky premtim i taksur është i bazuar në ligjin e fesë, por 

premtimi patjetër duhet të jetë vetëm për hir të Allahut. Nëse 

premtuesi thotë se e taksa për filanin, por në premtimin e tij ka 

metaforë, atëherë kuptimi është: Premtimi im është për hir të 

Allahut, që shpërblimi të jetë dhuratë për filanin. Shpërblimi për 

premtimin e taksur ndodh në tri persona:  

1- Shpërblimi është taksur për vetë premtuesin. 

2- Shpërblimi është taksur për një person të gjallë. 

3- Shpërblimi është taksur për një person të vdekur. 

 Njeriu e taks premtimin e tij për veten e vet, ose vetëm për 

një person, ose për shumë persona të gjallë. Gjithashtu, ai e taks 

premtimin e tij vetëm për një person të vdekur, ose për shumë 

persona të vdekur. 

 Në mesin e myslimanëve është i njohur premtimi i taksur 

për hir të Allahut dhe dhurimi i shpërblimit të fituar me mbajtjen 
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e premtimit njërit prej eulijave të Allahut, ose ndonjërit prej 

robëve të Tij të mirë. 

 Kjo rrugë veprimi ka ekzistuar gjatë gjithë shekujve, 

vazhdon deri në ditën e sotme dhe askush nuk e ka kundërshtuar 

këtë mënyrë veprimi, me përjashtim të Ibn Tejmijes dhe atyre që e 

ndjekin atë, të cilët thonë se ky lloj veprimi i myslimanëve është i 

ngjashëm me veprimin e idhujtarëve.  

Ibni Tejmije thotë: “Kush bën një premtim dhe e taks atë 

për Profetin, ose për ndonjë profet tjetër të vdekur, ose pret 

kurban dhe e taks kurbanin për Profetin, ky njeri është i ngjashëm 

me idhujtarët, të cilët bënin kurbane për hir të idhujve të tyre. Me 

këtë veprim, ky njeri ka adhuruar dikë tjetër dhe nuk ka adhuruar 

Allahun, domethënë se me këtë veprim ai është bërë mohues 

(kàfir)”.1 

 Vërejtje: Ka dallim mes dy premtimeve të taksura. 

Idhujtarët i taksnin premtimet e tyre për idhujt dhe idhujt për të 

cilët ata i taksnin premtimin e tyre ishin zotat e tyre të rremë. 

Myslimanët i taksin premtimet e tyre për hir të Allahut dhe 

myslimani thotë: “Për hir të Allahut, nëse dal me sukses në 

provime, kam taksur të bëj kurban një dele për Profetin Muhamed 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!)”. Me 

frazën “për hir të Allahut”, premtuesi ka qëllim Allahun e 

Gjithëfuqishëm, kurse me fjalën “për Profetin”, premtuesi ka 

qëllim përfitimin prej Profetit, nëpërmjet dhurimit të shpërblimit 

të arritur me kryerjen e premtimit, personit për të cilin është 

taksur premtimi.  

                                                            
1 “Furkànul Kur‟àn”, autori El Azàmij, f. 132. 
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Sipas rregullave të gramatikës së gjuhës arabe, parafjala 

“li” - “për” tregon personin për të cilin është taksur premtimi dhe 

parafjala “li” - “për” është e njëjtë, qoftë kur premtuesi thotë: 

“lil‟làhi” - “për hir të Allahut”, qoftë kur ai thotë: “lin‟nebij‟ji” - “për 

Profetin”.  

Në të dyja rastet s‟ka asnjë dallim në përmbajtjen e 

përdorimit të parafjalës “li”, në të dyja shprehjet. Në rastin “për hir 

të Allahut”, parafjala “li”, është për qëllimin, kurse në rastin e dytë: 

“për Profetin”, parafjala “li” është për të përfituar. Në një hadith 

thuhet se Sadi e ka pyetur Profetin Muhamed (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!): “Cila sadaka ka më 

shumë dobi, o i Dërguar i Allahut?” 

Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) i tha: “Uji.” 

Sadi hapi një pus dhe tha: “Ky pus është për nënën e Sadit.”1 

 Shprehja “ky është për nënën e Sadit”, parafjala “li” - “për”, 

në këtë shprehje, tregon se për cilin person bëhet dedikimi. Më 

sipër u shpjegua se parafjala “li” - “për”, në gjuhën arabe tregon 

presonin për të cilin takset sadakaja dhe jo që ai person të jetë i 

adhuruari, te i cili kërkohet afrimi.  

Me këtë mënyrë veprimi, myslimanët quhen Sadijun 

(ndjekës të veprimi të Sadit) dhe jo idhujtarë. 

 Në përgjigje të Ibn Tejmijes, El Khalidiji ka thënë: “Çështja 

qëndron në qëllimin e premtuesve, për faktin se punët vlerësohen 

sipas qëllimeve. Nëse premtuesi, me premtimin e tij, ka qëllim të 

                                                            
1 “Suneni” i Ebu Daudit, vëll. 2, f. 130, Hadithi: 1681; K. “Mirësia e dhënies ujë”. 
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vdekurin dhe që me atë premtim të afrohet te i vdekuri, ky 

premtim i taksur në këtë mënyrë, nuk lejohet dhe për këtë të gjithë 

ndajnë një fjalë të përbashkët. Por, nëse qëllimi i premtuesit për të 

taksurën që bëri, është për hir të Allahut të Lartësuar dhe që prej 

premtimit të tij, në një formë ose një formë tjetër, të përfitojnë të 

gjallët dhe shpërblimi i arritur me realizimin e premtimit të jetë 

për personin për të cilin është taksur premtimi, pa caktuar llojin e 

përfitimit, por në përgjithësi qëllimi është dhurimi i shpërblimit të 

arritur personit për të cilin është taksur premtimi, kjo mënyrë e 

taksjes së premtimeve në përgjithësi, është bërë traditë në mesin e 

myslimanëve, ose ajo ç‟ka bëjnë të afërmit e të vdekurit, prandaj, 

në të këtilla raste, është detyrim të mbahet besa për premtimin e 

taksur.”.1 

 Ai që i vë vetes qëllim të studiojë gjendjen e premtuesve, do 

të gjejë se ata, premtimin e tyre, e taksin për hir të Allahut dhe për 

të fituar kënaqësinë e Tij. Gjithashtu, ata, kur premtojnë të presin 

një kurban, kurbanin e presin me emrin e Allahut të Lartësuar 

(duke thënë: “Bismil‟làh”), por edhe me nijetin që shpërblimi i 

arritur prej prerjes së kurbanit, të përfitojë i vdekuri për të cilin 

është taksur premtimi për prerjen e kurbanit, njëkohësisht të 

përfitojnë edhe të varfrit prej mishit të atij kurbani. Kur njerëzit, 

në premtimet e tyre, të thonë: “Ky premtim është taksur për 

Profetin.”, ky premtim është në kuptimin: Ky premtim bëhet për 

hir të Allahut Fuqiplotë, me qëllim, dhurimin e shpërblimit të 

arritur për Profetin. Edhe në këtë rast, parafjala “për”, që siç u tha 

më sipër, në gjuhën arabe shprehet me germën “li”, në fjalën 

“lin‟nbej‟ji” – “për Profetin”, shpreh qëllimin se premtimi është 

taksur për Profetin dhe është i njëjtë me “li” - “për”, që ka ardhur 

                                                            
1 “Sulhul ikhvàn”, autori: El Khàlidij, f. 103. 
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në fjalën e Allahut të Lartësuar: “ ِ ْ ِ  َ َال ََّ َ  اُ  لِْلُ َ رَاِي َواْل  َ َّ  ِ” - “In‟nemes 

sadekàtu lil fukarài uel mesàkijni…” - “Sadakatë u takojnë 

nevojtarëve dhe atyre që s‟kanë asgjë…”.1 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Sure “Et Teube”, ajeti 60. 
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DOKTRINAT E VEHABIZMIT 7 

 

 

ËSHTË HARAM KËRKIMI I BEKIMIT ME 

SHENJAT E MBETURA PREJ PROFETËVE DHE 

PREJ NJERËZVE TË MIRË  

 

 

Vehabitë besojnë se bekimi me shenjat e mbetura prej 

miqve të Allahut është sikur i vë shok Allahut (shirk) dhe atë që e 

puth minberin e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), ata e konsiderojnë idhujtar 

(mushrik), edhe pse ai nuk e ka puthur minberin me qëllim 

adhurimi, por e ka puthur thjesht prej dashurisë që ka për Profetin 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!). Kjo dashuri ka qenë motivi që e ka shtyrë atë të kërkojë 

bekimin, ose shërimin me shenjat që kanë mbetur prej të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!). 

 Ndalimi për të kërkuar bekimin me shenjat e mbetura prej 

të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 
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mbi familjen e tij!), si dhe ndalimi për të puthur varrin 

(mauzoleumit) e tij të uruar, janë prej veprimeve më të ashpra që 

kanë ndërmarrë vehabitë kundër myslimanëve. Në këtë drejtim, 

ata përdorin një dikaster të policisë të emërtuar “Urdhërimi për 

punë të mirë dhe urdhërimi për ndalimin e punës së keqe” (el-

emru bil maërùfi uen‟nehju anil munkeri), madje këtë dikaster 

policësh, ata e kanë shpërndarë në të gjitha anët e xhamisë së të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), me qëllim që të ndalojnë njerëzit që të mos 

puthin kangjellat rrethuese të varrit të tij të shenjtë, minberin e tij 

të nderuar dhe mihrabin e bekuar të xhamisë së tij.  

Ky dikaster policësh i kundërvihet me ashpërsi e me 

mendjemadhësi myslimanëve që kanë ardhur aty për të plotësuar 

ritualet e Haxhit dhe i ndalojnë që të kërkojnë bekim me shenjat e 

Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), ose t‟i puthin ato shenja. Sa herë që vizitorët e 

ardhur prej viseve të largëta e të afërta, prekin me duar hekurat e 

trashë të kangjellave të varrit të Profetit Muhamed (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), po aq herë këta 

të pafajshëm goditen, derisa u del gjak prej duarve dhe po aq herë 

atyre u nëpërkëmbet nderi në xhaminë e shenjtë të Profetit 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!). E gjitha kjo sipas pretendimit të vehabive se kërkimi i bekimit 

dhe puthja e kangjellave të varrit të tij është adhurim për të 

varrosurin në atë varr. 
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Kur’{ni dhe bekimi 

 Profeti Jusuf (Paqja qoftë mbi të!) dërgoi këmishën e tij për 

babain e tij dhe u tha vëllezërve të tij: “Shkoni me këmishën time 

dhe hidhjani atë babait në fytyrë, që atij t‟i kthehet shikimi”. Këtë 

ngjarje e lexojmë në fjalën e Allahut të Lartësuar, kur na njofton 

për Profetin e Tij, Jusufin: 

 “  idh‟hebù bikamijsij hedhà“ - ”ِ ْ َهُ وا ِ َ ِ ْیِ   َه َذا  َأَْلُ وُا َعَلى َوْ ِ  َ ِ   َْأِا َ ِ ْْياً 

felkùhu alà uexh‟hi ebij jeëti besijren” – “Shkoni me këtë këmishë 

timen dhe vëreni në fytyrën e atit tim e ai do të shohë, dhe m‟i 

sillni tërë familjet tuaja!”.1 

Më pas, Allahu i Lartësuar, në po këtë sure, njofton: 

 “ ُر  َْلَ  ُا َعَلى َوْ ِ ِ  َ  ْ َ  َّ َ ِ ْْياً   Felem‟mà en xhàel beshijru el“ - ” َ َل َّ  َ ْا َ  َي اْلَ ِ ی ْ

kàhu alà uexh‟hihi ferted‟de besijren” – “Kur erdhi sjellësi i lajmit të 

mirë dhe ia vuri këmishën në fytyrë, atij iu kthye shikimi. Ai 

tha: „A nuk ju kam thënë se unë di nga Allahu atë që ju nuk e 

dini?”.2 

 Ajetet e nderuara flasin hapur e qartë për lejimin e bekimit 

me shenjat e profetëve e të eulijave, madje lejohet që edhe një 

profet, Profeti Jakub të kërkojë bekimin me këmishën e Profetit 

Jusuf (Paqja e Allahut qoftë për të dy!). Është e qartë se shërimi i 

Jakubit ishte prej Allahut Fuqiplotë, sepse vetëm Allahu është 

Ndikuesi në të gjitha sendet, kurse bekimi me këmishën, u bë mjet 

për shërimin e Jakubit, ashtu siç bëhet edhe ilaçi që jep mjeku mjet 

shërimi, me lejen e Allahut të Lartësuar. 

