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Situata para ardhjes së Profetit (sa) 

Para ardhjes së Profet Muhamedi s.a.s, arabët nuk kanë qenë  prej Ehli Kitabit (Idhtarë të 
librit) dhe as nuk gjindej fe qiellore që ti ngrinte ata në nivelet e mendimit, në nivelet 
shoqërore dhe qytetëruese. Në të vërtetë injoranca, zakonet prapanike kanë qenë sunduese në 
ishullin arabik, ndërsa mendimi dhe besimi nuk gjenin vend tek arabët në kohën e xhahilis 
(para Islamit). Arabët adhuronin idhujt, xhindët, yjet, engjëjt, dhe të pakët ishin ata që 
ndiqnin fenë e Ibrahimit, të Musait dhe të Isait (alejhim selam). 

Edhe ymetet (popujt) e tjerë të cilat ishin më të përparuar dhe më të qytëruar (siç ishin 
jehudët, kristianët, mexhusët) po ashtu  jetonin jetë injorante, devijim ideologjik, dhe ishin 
nënshtruar  sunduesve dhe keqbërësve. 

Arabët kufizoheshin nga tre shtete të mëdha të cilat ishin: Shteti romak në perendim, shteti 
Persian në lindje dhe shteti Ahbash në jug perëndim. 

Këto, kanë qenë fuqitë politike dhe qytetëruese të asaj kohe. 
Ndërsa arabët në Meke dhe për rreth saj nuk e dinin se çdo të thotë fjala shtet politik dhe 

rregull administrativ. 
Ato jetonin në qeveri fisesh, ku të pasurit dhe zotërinjt ishin sunduesit e fukarenjëve dhe 

shërbyesve. 
Shoqëria Mekase përbëhej prej  tre shtresave dalluese. 
1 – Shtresa pasurore dhe zotëruesit e parave siç ishin: Ebu Sufjani, Ebu Lehebi, Velidi, 

Abas ibën Abdul Mutalibi e të tjerë. Këto përfaqësonin këtë shtresë. 
Kjo shtresë me sundimin e saj në Meke dhe Mesxhidul Haram (Qabe)  zotëronte fuqi të 

gjerë në mesin e fiseve arabe. 
2 – shtresa e mjerë dhe e varfër të cilët jetonin në fatkeqësi mjerim dhe përbuzje. 
3 – Shtresa e shërbëtorëve (Abidë). Kjo shtresë jo vetëm që jetonte në mjerim dhe 

fatkeqësi, por ato përdoreshin njëlloj si kafshët. 
Në atë errësirë shoqërore gruaja jetonte në mjerim dhe fatkeqësi. Për atë nuk gjindeshin 

as të drejta dhe as bujari, sepse ajo ishte pronësi e burrit në atë shoqëri injorante. Ajo 
trashëgohej ashtu siç trashëgoheshin kafshët dhe shërbyeset. Djemtë trashëgonin gratë e 
baballlarëve të tyre dhe martoheshin me to. 

Nëse ndonjë grua linde vajzë, burrin e saj e mbulonte mendimi dhe hidhërimi, dhe ndiente  
frikë para njerëzve dhe prej fjalëve të këqia, kështu ai strehohej në vrasjen e saj ose e 
varroste të gjallë atë.  

Kurani e rregjistron këtë dëshmi fatkeqe në historinë e gruas ku thotë: {Kur ndonjëri prej 
tyre lajmërohej me lindjen e vajzës, fytyra e tij i prishej dhe bëhet me plot mllef. Fshihet prej 
asaj të keqeje me të cilën u lajmërua. Pastaj mendon a do ta mbajë atë apo do ta mbuloi në 
dhe…}(

0F

1) 
Kështu ka qënë jeta në periudhën e xhahilisë (para islamit), e hidhur, e shkatarruar 

moralisht, ekonomiksht, politikisht… etj. Kur të arrijmë të kuptojmë këtë të vërtetë mund të 
kuptojmë Islamin dhe Madhështinë e Profetit islam(s.a.), i cili me ndihmën e Allahut (xhsh) 
                                                           
(1 ) Suretu Nahl: 58 – 59. 
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arriti të shpëtojë njerëzinë dhe ta vendosë atë në rrugën e jetës qytetëruese dhe në vijë të 
drejtë morale. 

Allahu (xhsh) e cilëson mesazhin e Profetit duke thënë: {O itharë të librit juve ju erdhi i 
dërguari Jonë që ju sqaron shumë nga ato që fshihnit prej librit. Juve ju erdhi nga Allahu 
dritë dhe libër i qartë…}(

1F

1) 

Lindja e Profetit (sa) 
Në muajin e Rabiul Evelit mbas ndodhisë së shkatarrimit të As’habul fil mbas një muaji 

apo më shumë(
2F

2), lindi Profet Muhamedi (sa) në Meken e Bekuar. Ai lindi jetim sepse babai i 
Tij Abdullah ibën Abdul Mutalib vdiq në rrugë kur po kthehej nga Shami (Damasku). Në 
kohën e vdekjes së babait të Tij Profeti (s.a.s) ishte në mitrën e nënës së Tij Amine, e bija e 
Vaheb(

3F

3). 
Sipas traditës së banorëve të Mekes Profetin(s.a.s) e dërguan tek Halimja, e bija e Ebi 

Dheëjeb Es-Saadijeh për të pirë gji. 
Mbasi i plotësoi dy vjetët Halimeja e ktheu Profetin(s.a.s) në Mekë për të vizituar nënën 

dhe të afërmit e Tij dhe e mori përsëri. 
Mbasi Muhamed Mustafai(s.a.s) i plotësoi pesë vjetët, Halimja e ktheu Atë në Meke dhe 

punoi bari tek gjyshi i Tij Abdul Mutalibi, tek cili Profeti(s.a.s) gjeti dashuri të thellë. Gjyshi 
i Tij kujdesej më tepër për Atë se sa kujdesej për familjen dhe fëmijët e tij. 

Në moshën gjashtë vjeçare Nëna e Tij Amineja së bashku me Umi Ejmen e morën 
Muhamedin (sa) për të vizituar dajat e tij (Beni Udeji ibën Nexhar) në Jethrib (Medine) ku 
qëndruan një muaj pastaj u nisën për tu kthyer në Meke. Gjatë kthimit për në Meke Amineja 
ndërron jetë dhe u varros në Ebvau. Ky është një fshat i cili ndodhet në mes Mekes dhe 
Jethribit (Medines). Profeti u kthye tek gjyshi i tij me Umi Ejmen. Kjo mori përsipër rolin e 
nënës ashtu siç kishte gjyshi i tij rolin e babait. 

Abdul Mutalibi vdiq kur Profeti ishte 8 vjeç. 
Kujdesin për Profetin(s.a.s) e mori përsipër xhaxhai i tij Ebu Talibi(

4F

4) i cili e trajtonte me 
dashamirësi dhe përkujdesje prindërore të lartë, derisa fëmijët e Ebu Talibit nuk gjenin  
përkujdesje të atillë. 

Muhamedi(s.a.s) flinte me xhashain e Tij dhe ulej pranë tij, hante me të, shëtiste me të kur 
dilte shëtitje, e shumë mënyra të tjera përkujdesje dhe dashamirësie të cilat nuk kishin të 
ngjashme me to. 

Muhamedi(s.a.s) dita ditës rritej dhe zhvillohej në prehërin e xhaxhait të tij dhe së bashku 
me të rritej morali i tij, derisa u bë i dallueshëm në mesin e shoqërisë që e rrethonte për 
vërtetësi (Sadik) dhe besnikëri (Amanet), për drejtësi dhe bujari. Këto cilësi nuk gjindeshin 
tek asnjë person tjetër përveç se tek Muhamedi (sa) dhe të gjithë e quanin (Sadikul Emin). 

Muhamed Mustafai (sa) filloi të punojë. E para punë e Tij ishte bari delesh. Kur i plotësoi 
të 25 vjeçët e moshës së tij të bekuar shkoi për tregëti në sham (Damask) i dërguar nga 
Hadixheja e bija Huvejlid (ra). 

Hadixheja(r.a) ishte gruaja më e përsosur se gratë e kurejshitëve. Ajo ishte më e 
ndershmja, më e pasura dhe më e bukura se gratë e tjera. 

                                                           
(1 ) Suretu Maide: 15. 
(2 ) Me 17 ose me 12 Rabiul Evel sipas haditheve të ndryshme rreth kësaj çështje viti i elefantit (senetul fil) me 570. 
(3 ) Siretu Nebevije i ibën Hisham: V.1. F.205 
(4 ) Thuhet se Abdul Mutalibi e zgjodhi Ebu Talibin si sipërmarës për kujdesjen e Profetit edhe pse Ebu Talibi nuk ka qënë fëmija 
i madh i tij dhe nuk ishte pasanik. Ai ishte vëllai i Abdullahit. 
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Në kohën e xhahilisë ajo quhej (Tahiretun) e pastër dhe quhej zonja e kurejshtieve. 
Kur u përhapën fjalë të mira në mesin e njerëzve për Muhamedin, Hadixheja (ra) i 

propozoi Atij që të shkonte për tregti në Sham dhe i dha shpërblim me tepër se sa tregëtarët e 
mëparshëm që punonin për Hatixhenë(r.a). Muhamedi(s.a.s) së bashku me një shërbyes të 
saj, Mejseretu, e morën karvanin dhe u nisën për tregëti dhe u kthyen me fitime të mëdha. 

Mejseretu i foli Hatixhes(r.a)ë rreth moralit të Muhamedit (sa). Dhe në brendësi të vetes 
së Hatixhesë hyri dashuria për Profetin (sa). Ajo e zgjodhi Atë bashkëshort të saj në kohën 
kur ajo kundërshtoi shumë burra kurejshitë të njohur për famën dhe pasurinë e tyre. 

Kështu Profeti (sa) u martua me Hatixhenë (ra) dhe arritën një bashkim të shkëlqyer 
bashkëshortor i ngjyrosur me ngjyrat e dashurisë, respektit, besnikërisë dhe vizatuan më të 
bukurën tabllo për jetën e sukseshme bashkëshortore. 

Gjatë gjithë jetës së tij, Profeti(s.a.s) e lavdëronte Hatixhenë(r.a) dhe kujtonte mirësitë e 
saj para bashkëshorteve të Tij.  

Në një Hadith nga Aisheja thuhet se: 
Profeti (sa) nuk dilte prej shtëpisë pa kujtuar Hatixhenë(r.a) dhe e lavdëronte atë.  Një ditë 

Ai e përmendi Hatixhenë(r.a) dhe unë u bëra xheloze dhe i thashë: A nuk ka qenë veçse një 
plakë e moshuar, dhe Allahu ta zëvendësoi me më të mirë se Ajo? 

Profeti(s.a.s) u nevrikos pastaj tha: «Jo Pasha Allahun. Zoti nuk ma ka zëvendësuar me 
një tjetër më të mirë se ajo. Ajo më besoi Mua kur njerëzit nuk besuan, dhe dëshmoi për Mua 
kur njerëzit më gënjyen, dhe më ndihmoi me pasurinë e saj kur njerëzit nuk më 
ndihmonin…»(

5F

1). 
Në këtë kohë filluan të duken shkëndijat e Profetësisë në jetën e Muhamedit (sa). Ai 

shkonte për disa ditë tek shpella Hira, dhe për disa muaj në çdo vit, e kalonte  kohën duke 
bërë ibadet dhe mendim të thellë për Allahun, larg ambientit epidemik të xhahilisë dhe 
ndytësive të tij, në ambjent të veçantë i caktuar prej Allahut për të mbajtur mesazhin e 
Madhëruar. 

Muhamedi (sa) vazhdoi me këtë lloj ibadeti derisa arriti në moshën dyzet vjeç. 
Edhe librat e mëparshëm qiellor siç janë Teurati dhe Inxhilli (Bibla) e përmendnin 

ardhjen e Profet Muhamedit (sa) dhe bisedat rreth kësaj çështje kishin mbushur gjithë 
gadishullin. 

Dijetarët e Ehli kitabit lexonin në librat e tyre rreth afrimit të ardhjes së Profetit të ri i cili 
do të mbushë dynjanë me dritë, drejtësi, mbarësi. Në Inxhilin e juhanës thuhet. 

«Nëse më doni mua ruani këshillat e mia... 
(Përsa i përket të cilin babai do ta dërgoi me emrin tim, ai do tju mësoi juve çdo gjë dhe 

do t’au kujtoi juve çfarë ju kam thënë unë. Nuk po flas shumë me ju sepse udhëheqësi i kësaj 
bote do vijë(

6F

2)». 

                                                           
(1 ) Fikhu Siret /. Muhamed Said Ramadan El-Butij. F.63. e marrë nga sahih Muslim. 
(2 ) Juhana: Is-hah 15, rreshti 25 dhe rreshti 31. 
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Profetizimi 

Jeta e Profetit(s.a.s) ishte e veçantë nga ajo që jetonin të tjerët, sepse që në vegjëli të jetës 
së Tij ishte Allahu (xhsh) Ai i cili e mbronte Muhamedin. Pastaj Profeti(s.a.s) filloi të 
shkëputej dhe shkonte tek shpella Hira e cila ishte vendi të cilin e kishte përgatit Allahu për 
Profetin(s.a.s) e Tij. Profeti shkonte tek shpella Hira çdo vit në kohën e muajit të Ramazanit 
të Bekuar, po ashtu edhe në netë tjera të caktuara. 

Në këtë periudhë Muhamedi (sa) filloi të ndjejë për afërsi tek Allahu. Ai dëgjonte, zëra 
shikonte dritë, shihte ëndra të vërteta, të cilat ishin shkallë prej shkallëve të Vahjit 
(shpalljes). 

Kur i plotësoi 40 vjetët Xhebraili (as) i zbriti mesazhin duke i lexuar Atij ajetet: {Lexo me 
emrin e Zotit tënd i cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriun prej një gjaku të ngjizur Lexo, se Zoti yt 
është më bujari. Ai që e mësoi njeriun të shkruajë. I mësoi njeriut atë që nuk e dinte} (Suretu 
Alak 1-5). 

Vërtet ky pozicion dhe kjo pamje Madhëruese dhanë një ndikim në brendësi të vetes së 
Profetit(s.a.s). 

Profeti(s.a.s) u kthye në shtëpinë e Tij duke mbartur ndriçuesin e mirësisë, orientimit, dhe 
të shpëtimit të gjithë botës. Ai u shtri mbi shtratin e Tij për të pushuar dhe në ato momente i 
erdhi thirrja e dytë:{O ti i mbuluar Ngrihu dhe tërhiqu vërejtjen. Dhe madhëroje Zotin tend, 
dhe rrobat tuaja  pastroi} (Suretu Mudhthir 1-5). 

Ajo ishte thirrja e nisjes së mesazhit dhe njoftimit për fenë e re dhe përhapja e saj tek 
njerëzit. 

Në fillim Profeti(s.a.s) ia prezantoi Aliut (as) të cilin nuk e ka njollos xhahilija me 
ndytësitë e saj dhe nuk i ka rënë në sexhde asnjë statuje. 

Ai jetonte krah për krah me Profetin (sa) në shtëpinë e Tij. Aliu (as) e pranoi mesazhin dhe 
shpirti i mesazhit u bashkua me shpirtin e tij. Po ashtu Profeti(s.a.s) ia prezantoi edhe 
Hatixhesë(r.a) mesazhin hyjnor dhe Hatixheja(r.a) e pranoi prezantimin dhe e besoi 
mesazhin. Kështu u formua bërthama e parë e shoqërisë besimtare në tokë. 

Pastaj Profeti(s.a.s) filloi informimin e fesë fshehurazi. Numuri i besimtarëve filloi të rritet 
shkallë – shkallë. Në fillim ata mësonin Kuranin, rregullat e mesazhit dhe falnin namazin 
larg syve të ndjekësve. 

Kur numuri i tyre u rrit sa më shumë dhe u friksuan që mos zbuloheshin, ata përdorën 
shtëpinë e Erkam El Mehzumi si vend për mësimin e Kuranit dhe për ibadete. 

Kuluan tre vjet prej fillimit të thirrjes në Islam fshehurazi. 
Kurejshitët filluan të ndjejnë lëvizjet e fesë së re. Në këtë periudhë Allahu (xhsh) e 

urdhëron Profetin (sa) që të thërrasë të afërmit e Tij. Numuri i besimtarëve arriti në dyzet 
veta. 
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Allahu (xhsh) thotë: {Dhe tërhiqu vërejtjen farefisit tënd më të afërt}(
7F

1). 
Profeti(s.a.s) i thirri të afërmit e tij më të ngushtë mysafir në shtëpinë e tij. Kur 

Profeti(s.a.s) u përgatit për të folur, xhaxhai i tij Ebu Lehebi e ndërpreu dhe e paralajmëroi 
duke e kërcënuar që të mos vazhdonte me thirrjen në fenë e re. 

Të gjithë u larguan, pa i njoftuar  për mesazhin e Tij. 
Kaluan ditë dhe Profeti(s.a.s) i ftoi përsëri akrabatë (të afërmit) e tij. Mbasi mbaruan 

ushqimin,. Ai i tha atyre: «O djemt e Abdul Mutalibit. Allahu më ka dërguar për të gjithë 
njerëzit dhe më dërgoi tek ju në veçanti dhe tha:  

«Unë ju ftoj ju në dy fjalë të lehta në gjuhë, të rënda në peshë. Me këto dy fjalë ju bëjnë 
juve sundues të arabëve dhe të tjerëve, do te hyni në xhenet prej tyre, dhe do ti shpëtoni 
xhehenemit. Dëshmia se Allahu është një i pa shoq dhe se unë jam i dërguari i Allahut, kush 
prej jush do të më ndihmojë dhe do të bëhet vëllai im dhe përcjellës i mesazhit mbas meje? 

Çohet Ali ibën Talib(a.s) i cili ishte më i vogli i të ftuarve dhe tha: Unë o i Dërguari i 
Allahut. Profeti(s.a.s) e urdhëron që të ulet dhe e përsërit thënien e Tij. Asnjë nuk ju përgjigj 
përveç Aliut (as). Po ashtu e përsërit thënien e Tij për të tretën herë, ku dëgjohet zëri i Aliut i 
cili e pranon thirrjen e Profetit(s.a.s). Profeti(s.a.s) e shikon atë dhe thotë: «Ti do jesh vëllai 
im, trashëgimtari im, halifi im, dhe përcjellës i mesazhit mbas meje»(

8F

2). 

                                                           
(1 ) Suretu Shuaraë: 214. 
(2 ) Këtë hadith e kanë transmetuar: Bejhaki në synenin e tij. Thalebij dhe Tabarij në tefsiret e tyre në suretin Shuara. Tabarij në 
historinë e tij: V.2. F.217. Ibën El-Ethirë në El Kamil: V.2. F.22. Siretul Halebijeh: V.1. F.314. Ahmed ibën Hanbel: V.1. F.11 
dhe. 

Nisai në Hasaisihi: F.6. Kenzul Amalë: V.6. hadithi 6008 e shumë të tjerë me shprehi të ndryshme. 
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Thirrja e përgjithshme dhe fillimi i konfliktit: 

Ishte e domosdoshme që thirrja të shndërrohej në një hapësirë më të gjerë. Allahu (xhsh) e 
urdhëron të dërguarin e Tij Muhamedin (sa): {Publiko haptas atë që të është urdhëruar dhe 
hiqu idhujtarëve(

9F

1). 
Profet(s.a.s)i u ngjit në Safa dhe i thirri njerëzit duke i njoftuar atyre mesazhin e tij qiellor.          

Shumica e njerëzve nuk e pranuan thirrjen e Tij, por ama disa prej tyre iu përgjigjën thirrjes 
së Tij dhe e besuan atë. Po ashtu lajmi i thirrjes hyri në çdo shtëpi. 

Këtu filloi konflikti në mes thirrjes hyjnore dhe mendjemadhëve injorantë. 
Kundërshtimi i mendjemadhëve injorantë e kishte zanafillën në dy pika. 
1 – Personalitetin e Profeti(s.a.s). 
2 – Shumica e besimtarëve në mesazhin Islam. 
Në fillim xhahilinjtë u përpoqën ta shkëpusnin Profetin(s.a.s) prej shoqërisë besimtare. 

Ata e cilësonin atë gënjeshtar, magjistar, poet, i çmendur. Ata e tallnin dhe e përbuznin 
Profetin(s.a.s). Por të gjitha këto nuk e penguan Profetin (sa) në përhapjen e thirrjes së 
vërtetë. Kurejshitët vendosën që ti prezantojnë Atij qeveri, pasuri, por Profeti(s.a.s) nuk i 
pranoi ato propozime. Tentativat e kurejshitëve nuk ndaluan. Ata i thanë Ebu Talibit(r.a), 
duke iu ankuar atij, disa herë. Një ditë kurejshitët shkuan tek Ebu Talibi dhe i propozuan atij 
që t'ja jepte atyre Muhamedin (sa) dhe ata ti jepnin atij në vend të Muhamedit(a.s) Imaretu 
ibën Velid ibën Mugiretu. 

Ata i thanë Ebu Talibit(r.a): Ne të kemi sjellë një djalë prej kurejshitëve, më i bukuri, më i 
ndershmi, dhe poet. Ebu Talibi iu përgjigj atyre: Jo Pasha Zotin nuk pranoj. 

Të më jepni djalin tuaj që ta ushqej, dhe t'ju jap djalin e vëllait tim që ta vrisni. 
A nuk e dini se deveja kur e humbet fëminë e saj nuk don tjetër përveç atij)(

10F

2). 
Kur propozimi i tyre dështoi ata u kthyen përsëri tek Ebu Talibi(r.a.). Këtë rradhë ata 

erdhën të inatosur dhe i thane: Pasha Zotin ne nuk e durojmë sharjen e baballarëve tanë, 
dhe prishjen e ëndrave tona dhe poshtërimin e zotëve tanë, prandaj largoje Atë 
(Muhamedin(s.a.s)) nga ne, ose të ballafaqohemi të dy grupet derisa njëri grup të mposhti 
tjetrin. 

Kjo gjë iu duk e madhe Ebu Talibit(r.a) dhe shkoi tek Profeti(s.a.s) dhe e lajmëroi për çka 
kishin ardhur kurejshitët dhe se ai nuk kishte forcë ti përballonte ata. 

Profeti (sa) i tha: O xhaxhai im! Pasha Zotin sikur ta vendosin Diellin në të djathtën time 
dhe Hënën në të majtën, me qëllim që ta lë këtë detyrë, unë kurrë nuk do e lë, derisa Allahu 
ta triumfoi atë ose të vdes në të». 

Ebu Talibi (ra) i foli Profeti(s.a.s)t me plot kurajo: Shko o biri i vëllait tim dhe thuaj çfarë 
dëshiron, se Pasha Zotin unë do jem mbrojtësi yt.Benu Hashimi u afrua rreth Profetit(s.a.s) 
dhe ranë dakort që ta mbrojnë atë. Vetëm Ebu Lehebi po vdiste nga urrejtja kur shihte 
Profetin(s.a.s) në informimin e thirrjes hyjnore. 

Kur dështuan diskutimet, erdhi rradha e presioneve materiale mbi Profetin (sa) me të 
gjitha ngjyrat dhe llojet. Ata e qëlluan shtëpinë e Profetit(s.a.s) me gurë, i hodhën mitrën e 
                                                           
(1 ) Suretu Hixhr aje: 94. 
(2 ) Siretu Resul (sa) i sejd Muhsin El Emin El – Amil: F.41 – 42. 
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deles së therur kurban për statujat, mbi trupin e tij. Hidhnin ndytësira para derës së tij, 
vendosën ferra në rrugën e tij, hidhni dhe mbi kokën e tij, i hodhën ndytësira mbi kurriz kur 
ishte në sexhde. 

I urdhëruan fëmijët që ta qëllonin me gurë, e shumë mënyra të tjera torture dhe 
poshtërimi. 

Profeti (sa) i bëri durim të gjitha këtyre veprimeve dhe thonte: 
«Nuk është poshtëruar asnjë i dërguar ashtu siç jam poshtëruar unë». 
Ashtu siç vepruan me Profetin(s.a.s) kurejshët vepruan edhe me besimtarët e parë duke i 

trajtuar si terrorista, të poshtër,… etj, duke përdorur edhe shporrjen e tyre. 
Para torturave kurejshite ka qënë vendosmëria e Bilal Habeshit dhe e familjes së Jaserit 

(Jaseri, gruaja e tij dhe djali i tij), Habab ibën El-Irth e të tjerë prej myslimanëve. 
Profeti(s.a.s) e vazhdoi misionin e Tij me durim dhe i jepte kurajo të tjerëve që të mos 

frikësohen se Allahu do të na ndihmojë. 
Besimtarët provuan dënimet më të rënda njëlloj siç u torturuan ndjekësit e të dërguarve 

para Muhamedit (sa). Familja e Jaserit ishte fakt i shkëlqyer i durimit në rrugën e Allahut, 
dhe ishin të vendosur për të vazhduar megjithë torturat e rënda me të cilat i torturonte Ebu 
Xhehli duke i rrahur me kamxhik derisa e goditi Semijtu (gruaja Jaserit) me shigjetë dhe vdiq 
dëshmore. Ajo ishte e para dëshmore në Islam: Pastaj torturoi burrin e saj Jaserin derisa 
vdiq. 

Përsa i përket Bilal Habeshiut, torturat mbi të kanë qënë më të rënda. Ata vendosnin gurë 
të mëdhnj mbi gjoksin e tij dhe ai ishte i zhveshur, e tërhiqnin zvarrë mbi rërën e nxehtë, dhe 
kërkonin prej tij që të mohojë Allahun dhe Profetin(s.a.s). 

Por atij iu shtonte besimi më tepër dhe thërriste: i vetëm… i vetëm. 
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Emigrimi në Habeshe. 

Në kohën kur në Meke u ashpërsua gjendja, Profeti(s.a.s) e pa të domosdoshme që ti 
lejonte një numër prej besimtarëve të emigronin në Habeshe, me qëllim që ata të gjenin 
mbrojtje dhe ti shpëtonin presioneve dhe torturave. 

Prej besimtarëve emiguran njëmbëdhjetë burra dhe katër gra. 
Ata qëndruan në Habeshe tre muaj, ku morën lajm se kurejshët u dorëzuan dhe ata u 

kthyen në Meke. Por ata gjetën se kurejshët i torturonin besimtarët. 
Profeti(s.a.s) dha urdhër që të emigrojnë përsëri për në Habeshe. Këtë rradhë ishin tetë 

burra dhe tetë mbëdhjëtë gra. Kryetari i tyre ishte Xhafer ibën Ebi Talib. 
Kurejshitët u frikësuan prej këtij emigrimi, dhe u përpoqën që ti kthejnë besimtarët në 

Meke. 
Por Mbreti i Habeshes Naxhashij i cili ishte kristian e kundërshtoi kërkesën e dy të 

dërguarve kurejshit Amru ibën El – As dhe Amaratu ibën Velid. 
Këto dy persona i dërguan kurejshitët tek Naxhashi për ta bindur atë që ti kthente 

myslimanët. 
Ata i dërguan Naxhashit shumë dhurata të çmueshme, pastaj biseduan me të rreth 

muhaxhirëve (myslimanëve) sepse ata janë vrasës, përbindësha dhe e nxitën atë kundër 
myslimanëve dhe pastaj kërkuan prej tij që t’ia dorëzonte myslimanët kurejshitëve për ti 
torturuar dhe për ti zhdukur të tërë. 

Naxhashi nuk i besoi fjalëve të tyre. Ai ishte mbret i zgjuar besimtar në Allah. Ai i tha të 
dërguarve kurejshit se nuk mund ti dorëzoj sepse ata zgjodhën vendin tim për tu strehuar. 

Naxhashi thërriti Xhafer ibën Ebi Talibin kryetari i Muhaxhirëve së bashku me shokët e tij. 
Kur erdhën ai i pyeti rreth fesë së tyre dhe shkakut të emigrimit. Aty foli Xhafer ibën Ebi 
Talibi duke qartësuar qëllimet e Islamit dhe shkaqet e emigrimit, dhe tha: «O mbret ne ishin 
një komb xhahil, adhuronim statujat, hanim ngordhësirat, dhe vepronim vepra të ndyta, nuk 
vizitonim njëri tjetrin, i bënim keq komshiut, i forti prej nesh hante të dobëtin.  Allahu (xhsh) 
dërgoi tek ne Profetin(s.a.s) prej nesh. E njohim prejardhjen e tij, vërtetësinë e tij, 
besnikërinë e tij, dhe nderin e tij. Ai na ftoi që të besojmë në një Allah dhe të zhvishemi prej 
asaj që adhuronim ne dhe baballarët tanë. Ai na urdhëroi që të flasim të vërtetën, dhe të 
mbajmë amanetet, të vizitojmë njëri tjetrin, të sillemi mirë me komshijtë, të heqim dorë nga 
haramet dhe gjakderdhjet, na ndaloi prej të këqijave, dhe thënieve të pa vërteta, dhe vjedhjen 
e pasurisë së jetimëve, dhe përgojimin e të ndershmeve. Na urdhëroi që të besojmë një Zot të 
vetëm, të mos i bëjmë shirk (shok) Zotit, dhe na urdhëroi për të fal namazin, të japim zeqatin, 
dhe të agjërojmë Ramazanin. 

Pastaj filloi ti sqaroi atij çka solli Profeti(s.a.s) i Madhëruar dhe i tha atij: «Ne i pranuam 
fjalët e Tij dhe i besuam atij, dhe e ndoqëm atë për ato që solli prej Zotit. Adhuruam Zotin 
dhe nuk i bëmë shirk (shok). Na ndaloi prej atyre që ishin të ndaluara dhe na lejoi ato që 
ishin të lejuara. 

Por kombi ynë na u armiqësua, na torturuan, thonin shpifje për fenë tonë që të na kthenin 
në adhurimin e idhujve, dhe ti bënin të lejuara ndytësirat. 

Kur na kërcënuan dhe na bënë padrejtësi, erdhëm tek vendi i jot dhe të zgjodhëm ty dhe jo 
tjetër, dhe dëshiruam që të qëndrojmë së bashku, dhe shpresuam se nuk do të na bëhet asnjë 
e keqe tek ti o mbret). 
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Naxhashi i tha atij: A ke me vete diçka nga ajo që solli Profet Muhamedi (sa) nga Allahu? 
Xhaferi i tha atij: Po kam. 
Naxhashi i tha: Mi lexo mua. 
Xhaferi i lexoi një pjesë prej sures Merjem. Naxhashi filloi të qajë dhe filluan të qajnë ata 

që ishin me atë. 
Pastaj Naxhashi i tha atyre se: Kjo dhe ajo çka solli Isai e kanë prejardhjen nga një dritë 

e përbashkët)(
11F

1). 

                                                           
(1 ) Siretu Nebevijetu i ibën Hisham: V.1. F.361. 
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Ndërprerjet: 

Mbasi planet kurejshite dështuan në përpjekjen e tyre për emigrimin e Habeshesë, urrejta 
e tyre për Islamin u shtua më tepër. 

Ata vendosën ti bëjnë bllokadë benu Hashimit në shitblerje, në bashkimin me njerëzit, në 
martesa. Për këtë ata shkruan një letër të cilën e firmosën dyzet burra prej udhëheqësve 
kurejsh. 

Ata e bllokuan benu Hashimin në lagjen e Ebi Talibit, dhe nuk dilnin prej saj vetëm në 
sezonin e umretit në muajin Rexheb dhe në sezonin e Haxhit në muajin Dhul Hixheti, sipas 
kontratës në mes tyre dhe kurejshitëve. 

Myslimanët kaluan në situata të vështira,  ata nuk kishin ushqime për nevojat e tyre. Kjo 
bllokadë vazhdoi tre vjet derisa përfundoi. 

Por  përfundimi i bllokadës nuk ishte përfundim gazmor, sepse në atë kohë vdiq 
Hatixheja(r.a0 e shoqja e Profeti (sa) dhe nëna e besimtarëve, e cila ishte e para që i besoi 
Profetit(s.a.s) dhe mori pjesë në përhapjen e Islamit. 

Ajo shpenzoi pasurinë e saj në rrugën e Allahut. Vdekja e saj ndodhi tre vjet para 
Hixhretit në muajin Ramazan. Profeti u hidhërua shumë për vdekjen e saj. 

Tre ditë mbas vdekjes së Hatixhesë (as) vdiq mbrojtësi i Profetit(s.a.s), dhe i mesazhit Ebu 
Talibi(r.a) . Kur Profeti(s.a.s) dëgjoi për vdekjen e xhashait të Tij u hidhërua shumë. Ai (sa) 
qëndroi pranë tij dhe i fërkoi ballin Ebu Talibit(r.a) duke i thënë: «O xhaxha rrite të voglin, 
more përsipër jetimin, dhe më ndihmove kur u rrita (pra në përhapjen e Islamit) Zoti të 
shpërbleftë për mua më së miri»(

12F

1).  
Për pasojë të këtyre dy ndodhive të hidhërueshme në rrugën e lëvizjes historike Islame, 

Profet(s.a.s)i e quajti këtë vit «viti i hidhërimit». 

                                                           
(1 ) Tarihul Jakubi: V.2. F.35. 
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Shpërngulja (Hixhretu) e Profetit. 
Meka nuk ishte vend i përshtatshëm dhe i sigurtë për thirrjen në Islam, mbas vdekjes së 

Ebu Talibit(r.a). Profeti (sa) dëshironte përhapjen e Islamit në Taif duke menduar se ata 
janë më të lirshëm dhe më kuptues për mesazhin, mbasi Mekasit e kundërshtuan atë. Por Et – 
Taifu ishin të njëjtë me Meken në ngurtësim dhe në ashpërsi. 

Pastaj Profeti(s.a.s) filloi propozimin e thirrjes (Islamit) nëpër fise, duke i ftuar ata në 
besimin në një Allah, por ata e kundërshtuan këtë thirrje të vërtetë. 

Në kohën kur Profeti(s.a.s) propozonte mesazhin e Tij në sesonin e Haxhit, në vitin e 
njëmbëdhjetë të dërgimit, Ai u takua me një grup njerëzish prej fisit Hazrexh i cili ishte një 
prej dy fiseve më të mëdhenj që banonin në Medine. Në këtë takim Profeti(s.a.s) i thirri ata 
në Islam. Ata e pranuan thirrjen e Tij dhe u kthyen në Medine duke thirrur njerëzit në Islam. 

Në vitin tjetër, 12 burra nga banorët e Medines u takuan me Profetin(s.a.s) në Akabeh dhe 
i dhanë atij besën e tyre (që të mos i bëjnë shirk (shok) Allahut, mos bëjnë  (kurvëllëk), mos 
vrasin fëmijët e tyre, dhe mos merren me thashetheme dhe shpifje. Mos e kundërshtojnë 
Profetin(s.a.s) në ato gjëra që i fton. Nëse e mbajnë premtimin, shpërblimi i tyre është 
xheneti, dhe nëse dalin mashtruesa, gjendja e tyre është në dorë të Zotit; nëse don i dënon, 
nëse don i mëshiron. 

Në Haxhin e vitit tjetër pra në vitin e trembëdhjetë prej dërgimit, një delegacion i madh i 
përbërë nga shtatë dhjetë burra dhe dy gra, të ardhur nga Medinia u mblodhën fshehurazi në 
Akabeh. Profeti (sa) i tha atyre: «A ma jepni premtimin se do të dëgjoni fjalët e mia në 
aktivitet, në dembelësi, në shpenzime, në situata të vështira dhe jo të vështira, në urdhërim në 
të mira dhe në ndalim nga të këqiat dhe… 

Kështu u gjend toka në të cilën është e mundur që thirrja të qëndrojë dhe të përhapet 
mesazhi i saj. 

Profeti(s.a.s) i urdhëroi besimtarët që të shpërngulen tek ajo tokë: Të gjithë muhaxhirët u 
grumbulluan fshehurazi në errësirë tek shtëpia e Ejmenit duke lënë pasuritë e tyre dhe 
shtëpitë e tyre me qëllim të fesë së Allahut. 

Pastaj Allahu (xhsh) e urdhëroi profetin që të shpërngulet në tokën e bekuar të Medines. 
Kjo ndodhi kur kurejshitet u grumbulluan në shtëpinë e Nedve dhe ranë dakort që ta vrasin 
Profetin (sa). Po ashtu ata ranë dakort që vrasjen,   ta bëjnë një grup personash nga çdo fis i 
kurejshëve me qëllim që gjaku i Profetit të humbasë në mes fiseve dhe asnjë mos e kërkojë 
hakmarrjen e Tij. 

Kurejshët filluan të zbatojnë atë për çka ranë dakort natën. Por Ebu Lehebi i propozoi 
atyre që krimi të kryhej në sabah. 

Në këtë situatë Aliu (as) fjeti në shtratin e Profetit dhe u mbulua me mbulesën e Tij. 
Profeti(s.a.s) doli dhe lexonte ajetin. {Ne u kemi vënë para tyre mbulesë dhe pas tyre 
mbulesë dhe ua kemi mbuluar sytë, prandaj nuk shohin}(

13F

1).  
Profeti (sa) u takua me Ebu Beqirin, ibën Ebi Kahafetu dhe u drejtuan për tu fshehur në 

shpellën e malit Thor. 
Gjatë gjithë natës kurejshët kontrollonin shtëpinë e Profetit (sa) dhe në mëngjes ata 

sulmuan shtëpinë e tij.  

                                                           
(1 ) Suretu Jasinë ajeti: 9. 
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Kur e ngritën mbulesën panë Aliun(a.s) para tyre, i cili ishte i pari që vendosi veten e tij 
flijim për Islamin. Allahu (xhsh) zbriti për të (Aliun)(a.s) thënien e Tij: {Dhe prej njerëzve 
kush e shet veten e tij për kënaqësitë e Zotit dhe Zoti është mëshirues për robët}.  

Kurejshët u përpoqën të ndjekin Profetin (sa) duke ecur pas gjurmëve të Tij deri tek 
shpella e malit «Thor» por Allahu (xhsh) e mbrojti Profetin prej keqbërjes së tyre duke 
dërguar merimangën e cila rrethoi hyrjen e shpellës me fijet e saj. Kur kurejshët panë 
shtëpinë e merimangës dhe pëllumbin në fole ata u larguan duke imagjinuar se nuk gjindet 
asnjë person në shpellë. 

Profeti qëndroi tre netë në shpellë. 
Dhe kur u bind se kurejshët hoqën dorë nga kërkimi i Tij, u drejtua për në Medine 

(Jethrib). Mbas disa ditësh rrugë Profeti(s.a.s) i mëshirës dhe i udhëzimit, mbërriti në Kuba i 
cili ndodhet jashtë Medines. 

Profeti qëndroi në Kuba duke pritur ardhjen e Aliut (as) dhe karvanin e grave Fatimet prej 
beni Hashimit, të cilat ishin: Nëna e Aliut Fatime bint Esed, Fatime bintu Muhamed (sa), 
Fatime bint Zubejr ibën Abdul Mutalib, dhe Fatime bint Hamze. 

Kur karvani mbërriti ata i priti Profeti (sa) dhe e përqafoi Aliun (as) me lot në sy për 
shkak të lodhjes dhe vështirësive që Ai(s.a.s) hoqi. 

Mbas mbërritjes së Aliut (as) Profeti (sa) qëndroi dy ditë në Kuba dhe ndërtoi në të 
xhaminë si pasojë e propozimit të Amar ibën Jasirit. Kjo është e para xhami në Islam. 

Pastaj Profeti u drejtua kah Medina. Pritja e Tij ishte e përgjithshme dhe të gjithë njerëzit 
prisnin ardhjen e Profetit(s.a.s). 

Kur hyri në Medine ata e pritën me gëzim dhe ngrohtësi të pa përshkruar Profetin(s.a.s). 
Çdo person kishte dëshirë që Profeti(s.a.s) të banonte tek ai. Kur Profet(s.a.s)i kalonte para 
portës së shtëpive ata e ftonin. Por Ai (sa) thonte: «Hapini rrugën devesë se ajo është e 
urdhëruar». (pra ajo e din vend qëndrimin). 

Profeti(s.a.s) e la të lirë devenë e Tij mbi të cilën kishte hipur, me qëllim që të ndalojë në 
vendin e caktuar prej Allahut (xhsh). 

Deveja vazhdoi ecjen e saj derisa mbërriti në vendin ku sot ndodhet xhamia e Profetit (sa), 
pranë derës së shtëpisë së Ebi Ejub El-Ensari i cili ishte prej të varfërve të Medines. 

Profeti(s.a.s zbriti mysafir tek shtëpia e Ebu Ejubit dhe qëndroi në shtëpinë e tij derisa 
përfundoi ndërtimi i xhamisë dhe shtëpia e Tij e pastër. 
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Shteti i Profetit: 

Mbas mbërritjes së Profetit (sa) në Jethrib ajo u quajt Medine Munovereh, dhe u bë 
qëndra e mesazhit dhe pikënisja e tij në të gjitha horizontet. 

Islami në Medine hyri në fazat e praktikimit dhe të ndërtimit të shoqërisë Islame me të 
gjitha domosdoshmëritë e saj. 

E para bazë që vendosi profeti për të mbajtur shtyllat e shoqërisë së re ishte ndërtimi i 
xhamisë Nebevij Sherif të cilën Profeti(s.a.s) e përdori vend për ibadete, për grumbullime, 
për diskutime për drejtimin e nevojave të ymetit, për zgjidhjen e konflikteve, për vendosjen e 
planeve ushtarake dhe caktimin e kryetarëve, për mësim… pra për çka ka nevojë shteti dhe 
shoqëria. 

Profeti(s.a.s) në Medine u ballafaqua me një shoqëri të ndarë në fise dhe me mendime të 
kundërta me njëra tjetrën. Më të njohurat prej  shtresave që njiheshin në kohën e Profetit 
ishin: 

1 – Myslimanët të cilët ishin të ndarë në Ensarë dhe Muhaxhirinë. 
Ensarë, Profeti(s.a.s) quajti El-Aus dhe Hazrexh të cilët banonin në Medine. Ai i quajti me 

këtë emër për shkak të ndihmës së tyre që i dhanë Profeti(s.a.s)t dhe për shkak se ata e 
pranuan mesazhin Islam. 

Ndërsa muhaxhirët, ata ishin besimtarët e parë të cilën u larguan nga Meka për në 
Medine për të cilët banorët e saj i hapën zemrat e tyre Islamit. 

Në këtë kohë Profeti urdhëroi për vëllazërim në mes Ensarëve dhe Muhaxhirëve, duke 
urdhëruar që çdo Ensarij të vëllazërohet me një Muhaxhir, me të gjitha rregullat e 
vëllazërisë së vërtetë në jetën praktike: siç janë pasuria, veprimet reciproke… etj. 

Është vend i përshtatshëm që këtu të përmendim në këtë rast se Profeti Muhamedi (sa) 
mbasi përfundoi vëllazërimin në mes Ensarëve dhe Muhaxhirëve, Ai mori si vëlla të Tij Ali 
ibën Ebi Talibin(a.s) duke i thënë atij: «Ti je vëlli im në këtë botë dhe në botën tjetër»(

14F

1). 
Vëllazëria në mes Ensarëve dhe Muhaxhirëve përfundoi në atë mënyrë, ku në të gjithë 

historinë njerëzore nuk gjindet e njëjtë si ajo,. Kjo vllazëri mbërriti në atë shkallë saqë 
Ensarët i dhanë gjysmën e pasurive të tyre vëllezërve të tyre Muhaxhir. 

Kështu Profeti ndërtoi shoqërinë e vërtetë dhe mbi baza të patundshme. 

2 – Jehudët (Hebrejtë). 
Ata përbënin fuqinë e dytë mbas myslimanëve në fillim të hixhrit. 
Ndër fiset më të njohura të jehudive ishin: Behu Kajnaka, benu Nedhir, benu Kurejdha. 

Ata zotëronin anën ekonomike, sepse ata punonin në prodhimin e argjendarisë dhe në 
shitblerjen e floririt. Po ashtu ata kishin plantacion hurmash dhe toka. 

Shoqëria jehudite ishte e ndryshme nga shoqëria e Medines përsa i përket fesë, ndjenjave, 
qëllimeve. Edhe pse banonin në Medine ata ishin të shkëputur prej saj. Profeti (sa) punoi për 

                                                           
(1 ) Sahih Termidhi: V.2. F.299. e transmetuar nga Abdullah ibën Ymer. Në mustedrekun e Sahihejn: V.3. F.14. El-Muhaleb Et-
Tabari fi Rijadh: V.2 F.167. El-Tabakat: V.3. F.13. për njohuri më të shumta: Fadail Hamseh prej gjashtë Sihahve: V.1. F.318 – 
318. 
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pajtim me qëllim që të ndërtonte shtetin, të përhapte mesazhin dhe ngulitjen e ideologjisë 
Islame tek e njerëzit. 

3 – Munafikët (Hipokritët). 
Ata ishin një grup prej banorëve të Medines, të cilët e shfaqën islamin si pasojë e frikës 

dhe e lakmisë personale dhe e fshehën  në brendësi   të tyre. 
Munafikët punonin për jehudët dhe mushrkët të cilët kishin si qëllim shkatarrimin dhe 

zhdukjen e shoqërisë Islame. Ata ishin nxitës të luftërave dhe konflikteve. 
Por përpjekjet e tyre përfundonin me dështim. Këtë e shohim në Kuran i cili na zbulon 

metodat dhe sulmet e munafikëve. Me gjithë këto përpjekje të tyre për shkatarrimin e 
shoqërisë islame, shohim se këto përpjekje nuk ndikuan negativisht mbi fuqinë e Islamit dhe 
shoqërisë islame. 
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Politika ushtarake në shtetin e Profetit 

Pasi Profeti (sa) hyri në Medine dhe kaluan 6 muaj nga hyrja në të, Allahu (xhsh) e 
urdhëroi për luftë: 

{Atyre që po sulmohen me luftë u është dhënë leje të luftojnë, për shkak se atyre u është 
bërë padrejtësi, dhe Allahu është i fuqishëm për t’u ndihmuar atyre (myslimanëve). Ata të 
cilët vetëm pse thanë: «Allahu është Zoti ynë!» u dëbuan prej shtëpive të tyre pa kurrfarë 
të drejte. E sikur Allahu të mos i zmbrapste disa me disa të tjerë, do të rrënoheshin 
manastirët, kishat, xhamitë ku në to përmendet shumë emri i Allahut. Dhe Allahu patjetër 
do ta ndihmojë atë që ndihmon rrugën e Tij, sepse Allahu është i plotfuqishëm dhe 
gjithmonë triumfues. Ai ndihmon ata të cilët kur Ne u mundësojmë vendosjen në tokë, e 
falin namazin, japin zeqatin, urdhërojnë për të mira dhe largojnë prej të këqiave. Allahut i 
takon përfundimi i çështjeve}(

15F

1). 
Profeti filloi me formimin e ushtrisë dhe caktimin e udhëheqësve (prijasve). 
Politika ushtarake e shtetit të Profetit kishte dy qëllime në praktikimin e saj: 
1 – Xhihadi për përhapjen e thirrjes islame. Përderisa Islami është mesazhi i Allahut për 

të gjithë njerëzinë, atëherë është e domosdoshme që të informohet tek të gjithë njerëzit pa 
përjashtim. 

Nëse gjinden pengesa në këtë rrugë është obligim që këto pengesa të zhduken. 
2 – Xhihadi mbrojtës, i cili është i obligueshëm për të mbrojtur mesazhin Islam, shtetin 

Islam dhe ndjekësit e tij, prej keqbërsve kërcënuesve,… etj. 

                                                           
(1 ) Suretu Haxh ajeti 39 – 41. 
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Qëndrimi i kurejshëve mbas emigracionit dhe politikës  së Profetit (sa) 

Emigrimi i Profetit(s.a.s) dhe shpëtimi i Tij prej duarve të kureshjëve, shkaktoi një 
nervozizëm në to. Kurthet e tyre, së bashku me planet për të përçarë dhe vrarë, vazhdonin. 

Po ashtu kurejshët vazhdonin  veprimet e tyre të padrejta mbi myslimanët, qofshin 
muhaxhirë apo prej atyre që e mësuan islamin, të cilët mbetën në Meke. 

Kurejshët filluan me marrjen e pasurive të myslimanëve dhe shtëpitë e tyre. Gjithashtu ata 
kontrollonin situatën rrethuese me Profetin(s.a.s) dhe nxitnin për të përçarë shtetin e 
Profetit(s.a.s) dhe myslimanët. 

Kurejshët i shkruan një letër Abdullah ibën Ebi i cili ishte prej kufarëve (të pafeve) të 
Medines, duke e nxitur atë me thëniet e tyre se: Ju e strehuat shokun tonë dhe se ju jeni më të 
shumtit e banorëve të Medines në numër. Ne të betohemi në Zot që ta vrasësh atë ose ta 
nxjerrësh prej Medines, ose ne do të vijmë tek ju për tju vrarë dhe ti bëjmë gratë e juaja të 
lejueshme për ne»(

16F

1). 
Të gjitha këto qëndrime ishin dëshmi e qartë se kurejshjët vazhdonin përpjekjet e tyre 

përçarëse dhe se ata nuk qetësoheshin derisa të zhduknin Profetin(s.a.s) dhe thirrjen e Tij. 
Për këtë Profeti(s.a.s) filloi planifikimet që kishin për qëllim mbrojtjen e thirrjes (islamit). 

Plani i parë ishte mbrojtja e mjedisit rrethues në Medine. 
Në të njëjtën kohë Profeti(s.a.s) mundohej për qetësimin e gjendjes brenda në Medine, 

duke i bërë planet përçarëse të kurejshëve të dështonin. 
Dhe kështu filluan betejat në mes myslimanëve dhe kurejshëve. 
Të gjitha luftërat e Profetit(s.a.s) kanë qenë luftëra mbrojtëse dhe Profeti (sa) i këshillonte 

udhëheqësit, prijësit, që në fillim ti propozojnë armikut pajtim. Kjo mënyrë e luftërave të 
Profetit(s.a.s) duket më qartë nëse studiohen rrethanat e tyre. 

Dhe për këtë Allahu (xhsh) thotë: 
{Atyre që po sulmohen me luftë u është thënë leje të luftojnë, për shkak se atyre u është 

bërë padrejtësi. Dhe Allahu është i fuqishëm për t’u ndihmuar atyre. 
Ata të cilët u dëbuan prej shtëpive të tyre me padrejtësi vetëm se thanë Allahu është Zoti 

ynë}(
17F

2). 