                                                            
1 Sure “Jùsuf”, ajeti 93. 
2 Sure “Jùsuf”, ajeti 96. 
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Bekimi dhe sjellja e myslimanëve 

 Mjafton të hidhet një shikimi i shpejtë mbi sjelljen e 

myslimanëve, duke filluar me sahabët dhe duke përfunduar me 

myslimanët e ditëve tona, që për ne të bëhet e qartë se myslimanët 

vazhdimisht kanë ndjekur rrugën e Synetit, kur kanë kërkuar 

bekimin e shërimin me shenjat e uruara të Profetit Muhamed 

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

 Ibn Haxheri ka thënë se çdo fëmijë i lindur gjatë jetës së 

Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) gjykohet se ai e ka parë atë dhe kjo për shkak se 

ensarët i çonin fëmijët e tyre te Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që të merrnin uratën 

dhe bekimin e tij, madje thuhet se me çlirimin e Mekës, banorët e 

Mekës filluan të shkojnë te Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) së bashku me fëmijët e 

tyre, me qëllim që ai t‟u lëmonte kokat e fëmijëve të tyre dhe të 

lutej që ata të kishin begati.1 

 Ndalimi i bekimit me varrin e pastër të Profetit Muhamed 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe 

me shenjat e mbetur prej të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka ardhur për shkak të 

këmbënguljes së emevive dhe në mënyrë të veçantë të Mervan bin 

El Hakemit, të mallkuarit, birit të të mallkuarit, me fjalën e të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!).  

                                                            
1 “El isàbetu”, vëll. 3, f. 631. 
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 El Hakimi ka nxjerrë në “Musterekun” e tij, sipas përcjelljes 

së Daud bin Salihut, i cili tregon: “Një ditë Mervani gjeti një burrë, 

i cili e kishte vënë kokën mbi varrin e Profetit Muhamed (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Mervani e kapi 

burrin për qafe dhe pastaj i tha: “A e di se çfarë po bën?” 

E ktheu burrin nga vetja dhe pa se burri ishte Ebu Ejub El 

Ensari, i cili iu përgjigj: “Po, e di. Unë s‟kam ardhur te guri, kam 

ardhur te i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!). Unë asnjëherë s‟kam ardhur te guri. Unë 

kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) të thotë: „Ju mos qani për fenë, 

kur drejtuesit tuaj të jenë prej familjes sime, por të qani për fenë, 

kur drejtuesit tuaj të mos jenë prej familjes sime.‟”.1 

 Gjithashtu, ai ka cituar prej Abdullah bin Ahmed bin 

Hanbelit dhe thotë: “E pyeta atë për një burrë i cili prek minberin 

e Profetit dhe kërkon të marrë bekimin, duke prekur e duke e 

puthur atë. Të njëjtin veprim, ose afërisht një veprim të njëjtë, ai 

burrë e bën edhe me varrin. Me këto veprime ai ka qëllim afrimin 

te Allahu i Lartësuar.” 

Ahmed bin Hanbeli tha: “Për këto s‟ka problem.”2 

 Ibn Tejmije, në librin “El xhevàbul bàhir”, tregon se Ibn 

Omeri ka puthur minberin.3 

 Ebu Bekr bin Ebu Shejbeh, në “Musan‟nefin”, e tij 

transmeton prej Zejd bin El Hab‟bab, i cili ka thënë: “Më ka folur 

                                                            
1 “El Mustedrek”, vëll. 4, f. 515. 
2 “El-ilelu ue maërifeturr rrixhàl”, vëll. 2, f. 492, me nr. 3243. 
3 “El xhevàbul bàhir”, f. 31. 
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Ebu Meududi dhe më tha: „Më ka folur Jezijd bin Abdulmelik bin 

Kasijt, i cili tregon: „Pashë disa sahabë të Profetit Muhamed (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), kur ai i la 

ata në xhami. Ata u ngritën e shkuan pranë shtyllave të minberit, i 

prekën ato dhe u lutën. Pastaj tha: „Unë pashë Jezijdin të vepronte 

kështu.‟”.1 

 

Vështrim 

 Redaktori i librit “El ilelu ue marëfiturr rrixhàli” ishte prej 

atyre që i shihnin me entuziazëm mendimet e Ibn Tejmijes dhe ai 

ka parë me kujdes thëniet që janë cituar prej tij. Nëse ato thënie 

mund të kundërshtojnë imamin e rrugës që ai ndjek, është 

përpjekur të shpjegojë transmetimin në atë mënyrë që nuk e prek 

dinjitetin e medh‟hebit dhe ka thënë: “Kjo (puthja e shtyllave të 

minberit) ka qenë atëherë kur ato shtylla prekeshin prej trupit të 

tij të uruar, kurse tani, pas ndryshimeve që janë bërë në xhaminë e 

Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), nuk mund të flitet më për ligjshmërinë e kërkimit të 

bekimit me prekjen e atyre shtyllave.”  

 Kurse, për sa i përket prekjes së varrit të Profetit Muhamed 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe 

kërkimit të bekimit me anë të kësaj prekjeje, kjo është një thënie 

shumë e çuditshme dhe nuk kam gjetur asnjë burrë që e ka cituar 

këtë thënie prej imamit. 

                                                            
1  “El Musan‟nef”, vëll. 4, K. “Në lidhje me prekjen e minberit të Profetit 
Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), f. 357. 
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 Në librin “El xhevàbul bàhir”, Ibn Tejmije, në lidhje me ata 

që vizitojnë varret, ka thënë: “Imamët ndajnë një fjalë të 

përbashkët se varri i Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) as nuk preket e as nuk puthet. E 

gjitha kjo është në kuadrin e kujdesit për ruajtjen e Njëtimit të 

Allahut (Teuhidit).”. 

 E para: Në lidhje me sa u tha më sipër, konstatohet: Dallimi 

mes dy minbereve, minberit që e ka prekur trupi i tij i nderuar dhe 

minberit që nuk e ka prekur trupi i tij, kjo thënie kundërshton 

bazat e vehabive, të cilët nuk mendojnë se përveç Allahut, asgjë 

tjetër s‟ka ndikim, ose lartësi, apo të tjera të ngjashme. Sikur ne të 

themi se minberi i prekur prej trupit të tij të uruar ka ndikim, kjo 

thënie është në kundërshtim me besimin se Zoti është Një e i 

Vetëm. 

 E dyta: Sikur bekimi të ishte kushtëzuar me prekjen e turpit 

të Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), atëherë përse dy të moshuarit (Ebu Bekri dhe 

Omeri) lanë porosi të varroseshin në dhomën ku ishte varrosur 

Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), megjithëse dheu i varreve ku ata u varrosën nuk 

ishte prekur prej dheut të varrit ku prehet trupi i uruar i Profetit 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!)? 

 E treta: Si është e mundur që ai të mohojë prekjen e varrit të 

Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), në një kohë kur vetë thotë: “Imamët ndajnë një fjalë 

të përbashkët se varri i Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) as lëmohet e as 
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puthet...”, krahas faktit që sahabiu i madh dhe mikpritësi i Profetit 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), Ebu Ejub El Ensari, e ka prekur varrin e Profetit Muhamed 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe të 

gjithë e panë se atë e ndaloi të mos e prekte varrin, kundërshtari i 

Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) dhe i familjes së tij, Mervan bin El Hakemi.  

 

* * * 
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DOKTRINAT E VEHABIZMIT 8 

 

 

ËSHTË HARAM RESPEKTIMI I 

DITËLINDJES DHE I DITËVE TË VDEKJEVE 

TË MIQVE TË ALLAHUT E TË BESNIKËVE 

TË TIJ  

 

 

Te Ibn Tejmije dhe te Ibn Abdul Vehabi konsiderohet sajesë 

(bidat) dhe veprim i keq respektimi i ditëlindjes së Profetit 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) me ceremoni, me këndim Kur‟àni, me recitime poemash e 

vjershash, me të cilat thuhen lavdërime për Profetin Muhamed 

(Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), ose 

me shpërndarje ushqimi e me veprime të tjera, që konsiderohen të 

fushës me të cilën shprehet dashuria për Profetin Muhamed (Paqja 

dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), respekti 

ndaj tij e lartësimi i tij, ashtu siç e ka lartësuar atë vetë Allahu 

Fuqiplotë, me fjalën e Tij: “ َ َوَ  َ ْعَن  َلَ  ِ ْ َر” -  “Ue refaënà leke dhikreke” – 

“dhe Ne për ty e lartësuam kujtimin tënd.”. (Sure “El Inshirà”, 

ajeti 4). 
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 Shehu Abdurrahman bin Hasen Al Esh‟shejkh ka thënë: 

“Ata idhujtarë kanë sajuar festa të reja te varret që adhurohen në 

vend që të adhurohet Allahu dhe i emërtojnë festa, si për 

shembull ditëlindja e Bedevijit në Egjipt, etj. Në të vërtetë, në ato 

festa, ka elemente idhujtarie dhe mëkate të mëdha.”1 

 Muhamed Hamid El Fekij ka thënë se ditëlindjet e 

përkujtimoret që kanë mbushur vendin në emër të eulijave, janë 

një lloj adhurimi e madhërimi për ta.2 

Shkaku që gjendet prapa të gjitha këtyre devijimeve është 

se vehabitë deri tani nuk e kanë përcaktuar as kuptimin e Njëtimit 

të Allahut (Teuhidit), as vënies shok Allahut (shirkut) e as 

adhurimit, për rrjedhojë, çdo respekt për miqtë e Allahut (eulijat) 

ata e konsiderojnë adhurim kushtuar atyre dhe vënie shok Allahut 

të Lartësuar. Autori vehabi El Fekij, në një hytbe të tij, pa krye e pa 

këmbë, fjalët “adhurim” e “madhërim” i bëri të barabarta dhe i 

përmendi këto dy fjalë si të ishin sinonime të njëra-tjetrës, duke 

menduar se të dyja fjalët kanë të njëjtin kuptim.  

 Adhurimi është madhërimi ndaj atij që besohet se është 

hyjni e zot dhe është e barabartë, qoftë kur i adhuruari është 

Krijuesi i botës, qoftë kur i adhuruari është krijesë, së cilës i 

atribuohet rregullimi i punëve të botës. Me fjalë më të thjeshta, i 

adhuruari ose është Zot i vërtetë, ose është zot i rremë, për të cilin 

besohet se kryen punët e Zotit të vërtetë. Për sa i përket respektit 

që i bëhet njeriut, duke besuar se ai është prej robëve të mirë të 

Allahut, ky veprim është nderim dhe jo adhurim. Sikur ne të 

                                                            
1 “Kurr‟rretul ujùn”, f. 154. 
2
 “Taëlijku Fet‟hul Mexhijd”, f. 154. 
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komentonim adhurimin me fjalët “nderim” e “madhërim”, nuk do 

të ishte e mundur të shkruhej emri i askujt në regjistrin e atyre që 

besojnë se Allahu është Një e i Vetëm (Teuhid). 

 Tani që u njohëm me ato që u thanë më sipër, themi se 

Kur‟àni Famëlartë u bën thirrje myslimanëve të madhërojnë 

Profetin Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), ashtu siç njoftohet në ajetin e nderuar:  

 “ اْلُ ْ ِلُحواَ   ُولَ ِ َ  ُه ُ   ۙ  َ  لَِّذْ َن  َمُنوا ِ ِ  َوَع َُّ وُا َوَ َ ُروُا َوا  َّ َ ُعوا النُّدوَ  الَِّذَي  ُْ  َِ  َمَع ُ “

“…fel‟ledhijne àmenù bihi ue az‟zerùhu ue nesaerhù uet‟tebeun nùrel 

ledhij unzile meahù ulàike humul muflihùne” – “…ata që e besuan 

atë, e nderuan atë, e ndihmuan atë dhe ndoqën dritën 

(udhëzimin) që u zbrit së bashku me të, ata janë të shpëtuarit.”.1  

Fjalët që kanë ardhur në këtë ajet janë: 

 .”àmenù bihi” – “e besuan atë“ - ” َمُنوا ِ  ِ “ -1

 .”ue az‟zerùhu” – “e nderuan atë“ - ”َوَع َُّ واُ “ -2

 .”ue nesarehù”– “e ndihmuan atë“ - ”َوَ َ ُرواُ “ -3

4- “  uet‟tebeun‟nùre” – “dhe ndoqën dritën“ - ”َوا  َّ َ ُعوا النُّدو َ 

(udhëzimin)”. 

 Qëllimi me fjalën e Allahut të Lartësuar: “ َُوَع َُّ وا” - “ue 

az‟zerùhu” – “e nderuan atë” është respekt e madhërim, për faktin 

se është vullneti i Allahut që i dashuri i Tij, Mustafa, të jetë 

                                                            
1 Sure “El Aàf”, ajeti 157. 



........................................................Mesh’hebet islame – Grupimet dhe fraksionet............................................................  

494 

përgjithmonë i madhëruar e i respektuar, prandaj ceremonitë 

festive që organizohen me rastin e ditëlindjes së tij janë 

konkretizim i fjalës së Allahut të Lartësuar: “ َُوَع َُّ وا” - “ue az‟zerùhu” 

– “e nderuan atë”. 

Pa dyshim që prej bazave të Islamit është edhe dashuria 

për Profetin Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) dhe për këtë tregojnë ajetet e Kur‟ànit dhe 

hadithet e Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!).  

Allahu i Lartësuar thotë:  

َرُ ُ ْ  َو َْمَوا ٌ “  ا ْ تَ َر ْ ُتُ وَه  َوَِتَ َ ٌ  َاَْ ْوَا َ َ  َ َه  اِ ُ ْل ِ ْا َ  َا   َ آُُ ْ  َو َ ْ َن آُُ ْ  َوِ ْ َواُ ُ ْ  َو َْزَواُ ُ ْ  َوَعِ ی ْ
َواللَُّ  اَل  َ ْ ِ ي   ۗ  َوَمَ  ِ ُن  َ ْرَ ْو َ َ   َ َ بَّ ِ لَْیُ   مِّبَن اِا َوَ ُسولِِ  َوِ َ  ٍ  ِ  َسِ ْیِلِ   َ تَ َر َُّ وا َ  َّ  َْأِتَ اللَُّ   َِأْمرِاِ 

 ”اْلَ ْوَا اْلَ  ِسِ ْ َ 

“Kul in kàne àbàùkum ue ebnàùkum ue ikhvànukum ue ezvàxhukum ue 

ashijretukum ue emvàulunni ktereftumùhà ue tixhàretun takhsheune 

kesàdehà ue mesàkinu terdaunehà ehab‟bu ilejkum minell‟llàhi ue 

resùlihi ue xhihàdin fij sebijlihi fetereb‟besù hat‟tà jeëtijell‟llàhu biemrihi 

uell‟llàhu là jehdil kaumel fàsikijne” – “Thuaj: „Nëse etërit tuaj, bijtë 

tuaj, vëllezërit tuaj, gratë tuaja, farefisi juaj, pasuria juaj që e 

keni fituar, tregtia për të cilën keni frikë se nuk do të shkojë 

mirë dhe shtëpitë ku e ndieni veten rehat, janë më të dashura 

për ju sesa Allahu, i Dërguari i Tij dhe lufta në rrugën e Tij, 

atëherë pritni derisa Allahu të sjellë vendimin (dënimin) e Tij. 

Allahu nuk e udhëzon në rrugën e drejtë popullin e pabindur.”.1 

                                                            
1 Sure “Et Teube”, ajeti 24. 
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 Edhe i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka thënë: 

1- “Asnjëri prej jush nuk ka besuar, derisa unë të jem te ai 

më i dashur se prindërit e se fëmijët e tij.”.1 

2- “Betohem për Atë që shpirti im është në dorën e Tij, 

asnjëri prej jush nuk ka besuar, derisa unë të jem te ai më i dashur 

se prindërit e se fëmijët e tij.”.2 

3- “E gjen ëmbëlsinë e besimit e shijen e tij vetëm personi 

në të cilin janë tri: për atë s‟ka më të dashur se Allahu e i Dërguari 

i Tij; ai dashuron për hir të Allahut dhe urren për hir të Allahut 

dhe për atë është më e dashur të ndizet një zjarr i madh dhe ai të 

bjerë në atë zjarr, se sa t‟i bëjë shok Allahut ndonjë send.”.3 

 Nën dritën e këtyre ajeteve e haditheve organizohen festa e 

ceremoni, në kujtim të ditëlindjes së Profetit Muhamed (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Në ato 

ceremoni festive mbahen leksione, recitohen poema që lartësojnë 

kujtimin dhe pozitën që ai ka në Librin e Allahut. Këto festa janë 

një konkretizim i asaj dashurie për të cilën urdhëron Allahu dhe i 

Dërguari i Tij, me kusht që këto festime e ceremoni të mos 

shoqërohen me gjëra haram. Të gjitha ceremonitë e festimet e 

organizuara me rastin e ditëlindjes së Profetit Muhamed (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), në të gjithë 

shekujt, janë organizuar nën prizmin e parimit të dashurisë për 

Profetin Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), dashuri për të cilën urdhëron Kur‟àni dhe Syneti. 
                                                            
1 “Xhàmiul usùl”, vëll. 1, f. 237-238, Nr. 20- 22. 
2 Po aty. 
3 Po aty. 
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 Autori i librit “Tàrijkhul khamijs” - “Historia e muajit të 

pestë”1, Ed‟dijàr Bekrij, në lidhje me këtë çështje, thotë: 

“Myslimanët vazhdojnë të festojnë ditëlindjen e Profetit 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!). Gjatë këtij muaji ata organizojnë gosti. Gjatë netëve të këtij 

muaji japin lloje të ndryshme sadakash, shfaqin gëzim, shtojnë 

punët e mira dhe këndojnë pjesë të shkruara në kujtim të 

ditëlindjes së tij të uruar. Këto festime vijnë për myslimanët me 

begati e me mirësi të shumta. Allahu e mëshiroftë atë që netët e 

muajit të ditëlindjes së uruar i konsideron net feste dhe ky burrë le 

të jetë motiv për këdo që ka në zemrën e tij sëmundje dhe vuan 

prej asaj sëmundjeje.”.2 

 

===*===*===*===*===*=== 

 

Këto ishin bazat e doktrinave të vehabive, të cilat ata i 

studiojnë në universitetet e tyre dhe i përhapin me shumë zell e 

me entuziazëm në mesin e myslimanëve. Tani jemi njohur se 

bazat e tyre janë baza pa themel dhe të gjitha janë mendime 

personale, të shkëputura prej Librit e prej Synetit, në një kohë që 

te ato s‟ka asgjë të vërtetë e asgjë të drejtë. 

 Kanë mbetur pa u përmendur edhe disa baza dytësore të 

vehabive, siç janë: 

1- Është haram betimi në Allah, me të drejtën e eulijave. 

                                                            
1 “Tàrijkhul khamijs”, vëll. 1, f. 323. 
2 El mevàhibul ledun‟nijeh”, vëll. 1, f. 27. 
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2- Është haram betimi në ndonjë gjë tjetër dhe jo në Allah.  

3- Është haram që robi të mbështetet në ndonjë tjetër dhe jo 

në Allah.  

4- Është haram të qahet për të vdekurin. 

  Ka edhe të tjera doktrina të ngjashme, por, që të 

gjitha, me tekstin e Librit, me tekstin e Synetit dhe me sjelljen e 

praktikën e myslimanëve, janë enigma. Në enciklopedinë tonë 

“Buhùthun fil mileli uen‟nehali”, në vëllimin. 4, kemi dhënë 

shpjegime të qarta rreth atyre doktrinave. Kush dëshiron më 

shumë hollësi, le të lexojë enciklopedinë e lartpërmendur, si dhe 

libra të tjerë që kemi shkruar rreth këtij grupimi.  

 Lus Allahun e Gjithëfuqishëm të bashkojë myslimanët dhe 

të forcojnë radhët e tyre në rrugën e më të mirës për Islamin e për 

myslimanët. 

 

* * * 
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DRUZËT  

 

 

 Fjala “druzë” është shumësi i fjalës “derzij”. Është fjalë 

turqisht, që do të thotë “rrobaqepës” dhe është prej fjalëve të hyra 

në gjuhën arabe.  

 Druzët janë një grupim “bàtinij” (rrymë filozofike-fetare që 

kërkon mendimet e fshehura në shkrimet e shenjta) dhe që kanë 

doktrina sekrete. Janë të shpërndarë në malet e Libanit, në Huran 

dhe në El Xhebelul Aëla në rrethinat e Halebit. 

 Rreth druzëve nuk është shkruar asgjë që mund të shërbejë 

si mbështetje, sepse druzët nuk janë prej grupimeve që i përhapin 

doktrinat e veta, ç‟ka do t‟i mundësonte studiuesit të 

mbështeteshin në shkrimet e tyre dhe që atij t‟i shërbejnë si 

dokumente. 

 Më sipër kemi parë se ismailitë ishin një grupim unik dhe 

se ata u ndanë në kohën e imamit të njëmbëdhjetë, El Hakim 

Bil‟làh. Gjithashtu, kemi parë se njëri grup i ndarë prej ismailive, 

grupi i druzëve, thanë se imami i tyre, El Hakim Bil‟làh, është 

fshehur dhe ai nuk ka vdekur. Ata thonë se El Hakimi thirri 

Hamza bin Ali El Farisij, që thirrej me epitetin “Durzij” dhe e 

urdhëroi të shkonte në trevat e Shamit, që të merrte në dorë 

kryesinë e thirrjes së ismailive dhe qendrën e tij ta bënte në vendin 

e quajtur Vàdit Temijm.  
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Gjithashtu, Imam El Hakim e quajti Durzij‟jin Es Sej‟judul 

Hàdij – “Zotëria udhëzues në rrugën e drejtë”. Brenda një kohe të 

shkurtër, Durzij mundi të përhapë thirrjen e ismailive në ato treva 

dhe vazhdoi në këtë rrugë, derisa mori lajmin për vdekjen e Imam 

El Hakimit. Djali i Imam El Hakim Edh Dhàhir mori përsipër 

postin e imamit. Por Durzij jo vetëm që nuk e pranoi se Imam El 

Hakimi kishte vdekur, por pretendoi se ai ishte fshehur dhe 

kështu ai u përmbajt në thënien se El Hakimi vazhdonte të ishte 

imami dhe kthimi i tij pritej. Me këtë doktrinë, druzët u ndanë prej 

ismailive. Kjo ndarje ka ndodhur në vitin 411 të Hixhretit.1 

 

Doktrinat e druzëve 

 Enciklopeditë e Departamentit të Dijeve Islame kanë 

trajtuar anë të ndryshme prej doktrinave të druzëve, por 

ekzaminimi i realitetit të doktrinës së tyre është punë shumë e 

vështirë, për shkak të zakonit të druzëve, për të mbajtur në 

fshehtësi të plotë doktrinat e tyre, prandaj në biblioteka nuk 

gjenden libra të druzëve. 

 Për të gjitha këto shikohet një papajtueshmëri në fjalët e 

historianëve rreth doktrinave të druzëve. Ja për shembull: El 

Bustani i përshkruan ata më një pamje të bardhë e të ndritshme. 

Ai i pastron druzët prej të gjitha akuzave që hidhen mbi ta, për 

punë të urryera.2 Të kundërtën me këtë autor, e shikojmë në 

autorin Ferijd Vexhdij, në Departamentin e Shkencave, të shekullit 

                                                            
1 Shiko në “Tàrijkhud daëvetil ismàilij‟jeh”, f. 238. 
2 El Bustànij, “Dàiretul meàrif”, vëll. 7, f. 675-677. 
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të katërmbëdhjetë,1 ku për druzët thuhen shumë punë të urryera e 

të kobshme. 

 Për shembull, El Bustani citon dhe thotë se druzët besojnë 

se Allahu është Një i Vetëm. Për Allahun s‟ka as fillim e as 

mbarim. Shpirtrat janë të përjetshëm, që pësojnë shndërrime në 

trupat e njerëzve, domethënë “kopjojnë njëri-tjetrin”. Patjetër për 

shpirtrat duhet të ketë shpërblim dhe dënim në Ditën e 

Llogaridhënies, sipas punëve që kanë bërë. Kjo botë është bërë të 

jetë me fjalën e Allahut të Lartësuar: “Bëhu!” dhe ajo menjëherë u 

bë. Jetët janë të caktuara, ashtu siç njoftohet me fjalën e Allahut të 

Lartësuar: “ َر اللَُّ   َ ْ   ً ِ َ ا َ  َي َ َ ُلَ    Ue len juekh‟khirell‟llàhu“ - ”َوَلْن  ُ َ  ِّب

nefsen idhà xhàe exheluhà...” – “Allahu kurrë nuk e shtyn jetën e 

njeriut për më vonë, kur atij i soset afati i vet…”.2  

Allahu ka dijeni për të gjitha sendet. Druzët respektojnë 

profetët e përmendur në librat e zbritura. Ata besojnë te Profeti 

Mesi, por nuk pranojnë që ai është hyjni dhe se është kryqëzuar. 