                                                           
(1 ) Sahih min siretul Nebijil E’dham: V.3. F.159. i marrë nga Musanaf Abdurrazak: V.5. F.358. 
(2 ) Suretu Haxh ajeti 39 – 40. 
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Lufta e Bedrit: 

Kjo betejë u zhvillua me shtatëmbëdhjetë (17) Ramazan në vitin e dytë të hixhrit. 
Profet Muhamedi(s.a.s) së bashku me treqind e trembëdhjetë burra prej shokëve të Tij, 

dolën për tu ballafaquar me karvanin e kurejshëve të cilin e drejtonte Ebu Sufjani, kryetari i 
mushrikëve (të pa feve), i cili po vinte nga shami (Damasku) për të shkuar në Meke. 

Ebu Sufjani e mori vesh lëvizjen e Profetit (sa) dhe ndërroi rrugë. Ai i kërkoi ndihmë 
kurejshëve dhe këta të fundit e pranuan kërkesën dhe dërguan njëmijë luftëtarë për të 
mbrojtur karvanin. Ebu Sufjani ndërroi rrugë para se të mbërrinin ndihmat ushtarake. Kur 
kurejshët mësuan për këtë gjë, disa prej kryetarëve të tyre u përpoqën të ktheheshin në Meke 
përveç Ebu Xhehlit dhe disa të tjerë që kërkuan luftë. 

Në puset e Bedrit, u takuan ushtria e myslimanëve, numuri i të cilëve ishte treqind e 
trembëdhjetë burra, me ushtrinë e kurejshëve, numuri i të cilëve ishte afërsisht mjë mijë 
ushtarë të ngjeshur me armë me mburoja… 

Përballë fuqisë kurejshe, Profeti (sa) dhe myslimanët i kërkuan ndihmë dhe mbrojtje 
Allahut (xhsh) dhe Allahu i’u përgjigj lutjes së tyre dhe i dërgoi një mijë engjuj dhe 
myslimanët dolën fitimtarë. 

Allahu (xhsh) thotë: {Përkujtoni kur kërkuat ndihmë prej Zotit tuaj dhe Ai ju është 
përgjigjur: «unë do t’ju ndihmoj me një mijë engjuj që vijnë një pas një (grup pas grupi}(

18F

1). 
Tre prej udhëheqësve të mushrikëve të cilët ishin: Atbetu ibën Rabin dhe vëllai i tij 

Shejbetu dhe djali i tij Velidi, i kërkuan myslimanëve dyluftim. Atyre iu ballafaquan Ali ibën 
Ebi Talib(a.s), Hamzai, dhe Ubejdetu ibën Harith. 

Të dy grupet filluan dyluftimin ku Aliu(a.s) vrau Velidin, pastaj shkoi për të ndihmuar 
xhaxhain e tij Hamzain dhe vrau Shejbete, dhe ndihmoi Ubejete dhe e vrau Atbetu. 

Dy ushtritë u bashkuan në luftë dhe myslimanët dolën fitimtarë mbi kurejshët duke vrarë 
një numër të madh prej tyre dhe arrestuan disa të tjerë. Kështu kurejshët ranë ngushtë dhe u 
tërhoqën të thyer e të poshtëruar. 

Me këtë fitore myslimanët përfituan fitime të shumta financiare,, ushtarake, ideologjike, 
informative, të cilat ndihmuan në shërbim të thirrjes Islame dhe në përforcimin e bazave të 
saj. 

                                                           
(1 ) Suretul Enfalë ajeti: 9. 
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Lufta e Uhudit mësim dhe sprovim: 

Ngjarja e Bedrit dhe lufta e saj historike e lartë, krijoi urrejtje të madhe tek  kurejshit e 
Mekasit për Profetin(s.a.s) dhe myslimanët, sepse myslimanët korrën fitore ushtarake, 
ideologjike, informative të gjerë, duke i veshur kurejshëve dhe udhëhqësve të shirku,t petkun 
e thyerjes dhe të demaskimit. 

Nuk mbetej tek Ebu Sufjani rrugë tjetër.  Ai mendonte për luftë dhe të ripërsëriste sulmin 
kundra Profetit (sa) për të rikthyer humbjen që pësoi në luftën e Bedrit, dhe për të 

ndryshuar ndikimet negative tek  mushrikët. 
Mushrikët i ranë daulles së luftës dhe planifikuan sulm mbi Medinen. Qendra e këtyre 

mendimeve dhe planeve ishte në Meke, ku ndodhej xhaxhai i Profetit (sa) Abas ibën Abdul 
Mutalib, i cili dëgjonte për këto plane dhe i shkruante Profetit (sa,) duke e informuar rreth 
planeve të kurejshëve dhe vendimeve të tyre, me qëllim që Profeti(s.a.s) të kujdesej dhe të 
përgatitej. 

Konsultimi dhe vendimi: 
Profeti (sa) bëri konsultim me shokët e Tij në këtë situatë dhe i informoi ata mbi planet e 

kurejshëve dhe sulmin armiqësor të tyre kundra Profetit (sa). Të gjithë ranë dakort që ti 
bëjnë ballë sulmit dhe ti luftonin mushrikët. 

Rreth Tij u grumbulluan një mijë luftëtarë. Ai (sa) i’a dorzoi flamurin dhe udhëheqjen e 
muhaxhirëve Imam Aliut (as), dhe flamurin e ensarëve dhe udhëheqjen e tyre i’a dha Sa'd 
ibën Ibadeh. 

Ushtria e mushrikëve përbëhej prej tre mijë luftëtarësh me armatim më të bollshëm se 
ushtria e myslimanëve. 

Kështu ushtria myslimane e udhëhequr nga Profet Muhamed(s.a.s)i dhe e nxitur nga imani 
(besimi i plotë) u përgatitën për të përballuar mushrikët të cilët ishin më të shumtë në numër 
dhe armatim, pa përmend munafikët (hipokritët) të cilët filluan lëvizjet e tyre në brendësi të 
ushtrisë myslimane me qëllim që ato të thyheshin. Munafikët i drejtonte Abdullah ibën Ubej 
ibën Sulul. Këto u tërhoqën para se Profeti(s.a.s) të mbërrinte në fushën e betejës. Numuri i 
tyre ishte treqind persona. Por Profeti (sa) e vazhdoi rrugën e xhihadit me shtatë qind 
luftëtarë. 
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Fillimi i betejës 

Ty dy ushtritë u takuan tek mali Uhud. Profeti(s.a.s)  vendosi hartën e betejës dhe caktoi 
pozicionet e ushtrisë së Tij. Ai vendosi shigjetarët në ballë të ushtrisë dhe numuri i tyre ishte 
pesë dhjetë. Këtë e bëri me qëllim që të mbronte ushtrinë nga prapa dhe të qëllonin armikun 
me shigjeta. 

Ai i porositi ata që mos i lëshojnë vendet e tyre dhe të mos i linin boshllëk kur të 
shpërndaheshin sepse armiku përfiton në këto raste. 

Beteja filloi dhe fitorja ishte ortak i myslimanëve ku ata e morën në dorë betejën dhe 
armiku u mposht dhe morën pasuri të shumta. Këto pasuri i mashtruan myslimanët dhe 
shigjetarët i lanë vendet e tyre dhe u drejtuan drejt pasurisë, përveç udhëheqësit të tyre i cili 
nuk pranoi ta linte pozicionin e tij, dhe u mundua ti bindi ushtarët e tij që të mos i lënë 
pozicionet e tyre duke i kujtuar atyre urdhërat e Profetit (sa). Por ata nuk u bindën. 

Kjo braktisje e pozicioneve të tyre shkaktoi një përçarje në mesin e luftëtarëve dhe Halid 
ibën Velid i cili ishte komandat i mushrikëve përfitoi prej kësaj gjëje dhe i sulmoi ata nga 
prapa. Ky sulm shkaktoi thyerje në ushtrinë Islame. 

Me Profetin (sa) nuk mbeti vetëm Hamza ibën Abdul Mutalib, Mes’ab ibën Umejr, Ali ibën 
Ebi Talib, dhe një pakicë e shokëve të tij: 

Humbja ishte e madhe, sepse myslimanët humbën gjithashtu Hamze ibën Abdul Mutalib 
dhe Mas’ab ibën Umejr. 

Hamzai ishte viktimë e inatit të Hindit e shoqja e Ebu Sufjanit, dhe Hashija ishte shërbëtor 
prej Habeshes tek Ebu Sufjani, të cilin Hindi e ngarkoi me detyrë për të vrarë Hamzain. Ai e  
zbatoi detyrën e tij, dhe e vrau Hamzain, i cili mori pjesë në betejën e bedrit. Mbas vdjekjes 
ata i prenë atij hundën, veshët, por më tepër se kjo është se Hindi hëngri veshkën e tij për të 
shfryrë inatin e saj kundrejt Hamzait dhe islamit. 

Beteja e Uhudit ka qënë njësprovë e ashpër ushtarake të cilin kaluan myslimanët. 
Për shkak të kësaj ndodhie dhe domosdoshmëria e ndreqjeve të gabimeve të cilat ndodhën 

në të, Allahu (xhsh) zbriti disa ajete të cilat flasin rreth betejës së Uhudit dhe gabimeve të 
saj. 

Allahu (xhsh) e urdhëron Profetin e Tij të nderuar(s.a.s) që ti ftojë shokët e Tij në ditën e 
dytë pas thyerjes dhe humbjes, të përgatiten për të luftuar kurejshët edhe pse ata 
(myslimanët) akoma mbanin plagët dhe dhimbjet e humbjes. 

Kjo përgatitje kishte për qëllim rikthimin e fuqive shpirtërore, dhe për ti thënë kurejshëve 
se ne, edhe pse humbën betejën dje, sot  jemi të gatshëm dhe fuqiplotë për sulme dhe luftime. 
Myslimanët e pranuan urdhërin e Profetit(s.a.s). 

Kjo lëvizje ushtarake e Profetit(s.a.s) fitoi shumë rezultate informative dhe psikiologjike. 
 
 
 

Beteja e Handekut 

Hebrejtë (jahuditë) filluan të ndjejnë  rrezik kundrejt fuqisë së Profetit (sa) dhe u nxitën 
për të përçarë myslimanët dhe për të zhdukur mesazhin e Profetit (sa). Ata takoheshin me 
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armiqtë e Islamit dhe bënin plane për formimin e një grupi të madh ushtarak për të sulmuar 
Medinen dhe të zhduknin Islamin. 

Jahudit u bashuan me kurejshët dhe Gatfan, dhe ranë dakort që të sulmojnë Medinen. Por 
informatat rreth këtij plani armiqësor mbërritën tek Profeti(s.a.s) i cili u konsultua me 
as’habët e tij. 

Selman Farisij dha mendimin për rrethimin e Medines me tynel dhe Profeti e pranoi këtë 
mendim. Myslimanët filluan me hapjen e tynelit. 

Kurejshët u përgatitën dhe mblodhën burrat e saj. Numri i ushtarëve ishte dhjetë mijë 
luftëtarë që zbritën pranë Medines. Po ashtu Gatfana dhe ndjekësit e tyre prej banorëve 
Naxh, zbritën pranë Uhudit. 

Kështu pra të gjitha partitë e kufrit dhe të devijimit u grumbulluan për të luftuar Profetin 
(sa). Kurani këtë betejë e ka quajtur beteja e Ahzabëve (partive). Numuri i luftëtarëve të 
Profetit ishte tre mijë vetë. 

Sulmi i armiqve filloi kur Amër ibën Abd Vud El-Amirij kaloi tynelin. Ky ishte një nga më 
të fortit e kufarëve. 

Ai filloi ti thërrasë myslimanët dhe i pyeste: (A gjindet ndonjë për dy luftim?) . 
Imam Aliu (as) i tha Profetit (sa): Unë do bëj dyluftim me të o Profet i Allahut. 
Profeti(s.a.s) tha: Ulu! Ai është Amru. 
Amri thërriti përsëri duke u tallur me myslimanët. 
Aliu (as) i tha Profetit(s.a.s): Unë do të dyluftoj me të o i Dërguari i Allahut. Profeti (sa) i 

tha: Ulu: Ai është Amri: 
Aliu (as) i tha edhe nëse është Amri: 
Profeti (sa) i dha leje Aliut (as)  i dha shpatën e tij me dy të mprehta, dhe i veshi atij 

mburojën e vet dhe i vendosi çallmën e Tij dhe tha: O Zot ky është vëllai im dhe djali i 
xhaxhait tim, mos më ler të vetëm dhe ti je trashëgues më i mirë(

19F

1). 
Aliu (as) u nis për në betejën e dyluftimit dhe doli fitimtar. Kur u kthye fitimtar atë e priti 

Profeti (sa) duke thënë: «Dyluftimi I Ali ibën Ebi Talibit me Amër ibën Abëd Vud El-Amirij 
është më i mirë se sa veprat e ymetit tim deri në ditën e kijametit»(

20F

2). 

 

 

 
Pajtimi i Hudejbit 

Mbas betejës së ahzabit, Profetin (sa) e infomuan se kurejshët dhe jehudët e Hajberit po 
përpiqen në fshehtësi për të sulmuar myslimanët. Për këtë Profeti (sa) vendosi që të bënte 
pajtim me kurejshët me qëllim që ti shkëpuste ato prej jehudëve pikësëpari, dhe mbas pajtimit 
të ketë mundësi për të përhapur islamin në mes arabëve. 

Profeti vendosi që këtë plan të Tij ta zbatojë në sezonin e Haxhit sepse kurejshët dhe 
arabët i respektonin muajt haram(janë muajt k në të cilët është e ndaluar lufta) . Në muajin Dhul 

                                                           
(1 ) Es-siretu Nebevijeh i Dahlanit: V.2 F.6 – 7. Mustedrik Sahihejnë: V.2. F.32. nga Sufjan El – Thevrij. 
Po ashtu këtë hadith e ka transmetur Hatib Bagdati në historinë e Bagdatit: V:13. F.19. 
(2 ) Siretul Nebevijeh i Dahlanit: V.2. F. 6 – 7. 
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Kaideh të vitit të gjashtë të hixhrit Profeti së bashku me një mijë e pesëqind burra u nis për 
në Mekë. 

Paraqitja e tyre tregonte se ata duan të bëjnë Haxhillëk. 
Kur kurejshët dëgjuan lajmin e ardhjes së Profetit(s.a.s) në Meke, u frikësuan dhe 

menduan se ardhja e tyre do jetë kurth i përgatitur nga Profeti (sa) për të hyrë në Mekë. Ata 
mblodhën një ushtri të madhe nën drejtimin e Halid ibën Velid për të ndaluar Profetin (sa). 
Por Profeti ishte këmbëngulës për zbatimin e planit të Tij paqësor, prandaj Ai ndërroi 
drejtimin derisa mbërriti së bashku me dashamirësit e Tij në Hudejbe. 

Kurejshët dërguan disa persona për të bërë marrveshje me Profetin (sa). Po ashtu 
Profeti(s.a.s) dërgoi një person prej Huzaati për ti lajmëruar kurejshët se Ai(s.a.s) kishte 
ardhur për të vizituar Meken, për të bërë umretu, për të therë kurban dhe se Ai është i 
gatshëm për të firmosur marrveshje. 

Nëse ata nuk pranojnë do të bëjë luftë me to. 
Kurejshët e pranuan kërkesën e Profetit(s.a.s) dhe dërguan Suhejl ibën Amru si 

përfaqësues të tyre për të firmosur marrveshjen në të cilën thuhej: 
«Me emrin tënd o Allah. Kjo është ajo ç’ka ra dakort Muhamed ibën Abdullahi dhe 

përfaqësuesit prej kurejshëve dhe Suhejh ibën Amër. Ata ranë dakort të mos bëjnë luftë me 
njëri tjetrin për dhjetë vjet. Kjo marrëveshje u kundërshtua nga disa myslimanë. Këto 
kundërshtar qëndruan në këtë gjendje (pra në mos pranimin e marrveshjes) derisa Allahu 
(xhsh) zbriti ajetin e pajtimit dhe se ai është fitore e madhe për myslimanët dhe për mesazhin 
e tyre (Islamin). 

Prej dobive të pajtimit ishte se myslimanët u bënë të lirë për të përballuar jehudët të cilët 
akoma vazhdonin të përgatisnin kurthe kundra Profetit(s.a.s) dhe myslimanëve. Kjo u duk 
qartë në sulmin e Hajberit i cili u zhvillua pesëmbëdhjë ditë mbas kthimit të Profetit(s.a.s) 
nga Hudejbeti. 

 
 
 
 

 
 

Beteja e Hajberit: 

Hajberi ishte fshat prej fshatrave jehude. Ai ndodhej në majën e malit, i rrethuar me mur 
guri sepse banorët e tij mendonin se ky mur do ishte pengesë e shpatave të luftëtarëve të cilët 
i ndihmonte Allahu (xhsh). 

Hebrejtë (jehudët) e Hajberit ishin të njëjtë me jehudët e tjerë,  mbi to sundonte xhelozia 
dhe mendjemdhësia. 

Hajberi ishte qendra e planeve dhe e kurtheve jehude kundra myslimanëve. 
Në këtë fshat gjindeshin dhjetë mijë luftëtarë të cilët çdo ditë dilnin grupe_ grupe duke 

shfaqur fuqinë e tyre, dhe talleshin me fuqinë e myslimanëve. Ata thonin vazhdimisht: 
«Muhamedi do na luftojë ne, kjo është e largët». 

Hebrejtë (jehudët) e Medines të cilët banonin në mesin e myslimanëve i kërcënonin 
myslimanët duke përmendur fuqinë e jehudëve të Hajberit, dhe përpiqeshin të lartësonin 
fuqinë ushtarake të jehudëve të Hajberit mbi fuqinë ushtarake të myslimanëve, me qëllim që 
të ndiznin luftë psikologjike dhe dobësimin e shpirtit të myslimanëve. 
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Jehudët vazhdimisht flitnin në prani të myslimanëve duke thënë: «Pasha Zotin: Nëse 
shikoni Hajberin dhe rrethojat e tij dhe fuqitë e tij, do të ktheheshit para se të mbërrini tek ai. 
Në të gjinden mure të forta, uji i tij është i pandërprerë. 

Në Hajber gjinden njëmijë mburoja…»(
21F

1) 
Ndërsa informacioni islam në Medine e kishte pikënisjen tek besa në Zot dhe këmbëngulja 

për xhihad: se Hajberi ishte premtimi i Allahut për Profetin e Tij(s.a.s) për ta marrë atë»(
22F

2) 
dhe premtimi i Allahut është i vërtetë.  

Profeti Muhamedi (sa) grumbulloi ushtrinë e Tij dhe u nis në rrugë të ndryshme për të 
mbrojtur luftëtarët, duke u mbështetur tek treguesit e rrugës. Jehudët nuk e ndien këtë gjë 
vetëm e vetëm kur panë ushtrinë myslimane në kufirin e tyre në errësirë. 

Kur ata u befasuan prej ushtrisë myslimane, udheheqësit e tyre u grumbulluan për të 
përgatitur plan ushtarak luftues, për të frenuar sulmet. Sulmi filloi me dërgimin prej 
Profetit(s.a.s) për të hapur murin dy persona por ata nuk mundën të hapin asnjë vrime prej 
atij muri dhe u kthyen duke i kërkuar të falur Profetit. (sa). Kur Profeti (sa) e pa 
pamundësinë e atyre tha: 

Do t’ja dorëzoj këtë flamur personit të cilin e don Allahun dhe Pejgamberin e Tij. . Profeti 
(sa) ftoi Aliun dhe i tha: Merre këtë flamur dhe shko se Zoti do të shpërblejë me fitore»(

23F

3). 
Të referohemi Ebi Rafiun, dashamirës i Profetit (sa), ku ai transmeton zhvillimin e 

Betejës: 
«Dolëm me Ali ibën Ebi Talib (a.s) kur Profeti(s.a.s) ia dorëzoi flamurin e Tij. Në kohën 

kur iu  afrua kështjellës, atij i dolën banorët e saj dhe ai i luftoi ata. 
Një jahudi e goditi atë dhe mburoja i ra nga dora. Aliu (alejhi selam) shkuli derën e cila 

ndodhej në murin e kështjellës dhe e përdori si mburojë. Kjo derë qëndroi në dorë të tij 
derisa Allahu (xhsh) e shpërbleu me fitore. 

Pastaj e lëshoi derën për tokë kur përfundoi luftimin. Shtatë burra dhe unë i teti, u 
përpoqëm për ta ngritur atë derë por nuk mundëm»(

24F

4). 
Jahuditë u mposhtën dhe fituan myslimanët me ndihmën e Allahut, nën udhëheqjen e Imam 

Aliut (as). 
Pas sulmit flamuri i Islamit valviti edhe mbi këtë kështjellë. 

                                                           
(1 ) El – Vakidij / El – Megazij / V.2. F.637. 
(2 ) El – Vakidij: V:2. F.637. 
(3 ) Siretu ibën Hisham B.3. Botimi i shtëpisës hotuese Ehjau Turath El-Arabi. Beirut F.349. 
(4 ) El-Vakidij: V.1. F.350. 
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Çlirimi i Mekes 

Marrdhëniet në mes Profetit (sa) dhe kurejshëve u bënë të vështira. 
Huzaatu u bashkuan me ushtrinë e Profetit(s.a.s) dhe Kenaatu u bashkuan me kurejshët. 

Me ndihmën e Allahut (xhsh), u përgatitën shkaqet e fitores së madhe, me fillimin e konfliktit 
në mes Kenan dhe Huzaatu, dhe Kenanetu sulmon Huzaatu. Kurejshët u bashkuan me ortakët 
e tyre në sulm kundra Hazaatu. Me këtë veprim kurejshët e thyen marrëveshjen me profetin 
(sa). Huzaatu kërkoi ndihmë Profetit (s.a.s) dhe Ai i’u përgjigj. Ai përgatiti ushtrinë e 
përbërë prej dhjetë mijë luftëtarësh dhe u nis për në Meke. Ushtria myslimane u bë e 
mundshme në rrethimin e Mekes pa dijeninë e kurejshëve. 

Profeti përdori(s.a.s) luftë psikiologjike në këtë sulm. Ai ndezi zjarre në shkretëtirë pranë 
Mekes, me qëllim që kurejshët të frikësohen prej fuqisë së myslimanëve dhe ti nënshtrohen 
dorëzimit pa luftë.. 

Abas ibën Abdul Mutalibi u takua me Ebu Sufjanin jashtë Mekes. Ai i thotë Ebu Sufjanit që 
të shkojë tek Profeti(s.a.s) dhe ti kërkoi Atij siguri. Profeti (sa) i thotë: 

«Shko, ne vërtet e siguruam atë…» 
Në ditën e dytë Ebu Sufjani shkon tek Profeti(s.a.s), qëndron para Tij dhe dëshmon 

shehadetin prej frikës. Kështu udhëheqja e lartë e të pa feve u shkatarrua. Pastaj 
Profeti(s.a.s) nxorri një shpallje e cila përmbante sigurinë e kurejshëve. Në të thuhej: «Kush 
hyn në vend banimin e Ebu Sufjanit (i cili ndodhej në pjesën e sipërme të Mekes ai është i 
sigurt. Dhe kush hyn në vembanimin e Hakim ibën Huzam (i cili ndodhej në pjesën e poshtme 
të Mekes) ai është i sigurtë). Dhe kush e mbyll derën e tij dhe nuk vë dorë ai është i sigurt»(

25F

1). 
Profeti(s.a.s) hyri në Meke dhe e çliroi atë pa luftë dhe pa gjakderdhje. 
Profeti (sa) tha: «Nuk ka Zot përveç Tij, zbatoi premtimin e Tij dhe ndihmoi Robin e Tij 

dhe i mposhti partitë pa ndihmën e kërkujt. 
Pastaj tha: O kurejsh çfarë prisni prej meje? 
Ata thanë: Mirësi. Vëlla bujar dhe djal i vëllait bujar. 
Profeti (sa) i fali ata dhe tha thënien e shquar: Shkoni, ju jeni të lirë»(

26F

2). 
Kështu u mposht rryma kundërshtare dhe Profeti (sa) shkatarroi kështjellën më të fortë të 

shirkut dhe xhahilisë mbas një konflikti të ashpër i cili zgjati 23 vjet, dhe mesazhi së bashku 
me shtetin i forcuan bazat e tyre në tokën e gjirit arabik. 

 
Beteja e Haninit 

 
Ndihma e Allahut (xh.sh) erdhi dhe myslimanët çliruan Meken. Zëri i fitores mbërriti tek 

Havazin, ku udhëheqësi i tij formoi një ushtri të madhe për të përballuar myslimanët. 
Kur Profeti(s.a.s) mori vesh se ç’farë po përgatiste Havazin u drejtua kah Havazin së 

bashku me 12 mijë luftëtarë. Havazin zunë pozicionet e tyre në majën e malit Hanin, dhe në 
ngushticën e luginës. Kur myslimanët u afruan armiqtë i befasuan ato. Myslimanët u 

                                                           
(1 ) El- Bihar: V.21. çlirimi i Mekes. 
(2 ) El-Bihar: V.21. çlirimi i Mekes. 
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frikësuan dhe u zmrapsën. Me profetin nuk mbeti veçse Aliu(a.s), Abas ibën Abdul Mutalib 
dhe disa persona prej beni Hashimit, dhe Usama ibën Zejd dhe Ejmen ibën Abid(

27F

1). 
Profeti i ftoi të kthehen po asnjëri nuk pranoi. Pastaj urdhëroi xhaxhain e Tij Abas ibën 

Abdul Mutalib i cili kishte zë të fuqishëm ti thërrasë atyre dhe ti kujtojë marrveshjen dhe 
betimin në mes tyre dhe Profetit (sa). Myslimanët sapo dëgjuan zërin e Abasit u kthyen duke 
nxituar dhe duke thënë: «I përgjigjemi thirrjes tënde». 

Me kthimim e myslimanëve situata u ndryshua. Ata luftuan me trimëri dhe armiku u 
mposht duke u futur në Taif. 

Në Taif banonte fisi Thakif i cili e bllokoi muslimanët plotësisht. Por myslimanët e hapën 
bllokadën dhe Havazin së bashku me fisin Thakif, u dorzuan dhe shumica e tyre e pranuan 
Islamin. 

Mbas kthimit të Profetit(s.a.s) në Medine, u përhap lajmi se romakët po përgatiten për të 
sulmuar pjesët malore të gjirit arabik. Profeti (sa) vendosi që ti bënte ballë sulmit të tyre dhe 
dha urdhër që myslimanët të përgatiten dhe të marshojnë. Profeti(s.a.s) caktoi Aliun(a.s) 
udhëheqës dhe administrator në   Medine, por Aliu (a.s)dëshironte që të shoknte me 
Profetin(s.a.s) në betejë. 

Profeti (sa) i tha atij: A nuk don të jesh me mua në atë pozitë siç ka qënë Haruni për 
Musain, me përjashtim se nuk ka Profet, mbas meje»(

28F

2). 
Ushtria myslimane e cila përbëhej prej tridhjetë mijë luftëtarësh filloi marshimin derisa 

mbërriti në Tabuk, në kufi mes qyteteve arabe dhe atyre romake. 
Romakët u frikësuan prej ushtrisë myslimane dhe u zmrapsën duke u larguar nga kufiri 

deri në brendësi të tij, disa ditë para mbërritjes së ushtrisë myslimane. 
Profeti(s.a.s) u kthye në Medine dhe zbriti suretu Tevbe e cila tronditi  munafikët dhe 

bashkëpunëtorët e tyre të cilët u përpoqën për të mos shkuar në xhihad. 
Dhe vajton ato të cilët nuk shkuan në xhihad me Profetin(s.a.s), si  shkak i rëndesës dhe 

dembeldhëkut të tyre. 

 
 
 
 

Plani i berraatit 

Në sezonin e haxhit në vitin e nëntë të hixhrit,   vit kur zbriti suretu tevbe, e cila ndalon 
prezencën e mushrikëve në Mekë, Profeti (sa) caktoi Ebu Beqirin për të informuar ato 
mushrikë që kishin mbetur, të cilët ndodheshin në të shumtën e rasteve në Qabe në sezonin e 
haxhit, për të kryer haxhin sipas mënyrës së tyre. Kur Ebu Beqiri ishte në rrugë në drejtim të 
tyre, në atë kohë zbret Xhebraili i urdhëruar nga Allahu për ti thënë Profetit(s.a.s) që të 
dërgoi Aliun(a.s) për t’ua komunikuar këto dispozita. Profeti(s.a.s) i shkroi një letër Ebu 
Beqirit ku e urdhëron atë që t’ja dorëzoi librin Aliut(a.s) në të cilin ishte e shkruar suretu 
Tevbe.   

                                                           
(1 ) El-Mizani fi Tefsirul Kuran. V.10. Tefsir ajetit 25 i suretit Teube. 
Siretul Resul (sa) i sejid Muhsin E min e marrë nga siretul Halebijhen dhe ibën kutejbeh në Mearif. 
(2 ) Musned Ahmed ibën Hanbel F/330. Hasaisul Nisa i F.14. Tabakat ibën Saad: V.9. F.14. Tarihul bagdad: V.7. F.452. 
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Aliu(a.s) shkoi në Mekë dhe u ngjit në Mina, ku  lexoi suretu Tevbe, pastaj tha: Pas këtij 
viti nuk hyjnë në Qabe vetëm besimtarët, Tavafi i Qabes nuk bëhet duke qenë lakuriq, kush ka 
marrëveshje me Pejgamberin(s.a.s) dhe nuk e ka thyer deri tani ajo vazhdon deri në afatin e 
caktuar. Dhe kush e ka thyer marrveshjen afati i tij është katër muaj»(

29F

1). 
Me këtë sqarim u palos fleta e fundit e shirkut (mohimit) në Meken Mukereme,  në të  cilën 

adhurohet veçse Allahu (xhsh) dhe  zbatohen  vetëm parrullat e fesë së tij të lartë. 

                                                           
(1 ) Hajatu Muhamed / Muhamed Husein Hejkel. 
Biharul Anvar. V.21. Kapitulli i zbritjes se suretu Tevbe Kurani me përkthim dhe komentim I H. Sherif Ahmed F. 258, fillimi i 
suretu Tevbe.  
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Haxhi i lamtumirës 

Sezoni i haxhit i vitit të dhjetë u afrua dhe Profeti(s.a.s) ftoi myslimanët për në haxh. 
U grumbulluan 100 mijë ose më tepër njerëz nga të gjitha anët e Gjirit Arabik. 

Profeti(s.a.s), së bashku me këtë turmë u nis në drejtim të Mekes për të kryer haxhin 
dhe për të vizituar shtëpinë e Allahut (Qaben). Ata hynë në Meke,  realizuan ibadetin e 
tyre dhe u drejtuan për në Arafe, ku Profeti(s.a.s) mbajti fjalimin e Tij të njohur: 

«O njerëz dëgjoni se çfarë do tju sqaroj, dhe se unë nuk e di ndoshta nuk do të 
takohem me ju mbas këtij viti në këtë vend ku ndodhem tani. 

O njerëz: Besimtarët janë vellezër dhe pasuria e besimtarit nuk është e lejueshme 
për besimtarin tjetër veçse me dëshirën e tij. A informova? O Zot, Ti je dëshmitar. 

Mos u bëni kufarë (të pa fe) ku të prisni qafat e njërit tjetrit. 
Unë iu kam lënë juve atë që nëse e zbatoni nuk do të humbisni, Librin e Allahut 

(Kuranin) dhe familjen time. A informova? O Zot Ti je dëshmitar. 
O njerëz: Dijeni se Zoti i juaj është një dhe babai i juaj është një. 
Të gjithë ju jeni pasardhësit e Ademit dhe Ademi është krijuar prej balte (Më i 

përsouri i juaj është ai që i frikësohet Allahut). 
Nuk është arabi më i mirë se të tjerët vetëm ai i mbështetur tek Allahu (xhsh) A 

informova? O Zot, Ti je dëshmitar(
30F

1). 
Kur Profet(s.a.s)i e plotësoi haxhin, u përgatit për tu kthyer në Medine së bashku me  

turmën e madhe të besimtarëve. Kur mbërriti në zonën Gadir Hum, e cila ndodhet 
pranë Xhuhfetu në veri të Mekes, Profetit(s.a.s) i zbret Xhebraili i cili e urdhëron 
Profetin(s.a.s) që të emërojë Ali ibën Ebi Talibin prijës të myslimanëve mbas Tij. 

Profeti i kërkoi myslimanëve që të kthehen dhe qëndruan në vendin ku rrugët 
ndaheshin. 

Urtësia e këtij viti të fundit ku Profeti(s.a.s) takohet me myslimanët, dhe numri i 
madh i tyre është që Ai( a.s) ti njoftoi ata se Aliu9a.s0 do të jetë Halifat i tyre mbas Tij 
(sa), sepse ky do jetë takimi i fundit i besimtarëve me Profetin(s.a.s) dhe në të shumtën 
e rasteve këto lloj ndodhish nuk harrohen lehtë tek njerëzit. Profeti(s.a.s) hipi në një 
vend të lartë derisa të gjithë njerëzit ta shohin dhe ta dëgjojnë. Ai (sa) falenderoi 
Allahun (xhsh) pastaj tha: 

«O njerëz Mua po më afrohet vdekja dhe se unë jam përgjegjës dhe ju jeni 
përgjegjësa. Çfarë keni për të thënë? 

Ata thanë: Ne dëshmojmë se Ti vërtet informove, u përpoqe dhe këshillove. Allahu të 
shpërbleftë me mirësi. 

Ai (sa) tha: A nuk dëshmoni se Allahu është një i pa shoq, dhe se Muhamedi është 
robi i Tij dhe i Dërguari i Tij, dhe xheneti i Tij është hak, zjarri i Tij është hak, vdekja 
është hak, ringjallja është hak, dita e gjykimit do të vijë dhe nuk ka dyshim për të, dhe 
se Allahu do ti ringjallë ato që ndodhen në varre?    

Ata thanë: Ne dëshmojmë për këtë. 
Ai tha: O Zot, Ti je dëshmitar. 

                                                           
(1 ) Tehful Ukul an ali Resul i ibën Shaabetu El-Haranij. F. 39. 
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Pastaj tha: O njerëz: Allahu është kujdestari im dhe unë jam kujdestar i 
myslimanëve, dhe unë jam më i favorshëm tek ata se sa vetja e tyre. Atij që unë jam 
kujdestar, Aliu(a.s) do të jetë kujdestar i tij. O Zot duaje atë që e don atë dhe bëhu 
armik i armikut të tij. 

Dhe unë do t'ju pyes kur të ktheheni tek unë për të dyja gjërat e çmushme se si do të 
më braktisni në mos zbatimin e tyre. Gjëja e parë është Libri i Allahut (xhsh) ku një 
anë e tij ndodhet në dorë të Allahut dhe ana tjetër në duart tuaja. Kapuni në të që të 
mos humbisni dhe të mos devijoni. E dyta është Familja ime (Ehli Bejti) Allahu i 
Madhëruar më ka informuar se këto dy nuk do të ndahen nga njëri tjetri derisa të vini 
tek unë në burimin e kefserit»(

31F

1). 
 
 

 
Vasijeti i fundit: 

Një prej qëllimeve kryesore të Profetit(s.a.s) mbas kthimit të Tij prej haxhit të 
lamtumirës, ishte të luftonte romakët përsëri, për këtë të përgatisë një ushtri të madhe. 

Drejtimin e saj ia dha Usama ibën Zejd ibën Harith, i cili ishte djalë i ri. 
Gjatë përgatitjes së ushtrisë Profeti(s.a.s) u sëmur rëndë por edhe pse ishte në këtë 

gjendje Profeti(s.a.s) donte që ushtria e Usamës patjetër të marshonte dhe të mos 
kishte asnjë dyshim dhe kthim prapa. Por disa pesonalitete të larta i kërkuan të falur 
Profetit(s.a.s) për mos zbatimin e kërkesës së tij për shkak se ato nuk dëshironin të 
ndaheshin nga Profeti (sa). 

Në orët e fundit të jetës së Tij Profeti(s.a.s) i tha shokëve që ishin present:: Më sillni 
letër dhe bojë, që t’ju shkruaj juve atë shkresë për të mos humbur mbas Meje kurrë». 

Atij i ra të fikët si pasojë e sëmundjes së rëndë ndërsa një prej atyre që ishin prezent 
tha se ky burrë po flet pa u menduar. 

Mbasi Profeti(s.a.s) erdhi në vete Atij(s.a.s) I thanë: A ta sjellim ty letrën dhe bojën? 
Profeti kundërshtoi duke i thënë: «A doni ta sillni mbas asaj që thatë? Por Unë po ju lë 
porosi Ehli Bejtin Tim. Mirësojini ata». 

Kur u afrua afati i tij, ai e porositi Aliun(a.s) për të gjitha gjërat pastaj ndërroi jetë 
në prehërin e Aliut»(

32F

2). 
Kështu pra, njerëzia në tërësi, humbi udhëzuesin më të famshëm, edukuesin më të 

lartë të cilin e njohu toka dhe qielli. 
                                                           
(1 ) Savaikul Muhrikatu i ibën Haxhër e marrë nga Termidhi, Nisai, Ahmed ibën Hanbel. Ahmed ibën Hambel në Musnedin e tij 
thotë se këtë hadith e kanë transmetuar tridhjetë as’habë. 
Gjithashtu Nisai e transmeton në disa mënyra në librin e tij Hasais. 
E ka transmetuar ibën Maxhah në sahihun e tij në kapitullin: cilësitë e as’habëve të Profetit. F.12. 
- Mustedrek Sahihjen: V.3. F.116. 
- Shejhul Mufid në librin e tij Irshad. 
- Tabaranij e ka transmetuar nga Zejd ibën Erkam. 
- Fahri Rrazi në tefsirin e ajetit: {O I dërguan I Allahut informo për atë që të ka zbrit prej Zotit tend…} (Maide ajeti). 
- Halijetu Evlija: V.5. F.26. 
- Tarihul Bagdad: V.7. F.377. 
- Kenzul Amal: V.1. F.48. 
- El Gadir V.1. ku në të gjindet se këtë hadith e kanë transmetuar 110 as’habë dhe 84 ndjekës. 
(2 ) Menakibul Havazimij nga Aisheja. 
- El – Muhibul Tabari në Dhehiril Ukba: F.73. 
- El – Kenxhij El – Shafij në kifajetul Talb: F.133. 
- Ahmed ibën Hanbel në Mustedrekun e tij V.2 F.300. 
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Imam Ali ibën Ebi Talib 
(alejhi selam) 
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Imam Aliu (as) lindi ditën e xhuma me trembëdhjetë (13) Rexheb, dymbëdhjet vjet para 
dërgimit të Profetit(s.a.s). Ai lindi në shtëpinë e Allahut (Qabe). Në këtë vend të bekuar nuk 

ka lidur veçse Aliu (as)(
33F

1). 
Ditët kalonin shpejt dhe vogëlushi rritej dhe zhvillohej nën kujdesjen dhe ruajtjen e 

prindërve të tij. Profeti (sa) shkonte disa herë radhazi tek shtëpia e xhaxhait të tij dhe e 
mbante në krah vogëlushin dhe e vendoste në gjoksin e tij duke e ledhatuar dhe përkëdhelur. 

Mbasi kaluan gjashë vjet që nga lindja e Aliut (as), kurejshët i goditi një krizë e fortë 
ekonomike. Përballimi i kësaj krize për Ebi Talibin(r.a) ishte e vështirë përshkak se ai kishte 
shumë fëmijë, dhe gjendja e tij ekonomike ishte shumë e dobët. 

Profeti (sa) shkoi tek xhaxhai i tij Abasi dhe i propozoi atij që secili prej nesh të marrë 
përsipër një fëmijë të Ebi Talibit(r.a) për ti lehtësuar shpenzimet. 

Abasi e pranoi këtë propozim dhe shkuan tek Ebi Talibi(r.a) dhe e infromuan për këtë 
çështje dhe ai e pranoi propozimin e tyre. 

Abasi mori Xhaferin dhe Profeti (sa) mori Aliun (a.s)kur mosha e tij ishte gjashtë vjeçare. 
Kur Profeti zgjodhi(s.a.s) Aliun (as) tha: Unë zgjodha atë që Allahu ma zgjodhi mua për 
ju»(

34F

2). 
Kështu Aliu (as) jetoi fëmirinë e tij në prehërin e Profet Muhamedit(s.a.s) dhe u rrit me 

përkujdesjen e Tij, pinte prej burimeve të dashamirësisë dhe dashurisë së Profetit(s.a.s), i cili 
e edukoi sipas asaj që ia mësoi Allahu (xhsh). 

Pra Aliu(a.s) nuk është rritur siç rriten fëmijët tek prindërit e tyre apo vëllai i madh rrit 
dhe edukon vëllain e vogël, por rritja dhe edukimi i tij ishin të një lloji të veçantë sepse atë e 
rriti dhe e edukoi i Dërguari i Allahut, ylli i gjithë njerëzisë, ndriçuesi i mendjeve të njerëzve. 
Imam Aliu(a.s) i kujton ato ditë të paharruara me thënien e tij: «E dini mirë vendin tim 
pranë Pejgamberit (Selami i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij) duke pasur 
parasysh afërinë gjinore dhe pozitën e posaçme. Kur isha fëmi, ai më merrte nën mbrojtjen 
e tij. E kishte zakon të më shtërngonte në kraharorin e tij dhe më vendoste pranë në 
shtratin e tij. E afronte trupin e tij pranë trupit tim dhe me këtë më mundësonte të shijoj 
aromën e këndshme të tij. E kishte zakon të përtypte diçka dhe pastaj ma jepte pak e nga 
pak. Kurrë nuk ka gjetur gënjeshtër në fjalët e mia as dobësim në çfarëdo veprimi tim. Që 
nga koha kur atë (Selami i Allahut qoftë mbi te dhe mbi familjen e tij) e ndanë nga sisa, 
Allahu caktoj pranë tij melekun më të madh të Vetin për ta udhëhequr ditën dhe natën 
rrugës së mirësisë dhe mirësjelljes njerëzore. 

Kurse unë e kam ndjekur pas njëlloj si mëzi i devesë i cili ndjek gjurmët e nënës së tij. 
Për çdo ditë më tregonte me shembuj, disa nga vetitë e tij dhe më urdhëronte t’i ndjek ato. 
Çdo vit shkonte në izolim në Hira, ku e kam parë por askush nuk e ka parë. Në atë kohë 
Islami nuk ka qenë i pranishëm në asnjë shtëpi, përveçse në shtëpinë e Pejgamberit – 
selami i Allahut qoftë mbi te dhe mbi familjen e tij – dhe Hatixhes. 

Kam qenë i treti mbas atyre dyve. 
E kam shikuar dritën e shpalljes dhe Porosisë dhe e kam shijuar aromën e 

Pejgamberllëkut». 
Duhet ta kuptojmë më së miri se Profet Muhamedi (sa) nuk e ka thirr Aliun(a.s) për në 

islam ashtu siç ftoi të tjerët, sepse Aliu(a.s) ka qënë mysliman me natyrshmërinë krijuese. 
                                                           
(1 ) Mustedrekul hakim: V.3. F.483. 
- kifajetul I Hafidhil Kenxhi el – shafijij. 
- Sherhul harideti el-gajbijeti fi sherhul kasideh el ajnijeh i shihabi Dini e sejid Mahmud el – Alusij: F.15. Nurul ebsar i 
sheblinxhij: F.76. Metalib seul F.11. i Muhamed ibën Talhatu el-shafijij. Menakib i Termid. 
(2 ) Nehxhul Belaga: F.301. Rradhitje e doktor Subhi Salih. 
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Ai nuk i ka bërë sexhde statujave për këtë,i thuhet Aliut (as) (keremallahu voxh’hehu). 
Nga këtu filloi shkalla e re e mardhënieve të Aliut (as) me Profetin.(s.a.s) 
Aliu(a.s) ishte personi më i sinqertë i Profetit(s.a.s) dhe i Shpalljes, më i shpejti në pranim, 

dhe më mbrojtës se të tjerët. 
Kur Allahu e urdhëroi Profetin(s.a.s) që të paralajmërojë farefisin e tij më të afërt, dhe kur 

Profeti(s.a.s) mblodhi të afërmit e tij dhe i informoi atyre Islamin, pastaj i pyeti ata kush e 
pranon atë dhe të jetë halifi i tij, Aliu(a.s) u ngrit dhe tha: Unë o Profet i Allahut do të jem 
pasardhësi yt për këtë çështje). Kur Profeti(s.a.s) pa se asnjë tjetër nuk foli i tha Aliut(a.s): 
«Ti je vëllai im, trashëgimtari im, halifati im për këtë çështje mbas meje»(

35F

1). 
Pasi Profeti(s.a.s) paralamëroi të afërmit e tij shpallja e Allahut hyri në një epokë të re 

kur Profeti(s.a.s) e shfaqi shpalljen e tij për të gjithë në Qabe dhe numuri i besimtarëve filloi 
të rritet. 

Duke parë këtë dukuri, kurejshët nisën kërcënimet e tyre kundra myslimanëve. 
Si pasojë e këtyre filluan emigrimet, bllokadat, torturat etj… në të gjitha këto Aliu (as) 

ishte pranë Profetit (sa) dhe bashkëjetonte me të vuajtjet, dhimbjet dhe mbrojtjen e Shpalljes 
së Allahut (xhsh). 

                                                           
(1 ) Këtë hadith e kanë transmetuar: El – Bejhaki në sunenin e tij dhe delailuhu. 
Thaalebi dhe Tabari në tefsirin e tyre në suretin shuaraa. Tabari në historinë e tij: V.2. F.217.  
- ibën Edhir në El-Kamili: V.2. F.22. 
- Siretul Halebijeh: V.1 F.381. 
- ibën Hanbel në Musnedin e tij: V.1. F.11. dhe 159. 
- Nisai në Hasai: F.6. 
- Kenzul amal: V.6. hadithi 6008. e shumë burime të tjera me shqiptime të afërta. 
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Në shtëpinë eIslamit: 

Kur shpallja filloi të hyjë në epokë të re dhe të ngrihet në shkallë më të lartë, 
kurejshit u grumbulluan në shtëpinë e Nedvetu, ku kryetarët e saj vendosën që të vrisin 
Profetin (sa) me duart e çdo burri prej fiseve të tyre. Por Xhebraili (as) e informoi 
Profetin(s.a.s) se Allahu të urdhëron që të emigrosh në Jethrib (Medine). 

Në natën e errët zbatuesit e vendimit rrethuan shtëpinë e Profetit (sa) për të kryer vrasjen 
e tij. Këtu Profeti e urdhëroi Aliun(a.s) që të flejë në shtratin e tij dhe të mbulohet me 
mbulesën e tij, Aliu(a.s) nuk reagoi por menjëherë pranoi. 

Në agim vrasësit hynë në shtëpinë e Profetit (sa), por ata u habitën kur panë Aliun (as) i 
cili i tha: Çfarë kërkoni? 

Ata thanë: Ku është Muhamedi? 
Ai tha: «A më bëtë mua rojtar të tij?» 
A nuk ishit ju ata që thatë: «do ta nxjerrim prej vendit tonë? Dhe ai vërtet doli nga vendi 

juaj»(
36F

1).  
Kurejshët dështuan dhe dështoi plani i tyre. Ata filluan të kërkojnë Profetin (sa), Por kjo 

ishte e vështirë sepse atë e mbronte Allahu i gjithësisë. 
Në natën e dytë Aliu(a.s) shkoi tek shpella e malit Thor për tu takuar me Profetin(s.a.s), 

dhe për të biseduar rretht gjërave të domosdoshme të emigrimit. Profeti(s.a.s) e porosti 
Aliun(a.s) që të zbatonte amanetet dhe ta ndiqte Profetin(s.a.s). Po ashtu Profeti(s.a.s) e 
porositi që të merrte me vete bijën e tij Fatimen dhe gratë e tjera të Ehli Bejtit. 

Profeti (sa) mbërriti në Kuba dhe qëndroi duke pritur ardhjen e Aliut(a.s). 
Mbas disa ditësh mbërriti karvani i Aliut(a.s) dhe Profeti(s.a.s) e priti Aliun(a.s) duke e 

përqafuar dhe sytë i lotonin për shkak të vuajtjeve dhe lodhjeve të tij. Pastaj Profeti(s.a.s së 
bashku me Aliun(a.s) dhe një pjesë e Muhaxhirëvë u nisën në drejtim të Medines për të 
filluar epoka e shtetit në historinë e shpalljes. 

 
Misionet mbas hixhretit: 

Nëse ndjekim vitet e moshës së shpalljes do të gjejmë se Aliu(a.s) ka luajtur një rrol të 
madh. Ai(a.s) (sa) mori pjesë në të gjitha luftërat me armiqtë e islamit dhe gjithmonë dilte 
fitimtar. 

Këtu po përmendim një anë prej trimërisë së tij: 
1 – Në Betejën e Bedrit (

37F

2), ku numri i mushrikëve ishte tre herë më i madh se numuri i 
myslimanëve,Ai (a.s)mbante flamurin e P rofetit(s.a.s).  Në këtë betejë myslimanët i kërkuan 
ndihmë Allahut dhe Ai (xhsh) i’u përgjigj lutjes së tyre duke dërguar meleqtë për të ndihmuar 
myslimanët. Beteja përfundoi me vrasjen e shtatë dhjetë burrave prej mushrikëve dhe 
afërsisht gjysma e tyre u vranë me shpatën e imam Aliut (as). 

2 – Në betejën e Uhudit, mbasi mbrojtësit e malit Uhud i braktisën vendet e tyre në të cilat 
i kishte caktuar Profeti (sa) dhe kishte urdhëruar  që të mos i braktisin vendet e tyre.  Ata nuk 
                                                           
( 1 ) El – Mizan fi tefsiril kuran i dijetarit Tabatabai: V.9. F.80. 
( 2 ) El – Beladhirij: Ensabul Eshraf. V.27. F.91 – 94. 
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e zbatuan me përpikmëri urdhërin e Profetit, dhe si pasojë e këtij gabimi u vranë shumë 
myslimanë dhe Profeti(s.a.s) u plagos. 

Me Profetin(s.a.s) nuk ndenji askush përveç Aliut (as), të cilit Profeti(s.a.s) i dha 
flamurin e muhaxhirëve, dhe Ebi Dexhanetu dhe Sehël ibën Hunejf. Dhe ishte Aliu (as) 
ai i cili e mbrojti Profetin(s.a.s) dhe vrau të gjithë mbajtësit e flamurëve mushrikin të 
cilët ishin nëntë veta, gjë e cila i detyroi armiqtë të mposhten dhe të kthehen të thyer. 

3 – Në luftën e Ahzabëve ku Medinen e rrethuan 10 mijë mushrikinë dhe me ta u bashkuan 
disa jehudi të cilët banonin pranë Medines. 

Sulmi filloi kur Amër Abdu Vud El-Amirij kaloi tunelin. Ky ishte prej të fortëve mushrikin. 
Ai filloi të tallej me myslimanët dhe i frikësonte ata. 