Emrat e disa profetëve te druzët janë ashtu siç i kanë emrat e tyre 

në librat e zbritur. Për disa profetë të tjerë, ata kanë emra të tjerë, 

si i shenjti Xherxhis, i cili te druzët është Hidri. Emrat e profetëve 

të tyre janë: Shuajb, Sulejman, Selman El Farisij, Lukman dhe 

Jahja. Te doktrinat e druzëve patjetër do të ndodhë tubimi i 

përgjithshëm e llogaridhënia. Grupi i druzëve ndahet në Ak‟kàl 

(të mençur) dhe në Xheh‟hàl (të paditur).  

 Ak‟kàlët janë të parët e grupit. Druzët kanë dy kryetarë 

fetarë, të cilët quhen dy shehët e ak‟kàlëve dhe të gjitha dispozitat 

fetare i delegohen atyre të dyve. 
                                                            
1 Ferijd Vexhdij, “Dàiretu meàrifil karnirr rràbië ashere”, vëll. 4, f. 26-28. 
2 Sure “El Munàfikùn”, ajeti 11. 
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 Ak‟kàlët e druzëve urdhërojnë qëndrimin larg dyshimit, 

idhujtarisë, rrenës, vrasjes, mëkatit, kurvërimit, vjedhjes, 

mendjemadhësisë, hipokrizisë, mashtrimit, zemërimit, urrejtjes, 

çuarjes e prurjes së fjalëve, korrupsionit, ligësisë, smirës, pijeve 

dehëse, lakmisë, përgojimit, të gjitha epsheve dhe punëve të 

ndaluara, refuzojnë ushqimet e pijet e turpshme, qëndrojnë larg 

pirjes duhan, shakave, talljeve, qesëndisjes, qëndrojnë larg gjërave 

që bëjnë për të qeshur dhe larg të gjitha punëve që janë në 

kundërshtim me vullnetin e Allahut të Lartësuar. Heqja dorë prej 

betimit në Allah, për të vërtetën dhe për gënjeshtrën. Heqja dorë 

prej sharjes, prekjes në nder të grave të ndershme dhe lutja për 

gjera që u sjellin dëm njerëzve.(1) 

 Siç shihet, El Bustani i ka paraqitur druzët me një fotografi 

të bardhë, në të cilët s‟ka asgjë që mund të thuhet në adresë të 

tyre, se është në kundërshtim me ligjin e fesë islame, me 

përjashtim të besimit tyre që shpirtrat “kopjojnë njëri-tjetrin” dhe 

në profetësinë e Selman El Farisiut.  

 Përballë kësaj ekspozeje, Ferijd Vexhdij jep për druzët një 

përshkrim të kundërt. Tani le të shikojmë një anë të fjalës së Ferijd 

Vexhdij, në lidhje me doktrinat e druzëve: 

 Në doktrinat e drurëve, El Hakim Biemril‟làh është vetë 

Allahu dhe ai është shfaqur në tokë dhjetë herë. Herën e parë 

është shfaqur në El Ala dhe pastaj në Bariz. El Hakimi ka 

vazhduar të shfaqet, derisa u bënë dhjetë herë. El Hakimi nuk ka 

vdekur, por qëndron i fshehur, derisa të dalin jexhuxhë 

maxhuxhët, të cilët druzët i quajnë njerëz të nderuar. El Hakimi 

do të shfaqet në “Ruknul jemànij” të Qabes, në Mekë, do t‟i japë 

Hamzait shpatën e medh‟hebit, me të cilën ai do të vrasë Iblisin e 
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shejtanin, pastaj do të shembë Qaben, do të shkatërrojë kristianët e 

myslimanët dhe do të sundojë në tokë përjetësisht. 

 Druzët besojnë se Iblisi u shfaq në trupin e Ademit, pastaj 

në trupin e Nuhut, pastaj në trupin e Ibrahimit, pastaj në trupin e 

Musait, pastaj në trupin e Isait dhe pastaj në trupin e Muhamedit. 

Gjithashtu, shejtani u shfaq në trupin e djalit të Ademit, pastaj në 

trupin e Samit (djali i Nuhut), pastaj në trupin e Ismailit, pastaj në 

trupin e Jushes, pastaj në trupin e Shem‟ùn Es Safa, pastaj në 

trupin e Ali bin Ebu Talibit, pastaj në trupin El Kad‟dahut, 

themeluesi i thirrjes së karamitëve. 

 Druzët besojnë se numri i shpirtrave është i kufizuar dhe 

shpirti që del prej trupit të të vdekurit rikthehet në këtë botë në 

trupin e një fëmije të ri. 

 Druzët shajnë të gjithë profetët dhe thonë se e keqja dhe e 

liga janë dy. Ata janë: Ebu Bekri dhe Omeri. Gjithashtu, druzët 

thonë se fjala e Allahut të Lartësuar: 

 “ َ  ااَْْ ُر َواْلَ ْیِ ُر َوْا َْ َ  ُ  َوْاَ ْزاَلُا  ِْ ٌ  مِّبْن َعَ ِل ال َّْی َ اِ  َّ  ِ” - “in‟nemel khamru uel 

mejseru uel ensàbu uel ezlàmu rixhsun min amelsh shejtàni” – “…me 

të vërtetë vera, bixhozi, idhujt dhe shigjetat e hedhura (për fall) 

janë prej ndyrësirave të djallit…”.1 

I adresohet katër imamëve dhe ata janë prej punës së Muhamedit. 

 Druzët besojnë se El Hakimi është shfaqur për ata në fillim 

të vitit 408 të Hixhretit dhe rrëzoi për ta detyrimet: namazin, 

agjërimin, zekatin, Haxhind, luftën në rrugën e Allahut, velajetin 

dhe dëshminë. 
                                                            
1 Sure “El Màide”, ajeti 90. 
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 Te druzët ekziston një shtresë njerëzish që njihen si të 

pastër, të cilët janë njerëz me besim të thellë dhe të përkorë. Prej 

tyre ka që nuk martohen, prej atyre ka që agjërojnë gjatë gjithë 

kohës, prej tyre ka që nuk hanë mish dhe nuk pinë verë.1 

 Meqenëse doktrinat e druzëvë kanë mbetur të fshehura e të 

panjohura, duhet të kufizohemi vetëm me kaq sa u tha, derisa 

librat e tyre të botohen dhe me këtë rast do të mundësohet që të 

shikohet edhe në të vërtetën e çështjeve të besimeve të druzëve, 

prandaj ne jemi prej atyre që e urojnë që kjo të ndodhë dhe nuk 

japim asnjë gjykim, në lidhje me këtë grupim, derisa gjendjet e 

tyre të bëhen të qarta. 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Muham‟med Ferijd Vexhdij, “Dàiretul meàrif”, vëll. 4, f. 26-28. 
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NUSAJRITËT  

 

 Të shkruhet për nusajritët, si për të gjitha grupimet e 

shi‟ave është një punë shumë e vështirë, veçanërisht për nusajritët 

që u detyruan të jenë të fshehur dhe të mblidhen në vetvete. Ata 

jetuan nën ombrellën e ruajtjes. Kushdo që shfleton historinë, do 

të gjëje se për ata nuk thuhet asnjë fjalë lavdëruese dhe kjo për 

shkak të heshtjes së thellë e ruajtjes në fshehtësi të doktrinave të 

tyre. Librat që flasin për grupet, janë të mbushura me sharje për ta 

dhe etiketimin e tyre mëkatarë dhe mohues. Fakti që nusajritë 

kanë marrë e kanë dhënë vetëm mes tyre, nuk e mundëson 

mbështetjen te ato që janë thënë për nusajritët, përveçse, nëse i 

referohemi librave të grupit tyre, ose të bashkëjetohet me ta në 

vendin ku ata banojnë, derisa të dalë në dritë e vërteta, pasi vetëm 

kështu njeriu ka mundësi të njihet me të fshehtat e doktrinave të 

tyre dhe me bazat e tyre kaq të mbuluara. 

 Nusajritët janë një grup që e themeloi Muhamed bin Nusajr 

En Nemijrij, i cili ishte prej shokëve të Imam Hasan Askeriut. Kur 

vdiq Imam Hasan Askeriu, ai pretendoi për argumentin, madje ai 

nuk u mjaftua vetëm me kaq, por pretendoi se ai është profet i 

dërguar prej Allahut të Lartësuar. Mbase ka të ngjarë të ketë 

pretenduar edhe se është zot dhe ka lejuar gjërat e ndaluara. 

 Shehu El Eshari, në librin “Asnàful gàlijeh” - “Llojet e 

ekstremistëve”, ka thënë: “Një grupim prej rafidive, të cilët quhen 
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numejrij, shokë të En Numejrij‟jit, thonë se Filluesi i krijesave 

gjendet në En Numejrij‟jin.”1 

 Gjendjen e En Numejrijit e ka shpjeguar qartë shehu Et 

Tùsij, në kapitullin që shkroi në lidhje me pretenduesit e prijësit 

më të madh, ndër të cilët ai ka numëruar Esh Sher‟ij‟jin dhe 

Muhamed bin Nusajr En Numejrij. 

 Shehu Et Tùsij ka thënë se Muhamed bin Nusajr En 

Numejrij ishte prej shokëve të Ebu Muhamed Hasan bin Ali dhe, 

kur vdiq Ebu Muhamedi, ai pretendoi postin e Ebu Xhafer 

Muhamed bin Uthmanit dhe tha se ai është imami i kohës. 

Gjithashtu, En Numejrij pretendoi se atij i takonte të ishte prijësi 

më i madh, por atë e diskreditoi Allahu për mosbesimin e për 

injorancën që tregonte, njëkohësisht atë e mallkoi edhe Ebu Xhafer 

Muhamed bin Uthmani, i cili shpalli se ai nuk mbante asnjë 

përgjegjësi për bëmat e fjalët e En Numejrijit, por është fakt se En 

Numejriji, të gjitha këto pretendime, i ka shfaqur pas Esh 

Sheri‟ij‟jit.2 

 Në këtë kuptim, në mesin e myslimanëve, vështirë të gjesh 

ndonjë që të këtë adaptuar mendimet e nusajrive, me përjashtim 

të ndonjë të shkujdesuri, ose ndonjë që e bën me qëllim. Ka shumë 

të ngjarë që fjalët që thuhen kundër nusajrive, në realitet, të mos 

kenë asnjë bazë, por të jenë thjeshtë akuza të bëra në adresë të 

grupit të shi‟ave, prej armiqve të tyre.  

 E vërteta është se Muhamed bin Nusajr En Numejrij ishte 

person shqetësues, i rrethuar me shumë paqartësi. 

                                                            
1
 “Mekàlàtu islàmij‟jijne”, vëll. 1, f. 15. 

2 “El gajbetu”, autori: Et Tùsij, f. 398-399. 
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 Për atë, herë thoshin se është prej dijetarëve të shquar të 

Basras, por kjo thënie është e gradës “Dobët”.1 

Herë thoshin se ai ishte prej shokëve të Imam Xhevadit.2 

 Herë tjetër thoshin se ishte prej shokëve të Imam Askeriut 

dhe ishte ekstremist.3 

 Herë-herë, për atë kanë thënë se është dijetar i shtrirë 

shumë në fjalë dhe është prej dijetarëve të Basras, megjithëse këto 

dy cilësime nuk mund të jenë bashkë.4 

 Prej atyre që kanë folur e kanë shkruar për En Numejrijin 

ka edhe të atillë që nuk janë të qartë në fjalët që kanë thënë, pasi 

kanë shkuar deri aty sa emrin e tij ta vënë në listën e të grupuarve 

për qëllime e interesa të përbashkëta.5 

 

Alevitët dhe origjina e emërtimit nusajri 

 Ka edhe pena të qëllimshme, që janë munduar të thonë se 

alevitët e përhapur në krahinat e Shamit, të Irakut, të Turqisë e të 

Iranit janë të grupit të devijuar të nusajrive, por të gjithë alevitët e 

sotëm i hedhin poshtë të gjitha këto thënie.  

 Mendoj se shkaku për këto akuza qëndron në tiraninë e në 

dhunën e pushteteve të padrejta që kanë shtrembëruar e kanë 

nxirë të vërtetën rreth alevive, madje ata kanë përdorur kundër 

                                                            
1 “Tenkijhul mekàl”, vëll. 3, f. 195. 
2 “Rixhàut Tùsij”, shokët e Imam Xhevadit, me nr. 10 dhe nr. 26. 
3 “Rixhàut Tùsij”, shokët e Imam Askeriut, me nr. 20. 
4 “Rixhalul Keshij”, me nr. 383. 
5 “Tenkijhul Mekàl”, vëll. 3, f. 196. 
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alevive shpatën, vrasjen, shpërndarjen e shpërnguljen. Nuk u 

mjaftuan vetëm me kaq, por kanë shpifur kundër alevive, me 

qëllim që njerëzit të largoheshin prej tyre dhe të mos përziheshin 

me ta, duke i cilësuar një bandë të egrish primitivë. Të gjitha këto 

kanë bërë që grupi të mblidhet në vetvete, prandaj ne mendojmë 

se është e përshtatshme të shkruhet për ata, vetëm sipas asaj që 

ata kanë shkruar për vete në librat e tyre.  