I vetmi i cili e luftoi atë ishte Aliu (as) dhe doli fitimtar. Kur u kthye nga dueli Profeti (sa) 
tha: Dueli i Aliut me Amër ibën Abdu Vud është më i mirë se veprat e ymetit tim deri në 
ditën e kijameti(

38F

1). 
4 – Në luftën e Hajberit ku të gjithë u bënë të pa aftë përballë jehudëve dhe  shkatarrimi të 

murit të lartë të Hajberit, Profet Muhamedi (sa) tha: {Unë do tja jap nesër flamurin atij 
personi i cili e don Allahun dhe Profetin e Tij, dhe Allahu dhe Profeti i Tij e duan atë. I 
pamposhtur dhe jo frikacak, nuk kthehet derisa Allahu ta shpërblejë me fitore»(

39F

2). 
5 – Në luftën e Hanin, myslimanët ikën dhe nuk mbeti me Profetin përveç Aliut (as), Abasit 

dhe disa prej beni Hashimit. 
Aliu (as) ka marrë pjesë në të gjithë luftërat e Profetit (sa) me përjashtim të Tebukut(

40F

3). 
Dhe kjo ishte me urdhër prej Profetit (sa). 

Kjo pra është trimëria e Aliut,(a.s) sakrificat e tij, të cilat kishin për qëllim mbrojtjen e 
Profetit(s.a.s) dhe të shpalljes. 

                                                           
( 1 ) Mustedrek Sahihjen V.3. V.32. nga Sufjan El-Theurij, dhe e ka transmetuar El-Hatibul – Bag dadi në historinë e Bagdatit: V.3. 
F.19. 
( 2 ) Ensabul Eshraf: V.3. F.93 94. Hasaisul Ali ibën Ebi Talib i Nisait: F.9. 
( 3 ) Ensabul Eshraf: V.27. F.92. dhe Fadail hamsetu min Shihahi sitetu: V.2. F.309. 
Në luftën e Tebukut Profeti i Allahut (sa) e la imam Aliun zëvëndës të Tij në Medine që të administrojë dhe të drejtojë çështjet e 
saj. Munafikët thanë se Profeti nuk donte që Aliu të shkonte me të. Aliut nuk i erdhi mirë kjo gjë dhe mori shpatën e tij dhe shkoi 
në ndjekje të Profetit (sa) dhe i tha për çka folën munafikët. Profeti (sa) i tha Aliut (as): kanë gënjyer. Unë të caktova ty zëvendësin 
tim për ata që lashë mbrapa, prandaj kthehu dhe bëhu zëvendësi im në familjen time dhe familjen tënde. A nuk dëshiron të jesh në 
atë pozitë me mua siç ishte Haruni tek Musai me përjashtim se nuk ka Profet mbas Meje. Imam Aliu u kthye i gëzuar. (Ibën El-
Ethirë) Kamil fi tarih: V.2. F.277. po ashtu e ka transmetuar Buhariu.  
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Aliu(a.s) në pikpamjen Islame: 

Nuk gjindet person mbas Profet Muhamedit (sa) i cili është lavdëruar dhe lartësuar si Aliu 
(as). Kjo është bërë jo vetëm për vlerat e tij por për shkak të qëndrueshmërisë dhe vijës që ai 
ndoqi. Vija e tij ishte vija e Profetit (sa) në të gjitha veprat dhe lëvizjet. 

Vetë Kurani e ka lavdëruar vijën e tij. Po ashtu edhe syneti dhe historia e saktë, ku gjinden 
tekste dhe hadithe të shumta të cilat flasin për imam Aliun (as) dhe domosdoshmërinë e 
ndjekjes së vijës së tij sepse siç përmendëm më lart vija e tij është vija e Profetit (sa). Këto 
tekste dhe hadithe janë të mënyrave të ndryshme, hera herës ato e dallojnë nga shokët e tjerë 
të Profetit(s.a.s) dhe hera herës na urdhërojnë ta pranojmë imam dhe ta ndjekim atë. 

1 – Allahu (xhsh) në Kuran thotë: 
{Allahu ka për qëllim që nga ju o familje e shtëpisë (së Pejgamberit) të largojë ndytësinë 

e mëkateve dhe t’ju pastrojë deri në skaj}(
41F

1). 
Komentuesit dhe zbërthyesit e Kuranit thonë se ky ajet ka zbrit për Profetin (sa), Aliun 

(as), Fatimen (as), Hasanin (as), dhe Hysejnin (as), kur Profeti (sa) ftoi Aliun, Fatimen, 
Hasanin dhe Hysejnin nën mbulesën dhe luti Allahun (xhsh) për ta. Kur zbriti ajeti Umi 
Seleme tha: Po unë jam prej Ehli Bejtit tënd? 

Profeti (sa) i tha: «Jo, por ti je e lavdëruar»(
42F

2). 
2 – Allahu (xhsh) thotë: 
{E kush të kundërshton ty në çështjen e tij (Isait) pasi të është bërë e ditur e vërteta, ti 

thuaj: «Ejani të thërrasim bijtë tanë dhe bijtë tuaj, gratë tona dhe gratë tuaja, vetat tona 
dhe vetat tuaja, mandej sinqerisht të lutemi për mallkim, dhe mallkimin nga ana e Allahut 
ta hedhim kundër gënjeshtarëve}(

43F

3). 
Të gjithë komentuesit mysliman kanë thënë se ky ajet ka zbrit kur Profet Muhamedi(s.a.s) 

bashkoi Aliu(a.s), Fatimen(a.s), Hasanin(a.s) dhe Hysejnin(a.s) për tu ballafaquar me 
priftërinjtë e Naxhranit, rreth çështjes së Isait (Krishtit) (as)(

44F

4). 
Me këtë rast Profeti (sa) i konsideroi Hasanin(a.s) dhe Hysejnin(a.s) bijtë e tij, 

Fatimenë(a.s) grate e tij, Aliun(a.s) veten e tij. 
3 – Allahu (xhsh) thotë: 
{Ata janë që për hir të Tij u japin ushqim të varfërve, jetimëve, dhe të zënëve rob.  Ne po 

ju ushqejmë vetëm për hir të Allahut dhe prej jush nuk kërkojmë ndonjë shpërblim e as 
falenderim. Ne i frikësohemi (dënimit) të Zotit tonë në një ditë që fytyrat bën të zymta dhe 

                                                           
( 1 ) Suretu Ahzabë ajeti 33. 
( 2 ) Shiko: Sahihi Muslim në kapitullin: fadail sahabe: El - Hakim në Mustedrekin Sahihejneve V.3. F.147. El-Bejhakij në Sunenin 
e tij: V.2. F.149. Sujuti në Der El – Menthur në zbërthimin e ajetit. Sahihu Termidhi: V.2. F. 209. Ibën Haxher në tehdhibul 
tehdhib V.2. F.297. e shumë e shumë burime të tjera.  
( 3 ) (Al – Imran ajeti 61). 
( 4 )  Sahih Termidhi v.2 F 300. Ahmed ibën Hanbel në Musnedin e tij: v.1 f.185. 
El-Sujuti në durul menthur kometimi i ajetit Mubahale. Zamahsherij në tefsirin e tij kash-shaf. Fehri Razi në tefsirin e tij e shumë 
e shumë burime të tjera të marra nga Fadailul hamse minel Sahih es-sitetu F.244. 
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është shumë e vështirë. Po Allahu i ruajti ata prej sherrit të asaj dite dhe u dhuroi 
shkëlqim në fytyra e gëzim të madh}(

45F

1). 
Të gjithë kometnuesit dhe zbërthyesit e Kuranit kanë thënë se ky ajet ka zbritur për Aliun, 

Fatimen, Hasanin, Hysejnin (alejhim selam). 
4 – Allahu (xhsh) thotë: 
{A mos e konsideruat dhënien e ujit haxhijve dhe kujdestarinë ndaj xhamisë së shenjtë, 

si besimin e atij që i besoi Allahut dhe ditës së gjykimit dhe që luftoi në rrugën e Allahut? 
Jo, ato nuk janë të barabarta tek Allahu. Popullin mizor, Allahu nuk e vë në rrugë të 
drejtë}(

46F

2). 
Ky ajet zbriti kur Talhatu ibën Shejbetu dhe Abas ibën Abdul Mutalibi 

krenoheshin.Talhatu thonte: Unë jam ai i cili e meriton kujdestarinë e shtëpisë së shenjtë 
sepse çelësin e saj e kam unë. 

Abasi: tha: Unë jam më i favorshmi sepse unë i jap ujë haxhijve. 
Në ato momente Aliu(a.s) kaloi pranë tyre dhe i pyeti. Për çfarë krenoheni? 
Ata i përmendën atij ato që thanë. Aliu (as) i tha: Mua më është dhënë që kur isha fëmi ajo 

që nuk u është dhënë juve. 
Ata i thane: Ç’është ajo? 
Aliu (as) tha: Vërtet unë jam falur para njerëzve, dhe unë jam shoqëruesi i xhihadit(

47F

3). 
Jo vetëm Kurani e lavdëron Aliun (as) po ashtu hadithet e Profetit (sa). Prandaj le të 

lexojmë disa prej tyre. 
1 – Profet Muhamedi (sa) ka thënë: 
«Unë jam qyteti i dijenisë dhe Aliu është porta e tij»(

48F

4). 
2 – Profet Muhamedi (sa) ka thënë” 
«Ti je tek unë në atë post siç ka qenë Haruni tek Musai me përjashtim se nuk ka Profet 

mbas meje»(
49F

5). 
3 – Profet Muhamedi (s) i ka thënë Aliut (as) «Ty nuk do të dojë veçse besimtari dhe do të 

urrej vetëm munafiku (hipokrit)»(
50F

6). 
4 – Profet Muhamedi (sa) ka thënë: 
«Ti je vëllai im unë jam vëllai yt. Nëse ndonjë njeri të përmend ty thuaj: Unë jam rob i 

Zotit dhe vëllai i Profetit të Tij. 
Këtë nuk e thotë askush mbas teje veçse gënjeshtari»(

51F

1). 
                                                           
(1 ) Suretu Insanë ajeti 8 – 11. 
(2 ) Suretu Tevbe ajeti 19. 
(3 ) Tefsir Tabari nga Enesi: V.10. F.59. 
- Esbabu Nuzul I Vahidij: F.182. 
- Kurtubi në tefsinin e tij: V.8. F.91. 
- Rrazi në tefsirin e tij: V.4. F.422. 
- El - Hazin në tefsinin e tij: V.2 F.271. 
- Ebu Berekat El-Nesfij: V.2. F.221. 
- Derul Menthur i Sujutit: V.3. F. 218 etj… 
(4 ) Mustedrek Sahihejn: V.3. F.126. 
Menakib i Ahmed ibën Hanbel: 
Ebu Isa Termidhij në librin e tij Xhamiul Sahih. Kenzul Amal: V.6. F.401. Esedul Gabetu: V.4. F.22. Hatibul Bagdadi në historinë 
e tij: V.4. F.348. 
(5 ) El-Muraxheat / Abdul Husejn Sherefi Din: F. 133 – 136. 
(6 ) Sahihu Termidhi: V.2. F.299. 
Ahmed ibën Hanbel: V.6. F.292. 
Mustedrekul Sahihejn: V.3 F. 129. 
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Imami i myslimanëve dhe udhëheqësi i tyre. 

Përsa i përket teksteve të cilët flasin për domosdoshmërinë e quajtjes së Aliut (as) imam 
dhe udhëheqës të myslimanëve, përmendim si vijon: 

1 – Allahu (xhsh) thotë: 
{Mik (i afërt) juaji është vetëm Allahu, i dërguari i Tij dhe ata që falin namazin dhe 

japin zeqatin duke bërë ruku}(
52F

2). 
Zbërthyesit dhe komentuesit e Kuranit kanë thënë se ajeti ka zbrit për Aliun (as)(

53F

3). 
Ky ajet e vërteton domosdoshmërinë e quajtjes së Aliut(a.s) imam dhe këshilltar 

konsultues, shoqëror, politik, për ymetin mbas Profet Muhamedit (sa). 
Shkak i zbrijtes së këtij ajeti ka qënë kur Aliu (as) i dha zeqat të mjerit unazën e tij në 

kohën kur ishte në ruku (në namaz). 
2 – Fjalimi i Gadirit: 
«Atij që unë jam kujdestar dhe mevla, Aliu do të jetë mevla dhe kujdestar i tij. O Zot 

duaje atë që e don atë (Aliun) dhe bëhu armik i armikut të tij»(
54F

4). 
3 – Profet Muhamedi (sa) ka thënë: 
«Aliu është me të vërtetën dhe e vërteta me Aliun. Ato nuk ndahen nga njëri tjetri derisa 

të kthehen tek unë në burimin e kefserit»(
55F

5). 
4 – Profet Muhamedi (sa) ka thënë: 
«Për çdo dërgues gjindet vasij dhe Aliu është vasiji im dhe trashëgimtari im»(

56F

6). 
E shumë hadithe të tjera islame të sakta tek të gjithë myslimanët. 

                                                                                                                                                                                                                  
(1 ) Sahih ibën Maxhah Sahihu Termidhij: V.2. F.299. Nisai fi Hasais: F.3 – 18. 
Musned Ahmed ibën Hanbel: V.1. F.159. Mustedrek Sahihejn: V.3. F.14. 
(2 ) Maide 55. 
(3 ) El – Vahidi në esbabi nuzul: F.148. 
El-Hazin në tefsirin e tij: V.1. F.496. 
Rrazi në tefsirin e tij: V.3. F.431. 
Ebu Berekat El-Nesefi: V.1. F.496. 
El-Nisaburi në tefsirin e tij: V.3. F.461. ibën Haxhër në Savaik: F.25. etj… 
(4 ) Shiko kapitullin e pare të këtij libri. 
(5 ) Tarihul Bagdadi: V.14. F.321. 
- El-Hejthemi në Mexhmani e tij: V.7. F.235. 
- Kenzul Amal: V.6. F.157. Tefsirul Razi: V.1. F.111. 
(6 ) Kenzul Amal: V.6. F.154. Jenabiul Mevedeh Dhehebi në tefsirin e tij Sujuti fi alaiji. Dilemi në Kunuzul Dekaik. Menakib i 
Ahmed ibën Hanbel. El-Muëxhemel – Debir i Tabaranit. El-Muhib Tabari e shumë të tjera të transmetuar nga libri. Aliu dhe 
vasijeti i autorit Nexhmi Din El-Askeri: F.149. 
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Aliu në kohën e Halifëve: 

Profeti (sa) u shkëput nga kjo botë dhe koka e tij ishte mbi prehërin e Aliut (as) i mërzitur 
dhe jo i sigurtë për të ardhmen e Shpalljes dhe ymetit. 

Në kohën kur Aliu(a.s) dhe Ehli Bejti i Profetit (sa) po përgatitnin xhenazen e Profetit, 
ensarët dhe disa muhaxhirë u mblodhën në Sakifen e beni Saide për të emëruar pas ardhësin 
e Profetit (sa). 

Mbas diskutimeve të nxehta dhe të shumta gjendja u ashpërsua, derisa Umer ibën Hatabi 
ia dha besën si halifat Ebu Bekrit dhe kërkoi prej prezentëve të njëjtën gjë. 

Deri në këto momente Aliu(a.s) dhe familja e Profetit(s.a.s) po punonin për përgatitjen e 
xhenazes së Profetit(s.a.s), dhe nuk dinte se ç’po ndodhte. Ai besonte se e drejta e Halifatit i 
takonte atij. 

Në mejdan u dukën ndodhi të rrezikshme të cilat kërcënonin islamin dhe ymetin për 
zhdukje, ku lëvizjet e munafikëve filluan të forcoheshin dhe po ashtu lëvizjet e armiqëve të 
islamit. Po ashtu u dukën rryma politike në brendësi të shoqërisë islame mbas sakifes. 

Por imam Aliu (as) veproi me halifat ashtu siç e kërkonte interesi islam, për mbrojtjen e 
islamit, dhe mbrojtjen e shoqërisë islame prej përçarjes dhe humbjes. Rreth kësaj çështje 
imam Aliu (as) në Nehxhul Belaga thotë: 

«…Unë nuk fola derisa pashë njerëzit se po largoheshin nga feja dhe ftonin në zhdukjen e 
fesë Muhamedit (sa). U frikësova se nëse nuk e ndihmoj islamin dhe myslimanët, do të 
shikoja shkatërrim. Atëhere fatkeqësitë mbi mua do të jenë më të mëdhaja se sa vilajeti juaj, i 
cili nuk është veçse kënaqësi e disa ditëve të numëruara dhe zhduket siç zhduket qiriu apo siç 
shkrihen retë. Unë u çova në ato ndodhira derisa e pa vërteta u zhduk dhe feja u sigurua…» 

Imam Aliu (as) në kohën e halifëve kryente detyra të mëdha dhe këtë e bënte për shkak të 
sinqeritetit të tij të lartë që kishte për islamin, për mbrojtjen e unitetit islam, dhe për 
mbrojtjen e vijës islame nga devijimi. Njëri prej halifatëve rreth domosdoshmërisë së imam 
Aliut(a.s) në vijën e islamit thot: 

Unë i frikësohem Allahut që të jetoj në atë popull dhe ti nuk je tek ato(
57F

1). 
 

                                                           
(1 ) Derul Menthur i Sujutit: V.3. F.144. 
Siretu Umer i ibën Xhevzij: F.106. 
Futuhat islamijeh i Dehlanit: V2. F.486. Axhaib Ahkam Emiril Muëminim i komentuesit Muhamed Ibrahim Kumij. 
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Aliu Halif (prijës) 

Mbas vrasjes së halifit të tretë Othman ibën Afan ymeti islam ia dhanë besën për halif 
imam Aliut (as). 

Njerëzit e pritën me dashamirësi të zjarrtë ardhjen e Aliut në postin e halifit, por Aliu iu 
përgjegj atyre: 

«Më lini dhe kapuni me një tjetër». 
Sepse Aliu nuk është prej atyre të cilët i mashtron pozita, dhe nuk i përulet kolltukut. E 

gjitha kjo tek Aliu (as) është e barabartë me fletën e mushkonjës, dhe se e gjithë dynjaja tek 
ai është njëlloj si thundra e dhisë – sipas një thënie të tij. 

Pastaj, udhëheqja (hilafeti) nuk ka asnjë kuptim tek imam Aliu (as) nëse nuk zbatohet 
drejtësia dhe zhduket padrejtësia. Për këtë ai nuk ju përgjegj presioneve të njerëzve në fillim 
të halifatit, para se ti vejë ata përballë sprovave me qëllim që të sigurohet se sa janë të 
fuqishëm për të zbatuar vijën dhe planet e tij. 

Prej misioneve më të domsodoshme të imam Aliut (as) ishte zhdukja e devijimeve të cilat u 
shfaqën në jetën islame dhe ymeti të kthehej në vijën origjinale sipas rregullave hyjnore. 

Shteti i tij filloi me ballafaqimin e problemeve në këto mejdane: 

1 – Mejdani politik: 
Imam Aliu i përkufizoi cilësitë e admistratorëve dhe nënpunësve të cilët islami i zgjedh për 

të drejtuar ymetin mysliman, me këtë thënie të tij: «Ju e dini se vërtet, ai të cilit i janë besuar 
nderi, jeta, prija e luftës, dispozitat ligjore dhe udhëheqja e myslimanëve nuk guxon të jetë 
dorështërnguar, meqë makutëria e tij e orienton drejt pasurisë së tyre. Ai nuk guxon të jetë 
as injorant, meqë në atë rast do ta mashtronte me paditurinë e vet. Ai nuk duhet të punoi 
me padrejdësi me pasurinë e vet duke i dhënë përparësi një grupi ndaj një grupi tjetër, nuk 
duhet të pranojë ryshvetin në gjykim sepse shpërdorohen të drejtat dhe do ti mbante pa 
përfunduar dhe nuk duhet ta lejë pas dore rrugën e Pejgamberit meqë do ti prishte 
njerëzit». 

2 - Fusha ekonomike: 
Imam Aliu (as), siç veproi në rregullimin e fushës politike dhe admistrative, po ashtu 

veproi për sa i përket gjendjes në fushën ekonomike. 
E para punë ishte anullimi i metodës së shpërndarjes së parave e cila u zbatua mbas 

Profetit (sa). Imam Aliu(a.s) e anulloi «metodën dalluese» në dhënie me metodën e barazisë 
sipas mënyrës që zbatonte Profet Muhamedi (sa). 

Ai (as) i siguroi njerëzve se mbështetja në Zot, koha e hyrjes në islam, xhihadi, shoqërimi i 
Profeti (sa) të gjitha këto nuk i japin njeriut dallim në këtë botë, por ato dallime dhe shkallë e 
kanë sevabin tek Allahu (xhsh) në botën tjetër. Ai i cili ka vepruar këto, Allahu do ta 
shpërblejë. Ndërsa në këtë botë njerëzit janë të barabartë në të drejtat pasurore, para 
gjykimit islam, dhe në obligime. 

Imam Aliu (as) rreth kësaj çështje thotë: 
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«Cili do person që i përgjigjet Allahut dhe të Dërguarit të Tij, ai që ka dëshmuar miletin 
tonë dhe ka hyrë në fenë tonë dhe i drejtohet kibbles tone, atij i bëhen obligim të drejtat e 
islamit dhe kufijtë e tij. 

Ju jeni robët e Zotit dhe pasuritë janë pasuri të Zotit i cili i ndan në mesin tuaj me barazi. 
Nuk gjindet favor për njëri-tjetrin. Dhe për të mbështeturit tek Allahu nesër do të kenë 
shpërblim më të mirë. 

Allahu nuk e ka bërë dynjanë për to vend shpërblimi dhe sevabi. Ata që ka Zoti janë më të 
mira për të mirët»(

58F

1). 
Kështu imam Aliu(a.s) i sqaroi njerëzve barazinë në dhënie pa përdorur dallim apo shkak 

dallues. 
Këtu po japim diçka prej vijës së tij që ndiqte me mëkëmbësit në pajtim dhe marrdhënie: 
1 – Imam Aliun(a.s) e infomuan se Othman ibën Hunejf (ra), i cili ishte mëkëmbës në 

Basra e ftuan disa perosnalitete në gosti. Imam Aliu (as) i shkroi atij: «Kurrë nuk kisha 
menduar se do t’a pranosh gostinë e njerëzve të cilët i dëbojnë lypësat dhe ftojnë të pasurit. 
Mendo për kafshatat të cilat i merr, lëri ato në të cilat dyshon dhe merr ato për të cilat je i 
sigurt se janë siguruar në mënyrë legjitime. 

Dije mirë se çdo besimtar e ka imamin të cilin e pason dhe kërkon të ndriçohet me dritën 
e diturisë së tij. Dije mirë se Imami juaj është i kënaqur me dy copa të vjetëruara të veshjes 
nga gjitha kjo botë dhe me dy rriksa buke për ushqim. Dije mirë se ju nuk jeni në gjendje 
të veproni në këtë mënyrë, Por më ndihmoni me virtytshmëri, përpjekje personale, nder 
dhe drejtësi»(

59F

2). 
2 – Ibën Taj-jah i erdhi imam Aliut (as) dhe i tha: O prijës i besimtarëve thesarmbajtësja 

është mbushur me të verdhë (flori) dhe me të bardhë (argjend): Ai (as) tha: Allahu Ekber. 
Dhe ftoi njerëzit dhe i dha të gjithëvë prej asaj që ndodhej në thesarmbajtëse. Kur 
shpërndante thonte: O i bardhë o i verdhë mashtroni të tjerët dhe jo mua»(

60F

3). 
3 – Një ditë imam Aliu (as) qëndroi para rrobaqepësit dhe i tha atij: «O Rrobaqepës mos i 

hidh copat e mbetura sepse ato janë pjesë e pronarit të copës(
61F

4). E të tjera hadithe. 

                                                           
(1 ) Sherh Nexhul Belaga i Muhamed Abduh: V.1. F.269. 
(2 ) Nehxhul Belaga Letra 45. 
(3 ) Tedhkiretul Havas i sibët ibën Xheuzij: F.11. 
(4 ) Tedhkiretul Havas i sibët ibën Xheuzij: F.125. 
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Reagimet: 

Historiani i njohur Tabari, në librin e tij transmeton mënyrën e dhënies së betimit nga një 
prej banorëve të Medines, i cili ishte prezent në këtë ndodhi. Ai thotë: 

«  Ebi Beshir El-Abidij ka thënë: 
Unë ndodhesha në Medine kur u vra Othmani. Muhaxhirët dhe ensarët u grumblluan. Në 

mesin e tyre ishte Talhatu dhe Zubejri. Të gjithë ata shkuan te Aliu(a.s) dhe i thanë: Ja Abal 
Hasan (O babai i Hasanit) afrohu të ta japim betimim. Ai tha: Nuk është nevoja për mua në 
çështjet tuaja, unë jam me ju dhe atë që të zgjidhni, unë e pranoj atë, prandaj zgjidheni. 

Ata thanë: Betohemi në Zot se nuk zgjedhim tjetër përveç teje. 
Ebu Beshir El-Abidij thotë: Ata shkuan disa herë tek imam Aliu(a.s) dhe i propozuan atij 

Halifatin mbas vrasjes së Othmanit por Ai(a.s) nuk pranonte dhe së fundi ata shkuan tek 
Ai(a.s) dhe i thanë se njerëzit nuk rregullohen veçse me prijës dhe kjo gjë shkoi gjatë. 

Ai(a.s) tha: Ju erdhët disa herë tek unë dhe  unë do tju them një thënie; nëse e pranoni unë 
do ta pranoj propozimin tuaj dhe nëse nuk e pranoni, unë nuk kam nevojë për të (halifatin). 

Ata thanë: Çfarë të thuash ne do ta pranojmë atë inshallah. 
Ai(a.s) u ngjit në minber dhe njerëzit u mblodhën rreth tij dhe tha: Unë isha i papëlqyer 

për propozimin tuaj dhe ju ngulët këmbë që unë të jem prijësi i juaj. Unë nuk mund të 
udheheq pa ju dhe çelësat e parave tuaja janë me mua. Mua nuk më takon të marr prej tyre 
asnjë dërhem para jush. A jeni të kënaqur? Ata thanë: Po. Ai(a.s) tha: O Zot dëshmo! pastaj 
e pranoi hilafetin…»(

62F

1) 
Imam Aliu(a.s) e dinte se drejtësia islame të cilën donte ta praktikonte në qeverinë e tij, do 

të ishte e rëndë mbi ato persona të cilët përfituan në kohën e Halifit  Othman.  Ata ishin ose 
të afërt në fis ose ishin ndihmës të një ane të caktuar. Për këtë imam Aliu u përpoq t’ja bënte 
të qartë atyre që ia dhanë besimin atij se vija e tij në bashkëpunim me to do të ishte ashtu siç 
urdhëronte islami, dhe se betimi i tyre mos të ishte vetëm për shkak dashamirësie por të ishte 
me bindje të plotë. 

Ajo çka përfytyroi imam Aliu(a.s) se praktikimi dhe zbatimi i drejtësisë islame do të rriste 
nervozizmin e personave kurejshit të cilët ishin mësuar të jetonin në lluks, ndodhi.  

Ata nuk e pëlqyen mënyrën e ndarjes të cilën e zbatoi imam Aliu (as). Ai nuk bëri dallim në 
mes të bardhit dhe të ziut, pronarit dhe shërbëtorit, në mes arabit dhe jo arabit, të gjithë 
para tij ishin të barabartë. 

Por Zubejr ibën Avam dhe Talha ibën Abdullah nuk e pëlqyen kët ë veprim të imam Aliut 
(as) dhe e konsideruan si kundërshtim të vijës së njohur tek njerëzit. 

Imam Aliu (as) i tha atyre: Çfarë është ajo që juve nuk ju pëlqeu prej veprimit tim, derisa e 
patë se është kundërshtues? 

Ata thanë: Ti e bëre të drejtën tonë në ndarje të njëjtë me të tjerët dhe neve na barazove 
me ata që nuk janë si ne në ato pasuri që i morëm me shpatat tona, me shigjetat tona.  

Imam Aliu(a.s) i tha: «Të dy varni buzët për vogëlsira, ndërsa e leni anash atë që është e 
madhe. A mund të thoni për diçka që keni të drejtë ndërsa unë u'a kam ndaluar, ose për 
kontributin i cili është i juaji ndërsa unë u'a kam mohuar, ose për ndonjë mysliman i cili 
                                                           
(1 ) Tarihu Tabari: V.3. kaop: hilafeti i Aliut (as) F.450.. 
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ka paraqitur ndonjë të drejtë para meje dhe unë nuk kam qenë i aftë të vendos për këtë, ose 
ta kem lënë pas dore, ose të kem bërë gabim lidhur me këtë? 

Për Zotin nuk kam pasur kurrfarë dëshire për halifat, as kurrëfarë nevoje për sundim. 
Por ju vetë më keni ftuar për këtë dhe më keni bindur për këtë. Ndërsa, kur e mora 
udhëheqjen (hilafetin) në dorë, jam kujdesur për Librin e Allahut dhe për çdo gjë që Ai na 
ka urdhëruar dhe ka përcaktuar një mënyrë që sipas tij të gjykojmë. Dhe kësaj i jam 
përmbajtur. 

Po kështu kam vepruar me atë që Pejgamberi (s.a.s)) na ka porositur për Pasardhësit të 
Tij. Dhe i jam përmbajtur. 

Në këtë nuk kam pasur nevojë për mendimin tuaj dhe mendimin e kujtdo qoftë tjetër, as 
kam pasur ndonjë dispozitë për të cilën nuk kam pasur njohuri ose për të cilën është 
dashur të kërkoj këshillë nga ju ose nga vëllezërit e mi myslimanë. Po të ishte kështu nuk 
do t’ua ktheja shpinën juve ose të tjerëve. 

Përsa i përket insistimit tuaj në çështjen e barazisë, kjo është diçka për të cilën nuk kam 
vendosur sipas mendimit tim, as kam bërë sipas dëshirës time sepse e kam kuptuar madje 
edhe ju e keni kuptuar se çdo gjë që e ka sjellë Pejgamberi (sa) ka qenë tërësisht e zbatuar. 

Prandaj nuk kam ndjerë kurrfarë nevoje që të drejtohem lidhur me të që Allahu e ka 
përcaktuar dhe për të cilën ekziston dispozita e Tij. Për këtë arsye, Pasha Allahun, ju të dy, 
ose kushtdo qoftë tjetër, nuk mund të keni kurrëfarë përparësie tek unë. Allahu i 
përqëndroftë zemrat tona dhe tuajat në të vërtetën dhe na dhuroftë edhe juve edhe neve 
durim. Allahu e mëshiroftë njeriun i cili kur e sheh të vërtetën e përkrah ose kur shikon të 
pa drejtën e refuzon atë, dhe kështu me te vërtetë e ndihmon atë që është me të vërtetën». 

Kështu pra, mendimet dhe pikënisjet ndryshojnë, sepse imam Aliu(a.s) e ka pikënisjen në 
ato që urdhëron Allahu dhe Pegamberi (s.a.s) ndërsa kundërshtarët kanë si pikënisje 
interesat e tyre. Dhe në mes tyre gjindet dallim dhe largësi e madhe sepse e para vërteton 
kërkesat e mesazhit islam dhe intersat e gjithë ymetit, ndërsa e dyta nuk shikon dhe nuk 
vërteton vetëm e vetëm interesat vetjake të kufizuara. 

Në kohën e vilajetit (udhëheqjes) të Tij, imam Aliu (a.s)u përballua me një problen të 
madh dhe ky problem ishin mëkëmbësit, të cilët drejtonin zonat islamike dhe që ishin 
emëruar në kohën e Othman ibën Afanit. Shumica e këtyre mëkëmbësve ishin të pa drejtë, 
devijues, jo besnikë për pasuritë e myslimanevë, për shpirtërat dhe për nderet e tyre. Ata e 
dinin drejtësinë e Aliut dhe zbatimin e fortë të urdhërave islame prej tij. Për këtë ato u 
përpoqën të bëjnë marrëveshje me Aliun (as) me qëllim që të qëndrojnë në postet e tyre, por 
Ai(a.s) i kundërshoi këto marrëveshje. 

Njëri prej asaj shtrese shkoi tek imam Aliu(a.s) dhe kërkoi bisedë me të në veçanti: 
Ai i dha këshillë që ti lërë mëkëmbësit e emëruar nga Othmani nje vit në postet e tyre dhe 

nëse ata  ia japin atij betimin dhe vilajeti i Tij(a.s) bëhet i vazhdueshëm, Ai(a.s) ka mundësi ti 
heqi ato prej posteve të tyre nëse dëshiron. Imam Aliu(a.s) iu përgjegj se ai nuk bën tradhëti 
në fenë e tij dhe as nuk bën padrejtësi.  

Mugiretu propozoi një propozim tjetër  që ta lërë Muavije ibën Sufjan drejtues në vendet e 
Shamit dhe e sqaroi këtë në thënien e tij se: Muaviu ka guxim dhe banorët e shamit e 
dëgjojnë atë. 

Imam Aliu(a.s) iu përgjegj: Jo, pasha Allahun, unë nuk e caktoj Muavin as dy ditë»(
63F

1). 
Shkak i kundërshtimit të imam Aliut(a.s) për të bashkëpunuar me ato mëkëmbësa dhe 

vendosmëria e tyre për të qëndruar në postet e tyre ishte: 
                                                           
(1 ) 
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1 – Shumica e tyre ishin të padrejtë dhe shumica e veprimeve të tyre ishin sebep në 
ndikimin e hakmarrjes mbi halifin e tretë Othmanin dhe vrasjen e tij në përfundim. 

2 – Programi I Atij(a.s) reformues, me të cilin kërkonte rregullimin e ymetit të devijuar, 
kërkonte njerëz besimtarë të cilët nuk kërkonin veçse kënaqësinë e Zotit. 

3 – Vendosja e atyre mëkëmbësve në postet e tyre qoftë një kohë të caktuar, nuk do ta 
lejojë Atë(a.s) në shkarkimin e tyre sepse njerëzit do të pyesin. Nëse nuk janë të përshtatshëm 
përse i caktoi ato? Dhe nëse janë të përshtatshëm atëherë përse i shkarkon sot nga postet e 
tyre? 

4 – Nëse imam Aliu(a.s) i len ato mëkëmbësa në postet e tyre atëherë çdo padrejtësi, 
armiqësi, veprim haram që ata bëjnë, Imami(a.s) është përgjegjës dhe ai e di gjëndjen e tyre. 
Ai ka të drejtë ligjore në mos emërimin e asnjërit prej tyre në poste. 

5 – Caktimi i çdo personi prej atyre mëkëmbësave fasik nga imam Aliu(a.s) do të 
përkrahte historinë e hershme ku ishte e lejueshme caktimi I mëkëmbësave fasikin apo lënien 
e tyre në postet që kanë me fakte «interes ligjor» apo politik.. etj. 

 
 
 

Lufta e Basrës: 
Edhe pse Talha dhe Zubejri ishin prej kundërshtarëve të politikës se Othmanit, edhe pse 

ata ishin të parët që ia dhanë betimin imam Aliut (as) për halifat mbas vrasjes së Othamit, 
lëvizja reformuese të cilën e drejtonte imam Aliu(a.s) në jetën islame, nuk gjeti vend të mirë 
në  e tyre. Ata e kundërshtuan politikën e Tij reformuese dhe e konsideruan atë ndryshim i 
vijës së njohur në njerëz. Imami(a.s) i tha atyre siç përmendëm më lart: «Çfarë është ajo gjë 
që e përbuzët në hilafetin tim derisa e patë të kundërt». 

Ata thanë se: Ti e bëre të drejtën tonë në ndarje si e drejta e të tjerëve dhe na bëre të 
barabartë me ato që nuk janë si ne». 

Përgjigja e imamit(a.s) ishte bindëse kur i sqaroi atyre se ai punon me ato që ka 
urdhëruar Allahu (xhsh) pa bërë dallim në mes personave, duke përfshirë edhe veten e tij dhe 
se ajo nuk është politika e tij dhe po ashtu veproi Profeti (sa), dhe të gjithë myslimanët janë 
dëshmitarë për këtë. 

Kjo përgjigje nuk e bindi Talhën dhe Zybejrin që filluan veprimet kundra imamit(a.s) dhe 
nxitjen e myslimanëve kundra tij. Rezultat i këtij veprimi të tyre ishte përçarja e ymetit, ku 
ato e bindën Aishenë bijën e Ebu Bekrit, gruaja e Profetit (sa) që të shkoi me to në Basra për 
të drejtuar operacionin kundra imam Aliut (as). 

Imam Aliu(a.s) bëri përpjekje të shumta për ta shuar këtë konflikt dhe i tha se nëse do të 
nisi lufta ju do të jeni të humbur: Ai (as) i tha atyre: 

«Fisi i Othmanit janë të afërmit e tij dhe hakmarrësit e gjakut të tij, dhe ju të dy jeni prej 
Muhaxhirëve dhe vërtet ju e nxorrët nënën  tuaj (Aisheja nëna e besimtarëve) nga shtëpia e 
saj ku Allahu e ka urdhëruar që të qëndroj në të. Allahu është gjykuesi i juaj.(64F

1) 
Në Basra imam Aliu(a.s) vazhdoi përjekjet për të ndaluar gjak derdhjen duke i përmendur 

atyre që e kundërshtuan betimin që i dhanë atij.  
Po ashtu Imami (as) u takua me Zubejrin dhe i kujtoi atij gjërat që i ndodhën atyre në 

kohën e Profetit (sa) dhe prej tyre ai i përmendi atij thënien Profetit (sa) për Zybejrin: «Ti do 
të dalësh kundra tij (imam Aliut as) dhe do ti bësh padrejtësi  atij. 

Zybejri tha: O Zot. Po. Por unë e harrova atë dhe mbasi ti ma kujtove unë do të 
shkëputem»(

65F

1). 
                                                           
(1 ) Fusulul Muhime i ibën Sabag El – Maliki: F.55. 
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Zybejri vërtet u largua nga njerëzit, por djali i tij Abdullahi e quajti frikacak nëse 
largohet. 

Dhe kështu filloi lufta në mes dy palëve dhe kur beteja mbaroi me fitoren e ushtrisë së 
Imam Aliut (as) mbi kundërshtarët e tij, Ai (as) i fali të gjithë pjesëmarrësit në luftën kundra 
tij.         

 
 
 
 

Lufta e Sifinit: 

Problemi më i madh me të cilin imam Aliu (as) ndeshi në kohën e hilafetit të tij ishte me 
mëkëmbësat e emëruar para kohës së halifatit të tij të cilët drejtonin zona të ndryshme 
islame. Udhëheqësit duhet të jenë në shkallë të lartë kuptimi, urtësie, frikë tek Allahu, 
sinqeriteti, me qëllim që të jenë simbol për njerëzit dhe të jenë imamët e tyre në drejtim të 
udhëzimit dhe refomimit. Por tek shumica e atyre mëkëmbësave të caktuar nuk gjindeshin 
këto cilësi, përkundrazi shumica e tyre mbanin cilësitë e fiskut, të devijimit, të armiqësisë në 
drejtim të shpirtërave dhe pasurive të njerëzve. Disa prej atyre mëkëmbësve dhe prijësave 
kanë qenë armiqtë më të ashpër të Profetit (sa). Ata sunduan pasuritë e njerëzve dhe krijuan 
qendra të fuqishme ekonomike. Këtu po përmendim disa shembuj prej tyre: 

1 – Hakem ibën El-A’s ibën Umejeh: 
Ai ka qënë ofenduesi më i ashpër për Profetin (sa) derisa Profeti(s.a.s) e përzuri atë 

së bashku me djalin e tij nga Taifi. 
Hakemi ka qenë xhaxhai i halifit Othman. Mbas vdekjes së Profetit (sa) Othmani i 

tha Ebu Bekrit që ti kthejë ata në Medine. Ebu Bekri nuk pranoi dhe tha: Unë nuk i 
kthej ato që i ka përzënë Profet Muhamedi (sa). 

Në kohën e hilafetit të Umerit, Othmani i tha atij njëlloj siç i tha Ebu Bekrit. Umeri 
nuk pranoi: Kur Othmani erdhi në halifat i ktheu ata në Medine. Hakemi ishte i varfër. 
Othmani i dha atij një sasi të madhe parash dhe e caktoi atë mëkëmbës për sadekatë e 
fisit kadhaatu. Këto sadekate arritën në tre qind dërhem, dhe Othmani ia dha atij 
(Hakemit) (

66F

2). 
Po ashtu Othmani i dha djalit të Hakemit, Mervanit 5 dele afrikane dhe i dhuroi 

fedekun të cilin Profeti(s.a.s) ia dha bijës së Tij Fatimesë. 
2 – Velid ibën Akabe ibën Ebu Muid: 
Ky ishte vëllai i Othmanit në drejtim të nënës. Babai i tij ka qenë ofenduesi më i 

ashpër për Profetin(s.a.s). Ndërsa ky ishte i njohur për, pijanec, dhe ka pasur shok një 
të pa fe »(

67F

3). 
Othmani e caktoi mëkëmbës në Kufe. 
Ai gjithë natën e deri në sabah, e kalonte duke pirë verë me shokët e tij dhe me 

këngëtarët. Ai shkoi për të fal namazin e mëngjezit,  fali katër reqate dhe tha: A të 

                                                                                                                                                                                                                  
(1 ) Fusulul Muhimetu i ibën Sabag El Maliki F:62.  
( 2 ) El – Beladherij / Ensabul Eshraf / V.5. F.27. Ibën Ethir / Esedul Gabe: V.2. F.34. El – Askalani në librin: El – Isabe fi temjizil 
Sahabe: V.1. F.345. 
( 3 ) Umer ibën Shejbeh: Historia e Medines: V.3 F.974. Ebu Ferexh Asfahani në librin gani: V.5. F.135. 
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shtoj për ju. (E ka fjalën për reqatet). Është transmetuar nga Mes'udi se ai (Velidi) kur 
ishte në sexhde tha: Pi dhe më jep dhe mua»(

68F

1). 
3 – Abdullah ibën Sa’d El – Amirij: Ai ka qenë shkrimtar për Profetin(s.a.s) dhe 

tradhëtia e tij u shfaq në shkrimet. Profeti(s.a.s) e përzuri dhe ai e la islamin dhe u 
bashkua me Mekasit dhe i lajmëroi ata: se: Unë i shkroja Muhamedit siç dëshiroja. Ai 
më diktonte (Azizun Hakim) dhe unë thoja: ose Alimun Hakim: 

Allahu zbriti ajetin {Nuk gjindet zullumqar më i madh se ai i cili thotë gënjeshtra 
për Zotin...}. Profeti(s.a.s) dha urdhër që ai të vritet. Mbas çlirmit të Mekes Othmani i 
kërkoi siguri Profetit(s.a.s) për të. Ai ka qënë djali i tezes së Othmanint dhe vëllai i tij 
në gji(

69F

2). 
Othmani i dha atij në kohën e hilafetit të tij të gjitha pasuritë që u fituan në hapjet 

Afrikane në Marok dhe nuk bëri pjesmarrës asnjë tjetër në këto pasuri. 
Pastaj Othmani e caktoi mëkëmbës në Egjypt në vend të Amër ibën A'as(

70F

3). 
4 – Muavie ibën Ebi Sufjan: 
Muaviu i bëri njerëzit e tij të afërm partnerë në luftë kundra Profetit (sa) në Bedër, 

nën flamurin e babait të tij Ebu Sufjani. Po ashtu në Uhud dhe Handak. Ai e pranoi 
islamin mbas çlirimit të Mekes dhe Profeti(s.a.s) i dha atij prej pasurive të luftës 
Hanin, pjesën e muelefetul kulubihim(

71F

4) dhe banoi në Medine në kohën e Profetit (sa), 
një vit e gjysëm. Ai shkoi me ushtrinë e vëllait të tij Jezidi, të cilin Ebu Bekri e caktoi 
udhëheqës të ushtrisë për të hapur Shamin (Damasku). Mbas vdekjes së vëllait të tij, 
Umeri e caktoi udhëheqës të ushtrisë që drejtonte vëllai i tij. Kur erdhi Othmani në 
halifat, ai i hoqi të gjithë mëkëmbësat e atyre vendeve dhe ja dha udhëheqjen e tyre 
Muaviut. Në kohën e kryengritjes kundra Othmanit ai i kërkoi ndihmë Muaviut dhe ky i 
fundit dërgoi ushtri dhe i urdhëroi të mos hyjnë në Medine derisa vdiq Othmani. 
Ushtria u kthye. 

Kur myslimanët i'a dhanë betimin imam Aliut(a.s) për halifat, Muaviu i kërkoi atij 
udhëheqjen e shamit (Damaskut) dhe Egyptit si kusht për ti dhënë imamit betimin. 
Imam Aliu(a.s) nuk pranoi. Në atë kohë Muaviu përhapi thënien se Aliu(a.s) vrau 
Othmanin dhe i nxiti njerëzit në luftë kundër imam Aliut(a.s) me parrullën se ai kërkon 
gjakun e Othmanit(

72F

5). 
Muaviu ku qenë mëkëmbësi i Shamit  Jetonte në mirësira  llukso, dhe bënte në të 

çfarë dëshironte: 
Imami i Hanbelive Ahmed në librin e tij «Musned» V.5. F.347. transmeton thënien e 

sjellë nga Abdulla ibën Beridetu: 
«Unë së bashku me babain tim një ditë shkuam tek Muaviu. Ne na sollën ushqim dhe 

e hëngrëm. Pastaj na sollën pije. Muaviu piu dhe zgjati dorën për ti dhënë babait tim: 
Ai tha (babai i Beridetu): Unë nuk e kam pirë atë që kur e ndaloi Profeti i Zotit 
(xhsh)(

73F

6). 
                                                           
( 1 ) El – Zerkelij në librin «El – A’lam» botim në Beirut: V.8. F.122. fil Hashije e transmetuar nga Mes’udi. 
( 2 ) El – Zarkeli në librin «El A’lam» V.4. F.89. Hakim në librin «Mustedrekul Sahihjen_ V.3. F.100. Ibën Ethir në librin «Esedul 
Gabe» V.3. F.173. Tefsiru kashaf: komentimi i ajetit të përmendur. El – Beladherij: V.5. F.49. 
( 3 ) Ibën Ebi Hadid në Sherh Nehxhul Belaga V.1. F.199 
El – Beladherij në librin: «Ensabul Eshraf» V.5. F.27.. 
( 4 ) Siretu ibën Hisham: V.4. F.139 – 140. 
( 5 ) El – Alametu Askeri në librin «Kijamul Eimeh bi Ihjai Syneh» V.1. 
( 6 ) El – Eminin në librin e tij: «El – Gadir» V.10. F.179. 
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Muaviu as nuk përmbahej prej pirjes së verës e cila transportohej me deve nëpër 
rrugë dhe tregje(

74F

1). 
Muaviu ka qenë personi i vetëm i cili mbante në zemrën e tij urretje të madhe për 

imam Aliun (as),  Ai e shante dhe urdhëroi nënpunësit e tij që ta shajnë imam 
Aliun(a.s) në fjalime, siç është e shënuar në librat e historisë(

75F

2). 
Ibën Ebi Hadidi El Mu’tezeli përmend shkaqet e armiqësisë së Muaviut për Aliun 

(as) ku thotë: «Muaviu e urrente Aliun(a.s) që në kohët e mëparshme dhe ishte 
kundërshtar i tij. E pse mos e urrente kur ai (Aliu)(a.s) vrau vëllan e tij Handhaleh në 
luftën e Bedrit, dhe dajën Valid ibën Atabeh, dhe mori pjesë me xhaxhain e tij në 
vrasjen e gjyshit të Muaviut Atabeh... dhe vrau prej fisit të tij   shumë njerëz dhe ndër 
to kryetarë të tyre»(

76F

3). 
Për këtë, nuk kishte rrugë tjetër para imam Aliut(a.s) që mbante flamurin e islamit, 

vetëm e vetëm të ndërrononte ato mëkëmbësa   dhe të emëronte besmitarë të sinqertë 
prej shokëve të Profetit (s.a.s)në vend të tyre. 

Kjo gjë nuk i pëlqeu atyre mëkëmbësve dhe gjetën tek Muaviu strehim dhe u 
bashkuan me flamurin e tij. Muaviu e informoi kundërshtimin e këtij ligji të imam Aliut 
(as) dhe kërkoi që imami ta lërë këtë post dhe se ai kundërshtoi ti përulet halifit të 
vërtetë. 

Mbasi imam Aliu fitoi, ushtria e tij u kthye në Kufe dhe mbasi ushtria vendosën të 
drejtohen nga shami për të zhdukur konfliktin të cilin e drejtonte Muaviu i biri i Ebu 
Sufjanit, Imami së bashku me ushtrinë e tij marshuan për në sham. Por lajmi se Imam 
Aliu(a.s) po marshon drejt Shamit mbërriti tek Muaviu dhe vendosën ta luftojnë 
ushtrinë islame. Të dy ushtritë u takuan tek lumi furat. (Irak). 

Imam Aliu(a.s) u përpoq me të gjitha mjetet për të bërë pajtim dhe paqe duke 
dërguar një komision i përbërë prej tre personash tek Muaviu dhe e fton atë në frikën 
tek Allahu dhe të mbrojë unitetin islam dhe të hyjë në shumicën e ymetit. Por Muaviu 
nuk pranoi dhe qëndroi këmbëngulës në kundërshtimin e tij duke i thënë komisionit të 
imam Aliut(a.s): «Largohuni nga unë se nuk njoh tjetër gjë përveç shpatës»(

77F

4). 
Ky qëndrim i umovitëve nuk e pengoi imam Aliun(a.s) në veshjen e tij me durim dhe 

nuk ndikoi tek ai shpirti i nxitimit për luftë sepse ai kishte për qëllim mbrojtjen prej 
gjakderdhjes dhe ruajtjen e unitetit të ymetit. 

Ky qëndrim humanitar i përsosur i imam Aliut (as) nuk i shtuan fuqive shkatarruese 
veçse këmbëngulje. Ata pushtuan ujin para se të arrij ushtria e imam Aliut (as). 
Muaviu kundërshtoi kërkesën e imam Aliut(a.s) për të marrë ujë për ushtrinë e Tij. 

Kjo gjë e detyroi imamin(a.s) në përdorimin e forcës ku një pjesë e ushtrisë së tij u 
bënë sundues të vendeve të ujit mbasi u mposhtën forcat mbrojtëse të Muaviut. 

Kur uji ra nën sundimin e ushtrisë së imam Aliut (as) Ai dha urdhër që ushtarët e 
Muaviut të marrin ujë kur të duan. Ky qëndrim është prej qëndrimeve më të përsosura 
të imamit(a.s) sepse ai është në përputhje me moralet e larta islame. 

Gjëja më kryesore tek imam Aliu ishte të ndalonte gjakderdhjen dhe përçarjen e 
rreshtave të myslimanëve dhe të shuajë konfliktin. Për këtë Ai i kërkoi Muaviut të dali 
në mejdan dhe të ballafaqohet me të në dylufim, dhe të jetë udhëheqja për atë që fiton: 

                                                           
( 1 ) Emini në librin «Gadir»: V.10. F.179. e marrë nga historia e ibën Asakir V.7. F211. 
( 2 ) Sqarime më të shumta për këtë gjinden në librin El – Gadir. V.10. F.257 – 271.  
( 3 ) Ibën Ebi Hadid në librin «Sherh Nehxhul Belaga V.1. F.338. 
( 4 ) El – fusulul Muhimeh i ibën Sabag El – Malikij: F.71. 
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«O Muavie përse don ti vrasësh njerëzit? Hajde ti në dyluftim me mua dhe të jetë 
udhëheqja për atë që fiton». 

Muaviu e kundërshtoi këtë gjë prej frikës se ai e njihte mirë fuqinë e imam Aliut 
(as). 

Kur përpjekjet e imam Aliut(a.s) nuk gjetën dobi atëhere u ndez lufta e cila zgjati dy 
javë pa qetësim. 

Fitorja po i drejtohej ushtrisë së myslimanëve dhe forcat kundërshtuese filluan të 
thyhen. Ata shpikën «mashtrimin me Kuran», ku ngritën kuranet në majat e shtizave 
dhe shpatave si adresë: «Gjykim sipas librit të Allahut». 

Ky mashtrim ndikoi shumë në ushtrinë e imam Aliut(a.s) sepse shumica e ushtarëve 
kërkuan ndalimin e luftës edhe pse imami i zbuloi qëllimet e ngritjes së Kuraneve dhe 
se ai ishte mashtrim i cili kishte për qëllim njollosjen e fitores e cila për pak sa nuk e 
meritoi ushtria e imam Aliut(a.s). Por kërkuesit e ndalimit të luftës nuk ju përgjigjën 
thirrjes së Aliut (as) dhe ndoshta disa prej tyre përdorën gjuhën e kërcënimit për imam 
Aliun (as). 

Kjo zhurmë e detyroi imamin që ta pranonte ndalimin e luftës. Por ato përsëri e 
vendosën në situatë të vështirë Aliun(a.s) kur zgjodhën Ebu Musa El - Ash’arij për të 
qenë përfaqësues i ushtrisë së tij në atë «gjykim tallës» që nuk plotësonte veçse 
interesat e të padrejtëve të shamit. 

Amër ibën A’as e mashtroi Ebu Musan El – Esh’arij kur i propozoi atij idenë e 
zbritjes së imam Aliut(a.s) dhe Muaviut prej postit të udhëhqjes dhe myslimanët të 
zgjedhin atë burrë që duan. Nëse Ebu Musa e pëlqen këtë propozim të fillonte i pari 
me zhveshjen e Aliut(a.s) prej postit, me fakte se ai nuk ishte prej sahabeve të Profetit 
(sa). 

Ebu Musa u afrua dhe e kundërshtoi që Aliu(a.s) të jetë udhëheqës i myslimanëve po 
ashtu tha për Muaviun. 

Ndërsa ibën A’as ra dakort që Aliu(a.s) mos jet udhëheqës dhe dëshmoi Muaviun. 
Kështu Amër ibën A’as e mashtroi Ebu Musën El-Ash’arij. 

Ebu Musa e goditi atë me kamxhik kur pa këtë vepër të poshtër të Amrit. 
Imam Aliu(a.s) e kuptoi këtë mashtrim të Amrit dhe pavëmendjen të Ebu Musa El – 

Asharij dhe se gjykimi nuk do sillte rezultate të sakta, ai e kundërshtoi këtë gjë dhe ftoi 
në luftë, por ai e pa të domoshdoshme të shuante konfliktin e havarixhijve në fillim. 

Imam Aliu(a.s) e kundërshtoi idenë e dramës së Ash’arit sepse ai ishte i dobët në ide 
dhe i largët prej imamit, dhe e kundërshtoi hilafetin e tij. 

Si ka mundësi që ai në atë kohë të ishte dashamirës për imamin(a.s), dhe në të 
njëjtën kohë ishte dashamirës i Muaviut në pajtimin e Amër ibën A’as dhe ai ishte prej 
bazave të udhëheqjes së Muavit, dhe planifikues i mashtrimeve ku ndër to ishte 
mashtrimi i ngritjes së Kuraneve? 

Çdo kërkues dhe studiues i hollësishëm nuk mund të përulet në besimin se ato gjëra 
kanë ndodhur në mënyrë të pa qëllimshme sepse ato tregojnë se në brendësi të ushtrisë 
së imam Aliut gjindej lëvizje në interes të Muaviut dhe kjo lëvizje drejtohej sipas 
planifikimeve të umoviteve. Veçanërish themi se Muaviu shpenzonte shuma të mëdha 
parash dhe jepte premtime për vilajete dhe udhëheqje për të përçarë ushtrinë 
kundërshtare të tij. 

Këtë planifikim e shohim të njëtjë me atë që përdori në luftën me imam Hasanin 
(as). 
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Lufta e Nahravanit 
Mbasi ndodhi pajtimi, imam Aliu(a.s) u kthye së bashku me ushtrinë e tij në kufe. Ai 

u befasua se një grup i ushtrisë së tij i përbërë prej katër mijë vetash e shfaqën 
kundërshtimin e tyre për imam Aliun (as). 

Udhëheqësit e tyre ishin prej atyre grupeve që kërkuan ndalimin e luftës dhe e 
pranuan pajtimin(

78F

1) Ai ato i quajti «Havarixh». 
Imam Aliu(a.s) në fillim u përpoq që ti kthejë ata në rrugën e drejtë, por ato nuk i 

dëgjuan thëniet e tij dhe vazhduan në udhën e ideve të tyre. 
Rreziku i tyre u bë akoma më i madh kur me to u bashkuan të tjerë në ushtrinë e 

tyre. Ata filluan të shfaqin thëniet se ushtarët e imam Aliut janë mushrika po ashtu 
edhe imam Aliu (as). Ata e panë të lejueshme gjakderdhjen e tyre. 

Imam Aliu(a.s) nuk kishte mendimin e luftimit të tyre, por ai i dha kohë atyre që të 
mendohen rreth asaj që kërkojnë. 

Por ata filluan të krijojnë rrezikun më të madh për qeverinë e imam Aliut (as) në 
brendësi. Rreziku i tyre u bë akoma më i madh dhe filluan të vrasin disa të pafajshëm 
dhe kërcënonin të tjerët. Ata vranë sahabin e shquar Abdullah ibën Habab dhe çanë 
barkun e gruas së tij dhe ajo ishte shtatzanë në prag të lindjes. Po ashtu vranë femra 
nga Taji. Imam Aliu(a.s) i dërgoi atyre Harith ibën Meretul Abidij që të njihet me këtë 
të vërtetë, por ata e vranë. 

Kur imam Aliu(a.s) u informua rreth kësaj çështje u drejtua me ushtrinë e tij kah 
«Havarixhët». 

Ai kishte vendosur që të marshonte deri në sham. Kur forcat e tij u afruan tek 
marikinët ai u përpoq për të bërë pajtim pa gjakderdhje. Ai i dërgoi atyre disa dërgues 
dhe i fundit ishte Ebu Ejub El – Ensarij (ra). Ai këshilloi ata dhe ngriti flamurin duke 
thënë: Kush vjen tek ky flamur ai është i siguruar dhe kush ikën për në Kufe apo në 
Medain ai është i siguruar. Ne nuk kemi nevojë për të mbasi të vrasim vëllezërit 
tanë»(

79F

2).  
Kjo përpjekje doli e sukseshme ku shumë prej tyre ikën dhe numri i tyre nga 

dymbëdhjetë mijë që ishte arriti në katër mijë veta. Ata që mbetën e sulmuan ushtrinë e 
imam Aliut(a.s). 

Ushtria e tij u ballafaqua me ato dhe dolin fitimtare. 
Në këtë mënyrë imam Aliu(a.s) në betejën e Nahravan e zhduku «lëvizjen» e cila 

ishte e njëjtë me atë që Profeti i quajti «Marikine». Ebu Said El – Huduri ka 
transmetuar thënien e Profetit (sa): Në këtë ymet do të duken njerëz të cilët nuk e 
zbatojnë islamin dhe as ligjet e tij»(

80F

3). 

                                                           
(1 ) Ndodhia e Sifinit (Vakiatul Sifin) i Nasir ibën Mezahim: F. 517. 
(2 ) A’jani Shijatu: V.3. F.20. 
(3 ) Buhariu në Sahihun e tij. 
- Fusulul Muhimetu: F.94. 
- El – Beladhirij në librin Ensabul Eshraf: V.2. F. 367. 
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Planet e Muaviut: 

Mbas luftës së Sifinit dhe çështjes së pajtimit Muaviu filloi të vepronte sikur të ishte 
udhëheqësi suprem. Ai filloi të mblidhte zeqatet dhe haraçet (taksat), dërgoi ushtri 
nëpër krahina për të fikësuar njerëzit dhe të shtrijë sundimin e tij në zona të ndryshme. 

Ai zgjodhi si drejtues të ushtrive të tij një grup personash kriminela të cilët nuk e 
njihni islamin por ishin prej atyre që mbanin urrejte dhe armiqësi për islamin. Muaviu 
i mësoi atyre mësime terroriste në kundështim me ato që porosiste Profet 
Muhamedi(s.a.s) ushtritë e tij. 

Muaviu e urdhëroi Sufjanë ibën Auf El – Gamidij të hyjë në Irak dhe e porosit atë 
që të vjedhi, të djegi të vrasi duke i thënë: 

«Shkatarro çdo gjë prej atyre që të dalin përballë dhe vrit çdo person që takon i cili 
nuk është prej flamurit tënd, merri pasuritë sepse ajo është e ngjashme me luftën, dhe 
ky veprim është më i dhimbshëm dhe më i tmershëm për zemrat». 

Sufjani i praktikoi këshillat e Muaviut dhe shtoi mbi to sepse sulmoi ehli dhimin dhe 
i vrau e i vodhi ato. 

Muaviu e dërgoi Dah-hak ibën Kajs El – Fehri së bashku me tremijë apo katër mijë 
ushtarë në drejtim të Kufes dhe prej këshillave të tij për të ishte: 

«… Ato që do të gjesh prej atyre që i përluen Aliut(a.s) vriti…». 
Dah – hak nuk i theu këshillat e zontisë së tij. Ai vrau çdo njeri që takonte dhe i 

merrte paratë, derisa mbërriti në fshatin tha’lebe (ky është një fshat që ndodhet në 
rrugën e Mekes). 

Ai sulmoi kurvanet e haxhijve dhe i mori bagazhet dhe vrau një grup prej tyre. 
Po ashtu Muaviu dërgoi Biser ibën Ebu Erta’ta drejtues të ushtrisë e përbërë prej 

tre mijë ushtarësh dhe e drejtoi atë kah Jemeni: 
Muaviu e porositi atë duke i thënë: 
«Përzei njerëzit dhe frikësoje atë që kalon pran tij, merri pasuritë e atyre që e din se 

janë të pastër dhe nuk zbaton urdhërat tona.. dhe vriti dashamirësit e Aliut(a.s) kudo 
që janë». 

Ai filloi të kërkoi për ato që e donin Aliun(a.s) dhe e kundërshtuan t’ja japin betimin 
Muaviut. Ai dogji shtëpitë e tyre dhe grabiti pasuritë e tyre. 

Besir sulmoi Hamdanin ku vrau dhe robëroi femrat e tyre. Ato ishin të parat 
myslimane të cilat u robëruan në islam dhe u çuan nëpër tregje(

81F

1). 
Prej tij nuk shpëtuan as fëmijët. Kur shkoi në Jemen, kryetar i Jemenit ishte 

Ubejdullah ibën Abas mëkëmbës i caktuar nga Aliu(a.s). Ai iku nga jemeni dhe shkoi 
në kufe tek imam Aliu(a.s). Në vend të tij imam Aliu(a.s) caktoi Abdullah ibën Harith. 

Besiri shkoi tek ai dhe e vrau atë së bashku me djalin e tij. Po ashtu ai i rrëmbeu dy 
djemtë e Ubejdullah ibën Abas dhe i vrau ato. Këto dy fëmijë banonin tek një burrë 
prej Kenanit në badijeh. Kur Besiri deshi ti vriste dy fëmijët ai burri i tha: Përse don ti 
vrasësh këto dy? Ata nuk kanë asnjë faj. Nëse don ti vrasësh ato më vrit mua me ata Ai 
i vrau të dy fëmijët së bashku me atë burrin. Gratë e fisit Kenan dolën dhe njëra prej 
tyre tha: O ti, vrave të mëdhenjtë dhe përse i vret të vegjlit? Pasha Zotin këto nuk 
vriteshin as në kohën para islamit dhe as në islam. 

Pasha Zotin  O i  biri i Erta’ta, ai mbret i cili nuk vepron vetëm se vret të vegjlit, të 
moshuarit, dhe ndan në mes të afërmëve, ai është mbret i padrejtë. 

                                                           
(1 ) El – Istiab: V.1. F.65. Esedul Gabe: V.1. F.80. 
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Ndërsa nëna e dy djemve të therë ajo vdiq mbasi e goditi një krizë në tru. 
Kur imam Aliu (as) dëgjoi për vrasjen e dy fëmijëve u pikëllua shumë dhe bëri lutje 

mbi Basirin. Duke thënë: O Zot, zhvishe prej fesë, dhe mendjes). 
Kjo lutje e imam Aliut(a.s) u plotësua. Ai u çmend dhe  vazhdoi kështu derisa vdiq.  
 
Këto janë disa shembuj prej jetës së Muaviut dhe të ndjekësve të tij. Muaviu i 

përkufizoi qëllimet e tij në luftëra në hytben që mbajti për banorët e kufes mbas 
pajtimit me imam Hasanin (as) ku tha: 

Pasha Zotin, unë nuk ju luftoj juve që të faleni, të agjëroni, të jepni zeqat, të shkoni 
në haxh, sepse ju i veproni ato, por unë ju luftoj që të jem sunduesi i juaj». 

Kjo ishte jeta e Muaviut dhe   përballë tij ndodhej imam Aliu(a.s) i cili i porosiste 
nënpunësit dhe udhëheqësit e ushtrive të cilët i dërgonte për tu mbrojt prej sulmeve:  
Frikësohuni Zotit në ato vende ku do shkoni, mos grabitni pasuritë, as fëmije, as 
gjenezat... Dhe faleni namazin në kohën e caktuar». 

Ai(a.s) porosit për respektim të njerëzve qofshin myslimanë apo jo myslimanë. 
Prandaj konflikti i Aliut(a.s) me Muaviun ka qenë konflikt i dy vijave:  vijës së 

drejtësisë dhe parimeve të vlerave morale dhe vijës së devijimit, humbjes dhe 
mashtrimit. 

Është e pamundur që këto dy vija të bashkohen. Për këtë, imam Aliu gjithmonë ka 
qenë i vendosur në lufimin e padrejtësisë sado që të ishin pasojat.  
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Në rahmetin e Zotit 

Imam Aliu(a.s) i dha fund rezistencës së marikinëve dhe u përgatit për të luftuar 
kasitinët në Sham (Muaviun dhe ndjekësit e tij). 

Mbasi pajtimi u bë i pavlefshëm në bashkrimin midis dy ligjeve Imam Aliu (as) 
urdhëroi që ushtria të përgatitet dhe informoi për luftë me qëllim që të zhdukte fuqitë e 
kasitinëve në Sham të cilët i udhëhiqte Muaviu. 

Ai i dha një batalion Husejnit, një Ebi Ejub Ensarit, dhe të tretin, Kajs ibën Sa’d.  
Në kohën që imam Aliu po përgatiste ushtrinë, në fshehtësi po bëhesin  planet e 

poshtëra për të vrarë imamin (as). Një grup armiqsh u mblodhën në Meke dhe 
vendosën që të vrasin imam Aliun (as). 

Këtë çështje ia ngarkuan kriminelit mëkatar (Abdu Rahman ibën Mulxhem El-
Muradij)  në kohën më të vështirë në të cilën ishte islami dhe myslimanët. 

Në kohën kur ymeti mysliman po shkonte drejt fitores mbi të padrejtët të cilët i 
drejtonte Muaviu, dora e mëkatarit El –Muradij goditi imam Aliun (as) dhe ai ndodhej 
në sexhde në namazin e sabahut në xhaminë e Kufes së bekuar. Kjo ndodhi në 
mëngjesin e ditës së nëntëmbëdhjetë të muajit Ramazan në vitin 40 të hixhrit. 

Imam Aliu (as) u vra në kohën më të përsosur ku ndodhej në mes duarve të Allahut 
në namaz. 

Në ditët më të bekuar sepse ishte muaji Ramazan. Po ashtu ndodhej në vendin më të 
ndershëm dhe më të pastër (xhamia e kufes). 

Ky krim nuk vrau një person si të gjithë personat, por ai vrau drejtuesin e islamit 
mbas Profet Muhamedit (sa). Ai vrau mesazhin, historinë, qytetërimin, ymetin, të 
gjitha këto ishin të bashkëngjitura në personalitetin e imam Aliut (as). 

Me këtë krim të ndytë ymeti islam humbi orientimin dhe qytetërim, po ashtu ai 
humbi  periudhat më të përsosura dhe më të pastra të jetës së tij mbas Profet 
Muhamedit (sa). 

 
 
 



 51 



 52 

 
Në gjirin arabik në kohën e xhahilis njerëzit jetonin atë periudhë kohe e cila ishte më e 
ashpëra në histori përsa i përket padrejtësisë. Po ashtu ajo shoqëri ishte më e 
prapambetura dhe njerëzit jetonin në humnerat e errësirës dhe të fatkeqësive, Allahu 
(xhsh) me dashamirësinë e Tij i fryu shpirtit të njerëzizë me qëllim që ti japi siguri dhe 
bujari, dhe ti nxjerri ato nga errësirat në dritë. Në këtë ishull lindi në shtëpinë më të 
nderuar të arabëve, dielli ndriçues i gjithë njerëzisë Muhamedi (sa).  
Themi dielli ndriçues për të gjithë njerëzinë sepse Allahu (xhsh) siç krijoi diellin i cili 
ndriçon gjithë planetin tokësor po ashtu ai është fuqiplot për të krijuar një njeri i cili 
është ndriçues për mendjen e gjithë njerëzisë. Gjeneza e Profet Muhamedit(s.a.s) është 
e lidhur me babain e të dërguarve Ibrahimin (sa) dhe ndërmjetës është djali i tij Ismaili 
(s.a). 
Muhamedi (sa) u rrit me mbrojtje të veçantë hyjnore. Dhe jeta e tij u bë e përshtatshme 
me atë përgjegjësi të madhe që e priste, dhe i mundshëm për të mbajtur mesazhin dhe 
për ta përhapur atë. 
Kur Muhamedi (sa) arriti në fazën e rinisë duhej patjetër që ai të bashkohej me një 
femër të përshtatshme me personalitetin e tij, i kupton qëllimet e tij, dhe të jetë e 
durueshme në xhihadin e ardhshëm. 
Kjo femër ishte Hatixheja(r.a) e bija e Huvejlid i biri i Esedit.  
Muhamedi(s.a.s) u martua me Hatixhen(r.a) dhe mosha e tij ishte njëzet e  pesë vjeç. 
Hatixheja(r.a) ishte e pasur, zonjë e respekuar në shoqërinë e Mekes derisa banorët e 
saj e quanin atë «E pastra». 
Kështu u ndërtua banesa e profetizmit prej nënës së pastër, nëna e besimtarëve 
(Hatixheja e bija e Huvejlid) dhe bashkështortit të nderuar Muhamedi (sa) mbartësi i 
virtyteve të larta, të cilin kurejshët në kohën para islamit e quajtën Sadikul (i vërteti) 
Emini (besniku). 
Kjo shtëpi shembuliore, e nderuar, e famshme, ishe e vetmja që gjindej në shkretëtirën 
e xhahilisë  ishte me e begatshmja në botën e fatkeqësive të asaj kohe. 
Kjo ishte e ndërtuar mbi bazat e dashurisë dhe sinqeritetit. Profet Muhamedi(s.a.s) e 
donte shumë Hatixhen(r.a) po ashtu ajo e donte Atë(s.a.s) dhe jetonin në bujari dhe 
sinqeritet. Hatixheja (ra) çdo gjë që zotëronte e shpenzoi në rrugën e përhapjes së 
mesazhit. 
Nuk gjindej femër e barabarë me të. 
Ajo ishte e para femër e cila e besoi kuranin dhe dëshmoi profetizmin e Muhamedit 
(sa). 
Po ashtu ajo duroi poshtërimet e kurejshitëve së bashku me  Profetin (sa), bllokadat e 
tyre etj... 
Ky ishte sinqeritet i pa shoq në atë kohë. 
Kjo dashuri dhe ky sinqeritet te Profeti(s.a.s) për Hatixhenë(r.a) qëndroi edhe pas 
vdekjes së saj, ku asnjë prej bashkëshorteve të tij nuk ishte në atë shkallë që të 
plotësonte vendin e Hatixhesë(r.a) të Profetit (sa). 
Në një hadith të ardhur prej Tij thuhet se kur therte ndonjë dash ai thonte : Dërgojini 
dashamirëve të Hatixhes.(r.a) 
Aisheja e pyeti rreth kësaj, Ai(s.a.s) i tha: 
(Unë e dua atë që e donte dhe e nderonte Hatixhenë).(r.a) 
Një ditë u zhvillua një dialog në mes Profetit(s.a.s) dhe gruas së tij Aishesë në kohën 
kur ndiente për xhelozi e cila mbushte zemrën e saj prej kujtimeve që bënte 
Profeti(s.a.s) për Hatixhenë(r.a): Ajo tha: 
Përse e kujton të moshuarën e rrudhosur kur Allahu të ka dhënë në vend të një saj më 
të mirë se ajo». 
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Profeti u lëndua prej këtyre fjalëve dhe tha: «Allahu nuk ma ka zëvendësuar atë me një 
tjetër më të mirë se ajo. 
 Ajo ka qënë nëna e fëmijëve të mi, edukuese e shtëpisë, më besoi mua kur njerëzit më 
kundërshtuan, më dha pasuritë e saj kur njerëzit nuk më jepnin..». 
Hatixheja(r.a) zuri këtë vend te Profeti mbasi ajo kishte marrë vendin më të lartë tek 
Zoti i saj. Thuhet se Xhebraili(a.s) një ditë erdhi tek Profeti (sa) dhe tha: O i dërguari i 
Allahut Hatixheja po vjen dhe po të sjellë ty ushqim. 

Kur të vijë tek ti jepi selam prej Zotit të saj dhe prej meje, dhe lajmëroje atë për shtëpinë e 
saj prej floriri në xhenet, ku në të nuk gjindet as zhurmë dhe as sëmundje»(

82F

1). 
Po ashtu Profet Muhamedi (sa)  ka thënë: Gratë më të përsosura të banorëve 

të xhenetit janë Hatixhe bint Huvejlid, Fatime bint Muhamed, Merjem bint 
Omran, Asia bint Mezahim dhe gruaja e firaunit»(

83F

2).  
 
Kjo është Hatixheja(r.a) nëna e Fatimes(a.s), dhe ai është babai i saj 

Muhamedi i dërguari i Allahut. 
Në ambjendin e kësaj shtëpie lindi Fatimeja. (a.s) 
Është e natyrshme që ky ambient i kulluar të ndikoi në jetën e Fatimesë(a.s) 

dhe në personalitetin e saj, prandaj ajo është gruaja më e  përsosur dhe nëna 
e dy Zotnive të banorëve të xhenetit (imam Hasani dhe imam Hysejni) as. 

                                                           
( 1 ) Sahihu Buhariu V. 5. F 48. Musned i bën Hanbel. 
( 2 ) Këtë e ka transmetuar Hakemi në Mustedrekun e tij v. 3. F. 157. 
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Lindja e Fatimesë: 

Fatimeja (as) lindi ditën e xhuma me 20 Xhemadal Ahireh pesë vjet mbas 
dërgimit të Profetit(s.a.s). 

Profet Muhamedi(s.a.s) e priti me gëzim të madh lindjen e vajzës së tij dhe e 
quajti Fatime.(a.s) 

Fatimeja(a.s) lindi dhe u rrit në shtëpinë e Profetizmit në kohën e ardhjes së 
mesazhit dhe u ushqye me besim dhe morale të larta. 

Allahu donte që fëmijeria e Fatimesë të fillonte në atë situatë e cila ishte më 
e vështira e situatave për përhapjen e mesazhit (islamit). 

Kjo ishte situata më e egër e poshtërimeve. Në këtë kohë Kurejshët japin 
urdhër për mospërzierje me Profetin(s.a.s) dhe i bënë atij së bashku me 
xhaxhallarët dhe sahabetë bllokadë. Profeti(s.a.s) hyri në zonën e Ebi Talibit 
dhe së bashku me të hyri gruaja e tij sakrifikuese, dhe vajza e tij Fatimeja.(a.s) 

Periudha e bllokadës ishte e vështirë madje e rëndë. 
Profeti(s.a.s) së bashku me të afërmit dhe as'habët e tij dolën prej kësaj 

bllokade sepse Allahu (xhsh) i ndihmoi ato.  
Kjo periudhë e rëndoi tepër Hatixhenë(r.a), dhe orët e ndarjes prej kësaj bote 

po afroheshin. Ajo vdiq në të njëjtën vit.  
Po ashtu vdiq Ebu Talibi xhaxhai i Profetit (sa) i cili ishte mbrojtësi i 

Profetit(s.a.s) dhe i mesazhit islam. 
Profeti u pikëllua së tepërmi kur vdiq Hatixheja(r.a) dhe Ebu Talibi. Ai vit u 

quajt viti i hidhërimit. 
Jo vetëm Profeti(s.a.s) u hidhërua në atë vit por edhe Fatimeja(a.s), e cila 

ishte vajzë e vogël u prek prej këtyre fatkeqësive dhimbëse. 
Profet Muhamedi(s.a) e përkëdhelte e ledhatonte me dashuri dhe ngrohtësi 

Fatimenë e vogël për t’ja lehtësuar humbjen e nënës së saj. 
Ai(a.s.) e donte shumë atë po ashtu ajo.  
Nuk gjindej person më i dashur në zemrën e tij siç ishte Fatimeja(a.s.). 
Gjithmonë i përmendëte shokëve të tij favoret dhe pozitën e saj në këtë ymet 

me qëllim që myslimanët ta dinë se ç’farë vendi ka ajo dhe pasardhësit e saj 
në këtë ymet, me qëllim që ata ti japin asaj të drejtat e saj dhe ta ruajnë e ta 
rrespektojnë vendin e saj dhe të mbrojnë pasardhësit e saj mbas tij. 

Ky është Profet Muhamedi (sa) i cili i njeh myslimanëve Fatimenë(a.s.) duke i 
thënë: 

«Fatimeja është pjesë e imja kush e zemron atë më ka zemëruar mua»(
84F

1). 
«Fatimeja është pjesë e imja kush e ofendon atë më ka ofenduar mua»(

85F

1). 

                                                           
( 1 ) Sahih Buhariu: V.2.  F.185. Musned Ahmed! V.4. F332. Mustedrekul Hakim! V.3. F.154 
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Fatimeja Emigruese: 

Po ashtu, Allahu donte që Fatimeja(a.s.) të shihte periudhën e konfliktit të 
mesazhit në Meke, dhe të shikoi fatkeqësitë e babait të saj së bashku me 
poshtërimet që i bëheshin. Të shikoi babanë e saj dhe besimtarët e zgjedhur 
prej informatorëve të islamit të cilët ishin të parët që besuan, duke drejtuar 
shpalljen. 

Ky ambient bëhet ndikues në vetin e Fatimesë(a.s.) dhe bëhet ndihmues në 
themelimin e personalitetit të saj. 

Kurejshët nuk i ndaluan torturat dhe ofendimet. Profeti (sa) vendosi të 
emigroi për në Medine (Jethrib). 

Ai doli nga Mekja natën fshehtazi duke lënë vatanin e tij, të dashurit e tij, të 
afërmit e tij, siç ishte Fatimeja(a.s.) dhe djali i xhaxhait të tij Ali ibën Ebi Talib, 
ndihmësi i profetit në çdo situatë. 

Ai (sa) la Aliun(a.s.) të shtrirë mbi shtratin e tij dhe e porositi atë që ti dërgoi 
amanetet tek njerëzit e tyre. Pastaj e urdhëroi që të shkoi në Medine dhe të 
marrë me vete Ehli Bejtin e tij. Aliu e zbatoi  porosinë e Profetit dhe  bleu deve 
për ti përdorur për udhëtim.  

Ai grumbulloi familjen dhe të afërmit e tij.  
Në mes tyre ndodheshin katër Fatimetë: Fatimeja e bija e Profetit (sa) 

Fatimeja e bija e Esedit (nëna e Aliut (as) dhe rritësja e Profetit (sa)) Fatimeja e 
bija e Zubejrit i biri i Abdul Mutalibit, dhe Fatimeja e bija e Hamzait i biri i Abdul 
Mutalibit. Me ata shkoi Ejmeni dhe Ebu Vakid El - Lejthi.  

Kurejshët u ndien ngushtë dhe të pa pregatitur prej këtij veprimi të Aliut (as) 
dhe vendosën të grabisin karvanët e muhaxhirëve, duke dërguar tetë kalorës 
për të vrarë Aliun (as).  

Këto kalorësa u takuan me karvanin e Aliut(a.s) pranë Daxhnan. Aliu(a.s) i 
urdhëroi dy shokët e tij që të largohen. 

 Pastaj Ai(a.s) u afrua tek gratë dhe i zbriti ata. 
Ai(a.s) i priti ato(kurejshit) me shpatën e tij sepse  e din gjuhën e xhahilëve 

dhe i flet atyre me atë gjuhë që ato e kuptojnë. 
Ata i thanë atij fjalë fyese e kërcënuese për tu kthyer. Largohu ne nuk të 

frikësohemi ty. 
Aliu tha : Po nëse nuk e bëj? 
Ata thanë : Do të kthehesh me dhunë. 

                                                                                                                                                                                                                  
( 1 ) Musned Ahmed: V.4.  F.5. Hasaisul Nisai F 25. Në të thuhet: Kush e ofendon Profetin veprat e tij janë të papranueshme. 
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Ata u afruan ndërsa Aliu(a.s) qëndroi në mes tyre dhe në mes karvanit. 
Atij(a.s) iu afrua Xhunati (rob i Harb ibën Umejeh) dhe imami(a.s) e goditi me 

shpatë duke e prerë në dy pjesë, derisa shpata hyri në shpatullën e kalit të tij. 
Pastaj imam Aliu(a.s) iu vërsul të tjerëve dhe ata u shpërndanë duke i thënë 
Aliut(a.s): Mos na vrit o i biri i Ebi Talibit. 

Aliu(a.s) i tha atyre: Unë jam nisur për tek vëllai im djali i xhaxhait tim i dërguari i 
Allahut. Kush do të mbrojë kokën e tij dhe gjakun e tij të bashohet me mua»(

86F

1). 
Kalorësit e kurejshëve u kthyen të mposhtur. 
Karvani i Aliut(a.s) nisi marshimin e tij me mallëngjim për tu takuar me të 

dërguarin e Allahut. 
Profeti(s.a.s) mbërriti në Jethrib dhe qëndroi në Kub-ba në pritje të mbrritjes së Aliut(a.s) 

dhe Fatimesë(a.s). 
Profeti(s.a.s) i tha Ebu Bekrit i cili kërkoi prej Tij që të hyjnë në Medine. 
«Unë nuk do të hyjë në të derisa të vijë djali i xhaxhait tim së bashku me vajzën 

time»(
87F

2). 
Aliu(a.s) e vazhdoi ecjen në këmbë dhe nuk hipi as mbi kalë e as mbi deve. 

Këmbët e tij u ejtën prej rrugës së gjatë. 
Kur karvani mbërriti në Kub-ba Profeti(s.a.s) u gëzua shumë. Profeti (sa) tha: 

«Më thirrni Aliun(a.s). Atij i thanë se nuk mund të eci prej dhimbjes së këmbëve. 
Profeti(s.a.s) shkoi tek Ai(a.s) dhe e përqafoi me sy të përlotur si mëshirim për të 
prej dhimbjes së këmbëve. Ai (sa) i njomi duart e tij me pështyme dhe fërkoi këmbët 
e Aliut(a.s). Aliu(a.s) nuk u ankua prej dhimbjes së tyre derisa vdiq»(

88F

3).  
 
 

Aliu martohet me Fatimenë 
Fatimeja (as) kjo vajzë e bukur, e ndershme, fisnike, jetonte në kraharorin e 

babait të saj në Medine. Sytë e shikonin, dhe disa sehabë flisnin me vetat e 
tyre dhe kanë dëshirë të marrin ndershmërinë e preardhjes prej babait të saj. 
Ajo ishte gruaja më e famshme në nder, në fe, dhe pozita e saj ishte e lartë tek 
Zoti i saj. 

Shumë sahabe (shokë) të profetit (sa) i propozuan atij të martohen me 
Fatimenë(a.s) siç ishin Ebu Bekri, Umer ibën Hatabi e të tjerë prej të njohurve 
Kurejshit. Por Profeti (sa) i kërkonte atyre të falur duke i thënë se akoma nuk 
ka zbritur urdhëri( 89F

4). 
Kur Profeti(s.a.s) i kërkoi ndjesë Ebu Bekrit dhe Umerit për kërkesën e tyre ata të dy 

shkuan tek Aliu (as) i cili po ujiste hurmat dhe i thanë atij: Ne e dimë afërsinë tënde me 
Profetin (sa) dhe se ti je i pari që e pranove islamin. Sikur të shkosh tek Profeti (sa) dhe të 

                                                           
( 1 ) Hashim Ma’ruf El Hysejni në librin Siretutl Mustafa: F.159. 
( 2 ) El-Hysejni në librin Siretul Mustafa F.258. 
( 3 ) El-Hysejni në librin Siretul Mustafa F.258. 
( 4 )Tabari në librin « Dhahairul ukba: F.30. 
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kërkosh prej tij martesën me Fatimenë(a.s) dhe Zoti do ta shtoi favorin. Imam Aliu(a.s) e 
ndërpreu punën , mori abdes pastaj u la dhe veshi xhyben e tij. Fali dy  reqate namaz veshi 
shapkat e tij dhe u nis për tek Profeti(s.a.s), i cili ndodhej në shtëpinë e Umi Selemes. Ai e 
përshëndeti Profetin(s.a.s) dhde Ai(s.a.s) ia  ktheu selamin. Pastaj u ul pranë tij dhe shikonte 
tokën. 

Profet Muhamedi (sa) i tha: A ke ardhur për nevojë? Aliu (a.s) ju përgjigj: Po, kam 
ardhur të kërkoj dorën e vajzës tënde për martesë. 

A je dakort ti o i dërguari Allahut për këtë martesë? 
Umi Seleme tha: Unë shikova fytyrën e Profet Muhamedit(s.a.s) e cila shkëlqente prej 

gëzimit pastaj i buzëqeshi Aliut (as) dhe hyri tek Fatimeja(a.s) dhe i tha asaj: Ti e din mirë se 
çfarë favori ka Ali ibën Ebi Talibi(a.s) në islam dhe e din afërsinë tënde fisnore me  të. Unë 
ju luta Zotin tim që të martoi ty me krijesën më të favorshme dhe me të dashur tek Ai. Ai 
përmendi diçka prej çështjes tënde. Çfarë mendimi ke? Ajo(a.s) heshti dhe Profeti(s.a.s) doli 
jashtë duke thënë: Allahu Akbar, heshtja e saj është vendimi i saj. Pastaj tha: O Ali çfarë 
zotëron që të martoj Ty? Ai tha: Shpatën, mburojën dhe devenë ( në nje hadith tjetër kalin). 
Profeti i tha: Përsa i përket shpatës tënde të nevojitet që  të luftosh në rrugën e Zotit dhe të 
vrasësh armiqtë e Tij. Ndërsa deveja jote të duhet për të ujitur hurmat tuaj dhe të udhëtosh. 
Ndërsa për mburojën bëj ç’të duash. 

Aliu(a.s) ja shiti mburojën Othman ibën Afanit, 480 dërhem dhe ja dhe Profetit (sa)(
90F

1). 
Mbasi Profetit(s.a.s) iu plotësua dëshira e tij me këtë martesë të lumtur me urdhër prej 

Zotit (xhsh). Ai dëshiroi që këtë lajm ta përhapi në mesin e myslimanëve. Për këtë ai 
urdhëroi Enes ibën Malik që të grumbulloi një grup të sahabeve dhe të përhapin këtë lajm. 

Enesi tha: Unë i ftova ata dhe kur u grumbulluan tek Profeti(s.a.s) dhe u ulën në vendet e 
tyre. Aliu(a.s) nuk ishte prezentë sepse Profeti(s.a.s) e kishte ngarkuar për të kryer një porosi 
të tij. Profeti (sa) tha: Falenderimet janë për Allahun e mirësive, adhuruesi për shkak të 
fuqisë së Tij, përulësi për shkak të sundimit të Tij, i Frikëshmi për shkak të dënimit të Tij, 
zbatuesi i urdhërave të Tij në tokë dhe qiell i cili i krijoi krijesat me fuqinë e Tij dhe i dalloi 
ata me ligjet e Tij i krenaroi ata me fenë e Tij, i nderoi ata me të Dërguarin e Tij 
Muhamedin (sa). Allahu i Lartësuar dhe Fuqiplot e ka caktuar martesën shkak për brezat 
e ardhshëm, të obligueshme me mitrat… Ai (xhsh) më ka urdhëruar që të martoj 
Fatimenë(a.s) bijën e Hatixhesë(r.a) me Aliun(a.s). 

Pastaj urdhëroi që të sjellin hurma dhe i vendosi para nesh dhe tha: 
Urdhëroni e merrni. 

Në atë kohë papritur hyri Aliu (as) tek Profeti(s.a.s) dhe i dërguari i Allahut i buzëqeshi 
atij pastaj i tha: 

«Allahu më urdhëroi që të martoj ty me Fatimenë(a.s) me shumën 400 mithkal 
argjendi nëse pranon. Aliu(a.s) tha: (Po e pranoj) atë o i Dërguari i Allahut). 

Enes ibën Malik tha se Profeti(s.a.s) ka thënë: «Allahu ju bashkoi juve të dy dhe e 
lumturoi gjyshin tuaj dhe iu ka bekuar juve të dyve dhe prej jush do të sjelli shumë të 
mirë». 

  Enesi tha: Po pasha Zotin vërtet Allahu solli nga ata shumë të mirë»(
91F

2). 
 
 

                                                           
( 1 ) Sejid Muhsm El-Emin në librin: Mexhalisus sunijeh: V.3 F.73 – 74. 
( 2 ) Tabari në librin Dhehairul Urbu: F.30-31. 
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Martesa e pashoq 

Kështu pra përfundoi kontrata e martesës dhe Profeti(s.a.s) martoi Aliun(a.s) 
me Fatimenë(a.s). Kjo martesë ishte urdhëri i Zotit dhe me këtë martesë u 
bashkuan dëshirat. 

Profeti(s.a.s) u gëzua pa masë dhe ky gëzim dukej në fytyrën e Tij shkëlqyese dhe lumturia 
mbushte zemrën e tij. Imam Aliu (as) e priti këtë dhuratë hyjonre me falenderim dhe lavdërim 
duke i bërë sexhde Allahut në kohën kur Profeti(s.a.s) e lajmëroi për këtë gjë. 

Profeti(s.a.s) e martoi Fatimenë(a.s) me mahër (dhuratë që i jepet vajzës kur fejohet) të 
pakët dhe shtëpinë e saj e veshi me atë masë sa ishte mahri që ta dinë brezat e të gjitha 
kohërave se gjërat materiale janë të zhdukura dhe të vogla para vlerave dhe kuptimeve 
shpirtërore të larta. 

Imam Aliu(a.s) ia dha Profetit(s.a.s) mahrin dhe Profeti mori pjesë me veten e tij në 
përgatitjen e shtëpisë së vajzës së tij, e vogël në përmasa dhe në pajisje por e madhe në anën 
njerërzore dhe morale. Profeti(s.a.s) dërgoi në treg disa prej shokëve të tij për të blerë 
pajisjet e Fatimesë(a.s) dhe nevojat e shtëpisë së saj të re. 

Këto pajisje përmblidhnin: dyshekun, të mbuluarit, hastra, disa pajisje për gatim pak 
veshje dhe ërëra aromatike. 

Po ashtu Aliu(a.s) shkoi për të përgatitur shtëpinë e tyre të thjeshtë. Ai shtroi tokën e 
shtëpisë me rërë të imët, vendosi një dërrasë të gjatë në mur për të vendosur rrobat mbi të. 

Mbasi përfundoi përgatitjen e shtëpisë Aliu(a.s) filloi të priste ardhjen e Fatimesë(a.s). 
Mbas një muaji Profeti(s.a.s) e mori vesh se Aliu(a.s) kishte dëshirë ta çonte Fatimenë(a.s) 

në shtëpinë e re dhe profeti e pranon kërkesën e tij. 
Profeti(s.a.s) kujdesej së tëpërmi për Fatimenë(a.s) me qëllim që tja zëvendësonte asaj 

dashurinë e nënës  saj të dashur Hatixhesë. Ai ndihmoi në martesë dhe kërkoi prej grave të 
tij që ta përgatisin Fatimenë(a.s) ashtu siç përgatiten vajzat në natën e martesës. 

Pastaj ftoi që të shtrohet tryeza e gostisë të cilën e përgatiti Aliu(a.s) duke e ndihmuar 
muhaxhirët (emigrantët) dhe ensarët (ndimuesit). 

Sherhabil ibën Said El-Ensari ka transmetuar duke thënë: Në mëngjesin e ditës së dasmës 
Profeti (s.a.s) tha Fatimes(a.s): Unë të martova ty me zotninë e kësaj dynjaje, dhe në ahiret 
ai është prej të mirëve. 

Ai hyri tek Fatimeja(a.s) dhe në dorë mbante një gotë qumështi dhe i tha asaj: Pije këtë 
babai u bëftë kurban për ty. Pastaj i tha Aliut(a.s): Pije këtë, djali i xhaxhait tënd u bëftë 
kurban për ty. Në këtë mënyrë përfundoi martesa dhe u plotësua ndërtimi i shtëpisë së re. 
Profeti(s.a.s) ishte vendosësi i bazave të saj. Me këtë Ai(a.s) ndërtoi ligjet, jetën dhe 
filozofinë e martesës të familjes, dhe... 
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Fatimeja bashkëshorte: 

Fatimeja(a.s) hyri në shtëpinë e thjeshtë të burrit të saj Ali ibën Ebi Talib(a.s) 
e gëzuar dhe e lumtur dhe jetoi me të në begati. Në shtëpinë e saj nuk gjindej 
ashpërsi. 

Ajo(a.s) ishte gruaja e Aliut(a.s) trimi dhe guximtari, mbajtësi i flamurit të fitoreve në 
xhihad. Prandaj ishte e domosdoshme që dhe A(a.s)jo të ishte në atë shkallë të këtij misioni 
të rrezikshëm dhe të jetë për Aliun(a.s) ashtu siç ishte për babanë e saj, ta shoqëroi atë në 
xhihad dhe të duroi vështirësite e jetës dhe fazat e vështira të mesazhit. Vërtet ajo ishte e 
tillë, ishte në atë shkallë të misionit të saj për të cilin Allahu e zgjodhi atë. 

Transmetohet nga imam Aliu (as) hadithi i martesës së Tij me Fatimenë(a.s) ku thotë: 
«Pastaj Profeti më thirri mua: O Ali dhe unë i thashë urdhëro o i Dërguari i Zotit. Ai tha: 
Hy në shtëpinë tënde Fatimeja është pjesë e imja hidhërohem me hidhërimin e saj dhe jam 
i gëzuar me gëzimin e saj. Aliu tha: Pasha Allahun, unë nuk e zemërova dhe as nuk e 
përbuza Fatimenë derisa Allahu ia mori asaj shpiritin. As ajo nuk më zemëroi dhe as nuk 
më kundërshtoi. Sa herë që e shikoja atë, më largoheshin hidhërimet dhe lëndimet nga 
unë». 

Edhe pse e martoi, Fatimen(a.s) Profeti(s.a.s) nuk hoqi dorë prej asaj, 
përkundrazi Ai(s.a.s) i zgjati asaj dorën e ndihmës dhe të dashurisë duke e 
rrethuar Aliun(a.s) dhe Fatimenë(a.s) me përkujdesje dhe dashuri. Të dy 
bashkëshortët jetuan të mbuluar me hijen e Profetit(s.a.s) dhe nën ruajtjen e 
Tij. Profeti(s.a.s) i dha asaj dashuri mbas martesës saqë arriti në atë masë ku 
asnjërit nuk ia kishte dhënë më parë. Përkujdesi i Tij për Fatimenë(a.s) mbërriti 
në atë shkallë ku sa herë që shkonte për udhëtim apo për xhihad, Fatimeja(a.s) 
ishte personi i fundit e cila e përshëndeste atë dhe kur kthehej nga udhëtimi 
apo xhihadi ishte i pari person të cilin Ai(a.s) e përshëndeste.  

Fatimeja(a.s) kujdesej për  shtëpinë dhe në rregullimin e saj. 
Ajo(a.s) nuk ka pasur shërbyes as shërbyese. E gjithë jeta e saj ka qenë sakrificë dhe 

xhihad. Ajo(a.s) bluante miellin, bënte brum dhe piqte bukë me duart e saj. Profeti(s.a.s) dhe 
imam Aliu(a.s) e shikonin Fatimenë(a.s) dhe e ndihmonin atë duke i lehtësuar asaj lodhjet. 

Transmetohet se një ditë Profet Muhamedi(s.a.s) hyri në shtëpinë e Fatimesë(a.s) dhe e 
gjeti atë duke qarë. 

Ajo(a.s) po bluante me mokër dhe mbi trupin e saj kishte hedhur xhyben e punuar me deve. 
Kur Profeti(s.a.s) e pa sytë i lotuan dhe tha: O Fatime piji hidhërimet e botës së sotme për të 
mirat e ahiretit nesër. Fatimeja(a.s) tha: «O i dërguari i Allahut, unë falenderoj Zotin për të 
mirat e Tij dhe e falenderoj Atë për pushtetin që ka»(

92F

1). 
Një ditë Profeti(s.a.s) hyri në shtëpinë e Fatimesë(a.s) dhe e gjeti atë së bashku me 

Aliun(a.s) po bluanin. Ai (sa) tha: «Cilin prej jush do të zëvendosoj Unë? Aliu(a.s) i tha 
Fatimenë(a.s) se Ajo(a.s) vërtet u lodh. Fatimeja(a.s) u çua dhe u ul Profeti(s.a.s) dhe filloi 
të bluajë me Aliun(a.s)»(2). 

                                                           
( 1 ) - (2) Ebu Hasan Varam ibën Ebi Far-ras El-Mulikij El-Eshteri në librin e tij «Tenbihul Havatir ve nez’hatul Navadhir V.3.  
F.230 
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Fatimeja nënë 

Pema e Profetizmit dha frytet e saj dhe Fatimeja(a.s) lindi Hasanin(a.s) pastaj 
Hysejnin (as). Profeti(s.a.s) e priti lindjen e tyre ashtu siç priti lindjen e 
Fatimesë(a.s) dhe i quajti ata njërin Hasan dhe tjetrin Hysejn. Ata zunë vendin 
e fëmijëve të dashur në zemrën e Profetit. 

Kjo mardhënie prindërore në mes Profetit(s.a.s) dhe në mes Hasanit(a.s) dhe Hysejnit(a.s) 
filloi që me lindjen e tyre. Këto mardhënie kanë qenë mardhënie afërsie, shpirtërore, 
parimore (sa) sa herë përqafonte Hasanin(a.s) dhe Hysejnin(a.s) thonte: 

«Çdo fëmijë ka babain e tij dhe ata janë të afërmit e babai të tyre, me përjashtim 
të fëmijëve të Fatimes sepse unë jam babai i tyre dhe më i afërmi i tyre»(

93F

1). 
«Këto të dy janë fëmitë e mi kush i don ato më don mua»(

94F

2). 
Myslimanët e asaj kohe e kanë parë dashurinë e Profetit(s.a.s) për Hasanin dhe Husejnin 

(as), kujdesin e Tij në edukimin e tyre, dhe pozitën e tyre tek Profeti (sa). 
Mbas Husejnit(a.s) Fatimeja(a.s) lindi Zejneben,(a.s) trimëreshën e Kerbelasë dhe 

ndihmësen e Hysejnit në xhihadin e tij. Ajo lindi me 17 Rexheb të vitit të pestë të hixhrit. 
Lajmi iu dërgua Profetit (sa) i cili shkoi tek vajza e Tij për të marrë pjesë në gëzimin e saj. 
Ai(s.a) e quajti vajzën e lindur, Zejneb(a.s), e cila tregoi një shembull të lartë në xhihadin e 
Husejnit(a.s) në thertoren e Kerbelasë. Pastaj Fatimeja(a.s) lindi një vajzë tjetër e cila ishte 
fëmija i katërt i saj. Profeti(s.a.s) shkoi tek Fatimeja(a.s) kur mori vesh lajmin e lindjes së 
vajzës dhe e quajti «Zejneb e vogël» pastaj mori pseudonimin Um Kulthum(a.s). 

Hadithet e Profetit(s.a.s) na zbulojnë se Fatimeja(a.s) është bazë e Ehli Bejtit dhe nëna e 
imamëve(a.s), vazhdimi i profetizmit. Në këto hadithe Profeti(s.a.s) flet për Fatimenë(a.s), 
për burrin e saj për fëmijët e saj me qëllim që ta bëji të ditur dashurinë e tij për ata. Dhe ne e 
dimë shumë mirë se çdo fjalë e Profetit(s.a.s) është e përputhur me mesazhin. Ai i kujtonte 
ato me qëllim që të dëshmoi vendin e tyre në mesin e myslimanëve dhe pozitat e tyre tek Zoti 
(xhsh), si dhe të njohë rrolin e tyre në këtë ymet. 

Profeti (sa) në një hadith të Tij për: Aliun, Fatimenë, Hasanin dhe Hysejnin(a.s) ka 
thënë! 