 Për sa i përket shkakut që alevitët i emërtuan nusajri, kjo ka 

lidhje që me kohët e para të çlirimit të rajoneve Balebek‟ke e 

Hums, kur Ebu Ubejdeh El Xherrah, nga krahina Nexhde, kërkoi 

përforcime dhe atij i erdhën përforcime prej Irakut, forcat që 

komandonte Halid bin Velijdi dhe prej Egjiptit forcat që 

komandonte Amr bin El As. Gjithashtu, atij i erdhën në ndihmë 

edhe një grup prej ndjekësve të Aliut, të cilët ishin prej atyre që 

kishin dhënë besën në Gadir Khum, ishin prej ensarëve dhe qenë 

më shumë se katërqind e pesëdhjetë burra. Pikërisht kjo forcë e 

vogël u emërtua nusajri. Sipas rregullave të luftës, në atë kohë, 

çdo tokë që çlironte një ushtri, ajo tokë merrte ermin e ushtrisë 

çlirimtare dhe ky është edhe shkaku që tokat që vuri nën zotërim 

grupi i nusajrive u emërtuan “xhebelun nusajrij‟jeh” – “mali 

Nusajri”, në të cilin përfshihen trevat e malit Halv dhe disa 

krahina të banuara që njihen me këtë emër edhe në ditët e sotme. 

Më pas, emri mali Nusajri (xhebelun nusajrij‟jeh) u bë emër i 

përveçëm për të gjitha malet ku banojnë alevitët, të cilët janë 

shtrirë që prej maleve të Libanit deri në Entàkijeh (Antioki).1 

                                                            
1  Muham‟med Emijn, Gàlib Et Tavij, “Tàrijkhul alevij‟jijne” – “Historia e 
alevive”, f. 87-88. 
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 Ky është mendimi më afër të vërtetës, në lidhje me këtë 

emërtim, për faktin se historianët e kryqtarëve (të kohës së 

kryqëzatave) e quajtën këtë mal Nusajre. Ka shumë mundësi që 

ky emër të jetë ndryshuar në “nusajri”. Fakti që e forcon më 

shumë bindjen për saktësinë e këtij mendimi, është se emri 

“nusajri” u tha për këtë mal gjatë fushatave të kryqëzatave, 

domethënë, pas vitit 498 të Hixhretit. 

 

Doktrinat më të rëndësishme të nusajrive 

 Sipas burimeve që japin informacion për gjendjen e 

nusajrive, mësohet se doktrinat e tyre nuk ndryshojnë prej 

doktrinave të shi‟ave imamaij el ithnà ashrij‟jeh (shi‟at që besojnë 

në imamatin e dymbëdhjetë imamëve). Ato janë doktrina të 

shkruara e të njohura dhe që shkurtimisht përmblidhen në 

Njëtimin e Allahut (Teuhid), drejtësinë, profetësinë, imamatin dhe 

ringjalljen pas vdekjes. 

 

* * * 
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SHEJKHIJTËT (cila formë duhet të merret?) 

 

 

 Shejkhitët janë një grupim prej shi‟ave imamai el ithnà 

ashrij‟jeh (shi‟at që besojnë në imamatin e dymbëdhjetë imamëve) 

dhe janë thirrur shejhkhi prej emrit të shehut e mësuesit të tyre, 

Ahmed bin Zejnud‟dijn El Ahsaij. Shejkhitët, në bazat e fesë dhe 

në çështjet kryesore të ligjit të fesë, nuk ndryshojnë prej shi‟ave të 

tjerë imami (shi‟at që besojnë në imamatin e dymbëdhjetë 

imamëve), nuk janë lajmpërcjellës, ashtu siç mund të pandehet, 

por ata kanë mendime e doktrina të veçanta, për të cilat do të 

flasim në vijim. 

 Në ditët e sotme, shejkhitët gjenden në Iran, Irak, Kuvajt 

dhe El Ahsa. Shejkhitët ndahen në dy nëngrupe, nëngrupi i 

ruknive dhe nëngrupi i keshfive. Secili nëngrup ka mendimet e 

veta të veçanta. 

 Fillimet e grupit të shejkhive datojnë pas daljes së shehut 

Ahmed El Ahsai në fillim të shekullit trembëdhjetë të Hixhretit, si 

dijetar i dalluar me disa teori e mendime të reja në fushën e 

filozofisë islame dhe të doktrinave islame.  

Shehu El Ahsai ishte një talent i shquar dhe njihej si njeri i 

përkorë në jetën e tij dhe si person që bënte adhurime të shumta, 

duke shtuar mbi këto virtyte edhe pozitën e tij të lartë si dijetar. 

Për të gjitha këto cilësi, ai kishte një fuqi të madhe tërheqëse, me 
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ndikim të fuqishëm. Kjo çoi që drejt tij të vërshonte një rrymë e 

madhe pasuesish e ndihmës të shumtë, që kryesisht banonin në 

trevat e Iranit, disa të tjerë ishin prej Iraku e prej vendeve të Gjirit. 

Këta ndjekës e ndihmues qenë bërthama dhe baza, që më pas u 

shndërrua në një grupim më vete, me emrin Shejkhi.  

 Për të gjitha sa u thanë, në radhë të parë, duhet të njihemi 

me jetëshkrimin e shehut Ahmed El Ahsai.1 

 

Jetëshkrimi i shehut Ahmed El Ahsai 

 Ahmed bin Zejnud‟dijn bin Ibrahim bin Sakër bin Ibrahim 

El Ahsai El Mutajrefij. 

 Ishte fekijh imamij. Dituria e tij shtrihej në shumë fusha të 

diturisë. Ka një famë të madhe dhe pasuesit e tij njihen me emrin 

“grupi i keshfive”, por njihen edhe me emrin “grupi i shejkhive”.  

 Ka lindur në El Mutajref (njëri prej fshatrave të El Ahsa) në 

vitin njëmijë e njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë (1166) të Hixhretit. 

 Parimet e dijeve i mori prej Muham‟med bin Muhsin El 

Ahsai dhe prej të tjerëve. 

                                                            
1  “Reudàtul xhen‟nàt”, vëll, 1, f. 88, me nr. 22; “Mustedrekul vesàil” (El 
Khàtimeh”, vëll. 2, f. 121; “Kasasul ulemài”, f. 47; “Hidàjetul àrifijn”, vëll. 1, f. 
185; “Ijdàhul meknùn”, vëll. 1, f. 205; “Envàrul bedrejn”, f. 406, me nr. 8; 
“Aëjànush shij‟ah”, vëll. 2, f. 589; “Rijhànetul edeb”, vëll. 1, f. 78; “Edh 
Dherij‟atu”, vëll. 7, f. 124, me nr. 667; “El Kiràmul berereh”, vëll. 1, f. 88, me nr. 
180; “El Aëlàm”, vëll. 1, f. 129‟ “Muëxhemu rixhàlil fikri uel edebi fin Nexhef”, 
vëll. 1, f. 89; “Muëxhemul mufes‟sirijn”, vëll. 1, f. 38; “Muëxhemul muel‟lifijn”, 
vëll. 1, f. 228; “Ferhenek Berzekàn, f. 36. 
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 Në vitin 1186 të Hixhretit, udhëtoi për në Irak dhe shkoi në 

Qerbela, ku u prezantua te Muhamed Bakir bin Muhamed Ekmel 

El Behbehànij, te Es Sej‟jid Muhamed Mehdij bin Ebul Kàsim Esh 

Sheherstànij, te Es Sej‟jid Ali bin Muhamed Ali Et Tabàtàij. Në 

Nexhef u prezantua te Xhafer Kàshiful Gitàë.  

 Mësuesit e tij Esh Sheherstànij, Et Tabàtàij. Kàshiful Gitàë 

dhe të tjerë, si Es Sej‟jid Muhamed Mehdi, i quajtur “Deti i 

diturive”, Ahmed bin Hasen Ed Demestànij dhe Husen bin 

Muhamed El Asfùrij El Bahrànij, i dhanë atij diplomë. 

 Ka qëndruar në Bahrejn katër vjet, pasi vizitoi pragjet e 

vendeve të shenjta. Në vitin 1212 të Hixhretit, ka banuar në Basra.  

 Ka udhëtuar për në Iran, qëndroi për një farë kohë në Jëzd 

dhe më pas, me kërkesën e Muhamed Ali Mijrzà bin Es Sultàn 

Fet‟h Ali Shàh El Kàxhàrij u shpërngul për në Kermanshah. Në 

Iran ka vizituar disa qytete.  

 Më pas udhëtoi për në Irak dhe u vendos në Qerbela. 

 Lexonte vazhdimisht, ishte këmbëngulës në fushën e 

studimeve e të mësimdhënies dhe punonte shumë për përhapjen e 

mendimeve të rrugës (tarikatit) së tij me predikime, me shkrime, 

me botime dhe me udhëtime.  

 Prej tij kanë mësuar dhe prej tij transmetojnë një grup 

njerëzish, prej të cilëve djemtë e Muhamed Tekiut, Ali Tekiu, Es 

Sej‟jid Kàdhim bin Kàsim Err Rreshtij. Ky i fundit është prej 

nxënësve të tij më të famshëm dhe u bë kolonë e tarikatit të tij. 

Nxënës të tij ishin Muhamed Bakir bin Hasen En Nexhefij, autori i 

librit “El Xhevàhir” dhe autori i librit “El Mekàbis”. 
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Gjithashtu, prej nxënësve të tij ishin edhe Esedull‟llàh bin Ismàijl 

Et Testerij, Muhamed Ibrahim bin Muhamed Hasen El Kelbasij; 

Mijrza Ali Muhamed Esh Shijràzij i quajtur “Bàb” – “Portë”; 

Husejn bin Muëmin El Bezedij El Kermànij dhe të tjerë. 

 Ka shkruar libra e kumtesa të shumta, prej të cilave:  

 “Erresàilul Hajdarij‟jeh” - “Kumtesat Hajdrij‟jeh”. Kjo 
kumtesë flet për degët e fik‟hut.  

 “Err‟rrisàletus Seumijeh” - “Kumtesa e agjërimit”. 

 Komentin e librit “Tebsiretul muteal‟limijne fij ahkàmid 
dijn” - “Vështrimi i njerëzve të ditur në dispozitat e fesë”, e 
autorit, dijetarit të madh El Halij, por që nuk është 
plotësuar.  

 “Ahkàmul kuf‟fàr” - “Dispoziata e mohuesve”. Ky libër flet 
për dispozitat, në lidhje me mohuesit dhe kategoritë e 
mohuesve para Islamit dhe pas Islamit. 

 “Resàilu ahkàmi firekil islàmij‟jeh”- “Dispozitat e grupeve 
islame”. 

 Komenti i librit “Mebhathu hukmu dhirr rreësejni” - 
“Studim mbi urtësinë e dykokëshit”, autori Kàshiful Gitàë. 
Në këtë libër, ai ka përmendur të gjitha dispozitat e Islamit, 
duke filluar me pastrimin dhe deri te pagesa për shlyerjet. 

 “El mesàilul katijfij‟jeh” - “Çështje të mbledhura”. Është një 
studim analizues i thënieve në lidhje me hulumtimin, 
traditën dhe për disa çështje të ligjit të fesë, si dhe për 
lejimin e imitimit të atij që nuk është më i dituri. 

 “Mebàhithul el fàdhi fil usùli” - “Studimi i thënieve në 
lidhje me bazat”. 

 “Esràrus salàt” - “Sekretet e namazit”. 

 Komentimi i sures “El Ikhlàs” dhe i ajetit që flet për dritën, 
në suren “En Nùr”.  

 “Sherhuz zijàretil xhàmiat” - “Shpjegimi i vizitës së 
grupeve”, vepër e botuar.  
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 “Xhevàmiul kelem” - “Përmbledhësi i fjalëve”, libër i 
botuar. 

 Komenti i librit “El Hikmetul arshij‟jeh” - “Urtësia e fronit 
të lartë”, e autorit Sadrud‟dijn Muham‟med bin Ibrahijm 
Esh Shijràzij, i njohur me emrin Mulla Sadra.  

 “Kejfij‟jetus sejri ues sulùkul-mùsalijni ilà derexhàtil kurbi 
uez‟zulfa” - “Mënyra e udhëtimit dhe e sjelljes që çojnë në 
gradat e afrimit”. 