«Unë jam i dashur për atë që ju duan juve dhe armik për atë që ju luftojn juve»(
95F

3). 
Kjo tregon se Profeti(s.a.s) shihte tek ata besimin dhe vazhdimin e mesazhit 

të tij nga ana e tyre. për këtë ai e bëri dashurinë e tyre dashuri për të dhe 
armiqësinë atyre armiqësi për të. Siç e dimë se dashuria për Profetin(s.a.s) 

                                                           
( 1 ) Tabari në librin Dhahairul Ukba F.121. 
( 2 ) Tabari në librin Dhahairul Ukba F.124. 
( 3 ) Këtë hadith e ka tranmetuar Hakimi në Mustedrekun V.3. F.149. Ibën Maxhah në parahyrjen e sunenit të tij në kap Hasani dhe 
Hysejni. 
Musned ibën Hanbel: V.2.  F.442. Sujuti në Derul Menthur. 
Suduki në Meani Ahbar. Tusi në librin Amali: Tabari në librin Dhahairul Ukba: F.23. e të tjerë. 
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është dashuri për Zotin dhe armiqësia për Profetin(s.a.s) është armiqësi për  
Zotin (xhsh). 
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Fatimeja Muxhahide 

Që në kohën e hyrjes në Medinen Munovereh Profet Muhamedi(s.a.s) 
punonte për shembjen e bazave të xhahilisë dhe shkuljen e  rrënjëve të saj. 
Pra jeta e Tij në Medine ishte xhihad dhe ndërtim. Këtë periudhë të vështirë 
sakrifice e pa edhe Fatimeja(a.s), e cila i jetoi me shpirtin e saj dhe me ndjenjat 
e saj sakrifikuese. 

Ajo(a.s) mori pjesë në fatkeqësitë dhe vështirësitë e babait të saj(s.a.s). Po 
ashtu ajo(a.s) shikoi xhihadin e Profetit(s.a.s) dhe luftimet e Tij. Ajo(a.s) e pa 
atë të, plagosur (në Uhud), poshtërimin e munafikëve për të Ajo(a.s) pa vrasjen 
e xhaxhait të saj Hamzai (Esedullahi) dhe të besimtarëve. 

I afrohet babait të saj dhe sytë i lotojnë. Ajo(a.s) përpiqej të mbyllte plagën e 
tij dhe të ndërpriste rrjedhjen e gjakut prej plagës që gjindej në trupin e tij të 
pastër. Ndërsa burri i saj(a.s) hidhte ujë mbi plagë dhe ajo(a.s) e lante.  

Kur e pa se ndërprerja e gjakut ishte e vështirë mori një copë hastre prej 
kashte e dogji atë derisa u bë hi pastaj e vendosi hirin mbi plagën e Atij(a.s) 
derisa gjaku u ndëpre. 

Po ashtu historia na tregon neve fakte të tjera ku ajo mori pjesë me babain e 
saj në luftërat e tij për përhapjen e Islamit dhe në durimet e tij. Transmetohet 
se Profet Muhamedi (sa) u kthye nga një luftë e tij dhe hyri në xhami ku në të 
fali dy reqate. Pastaj ai u nis për tek shtëpia e Fatimesë(a.s) ashtu siç e kishte 
zakon para se të shkonte tek shtëpitë e grave të tij. 

Transmetohet se në ditën e Handakut Fatimeja(a.s) shkoi tek Profet 
Muhamedi (sa) dhe e pa të lodhur së bashku me sahabët e tij në hapjen e 
tynelit (handakut), për të mbrojtur Medinen dhe Islamin. Ajo(a.s) shkoi tek 
Ai(a.s) dhe me vete kishte marrë kothere buke dhe ia dha atij. Profeti (sa)tha: 
Ç’është kjo moj Fatime? Ajo tha: Kjo është prej kothereve të cilat i poqa për 
djemtë (Hasan dhe Hysejnin) dhe të solla ty prej tyre. 

Ai (as) tha: (O bija ime ky është i vetmi ushqim që hyn në gojën e babait tënd 
që prej tre ditësh). 

Kjo është një paraqitje për xhihadin e gruas myslimane të cilin e zhvilloi 
Fatimeja(a.s) në kohën Profetit (sa). Ajo ishte pjesmarrëse, duruese dhe 
sakrifikoi me të gjitha mundësitë e saj për  qëllimet islame. Ajo sakrifikoi krah 
për krah me babain e saj me burrin e saj dhe me djemtë e saj për një qëllim të 
vetëm që historia të shënoi këto mësime praktike dhe brezat e ardhshëm të 
rinj dhe të reja të këtij ymeti, ta mësojnë besimin e vërtetë dhe të zbulojnë 
ndikimet e thella dhe të  cilat gjinden në praktikimin e ideologjisë islame në 
jetën e gruas. 
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Fatime Batul 

Vija e Ehli Bejtit(a.s) në zuhd dhe ibadet është vija e drejtë dhe e pastër 
islame, ashtu siç ishte Profeti (sa). Por ama zuhëd dhe ibadetet në vijën e tyre 
nuk kan kuptimin që të shkëputen nga jeta dhe të largohen prej përgjegjësive 
shoqërore, por këto janë prej kënaqësive të kësaj bote zhdukëse, të pa 
qëndrueshme. 

Ibadeti në vijën e tyre ka kuptimin që jeta të jetohet sipas dëshirës së Zotit, 
dhe mardhëniet në mes tyre dhe Atij (xhsh) të jenë të pastra dhe sa më të 
forta. 

Po kështu e gjejmë Zahranë (as) besimtare, adhuruese, e cila u quajt betul 
për shkak të ibadeteve të saj dhe po ashtu e shohim jetën e saj të mbushur me 
xhihad, veprime, sakrifica, adhurime, thjeshtësi. 

Esma e bija e Amis ka transmetuar thënien e saj ku thotë: «Unë isha tek 
Fatimeja(a.s) dhe papritur hyri Profeti (sa)». Në qafën e saj (as) gjindej gjerdan 
prej floriri. Profeti (sa) i tha asaj: O bija ime mos u xhelozo prej thënieve të 
njerëzve se Fatimeja(a.s) është e bija e Muhamedit(s.a.s) dhe të veshësh 
veshjen e sundimtarëve. Ajo e zbërtheu atë po në atë momente dhe e shiti po 
në atë ditë dhe me vlerën e çmimit të tij bleu një shërbyes dhe e liroi. Lajmi i 
shkoi Profetit(s.a.s) për këtë veprim të Fatimesë(a.s). Ai u gëzua shumë dhe e 
bekoi Aliun(a.s)»(

96F

1). 
Imam Hasani (as) thotë në një hadith për Fatimenë(a.s): «Unë shikova nënën 

time Fatimenë e cila u çua në natën e xhumasë dhe qëndroi në vendin e faljes duke 
u falur derisa u duk sabahu. Unë e dëgjova atë e cila lutej për myslimanët dhe 
myslimanet dhe i quante ata me emra. Ajo lutej shumë për ata dhe nuk lutej për 
veten e saj. Unë i thashë: O nënë pse nuk lutesh për veten tënde ashtu siç lutesh 
për të tjerët? Ajo tha: O biri im komshiu pastaj shtëpia»(

97F

2). 
Ky është morali i Profetit(s.a.s), dashuria për të tjerët, zhveshja prej 

vetëpëlqimit, lutja për të tjerët, falje, dëshira që të tjerët të jenë të lumtur. 
Kjo është zemër e madhe e mbushur me dashuri, e mirësi e cila ka e kanë 

burimin vetëm   prej zemrës së pastër, pëlqyese, të mirësive siç është zemra e 
Fatimesë (as). 

                                                           
( 1 ) Tabari në librin Dhehairul Ukba F.51. Hakim në librin El. Mustedrek: V.3.  F.152. 
( 2 ) Sejid Abdu Rrazak Kemunetul Hysejni në librin: Nafahat kudsijetu fi Anvar Fatimije kap 13. F.45. Të marra nga citime prej 
jetë së Zahrasë Botime të bibliotekës Zejnel Abidinë.Kuvajt.  



 64 

 

 

 

Fatime Muhtesebe 

Drita e islamit u përhap në të gjithë gjirin arab dhe Allahu (xhsh) e plotësoi 
fenë e Tij nëpërmjet informimit të Profetit (sa) i cili e vendosi ymetin e Tij në 
rrugën e qartë, duke ndërtuar shoqërin, qytetërimin dhe shtetin. Kështu 
Profeti(s.a.s) e përfundoi misionin e Tij dhe erdhi koha që ai të kalojë në jetën 
e përhershme. Ai (sa) u sëmur dhe sëmundja dita ditës bëhej më e rëndë, dhe 
Fatimeja(a.s) e shikonte Atë(s.a.s) dhe ndiente se ajo ishte e vetmja që do të 
mbante hidhërimet dhe vuajtjet. Profeti (sa) e shihte Fatimenë(a.s) dhe tek ajo 
vërente mungesën e atij personi të dashur dhe fisnik. Sëmundja e Tij nuk e 
linte Atë(s.a.s) që ta ndihmonte Fatimen(a.s) dhe ti lehtësonte hidhërimet dhe 
lëndimet e saj, veçanërisht Ai(s.a.s) e dinte se çdo ti ndodhë asaj mbas 
vdekjes së Tij. 

Fatimeja(a.s) shkoi për të vizituar babain e saj e hidhëruar e lënduar derisa 
iu afrua atij(s.a.s). Profeti(s.a) e përshëndeti atë dhe e uli pranë Tij duke i 
thënë: Mirëse erdhe oj bija ime. Pastaj Ai(s.a) lajmëroi për kohën e ndarjes së 
tij dhe se Ajo(a.s) do të jetë personi i parë i Ehli Bejtit(a.s) të tij që do vdiste 
mbas Profetit (sa). Fatimesë(a.s) i shkuan sytë lot pastaj i tha se ajo është më 
e zgjedhura e grave të këtij ymeti dhe zonja e të gjitha grave të botës? Ajo(a.s) 
buzëqeshi. 

Ditët e sëmundjes ishin të rënda dhe të zeza. 
Myslimanët i jetonin ato me pritje dhe kujdes. 
Ndërsa Fatimeja(a.s) i jetonte ato me hidhërim dhe dhimbje. 
Erdhi ora e udhëtimit dhe lajmërimit të Profetit(s.a) nga kjo botë. Në këtë ditë 

njerëzit humbën planetin udhëzues dhe ndriçues, ku me vdekjen e Tij(s.a) 
mbyllen portat e sheriateve të Zotit përgjithmonë në këtë tokë. 

Fatkeqësitë ishin të ashpra për Fatimenë(a.s). Ajo do të jetoi e hidhëruar 
mbas babait të saj duke pritur orët e shkuarjes tek Ai (s.a) dhe të jetoi me të në 
xhenetin e përhershëm. 

Ajo nuk jetoi gjatë mbas babai të saj. Siç epati lajmëruar Profeti(s.a.) se ajo 
do jetë e para e cila do të vdesë mbas tij nga Ehli-Bejtit. Historianët kanë 
mendime të ndryshme për kohën që ajo jetoi mbas babai të saj. 

Disa prej tyre thonë se jetoi dyzet e pesë ditë, disa të tjerë thonë tre muaj 
dhe disa thonë se ajo(a.s) jetoi gjashtë muaj. Këtë periudhë kohe ajo e jetoi me 
durim duke i bërë ibadet Zotit të saj. Po ashtu ndihmoi në çështjen e hilafetit. 
Ajo qëndroi në krah të imam Aliut(a.s) dhe ishte e bindur se Hilafeti i takon 
Aliut(a.s) mbas Profetit (sa). Ajo takohej, me Ensarët dhe Muhaxhirët dhe 
diskutonte me to çështjen e hilafetit. 

Në atë kohë u zhvillua një konflikt në mes saj dhe Ebu Bekrit dhe Umerit 
rreth trashëgimisë së saj prej Profetit(s.a). Ajo(a.s) i kërkoi atij (Ebu Bekrit) 
trashëgiminë e babai të saj (Fedekun),  atë që Allahu i dha babait të saj në 
Medine. 
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 Ebu Bekri e kundërshtoi që ti jepte asaj ato që kërkoi dhe i tha’se: 
Profeti(s.a) ka thënë: Ne nuk trashëgojmë dhe atë që lemë pas nesh është 
sadekat. 

U zhvillua dialog i gjatë në mes saj dhe Ebu Bekrit dhe rezulat i këtij dialogu 
ishte se Ebu Bekri qëndroi në mendimin e tij dhe Fatimeja(a.s) kërkonte të 
drejtën e saj. 

Ebu Bekri u përpoq që Fatimeja(a.s) të ishte e kënaqur me të para se ajo të 
vdiste dhe ta harronte atë që ndodhi. Por Ajo vazhdoi të ketë të njëjtin mendim 
se  ka të drejtën e trashëgimisë së babait të saj njëlloj siç trashëgojnë 
myslimanët trashëgimitë e baballarëve të tyre Thënia e Profetit(s.a) se ne nuk 
(trashëgojmë) nuk është pengesë i zbatimit të ligjit të trashëgimisë për 
Profetët sepse Profet Sulejmani trashëgoi Daudin (as) siç thotë kurani kerim {E 
Sulejmani trashëgoi Daudin}(

98F

1). 
Po ashtu Zekerja (as) iu lut Zotit (xhsh) që ti japi atij fëmijë me qëllim që të 

jetë trashëgues i tij. Dhe Allahu i dha Jahjain (as) {Të më trashëgoi mua dhe të 
trashëgoi ata nga familja e Jakubit dhe bëje atë O Zoti im të këndshëm}(

99F

2).  

                                                           

( 1 ) Suretu Nemël ajeti 16. 

( 2 ) Merjem ajeti 6. 
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Vdekja e Fatimesë 

Hidhërimet iu shtuan Fatimesë(a.s) mbas vdekjes së babait të saj. Ajo  u 
sëmur dhe çdo ditë dobësohej prej kësaj sëmundje 

Ajo qëndroi në këtë gjëndje dyzet netë derisa erdhi koha  mbylljes së syve. 
Ishte e para Ajo(a.s) që vdiq prej Ehli Bejtit ashtu siç i tha Profeti (sa). 

Me gjithë sëmundjen e rëndë, në ditën e fundit ajo dukej si e shëruar. Ajo u 
çua nga shtrati dhe lau fëmijët e saj Hasanin dhe Hysejnin(a.s) dhe i veshi 
atyre veshjet e tyre. Pastaj kërkoi prej tyre që të shkojnë e të vizitojnë varrin e 
gjyshit të tyre Muhamedin (sa). Edhe pse dukej si e shëruar,  Ajo(a.s) ishte në 
përgatitje për tu takuar me babain e saj(s.a.s). Kur ndieu se ora po afrohej ajo i 
kërkoi Esmas që ti shtroi dyshekun në mesin e dhomës. Ajo u shtri e kthyer 
nga kibla. Pastaj i thirri Esmas dhe umi Ejmen dhe kërkoi që të vinte Aliu (as). 
Aliu(a.s) erdhi dhe ajo  i tha: O djali i xhaxhait! Unë jam e gatshme dhe nuk 
shoh asgjë veçse shkuarjes tek babai im orë pas ore.  Unë të porosis për ato 
gjëra që ndodhen në zemrën time. 

Aliu(a.s) i tha asaj: Porosit për ç’farë të duash o bija e Profetit(s.a.s) dhe u ul 
tek koka e saj dhe i nxorri të pranishmit që ndodheshin në dhomë. Pastaj ajo 
tha: «O djali i xhaxhait! Ti kurrë nuk më ke parë gënjeshtare  tradhëtare, as nuk të 
kam kundërshtuar ndonjëherë fjalë gjithë jetës». Ai(a.s) tha: Estagfirallaf. Ti je me e 
ditur, më e favorshmja, më bujarja, më fisnikja, dhe më e devotshmja tek Zoti nëse 
unë them se ti më ke kundërshtuar. Vdekja jote është shumë e rëndë për mua. Por 
kjo është gjë e domosdoshme dhe nuk iket prej saj. 

Allahu ma ripërtëriti fatkeqësinë e humbjes së Profetit. 
Vdekja jote është fatkeqësi e madhe. Ne të Zotit jemi dhe tek Ai do të kthehemi. 

Pasha Zotin kjo është fatkeqësia më e rëndë dhe nuk gjindet e ngjashme me të. 
Të dy filluan të qajnë për një kohë dhe Aliu(a.s) e vendosi kohën e saj në 

kraharorin e tij, pastaj tha: «Më porosit për çfarë të duash sepse ti do më  gjesh 
besnik, do të zbatoj ato që do më urdhërosh dhe çështja jote është më e zgjedhur se 
e imja». 

Ajo tha: «Allahu të shpërbleftë me mirësira për mua o djali i xhaxhait. Unë të 
porosis së pari të martohesh mbas meje, me vajzën e motrës Emametu se ajo do 
jetë për fëmijët e mi si unë dhe se burrat kanë nevojë për gra»(

100F

1). 
Pastaj ajo e porositi për gjëra të tjera derisa e plotësoi vasajetin e saj. 
Fatimeja(a.s) i dha lamturirën Aliut(a.s) dhe Ehli Bejtit(a.s)  dhe shpirti i saj i 

pastër u ngrit në botën e përhershme dhe te begatë. Zëri i vajtimit për 
Fatimenë(a.s) tundi gjithë Medinen dhe lëndoi të gjitha zemrat e besimtarëve. 

Gratë e ensarëve, muhaxhirëve, banorët e Medines u grumbulluan tek dera e 
shtëpisë së Aliut (as). 

                                                           
( 1 ) Sejid Muhsin El-Emin: Mexhalis Synije: V.2. F.123. 
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Të gjithë ishin në pritje për të përcjellë xhenazenë e trupit të pastër tek vendi 
i Saj i fundit. Por Aliu (as) i tha Selmanit dhe Ebu Dherit, që të shpërndahen të 
gjithë sepse Fatimeja(a.s) kishte porositur që xhenazen e saj mos e përcillnin 
njerëzit, dhe asnjë mos e shihte trupin e saj. Imam Aliu(a.s) e lau atë dhe nuk 
mori asnjë pjesë grua tjetër përveç Esma e bija e Umejs (

101F

1). Hasani(a.s) dhe 
Hysejni(a.s) mbanin ujë dhe e sillnin në vendin e larjes. Aliu(a.s) e qefinosi dhe 
e fali xhenazenë. 

Trupi i saj i pastër qëndroi derisa sytë e banoreve të Medines fjetën dhe  i 
mbuloi errësira. Imam Aliu(a.s) e vendosi në atë arkivol të cilin e punoi Esma e 
bija e Umejs dhe e dërgoi në Bakije. Përcjellësit e xhenazesë ishin Aliu, 
Hasani, Hysejni, Amari, Mikdadi, Akili, Zubejri, Ebu Dhar, Selmani, Bedritu dhe 
disa prej beni Hashimit. 

Trupi i saj i pastër u vendos në Bakije, dhe u mbulua me atë mënyrë që mos 
njihej prej banoreve tëMedines 

Kështu mbylli Fatimeja(a.s) fletët e kësaj jete për të filluar fazën e 
përhershme, botën e firdosit dhe të jetë, e gjallë përgjithmonë në ndërgjegjen 
e historisë dhe botës islame. 

 
 
 

                                                           
( 1 ) Esma e bija e Umejs është gruaja e dëshmorit Xhafer ibën Ebi Talib. 
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Imam Hasan Myxhteba (alejhi 
selam) 
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Lindja e imam Hasanit (as) 

Në ditën e pesëmbëdhjetë  të muajit Ramazan në vitn e tretë të hixhrit shtëpia e Profetizmit 
informoi lajmin e lindjes së nipit të parë. Lajmi iu çua Profetit (sa) i cili  me shpejtësi shkoi 
tek shtëpia e Fatimesë (as) për ta uruar për lindjen e djalit të saj. Atij iu dha foshnja e lindur 
dhe Profeti(s.a) e priti me shumë gëzim. Ai(s.a) e vendosi në duart e Tij. E puthi dhe e 
vendosi në kraharorin e tij pastaj thërriti ezanin në veshin e tij të djathë dhe ikametin në 
veshin e majtë, që të jetë zëri i vërtëtë i pari zë që oshëtin në veshët e vogëlushit të porsa 
lindur. 

Profeti(s.a) iu drejtua Aliut (as) duke i thënë: Çfarë emri i vendose? Aliu i tha: Unë nuk 
desha ta bëj këtë gjë para teje. Profeti(s.a.s) i tha: As unë nuk e bëj para Zotit tim(

102F

1). 
Kur ky dialog po arrinte në fundin e tij. Xhebraili (as) zbriti tek Profeti (sa) që 

ta lajmëroi atë se Allahu (xhsh) e ka quajtur të porsa lindurin Hasan(
103F

2). 
Kur erdhi dita e shtatë e lindjes së vogëlushit Profeti(s.a)  theri një  kurban në fisin e tij 

dhe një pjesë të dashit së bashku me dinarë i shpërndau si dhuratë për ndihmën e tyre në 
lindjen e vogëlushit dhe të nënës së tij. Pastaj qethi flokët e vogëlushit dhe me aq sa peshonin 
dha argjend për sadekat. Pastaj e leu me erë të mirë dhe dha urdhër që të pastrohet (të bëhet 
synet) dhe atë e bënë synet. 

Këto veprime që zhvilloi Profeti(s.a) për Hasanin (as) u bënë synete për myslimanët dhe i 
zbatuan ato. 

 
 
 

                                                           
( 1 ) Tabari në librin « Dhahirul ukba: F.120. 
( 2 ) Ehli Bejti i autorit Teufik Ebu Alem F.264. 
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Imam Hasani në Kuran dhe në Hadithe: 

Imam Hasani (as) ashtu si dhe, Ehli Bejti (as) në përgjithësi kanë një pozitë 
siç folëm më lart dhe këtu na mjafton të tregojmë disa tekste të cilat kanë 
ardhur nga Profeti (sa) për Hasanin (as) dhe për pozitën e tij të lartë. 

1 -  Buhariu dhe Myslim kanë transmetuar prej El-Berae se ai ka thënë: Unë pashë 
Profetin(s.a) dhe në qafë kishte Hasanin(a.s) birin e Aliut (as) dhe thonte: O Zot unë e dua 
atë që e don Hasanin. 

2 – Termidhi ka transmetuar prej ibën Abasit thënien e Tij se Profeti(s.a.s) po mbante 
Hasanin(a.s) dhe një burrë i tha: I bekuar është vendi ku ti qëndron or vogëlush. Profeti (sa) 
i tha: I bekuar është edhe ai që është mbi të. 

3 - Nga Hafidhe ibën Naim, se Ebi Bekri ka thënë: Ne po faleshim dhe Profeti(s.a) ishte 
Imam   erdhi Hasani kur Ai ishte në sexhde dhe u ngjit mbi shpinën e tij duke kaluar mbi qafë 
dhe Profeti(s.a) e ngriti me kujdes. Kur mbaroi së faluri atij i thanë: O i dërguari i Zotit ti 
veprove për këtë djalë atë gjë të cilën nuk e vepron me askënd. Ai tha: Ky është shpirti im». 

4 - Enes ibën Malik ka transmetuar se Profetin(s.a) e pyetën: Kush janë më të dashur për 
ty në familjen tënde? Ai tha: Hasani dhe Hysejnin(a.s)i. 

5 -  Aisheja ka transmetuar se Profeti (sa) e merrte Hasanin dhe e vendoste në kraharor 
pastaj thonte: 

«O Zot ky është djali im dhe unë e dua atë dhe i dua ato që e duan atë». 
6 - Xhabër ibën Abdullah ka transmetuar thënien e Profetit se: Kush dëshiron të njohë 

zotninë e banorëve të xhenetit të shikoi Hasanin(a.s) birin e Aliut(a.s). 
7 - Ja'la ibën Mur-reh ka thënë: Ne dolëm me Profetin(s.a) dhe ishin të ftuar në gosti dhe 

pamë Hasanin(a.s) që po luante në rrugë. Profeti(s.a) eci më shpejt se të tjerët dhe hapi  
krahët e tij dhe e kalikoste dhe e bënte me qesh derisa vendosi një dorë në qafë dhe tjetrën 
mbi kokë. E përqafoi Hasanin(a.s) dhe e puthi, pastaj tha: «Hasani është prej meje dhe unë 
jam prej tij. Allahu i don ato që e duan atë». 

8 - Gazali ka transmetuar në librin e tij ihjaul ulum thënien e Profetit (sa) për 
Hasanin (as): Ti je i ngjashëm me mua në pamje dhe në virtyte»(

104F

1). 
9 - Profet Muhamedi (sa) ka thënë: Hasani dhe Hysejni janë imamë (prijësa) i pranojnë 

apo i kundërshtojnë». 
Kjo është pozita e imam Hasanit(a.s) nipi i Profetit (sa) në botën islame dhe pozita e tij e 

lartë në të siç dëshmon Libri i Zotit dhe hadithet e Profetit (sa). 

                                                           
( 1 ) Këto hadithe i zgjodhëm nga libri Fusulul Muhimetu i ibën Sabag El – Maliki dhe nga libri I’lam I Tabarsit, nga libri Ehli 
Bejti i profesor Teufik Ebu Alem, dhe Mexhalisal Sunije i sejid Muhsin Emin – etj…  
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Shkurtimisht rreth personalitetit të tij: 
Plotësimi shpirtëror që gjindej tek imam Hasani (as) e bëri atë që të ishte 

shumë i afërt tek Zoti (xhsh). 
Imam Sadiku (as) ka thënë se: «Imam Hasani i biri i Aliut (as) ka qënë më besimtari, dhe 

më i favorshmi në kohën e tij». 
Në librin Roudat Vaidhin thuhet se : Hasani (as) kur merrte abdes pjesët e trupit i 

dridheshin dhe u zverdhte. Atij i thanë rreth kësaj gjëje dhe ai u përgjegj. 
Është mirë që çdo person nëse qëndron para Zotit të tij të zverdhet në fytyrë dhe trupi ti 

dridhet». 
Kur  afrohej tek dera e xhamisë ngrinte kokën dhe thonte:« O Zoti im, miku yt në derën 

Tënde. O i mirë, vërtet tek Ti ka ardhur i keqi. Mi fal ato të këqia që kam me mëshirën 
tënde O Bujar». 

Kur kujtonte vdekjen atij i shkonin sytë lot, po ashtu kur kujtonte varrin dhe kur kujtonte 
kijametin dhe daljen para Zotit atij i binte të fikët.  

Imam Sadiku (as) ka thënë: «Hasani(a.s) i biri i Aliut (as) shkoi në haxh njëzet e pesë 
herë në këmbë... 

Përsa i përket moraleve të tij të larta ata janë pjesë prej moralit të Ehli Bejtit (as). Këtu do 
përpiqemi të përmendim disa prej moraleve të tij dhe mënyrën e bashkëpumimit të tij me 
njerëzit me qëllim  që të jetë shembull ndjekës dhe vijë udhërrëfyese: 

1 – Librat e historisë kanë transmetuar se imam Hasani(a.s) një ditë kaloi pranë një grup 
njerëzish të varfër të cilët kishin vendosur copa buke mbi tokë, këto copa buke ato i kishin 
mbledhur në rrugë dhe po i hanin. 

Ata e ftuan imam Hasanin (as) në ushqim dhe ai e pranoi ftesën e tyre duke thënë se: 
«Allahu nuk i pëlqen mendjemëdhejtë»(

105F

1). 
Kur mbaroi ai i ftoi ato dhe i dha atyre para, i ushqeu dhe i veshmbathi. 
2 - Transmetohet se imam Hasani (as) gjeti një dele të tij me këmbë të thyer. Ai e pyeti 

shërbyesit e tij: Kush e bëri këtë? Shërbyesi ju përgjigj: Unë. Imami(a.s) i tha: E pse? Me 
qëllim që të sjell ty mërzi dhe vuajtje. 

Imam Hasani(a.s) buzëqeshi dhe i tha atij: Unë do të gëzoj ty. Ai e liroi atë dhe i dha para. 
3 - Thuhet se një herë i thanë atij: Për çfarë gjërash nuk e kthen pyetësin? 
Ai tha: «Unë jam pyetës tek Allahu, dhe kam dëshira tek Ai. Unë kam turp, të jem pyetës 

dhe të kthej pyetësin. 
Allahu gjithmonë më jep mirësira dhe unë i shpërndaj mirësitë e Tij tek njerëzit. Dhe 

kam frikë se nëse nuk i shpërndaj ato, Allahu do ma ndërpresë dhënien e Tij». 
4 - Imam Hasani (a.s)i bleu një ensari një kopësht me çmim katër mijë dërhem. 

Pastaj atë e informuan se ata filluan të lypnin në njerëz. 
                                                           
( 1 ) Për të dhëna më të shumta shiko: Keshful Gumetu: V.2. Menakibu Al Ebi Talib: V.3. Ehli Bejti I profesor Taufik Ebu Alem e 
të tjerë… 
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Ai (as) ia ktheu atyre kopështin pa marrë asgjë prej tyre. 
Këto janë disa prej moraleve të imam Hasanit(a.s) dhe bashkëpunimet e tij 

me myslimanët të cilat janë të përputhura dhe të bashkëngjitura me moralet e 
larta islame(

106F

1). 

                                                           
( 1 ) Për të dhëna të tepërta shiko: Ehli Bejti i profesor Taufik Ebu Alem... e të tjera libra. 
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Roli i imam Hasanit në jetën islame: 

Roli i imam Hasanit(a.s) filloi në jetën islame shumë shpejt dhe ishte para se 
të merrte postin e imamit prej babait të tij. Roli i tij u duk më tepër kur 
myslimanët ia dhanë betimin babait të tij imam Aliut (as) për hilafet. 

Ky rol hyri në rrugën e tij të vërtetë mbas vdekjes së babai të tij. 
Ai i cili e studion me vëmendje historinë e imam Hasanit (as) do të shohi se 

roli i tij ishte i ndarë në dy kohë të plota: 

Së pari: Në kohën e hilafetit të babait të tij: 
Roli i imam Hasanit (as) në kohën e hilafetit të babait të tij kishte një dallim 

tjetër për sa i përket nënshtrimit të babait të tij, dhe bashkëpunonte me të jo 
vetëm si djalë i tij por si ushtar përulës. 

Po përmendim disa prej misioneve që ai zhvilloi në këtë periudhë të jetës së 
tij: 

1- Kur ushtria e imam Aliut(a.s) u ballafaqua me armiqtë si ndikim i 
kundërshtimit të Talhait dhe Zubejrit në Basra dhe kur përgatitjet e lëvizjes së 
të padrejtëve të cilët i drejtonte Muaviu në Sham,  imam Aliu (as) kishte nevojë 
për një person që të mbronte banorët e kufes prej devijimit nga e drejta. 

Për këtë ai zgjodhi djalin e tij imam Hasanin(a.s) si zbatues i këtij misioni. 
Ai(a.s) e pranoi kërkesën e babait të tij dhe shkoi në Kufe së bashku me Amar 
ibën Jasir. Sapo mbërriti në Kufe tek ai erdhën grupe të shumta të cilët 
shfaqën dashurinë dhe ndihmën. Ai mbajti një fjalim tek ato ku me anë të atij 
fjalimi i zgjoi dëshirat dhe aktivitetin pë të shkuar në xhihad. 

2 - Lufta e xhemelit (Devesë) në Basra përfundoi. 
Fuqitë e banorëve të shamit nën drejtimin e Muaviut u grumbulluan me 

shpejtësi derisa zunë pozicionet e tyre në Sifinë. Ky lajm i mbërriti imam Aliut 
(as). 

Ai grumbulloi ushtarët e tij dhe i njoftoi për këtë lëvizje të partisë umovite 
dhe mori mendimet e tyre. Tek ata u shfaq gadishmëria dhe përulja e urdhërit 
të imam Aliut(a.s). 

Në atë kohë imam Hasani(a.s) mbajti një fjalim  për të zgjuar ndjejat dhe për 
të shtuar te ata në to dashurinë.  

3 - Imam Aliu (as) informoi dhe e dinte se Takimi ishte mashtrim. Mbas 
pajtimit qesharak i cili përfundoi me poshtërimin e  Ebu Musa El-Esh’ari për 
imam Aliun (as), përçarja në ushtrinë e imam Aliut(a.s) filloi të shtohej. Çdo 
grup shante tjetrin. Imam Aliu(a.s) vendosi që ti sqaronte njerëzve situatën e 
vërtetë. Këtë mision i’a ngarkoi djalit të tij Hasanit (as) i cili mbajti fjalim duke 
thënë: O njerëz ju vërtet i shtuat thëniet për këta dy burra. Ato u dërguan që të 
gjykojnë sipas Librit të Zotit për udhëzim por ato gjykuan me lakmi për Librin. Ai që 
ishte i tillë nuk gjykon por ai është i gjykuar. Vërtet Abdullah ibën Kajs El-Esh’ari 
gaboi kur ia dha atë Abdullah ibën Umer i cili gaboi në tre gjëra: e para kundërshtoi 
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babanë e tij i cili nuk ishte i kënaqur për të, as nuk e vendosi në diskutim. E dyta: ai 
nuk e urdhëroi atë dhe e treta:  Tek ai nuk grumbulluan as muhaxhirët dhe as 
ensarët të cilët vendosën  udhëheqjen dhe drejtojnë njërëzit me të. 

Përsa i përket gjykimit vërtet Profeti(s.a) e gjykoi Sa’d ibën Meadh dhe e gjykoi me 
atë që e pëlqen Zoti Nuk ka dyshim se nëse do të thyente rregullin Profeti(s.a.s) nuk 
do e pranonte. 

4 - Pjesëmarrja e imam Hasanit(a.s) në të gjitha luftërat e babait të tij në 
Basra, në Nahravan, në Sifin,ku ai kishte një rol të madh në to për mbrojtjen e 
vijës së drejtë islame. 

E dyta: Në kohën e udhëheqjes së tij 
Në këtë kohë filloi faza e dytë e rrolit të imam Hasanit në jetën islame ku 

babai i tij, imam Aliu e caktoi imam (udhëheqës) dhe e porositi atë duke i 
thënë: 

{O Biri im, Profet Muhamedi(s.a) më urdhëroi që të porosis ty dhe të jap librat e mi 
dhe armën time, ashtu siç më porositi mua dhe mi dha librat e tij dhe armën e tij. Po 
ashtu më urdhëroi që të porosis ty se kur të vijë ora e vdekjes tënde këto t’ja japësh 
vëllait tënd Hysejnit}. 

Pastaj imam Aliu(a.s) shkoi tek djali i tij Hysejni dhe i tha: «Profeti të urdhëron 
ty që këto tia japësh këtij djalit tënd) pastaj e kapi dorën e Ali ibën Hysejnit dhe i 
tha atij: «Profeti të urdhëron që ti t’ja japësh djalit tënd Muhamed i biri i Aliut. Atij 
dërgoi selam prej Profetit(s.a) dhe prej meje». 

Mbas vdekjes së imam Aliut (as) betimi u plotësua për imam Hasanin(a.s) si 
halif dhe prijës të besimtarëve në Kufe dhe pastaj në zona të tjera. Lajmi i 
vdekjes së imam Aliut(a.s) dhe i caktimit të Hasanit(a.s) imam për myslimanët 
u përhap në të gjitha vendet dhe krahinat. 

Betimi për imam Hasanin(a.s) e tronditi Muaviun. Ai ftoi ndihmësit e tij për të 
zhvilluar një konferencë në pallatin e tij për të caktuar vijën politike me të cilën 
do të ballafaqonte imam Hasanin (as). Të pranishmit në këtë mbledhje 
vendosën që të dërgojnë spiuna në brendësi të shoqësisë islame të cilën e 
drejtonte imam Hasani (as). Me këtë veprim ata kishin për qëllim të përhapnin 
terrorizmin dhe shpifje kundër udhëheqjes së Ehli Bejtit (as). Në këtë periudhë 
kohe partia umovite i zgjeroi veprimtaritë e saj duke tërhequr kryetarë të 
krahinave dhe njerëz me pozita që gjindeshin në Irak. Këtë e bënte duke dhënë  
premtime lakmuese, dhuarata,dhe duke bërë kërcënime e të tjera veprime. 

Planet e imam Hasanit(a.s) ishin që të ndërtonte një shtet të fuqishëm me të 
gjitha rrjetet e tij administruese. 

Por shumë shpejt u zbuluan planet e Muaviut. 
Rreth kësaj çështje të dyja palët (Hasani(a.s) – Muavia) filluan ti shkruajnë 

njëri tjetrit, por këto përfunduan pa rezultate. Fundi i tyre ishte lajmi për 
afrimin e luftës. Muaviu ishte i pari i cili  sinjalizoi për luftë ku filloi të nisi 
ushtritë e tij në drejtim të Irakut. Shteti islam u informua për ardhjen e ushtrisë 
Umovite në drejtim të Irakut. Kjo gjë e bëri imam Hasanin(a.s) të filloi  
informimin për mbrojtje prej armikut që po vinte. Ai mbajti një fjalim në të cilin 
ftoi ymetin që të mbledhin të gjitha fuqitë e tyre dhe të përgatiten për luftë, 
duke thënë: 

«Allahu e ka bërë vaxhib xhihadin për krijesat e tij dhe pastaj i tha zbatuesve të 
xhihadit duroni se Zoti është me të durueshmit. O njerëz ju nuk do të arrini në atë që 
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kerkoni vetëm me durim për ato që i përbuzni. Shkoni tek ushtritë tuaja në Nahil Zoti 
ju mëshiroftë derisa të shohim dhe të shihni, dhe të presim dhe ju të pritni»(

107F

1). 
Shumica e atyre që dëgjuan thëniet e imam Hasanit (as) ishin prej atyre të 

cilët u mashtruan prej parrullave umovite. Në vend që ky fjalim ti shtynte tek e 
vërteta, në atë kohë u duk rrëmuja duke u ballafaquar me të vërtetën me nerva 
të ftohta dhe  ajo thirrje e tij nuk gjeti atë reaksion tek ata për tu përgatitur për 
luftë me përjashtim të një pjese të sinqertë për islamin dhe udhëheqësit e tij. 
Disa e shprehën dashurinë dhe sinqeritetin e tyre për Ehli Bejtin (as) dhe 
qëndruan të patundur. 

Këta të sinqertë krijuan ushtrinë në Nahil (vend i cili ndodhet pranë Kufes në 
drejtim të Saumit) siç i urdhëroi imam Hasani (as). Ushtria e imam Hasanit 
thuhet se përbëhej prej katër mijë luftëtarësh dhe i bënte thirrje njerëzve që ta 
ndjekin atë duke shpresuar prej tyre se ata do të mbrojnë drejtësinë dhe 
islamin. 

Por vazhdimësia e dobësive të tyre e bëri imam Hasanin që të kthehet 
përsëri në kryeqytetin e tij «Kufe» për të nxitur njerëzit në ndjekje të tij. 

Ushtria në numër arriti e madhe por e dobët shpirtërisht. Kjo ushtri shkoi në 
Nahil. Imam Hasani(a.s) e rregulloi ushtrinë dhe vendosi planet për 
udhëheqësit e grupeve. Pastaj shkoi në fisin Abdurrahmen, ku atje vendosi të 
dërgoi një batalion të ushtrisë së tij si pararojë e ushtrisë. Për këtë ai caktoi 
djalin e xhaxhait të tij Ubejdullah ibën Abas. 

 Ky batalion zuri vend në Meskin (parë lumit Dexhil në Irak). Dhe imam 
Hasani së bashku me ushtrinë e tij u nisën dhe mbërritën në (Madhlim sabat) 
pranë Medain. 

Nuk kaloi kohë e gjatë derisa në ushtrinë e imam Hasanit(a.s) u dukën të 
gjitha qëllimet përçarëse, dhe planet për vrasjen e drejtuesue të saj e të tjera 
shkaqe të cilat e detyruan imam Hasanin(a.s) të firmosi marveshjen e pajtimit 
me Muavinë. 

Këtu do të përpiqemi të shfaqim këtë marrveshje dhe ta diskutojme e ta 
analizojmë siç duhet ndoshta do të mbërrijmë në të vërtetat e gjërave dhe të 
duket zgjuarsia e imam Hasanit (as) sa më shumë sepse e vërteta e këtij 
pajtimi iu fsheh shumë prej kërkuesve. 

                                                           
( 1 ) Sherhu Nehxhul Belaga i ibën Ebi Hadid : V.16. F.38 
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Shkaqet e marveshjes 

Situatat e krijuara e lënduan shumë imam Hasanin(a.s) dhe e bënë pozitën e 
tij shumë të vështirë saqë nuk gjindet e ngjashme në histori. Sepse në  
ushtrinë të cilin e drejtonin udhëheqësit e tij hipokrit,  hyri përçarja dhe 
tradhëtia deri në atë shkallë sa që për pak imam Hasanin ja dorëzuan armikut 
të tij. 

Dhe  ymeti për të cilin Imam Hasani(a.s) planifikonte dhe e drejtonte,  
ndryshoi vijën duke u drejtuar kah kundërshtari i tij për shkak të parrullave, 
premtimeve, dhe lakmive. Po ashtu ballanca e fuqive në brendësi të shtetit të 
tij, ndryshoi duke u drejtuar kah kundërshtari i tij. 

Prej ndodhive të dhimbshme të cilat lënduan së tepërmi imam Hasanin (as) 
në mbrojte të ardhjes së partisë umovite ishin: 

1 - Tradhëtia e udhëheqësit të tij Ubejdulla ibën Abas i cili së bashku me 2/3  
e batalionit shkuan me Muaviun. Në kohën që ky batalion ishte i ngarkuar që të 
luftonte armikun që vinte. Ky veprim i këtij udhëheqësi së bashku me ushtarët 
ishte ndikues në përçarjen e ushtrisë së imam Hasanit (as) në atë kohë të 
vështirë që ai (as) ndodhej. 

2 – Tek forcat ushtarake të cilat i udhëhiqte imam Hasani (as), gjindeshin 
parrulla, lakmi, interesa, mendime. 

 Në to gjindeshin persona të cilët shkuan me imam Hasanin(a.s) për shkak të 
pasurive që do merrnin në luftë. Në to gjindeshin inatçinj – (vetëm me gojë) 
për Muaviun, por në brendësi të tyre gjindej armiqësi për imam Hasanin(a.s) 
dhe Ehli Bejtin e tij (as). 

Në ushtri gjindej një numër i madh prej dashmirësve të partisë umovite që 
ndodhej në Sham (Damask) si pasojë e lakmive dhe premtimeve që dëgjuan. 

3 - Shpenzimi i një shume të madhe parash që shpërndau Muaviu për 
kryetarët dhe personalitet ishte ndikues në shoqërinë e Irakut. Me këtë 
shpenzim ai i theu vendosmëritë e tyre, dobësoi vetat dhe i bëri ato që të 
mënjanohen nga vija e Imam Hasanit (as) dhe të ndjekin politikën umovite. 

Këto para dhe pasuri ishin armë me dy të mprehta e cila ndikoi shumë në 
këtë marrëveshje, sepse sasia e parave  të dhënave ishin maramendëse. 
Irakianët i shkruan Muaviut se ata janë përulës të urdhërave të tij dhe i dhanë 
besën se do ta çojnë imam Hasanin(a.s) të lidhur tek ai kur të ndizet lufta. 

4 - Përkujdesia e imam Hasanit(a.s) për të mbrojtur gjakderdhjen e ymetit 
dhe mbrojtja e gjaqeve të sinqertëve që gjindeshin në ymet. Ai (as) ka thënë: 
«Unë u frikësova që myslimanët do të zhduken nga faqja e dheut dhe desha që të 
jem për fenë udhërrëfyes». 

5 - Fuqia e armikut dhe rregulli i ushtrisë së tij në të gjitha anët, ku  gjindej 
përulje për udhërat dhe nuk gjindej përçarje në rreshtat e tyre në kundërshtim 
me atë që ndodhi në Irak. 
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6 - Përpjekjet për vrasjen e imam Hasanit (as). Ai u ballafaqua me tre 
përpjekje vrasëse. 

7 - Parrullat e shumta të cilat i përdori Muaviu si armë për ç’orentimin e 
vetave dhe mendimeve të shoqërisë Irakiene në atë kohë. Spiunat dhe 
ndihmuesit e tij shpërndanin parulla të qëllimta  në çdo kohë.  

8 - Përhapja e ftesës për marrëveshje të cilën e përhapi Muaviu në mesin e 
ushtrisë së imam Hasanit (as) para se Ai ta pranonte këtë marrëveshje. Kjo 
thënie e Muaviut gjeti vend tek  ushtarët frikacak të imam Hasanit(a.s). Të 
parët ishin dashamirësit e Muaviut ata që e pritën duar hapur këtë thënie 
pastaj u përhap tek të tjerët. Kjo gjë e çoi imam Hasanin(a.s) këtë gjë sikur të 
ishte reale e vërtetë. 

9 - Imam Hasani (as) e pa ymetin qofshin ato përreth tij apo përreth Muaviut, 
se  ishin të pa vëmendshëm për devijimin e tyre real, të heshtur në praktikimin 
e të vërtetës dhe drejtësisë, dhe të heshtur për të zhdukur padrejtësinë. Imam 
Hasani(a.s) deshi të zbulonte shtrembërimin e ftuesve në konflikt dhe se sa 
shumë ato janë devijuar nga rruga e drejtë, dhe se ata jan thyes të 
marrveshjeve dhe besës, dashuria e tyre për pushtet dhe mbritja në të me çdo 
lloj mjeti. Si dhe mos zbatimi i urdhërave të islamit prej tyre. 

Këto janë ndodhitë dhe shkaqet më të rëndësishme të cilat e detyruan imam 
Hasanin (as) ti përgjigjet marrëveshjes. 

Këtu po përmendim disa paragrafe të marrveshjes së firmosur prej imam 
Hasanit dhe Muaviut»(

108F

1). 
Së pari: Muaviu të jetë drejtues i nevojave të ymetit me kusht që të 

interesohet dhe të udhëheqi vetëm me Kuran dhe të zbatoi Synetin eProfetit 
(sa) në udhëheqje. 

Së dyti: Mbas vdekjes së Muaviut të jetë imam Hasani(a.s) drejtues i ymetit. 
Nëse Hasani vdes këtë post ta marri Hysejni (as). 

Së treti:  Ti japi  njerëzve liritë e tyre si dhe të jenë të siguruar, qofshin arabë 
apo të huaj. Prej banorëve të Shamit, apo prej banorëve të Irakut. Të mos 
dënohen si pasojë e qendrimeve të tyre në drejtim të udhëheqjes umovite. 

Këto janë paragrafet më kryesore për të cilat ranë dakort të dy palët. Siç 
shihet në to gjinden domsodshmëri  të mëdhaja për interesat e ymetit 
mysliman. 

Kjo marrëveshje ishte gjëja më e lartë që imam Hasani(a.s) ishte në gjendje 
të bënte për ymetin dhe mesazhin e tij. Nëse do gjindej gjë tjetër përveç saj më 
e mirë, Ai (as) nuk do anonte kah nënshkrimi i marrëveshjes me Muaviun. 

Imam Hasani(a.s) iu përgjigj Bashir El-Hamdani kur ky e quajti fajtor imamin 
(as) për marrveshjen, duke i thënë: «Unë nuk jam poshtërues për myslimanët por 
kam për qëllim krenarinë e tyre. Unë nuk desha interesat e mia por desha të heq 
luftën prej jush kur pashë mos aktivizimin e shokëve të mi për luftën». 

Ai (as) i tha Malik ibën Damretu: «Unë u frikësova që myslimanët të zhduken 
nga faqja e dheut dhe desha që të jem ftues për fenë».  

                                                           
( 1 ) Për të dhëna të tepërta shko librin Fusulul muhime i ibën Sab-bag. 
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Ai(a.s) i tha Ebu Sa'dit: «O Sa’id shkaku i pajtimit tim me Muavinë është i njëjtë 
me shkakun e pajtimit që bëri Profet Muhamedi (sa) me beni Damratu, me beni 
Ashxha dhe me banorët e Mekes kur u largua nga Hudejbi»(

109F

1). 
Rreth domoshoshmërisë së akt marrveshjes dhe ndikimet e tij pozitive në 

interesat e islamit dhe myslimanëve imam Bakiri (as) thotë: «Pasha Allahun, ajo 
që bëri Hasani i biri i Aliut (as) ka qënë mirësi për këtë ymet. Nëse  nuk vepronte 
kështu nuk do lindete dielli për këtë ymet»(

110F

2). 
 
 

Periudha mbas marrveshjes: 
Mbas firmosjes së marrëveshjes imam Hasani(a.s) qëndroi pak kohë në Kufe 

me zemër të lënduar. 
Pastaj u përgatit për të shkuar në Mendinen e gjyshit të Tij Muhamedi (sa). 
Kur karvani i tij u nis për të ikur, të gjithë banorët e Kufes dolën për ta 

përcjellë me sy të përlotur dhe vajtonin për fatin e tyre dhe për fatkqësitë që 
do i vinin pas tyre! E pse mos e bëjnë këtë? dhe ata e shohin se poshtërimet 
dhe fatkësitë do të vijnë mbas ikjes së imam Hasanit(a.s) dhe Ehli Bejtit të tij. 
Vërtet ajo gjë ndodhi. Ky është Muaviu i cili e transportoi hilafetin dhe 
udhëheqjen e përgjithshme nga Kufja në Damask, dhe forcat ushtarake 
umovite hynë në Kufe duke kërcënuar dhe terrorizuar. 

Karvani i imam Hasanit(a.s) u largua me hidhërim në vetvete si shkak i 
ndarjes së tyre prej kryeqytetit në të cilin imam Hasani(a.s) kaloi një kohë të 
gjatë në të. 

Po ashtu u largua me hidhërim për shkak të ndarjes prej shokëve, 
ndihmuesve dhe dashmirësve të tij të cilët u përzunë me mjete të ndryshme, 
dhe padrejtësia e umovitëve qëlloi mbi to. 

Kur karvani i imam Hasanit(a.s) mbërriti në afërsi të Mendines banorët e saj 
dolën në pritje të Atij(a.s) dhe të Ehli Bejtit të tij. Në fytyrat e tyre dukej gëzimi, 
harmonia. E pse mos ndodhte? Vërtet tek ata erdhën bereqetet dhe mirësitë 
për shtëpitë e tyre. 

Kur imam Hasani(a.s) u përqëndrua në Medine filloi të praktikoi përgjegjësitë 
e tij për mesazhin me mënyrë të re. 

Nese dje ka qenë udhëheqës dhe administrues i nevojave të ymetit dhe 
planifikonte për të ardhmen e tij, mbas firmosjes së marrveshjes ai planifikoi 
një rrugë të re ku themeloi medresenë dhe udhëheqje mendore të madhe, me 
qëllim që të jetë stacioni i përhapjes së rrezeve ndriçuese për udhëzimin dhe 
mendimin islam. 

Kjo medrese e imam Hasanit(as) nxorri  shumë dijetarë dhe transmetues të 
haditheve siç ishin. Hasan El – Methuna, Musejeb ibën Nexhbetu, Suvejd ibën 
Gafle, El-Sha’bij, Esbag ibën Nebate, Ebu Jahja, El-Nahji Is-hak ibën Jesar e të 
tjerë. 

Në këtë kohë u bë e qartë për ymetin se udheheqja e ymetit i takon Ehli 
Bejtit (as) dhe imam Hasanit(a.s) në veçanti ndërsa Muaviu së bashku me 
                                                           
( 1 ) Hajatul imam Hasan i autorit Kureshij: V.2 F.281 
( 2 ) Raudatul Kafi : V.8.F.330.  
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shokët e tij nuk e meritojnë udhëheqjen kurrë sepse vija e tyre është në 
kundërshtim me vijën e islamit origjinal i bashkëngjitur tek Ehli Bejti (as). 

Këto veprimtari islame që zhvillonte imam Hasani (as) nuk iu fshehën shtetit 
umovit. Ato ishin në ndjekje dhe bënin llogaritë e fundit të këtyre veprimtarive. 
Për këtë gjë elementët e politikës devijuese zhvilluan një mbledhje për të 
prekur këto gjëra. Në mbledhje merrnin pjesë: Muaviu, Amru ibën A’as, Valid 
ibën Akabe ibën Mu’it, Atabe ibën Ebi Sufjan, dhe Mugiretu ibën Shu’betu. 

Gjatë bisedës së tyre ata e lajmëruan Muaviun se: Hasani(a.s) e ringjalli 
dhikrin e babait të tij. Foli dhe e vërtetuan, urdhëroi dhe u përulën. 
Dashamirësit janë shtuar përreth tij. Kjo është ngritje për të në atë që ai është 
më i lartë. Akoma vazhdojnë të na vijnë të dhëna që janë të dëmshme për ne. 

Gjykimi umovit vendosi zbatimin e politikës së Muaviut për të zhdukur imam 
Hasanin(a.s) dhe udhëheqjen e tij islame. Bazat më kryesore të politikës 
umovite ishin: 

Së pari: Përzënia e udhëheqësve besimtar kudo që ndodheshin dhe vrasja e 
disa prej tyre siç ishin: Haxhër ibën Udej dhe shokët e tij, Rashid El-Haxherij, 
Amër ibën El-Hamak El-Huzaij e të tjerë. 

Së dyti: Ngushtim për të gjithë dashamirësit e Aliut(a.s) dhe bllokadat për 
ata, terrorizëm mbi to, shembja e shtëpive banuese të disave prej tyre e të tjera 
veprime. 

Së treti: Përdorimi i disa oratorëve, dashamirës të qeverië për të njollosur 
historinë e Ehli Bejtit (as) dhe të imam Aliut (as) në veçamti dhe sharjen e tij 
nëpër minbere. Në anë të saj të vendosin hadithe për Muaviun dhe partinë e tij 
si dhe propozimin e ideve të pavlera dhe ngjitja e tyre mbi ndjekësit e Ehli 
Bejtit të Profetit (sa). 

Së katërti: Shpenzimi i parave të shumta për kryetarët dhe kryepleqtë e fiseve 
prej të cilave ishte frika e lëvizjes së tyre kundra Muaviut. 

Së pesti:  Paragrafi i fundit i kësaj politike të ndytë ishte vrasja e imam 
Hasanit (as) me helm. Muaviu i tha gruas së imamit (Xha’detu e bija e Esh’ath) 
që të hidhte helm në ushqimin e imamit (as) duke i premtuar asaj premtime 
lakmuese. 

Në këtë mënyrë imam Hasani(a.s) shkoi tek Zoti i tij dhe ai ishte në mejdanin 
e xhihadit për qëllimet e islamit dhe udhëheqjes së ymetit të cilin e themeloi 
dhe udhëhoqi gjyshi i tij Profet Muhamedi (sa). 

Imam Hasani (as), vdiq me 7 Safar apo me 25 Rabiul Evel në vitin e 50të  të 
hixhrit. Ai kishte porositur që të varrosej pranë gjyshit të tij por beni umeje 
dhe mëkembësi i Medines nuk pranuan. 

Ehli Bejti i tij u detyruan ta varrosin në Bakije pranë nënës së tij Fatime 
Zahra (as). 

Paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi ty o Ebu Muhamed ibën Ali (as).  
 



 81 

 

 
Imam Hysejni (alejhi selam) 
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Lindja e imamit: 

Në ditën e tretë të muajit Sha’ban të vitit të katër të hixhrit një lajm  gëzimit iu dha 
Profet Muhamedit (sa) për lindjen e imam Hysejnit (as). Profeti (sa) si era shkoi tek 
shtëpia e Aliut(a.s) dhe Fatimesë(a.s dhe i tha Esmas së bijës  së Umejs: «O Esma më 
sill djalin tim». Ajo ia dërgoi vogëlushin të cilin e kishin mbështjellë me një copë të 
bardhë. Profeti(s.a) e mori prej saj e përqafoi dhe thërriti ezanin në veshin e djathtë të 
tij dhe ikametin në të majtin. Pastaj e vendosi në prehërin e tij dhe i shkuan sytë lot. 
Esma i tha: Nëna dhe babai im qofshin kurban për ty përse po qanë? 
Ai (sa) tha: Qaj për këtë djalin tim. 
Ai një orë ka që ka lind i tha Esma: 
Ai (sa) tha: «O Esma këtë djalin tim do ta vrasi një grup devijuesish mbas 
Meje.Ata nuk do të kenë shefatin tim tek Zoti». 
Pastaj tha: «O Esma mos ia thuaj Fatimesë këto që të thashë sepse ajo ka pak kohë 
që e lindi atë»(

111F

1). 
Pastaj Profetit(s.a) i erdhi urdhëri i Zotit për ermin e vogëlushit të bekuar. Ai iu drejtua 
Aliut (as) dhe i tha: «Quaje Hysejn» 

                                                           
(1 ) Tabarsi në librin I’lamul Vura bi A’lamul Hud: F.217. 
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Pozita e Hysejnit: 

Për Hysejnin (as) gjindet ajo pozitë e lartë në të cilën  ndodhen vetëm gjyshi i tij, babai 
dhe nëna e tij, vëllai i tij dhe imamët prej gjenezës tij. (Paqja dhe mëshira e Allahut 
qoftë mbi të gjithë). 
Përveç ajeteve kuranore të cilat përmendin pozitën e imam Hysejnit (as) së bashku me 
pozitën e Ehli Bejtit (as) po ashtu hadithet e Profetit janë të shumta rreth kësaj çështje: 
1 – Në Sahihin Termidhi: Ja’la El – Amirij ka transmetuar thënien e Profetit (sa): 
Hysejni është prej meje dhe unë jam prej Hysejnit. Allahu e don atë që e don 
Hysejnin. Hysejni është degë prej degëve të pemës së Ehli Bejtit(

112F

1)… 
2 – Një ditë imam Hysejni(a.s) kaloi pranë disa të fukarenjëve të cilët ishin të mbuluar 
me xhybe dhe po hanin copa buke. Ai i përshëndeti ata dhe ata e ftuan në mesin e tyre 
për të ngrënë. Ai (as) u ul dhe tha: Nëse ky ushqim nuk do ishte sadekat do të haja me 
ju. 
Pastaj i tha atyre: Çohuni për në shtëpinë time. Ai(a.s) i ushqeu ata i veshmbathi 
dhe urdhëroi që ti jepnin atyre dërheme. 
3 – Shuajb ibën Abdurrahman ka transmetuar duke thenë. «Ditën e vrasjes në 
shpinën e Hysejnit u panë njolla. Për këtë pyetën Zejnel Abdinin(a.s) (djalin e 
Hysejnit)(a.s). 
Ai tha: Kjo është përshkak të trastave që mbante mbi shpinën e tij duke i 
shpërndarë nëpër shtëpitë e të vejave, jetimëve, dhe të mjerëve). 
4 – Një shërbyes bëri një veprim i cili e meritonte edukmin. Imami(a.s) donte ta 
edukonte. Ai shërbyesi i tha: O Zotnia ime {… dhe bllokuesit e inateve..}. 
imam Hysejni(a.s) tha: Lëreni atë. 
Ai shërbyesi tha: {falësi për njerëzit}. Imam Hysejni i tha(a.s): 
Unë të kam falur ty. 
Shërbyesi tha: {Zoti i don bamirësit}. Imam Hysejni (as) tha: Ti je i lirë për hir të 
Zotit. Ty do të jap më tepër se të jepja}(

113F

2). 
 

                                                           
(1 ) Fadail Hamsetu: V.3. F.261 – 263. 
( 2 ) Ebu Alem në librin Ehli Bejti Menakib Al Ebi Talib Keshful Gumetu V.2..  
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Rroli i imamit në vazhdimësinë e Islamit 
Çdo person që lexon jetën e Hysejnit(a.s) të biri të Aliut (as) do të gjej se, roli i imam 
Hysejnit(a.s) në jetën islame ka filluar shumë herët. Ai(a.s) ndihmoi lëvizjet e para islame ku 
ishte akoma i ri. Rrol të madh Ai(a.s) luajti në kohën e hilafetit të babait të tij duke marrë 
pjesë në tre luftëra krah për krah me Aliun (as): Lufta e Xhemelit, lufta e Sifinit, lufta e 
Nehrevanit. 
Në kohën e hilafetit të vëllait të tij Hasani (as) ai jetoi si ushtar bindës për vëllanë e tij. 
Ai(a.s.) jetoi të gjitha ndodhitë që ndodhën në kohën e imam Hasanit(a.s), ndër to dhe 
«pajtimin». Pastaj imam Hysejni(a.s) së bashku me vëllanë e tij dhe Ehli Bejtin shkuan në 
Medine për të spjeguar ligjet e sheriatit dhe për të mbrojtur shpalljen prej rrymës devijuese . 
Mbas vdekjes së vëllait të tij imam Hasanit (as), roli i imam Hysejnit(a.s) hyri në një fazë të 
re. 
Roli i çdo imami(a.s) është i kufizuar me natyrën e situatave shoqërore, menduese, dhe 
politike. Në këtë periudhë imam Hysejni(a.s) u ballafaqua me planet devijuese të beni umejit 
për shoqërinë islame. Ai jetoi ndodhitë që ndodhën mbas firmosjes së pajtimit. Ky planifikim 
armiqësor e kishte burimin në: 
1 – Përhapjen e terrorizmit dhe në vrasjet e të gjithë atyre që kundërshtojnë udhëheqjen 
umovite dhe në veçanti ndjekësit e imam Aliut (as). 
2 – Shpenzimi i parave për të blerë ndërgjegjet e personave me qëllim që sundimi i tyre të 
bëhet i qëndrueshëm dhe qëllimet e zeza të tyre të përhapen dhe të realizohen. 
3 – Ngushtimi ekonomik dhe përhapje e urisë. 
Kjo ka qenë mënyra më e keqe e cila pati më tepër ndikim në  e ymetin mysliman. 
4 – Veprimi për të përçarë unitetin e ymetit në kombësi, farefise, krahina… 
5 – Vrasja e imam Hasanit(a.s) i biri i Aliut i cili ishte përfaqësuesi i vijës së vërtetë islame në 
jetën e myslimanëve. 
6 – Emërimi i Jezidit (Zoti e mallkoftë) udhëheqës i myslimanëve prej Muaviut. Këtë gjë 
Muaviu e bëri me dhunë dhe diktaturë në kundërshtim me tekstin e pajtimit në të cilin thuhej 
se udhëqës i muslimanëve mbas Muaviut të jetë Hasani(a.s) dhe nëse nuk ishte Hasani(a.s) 
atëhere udhëheqja i kalon Hysejnit (as). 
Por Muaviu e plotësoi planin e tij me thyerjen e akt marrvshjes me imam Hasanin (as). Ai 
kaloi në një anë tjetër, të largët për islamin në çështjen e sundimit. Në këtë kohë ymeti islam 
përjetoi  fatkeqësitë më të errëta të historis së tij ku lëvizjet ishin në kundërshtim me vijën e 
islamit origjinal. 
Dhënia e hilafetit Jezidit për të drejtuar ymetin dhe për të planifikuar të ardhmen e tij dhe për 
të caktuar drejtimin e tij, do të thonte se islami do të zhdukej i tëri dhe xhahilia do të rikthehej 
por me petk të ri. Ymeti mysliman u bë zgjedhës i dy rrugëve,ose të krijojë një politikë të re 
kundërshtuese e atij realiteti të detyruar për ata sado që të jenë viktimat, ose të pranoi 
politikën e përhapur dhe të largohet prej mesazhit të tij qiellor në jetën e tij. 

 

 

 

Përse u gjet revolucioni? 
Gjatë leximit të jetës së imam Hysejnit(a.s) dhe ndodhive që jetoi si dhe situatat që e 
rrethuan do të na duket mjaft qartë se Ai (as) nuk donte të zotëronte domosdoshmërinë 
e fitores materiale në luftën e tij me sundimin e padrejtë umovit. Por Ai (as) megjthëse 
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e dinte se do të vritej ishte kurajoz të shpërthente revolucionin dhe çuarjen e tij deri në 
fund. 
Përse gjithë kjo kurajo? Përse revolucioni? 
Për t’ju përgjigjur këtyre pyetjeve duhet të shohim këto të vërteta të mëposhtme: 
Së pari: Caktimi i Jezidit të biri të Muaviut udhëheqës i ymetit, i cili ishte i pa fe, 
devijues. Në të nuk gjindej kulturë islame. Ai lindi dhe u rrit në një shtëpi ku dielli i 
udhëzimit nuk ka leshuar reset e tij.. Nuk është çudi nëse shohim tekste historike të 
cilat dëshmojnë se Jezidi pinte verë luante bixhoz e shumë veprime në kundërshim me 
moralet islame. 
Së dyti: Gjendja e përgjithshme e ymetit nuk ishte në atë shkallë që të luftoi rrymën 
devijuese. Kjo gjëndje e sëmurë u anua kah heshtja,  rehatia dhe në drejtim të 
interesave vetjake. 
Në ato veta mungonte shpirti i xhihadit. 
Nuk është çudi që shumë prej burrave mysliman filluan ta këshillojnë imamin(a.s) dhe 
i thonin të ndërrojë mendim dhe të mos ballafaqohej me beni umejin prej frikës se do 
ta vrasin. Dhe ata e dinin shumë mirë devijimin umovit në një anë dhe se imam 
Hysejni(a.s) ka të drejtë në kundërshtimin e padrejtësisë përsa i përket anës tjetër. 
Kjo padrejtësi ka qenë shkak për të revolucioni me qëllim që ndërgjegjet e vdekura të 
ringjallen. 
Së treti: Njohja e ymetit për të kuptuar islam rreth imametit (udhëheqjes) ligjor dhe 
qëllimet e tij. Rrezikshmëria e rrolit të politikës umovite për njohuritë islame.  
Hysejni duke parë këtë rrezik filloi veprimin e tij për të orientuar ymetin dhe për ti 
sqaruar atyre rrezikshmërinë e udhëheqjes umovite. Sepse ajo udhëheqje ishte në 
kundërshtim me udhëhqjen kërkonte islami. Udhëheqja umovite përfaqësonte 
sundimin diktarorial të cilin Muaviu e vendosi në kohën kur emëroi djalin e tij Jezidin. 
Kështu imam Hysejni(a.s) filloi predikimin e tij duke sqaruar këtë çështje për mendjet 
e myslimanëve nëpërmjet ligjeratave në çdo kohë që ishte e përshtatshme për tu 
sqaruar. Nëse nuk do zhvillohej revolucioni i imam Hysejnit(a.s) atëhere ajo pamje që 
gjindej në sundimin umovit, qëishte krejtësisht e devijuar, ajo do të ishte pamja e 
islamit në mendjet e njerëzve deri në ditët e sotme. Ishte gjaku i Hysejnit(a.s)  që e 
shkatarroi atë pamje dhe iu zbulua historisë dhe popujve të tjerë devijimi i sundimit 
umovit nga islami  i pastër dhe origjinal. 
Duke qenë se Hysejni(a.s) ishte i biri i Aliut(a.s) dhe nipi i Profet Muhamedit (sa) dhe 
mbajtës i mesazhit islam ai ishte pjesë e atij mesazhi dhe i pari i cili iu përgjigj thirrjes 
së mesazhit në kohën e tij për të zbatuar përgjegjësinë e tij në drejtim të këtij mesazhi. 
Dhe se përgjëgjësia e tij për këtë mesazh duhet të kryhej me revolucioni dhe nuk 
gjindej rrugë zgjidhje tjetër. Nëse nuk do gjindej revolucion nuk do realizohej 
reformimi. 
Ky ka qenë qëllimi i imam Hysejnit(a.s) të cilin e gjejmë më të sqaruar në thënien e tij. 
«Unë nuk kam dal as për të bërë padrejtësi as për të shkatarruar, as për 
mendjemadhësi. Por kam dal për të kërkuar reformim në ymetin e gjyshit tim. 
Dua të urdhëroj në të mira dhe të largoj nga të këqiat dhe të eci në vijën e gjyshit 
tim dhe babait tim Ali ibën Ebi Talib(a.s)». 
Këto kanë qenë qëllimet bazë të revolucionit të Hysejnit (as) pra, për të reformuar 
ymetin e gjyshit të tij, mbas  devijimit që u përhap në atë ymet dhe vazhdueshmëria e 
islamit madhështor. Këto janë mësime për revolucionarët e të gjitha brezave për të 
mbrojtur islamin. 
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Shkaqet e revolucionit: 
Pas vdekjes së Muaviut udhëheqjen e mori Jezidi i cili urdhëroi mëkëmbësit e tij që ti 
marrin njerëzve betimin e udhëheqjes dhe prej Hysejnit(a.s) në veçanti, me qëllim që 
njerëzit të binden se shtëpia umovite është e palëkunndshme dhe e përhershme. 
Menjëherë Jezidi i shkroi një letër mëkëmbësit të tij në Medine Velid ibën Utbeh që të 
marrë prej banorëve të Medines në përgjithësi dhe prej Hysejnit(a.s) në veçanti betimin 
për Jezidin. 
Velidi shpejtoi në zbatimin e urdhërit të sulltanit të tij duke dërguar një prej 
nënpunësve të vet tek Hysejni(a.s) në orët e vona të natës. Imam Hysejni(a.s) e kuptoi 
qëllimin e atij nënpunësi të mëkëmbësit. 
Hysejni (as) u përgatit për këtë gjë dhe mori me vete tridhjetë burra prej Ehli Bejtit dhe 
ndekësve të tij dhe i porositi ata se nëse dëgjojnë zërin e Hysejnit(a.s) brenda tek 
shtëpia e mëkëmbësit të hyjnë menjëherë në atë vend. Biseda filloi dhe Velidi i 
propozoi betimin e tij për Jezidin. Por imam Hysejni (as) i propozoi Velidit që këtë ide 
ta shtyjnë për më vonë në një kohë të përshtatshme dhe i tha: 
{Unë nuk e jap në fshehtësi. Nëse i fton njerëzit na ftoni me to dhe çështja do të 
jetë e njëjtë}. 
Por Mervan ibën Hakem i cili ishte i pranishëm në bisedë e nxiste Velidin që të marrë 
betimin prej Hysejnit(a.s) me forcë. Nëse nuk pranon është domosdoshme vrasja e tij. 
Imam Hysejni(a.s) nuk u kthye prej qëndrimit të tij dhe Mervani u inatos dhe e 
paralajmëroi imamin(a.s). Në mes dy palëve u zhvillua bisedë e ashpër me zë të lartë e 
cila përfundoi me sulmin e shokëve të Hysejnit(a.s) në shtëpinë e Validit dhe e nxorrën 
Hysejnin prej saj. 
Nga këtu filloi kundërshimi i imam Hysejnit(a.s) për politikën tradhëtare dhe vendosi 
të zbatoi përgjegjësinë e tij në drejtim të mesazhit islam sepse ai ishte imam ligjor i 
ymetit dhe udhëheqësi besnik i mesazhit të përjetshëm. 
Imam Hysejni (as) shkoi tek varri i Profet Muhamedit (sa) dhe fali dy reqate pastaj iu 
lut Zot (xhsh) duke thënë: «O Zot ky është varri i Profetit Tënd Muhamedi (sa) dhe 
unë jam i biri i vajzës së Tij. 
Vërtet më ka ardhur urdhër dhe Ti e din. O Zot unë e dua të mirën dhe e 
kundërshtoj të keqen. 
O Zot unë të pyes Ty o i plotfuqishëm o Bujar për hak të këtij varri dhe për hak 
të atij që ndodhet në të që të zgjedhësh për mua atë që për Ty gjindet kënaqësi po 
ashtu për Profetin Tënd»(

114F

1). 
Imam Hysejni(a.s) u shpejtua në grumbullimin e Ehli Bejtit dhe shokëve të tij besnik 
dhe i thotë atyre se ai do të shkoi tek shtëpia e Zotit (Qabja). 
Të shumtë ishin kundërshtarët e këtij mendimi të Hysejnit (as). Ato kishin për qëllim 
mbrojtjen e tij prej vrasjes dhe disa të tjerë i thanë që të japë betimin. Por imam 
Hysejni (as) nuk u lëkund dhe qëndroi në të njëjtin mendim për të shpëtuar drejtësinë. 
Karvani i imam Hysejnit(a.s) u drejtua për në Meken e bekuar dhe në gjuhën e tij 
gjindej dhikri i Zotit dhe zemra e tij e mbushur me dashurinë për Zotin. Ai hyri në 
Meke dhe lexoi thënien e Allahut (xhsh): {Kur u nis për në medjen tha: Shpresoj që 
Zoti im të më udhëzoi në rrugë të drejtë}. 
Ai zbriti në shtëpinë e Abas ibën Abdul Mutalib. Tek ai shkuan grupe të shumta prej 
besimtarëve të banorëve të Mekes. Në kohën që imam Hysejni(a.s) ndiqte politikën e 
Jezidit në zonat e qeverisë islame atij i erdhën lajme se në Kufe (kryeqyteti i Irakut në 

                                                           
(1 ) Vrasja e imam Hysejnit i autorit Mukar-rem: F.147. 
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atë kohë) gjindej lëvizje kundërshtuese të politikës së Jezidit, kjo lëvizje kundërshtuese 
u shfaq si shkak e diktaturës dhe shfrytëzimit të gjatë dhe banorët e saj panë se kishte 
ardhur koha që kjo politikë të zhduket. Në krye të kësaj lëvizje ishin ndjekësit e Ehli 
Bejtit (as) të cilët u grumbulluan në një mbledhje për të studiuar ç ështjen e shpërthimit 
të revolucionit në Kufe, dhe cila është detyra e tyre mbasi Jezidi mori në dorë 
pushtetin për të drejtuar çështjet e ymetit. 
Sulejman ibën Sard El – Huzai (në shtëpinë e të cilit u zhvillua mbledhja) i lajmëroi 
njerëzit se imam Hysejni (as) e kundërshtoi dhënien e betimit për njohjen e Jezidit dhe 
se Ai(a.s) ndodhet në Meke. Nëse jeni në gjendje ta ndihmoni me ç’ka zotëroni atëhere 
ta njoftojmë dhe nëse nuk jeni në gjendje atëhere nuk është mirë që ti shkruajmë dhe 
pastaj të largohemi prej tij. Të pranishmit e pranuan për të ndihmuar Hysejnin (as) me 
ç’farë të mundin: (Të luftojmë armikun e tij dhe të japin shpirtërat tona për të»(

115F

1). 
Mbasi u bashkuan të një mendimi për ti dhënë betimin Hysejnit (as) kryetarët e Kufes i 
shkruan imam Hysejnit(a.s) një letër ku në të shkruhej kundërshtimi i tyre për 
sundimin umovit dhe ata nuk duan tjetër përveç Hysejnit(a.s). Këto shkrime iu dërguan 
imam Hysejnit(a.s) duke  e ftuar atë të shkonte në Kufe për të qënë halif i 
myslimanëve. Në shkrime u caktuan emra personash dhe fisesh të cilët janë në pritje të 
ardhjes së Hysejnit (as). Numuri i tyre arriti në një qind mijë luftëtarë(

116F

2). Mbasi imam 
Hysejni(a.s) e studio mirë këtë çështje u bind për të dërguar një pëfaqësues të tij në 
Kufe për të marrë betimin prej tyre. Për këtë vendosi të dërgoi djalin e xhaxhait të tij 
Muslim ibën Akil. Banorët e Kufes e pritën me ngrohtësi dhe respekt Muslimin dhe 
betimin për Hysejnin(as) ia dhanë atij. Kur pa këtë gjendje Myslimi u bind që ti dërgoi 
Hysejnit(a.s) një shkresë që imam Hysejni(a.s) të drejtohet për në Kufe: «Kryetari nuk 
e gënjen familjen e tij dhe të gjithë banorët e Kufes janë me ty. Prej tyre u betuan 
tetëmbëdhjetë mijë. Shpejto në ardhje kur të lexosh këtë letrën time. Ve selamu alejke 
va rahmetullahi ve berekahtuhu». 
Po në atë kohë Imam Hysejni(a.s) e pa të mundshme që këtë kundërshtim të tij tja 
shfaqi kryetarëve të Basres. Ai i shkroi atyre dhe përgjigja e Jezid ibën Mes’ud En – 
Nehsheli (ra) ishte shumë e mrekullueshme dhe e sinqertë ku ai shfaqi dashurinë dhe 
ndihmën e tij dhe të fisit Sa’d për Ehli Bejtin (as). Por është për të ardhur keq se kur 
letra i mbërriti atij, Hysejni(a.s) ndodhej në Kebela në fushën e xhihadit. Kështu forcat 
e Nehshalijut u vonuan për të ndihmuar Hysejnin (as). 
 
 

 

 

 

Tradhëtia e Banorëve të Kufës 

Kur udhëheqja umovite pa se mesazhi islam po përparonte dhe për përfaqësusesin e tij 
real imam Hysejnin (a.s)të birin i Aliut (as) gjindeshin shumë dashamirës, ajo u 
frikësua prej kësaj gjëje deri dhe fuqitë e saj u paralizuan përshkak të dashmirësve dhe 
ndihmuesve të shumtë që u drejtuan kah imam Hysejni (as). 
Kryetarët umovit u mblodhën për të vendosur së ç’farë duhet bënin. Ata vendosën që 
t’i dërgojnë lajm Jezidit për gjendjen e krijuar. Umer ibën Sa’d dhe Amaretu ibën 
Urbetu El – Umovij dhe Abdullah ibën Muslim El – Hadrami i shkruan një letër 

                                                           
(1 ) Shejhil Mufid në librin Irshad: F.184.  
(2 ) Meal Hysejni fi nehdetihi i autorit Esed Hajdar. 
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zotnisë së tyre që gjindej në Sham (Damask) duke i sqaruar atij të gjitha ndodhitë e 
reja që u krijuan në Kufe. Jezidi u inatos prej këtij lajmi. Zëdhënësi i tij i posaçëm i tha 
që ti japi Ubejdullah ibën Zijad udhëheqjen e Kufes për shkak të ashpërsisë së zemrës 
së tij dhe përshkak të inatit dhe urrejtjes që ky burrë mbarte për Ehli Bejtin (as). Ibën 
Zijadit i erdhi lajmi prej Jezidit dhe ky vendosi vëllanë tij kryetar të Basrës dhe 
shpejtoi për në Kufe së bashku me një grup ushtarësh numuri i të cilëve ishte pesë qind 
burra. 
Po ashtu ai mori me vete disa njerëz të shquarve të Basrës të cilët kishin autoritet në 
fiset e Kufes përshkak të afërsisë farefisnore. 
Me të mbërritur në Kufe ibën Zijadi filloi të grumbulloi njerëzit,në fjalimin e pare që 
mbajti ai bëri propozime dhe premtime të mëdhaja për ata që ndjekin politikën e beni 
umejit dhe largohet nga vija e islamit origjinal. Po ashtu ky fjalim përmbante 
kërcënime të rrepta për çdo njeri i cili kundërshton padrejtësinë umovite. Në tekst 
thuhej: Prijësi i myslimanëve Jezidi më ka caktuar tek  ju kryetar dhe më urdhëroi të 
ndihmoj të pa aftit , ti jap të varfërve tuaj dhe të jem dëgjues dhe bëmirës siç është 
fëmia e mire.  Kamxhiku dhe shpata ime do të jenë për ata që nuk zbatojnë urdhërat e 
mia dhe e kundërshtojnë udhëheqjen time. Çdo njeri ti frikësohet vetes së tij»(

117F

1). 
Pastaj i urdhëroi kryepleqtë e fiseve dhe njerëzit e tjerë që ti sjellin atij një listë me 
emrat e atyre që ishin kundërshtarë të vijës umovite. Nëse nuk do vepronin atëhere 
dënimi për ato do ishte kryqëzimi në dyert e shtëpive të tyre. Kështu në Kufe u përhap 
«ajri i kuq» terrorist dhe ballancat e fuqisë u kthyen në interes të shtëpisë umovite ku 
në atë kohë përfundoi arrestimi i kryetarëve dhe dashmirësve të lëvizjes islame të cilën 
e drejtonte imam Hysejni (as). 
Frika dhe dhuna u përhap në Kufe , në atë mënyrë, saqë fiset filluan ti ndalojnë 
kryepleqtë e tyre të vazhdojnë kundërshtimin e sundimit umovit dhe nënat nuk i linin 
djemtë e tyre të ndihmonin Myslimin të birin i Akilit, dhe lakmuesit u bënë me pallatin 
e ibën Zijadit për shkak të parave të shumta që i dha atyre. 
Ndërsa të sinqertit e mesazhit islam të cilët nuk ishin arrestuar, komunikimi i tyre me 
Myslimin(r.a) e bënin në fshehtësi dhe sipas situatave dhe urdhërit të Myslimit (ra). 
Myslimi(r.a) ndodhej në shtëpinë e Muhtar ibën Ubejdetu dhe pastaj shkoi në shtëpinë 
e Hani ibën Urvetu si shtëpi më e përshtatshme për çështjen e betimit për imam 
Hysejnin(a.s). 
Gjëja më rëndësishme për ibën Zijadin ishte që të dijë se ku ndodhej Myslimi. 
Dyshimet u shtuan për shtëpinë e Hanit për shkak të pozitës së lartë që kishte në Kufe 
dhe ai ishte mbrojtësi i palëkundur për betimin e Hysejnit si halif i myslimanëve siç e 
dinin umovitët dhe spiunat e tyre. Spiunat u shpërndan në Kufe derisa u zbulua vend 
strehimi i Myslimit dhe Hani ibën Urvetu e arrestuan. Ky arrestim i Hanit ishte 
fatkeqësi për lëvizjen e Hysejnit (as) dhe paralizë për të. Vrasja e tij do të thotë 
zhdukje e veprimit ekzistues për revolucion në Kufe. 
Kur u përhap lajmi i arrestimit të Hanit menjëherë fisi i tij u mblodhën dhe rrethuan 
pallatin qeveritar. Ibën Zijadi dhe shokët e tij i kyçën portat e pallatit dhe u fshehën 
brenda në pallat. 
Focat ushtarake  zunë vend qëndrimet e tyre rreth pallatit dhe vendosën të bëjnë 
revolucion i cili do të zhdukte prezencën umovite. Por ibën Zijadi përdori të gjitha 
mjetet e mashtrimit për të dalë nga kjo fatëkeqësi. Ai përhapi në njerëz lajmin se një 
ushtri e madhe po vjen nga shami (Damasku) dhe po mbërrin në Kufe. Ky lajm u 
përhap në qytet dhe së bashku me lajmin u përhap frika dhe  njerëzit  dobësuan. 

                                                           
(1 ) Irshad i shejh El – Mufid: F.188. 
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Baballarët nuk i lejonin djemtë e tyre për të ndihmuar Myslimin(r.a) po ashtu nënat, 
vëllëzërit.. derisa një numur i madh prej ushtrisë së Myslimit u larguan prej tij. 
Kështu përpjekjet mashtruese dhe poshtëruese dolën me sukses dhe me Myslimin(r.a) 
nuk mbeti veçse një pakicë prej të sinqertëve. Myslimi(r.a) e shfaqi trimërinë e tij të 
rrallë derisa ra dëshmor. Ndërsa Hani ibën Urvetu  e vranë në orët e vona për vrasjes 
së Myslimit. Me këtë veprim u shemb një bazë e lëvizjes së imam Hysejnit (as) në 
Kufe dhe kjo lëvizje humbi dy udhëheqës të mëdhenj të saj Myslimin(a.s) dhe Hanin. 
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Nisja për në Irak: 

Zemërimi i sundimit umovit u rrit me tepër kur kryetarët dhe nënpunësit e tij mësuan 
se Hysejni (as) gjeti situatë të përshtatshme për lëvizjen e tij dhe njerëzit u mblodhën 
rreth tij. Për këtë Jezidi menjëherë nisi një ushtri prej shamit nën drejtimin e Umer 
ibën El – A’s. 
Kur Hysejnit (as) i mbërriti lajmi i ardhjes së ushtrisë umovite në drejtim të shtëpisë së 
Allahut (xhsh) e pa të vështirë që të thyejë respektin e kësaj shtëpie sepse ai e dinte se 
Jezidi dhe ushtrarët e tij nuk intersohen për respektimin e Qabes dhe as për haxhillarët 
që shkonin atje. Ai (as) vendosi që të dalë nga Mekja dhe ti drejtohet Irakut. Ai e dinte 
përfundimin e ardhshëm siç duket qartë në fjalimin që mbajti kur doli nga Meka: 
«Elhamdulilah ve ma Shaeallah – Lahaule ve la kufete il – la bilah. Paqja dhe 
mëshira e Zotit qofshin mbi Muhamed Mustafanë, Vdekja tek njerëzit është si 
gjerdani i varur në qafën e vajzës. Gjëja më e mirë që do të gjejë është vrasja. 
Mua më duket se pjesët e trupit tim do t’i shqyejnë egërsirat në mes Nevaris dhe 
Kerbelasë dhe me to mbushin barqet e tyre». 
Me tetë të muajit Dhul Huxhetu në vitin 60 karvani i Hysejnit(a.s) u nis për në Irak.  
A(a.s)i ishte i bindur se do të vritej,  po ashtu ishte i bindur se feja e Zotit do të fitojë 
me vrasjen e tij sepse nuk gjindej tjetër përveç tij për të shpëtuar fenë. Për këtë qëllim 
ai vazhdoi rrugën e tij në drejtim të fitores së vërtetë historike dhe e konsideroi vrasjen 
dhe sakrificat si rrugë të vetme për qëndrueshmërinë e islamit të pastër. 
Gjatë rrugës për në Irak ai u takua me udhëtarë dhe i pyeste ato për gjendjen e njerëzve 
dhe mendimet e banorëve të Irakut. Pëgjigja ishte e prerë. «Shpatat janë me beni 
umejin dhe zemrat me ty». 
 Hysejni(a.s) ishte i bindur plotësisht se ymeti  zgjohej vetëm nëse ndodhte një tërmet i 
fuqishëm  dhe ky tërmet të ishte vrasja e tij dhe i atyre që e shoqëronin prej Ehli Bejtit 
të tij. Në rrugë u bënë përpjekje që të vrisnin Hysejnin (as) që të mos shkonte në Kufe, 
por ky planifikim dështoi dhe karvani mbërriti në Kerbela. 
Lajmi i vrasjes së përfaqësuesit të tij Muslim ibën Akil i mbërriti Hysejnit(a.s) kur 
ishte në zonën e quajtur Zebaletu. Ai grumbulloi Ehli Bejtin dhe As’habët e tij dhe i 
sqaroi atyre tradhëtinë e banorëve të Kufes. Në fjalimin e tij thuhet: «Vërtet ndekësit 
tanë  na mashtruan dhe ai që don të largohet prej meje le të iki. Ai është i pafajshëm 
tek ne». 
Kur Hysejni(a.s) hyri në tokat e Irakut u takua me një ushtri të madhe e drejtuar nga El 
– Hur ibën Jezid El – Rijahi. Misioni i kësaj ushtrie ishte ndjekja e Hysejnit(a.s) dhe të 
kontrollonte lëvizjet e tij. 
 Në rrugën e fshatit Nijnva, El – Hur El – Rijahit i erdhi urdhëri prej Ubejdullah ibën 
Zejad tekst i të cilit ishte: 
«Kur të vijë shkresa ime prej ti dërguarit tim ndaloje atë (Hysejnin)(a.s) dhe mos e ler 
të zbresë në vend të gjelbër dhe me ujë. Unë e urdhërova të dërguarin tim që të detyroi 
ty dhe mos ndahet nga ti derisa të më sjellë lajmin se ti e zbatove urdhërin tim. Ve 
selam)». 
Hysejni(a.s) nuk eci gjatë kur u largua nga fshati Nijnva derisa ushtria umovite e 
detyruan që të zbresë në tokën e quajtur Kerbela. Ai mbërriti në këtë vend në ditën e 
dytë të muajit Muharrem El – Haram në vitin 61 të Hixhrit. 
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Në Kerbela: 

Hysejni(a.s) së bashku me familjen dhe shokët e tij madhështorë mbërritën në 
shkretëtirën e Kerbelasë me qëllim që të mbetet simbol i përhershëm për të lirët dhe 
parrullë për revolucionarët e të gjitha brezave dhe kohërave. Ndërsa sundimi umovit 
filloi të dërgoi forcat e tij ushtarake. Ibën Zijadi caktoi Umer ibën Sa’din komandat të 
ushtrisë. Në fillim ibën S’adi nuk pranoi si pasjojë e dijenisë së tij për pozitën e 
Hysejnit(a.s) tek profet Muhamedi (sa). Por mbasi ibën Zijadi e kërcënoi se nuk do tja 
jepte udhëheqjen e Rrajit dhe mbasi qëndroi tërë natën në duel me veten e tij për këtë 
udhëheqje dhe për lakmitë e kësaj bote, ibën Sa’di zgjodhi kënaqësitë e kësaj bote dhe 
të marrë pjesë në luftën e thirrësve në drejtësi dhe në luftën e mbajtësve të flamurit të 
udhëzimit. Atë e dëgjuan duke thënë vazhdimisht para se të merrte postin e 
komandantit të ushtrisë: 
A të kthehem mëkatar me vrasjen e Hysejnit(a.s). Në vrasjen e tij gjindet dënimi me 
zjarr ku për të nuk gjindet pengesë dhe udhëheqja e Rrajit është drita e syve të mi(

118F

1). 
Umer ibën Sa’di nuk është veçse një prej atyre peronave të cilët vranë Hysejnin(a.s) 
dhe prej atyre që mbajnë qëllime poshtëruese dhe urrejtëse për Hysejnin(a.s). 
Kështu lakmia për pushtet e mashtroi atë dhe e pranoi detyrën e ngarkuar.Ai u nis me 
ushtrinë e tij e përbërë prej katër mijë ushtarësh në drejtim të Kerbelasë për të luftuar 
Hysejnin (as). Umer ibën Sa’di mbërriti në Kerbela dhe forcat e tij rrethuan çadrat e 
imam Hysejnit (as). Imam Hysejni(a.s) hapi dialog me të dhe mbërritën në propozimin 
që imam Hysejni(a.s) ta lerë Irakun pa bërë luftë dhe gjakderdhje. Umeri i shkroi ibën 
Zijadit duke e informuar atë për propozimin. Ibën Zijadi i dha një shkrim Shimër ibën 
Dhil Xhoushen i cili është armiku më i poshtër për Ehli Bejtin (as). 
Në atë letër thuhej: Shiko, nëse Hysejni(a.s) dhe shokët e tij e pranojnë udhëheqjen 
time të mi sillni me  paqe tek unë dhe nëse e kundërshtojnë atëherë afrohuni 
atyre derisa t’i vrisni dhe t’i masakroni ato. Sepse, ata e meritojnë atë gjë. Kur të 
vritet Hysejni(a.s) lërini kuajt të shkelin gjoksin dhe shpinën e tij…»(

119F

2) 
Kjo ishte idea e ibën Zijadit, pra vrasje dhe gjakderdhje ashtu siç ishte idea dhe 
llogjika e të  parëve të tij në kohën e xhahilisë kurejshe të cilët masakruan Hamzain 
xhaxhain e Profet Muhamedit (sa). 
Në ditën e nëntë të Muharremit mbas dreke ushtria mëkatare filloi të afrohet në drejtim 
të çadrave të imam Hysejnit (as) por Ai (as) u përpoq ti ndalonte ato dhe i kërkoi 
vëllait të tij Abasit që të mbajë një fjalim për atë ushtri dhe ti kërkoi atyre që të 
ndalojnë sulmin.por ato nuk dëgjuan 
përgjigjia e tyre ishte: Ose Hysejni(a.s) të pranoi udhëheqjen e prijësit (Jezidit) ose ne 
do ta luftojmë atë deri në vdekje). 
Atëhere nuk gjindet tjetër përveç luftës dhe për Hysejnin(a.s) nuk gjindet kthim prej 
vendimit të tij i cili tha se (Një si unë nuk ja jep betimin një të tilli si Jezidi) dhe 
vazhdimisht thonte: Unë nuk e shoh vdekjen veçse lumturi dhe jetesën me të padrejtit 
poshtërsi). 
Ai mbante parrullën e trashëguar nga Profet Muhamedi(s.a.s) dhe i tha ushtrisë 
umovite: 
«O njerëz Profeti i Zotit ka thënë: Kush shikon udhëheqës të padrejtë i cili 
hallallin e bën haram, thyen urdhërat e Tj, kundërshton synetin e Profetit, 

                                                           
(1 ) Ibën El – Ethir në librin: El – Kamil fi trai: V.4. F.53. 
(2 ) Shejhul Mufid në librin El – Irshad. F:259. 
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vepron në njerëz me mëkate dhe armiqësi dhe nuk i ndryshon ato vepra apo 
thënie ai e meriton që Zoti ta fusë në xhehenem (Zjarr)»(

120F

1). 
Hysejni(a.s) u mundua prej kësaj kopeje e zhveshur prej mendimit dhe e veshur me 
fuqitë vrapuese mbas qejfeve dhe lakmive. Ai i kërkoi vëllait të tij Abasit që të kthehet 
tek ata përsëri dhe t’i propozoi atyre që ti japin Hysejnit(a.s) afat natën e dhjetë të 
Muharrremit që të jape vendimin e tij të prerë. Këtë gjë Abasi ja propozoi atyre dhe 
Umer ibën Sa’di së bashku me disa të shquar të ushtrisë së tij ranë dakort që ti japin 
afat Hysejnit(a.s) një natë të vetme. 

                                                           
(1 ) Ibën El – Ethirë në librin e tij: El Kamil fi Tarih: V.4. F.48.  
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Nata e dhjetë: 

Kërkimi i dhënies së afatit prej Hysejnit(a.s) nuk kishte qëllimin e mendimit në çështje 
sepse ai për atë gjë kishte dalë dhe çdo gjë ishte e qartë para tij. Por Ai(a.s) dëshiroi që 
nata e fundit e kësaj bote të ishte natë adhurimi, lutje, lamtumire, porosie për familjen 
dhe të dashurit e tij. Ai është i ditur se çfarë fsheh e nesërmja, për këtë ai i tha vëllait të 
tij: 
«Shko tek ata dhe kërkoi atyre që ta shtyjnë luftën për nesër dhe në këtë natë ne 
të falemi për Zotin tonë ti lutemi Atij dhe të kërkojmë pendime. Ai (xhsh) e din se 
unë e pëlqeja namazin dhe leximin e librit të Tij, lutjet e shumta dhe istigfarin). 
Nata erdhi dhe çdo gjë ra në qetësi. Të gjitha krijesat fjetën me përjashtim të Ehli 
Bejtit(a.s) të Profetit (sa) dhe dashamirësve të tij. Ato qëndruan atë natë duke u lutur, 
duke u falur, duke lexuar Kuranin, duke porositur, duke u përshëndetur me njëri tjetrin. 
Ato qëndruan atë natë miq në prehërin e Kerbelasë dhe historia ishte në pritje për të 
shënuar ndodhinë më të madhe që do të ndodhte në zbardhjen e ditës. Nesër do të 
shkruhej me gjakun e bekuar kapitulli më i dhimshur për historinë e njerëzisë. 
Hysejni(a.s) i jep lamtumirën e fundit Ehli Bejtit dhe shokëve të tij. Ai viziton 
Sexhadin (Aliu) Sukejnen (e bija e tij) Lejla (gruaja e tij) Rebab (gruaja e imam 
Hasanit (as), dhe jep porositë e fundit të tij dhe veten e tij i'a shiti Zotit (xhsh) dhe 
vendosi që pemën e udhëzimit dhe të besimit ta vadisë me gjakun e tij të pastër. 
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Dita e Ashurasë: 

Nata mbaroi dhe me të mbaroi historia e gjatë dhe ja ku erdhi dita e dhjetë e muajit 
Muharrem El – Haram dita e gjakut, e xhihadit dhe e vrasjes. Dita e takimit dhe e 
shpërblimit. Ibën Sa’di i  përgatit ushtrinë e tij për të luftuar djalin e vajzës së profetit 
të Allahut dhe i pesti i Ehli Bejtit të pastër (as), për ti cilët Allahu e ka bërë detyrë 
dashurinë dhe ndjekjen e tyre për këtë ymet në tekst të Kuranit. 
Hysejni(a.s) nuk ju tremb shumicës së armiqëve dhe armatimit të tyre dhe ajo shumisë 
nuk ia theu vendosmërinë dhe nuk ndikoi në vendimin e tij. Ai ishte i patundshëm, i 
guximshëm, i forte, nuk i frikësohej veçse Allahut (xhsh). Për këtë atë e gjen duar lart 
duke iu lutur Zotit të tij: 
«O Zot, Ti je shpresa ime në çdo hidhërim, dhe Ti je shpresa ime në çdo 
vështirësi  Ti tek unë në çdo gjë që më ke sjell do të gjesh besim dhe gadishmëri. 
Sa të shumta janë fatkeqësitë të cilat dobësojnë mendimet, dhe pakësohet në to 
truri, zhgënjehet në to shoku, gëzohet për to armiku. Unë të ankohem Ty sepse 
unë nuk shpresoj të askënd përveç Teje dhe Ti mi lehtësove ato. Ti je zotëruesi i 
të gjitha mirësive dhe dhënesi i çdo të mire dhe plotësuesi i çdo dëshire». 
Imam Hysejni(a.s) u përgatit për luftë dhe filloi me përforcimin e çadrave ku ishin 
gratë,dhe fëmijë… 
Ai(a.s) urdhëroi që të hapin një kanal rrethues për çadrat dhe të ndizet zjarr në të, me 
qëllim që të pengonte sulmin e armiqëve. Ballafaqimi me armikun u përqëndrua në një 
anë të vetme. Imam Hysejni(a.s) mbajti një fjalim tek i cili i kujtoi atyre (ushtrisë së 
Kufes) për letrat e tyre dhe betimin që i dhanë atij. Ato nuk iu përgjigjën dhe ajo thirrje 
e imam Hysejnit(a.s) nuk gjeti ndikim tek ata (Subhanallah!!!). Pastaj imam Hysejni u 
kthye për së dyti tek ai popull dhe qëndroi para tyre. Ai ngriti Kuranin dhe e hapi mbi 
kokën e tij pastaj tha: «O popull, në mes meje dhe jush të jetë libri i Allahut dhe 
syneti i gjyshit tim Profet Muhamedit (sa). 
Por asnjë nuk u përgjigj prej tyre. Përkundrazi Umer ibën Sa’d, i dha urdhër mbajtësit 
të flamurit të tij që të përparoi dhe ishte ai i cili e ndezi luftën me dorën e tij mëkatare 
duke lëshuar të parën shigjetë tek ushtria e Hysejnit dhe tha: «Dëshmoni se unë jam i 
pari që po hedh shigjetë». 
Ajo ishte fillimi i skandalizmit dhe i fatkeqësisë ku viktimë e tyre ishte vazhduesi i 
vijës së Profetizmit dhe imam i myslimanëve Hysejni ibën Ali ibën Ebi Talib (as) nipi 
i Profet Muhamedit (sa). Ishte e natyrshme që ushtria e Jezid ibën Muavie të fitonte me 
vrasjen e asaj pakice ku numuri i atyre nuk i kalonte të 78tët apo 72 burra sipas 
haditheve. 
Vërtet historia bisedoi rreth ndodhive dhe pamjeve fatkeqe dhe të dhimbshme ku është 
e vështisë për shkrimtarin dhe poetin ti përfytyroi ato. Prej atyre dhimbshmërive ka 
qenë fëmija i vogël Abdullahi i cili akoma pinte qumësht prej nënës së tij. Imam 
Hysejni (a.s)e nxorri para ushtrisë umovite dhe kërkoi ujë për të, me qëllim që ti lëvizi 
ndërgjegjet e tyre dhe të ndikoi në ndjenjat e tyre njerëzore. Por përfundimi ishte 
vetëm e vëtëm se ata e qëlluan Abdullahin qumështor dhe e therën. 
Lufta e tmerrshme  vazhdonte,  e Shokëve të imam Hysejnit(a.s) po vriteshinnjëri pas 
tjetrit. Ato trima prej familjes Akil dhe familjes së Ali ibën Ebi Talibit(a.s) të 
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masakruar si kurbanat janë të shpërndarë në tokën e Kerbelasë si yjet e qiellit në stinën 
e vjeshtës dhe notojnë në puset e gjakut siç notohet në lumenj. 
Sulmi në drejtim të Hysejnit(a.s) dhe atyre që mbetën më atë vazhdonte. Armiqtë i 
rethuan ata në të gjithë anët. Zërat e ibën Sa’dit dhe thirrjet e tij për ushtrinë u ngritën 
duke thënë «Digjni çadrat». Ushtarët hynë në vend qëndrim dhe filluan të vjedhin dhe 
vrasin. Zërat e grave u ngritën britmat e fëmijëve po ashtu dhe zjarret filluan të djegin 
çadrat ndërsa banorët e tyre iknin të frikësuar. 
Imam Hysejni (aljehi selam) thërriti: «A gjindet person që të mbrojë nderin e 
Profetit(s.a.s) të Zotit? Ai gjindet besimtar që i frikësohet Zotit për ne? A gjindet 
ndihmues i cili shpreson prej Zotit mirësi në ndihmën tonë?»(

121F

1) 
 Ai(a.s) nuk dëgjoi veçse zërat e grave dhe të fëmijëve që bërtitnin të frikësuar. Dhe 
nuk kishte mbetur gjë veçse imam Hysejni(a.s) të dilte dhe të luftonte atë popull dhe të 
hyjë në fushën e betejës. 
Kur Hysejni(a.s) po i luftonte me ushtrinë në fushën e mejdanit një prej armiqëve e 
qëlloi me shigjetë në nofull. 
Imam Hysejni(a.s) e hoqi shigjetën dhe filloi ta presë gjakun me dorën e tij pastaj e 
hidhte për së larti duke thënë: «O Zot unë të ankohem Ty për ato që po i bëhen 
djalit të vajzës së profetit Tënd»(

122F

2). 
Sulmi i ashpër vazhdonte dhe Hysejni (as) luftonte me trimëri dhe sy patrembur, derisa 
një prej ushtarëre e qëlloi me shigjetë në fyt dhe goditjet e shigjetave dhe të shpatave 
filluan si shiu mbi trupin e Hysejnit (as). 
Trupi i tij i pastër u bë si libri mbi të cilin u shkruan plagët me bojën e gjakut. Kur u 
numuruan plagët e tij ato ishin 67 plagë. 33 goditje me shtiza dhe 34 gjuatje shpatash 
përveç shigjetave. 
Kështu e përqafoi Hysejni(a.s) tokën e betejës dhe trupi i tij u  shtri mbi shkretëtirën e 
Kerbelasë. 
Por shpirtërat urrejtës dhe egërsues nuk u kënaqën me atë veprim dhe urretjtja e tyre 
akoma nuk është zbrazur. Shimër Dhil Xhovshen nxorri shpatën e tij dhe u drejtua nga 
Hysejni (as) për të prerë atë degë të pemës së Profetizmit dhe për të hequr kokën e 
Hysejnit(a.s) prej trupit të tij dhe t’ja dërgoi dhuratë të padrejtëve, të ligëve. Atë kokë e 
cila me përpulje dhe sinqeritet i binte Allahut në sexhde. Atë kokë e cila mbante 
krenarinë dhe bamirësinë dhe kundërshtoi ti përulet të padrejtëve. 
Pastaj ibën Sa’d i gjuajti kalit që të shkeli trupin e Hysejnit(a.s). 
Kështu u shua ylli i Hysejnit(a.s) dhe ndodhën fatkeqësitë dhe koka e Hysejnit(a.s) së 
bashku me kokat e shokëve të tij u dërguan dhurata dhe  mbaheshin mbi majat e 
shtizave për ti çuar tek Jezid ibën Muavie ne Sham. 
Trupat e pastër të dëshmorëve qëndruan tre ditë mbi tokën e Kerbelasë para se ti 
varrosnin disa njerëz prej beni Esedit, të cilët banonin pranë Kerbelasë. 
Vrasësit nuk u mjaftuan vetëm me kaq ato arestuan gratë fëmijët dhe pjestarët e tjerë të 
karvanit të Ehli Bejtit dhe i çuan në Kufe pastaj në Sham (Damask) duke i kaluar nëpër 
rrugë dhe rrugica dhe në krye të karvanit hidhërues ishte koka e Hysejnit(a.s) dhe 
kokat e shokëve të tij (alejhim selam). 