 “Maërifetun nefs” - “Njohja e vetes”. 

 “Maënel kufri uel ijmàn” - “Ç‟do të thotë mohim dhe 
besim?” 

 “Bejànu ahvàli ehlil irfàn ues sufij‟jetu ue taràikuhum ue 
turukurr rrejàdàt” – “Shpjegimi i gjendjeve të dijetarëve, 
sufive e tarikateve të sufive dhe rrugët shpirtërore”. 

 “Risàletun fit‟texhvijd”-“Kumtesë në lidhje me texhvijdin, 
rregullat e leximit drejt të Kur‟ànit”. 

 “Risàletun fij ilimn nuxhùm” - “Kumtesë në lidhje me 
astronominë”. 

 “Sherhu ilmus sanàati” - “Shpjegimi i dijeve të sendeve të 
punuara”. 

 “El felsefetu ue ahvàluhà” - “Filozofia dhe gjendjet e saj”. 

 “Dijvànu shiërin” - “Koleksion poetik”, etj. 
 Ka vdekur gjatë rrugës që kishte ndërmarrë për të kryer 

detyrën e Haxhit, në afërsi të Medines, në muajin Dhul Kaëdeh të 

vitit njëmijë e dyqind e dyzet (1240) të Hixhretit. Është mbartur 

prej vendit ku kaloi në jetën tjetër dhe është varrosur në varrezën 

El Bekije në Medine.  
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Kundërshtime të ndryshme të dijetarëve në lidhje me 

shehun Ahmed El Ahsai 

 Në mesin e dijetarëve ka mendime të ndryshme, në lidhje 

me autorin e librave e të kumtesave të lartpërmendura. Ka dijetarë 

që e lavdërojnë shumë atë dhe shpjegimin e diturisë së tij. Ka të 

tjerë që e kanë tejkaluar masën e sharjeve në adresë të tij dhe që 

kanë kundërshtuar diturinë e tij, fenë e tij dhe besimin e tij. Këtu 

është e mjaftueshme të citojmë disa modele prej fjalëve të 

lavdëruesve dhe të atyre që e shajnë atë.  

 Dijetari i haditheve, En Nijsàpurij ka thënë se Ahmed bin 

Zejnud‟dijn El Ahsai El Kàrij, është fekijh (jurist i ligjit të fesë) dhe 

dijetar hadithesh i njohur, është unik në dituritë e bazave të fesë. 

Ka shkruar kumtesa të besueshme. Kemi qenë së bashku me të në 

tyrben e Imam Hysejnit dhe s‟ka asnjë dyshim në besueshmërinë e 

në madhështinë e tij. 

 I pari që e ka kundërshtuar diturinë e tij dhe i është 

përgjigjur atij, është bashkëkohësi i tij, shehu Muhamed Ismail bin 

Es Sem‟ij El Isfehanij, i njohur me epitetin “Njësyrëshi”. Ky dijetar, 

në lidhje me parathënien e librit “Sherhul arshij‟jeh”, ka thënë: 

“Me komentin e këtij libri, ai doli hapur kundër prijësit të 

shquar… shehut Ahmed bin Zejnud‟dijn El Ahsai… Ai e ka 

shpjeguar librin në atë mënyrë që i gjithë shpjegimi ishte një 

plagë, për shkak se ai nuk e kuptonte se cili ishte qëllimi me fjalët 

e me shprehjet. Kjo ka ndodhur, ngaqë ai nuk njihte termat. 

Ndryshe ai libër do të ishte me rëndësi të madhe.”. 

 Es Sej‟jid Ebu Turab Ekhvànesàrij ka thënë se shehu El 

Ahsai ka qenë fekijh. Ai ka hyrë në diturinë e urtësisë. Ka filluar të 
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lexojë libra, derisa fitoi një përvojë të mirë dhe më pas filloi të 

shkruajë vetë libra, por në këtë fushë ai nuk u prezantua te ndonjë 

mësues i mirënjohur, prandaj ai bëri shkarje të shumta dhe, për 

rrjedhojë, jo vetëm që u fut vetë në rrugën e humbjes, por futi 

edhe të tjerët në rrugën e humbjes.  

 Për gjërat më të rëndësishme, që thuhen në adresë të shehut 

dhe për të cilat ai qortohet, janë punët vijuese: 

1- Mohimi prej tij i ringjalljes trupore, me pretendimin se në 

këtë trup lëndor s‟ka mundësi të rikthehen dendësia dhe jeta për 

atë vështirësohet. 

2- Mohimi prej tij se miraxhi ka ndodhur edhe me trup, 

domethënë se Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) nuk është ngjitur lart në qiell me 

trupin e tij lëndor dhe me të gjitha ato që ka trupi. 

3- Mohimi prej tij i çarjes së hënës, ashtu siç u pa në të 

vërtetë si mijëra prej mrekullive të Profetit Muhamed (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), mrekulli për të 

cilën të gjithë myslimanët ndajnë një fjalë të përbashkët. 

Gjithashtu, pretendimi i tij se hëna e çarë, në të vërtetë, ishte një 

figurë e hënës, e marrë prej saj. 

4- Zmadhimi nga ana e tij në lidhje me Ehli Bejtin dhe 

dhënia e tyre disa pozita që mund të jenë të vërteta vetëm për 

Allahun e Lartësuar, si për shembull, thënia e tij se Allahu i 

Lartësuar ka deleguar te Ehli Bejti çdo gjë që gjendet në gjithësi, si 

krijimin, furnizimin me ushqim, jetën, vdekjen, etj. Është edhe 

fjala tjetër e tij se dituria e Ehli Bejtit është prezente dhe nuk është 

e fituar, domethënë, ata të Ehli Bejtit kanë dijeni për çdo gjë që ka 



........................................................Mesh’hebet islame – Grupimet dhe fraksionet............................................................  

516 

qenë e do të jetë. Të gjitha këto janë të pranishme në mendjet e në 

kujtesën e tyre në çdo kohë, sikur e shikojnë sytë. 

 

E vërteta e Shejkhizmit 

 Në fillim nuk thuhej asgjë që kishte të bënte me emrin e 

Shejkhizmit, madje në qëllimin e shehut nuk ishte fare themelimi i 

një grupi të ri, ose që ai të bënte thirrje për një medh‟heb të ri, por, 

kur ballafaqimi i mprehtë dhe polemika e ashpër arritën kulmin 

mes shehut e kundërshtarëve të tij, madje polemika vazhdoi edhe 

pas vdekjes së tij, mes mbështetësve të tij dhe kundërshtarëve të 

tyre, e gjitha kjo çoi që një grup dijetarësh dhe njerëzish të 

mblidhen rreth shehut, të cilët e mbronin me të gjitha forcat që 

kishin, njëkohësisht mbështesnin thirrjen për të përkrahur shehun. 

Më pas, gradualisht, këta njerëz u bënë një grup i pavarur që i 

atribuohet shehut. Ky grup adaptoi mendime të pavarura, botuan 

libra dhe bënë thirrje për linjën e tyre. Me kalimin e kohës, u 

njohën me emrin shejkhi. 

 Fusha e shejkhive u zgjerua pas vdekjes së shehut, kur filloi 

të shtohen ndjekësit e përkrahësit e këtij grupi. Pas shehut, lideri i 

tyre më i madh dhe zëvendësi i shehut, ishte Es Sej‟jid bin Kàdhim 

bin Es Sej‟jid Kàsim El Husejnij Erreshtij, i cili e bëri Qerbelanë 

selinë e kryesisë së tij, derisa vdiq në Qerbela, në vitin 1259 të 

Hixhretit. 

 Gjatë kohës që Es Sej‟jidi ishte gjallë, shejkhitët ndanin një 

fjalë të përbashkët se ai ishte lideri i tyre dhe pikë referimi. Por pas 

vdekjes së Es Sej‟jidit shjekhitët, u ndanë në dy nëngrupe, njëri 

grup ndoqi El Hàxh Muham‟med Kerijm Khàn El Kermànij, 
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vdekur në vitin 1288 të Hixhretit dhe më pas u njohën me emrin 

grupi i ruknive. Nëngrupi tjetër u bë ndjekës i Mijrzà Hasen 

Kùher El Hàirij, pastaj të Al El Eskunij dhe pas këtij të fundit u 

njohën me emrin grupi i keshfive. 

 

Grupi i ruknive 

 Doktrina e ruknive përmblidhet në pikat vijuese: Ruknitët 

besojnë se feja është e ndërtuar mbi katër kolona: 1- Njohja e 

Allahut; 2- Njohja e të Dërguarit; 3- Njohja e imamit; 4- Njohja e 

fekijhut që plotëson të gjitha kushtet dhe që mban postin e imamit 

në kohën e fshehjes. 

 Kolona e katërt konkretizohet në shehun Ahmed El Ahsai 

dhe pas tij, te Es Sej‟jid Kàdhim Erreshtij, pastaj në personin e El 

Haxh Kerijm Khan. Ky është shkaku që ata u quajtën Grupi i 

ruknive. 

 Autori i librit “Edh Dherij‟ah” ka thënë: “Kur mbështetësit 

e Nekijrit shtuan presionin e tyre mbi ruknitët, për mosegzistënen 

e të ashtuquajturës kolonë e katër në Islam, Muhamed Kerijm 

Khan El Kermanij, në vitin 1279 të Hixhretit shkroi një kumtesë, 

në të cilën ai vërteton ekzistencën e kolonës të katërt dhe thotë se 

kolona e katërt janë imamët transmetues të haditheve dhe të gjithë 

dijetarët. Gjithashtu, ai shpjegon se kolona (rukni) e katërt nuk 

është e veçantë për një person të caktuar.  

 Nga ana praktike, kolona e katërt u bë post i 

trashëgueshëm te pasardhësit e El Kermanijit deri në ditët e 
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sotme, duke i konsideruar ata kriteri i besueshëm i vërtetë i kësaj 

kolone (rukni). 

 Selia e kryesisë së ruknive ishte në qytetin Kerman, në Iran, 

ku gjenden nipërit e El Kermanijit. Shumica janë prej ndjekësve të 

tij dhe, kur në vitin 1400 të Hixhretit u vra udhëheqësi (murshidi) 

i tyre, selia e kryesisë u mbart në Basra, në Irak, kështu që Basra u 

bë për rukintët qendra e tyre e dytë, pas Kermanit. Në Basra 

vazhdon të jetë edhe udhëheqësi i tyre i tanishëm. Ruknitët kanë 

më shumë pasues se keshfitët dhe shumica e pasuesve të ruknive 

janë përqendruar në qytetin Kerman të Iranit, prej tyre ka në Basra 

dhe një numër i vogël prej ruknive gjenden në Kuvajt e në disa 

rajone të tjera të Iranit.  

 Njohja me ruknitët mundësohet në saje të librave të tyre, si 

për shembull librat: “Ruxhùmush shejàtijn” - “Gjuajtja me gurë e 

shejtanëve”; “Keshful muràdi fij ilmil muàd” - “Zbulimi i qëllimit 

në diturinë e ringjalljes pas vdekjes”; “Hidàjetul at‟fàl” -  

“Udhëzimi i fëmijëve në rrugën e drejtë”; “Hidàjetus sibjàn” - 

“Udhëzimi i foshnjave në rrugën e drejtë”; “Irshàdul avàm” -  

“Orientimi i masës së njerëzve”; “El fitretus selijmeh” - “Natyra e 

krijimit të shëndoshë” dhe “El felsefij‟jetu” - “Filozofia”, me autor, 

shehun Ebu Kasim El Kermanij. 

 

Grupi i keshfive 

 Grupi i keshfive besojnë se shi‟at ndahen në dy pjesë: Ata 

me doktrinë të plotësuar dhe ata me doktrinë të mangët. Ata me 

doktrinë të plotësuar janë keshfitët dhe kushdo që i përmbahet 
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doktrinës së tyre në lidhje me Ehli Bejtin. Kurse ata me doktrinë të 

mangët janë pjesa më e madhe e shi‟ave imamij.  

 Doktrina e keshfive, në lidhje me Ehli Bejtin, reduktohet në 

dy punë: 

 E para: Besimi e dituria e imamit është prezente dhe nuk 

është e fituar, domethënë se imami, me vullnetin e Allahut, ka 

dijeni për sa kanë qenë e do të jenë, deri në Ditën e Kiametit dhe të 

gjitha këto dituri janë gjithmonë prezente në mendjen e tij, prandaj 

imami i sheh me sy të gjitha gjërat. 

 E dyta: Besimi se gjaku i imamit dhe jashtëqitjet e tij trupore 

janë të pastra. 