                                                           
(1 ) Sejid ibën Taus në librin: Vrasja e Hysejnit: F.49. 
(2 ) Irshad i shejh Mufid: F: 240. 
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Rezultati i revolucionit: 

Qëllimi i parë dhe i fundit i revolucionit të Hysejnit (as) ishte që të krijoj një ambjent 
të pështatshëm për tu shfaq ajo rrymë praktike kundërshtuese e rrymës umovite 
devijuese.   rrymë të jetë në gjendje të përmbysë sundimin umovit dhe të kthejë ymetin 
në udhëzim dhe orientim të drejtë. Rezultati ishte ashtu siç u planifikua që në fillim. 
Nuk kaloi kohë e gjatë mbasi Hysejni(a.s) dhe shokët e tij të zgjedhur ranë dëshmorë 
për Allahun, dhe sundimi umovit filloi të humbasë shfajësimet e eksistencës së tij, dhe 
dolën në shesh të gjitha padrejtësitë skandale. Ymetit i’u bë e qartë ajo rrymë 
kundërshtare e vijës islame dhe u dukën interesat gjallëruese të ymetit.  Ata që morën 
pjesë në masakrën e Kerbelasë dhe vepruan për interesat umovite u shndërruan në 
brendësitë e tyre me zgjimin e ndërgjegjeve. U zhvilluan kryengritje të shumta 
popullore kundra pa drejtësisë siç ishte kryengritja tevabine (të penduarve), 
revolucioni i Muhtar El – Thekafij i cili shfarosi atë grup kriminelësh dhe vrasëshish i 
cili planifikoi vrasjen e imam Hysejnit (as), dhe të shokëve të Tij (as). Po ashtu u bë 
revolucion në Medine dhe në vende të tjera. Nëse nuk zhvilloheshin ato revolucione 
nuk do zhdukeshin rrënjët e sundimit umovit. Me këtë gjë përfituan Abasitët si pasojë 
e rritjes së asaj rryme dhe u fuqizuan nën parrullën e ndihmës së Ehli Bejtit (as). Ky 
veprim i bëri të mundshëm abasitët që ta shfarosin sundimin umovit. 
Revolucioni i imam Hysejnit (as) bëri që të krijohen situata të favorshme për të 
dështuar planifikimi Umovit i cili kishte për qëllim të shfaroste vijën e qytetërimit dhe 
të jetës së lirë të begatë islame. 
Ky revolucion krijoi atë shpirt luftarak në ymet që çdo padrejtësi dhe devijim të 
kundërshtohet dhe të luftohet. 
Me revolucionin e Hysejnit (as) u zhduk historia e umovitëve prej faqeve të historisë 
së ndritshme islame dhe u dukën qëllimet e tyre injorante si dhe devijimi i tyre nga vija 
islame u bë e qartë për të gjitha brezat që prej kohës së atij revolucioni e deri në këto 
ditë që jetojmë dhe në ato që do të vijnë. 
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Në ditën e pestë të muajit Sha’ban viti 30 i hixhrit bashkëshortja e imam Hysejnit, 
Shahzenan e bija e Jezdxherd ibën Shehrijan ibën Kesra lindi foshnjën e saj të 
bekuar(

123F

1). 
Kur lajmi i mbërriti prijësit të besimtarëve Ali ibën Ebi Talibit(a.s), ai i bëri sexhde 
Allahut si falenderim për këtë dhuratë dhe e quajti Ali(a.s). Ky është imami i katër prej 
Ehli Bejtit (as) mbas imam Aliut(a.s), imam Hasanit(a.s) dhe imam Hysejnit (alejhim 
selam). Kjo nuk është thënie e jonë por e mbështetur tek Profet Muhamedi (sa). Në një 
hadith të ardhur nga Hysejni(a.s) i biri i Aliut(a.s) thuhet: 
«Një ditë hyra tek shtëpia e gjyshit tim profet Muhamedi (sa) ai më uli mbi 
gjunjët e tij dhe më tha: «Allahu ka zgjedhur prej ujit tënd o Hysejn nëntë 
imamët. I nënti do të jetë Mehdiu (as). Të gjithë kanë të njëjtin post dhe 
përsosmëri tek Allahu (xhsh)(

124F

2).  
Ibën Abazi në një hadith të tij ka thënë: «Unë dëgjova Profet Muhamedin (sa) i cili 
tha: Unë, Aliu, Hasani, Hysejni dhe nëntë imamët prej Hysejnit jemi të pastër të 
pamëkatë»(3). 
Ahmedi ka tranmetuar nga Masrukë: Ishim të ulur tek Abdullah ibën Mes’udi dhe ai 
na lexonte Kuranin. 
Një burrë i tha atij: O Abdullah, a e pyetët Profetin(a.s) se sa halifa ka ky ymet? 
Abdullahi tha: Nuk më ka pyetur asnjë për këtë gjë derisa kam ardhur nga Iraku. 
Pastaj ai tha: Po e pyetëm Profetin(a.s) e Allahut dhe ai tha: 
«Dymbëdhjetë, i njëjtë me deputetët e beni israilit». 
Në një hadith i ardhur nga Abdullah ibën Xhafer El – Tajar ka thënë: Unë dëgjova 
Profetin(a.s) e Allahut duke thënë: 
«Unë jam më i zellshëm për vetat e besimtarëve, pastaj Aliu(a.s) është më i 
zellshëm për vetat e besimtarëve për vetat e tyre. Nëse vritet atëhere djali im 
Hasani(a.s) është më i zellshëm për vetat e besimtarëve pastaj Hysejni(a.s). Kur të 
vritet do të jetë djali i tij Aliu(a.s) më i zellshëm për vetat e besimtarëve»(

125F

3). 

                                                           
(1 )  
(2 ) – (3) Jenabiul Mevedetu i El – Dahli El – Kanduzij: V.2. F.105. 
(3 ) Kemali Din: F.157. El – Hisal: V.2. F.77. Ujunil Ahbar. F.28 
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Shkurtmisht rreth personalitetit të imamit 

Edukimi i mrekullueshmëm që mori dhe ambjenti mesazhor ishin ndikues në 
personalitetin e lartë të imam Zejnel Abidinit(a.s) në veprime dhe mendime. Duke u 
nisur në këtë pikë, shumë të shquar dhe mendimtarë myslimanë flasin për madhështinë 
e këtij personaliteti të lartë. Në një hadith të Zehrit thuhet: «Unë nuk kam mbërritur 
asnjë prej Ehli Bejtit(a.s) më të përsosur se Aliu i biri(a.s) i Hysejnit (as)»(

126F

1). 
Nga Said ibën El – Musejeb i cili po i fliste një djali prej Kurejshëve dhe e pyeti për 
imam Zejnel Abidinin (as). 
Ai u përgjegj: «Ky është zotnia e adhuruesve Aliu i biri i Hysejnit i biri i Ebi 
Talibit (alejhim selam)»(2). 
Ibën Huxhër në librin Savaikul Muhrikatu thotë: «Zejnel Abidin(a.s) është ai i cili 
trashëgoi babanë e tij në thjeshtësi, dituri dhe adhurime»(

127F

2). 
Imam Malik ka thënë: «Ai u quajt Zejnel Abidinë(a.s) për shkak të ibadeteve të 
shumta që bënte». 
Këtu do të përpiqemi të shfaqim shkurtimisht disa anë të personalitetit të imam Zejnel 
Abidinë (as). 
Imam Bakiri (as) ka thënë: «Sa herë që ai kujtonte mirësitë e Allahut binte në 
sexhde dhe sa herë që lexonte ajetet e Kur’anit ai binte në sexhde. Kur mbaronte 
namazet farze ai binte në sexhde. Sa herë që bënte pajtim në mes dy personave ai 
binte në sexhde. 
Në të gjitha pjesët e suxhudit gjindej ndikimi i sexhdese për këtë ai u quajt Sexh – 
xhad»(

128F

3).  
2 – Po ashtu Imam Bakiri ka thënë: «Qëndrimi i Aliut (a.s) i biri i Hysejnit (a.s) në 
namazin e tij ka qenë qëndrim i robit të nënshtruar para Sunduesit të 
madhëruar. Pjesët trupit i dridheshin prej frikës së Allahut (xhsh). Sa herë që 
falej ai falte namazin e atij i cili shikonte se nuk do të falej mbas atij nanazi 
kurrë». 
3 – Nga ibën Is-haku thuhet: Në Medine gjindeshin shtëpitë që u shkonin mirësira 
por nuk e din se nga i vinin. Kur vdiq Ali ibën Hysejni (as) atyre iu ndërpre ajo 
gjë»(

129F

4). 
4 – Ebi Xhafer (as) ka thënë: «Ali ibën Hysejni (a.s) dilte në natën e errët dhe 
mbante trastë mbi shpinën e tij derisa shkonte tek dera e një shtëpie dhe trokiste. 
Ai që hapte derën ia merrte atë që i jepte imami. Ai mbulonte fytyrën e tij kur i 
jepte ndonjë të varfëri me qëllim që mos njihej»(

130F

5). 
5 – Umer ibën Thabit ka transmetuar se: Kur vdiq Ali ibën Hysejni (as), në kohën 
kur e lanë atë panë shenjat e zeza që gjindeshin në shpinën e tij. 
Ata pyetën: Ç’janë këto? Thuhej: Ai mbante trastat e miellit natën mbi shpinën e tij 
dhe ia jepte të varfërve të banorëve të Medines»(

131F

6). 
                                                           
(1 ) Irshad i shejh Mufidit: F.240 -  
(2 ) - (2)  Ehlu Bejti i Taufik Ebu Alem (Fëmijët e imam Hysejnit). 
(3 ) Mexhalis Sunij – jeh: vëllimi i dytë.  
(4 ) Irshad: F.242.  
(5 )Menakib Alë Ebi Talib: V.3.  
(6 ) Tedhkiretul Havasë (virtytet e Ali ibën Hysejnit (as).  
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6 – Një burrë e shau imam Zejnel Abidinin (as) dhe imami nuk foli. Ai burri i 
tha: Ty po të shaj. Imami i tha: «Nga ti po largohem». 
8 – Imami mbërriti tek disa të cilët po e përgojonin atë. Ai qëndroi dhe i tha 
atyre. «Nëse jeni të vërtetë në ato që thoni Allahu më faltë mua dhe nëse jeni 
gjënjeshtarë Allahu iu faltë juve». 
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Imam Sexh – xhadi drejtues i marshimit 

Në ndejtjen e imam Sexh – xhadit i gjallë mbas masakrës umovite në Kerbela gjindet 
urtësi hyjnore mjaft e lartë. Ai ishte i vetmi që mbeti i gjallë në mes të rinjëve të cilët u 
vranë në kohën kur padrejtësia umovite mbërriti në pikën kulminante dhe në atë kohë 
veproi për të zhdukur Ehli Bejtin(a.s) dhe së bashku me to islamin origjinal 
Muhamedan. Ato fatkeqësi i cilëson edhe vetë imam Sexha – xhadi (as) në përgjigjen 
që i jep Munhal ibën Umer kur e pyeti: Si ke ngrysur o i biri i Profetit (sa)? Ai (as) tha: 
Kemi ngrysur si beni israili në kohën e Firaunit të cilët i thernin fëmijët e tyre dhe u 
merrnin robëresha gratë e tyre»(

132F

1). 
Mosha e tij (as) në atë kohë ka qenë njëzet e tre vjeç pra në lulen e rinisë. I tillë si ai ka 
qënë më i merituar për tu vrarë sipas llogjikës umovite. U bën disa përpjekje për 
vrasjen e tij, por Allahu e mbrojti atë. Sëmundja e tij në kohën e betejës së Kerbelasë 
ka qenë sebeb i mos qenies i detyruar për të xhihadi me shpatë. 
Mbas ndodhisë së Kerbelasë imam Sexh – xhadi filloi menjëherë të drejtoi lëvizjen 
reformuese në përputhje me interesat e larta islame. Që me mbërritjen e grave dhe 
vajzave të Ehli Bejtit(a.s) të Muhamedit (sa) në Kufe çdo lexues apo ndjekës i 
ngjarjeve është në gjendje të shohë dy gjëra të dukshme tek drejtimi i imam Sexh – 
xhadit  për atë lëvizje: 
E para: Plotësimi i anës mesazhore të cilën e filloi imam Hysejni (as). 
Hysejni (as) së bashku me shokët e tij të zgjedhur vërtet e realizuan detyrën e tyre dhe 
përgjegjësinë e tyre në mënyrë të plotë. 
Beni Umeji e dinin fare mirë se kush ishte Hysejni(a.s) dhe Ehli Bejti (as) dhe se çfarë 
vendi kanë në ata në zemrat e myslimanëve. Për këtë ato përdorën të gjitha mënyrat 
me qëllim që të jenë të përgatitur për reagimet që do të ndodhin mbas vrasjes së 
Hysejnit (as), dhe veçanërisht në Sham. Ata përdorën të gjitha mjetet e informacionit 
derisa i bënë njerëzit të binden se Hysejni(a.s) dhe shokët e tij janë prej Havarixhive 
(të dalë nga feja). Umovitët shpresonin se kjo thirrje do të dilte me shumë sukses në 
sham. 
Por Imam Sexh – xhadi së bashku me Zejneben bijën e Aliut(a.s) dhe Umi 
Kulthum(a.s) e të tjera prej të ndershmeve të Ehli Bejtit(a.s) morën përsipër rrëzimin e 
atyre maskave me të cilat umovitët mbulonin fytyrën e politikës së tyre të rrezikshme 
dhe ymeti të mbajnë përgjegjësinë para Allahut (xhsh) për shpalljen. 
Të citojmë fjalimin e imam Sexh – xhadit kur i flet një grupi njerëzish prej banorëve të 
Kufes në Irak në kohën kur karvani i grave të Ehli Bejtit(a.s) kaloi në të: 
«O njerëz, ai që më njeh më njeh mirë dhe kush nuk më njeh mua unë jam Aliu i 
biri i Hysejnit i biri i Aliut i biri i Ebi Talibit(a.s). Unë jam i biri i atij që ju nuk e 
respektuat, ja morët të mirat e tij, ja vodhët pasuritë e tij, dhe gratë e tij i morët 
roboresha. Unë jam i biri i atij që u ther në bregun e lumit Furat, unë jam i biri i 
atij që u vra me pa drejtësi dhe ajo për mua është krenari. 
O ju njerëz! Ju pyes për Allahun. A e dini se ju i shkruat babait tim dhe e 
tradhtuat atë, ju i dhatë atij besën dhe betimin tuaj dhe ju e vratë atë. 

                                                           
(1 ) Vrasja e Hysejnit e autorit Abdu Rrazak El – Mukarrem i marrë nga libri Ihtixhaxh i Tabarsit: V.3.  
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Të mjerët ju për ç’farë i bëtë këtëvepër. Me çfarë sysh do ta shikoni Profet 
Muhamedin kur t’ju thotë juve. Ju e vratë familjen time dhe nuk më respektuat. 
Ju nuk jeni prej ymetit tim»(

133F

1). 
Të njëtat përmbajtje me fjalimin e imam Sexh – xhadit që mbajti në Kufe kishin edhe 
fjalimet e Zejnebit dhe Umi Kulthumit dhe Fatimeja e bija e Hysejnit (as). 
Por natyra e fjalimeve në Sham ishte e ndryshme nga ata që mbajtën në Kufe. 
Migjithëse nëse kishin për qëllim që ti kuptonin njerëzit për padrejtësitë që ju bënë 
Ehli Bejtit(a.s) të Profetit (sa) dhe të shtohet dashuria për to,  mendimet që u thanë në 
Kufe kishin për qëllim më tepër që të zgjojnë ndërgjegjet e njerëzve dhe ata të mbajnë 
përgjegjësi. Ndërsa fjalimet që u mbajtën në Sham (Damask) ishin të ndryshme sepse 
në ato fjalime u propozua njohja e grave dhe vajzave të Profet Muhamedit (sa)  tek 
njerëzit dhe se ato janë Familja e Profetit (sa). 
Kështu sundimi umovit u zhvesh prej maskës së tij para njerëzve të cilët dolën për të 
festuar fitoren e Jezidit mbi Havarixhët!! (siç i quajtën Hysejnin(a.s) dhe shokët e tij të 
sinqertë). Ata dolën të gëzuar për të pritur grate dhe vajzat e Ehli Bejtit(a.s) të lidhura 
me zinxhirë. Në atë kohë u zhvilluan ndodhira dhe dialogje në mes Ehli Bejtit(a.s) dhe 
banorëve të Damaskut të cilat ndikuan tek njerëzëzit në këtë kohë u hap perdja e 
vendosur mbi të vërtetën e Islamit dhe u tregua  çfarë u bë me Ehli Bejtin(a.s) të cilët 
ishin përfaqësuesit e vërtetë të islamit. 
Një i moshuar iu afrua imam Sexh – xhadit (as) kur hynë në Sham dhe i tha: 
Falenderimet i takojnë Allahut i cili i’u vrau juve dhe rehatoi prijësin prej jush». 
Imam Sexh-xhadi iu përgjigj: O Shejh a e ke lexuar Kuranin? 
Ai i tha: Po. Imam i tha: A e lexove: {Unë nuk kërkoj prej jush ndonjë shpërblim 
veçse respekt për farefisninë…}? A e lexove thënien e Allahut: {Dhe i jepni të 
afërmëve të drejtën e tyre}? 
Ai i moshuari tha: Po i kam lexuar ato. 
Imami tha: Pasha Zotin ne jemi të afërmit në këtë ajet. Pastaj imami tha: A e lexove 
thënie e Tij (xhsh): {Allahu ka për qëllim që nga ju o (familje e Pejgamberit) të 
largojë ndytësinë e mëkateve dhe t’ju pastroi deri në skaj}? Ai i tha: Po. Imami i 
tha: Ne jemi Ehli Bejti të cilët Allahu i ka bërë të veçantë për pastrim. 
I moshuari tha: Të pyes ty për Zotin: A ju jeni ata? 
Imami i tha: Po ne jemi ata pa asnjë dyshim. 
Të moshuarit i erdhi turp për ato që kishte thënë më parë dhe kërkoi pendim tek Allahu 
(xhsh). 
I njëjtë si ky dialog ndodhi në mes një personi  dhe  Sukejnës vajzës së Hysejnit (as) 
Imam Sexh – xhad u dërgua në shtëpinë umovite në prani të Jezidit të birit të Muaviut 
dhe të nënpunësve të tij  dhe mbajti një fjalim të pavdekshëm duke sqaruar politikën 
gjakësore umovite dhe duke sqaruar se kush janë ato gra dhe vajza dhe ç’farë pozite të 
lartë gjejnë ata në jetën islame. Në atë fjalim thuhet: 
{O njerëz. Na u dha gjashtë dhe u favorizuam me të shtatën. Na u dha dituria, 
urtësia, falja, letërsia, trimëria dhe dashuria e zemrave të besimtarëve.  U 
favorizuam se prej nesh është Profeti(a.s) i zgjedhur dhe Sidiki, dhe Tajari, 
Esedullahi (Hamza) dhe Esedi i Profetit(a.s) të Tij. Prej nesh është Fatimeja(a.s) 
zonja e grave të botës dhe Hasani dhe Hysejni (as). 
O njerëz: Kush më ka njohur vërtet më ka njohur  ai që nuk më njeh unë do ta 
lajmëroj për prejardhjen time: O njerëz unë jam i biri i Mekes dhe Minas. Unë 
jam i biri i Zemzemit dhe Safasë, unë jam i biri i atij që e mbajti gurin e zi me 
xhyben e tij, unë jam i biri i të mirit i cili Tafe dhe Se’a, shkoi në haxh dhe tha 

                                                           
(1 ) El – Ihtixhaxh i Tabarsit: V.2. F.31. 
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lebejke o Zot lebejk, Unë jam i biri i atij që u mbajt mbi burakë (në Miraxh) dhe 
Xhebraili e dërgoi në qiellin më të lartë. 
Unë jam i atij i biri i cili u fal me engjujt e qiellit, unë jam i biri i atij që Allahu i 
shpalli Kuranin. Unë jam i biri i Fatime Zahra(a.s) zonja e grave dhe i biri 
Hatixhesë(a.s) i biri i të larit me gjak, unë jam i biri i atij që u ther në Kerbela. 
Kur fjalimi mbërriti në këtë pjesë të pranishmit u habitën dhe shumica e tyre filluan të 
qajnë kur u befasuan nga kjo e vërtetë. Kjo gjë e detyroi Jezidin  të urdhëroi myezinin 
e tij që të thërrasi ezanin për namaz me qëllim që të ndërpriste fjalimin e imam Sexh – 
xhadit (as). Imami(a.s) pushoi derisa myezini tha: Esh’hedu ene Muhameden 
Resullullah). Imami iu drejtua Jezidit dhe i tha: 
(Ky Profet(a.s) i dashur dhe bamirës është gjyshi im apo gjyshi jot? Nëse thua gjyshi 
jot të gjithë të pranishmit dhe njerëzit e tjerë e dinë se ti je gënjeshtar dhe nëse thua se 
është gjyshi im, atëhere përse e vrave Babain tim(a.s) me padrejtësi dhe urrejtje? Përse 
rrëmbeve pasuritë e tij? Përse i more gratë dhe vajzat e tij. Profeti(a.s) do të jetë 
armiku jot»(

134F

1). 
Ndërsa gratë e ndershme të familjes së Profetit(a.s) ato i njollosën hundët e beni 
Umejit me baltë dhe e thyen mendjemadhësinë e tyre para ymetit të cilin ato sundonin. 
Këtë gjë e gjen në fjalimin e Zejneb(a.s) e bija e Aliut(a.s) të cilin e mbajti në prani të 
Jezidit në Damask dhe në diskutimet e ashpëra që u zhvilluan atje. 
   E dyta: Marrja për bazë e krijmit të lëvizjes së re reformuese: 
Veprimi i fundit që veproi imam Sexhadi(a.s) për të ndikuar dhe zgjuar ndërgjegjet e ymetit 
islam dhe për të sqaruar ndodhinë më skandale që ju bë Ehli Bejtit në Kerbela ishte kur 
mbëriti së bashku me gratë dhe vajzat e ndershme të Familjes së Profetit (sa) në Medinen 
Munovere kur ftoi një poet jashtë Medines që të vajtonte Hysejnin(a.s) dhe shokët e tij që ta 
dëgjojnë banorët e Medines. Ai poeti veproi dhe njerëzit u grumbulluan me sy të përlotur, 
rreth imamit(a.s) i cili mbajti një fjalin duke i sqaruar fatkeqësitë e dhimbshme që lënduan 
Ehli Bejtin(a.s) e pastër dhe duke sqaruar se çfarë padrejtësie dhe egërsie morën prej duarve 
të beni umejtit. 
Pastaj Ai (as) hyri në Medine së bashku me familjen e tij dhe banuan në vendin e tyre. Këtu 
filloi të praktikoi rrolin e ri në përputhje me situatat e reja që gjindeshin në jetën e ymetit 
islam, për të forcuar rrymën e fesë në ymet dhe zgjerimi i saj sa më tepër në mejdanin islam. 
Kur imami iu pëvesh punës për të filluar revolucionin shpirtëror dhe kulturor në jetën e 
myslimanëve, ishin situatat ato që e ndihmuan atë që plani i tij të dalë me sukses shumë herët. 
Gjindeshin dy shkaqe ndihmuese në shoqërinë myslimane në kohën e tij: 
1 – Situata politike dhe shoqërore që shpërtheu në shumë qendra islame mbas masakrës së 
Kerbelasë. 
Në vitin 63 Abdullah bën Handhale El – Ensari bën revolucion në Medine kundër politikës 
umovite. 
Pastaj Abdullahu ibën Zubejr bëri revolucion në Meke. 
Këto u shoqëruan me fatkeqësitë e shumta dhe konfliktet e ashpëra që ndodhën në shtëpinë 
umovite për udhëheqje mbas Jezidit. Udhëhqja umovite u nda në dy grupe dhe u zhvillua 
beteje (Merexh Rahit) në Damask në mes dy fuqive kundërshtuese e cila përfundoi me fitoren 
e Mervan ibën Hakem dhe ndjekësit e tij duke u ngjitur në udhëheqje. 
Në vitin (65) u zhvillua revolucioni i penduesve me drejtimin e Sulejman ibën Sard El – 
Huzai. Atë e ndoqi revolucioni i Muhtarit që u zhvillua në vitin (66) të hixhrit. Muhtar El – 
Thekafi është kryetar besimtar dhe lakmues. Ai drejtoi kryengritjen e Kufes dhe mori në dorë 
udhëheqjen duke përzënë mëkëmbësin Abdullah ibën Zubejr dhe i vrau të gjithë vrasësit e 

                                                           
(1 ) Vrasja e Hysejnit: F.453. 
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Hysejnit (as). Me këtë veprim u vërtetuan fjalët e imam Hysejnit(a.s) kur i tha ushtarëve në 
Kerbela se ju do të humbisni këtë botë dhe botën tjetër. 
Gjatë gjithë atyre ndodhive të një pasnjëshme imam Sexh – xhadi (as) përdori strategjinë e 
largimit nga çdo qëndrim që ndikon në shtet dhe nuk hyri në asnjë parti sado që të ishte 
ngjyra dhe qëllimet e tij. Sepse ai e dinte se ato ndodhi nuk do të përfundonin vetëm me atë 
mënyrë që përfunduan përshkak të gjakderdhjes së madhe që kreu sundimi umovit. 
Imami(a.s) qëndroi i kapur pas vijës reformuese dhe përhapjen e mendimeve të rregullta dhe i 
moraleve të larta dhe ai ishte i ditur se kjo ishte rruga dhe metoda më e mirë për të mbrojtur 
fenë e Allahut në ato situata të krijuara. Po ashtu ishte metoda më e mirë për mbrojtjen e të 
mbeturëve prej Ehli Bejtit (as). Por, për sundimin umovit u gjend kohë e përshtatshme për 
kthimin e krenarisë së tij dhe të zhduki të gjithë armiqtë e tij në kohën e Abdul Melik ibën 
Mervan i cili e zhduku ekzistencën e Zubejrit mbasi udhëhoqi në gjirin arabik nëntë vjet. 
Shkaku i dytë: Pranimi i Ehli Bejtit(a.s) tek njerëzit e atyre zonave  që kishim më tepër 
rëndësi dhe ndikim në ekzistencën e islamit siç ishin: Kufe, Medine Munovere, Meke 
Mukarrame, Basra, deri Damasku në një farë mënyre. Kjo përshkak se ymeti e kuptoi 
padrejtësinë që iu bë Ehli Bejtit (as) si pasojë e udhëzimeve të imamit(a.s) në ndryshimet 
shpirtërore dhe mendore  dhe forcimi i mardhënieve të këtij ymeti me Allahun(xh.sh) dhe me 
shpalljen hyjnore në shkallët më të larta. 
Imami(a.s) fitoi shumë dashamirës për të dhe për Ehli Bejtin (as) si rezultat i politikës së urtë 
që zbatoi ne përputhje me tre shkaqet me qëllim që strategjia e lëvizjes gjallëruese 
ripërtëritëse islame të dilte me sukses... 
1 – Zgjerimi i bazës popullore dashamirëse për Ehli Bejtin(a.s)  shtimi i dashurisë për ata dhe 
shndërrimi i kësaj dashurie në zbatim të vërtetë dhe ndikues. 
2 – Veprimi për të ngritur shkallën kuptuese të islamit dhe përhapja e praktikimit të fesë 
islame në zonat e tjera të ndryshme. 
3 – Krijimi i udhëheqësve mendues dallues të cilët mbajnë mendimin origjinal islam dhe 
kundërshtojnë atë mendim i cili është në përputhje me interesat e politikës shtypëse e drejtuar 
nga beni umeja. 
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Vija praktike e imam Sexh – xhadi (as). 

Nëse i kthehemi me hollësi jetës së imam Sexh – xhadit (as) do të shohim se ai përdori 
një vijë dhe program të caktuar dhe prej atyre me të rëndësishme ishin: 
 
1 – Ringjallja e dhikrit të Hysejnit (as). 
Imam Sexh – xhadi(a.s) gjithmonë zhvillonte përkujtime të Hysejnit(a.s) në shtëpinë e 
tij me qëllim që ti japi dhikrit nxehtësi të vazhdueshme dhe me qëllim që ky dhikër të 
mbetet i gjallë në ndërgjegjen e ymetit dhe në historinë e tij, dhe të ndikoi në forcimin 
e shpirtërave për tu ngritur kundër sundimit umovit. Ky planifikim doli me sukses dhe 
nxiste ndjekësit e tij në ringjalljen e këtij dhikri i cili kishte për qëllim shërbimin e 
fesë. 
«Cilido besimtari që i lotojnë sytë për ato që na u bënë neve prej poshtërsive dhe 
armiqësisë në këtë botë, Allahu do ta fusi atë në xhenet. Cilido besimtar që i 
preket  për ne dhe sytë e tij rrjedhin lot  për shkak të atyre dëmeve Allahu do ti 
heqi hidhërimet prej fytyrës së tij në ditën e kijametit(

135F

1). 
Veprimi i ringjalljes së dhikrit të Kerbelasë të cilin e praktikoi imam Sexh – xhadi (as) 
në të njëjtën kohë ishte skandalizëm për beni umejin  zbulues i padrejtësisë së tyre dhe 
njohje e përhershme për krimet e tyre në drejtim të fesë islame. 
Kjo ringjallje u bë  mjete më kryesorë për skandalizimin e politikës umovite mbas 
imam Hysejnit (as). Kjo ringjallje u bë si armë kundër të pa aftëve  pa aftëve  të 
shtypësve dhe devijuesve deri në ditët e sotme, dhe nxit për sakrifica në rrugën e 
islamit të lartë. 
2 – Lutja 
Jeta e imam Sexh – xhadit(a.s) na ka regjistruar ato lloj lutjesh të cilat kanë arritur në 
majat më kulmore të madhështisë sa që ne mund të themi se lutja mbërriti në dorën e 
imamit(a.s) kohën më të çmueshme të saj. 
Vërtet të gjitha lutjet e imamëve prej Ehli Bejtit (as) arritën majat e larta të fuqisë dhe 
sqarimit, të lartësisë kuptimore siç janë lutjet e imam Aliut(a.s) por, kjo fushë tek 
imam Sexh – xhadi (as) arriti në pikat më kulminante të kuptimit, mendimit dhe 
qëllimit.   Lutjet e imam Sexhadit (as), kishin dy  qëllime  adhurimi, dhe anën 
shoqërore të lidhur me vijën e lëvizjes ringjallëse islame të cilën ai e drejtonte. 
Është e vërtetë se ato lutje  përmbajnë qëllime adhurimi dhe mjetet me të cilat çdo 
njeri i drejtohet krijuesit të tij për të marrë kënaqësinë e Tij (xhsh) por, nuk ka dyshim 
se këto lutje luajtën një rrol të madh në predikim. Prandaj shohim imam Sexh – xhadin 
(as), si person përgjegjës i shpalljes u mundësua që me fuqitë e tij të mëdhaja ti japi 
lutjeve të tij  krah të anës adhuruese Në fusha të ndryshme. Nga prandaj themi se lutjet 
e imam Sexh – xhadit (as) kanë pas qëllime ripërtëritëse të qarta. Ai i mësonte 
besimtarët se si të jenë në kontakt me Allahun (xhsh) dhe se si të bashkëpunojnë me 
njëri tjetrin në çdo çështje dhe në çdo fushë të jetës së tyre. 
Të gjitha ato lutje u grumbulluan dhe quhen «Sahifetu Sexhadijetu» e cila gjindet në 
duart e besimtarëve në këto ditë. 

                                                           
( 1 ) Imam Zejnel Abidin i autorit Abdurrazak El – Mukar-ram: F.343. 
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3 - Sipërmarrja e problemeve: 
Imam Sexh – xhadi (as) si të gjithë imamët prej Ehli Bejtit (as), filloi të kujdesej shumë për 
çështjen e ymetit. Mardhëniet e tij me të u bënë të patundura. Ai  thelloi më tepër 
bashkëpunimet .  si baba mëshirues dhe dashamirës, si udhëheqës i urtë dhe kujdesues në 
shërimin e sëmundjeve të ymetit gjatë gjithë kohës se udhëheqjes së tij.  Planifikim, dhe  
përpjekje e imamit(a.s) e dhanë frytin e tyre në atë mënyrë sa që ai fitoi  dashuri dhe 
dashamirësi në zonat të ndryshme të ymetit. Kjo përshkak të moraleve të larta dhe vijës së 
kurdrejtë që panë tek imam Sexh – xhadi (as). 
Historianët kanë transmetuar se Hisham ibën Abdul Melik shkoi në haxh.  U përpoq që ti 
afrohej gurit të zi për të kryer detyrat. Ai urdhëroi rojet dhe shërbyesit prej banorëve të 
Shamit ti sjellin një stol që të ulej derisa të pakësohej dynjaja i haxhillarëve dhe pastaj të 
kryente detyrat e haxhit. Kur ishte i ulur  rreth tij ndodheshin rojet dhe shërbyesit, në këtë 
kohë erdhi imam Sexh – xhadi (as) i cili po ecte i qetë dhe në fytyrën e tij dukej thjeshtësia, 
pastërtia. Ai(a.s) filloi të bëjë tavaf (rrtoullim) rreth Qabes derisa mbërriti tek guri i zi. 
Njerëzit i hapën rrugë si rrespekt dhe nderim për të. Ai(a.s) iu afrua gurit dhe zbatoi ato që 
duheshin zbatuar. Shamijtë (të ardhur nga Damasku) u habitën nga kjo pamje. Ato e pyetën 
zotninë e tyre: Kush është ai të cilit njerëzit i hapën rrugë dhe e rrespektuan? Hishami nuk i'u 
përgjegj për shkak të urrejtjes që kishte për imamin(a.s). Në ato momente ishte present poeti 
Farazdak i cili u përgjegj, unë e njoh atë. Ata e pyetën atë dhe ai menjeherë tha poemën e 
mrekullueshme dhe të njohur ku në të thuhej: 
Ky është ai të cilin e njeh Qabja dhe Medinia njerëzit e njohin atë. 
Ky është i biri i robit më të zgjedhur në njerëz.   
Ky është takiju nakiju i pastëri i dituri. 
Nëse kurejshët e shohin atë thënësi i tyre do të thotë: 
Tek ky i nderuar mbarojnë nderimet. 
Ky është i biri i Fatimesë(a.s) nëse nuk e njeh atë. Me gjyshin e tij të dërguarit e Allahut u 
vulosën. 
Dhe nuk është thënia e jote. Arabët dhe të huajt e njohin nëse ti e mohon… 
Mbas kësaj njohje për imamin (as) Hishami urdhëroi që Farazdaku të burgoset. Ai u burgos 
në Asnan mes Mekes dhe Medines(

136F

1). 
4 - Misioni mësimor 
Imam Sexh – xhadi (as) përdori xhaminë e Profetit (sa) dhe shtëpinë e tij të bekuar si vende të 
përshtatshme për përhapjen e njohurive islame. Periudha tridhjetë e pesë vjeçare e cila është 
periudha e imametit të tij ishte e mbushur me aktivitete të shumta menduese ku me anë të tyre 
u dukën studentë të shumtë të njohurive fetare. Jo vetëm në Meke dhe Medine, por në të 
gjithë mejdanin islamik në përgjithësi derisa u mundësua të krijoi bazat e shkollës mendore e 
cila përmbante njohuri të dallueshme dhe prej saj dolën mendimtarë të njohur, transmetues të 
haditheve dhe fukaha (teologë)… etj .. 
Përpjekjet e imam Sexh – xhadit (as) ishin frytdhënëse më krijimin e bazave të shkollës së 
Ehli Bejtit e cila përfaqësonte islamin origjinal dhe të vërtetë. 
Atë shkollë e plotësuan dy imamët Bakiri dhe Sadiku (as). 
Gjatë misionit të tij mësimor imam Sexh – xhadi (a.s)u përqëndrua në transmetimin e 
haditheve të sakta të Profetit(a.s) nëpërjmjet serisë së pastër përsa i përket transmetuesve për 
të cilët nuk gjindet dyshim në to. Duke filluar me zotnitë e të rinjve të xhenetit imam 
Hysejnin (as) dhe Hasanin (as) pastaj duke kaluar tek prijësi i besimtarëve Aliu (as) dhe 
mbaron tek profet Muhamedi (sa) dhe mbas Profetit tek shpallësi hyjnor. Kjo rrugë e cila 
është më e drejta është udhëzueze për në mendimin e pastër, teologjnë e drejtë dhe moralet e 
larta. 

                                                           
(1 ) El – Egani i Ebu Farash. El – Asfahani dhe libri Irshad i shejh Mufid. Biharul Anvar: V.46.  
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Politika reaguese: 
Kaluan vite në kohën e imam Sexh – xhadit (as) pa iu bërë asjnë kercënim apo bllokim 
lirie prej udhëheqjes umovite devijuese. 
Sundimi umovit filloi të rikthei fuqitë e tij mbasi shfarosi vendin e fundit të 
revolucionarëve në vitin e shtatë të udhëheqjes së Abdul Melikut të birit të Mervanit i 
cili e mori pushtetin në dorë në vitin 65 të hixhirt. Situata u kthye ashtu siç ishte dhe 
shtëpia umovite e mori sundimin me forcë. 
Udhëheqja umovite nën drejtimin e Abdul Melikut mbante parullën e shfarosjes së 
ekzistencës së çdo personi që kujdesej për shpalljen.  Ata e zbatuan planifikimin e tyre 
me caktimin e xhelatit terrosit Haxh – xhaxh ibën Jusuf El – Thekafij mëkëmbës të 
Kufes . Ky person përhapi tmerrin e vdekjes dhe vrau besimtarët me dyshime dhe 
akuzime. Këto tterrore e përkufizon imam Bakiri ku thotë: «… Pastaj erdhi Haxhaxhi i 
cili i vrau ata (ndjekësit e vijës së Ehli Bejtit(a.s)) me të gjitha mënyrat duke marrë si 
bazë në këto vrasje dyshimet dhe akuzimet. Armiqësia për ndjekësit e Ehli Bejtit(a.s) 
mbërriti në atë shkallë sa që një personi më mirë ti thuhet i pa fe, mohues… se sa ti 
thuhej atij ndjekës i Aliut(a.s)»(

137F

1). 
Gjatë këtij veprimi masakrues ndjekësit e Ehli Bejtit (as) humbën shumë persona të 
shquar siç ishin Seid ibën Xhubejr, Kumejl ibën Zijad e të tjerë  
Disa historianë tregojnë se numuri i të vrarëve nga  Haxhaxhi gjatë njëzet vjetëve që 
qëndroi mëkëmbës në Kufe, ishte me dhejtra e mijëra. Në kohën që ky xhelat terrorist 
vdiq në burgun e tij gjindeshin 50 mijë burra të burgosur dhe 30 mijë gra të 
burgosura(

138F

2).. Kjo gjë na paraqet fatkëqësitë që hoqën ndjekësit e Ehli Bejtit (as). 
 Abdul Melik ibën Mervan u përpoq ti largohej gjakderdhjes së fisit Abdul Mutalib siç 
thonë në një shkresë që i dërgoi Haxhaxhit: «ku thuhet: Më largo prej gjakderdhjes së 
fisit Abdul Mutalib sepse unë e pashë familjen e Sufjanit kur i lyen duart e tyre me atë 
gjak dhe nuk qëndruan gjatë në udhëheqje»(

139F

3). 
Megjithë këtë ai u shpejtoi  zhdukjen e imam Sexhadit (as) në Medinen Munovereh 
për shkak se vija e tij kundërshtuese e asaj udhëheqje çdo ditë rritej dhe zgjerohej 
nëpërmjet mjeteve të tij mendore dhe mësimore të cilat i përmendëm më lart. Ibën 
Mervani dha urdhër që imam Sexhadi(a.s) të arrestohet dhe ta dërgojnë të lidhur me 
hekura në Damask për ta frikësuar dhe për ta detyruar që të heqë dorë nga misioni i tij 
fetar. 
Ai planifikim i Abdul Melikit kishte si qëllim të ndante imamin(a.s) prej bazave 
popullore dhe prej nxënësve të tij në Medine. Por fuqia e lartë shpirtërore me të cilën 
kënaqej imam Sexhadi(a.s) dhe pozita e tij e lartë që kishte tek Allahu (xhsh) bënë që 
ai planifikim umovit mos zbatohej dhe Ai u kthye në Medinen e Profetit(a.s). 
Situata u bë më e ashpër mbas vdekjes së Abdul Melikut kur udhëheqjen e mori djali i 
tij Velidi. Në atë kohë u zhduk e gjithë vija kundërshtuese dhe nuk kishte mbetur 
vetëm imam Sexhadi (as), i cili vazhdonte të ndiqte vijën e tij reformuese në ymet, në 
fushën kulurore, udhëzuese, në urdhërimin në të mira, në ndalimin nga të këqiat. Kjo 
gjë ishte shkatarruese për rehatinë e kryetarëve të sundimit umovit i cili kishte si 
qëllim ndryshimin e shpalljes qiellore, dhe në të njëjtën kohë ato ndienin për frikë. Ata 
e kuptuan se ndalimi i marshimit të imam Sexhadit(a.s) në zbatim të planeve të tij nuk 
mund të bëhej me kërcënimin e tij. Po ashtu nuk mund të bëhej me vrasjen e ndjekësve 
të tij sepse ata e provuan këtë gjë dhe nuk dha rezultat përfundimtar i cili ishte zhdukja 
e shpirtit sakrifikues kundra të padrejtëve në interes të shpalljes qiellore. 

                                                           
(1 ) Sherh Nehxhul Belaga: V.11. F.44. 
(2 ) Shiatu dhe drejtuesit Muhamed. 
(3 ) Biharul Anvar: V.46. i marrë nga libri Ihtisas: F.369. 
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Prandaj planifikmet umovite u drejtuan në vrasjen e imam Sexhadit (as). Dhe ashtu 
ndodhi. Ishte Sulejman ibën Abdul Melik ai që e vrau imamin(a.s) me helm në kohën e 
udhëheqjes së Validit. Me këtë veprim u vendos perdeja mbi kohën e atij imami(a.s) të 
lartë. Por ama mendimet dhe qëllimet e tij mbetën të gjalla. Ato nxitnin për mirësi dhe 
rigjallërim ku historia e njerëzisë të ecë duke mbajtur fenerin ndriçues me morale dhe 
udhëzime. 
Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të dhe mbi të gjithë imamët udhëzues prej 
baballarëve dhe fëmijëve të tij. Paqja e vazhdueshme dhe e përhershme. 
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Imam Muhamed El – Bakir 
(alejhi selam) 
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Në fillimin e muajit Rexheb të vitit 57 të hixhrit shtëpia e pastër e shpalljes hyjnore u 
mbush me gëzim dhe begati me lindjen e Muhamedit i biri i Aliut i biri Hysejnit (as). 
Imam Bakiri(a.s) jetoi në prehërin e gjyshit të tij Hysejni (as) më shumë se tre vjet dhe 
shikoi masakrën e Kerbelasë . Pastaj jetoi nën hijen e shpalljes dhe imametit, nën 
kujdesjen e babai të tij Sexhadit (as) Gjatë periudhës së  heqjes së tij. Ai(a.s)  mori 
mësimet islame dhe trashëgimitë e të dërguarve.  
Kështu imam Bakiri(a.s) arriti në shkallët e larta të mendimit, moralit të cilat i dhanë 
meritën e qënies drejtuesi më i përsosur i ymetit në mendime dhe në çështjet shoqërore 
mbas babait të tij.  
Në një hadith i transmetuar nga sahabi i njohur Xhabër ibën Abdilah El – Ensarij (ra) 
thuhet: 
«Profet Muhamedi (sa) më tha mua: «Ti do të qëndrosh derisa të takohesh me djalin 
tim prej Hysejnit (as) i cili quhet Muhamed. Dituritë e tij janë të gjëra.  Kur ta takosh 
dërgoi selamin (përshëndetje) tim»(

140F

1). Nga kjo pikënisje imam Muhamed ibën Aliu(a.s) 
mori pseudonimin «Bakir» që do të thotë i gjerë në dituri dhe sqarues i diturisë, i 
sekreteve të saj dhe… 

 

 

 

 

 

Pozita e imamit (as). 

 Shkalla e lartë në të cilën mbërriti imami Bakiri (as) në mendime dhe veprime si dhe 
meritat udhëheqëse që gjindeshin në personalitetin e tij  i pëfitoi nga ambienti i 
shtëpisë së shpalljes nëpërmjet babait të tij Sexh-xhadit (as). kjo bëri që i dashuri dhe 
kundërshtuesi të kenë një mendim për favorin dhe pozitën e imam Bakirit(a.s) në jetën 
e njerëzve.Po citojnë disa thënie të personave mysliman rreth imamit (as): 
1 – Abdullahu ibën Ata’ë El – Mekij ka thënë: «Të gjithë dijetarët janë nën shkallën e 
diturisë së Muhamed ibën Aliut(a.s)»(

141F

2).  
2 – Ibën Imad El – Hanbelij ka thënë: «Ebu Xhafer Muhamed El – Bakir(a.s) ka qenë 
prej fukahave të Medines. Atij i thuhej Bakir sepse ai i ndante dituritë dhe e dinte 
origjinalitetin e tyre dhe kishte horizonte të gjera për to»(

142F

3). 
3 – Muhamed ibën Ali El – Bakir(a.s) ai është ndarësi i diturisë dhe grumbulluesi i saj, 
i shquar në dituri, i lartësuar, me zemër të pastër, veprime të pastra. Vetja e tij ka qenë 
e dlirë, moralet e tij kanë qenë të larta, kohën e tij e kaloi në përlulje dhe adhurimin e 
Allahut (xhsh). I patundur në besim(

143F

4). 
4 – Imadu Din Ebu Fida Ismail ibën Umer ibën Kethir ka thënë: «Ebu Xhaferi (El – 
Bakir)(a.s) është me vlera të larta. Ai është një prej të shquarve të këtij ymeti në dituri 
dhe veprime, në zotni dhe nderim, Ai u quajt Bakir për shkak të zgjerimit të tij në 
dituri dhe nxjerjes së ligjeve që bënte. Ai ka qenë kujtues dhe i frikësohej Zotit (xhsh). 

                                                           
(1 ) El – Irashad i sheijh Mufid dhe Fusulil Muhimetu i ibën Sabag El – Malikij.  
( 2 ) El – Irshad kap. imameti i Bakirit të diturive. 
(3 ) Imam Sadiku dhe katër Medh’hebet: V.2. 
(4 ) Imam Sadiku dhe katër medhebet i marrë nga libri Metalib El – Su’ul/ V.2. F.50.  
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Ka qenë i durueshëm dhe me prejardhje nga Profeti (sa). I lartë në prejardhje, i njohur 
për rreziqet, qante shumë prej frikës së Allahut (xhsh), i kuptueshëm në diskutime dhe 
dialogje»(

144F

1). 
5 – Në qoftëse Xhabir ibën Jezid El – Xho’fij transmetonte hadith nga ai thonte: «Mua 
me bisedoi vasiji i vasijve, dhe trashëguesi i diturisë së dërguarve Muhamed ibën Ali 
ibën Hysejni (as)»(

145F

2). 
Edhe  pse imam Bakiri(a.s) mbante cilësitë e imametit në mendime por ama tekstet e 
sheriatit nuk e lanë pa informuar në mënyrë të prerë qënien e tij imam. Këtu po japim 
shkurtimisht disa prej atyre teksteve: 
1 – Xhabir ibën Abdilah El – Ensarij pyeti Profet Muhamedin (sa): O i dërguari i Zotit 
cilët janë imamët prej fëmijëve të Ali ibën Ebi Talibit(a.s)? 
Ai (sa) tha: «Hasani(a.s) dhe Hysejni(a.s) zotnitë e të rinjve të banorëve të xhenetit 
pastaj zotnia e të durueshmëve në kohën e tij Ali ibën Hysejni(a.s) pastaj Bakiri 
Muhamded ibën Ali(a.s) dhe ti do ta arrish atë o Xhabir. Kur ta takosh dërgoi 
selamin tim»(

146F

3). 
2 – Xhabir ibë Jezid El – Xha’fij ka thënë: Unë dëgjova Xhabir ibën Abdullah El – 
Ensarij i cili tha: Kur Allahu (xhsh), i’a zbriti Profetit të Tij Muhamedit (sa) këtë ajet: 
{O ju që besuat përuluni Allahut, të dërguarit të tij dhe ulil  emri prej jush} unë 
thashë, O i dërguari i Allahut cilët janë ulil emër të cilët Allahu i ka bërë të ligjshme 
përuljen e tyre dhe tënden? Ai (sa) tha: «Ata janë halifët e mi o Xhabir dhe imamët 
e myslimanëve mbas meje. I pari i tyre është Ali ibën Talib pastaj Hasani pastaj 
Hysejni pastaj Ali ibën Hysejni pastaj Muhamed ibën Aliu(a.s)…}(

147F

4) 
3 – Othman ibën Halid ka transmetuar nga babai i tij: 
Ali ibën Hysejni ibën Ebi Talib(a.s) u sëmur me atë sëmundje prej të cilës vdiq. Ai 
grumbulloi fëmijët e tij Muhamedin Hasanin, Abdullahin, Umerin, Zejdin dhe 
Hysejnin. Pastaj caktoi Muhamed ibën Ali El – Bakir(a.s) që të jetë udhëheqësi i 
tyre»(

148F

5). 
Këto janë disa prej teksteve të bekuara për ymetin rreth imametit të imam Bakirit (as) 
mbas babait të tij që ai të jetë konsultuesi bazë në mendime dhe për çështjet shoqërore 
të ymetit mysliman në përgjithësi. 