 Në bazë të kësaj ndarje të shi‟ave, dijetarët e keshfive kanë 

vënë dispozita të veçanta në ligjin e fesë, prej të cilave rendisim: 

 Për atë që është me besim të plotësuar, nuk lejohet të 

imitojë si pikë referimi atë që është me besim të mangët, ose të falë 

namaz prapa një imami prej atyre me besim të mangët, 

domethënë, ai që beson në pastërtinë e gjakut të imamit dhe se 

dituria e imamit është prezente, për atë nuk lejohet të falë namaz 

prapa atij imami që nuk mendon kështu. Në kuptim se vetëm ai 

me besim të plotësuar është kusht të jetë pikë referimi për t‟u 

imituar dhe për të qenë imami i xhematit në faljen e namazit. 

 Keshfitët besojnë se emërtimi i tyre me emrin “keshfij” ka 

ardhur për shkak të pretendimit të dijetarëve të tyre se disa punë 

të fshehura, keshfive u zbulohen në saje të mirësisë së imamëve të 

ruajtur prej mëkateve.  
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 Në ditën e sotme, keshfitët gjenden kryesisht në Kuvajt, ku 

kanë edhe selinë e kryesisë së tyre. Gjithashtu, disa prej keshfive 

gjenden në qytetin Ehufuf dhe në disa fshatra të El Ahsasë. Ata 

kanë disa pasues në Tabriz të Iranit dhe në disa qytete në jug të 

Irakut.  

 Ka mbetur të theksojmë se qoftë grupi i ruknive, qoftë 

grupi i keshfive besojnë në devijimin e në shkarjen në rrugën e 

humbjes të njëri-tjetrit. Do të mjaftohemi me këtë njohje të 

shkurtër në lidhje me grupin e keshfive.1 

 Profesori Hashim Muhamed Esh Shakhs ka shkruar shumë 

kumtesa e artikuj rreth shejkhijve dhe dy nëngrupeve të dala prej 

tyre, por për të shpjeguar çështjet që kanë të bëjnë vetëm me këtë 

grupim e me degët e tij, nga tërësia e librave, e kumtesave dhe e 

artikujve që ai ka shkruar, ne kemi shkëputur në formë të 

përmbledhur prej librave të tij më të besueshëm dhe kryesisht prej 

librit të tij “Aëlàmu hixhr minel màdij‟jijne uel muàsirijne” -

“Flamujt e hixhrit prej të mëparshmëve edhe prej 

bashkëkohësve”. 

 

* * * 

 

 

 

                                                            
1 Cituar prej librit “Aëlàmu hixhr”, me shkurtime me përzgjedhje, autori i librit 
është Hashim Muhamed Esh Shakhs. 
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KADJANIZMI  

 

 

 Kadjanizmi u shfaq prej Mijrza Gulam Ahmed Kadjaniut 

(1252-1316 të Hixhretit), në rajonin e Penxhabit, me kryeqytet 

Lahorën dhe konkretisht në distriktin Gudar Sufur të këtij rajoni, 

në një fshat të vogël, të quajtur Kadjan. Pikërisht në këtë fshat ka 

lindur themeluesi i këtij grupimi, Mijrza Gulam Ahmed Kadjani 

dhe, prej emrit të tij mori emrin edhe grupi i kadjanive. 

 

Jetëshkrimi i Mijrza Ahmed Kadjanit 

 Mijrza Ahmed Kadjani ka lindur në vitin 1839 të kalendarit 

Gregorian, që i korrespondon vitit 1252 të Hixhretit, në fshatin 

Kadjan. Babai i tij ishte mjeshtër në mjekësinë e vjetër, të cilën e 

zotëronte në mënyrë të shkëlqyer. Kur Mirza arriti moshën 

shkollore, filloi të marrë parimet e dijeve, mësoi leximin e Kur‟ànit 

Famëlartë dhe krahas gjuhës urdishte, mësoi edhe arabishten e 

persishten. Ka marrë mësime në lëndët e logjikës, të filozofisë, të 

diturive fetare dhe pedagogjike në vendlindjen e tij, Kadjan. 

Gjithashtu, prej babait të tij mori mësime në lëmin e mjekësisë së 

vjetër. Njihej si tip i dhënë shumë pas leximit, por edhe që e 

ndërpriste leximin, ishte shumë i interesuar për studimin e librave 

të tefsireve, të librave të hadithit dhe mendonte shumë në 
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kuptimin e ajeteve të Kur‟ànit. Kishte shumë dëshirë të lexonte 

librat e vjetër të shi‟ave, të Ehli Synetit dhe librat e feve të tjera.  

 

Kushtet që rrethuan thirrjen e Mijrza Ahmed 

Kadjanit  

1- India, si një vend shumë i madh, është edhe djepi i feve e 

doktrinave të ndryshme, që në kohët e hershme. Pikërisht, mbi 

bazën e kësaj shumëllojshmërie të madhe doktrinash, është 

ndërtuar jeta e Indisë. Ato janë themeli i sistemeve të saj, për 

rrjedhojë besimi ka një ndikim shumë të madh në historinë e 

vjetër e të re të Indisë, ku përkrah fesë hindu, bashkëjetojnë feja 

islame, Budizmi e Kristianizimi. Përkrah të gjitha feve, ka edhe 

medh‟hebe të tjera, me ndjekës të paktë. 

 Në një mjedis të tillë, ku mbizotëron shumëllojshmëria e 

toleranca, doli edhe Kadjanizmi. 

2- India iu nënshtrua pushtimit të anglezëve, të cilët nuk u 

mjaftuan vetëm me pushtimin e territoreve të saj, por patën 

kujdesin më të madh për ta pushtuar atë edhe nga ana kulturore 

nëpërmjet dërgimit në Indi të grupeve të misionarëve 

ungjillëzues, për përhapjen e Kristianizmit. 

 Priftërinjtë e misionarët ungjillëzues zunë vend nëpër 

fshatra e nëpër qytete, ku zhvilluan aktivitetin e tyre për të 

kristianizuar banorët e Indisë. Në këtë drejtim, ata u treguan 

shumë të ashpër ndaj besimit islam dhe shpallnin hapur qëllimin 

e tyre, për asgjësimin e shtetit islam dhe asgjësimin e kohës së tij. 
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 Anglezët, me qëllim e thelluan luftën fetare mes 

myslimanëve dhe mes grupeve indu, ç‟ka çoi në ngadalësimin e 

përparimit të Islamit në Indi. 

 Anglezët, me misionarët e tyre, ngjallën dyshime dhe 

hapën gropa të frikshme. E gjithë kjo punë bëhej prej tyre, me 

qëllim që të dobësonin Islamin dhe të shpërqendronin mendimin 

islam në disa rryma, që punonin për një qëllim të caktuar. 

 Pikërisht, në një mjedis të tillë dhe në vorbullën e atyre 

ngjarjeve, doli thirrja e Mijrza Kadjaniut, thirrje që në krahinën e 

tij pati aleate fitoren. Ishte natyra e atij mjedisi që e ndihmoi daljen 

e thirrjes së tij dhe bëri që njerëzit të shkonin prapa thirrjes së tij, 

në mënyrë të veçantë në kushtet e atij vendi, kur dyshimet ateiste 

dhe thirrjet ungjillëzuese kishin si objektiv Islamin e myslimanët. 

 Por përveç këtyre dy faktorëve, ishte edhe një faktor i tretë: 

Thirrja e tij, që bëhej në emër të Islamit, dukej një thirrje 

përmirësuese. Thirrja e tij bëhej në një kohë, kur para fytyrës së 

fesë tundeshin degët e injorancës e të miteve. Në mbulojën e 

këtyre tri faktorëve, doli thirrja e Kadjanizmit, thirrje që në Indi 

quhet thirrja Ahmedije. Kjo thirrje prej Indisë është shpërndarë në 

të gjitha anët. 

 Ka fakte të qarta, që vërtetojnë se në këtë thirrje ai e mori 

Islamin si mbulojë dhe si një fushë për të përhapur mendimet e tij, 

madje në njërën prej etapave të thirrjes së tij, ai përktheu Kur‟ànin 

Famëlartë. Ky përkthim i tij u bë shkak që të tërhiqte në thirrjen e 

tij myslimanët mendjelehtë.  
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E vërteta e thirrjes së Mijrza Ahmed Kadjanit 

 

 Thirrja e Mijrza Gulam Ahmed Kadjanit ka kaluar nëpër tri 

etapa, që ndryshojnë njëra nga tjetra në përmbajtje e në brendi. Ka 

të ngjarë që, në etapën e parë, thirrja e tij të ishte thirrje 

përmirësuese dhe në përputhje me mendimin e përgjithshëm 

islam. Gjatë kësaj etape, ai bëri thirrje për përmirësim e 

ripërtëritje. Në këtë etapë, ai e filloi thirrjen e tij me shkrimin e 

librit “Beràhijnu Ahmedij‟jeh” - “Argumente ahmediane”, në vitin 

1879 Gregorian. Gjatë kësaj etape, aktiviteti i thirrjes së tij ishte 

përqendruar rreth një boshti, që e bëri atë të shquhej. Në këtë 

etapë, ai e kishte ndërtuar thirrjen e tij në tri pika: në përmirësimin 

e botës, në thirrjen në Islam dhe në rinovimin e Islamit. 

 Gjatë kësaj etape, ai u mor me njohjen e Islamit, me 

vërtetimin e përparësisë së Islamit, me mrekullinë e Kur‟ànit dhe 

me vërtetimin e profetësisë së vulës së profetëve, Profetit 

Muhamed (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!). Ai ka folur gjatë, në përgjigje të feve e të grupeve të 

përhapura në Indi në atë kohë. 

 Kjo etapë ishte një reklamë, që e nxori atë prej amullisë e 

prej gjendjes së izolimit në të cilën jetonte dhe bëri që, në drejtim 

të tij, të hidheshin shikimet e të bashkoheshin disa zemra, 

përfshirë edhe përhapjen e lajmit se ai doli në Indi.  

 Pavarësisht se kjo etapë e thirrjes së tij nuk ishte pa 

lëkundje sa andej-këndej, pa frymëzime e pa ëndrra, në 

përgjithësi, thirrja e tij ishte një thirrje e kërkuar prej shumicës së 

njerëzve. 
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 Etapa e dytë e thirrjes së tij dallohet prej etapës së parë. Në 

këtë etapë të dytë, thirrja përqendrohet në punët vijuese: 

1- Mesihu (Paqja e Allahut qoftë mbi të!) ka vdekur në 

Kashmir, aty është varrosur dhe varri i mirënjohur me emrin varri 

Budhasef në Hareti Khan Jareh është varri i Mesihut. 

2- Meqenëse Mesihu (Paqja e Allahut qoftë mbi të!) ka vdekur 

dhe Mesihu i premtuar do të kthehet, kur të dalë Mehdiu, është 

vetë Mijrza. Këtë ide ai e hodhi, kur mendimi për ardhjen e 

Mehdiut dhe për kthimin e Mesihut kishte depërtuar në shoqërinë 

islame dhe pritej se cili do të punonte për të përgatitur një mjedis 

të përshtatshëm dhe për të tërhequr shpirtrat që do t‟i 

përgjigjeshin daljes së tij. 

 Zbritjen e Mesihut ai e interpretoi me kohën e daljes së 

Mehdiut dhe shpjegonte se qëllimi me zbritjen nuk është zbritja e 

Mesihut, por fjala “zbritje” është njoftimi metaforik për ardhjen e 

një të ngjashmi me Mesihun dhe, Mijrza, sipas frymëzimit, është 

kriteri i besueshëm në të cilin vërtetohet lajmi për kthimin e 

Mesihut.  

3- Ai është dërguar për të përmirësuar njerëzimin dhe që të 

ndërtojë këtë fe edhe një herë në zemrat, si dhe për të thërrmuar 

doktrinën e kryqit, për të thyer kryqin dhe për të vrarë derrat. 

 Në etapën e tretë të thirrjes së tij, ai i shprehu akoma më 

qartë qëllimet e tij nëpërmjet pretendimit se ai bisedon me rrugë 

frymëzuese dhe me rrugën e diturisë së brendshme (bàtiinij). Në 

këtë etapë ai pretendoi edhe profetësinë.  
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 Kjo ishte ajo që del nga shtrydhja e asaj që përmbante 

thirrja e Mijrzasë. 

 Gjata etapave të thirrjes së tij dolën në dritë maturia dhe 

ekstremizmi. Gjatë kësaj etape, Mijrza shfaqet si burrë reformator, 

që punon për ripërtëritjen e fesë islame, por më pas thirrja e tij 

përfundon me pretendimin e profetësisë prej tij. Pikërisht nga këto 

ndryshime në qëndrimet e Mijrzasë, edhe mendimet e dijetarëve 

janë të ndryshme, në lidhje me të vërtetën e thirrjes së kadjanive. 

Ka dijetarë që nuk pranojnë që ai të ketë pretenduar profetësinë, 

por ka edhe dijetarë të tjerë që e kanë vërtetuar këtë pretendim të 

tij dhe, për shkak të këtij pretendimi të tij, ata mbajnë qëndrim të 

ashpër kundër tij. Në vijim do të përmendim disa modele prej 

fjalëve të dijetarëve dhe qëndrimin e tyre ndaj thirrjes së Mijrza 

Kadjaniut. 

 Profesori El Ak‟kad thotë: “Nuk vërtetohet që ai të ketë 

pretenduar profetësinë, por ka pretenduar se ai është rinovuesi i 

shekullit të katërmbëdhjetë të Hixhretit.”. Prej tij citohet se ai ka 

thënë: “Unë nuk pretendoj profetësinë, por unë them se nuk jam 

gjë tjetër përveçse rinovues.”.1 

 Këtij mendimi i përmbahet edhe Muhamed Ismaijl En 

Nedevij, i cili thotë: “Te ne është fare e qartë se, nën dritën e 

leximit të librave të Kadjanit, rezulton se Kadjani asnjë ditë nuk ka 

pretenduar profetësinë e vërtetë dhe kurrë nuk e ka quajtur veten 

profet të vërtetë, pas të Dërguarit Muhamed (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe se ai anulon e 

zhvlerëson qenien e tij vula e profetëve. Gjithçka që ai ka thënë, 

                                                            
1 Shiko në librin “El-islamu fil karnil ishrijn” - “Islami në shekullin e njëzet”, f. 
144. 
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është se ai është Mehdiu i premtuar, ose Mesihu i premtuar, ose 

është profeti, sipas doktrinës së mishërimit.”.1 

 Ka edhe personalitete që pretendojnë se Gulam Ahmed 

Kadjani ka pretenduar profetësinë, në kuptimin e saj të vërtetë e të 

plotë. Në librat e tij Mijrza Gulamit, është shprehur qartë se 

pretendon mbajtjen e mesazhit dhe profetësinë. Gjithashtu, ai ka 

shkruar: “Thirrja jonë: „Unë jam i dërguar dhe profet!‟”.  

Unë jam profet në përputhje me urdhrin e Allahut dhe unë jam 

mëkatar, nëse e mohoj këtë. Kur vetë Allahu më ka quajtur mua 

profet, atëherë, si mund ta mohoj unë këtë? Prandaj unë do ta 

kryej këtë punë, derisa të kaloj prej kësaj bote.”2 

 Profesori Ebu Hasen En Nedevij mendon se Mijrza përhapi 

farën e pretendimit të tij për profetësi në librat e tij dhe këtë plan 

ai e ka vënë që ditën e parë. Ky pretendim i tij ishte rezultati i 

natyrshëm në logjikën e tij dhe në veprimet e tij paraprake. Bazuar 

në ato që ai vetë ka shkruar, rezulton se Kadjaniu ka pretenduar 

profetësinë dhe këtë pretendim ai e ka shprehur shumë kohë më 

parë. Në të vërtetë, pretendimi i Mijrza Gulam Ahmed Kadjanit 

është mjaft i gjerë. Kjo del qartë në fjalët që ai ka thënë: “Unë jam i 

vërtetë, si Musai, Isai, Daudi e Muhamedi (Paqja dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe Allahu, për të më 

vërtetuar mua, ka zbritur ajete qiellore, që janë më shumë se 

dhjetë mijë. Për mua dëshmon Kur‟àni dhe për mua ka dëshmuar 

                                                            
1 “El kadjànijeh” - “Kadjanizmi”, f. 110. 
2 “El mes‟eletul kadjànij‟jeh” - “Çështja e Kadjanizmit”, f. 28- 29. 
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i Dërguari i Allahut. Kohën e dërgimit tim e kanë caktuar profetët 

dhe kjo kohë e caktuar është koha jonë.”.1 

 Profesori Ikbal El Lahurij, Kadjanizmin e konsideron 

revolucion kundër profetësisë së Profetit Muhamed (Paqja dhe 

bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), komplot 

kundër Islamit, fe më vete dhe një përpjekje për të themeluar një 

grupim të ri, mbi bazën e një profetësie konkurruese kundër 

profetësisë së Muhamedit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!). Ky revolucion ka qëllim që, prej ymetit të 

profetit arab, të gdhendet një ymet i ri, i profetit indian.”.2 

 

Doktrinat e Kadjanizmit 

 Edhe Kadjanizmi, si të gjitha medh‟hebet e tjera islame, 

respekton shumë prej doktrinave islame. Në vijim do të flasim 

shkurtimisht për doktrinën e themeluesit të Kadjanizmit. 

 

1- Doktrina e tij për teologjinë  

 Ai thotë se grupi i ndjekësve të mi ka detyrë të dijë mirë se 

ka një Zot dhe Ai është Fuqiploti, i Fuqishmi, Krijuesi i gjithësisë, i 

Përhershmi me cilësitë e Tij dhe cilësitë e Tij janë të përhershme. 

Ai nuk i nënshtrohet zhvillimeve, Ai as nuk lind e as nuk është i 

lindur. 

                                                            
1 “El kadjàni uel kadjànij‟jeh” - “Kadjaniu dhe Kadjanizmi”, f. 67-f. 
68. 
2 “El kadjàni uel kadjànij‟jeh” - “Kadjaniu dhe Kadjanizmi”, f. 9-11. 
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2- Doktrina për të Dërguarin e Allahut dhe për ligjin e 

fesë së tij 

 Në të vërtetë, ai e ka pretenduar profetësinë dhe mesazhin 

sipas asaj që ne shpjeguam. Megjithëkëtë, ai pretendoi se mesazhi 

i tij është përkrahës për Islamin dhe mesazhi i tij nuk është 

anulues i ligjit të fesë islame. Më pas ai thotë se në fushën e 

besimit, Allahu kërkon prej jush që ju të besoni se Allahu është 

Një e i Vetëm, se Muhamedi është robi i Tij e i Dërguari i Tij, se ai 

është profeti i fundit e më i nderuari i të gjithë profetëve dhe pas 

tij s‟ka më profet tjetër, me përjashtim të atij personi, mbi të cilin 

hidhet veshja muham‟medij‟jeh, në formën e ndjekjes, sepse 

shërbyesi nuk e kundërshton personin të cilit ai i shërben dhe nuk 

është degë e ndarë prej origjinës së tij. 

 

3- Doktrina e tij për Kur’{nin Famëlartë 

 Ai ka thënë se mos e veni Kur‟ànin si të braktisurin, sepse 

për ju, në Kur‟an ka jetë. Ata që e madhërojnë Kur‟ànin, do të 

kenë lartësim, nderim e respektim në qiell. Gjithashtu, ata që e 

preferojnë Kur‟ànin mbi të gjitha fjalët e mendimet, do të jenë të 

preferuar në qiell. 

 

4- Doktrina e tij për adhurimet 

 Falni pesë namazet tuaja me përkushtim e me kujdes të 

madh, sikur të jeni në audiencën e Allahut. Plotësojeni me 

sinqeritet agjërimin tuaj, për hir të Allahut. Ai që e ka detyrim të 
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japë zekat, menjëherë le të kryejë detyrimin e tij për dhënien e 

zekatit dhe ai që e ka farz të kryejë Haxhind, le të shkojë ta kryejë 

atë, nëse e ka mundësinë për kryerjen e këtij detyrimi. Bëni punë 

të mira, me kujdesin më të madh dhe braktisni punët e liga që të 

jeni të pafajshëm. 

 

Doktrina e tij për xhihadin 

 Meqenëse ai pretendoi se është Mesihu i pritur, ai ua hoqi 

pasuesve të tij detyrën për luftë në rrugën e Allahut dhe tha: “Ky 

është çlirim i justifikuar për Islamin, në kohën e fundit dhe nuk 

lejohet që kjo luftë të bëhet me armë të punuara me duart e 

njerëzve, prandaj xhihadi do të jetë me lirinë qiellore, të cilën do ta 

përdorin engjëjt.” 

 Në vitin 1803 të kalendarit Gregorian, Abdul Azijz Ed 

Dehlevij nxori sentencën (fetvanë) e tij, në të cilin ai bënte thirrje 

për detyrimin për të dalë në luftë në emër të Allahut kundër 

anglezëve. Në këtë thirrje atë e përkrahën edhe dijetarët e fesë me 

fetvatë e tyre. Më pas ndodhi revolucioni i vitit 1857 Gregorian, 

me të gjitha përfundimet që pati. Ndërkaq kolonializmi i asaj kohe 

në Indi kishte frikë prej mendimit të xhihaditëve e të 

muxhahidinëve, prandaj kërkoi mbështetje te disa dijetarë të 

përpunuar prej kolonialistëve, që të nxirrnin fetva, nëse lejohet 

apo jo xhihadi në Indi. 

 Në këtë kuadër, myslimanët u ngritën më këmbë kundër 

anglezëve dhe pikërisht, në këto kushte, Mijrza nxori fetvanë e tij 

për heqjen e xhihadit prej pasuesve të tij, me argumentin se 

xhihadi ka përfunduar dhe qëllimet e tij kanë mbaruar. 
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 Ky është edhe shkaku që Kadjaniun e akuzojnë për 

bashkëpunim me kolonialistët e për simpati ndaj tyre. Këtë akuzë 

e dëshmojnë disa prej fjalëve të tij, në lidhje me të drejtën e 

kolonializmit. 

===*===*===*=== 

 Meqenëse thirrja e Kadjanizmit ishte e afërt në kohë e në 

vend, me thirrjen e babive dhe me thirrjen e behaive, për më tepër 

këto dy thirrjet e fundit nuk e pranonin mbylljen e mesazhit e të 

profetësisë dhe interpretimin e fjalës së Allahut të Lartësuar: 

 , ”hàtemen nebij‟jijne” - “vula e profetëve“ ”النَِّ ی ِّبْ َ  َ  دََ “

 e interpretonin me shprehjen “  ْزٍ ْ َنُة النَِّ ی ِّب”- “zijnetun nebij‟jijne” - 

“zbukuruesi i profetëve”.  

Ky interpretim jep sigurinë se dy rrugët e fundit kishin 

përkrahjen e kolonializmit dhe se lëvizja e babive ishte pjellë e 

kolonializmit rus dhe Kadjanizmi ishte pjellë e kolonializmit 

anglez dhe vepronte nën mbrojtjen e tij. 

 Ky qe një studim i shkurtër në lidhje me Kadjanizmin, të 

cilin e kemi shkëputur prej shkrimeve të botuara nëpër libra rreth 

këtij grupi.1 

Falëndrimi ëshë vetëm për Allahun, me mirësinë e të cilit plotësohen 

punët e mira! 

 

                                                            
1  Lexo librin “El kadjànij‟jetu bisheënihà ue tetav‟vurihà” - “Kadjanizmi me 
punët e tij dhe zhvillimi i tij”, autori Dr. Ijsa Abdudh Dhàhir, si dhe librin “El 
kadjànij‟jeh” -  “Kadjanizmi”, të autorëve: Hasen Ali El Hasenij En Nedevij; Ebù 
El Aëlà El Meudùdij; Muham‟med El Khidër Husejn; lexo edhe librin “El 
kadjàij‟jetu uel istiëmàr” - “Kadjanizmi dhe kolonializmi”, autori Dr. Abdullah 
Selùm Es Sàmerànij. 
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  ال   اإل ا م اهب

 ا ّ حل   ا ملل

 

  ي س ح ا   فل ا ش خ ا  اّل   ا محقق:  ؤ ف

 

  ه  ا م ث ق ا مص د  ض ء علی یّ ًال عق ءد    ییّ  ًال ت   ّ  اإل ال ا م اهب ع  ی ح     اٌب 

 

 

 ( ه)ا ح ج  ل م اصطفی :ا  ل م  ا ی ا لغ  األ      

 

 

 2019: ت لا  
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 ا ّ حل   ا ملل-     اإل ال ا م اهب:   م    ا

  ي س ح ا   فل ا ش خ ا  اّل   ا محقق:   یس ده

 ( ه)ا ح ج  ل م اصطفی :  ز  ن آ    ی ه تل مه 

 ُوْلَنْ  ِمْر َ  :زیل  ظل

  ر  ا کوال :  یلایش

  و ول   ک  ای:اد یتصح ح 

        ا: صفحه   دی    لد

 "  ی "مجعی  :   شل

 "لیلو"ا ت   اا : چ پ

 2019 :ت لا   

 

 