                                                           
(1 ) Po ky burim i marrë nga libri Bidajetu vel Nihajetu. 
(2 ) Biharul Anvar: V.46. kap: (Mekarimul Ahlakihi). 
(3 ) Ikmalu Din i shejh Suduk: F.252. 
(4 ) Jenabiul Mevedetu, Ilzamu Nasib, dhe Ikmalu din. 
(5 ) Biharul Anvar: V.46. (Tekstet e imametit). 
 



 117 

 

 

 

Shkurtimisht rreth personalitetit të tij (as). 

Këtu po përmendim disa vërtetësira praktike të imam Bakirit (as) që gjindeshin në 
personalitetin tij për të shfaqur më tepër madhështinë e tij të lartë dhe për ti zbatuar në 
jetën tonë se ndoshta kemi nevojë për ato porosira dhe këshilla shpirtërore për tu 
ngritur në atë shkallë që mbërritën mbajtësit e flamurit të udhëzimit.  
1 – Imam Sadiku (as) thënë: «Babai im e kujtonte shumë Allahun (xhsh). Unë ecja 
me atë dhe ai kujtonte Zotin (xhsh). Haja e pija me të dhe ai kujtonte Zotin. 
Bisedonte me shokët e tij dhe kujtonte Zotin. Unë shikoja gjuhën e tij të ngjitur 
me qellëzën e tij dhe thonte La ilahe ila llah. Ai na grumbullonte dhe na 
urdhëronte për dhikër derisa lindte dielli dhe urdhëronte për lexim ato që lexonin 
tek ne dhe ata që nuk dinin të lexonin i urdhëronte të bënin dhikër»(

149F

1). 
Rreth lutjeve të tij tek Allahu (xhsh) në natën e errët imam Sadiku (as) thotë: «Babai 
im kur falej natën thonte në lutjet e tij: Më urdhërove dhe nuk më ndalove dhe 
nuk u ndalova. Unë jam robi yt që ndodhem në mes duarve tuaja». 
3 – Imam Sadiku (as) ka thënë: «Një ditë shkova tek babai im dhe ai po i jepte 
sadekat të varfërve të Medines tetë mijë dinar. Dhe Ehli Bejti çliruan një 
mbëdhjetë robër»(

150F

2). 
4 – Hasan ibën Kethiri ka thënë: Unë iu ankova Ebu Xhaferit Muhamed ibën Aliut (as) 
për një nevojë dhe mos ndihmesën e vëllezërve. Ai (as) tha: I mjerë ai vëlla për 
vëllain i cili kujdeset për ty kur je i pasur dhe shkëputet nga ti kur je i varfër. 
Pastaj i tha shërbyesit të tij dhe nxorri një qeskë ku në të gjindeshin shtatë qind dërhem 
dhe tha: {Përdori këto dhe nëse të mbarohen më lajmëro mua»(

151F

3). 
6 – Ai (as) nuk mërzitej prej bisedave të shokëve dhe vëllezërve të tij dhe thonte: 
«Njihe dashurinë tënde në zemrën e vëllait tënd me atë që gjindet në zemrën tënde». 
Ai nuk thonte o pyetës merre këtë por ai thonte: «Thoni atyre me emrat më të mirë»(

152F

4). 
Imam Bakiri(a.s) i kryente ato përgjegjësira jo se ai kishte pasuri të shumta por, Ai(a.s) 
ka qenë siç e cilëson imam Sadiku (as): «Babai im ka qënë ai i cili ka pas më pak 
pasuri dhe më i larti në dhënie»(

153F

5). 

                                                           
(1 ) Biharul Anvar: V.46. (Moralet e larta dhe jeta e tij).  
(2 ) Irshad në kap: Virtytet e Muhamed Bakirit..  
(3 ) Biharul Anvar: V.46. 
(4 ) Buharul Anvar: V.46.  
(5 ) A’janu Shiatu: V.4. F.12. 
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Në karvanin e reformimit 

Në qoftëse ndjekim kohën e imametit të imam Bakirit (as) do të gjejmë se 2/3 e kësaj 
periudhe sikur anoi në situatën e ngurtësimit të konfliktit me shtetin devijues, duke 
filluar që nga fundi i udhëheqjes së Velid ibën Abdul Melik e deri në vitet e para të 
udhëheqjes së Hisham ibën Abdul Melik. udhëheqësit që ishte para Hishamit ishin të 
zënë ose me shfarosjen e njëri tjetrit ose me ngjyrat e llukzozit, të qejfeve ose… me 
për jashtim të Umer ibën Abdul Aziz i cili zbatoi politikë të hapur dhe të ndryshme me 
politikën e atyre që ishin para tij. Imami(a.s) përfitoi shumë prej asaj gjëndje politike 
dhe iu përvesh punës për të plotësuar atë mision të babait të tij (imam Sexh – xhadit 
(as)). Ai(a.s) zhvilloi një aktivitet kulturor në shkallët më të larta me qëllim që ti japë 
«lëvizjes ndryshuese» me tepër udhëheqësa, mendim të                                                                                                                             
lartë dhe të kuptueshëm. 
Ai aktivitet i shumtë i imam Bakirit (as) bëri që të mbledhë rreth vetes shumë njerëz të 
shquar të njohurive islame në të gjithë anët  Po ashtu studendë dhe diskutues. Tek 
Ai(a.s) vinin persona mendimtarë prej Muetezilëve, Mutesavufëve, havarixhijtë, e të 
tjerë, për të bërë dialogje ose për të përfituar prej diturisë së tij të gjerë. Vërtet 
medreseja e Ehli Bejtit (as) në kohën e imam Bakirit u dallua, në njohuritë dhe 
horizontet e gjera të tyre: 
 
Së pari: Medreseja e imamit në fushën e njohurive: 
«Nuk është dukur tek asnjë prej fëmijëve të Hasani dhe të Hysejnit (alejhi selam) për 
sa i përket diturisë fetare dhe haditheve të profetit(a.s), diturive të Kuranit, dhe 
letërsisë ashtu siç u shfaq imam Bakiri (as). Ebu Xhaferi (Bakiri) (as) transmetoi 
lajmet e të dërguarve dhe u mbështetën tek ai në sezonin e haxhit për ato që solli nga 
Profeti (sa). Ata shkruan nga ai tefsirin e Kuranit dhe të përgjithëshmit dhe të veçantit 
transmetuan lajme nga ai. Bëri dialog me atë që e kundërshtonte në mendim dhe 
njerëzit mësuan prej tij «ilmul kelam»(

154F

1). 
Rreth horizonteve të gjëra të imam Bakirit (as) nxënësi i tij Muhamed ibën Myslim 
thotë: 
Kur unë bëja dialogje e  pyesja Ebu Xhaferin(a.s)  Unë e pyeta Atë(a.s) rreth tridhjetë 
mijë çështjeve»(

155F

2). 
Ai i cili ndjek trashëgiminë e imam Bakirit(a.s) gjatë leximit të librave të historisë dhe 
të haditheve do të gjej se mendimi i imam Bakirit(a.s) ( duke qenë kopje e vërtetë e 
shpalljes hyjnore)  ishte përmbajtës i mjaft kuptimeve  për të gjitha fushat: të 
filozofisë, të teologjisë, haditheve, e të tjera»(

156F

3). 
Siç ishin të shumta përmbajtjet e mendimit të tij dhe fushat e njohurive tek imam 
Bakiri (as) po ashtu mënyrat e shfaqjes së këtij mendimi ishin të shumta. Hërë herë ai e 
shfaqte në fushën e studimit siç vepronte në mësimin e studentëve të tijdhe here e 
shfaqte nëpërmjet dialogjeve, të tij disa here në takimet e përgjithshme siç ishte sezoni 

                                                           
(1 ) El – Irshad: kap: (Dhikri i imam Bakirit).  
(2 ) El – Biharul: V.46. (dituria e tij (as)).  
(3 ) Menakib Alë Ebi Talib: V.3. kap dituria etij (as). 
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i haxhit e të tjera sezone. Dhe here të tjera e shfaqte në disuktime, këshilla, porosira e 
të tjera… 
Amër ibin Ubejd i cili ishte prej imamëve të Muëtezilëve dhe prej mendimtarëve të 
tyre, shkoi tek imam Bakiri(a.s) për ta provuar me një pyetje dhe i tha: 
U bëfsha kurban për ty çfarë kuptimi ka thënia e Allahut (xhsh): {A nuk e pane ata që 
mohuan se qiejt dhe toka ishin të ngjitura}. 
Ebu Xhaferi tha: «Qielli ka qenë i ngurtë nuk binte shi dhe toka ka qenë jo pjellore dhe 
nuk mbinin bimë. Allahu (xhsh) qiellin e beri që prej tij të bejerë shi dhe tokën e bëri 
që të mbijë e prej saj bimë». 
Amri i ndërpreu pyetjet dhe nuk e kundërshtoi. 
Ebu Jusif El – Ensarij thotë: Unë i thashë Ebu Hanifes: A e takove Muhamed ibën Ali 
(El – Bakir)? Ai tha: Po dhe një ditë e pyeta duke i thënë: A i don Allahu mëkatet(

157F

1)? 
Ai tha: A i bëhet mëkat me force? 
Ebu Hanife tha: Unë nuk gjeta përgjigje më bindëse se ajo e tij(

158F

2). 
Studimi i çdo libri prej librave të njohura të hadithit siç janë: El – Kafi, Men la 
jehdheruhul fakih, Et – Tehdhib, El – Istibsar e të tjerë prej librave të hadithit që 
gjinden në duart e myslimanëve, do të shohin ato mendime të cilat imam Bakiri(a.s) i 
dha teologjisë islame. 
Imam Bakiri (as) është themelues i parë i diturisë së (usulit) bazat e teologjisë pastaj 
kjo dituri u ngrit më lart në kohën djalit të tij Xhafer Sadiku (as). Ibën Nedim përmend 
se imam Bakiri(a.s) ka një libër të cilin e ka transmetuar nga ai Ebu Xharud, Zijad ibën 
Mundhir kryetari i taifit Xharudijeh prej medh’hebit Zejdij. Po ashtu atë e ka sjellë Ali 
ibën Ibrahim ibën Hisham në tefsirin e tij. 
Për të parë horizontin e gjërë të mendimit të imam Bakirit (as) në dituritë e kuranit 
mjafton, që çdo ndjekës dhe studiues të lexojnë tefsirin (Mexhmaul Bejan fi tefsiril 
Kuran) i shejh Tabarsi dhe librin El – Mizan fi tefsiril Kuran i sejid Muhamed Hysejn 
Tabatabai e të tjerë përveç tyre, ku do të gjejnë rrolin e vërtetë dhe atë dituri të gjërë që 
ka lënë imam Bakiri(a.s) në këtë fushë. 

 
Së dyti: Medreseja e imam Bakirit në horizontet e saj të gjera: 

me lexim të hollësishëm dhe të kuptueshëm të atyre që na kanë sjellë librat e historisë 
rreth jetës së imam Bakirit (as) do të shohim mjaft qartë emrat e majave të lart të mendimit 
islam, në shoqërinë islame, që të gjithë dolën prej medresesë së imam Bakirit (as). 

Vërtet nga Ai(a.s) kanë transmetuar dijtetarë të fesë, një pjesë e sahabeve  të shquar prej 
ndjekësve, kryetarëve dhe teologve mysliman që u bënë të  njohur (159F

3). 
Ndjekësi i histories së imam Bakërit(a.s) do të vërejë se ruvad të diturisë së tij janë në dy 

rruge: 

1 – Studentët e tij ti pandarë 
Ata janë ndriçuesit prej familjeve të ndershme dhe diturisë të cilët e shoqërnan imamin 

dhe sollën mendimet dhe hadithet e tij. Prej tyre mund të përmendim: 
Xhabir ibën Abdullah El – Ensarij, Xhabir ibën Jezid El – Xhuëfij, Hamdan ibën A’jun dhe 

vëllezërit e tij: Bekri Abdurrahmami, dhe Abdul Melik, Zuraretu ibën A’jen, Ma’ruf ibën 
Harbudh El – Mekij, Aba Basir El – Esedij, Fadil ibën Jesar, Amir ibën Abdullah ibën 

                                                           
(1 ) El – Ihtixhaxh i Tabarsit: V.2. (ihtixhaxhi i Bakirit).  
(2 ) Tedhkiretutl Havas: (Dhikru i Muhamed El Bakër). 
(3 ) El – Irshad.  
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Xhudha’tu, Huxhër ibën Zaidetu, Abdullah ibën Sherik El – Amirij, Abdullah ibën Mejmun El 
– Kadah, Muhamed ibën Mervan El – Kufij, Seid ibën Tarif El – Du’lij, Ismali ibën Xhabir 
El – Hath’amij, Aba Xhamd Zijad ibën Mundhir, El – Kamjet ibën Zejd El – Esedij, Me’dh 
ibën Muslim El – Fera El – Nehvij, Abdullah ibën Ebi Ja’fur, Aban, ibën Tegaleb, Aba 
Hamze El – Thumalij e të tjerë: 

Tabari në historinë e tij, El – Beladhirij Selamij, El – Hatib, autori i librit El - Mevtaë, 
Sheref El – Mustafa, El Abanin, Halihetul evlijaë, Suneni I Ebi Daud, El – Elkanij, El  
Meruzij, Tergibul Asfahani, Zamehsherij, Tefsiri Nakah, Basit El – Vahidij e të tjerë(

160F

1). 
Duhet thënë se medreseja e imam Bakirit(a.s) nuk ka qenë e posaçme për mendimtarët dhe 

dijetarët por ajo arriti, të hapet në horizonte më të gjëra. 
Sepse edhe njerëzit e tjerë kanë pasur pjesë në marrjen e mendimit islam nga kjo medrese. 

Sezoni i haxhit (psh.) ka qenë fushë frytdhënëse në përfitimin e njerëzve prej diturisë së 
shumtë të Ehli Bejtit (as) dhe ishte imam Bakiri (as) ai që i përgjigjej pyetjeve të haxhillarëve 
të ardhur prej zonave të shumta kur shkonin për vizitë tek ai. Po ashtu shtëpia e tij në 
Medinen Munovere ka qenë qendër e rrezeve të udhëzimit të moraleve,  . Tek ajo shtëpi 
drejtoheshin sytë e dëshiruesve për njohuritë islame, të ligjeve të sheriatit dhe rrugëve të 
udhëzimit tek Allahu (xhsh). 

                                                           
(1 ) Ibën Xhafer El – Askalani: F.35. 
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Politika umovite në kohën e Bakirit (as) 

Imam Sexh – xhadi (as) vdiq në vitin 95 të hixhrit dhe imam Bakiri(a.s) mori udhëheqjen e 
myslimanëve. Imameti i tij zgjati 19 vjet. 

Me ardhjen e Umer Abdul Aziz në vitin 99 të hixhrit në qeverisjen e shtetit umovit ndodhën 
ndryshime të mëdhaja në interes të islamit dhe të predikimit. Edhe pse koha e tij ishte e 
shkurtër në udhëheqje por qëndrimi i tij në drejtim të Ehli Bejtit (as), ku pasur një fare 
drejtësie. 

Ai veproi për të hequr padrejtësitë prej tyre dhe ndaloi sharjet që i bëheshin imam 
Aliut(a.s) nëpër minbere, të cilën e bëri të ligjshme Muaviu dhe e përhapi në të gjitha vendet 
islame. Ajo sharje që i bëhej imam Aliut (as) u bë synet për të gjithë sunduesit e beni umejit 
të cilët urdhëronin imamët e xhamive që të shajnë Aliun (as) në hytbet e xhumave. Ky veprim 
vazhdoi deri në kohën e Umer ibën Abdul Aziz i cili e ndaloi këtë veprim. 

Po ashtu ai i ktheu imam Bakirit(a.s) fedekun që ishte dhënie e Profetit (sa) për vajzën e tij 
Fatimenë(a.s), duke i konsideruar mendimet e atyre që e ndaluan dhënien,  të pa baza. 

Shtëpia umovite kurrë nuk e ka dashur Ehli Bejtin (as) dhe për këtë Umer Abdul Azizit iu 
bënë shumë presione prej beni umejit për shkak të politikës së tij të hapur me Ehli Bejtin 
(as). Udhëheqja e Umer ibën Abdul Aziz nuk qëndroi më tepër se dy vjet  pesë muaj dhe 
qeverisjen e mori në dorë mbas tij Jezid ibën Abdul Melik i njohur në histori për lojrat dhe 
qejfet. Këto veprime «fëminore» të tij nuk i dhanë kohë të përplasej me vijën islame të cilën e 
drejtonte imam Bakiri(a.s). Kur erdhi Hisham ibën Abdul Melik në qeverisje të politikës 
devijuese ai krijoi një kthesë historike e cila nuk ishte në interes të lëvizjes islame. Ky 
udhëheqës (Hishami) ishte i ashpër në natyrë, koprac, i rreptë me myslimanët dhe me ato që 
nuk ishin arab. Ai i rriti taksat myslimanëve dhe riktheu ditët gjakderdhëse të Jezidit dhe 
Haxhaxhit. Dashamirësit e Ehli Bejtit(a.s) e kundërshtuan.Në kë kohë dhe u bë kryengritja e 
Zejd ibën Ali ibën Hysejn e cila ishte vazhdimësi e revolucionit të Hysejnit (as). Në këtë 
kryengritje ra dëshmor ai dhe shokët e tij. Xhelati Hisham dha urdhër që trupi i tij (Zejdit) të 
kryqëzohet pastaj të digjet dhe hiri i mbetur të hidhet në lumin furat(

161F

1). 
Vrasja e Zejdit dhe e shokëve të tij nuk e ngopën xhelatin umovit Hishamin por ai u 

drejtua në shkatarrimin e bazës kryesore të lëvizjes islame të cilën e përfaqësonte imam 
Bakiri (as). 

Hishami nxori urdhërin për vrasjen e Xhabir ibën Jezid El – Xha’fij një prej nxënësve më 
të njohur të imamit (as). Por imam Bakiri(a.s)  këtë plan e prishi duke i dhënë urdhër 
nxënësit të tij që të duket si i çmendur e cila ishte rruga e vetme siguruese për shpëtimin e tij 
prej vrasjes. 

Hisham ibën Abdul Melik ishte i bindur se burimi i kuptimit të vërtet islam ishte imam 
Bakiri (as) dhe se prezenca e tij i lirë i jep atij mjaft përparësi për zhvillimin dhe rritjen e 
lëvizjes reformuese në ymet dhe zgjerimin e saj. 

Për këtë gjë politika devijuese të cilën e përfaqësonte nipi i Mervanit e panë të 
domosdoshme që të përhapeshin në mes imamit dhe vazhdimësisë së tij në praktikimin e 
shpalljes islame e cila ishte në interes të ymetit. Padrejtësia dhe urrejtja umovite u drejtuan 
                                                           
(1 ) Historia Islame: V.1 (Hisham ibën Abdul Melik). 
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kah arrestimi i imam Bakirit(a.s) dhe largimi i tij nga kryeqyteti i gjyshit të tij Mustafait (as) 
ku banorët e saj së bashku me ata të Hixhazit në përgjithësi e respektonin dhe ndiqnin vijën e 
imam Bakirit(a.s). 

Imam Bakiri(a.s) së bashku me djalin e tij Sadiku (as) u dërguan në Damask me urdhër të 
qeverisë umovite për të ndaluar ndikimet e tij në ymetin mysliman. 

Ata u vendosën në një prej burgjeve të shtetit umovit. 
Ndoshta ndikimi i tij mendor me ato që u takua e detyroi qeverisjen umovite ta liroi nga 

burgu siç thuhet në hadithin e Ebi Bekër El – Hadramij ku thotë: 
Kur Ebu Xhaferin(a.s) e dërguan në Sham tek Hisham ibën Abdul Aziz dhe mbërriti në 

portën e tij Hishami i tha shokëve të tij se kur unë të pushoj prej sharjes së Muhamed ibën 
Aliut(a.s) ju filloni shajeni atë. 

Pastaj dha urdhër që të hyjë. Kur Ebu Xhaferi(a.s) hyri tha duke ngritur dorën e tij 
Eselamu alejkum dhe i përfshiu të gjithë me selamin pastaj u ul. Inati dhe urrejtja e Hishamit 
u shtuan më tepër, sepse imami(a.s) nuk e përshëndeti halifin në veçanti dhe u ul pa leje. 

Hishami tha: O Muhamed ibën Ali akoma vazhdon një burrë prej jush në përçarjen e 
myslimanëve dhe fton veten e tij duke thënë se është imam me mendjelehtësi dhe pa dituri dhe 
filloi ta poshtëroi atë. Kur pushoi Hishami njerëzit i’u afruan imamit(a.s) njëri pas tjetrit 
duke e poshtëruar. Kur ata pushuan imami(a.s) u çua në këmbë pastaj tha: «O njerëz ku 
shkoni dhe çfarë ju kërkohet juve? Për ne Allahu udhëzoi të parin tuaj dhe për ne i vulosi të 
fundit tuaj. Nëse për ju gjindet Melikun i shpejtë ne kemi melikun të vonuar. Nuk gjindet 
mbas nesh mulk sepse ne jemi Ehli i akabetit dhe Allahu (xhsh) në Kuran thotë: {Akibeti për 
mutekinët}. 

Hishami urdhëroi që ai të çohet në burg. 
Kur mbërriti në burg ai foli dhe nuk mbeti asnjë person veçse u lëndua dhe shfaqën 

dashurinë e tyre për të. 
Roja e burgut shkoiHishami dhe e lajmëroi për atë ndodhi në burg. Hishami dha urdhër 

që imami së bashku me shokët e tij të kthehen në Medine. 
Nëse kjo thënie e Hadramij dëshmon si lirimi i imamit(a.s) nga burgu umovit ishte 

përshkak të ndikimit të tij tek të burgosurit me të cilët u takua. Ndërsa thënia e Muhamed 
ibën Xherir El – Tabari në treguesit e imametit, është përfituese se lëshimi i imamit(a.s) prej 
burgut erdhi si pasojë e ndikimit të tij tek njerëzit në Damask nëpërmjet dialogjeve të tij me 
kryetarin e të krishterëve në Damask duke i bërë mendimet e tij të pavlera. Ai shfaqi 
devijimin e tyre, dhe iu përgjigj të gjitha pyetjeve dyshuese rreth islamit duke i sqaruar me 
urtësi dhe dituri. Nuk gjindet konflikt në mes dy thënieve, sepse nuk gjindet pengesë që të 
ndodhin, të dyja ndodhitë sepse imami (as) ndjek të vërtetën dhe udhëzimin qoftë i lirë apo i 
burgosur për derisa gjinden persona që e dëgjojnë dhe dëshmojnë. 

Por ama këto presione dhe arrestime nuk i realizuan qëllimet e ligëta të umovitëve për të 
ndaluar misionin e imam Bakirit(a.s) në predikimin e shpalljes dhe përhapjen e saj në 
mënyrë të drejtë dhe origjinale siç i erdhi Profet Muhamedit (sa). Prandaj politka 
poshtëruese dhe devijuese umovite e panë të domosdoshme se nuk gjindet rrugë tjetër për 
ndalimin e këtij aktiviteti dhe asaj vije veçse t'a vrasin imam Bakirin (as). 

Dhe kështu ndodhi. Atë e helmuan  në vitin 114 të hixhrit dhe udhëtoi tek Zoti i tij i 
Plotfuqishëm, i durueshëm. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin për atë përgjithmonë. 
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Imam Xhafer Sadiku 
   



 124 



 125 

Imam Xhafer Sadiku (as) lindi në Medinen Munovere me 17 rabiul Evel i vitit 83 të hixhrit. 
Ai u rrit dhe u zhvillua nën hijen e gjyshit të tij Sexh – xhadi (as) dhe babai të tij imam 

Bakirit (as) dhe prej tij mori dituritë e sheriatit dhe njohuritë islame. Imam Sadiku (as) së 
bashku me baballarët e tij përbëjnë hallkat lidhëse, vazhduese, ndikuese për të cilat nuk 
gjindet as ndarje e as i padituri nuk mund ta ndërpresi vazhdimësinë e këtyre hallkave e cila 
mbërrin tek Profet Muhamedi (sa). Kjo lidhje e pandërprerë përbën medresen dhe sprovimet 
gjallëruese tek të cilat janë të bashkangjitur ligjet e sheriatit dhe mbrohen parimet e tij. 
Imam Sadiku(a.s) e ka sqaruar këtë të vërtetë duke thënë: 

«Hadithi im është hadithi i babait tim, hadithi i babait tim është hadithi i gjyshit tim. 
Hadithi i gjyshit tim është hadithi i Ali ibën Ebi Talibit(a.s). Hadithi i Aliut(a.s) është 
hadithi i Profet Muhamedit(s.a.s) dhe hadithi i Profet Muhamedit është thënia e Allahut 
(xhsh)»(

162F

1). 
Këtu zbulohet vendi i imamit(a.s) dhe pozita e tij në sheriat dhe njohim vlerat e sheriatit 

kur vijnë nga imami dhe shkakun e marrjes së tij postin e imametit(a.s) mbas babai të tij dhe 
mbajti përgjëgjësinë e amanetit hyjnor gjatë gjithë jetës së tij. 

                                                           
(1 ) A’jani Shiatu! Vëlli i pare: F.664. 
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Pozita e imamit(a.s) në shoqëri 

Nuk gjindej asjnë person i cili pushtonte atë pozitë të lartë në kohën e imam Sadikut 
përveçse atij imami(a.s). 

Ai(a.s) kishte një pozitë të veçantë dhe vend të vetëm tek  e të gjithë ato që bashkëjetuan 
me të. Të gjithë myslimanët shikonin tek imam Sadiku(a.s) vazhdimësinë e shtëpisë profetore, 
kryetari i Ehli Bejtit (në atë kohë). Ai ishte simboli i kundërshtimit të padrejtësisë umovite 
dhe asaj abasite. Dashuria dhe ndjekja e tij është farz për çdo mysliman i cili beson në 
dashurinë për Ehli Bejtin(a.s) dhe ndjek vijën e Ehli Bejtit (as). 

Po ashtu dijetarët, shikonin tek imam Sadiku(a.s) se ai ishte udhëheqës, dijetar dhe 
profesor i madh. Po këtë mendim kishin politikanët dhe udhëheqjae asaj kohe. Kryetarët nuk 
ishin të pa ditur në njohjen e imam Sadikut (as). Ata shihnin tek Ai(a.s) atë personalitet të 
lartë shoqëror dhe atë fuqi të lartë politike. Të gjitha këto të vërteta nuk mund ti mohojë ose 
pakësoj njeri. 

Studimi i asaj periudhe historike që jetoi imam Sadiku (as) dhe analizimi i ndodhive dhe 
kontrolli i situatave, thëniet, dëshmitë, dialogjet dhe mendimi i përgjithshëm, të gjitha këto e 
konstatojnë më së miri atë vend të lartë shoqëror dhe pozitën e tij politike në mes armiqëve 
dhe dashamirësve të tij. 

Në jetën e imam Sadikut (as) e sidomos në kohët e fundit të sundimit umovit padrejtësia 
umovite u ashpërsua dhe terrorizmi i tyre u bë i lartë. Hakmarrja kundër tyre në ymet filloj të 
zbulohet. Kjo gjë ishte e natyrshme siç dëshmon historia e revolucioneve kundra umovitëve 
dhe abasitëve që Ehli Bejti (alejhim selam) të jenë ata koka dhe drejtuesit dhe dispozitat e 
pëlqyeshme në ymet. Për këtë filluan lëvizjet kundra beni umejit me emrin e Ehli Bejtit (as) 
dhe drejtuesit e kësaj lëvizje ftonin që imameti ti kthehet atyre që e meritojnë me sheriat, dhe 
ftonin në dashurinë për Ehli Bejtin (as) dhe në atë që është më i merituar për hilafet prej 
gjenezës së Fatimesë së bijës e Profet Muhamedit(a.s).  

Me gjithë ato parulla dhe atë konflikt për karrige ne e shikojmë imam Sadikun i larguar 
nga kjo betejë dhe tërheqjen e tij prej asaj lufte të hapur. 

Sepse Ai(a.s) i dinte shumë mirë rezultatet përfundimtare të atyre ndodhive. Dhe Ai(a.s) e 
dinte se ato parrulla të abasitëve ishin fallso dhe thirrje të fshehta. Viktimat e tyre do ishin 
Ehli Bejti (as). 

Imam Sadiku(a.s) i njihte mirë njerëzit e kohës së tij, për këtë ai i paralajmëroi alevijtë që 
të jenë të kujdesushëm prej ndikimeve të parrullave dhe mos i nënshtrohen atyre thënieve. 

Imam Sadiku(a.s) kishte të drejtë në ato thënie se vërtet ndodhi ajo që paralajmëroi ai. 
Edhe pse imam Sadiku ishte larg atyre konflikteve shohim se rryma politike dhe sytë ishin 

të drejtuar nga Ai (as). 
Ebu Selame i cili ishte prej kryetarëve më të njohur të revolucionit kundër umovitëve 

dërgon nën punësin e tij tek imam Sadiku(a.s) dhe i propozon atij betimin për halif. Imam 
Sadiku(a.s) i dogji të gjitha shkresat dhe nuk ju përgjegj kërkesave të tij. Këto kërkesa u 
përsëritën njëra pas tjetrës dhe imami e kundërshtonte kërkesën e djemve të xhaxhallarëve të 
tij pre alevijvë të cilët merrnin mendimet e tij në këtë çështje. Dhe është diçka e natyrshme se 
ajo shkuarje dhe ardhje rreth imamit(a.s) kishin për qëllim që të shfaqet më qartë shkalla e 
tij politike dhe pozita e tij shoqërore në kohën e tij. 
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Situatat politike që jetoi imami (as) 

Imam Sadiku (as) e jetoi sundimin umovit afërsisht 40të vjet dhe shikoi padrejtësitë, 
terrorizmin, ashpërsinë, që udhëheqësit umovit përdornin mbi ymetin mysliman në 
përgjithësi dhe për ndjekësit e Aliut (as) në veçanti. 

Imam Sadiku lindi në kohën e Abdul Melik ibën Mervan ibën Hakem, pastaj jetoi kohën e 
Velid ibën Abdul Melik dhe Sulejman ibën Abdul Melik, Umer ibën Abdul Aziz, Ibrahim ibën 
Velid, dhe Mervan El – Himar (të gjithë këta ishin udhëheqës umovit) derisa u rrëzua shteti 
umovit dhe hilafetin e morën beni Abasitët. Imam Sadiku(a.s) jetoi në kohën e Ebu Abas El – 
Safah dhe një pjesë kohe prej hilafetit të Ebi Xhafer El – Mansur afërsisht ajo kohë ishte 
dhjetë vjet. 

Imam Sadiku(a.s) i jetoi këto faza dhe shikoi padrejtësitë, dhimbjet e ymetit dhe ankimet e 
tyre. 

Por ama ai nuk ishte në gjendje për të zotëruar fuqinë e lëvizjes dhe nuk mundi të 
ballafaqohej për shkak të disa sebebeve të shumta dhe më kryesoret: 

1 – Ai përbënte majën e piramidës në dituri dhe shoqëri dhe i rrethuar prej shikimeve të 
myslimanëve. Për këtë Ai(a.s) ishte nën kontrollin umovit dhe abasit. Dhe ndiqej prej 
spiuanave të udhëheqësve të cilët ndalonin çdo lëvizje dhe çdo komunikim të tij,  disa prej 
tyre i kërcënuan veprimet e imamit. Kështu ishte e pa mundur që të gjindej parapërgatitje 
për punë politike kundra udhëheqësve në kohën e tij. 

2 – Provat historike drejtuese që kaluan në mes Ehli Bejtit(a.s) dhe njerëzve si dhe 
revolucionet kundra udhëheqësve umovit duke filluar që në kohën e imam Aliut (as) pastaj 
imam Hasani(a.s) pastaj imam Hysejni(a.s) e mbas tyre revolucioni i Zejdit i biri i Aliut i biri 
i Hysejnit(a.s) po ashtu prapambetja e njerëzve për tu ngritur në shkallë të larta. 

Ehli Bejti (as) përdorte mënyra të shkëlqyeshme për të udhëhequr ymetin. Këto mynyra 
ishin të    pastra prej mashtrimit, vrasjes, ryshfetit etj.. E kundërta ndodhte me kundërshtarët 
e tyre të cilët nuk lanë mënyrë  të fëlliqura për të mbërritur në qeverisje. 

Si pasojë e këtyre shkaqeve e të tjera përveç tyre imam Sadiku (as) ishte i shmangur prej 
konfliktit të shfaqur politik dhe punonte për ndërtimin e një rezistence studimore, menduese 
dhe moral mbartëse të shpirtit revolucionar. 

Me këtë lloj mënyre imam Sadiku(a.s) filloi të edukoi dijetarë dhe ndjekës prej ymetit që të 
shkëputen prej të padrejtëve dhe të përpiqen në përhapjen e mendimit ideologjik, politik, 
teologjik që gjindet në sheriatin hyjnor. Në një thënie ai (as) sqaron: 

«Kush e shfajëson të pa drejtin prej padrejtësive që vepron, Allahu do ti dërgoi atij një të 
padrejtë, nëse lutet nuk gjen përgjigje, dhe Allahu nuk do ta shpërblejë për atë padrejtësi 
që iu bë atij». 

«Vepruesi me padrejtësi, ndihmuesi i tij dhe pëlqyesit e tij të tre janë partnera»(
163F

1). 
Në periudhën e jetës së imam Sadikut (as) ndodhën tre ndodhira të rrezikshme politike në 

ymet: 

1 – Revolucioni i Zejdit në vitin 121 (Hixhri). 
Zejdi është xhaxhai i imam Sadikut (as). 

                                                           
(1 ) Usulul kafi: V.2. F.333 – 334. 
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Ai ka qenë prej dijetarëve të njohur dhe prej teologëve të shquar të Ehli Bejtit(a.s). 
Të gjitha ato veprime poshtëruese që vepronte sundimi umovit si dhe terrorizimi i tyre në 

atë kohë iu dukën të rënda Zejdit dhe jo njerëzore. Për këtë ai vendosi të bëjë revolucion 
kundra Hisham ibën Abdul Melik. Ai revolucion u krye në kohën e imam Bakirit(a.s) (vëllai i 
Zejdit) dhe mosha e imam Sadikut(a.s) në atë kohë ishte 38 vjeç. Zejdi e zhvilloi revolucionin 
dhe u vra në Kufe. Shokët e tij e varrosën në fshehtësi. 

Hisham ibën Abdul Melik urdhëroi që trupi i tij të nxirret prej varrit dhe të kryqëzohet 
lakuriq. 

Kjo vrasje e Zejdit dhe ajo që iu bë trupit të tij ishte diçka e tmerrshme, gjë e cila lëkundi 
ndërgjegjet e ymetit i ndezi ndjenjat dhe shpejtoi në rrëzimin e sundimit umovit i cili nuk 
zgjati më tepër se një mbëdhjetë vjet mbas vrasjes së Zejdit. E gjithë kjo periudhë ishte e 
mbushur me revolucione dhe kryengritje. 

2 – Rrëzimi i sundimit umovit në vitin 132. 
Ndodhia e dytë ishte rrëzimi i sundimit umovit dhe themelimi i shtetit abasit. Revolucioni 

kundra shtetit umovit u zhvillua nën parrullën e dashurisë për Ehli Bejtin(a.s)dhe  
Profetit(s.a.s) dhe ndihmesën e tyre. Por beni abasi vepronin në fshetësi që hilafeti të jetë i 
tyre. 

Në fillim ishte thirrja e Ibrahim ibën Muhamed El – Abasij. Kur u vra i’a dha betimin e 
halifit vëllait të tij Ebi Abas Abdullah ibën Muhamed El – Abasij. Kur Ebi Seleme El – Hel-
lal e mori vesh vdekjen e Ibahimit dhe kalimin e betimit tek Ebi Abasi, u frikësua prej këtij 
ndryshimi dhe u drejtua kah imam Sadiku(a.s) për ti dhënë betimin. Por imam Sadiku (as) e 
kundërshtoi këtë gjë siç e thamë më lartë. Abasitët morën pushtetin në dorë dhe filluan 
poshtërsitë për Ehli Bejtin(a.s) mbasi thirrja e tyre ishte e mbuluar me parrullën e mbrojtjes 
së Ehli Bejtit(a.s), dhe heqjes së pa drejtësive prej tyre me qëllim njerëzit të anojnë në 
dashurinë për ata. 

Ndjekësit e Ehli Bejtit (as) provuan fatkeqësitë më të ashpra prej beni Abasit siç i provuan 
të tjerët padrejtësitë e tyre. Derisa halifi i parë abasit (Aba Abasi) u quajt «sef– fah» për 
shkak të gjakderdhjes së madhe që bëri. 

Po ashtu vështirësitë për imam Sadikun (as) u shtuan. Aba Abas El – Sef-fah i bënte 
imamit(a.s)prapaskena dhe çoroditje sepse ai frikësohej se mos i ikte pushteti. Por Allahu 
ishte mbrojtës i imamit dhe i dështonte planet e Aba Abasit dhe imam Sadiku(a.s) kthehej në 
Medine. 

Kur Ebu Xhafer El – Mensur erdhi në udhëheqje frika e tij prej imamit Sadikut (as) u 
shtua më tepër po ashtu u shtua inati dhe urrejtja për Atë (as). 

Kjo përshkak të personalitetit të imamit(a.s) dhe pozita e tij e lartë që kishte tek  
myslimanët, dhe përshkak të njohjes së emrit të tij në horizontet e zonave islame në 
përgjithësi si dhe të vendit të lartë që kishte në dituri, derisa personaliteti i tij mposhti të 
gjitha personalitetet e njohura politike dhe mendore  të asaj kohe. Për këtë gjë Mensuri e 
thërriste imam Sadikun(a.s) që të shkonte në Irak për ta marrë në pyetje dhe të sigurohet se 
imami(a.s) nuk drejton asnjë lloj lëvizje të fshehtë revolucionare kundra beni abasit. Sa herë 
që Mensuri përpiqej që ta sillte imamin(a.s) në krah të tij,  këto përpjekje   dështonin sepse 
imami(a.s) e shihte të domosdoshme shkëputjen prej pushtetit abasit dhe e dinte shumë mirë 
se shkëputja prej tyre përbën qëndrimin ligjor për myslimanët dhe ishte zbulim i devijimit të 
pushtetit. Kështu ky pushtet tek njerëzit do bëhej i pa vlerë dhe do të zhvishej prej cilësitë 
ligjore dhe kjo gjë është parapërgatije për shkatarrimin e këtij pushteti dhe zhdukjen e tij. Ky 
qëndrim i imam Sadikut(a.s) në drejtim të pushtetit abasit është mësim dhe mënyrë për të 
gjithë dijetarët, mendimtarët që ta zbatojnë në çdo kohë dhe në çdo vend dhe për çdo pushtet 
të padrejtë. 
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Mensuri i shkroi imam Sadikut (as) duke i kërkuar atij që të afrohej dhe ta shoqërojë atë. 
Në atë shkresë thuhej: 

«Përse nuk afrohesh tek ne siç afrohen njerëzit? Imami(a.s) i shkroi atij: 
«Nuk është prej nesh ajo që të frikësohemi ty prej asaj, dhe ti nuk ke asgjë prej ahiretit 

që të shpresojmë në të. Ti nuk je në mirësi që të përgëzojmë për të, dhe as nuk shohim 
fatkeqësi që të hidhërohemi për ty prej saj». 

Mensuri i shkroi imam Sadikut(a.s) duke i thënë: 
«Na shoqëro që të na këshillosh». 
Imam Sadiku (as) iu përgjigj: 
«Kush e don këtë botë nuk të këshillon ty dhe kush e don ahiretin nuk të shoqëron ty»(

164F

1). 
3 – Revolucioni i Muhamedit në vitin 145. 
E treta ndodhi e rrezikshme e cila ndodhi në kohën e imam Sadikut (as) ishte revolucioni i 

Muhamed ibën Abdilah ibën Hasan i cili kishte pseudonimin (Nefsu Zekijej). Në atë kohë 
udhëheqësi i shtetit abasit ishte Mensuri i cili e mori pushtetin në dorë në vitin 136 të hixhrit. 
Ky ishte udhëheqësi më i ashpër dhe më armiku për Ehli Bejtin (as). Koha e udhëheqjes së tij 
ka qenë më e vështira dhe më e ashpëra për të gjithë myslimanët. Këto fatëkeqësira dhe 
terrorizma ishin shkak i lëvizjes së Muhamed ibën Abdilah ibën Hasan djali xhaxhait të 
imamit (as). 

Të njëjtat ndjenja dhe mendime mbante imam Sadiku(a.s) në kundërshtim të Mensurit si 
ato të Muhamed ibën Abdilah ibën Hasan. 

Por dallimi në mes tyre është kthjelltësia e pajmes dhe njohja e të vërtetës që gjindeshin 
tek imam Sadiku(a.s) dhe ishin të fshehura për djalin e xhaxhait të tij Muhamedi. Për këtë 
imami e kundërshtoi këtë lëvizje sepse ai e dinte se ajo do të dështoi dhe përmendise çfarë 
fatkeqësish do ti vinin Ehli Bejtit(a.s). 

Historia na përmend se Muhamedi (Nefsu Zekijeh) bëri thirrje për veten e tij dhe jetoi një 
periudhë kohe i fshehur. Kur babain dhe djemtë e xhaxhallarëve të tij i arrestuan ai njoftoi 
për revolucion në Medine. Ky revolucion dështoi dhe Muhamedi u vra. Po ashtu u vra djali i 
tij Aliu në Egjypt mbas tij, pastaj djali i tij Abdullahi në Sened dhe djalin e tij Hasanin e 
arrestuan në Jemen ku ai u burgos dhe vdiq. Edhe vëllain e tij Idrisin e helmuan në Marok. 
Vëllai i tij Jahjai njoftoi për revolucion në Basra dhe u drejtua së bashku me ndihmuesit e tij 
në drejtim të Kufes. Ai u vra në afërsi të saj. 

Kështu përfunduan revolucionet alevije dhe së bashku me to erdhën fatkeqësitë dhe 
mjerimet për Ehli Bejtin (as). Por imam Sadiku(a.s) nuk ju dorëzua atyre. Halifi abasit 
gjithmonë dyshonte dhe frikësohej prej imam Sadikut (as) dhe përfytyronte se ai ishte dora 
lëvizëse e çdo lëvizje apo revolucioni kundër beni abasit. Për këtë ai e ftoi imamin(a.s) 
shumë herë në Irak, e kërcënonte me qëllim që imami të ndiente se atë e ndjekin kudo që 
shkonte pastaj e linte të lirë mbasi dëgjonte përgjigjet e imamit se ato që thuheshin për atë 
ishin të pasakta dhe gënjeshtra. 

Disa hadithe përmendin se Mensuri kishte për qëllim vrasjen e imamit(a.s) dhe u përpoq 
disa herë, por Allahu fuqiplot e mbrojti imam Sadikun (as). 

Në këtë mënyrë imami(a.s) e jetoi atë ambient politik të mbushur me armiqësi, terrorizëm, 
spiunllëk... 

                                                           
(1 ) Imam Sadiku: i autonit Muhamed Ebu Zehretu: F.139 
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Por ama Ai (as) me urtësinë e tij dhe me fuqinë e vendosmërisë së tij arriti të informoi 
shpalljen e tij dijetare dhe të shpërthej burimet e diturisë, së njohjes, dhe të nxjerrë një brez 
dijetarësh teologësh, mendimtarësh, filozofësh… etj. 
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Pozita dijetare e imam Sadikut (as) 

Periudha e imam Sadikut (as) dallohej prej periudhave të imamëve të tjerë sepse ajo ishte 
periudha e rritjes e përparimit të diturisë dhe përparësisë në mes kulturës dhe mendimit 
islam nga një anë dhe mes kulturave të popujve dhe ideologjisë së tyre nga ana tjetër. 

Në shoqërinë islame lindi një lëvizje aktiviste studimore dhe menduese. 
Mendimi dhe kërkimet studimore u rritën dhe myslimanët iu drejtuan diturive të mjekësisë, 

fizikës, kimisë, astronomisë,  matematkës e të tjera dituri dhe njohuri. 
Ata shpikën dhe vendosën në ato dituri mendime dhe teori të reja të cilat ishin bazat e 

diturisë për përparimin e saj në kohët e ardhshme. Po ashtu filozofija, bazat e të menduarit u 
përkthyen nga greqishtja dhe persishtja e të tjera, në gjuhën arabe. Kështu myslimanët u 
njohën me një vijë të re përsa i përket të menduarit,  ideologjisë dhe filozofisë. 

Ky marshim i diturisë nuk kaloi pa sjellë ndikime dhe reagime në mendim dhe në 
ideologjinë islame. Në atë kohë doli një rrymë e dyshimit dhe e mosbesimit. Por qëndrimi i 
patundshëm studimor dhe ideologjik islam u mundua që mbas një konflikti të gjatë arriti ta 
ndaloj atë sulm të «përparimit» dhe zbuloi devijimin dhe qëllimet e liga të atij sulmi. 

Në krah të atij konflikti shoqëria islame shikoi një zhvillim dhe përparim të madh, ku u 
shfaqën ndodhi dhe shpikje të reja si dhe çështje të reja ekonomike, politike, shoqërore të 
cilat kishin nevojë për sqarime dhe për mendimin e sheriatit rreth tyre. Si rezulat i këtij 
përparimi u krijuan medh’hebe dhe shkolla menduese dhe u pa një hov i dijetarëve të fik’hut 
dhe ixhtihadit. 

Në këtë mënyrë duket qartë pamja e ambjentit dhe e rrymave menduese përparuese dhe 
studimore që i jetoi imam Sadiku (as) dhe u dukën qartë bazat e tyre. 

Mbas kësaj njohje të shkurtër të kohës studimore të imam Sadikut (as) tani të njihemi me 
rrolin dhe pozitën e tij që ai kishte në këto dituri. 
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Pozita e imamit në dituri: 

Në mesin e rrymës të atyre medh’hebeve dhe të atij hovi të madh të diturisë imam Sadiku 
(as) jetoi duke praktikuar misionin e tij dhe duke zbatuar përgjegjësinë e tij dijetare dhe 
ideologjike, si imam dhe profesor famëlartë  nuk gjindej i tillë si ai.  . Ishte i vetëm dhe i 
shquar. Ai(a.s) shpërtheu burimet e njohjes. 

Imam Sadiku (as) i mori dituritë dhe njohuritë prej baballarëve të tij, prej Profetit(s.a) të 
Allahut. Në kohën e babait të tij imam Bakirit (as) ai ndihmoi në themelimin e universitetit të 
Ehli Bejtit(a.s) në xhaminë e Profetit (sa) në Medine. Dhe që të dy filluan të përhapin dituritë 
dhe njohuritë duke e shpërndarë në mesin e fukahave, të komentuesve, të transmetuesve të 
haditheve etj… Të shumtë ishin dijetarët dhe sheikët të cilët shkonin për vizita tek imamët 
(as) dhe ndriçoheshin me rrezet e diturive që mbartnin. Nuk janë marrë dituri prej ndonjërit 
nga dijetarët e njohurive islame dhe të atyre të sheriatit, të tefsirit, të hadithit, të besimit, të 
fikhut, të moralit, siç u morën prej imam Sadikut(a.s) dhe imam Bakirit (as). Prej tyre dolën 
imamët e fikhut, transmetuesit e hadithit sollën hadithe dhe, prej tyre u zgjerua horizonti i 
diturisë dhe i njohurisë. 

Për këtë gjejmë dijetarët, teologët, filozofët, dijetarë të natyrës, etj… dëshmojnë për famën 
e imam Sadikut (as) dhe për vendin e lartë që zinte në atë kohë. 
 Po citojmë disa dëshmi dhe pohime të cilat i shënuan dijetarët dhe i përmendën 
transmetuesit e haditheve: 

1 – El – Muhakek dijetari i njohur sejid Muhsin El – Emin ka sjellë thënien se: «Halidh 
ibën Ukdetu El – Zejdij grumbulloi në një libër katër mijë burra të njohur, të drejtë, të cilët 
sollën hadithe nga imam Sadiku (as) pa përmend të tjerë përveç atyre. Ai kujtoi cilësitë e 
tyre»(

165F

1).  
Po ashtu ka sjellë: 
El – Nexhashij në librin «Rixhaluhu» ka transmetuar nga Hasan ibën Ali El – Vasha një 

hadith ku thuhet: «Në këtë xhami (xhamia e kufes) u takova me nëntë qind sheika të gjithë 
thonë na bisedoi Xhafer ibën Muhamedi(s.a)». 

2 – Ibën Shehr Ashub në librin e tij Menakib Ali Ebi Talib nga libri El – Hilijetu i ibën 
Naim ka transmetuar këtë tekst: 

«Umer ibën El – Mikdam ka thënë: 
Kur shikoja Xhafer ibën Muhamed(s.a.s) e dija se ai është prej hallkave të dërguarve dhe 

nuk gjindet libër i hadithit, i filozofisë, i këshillave etj.. të zbrazët prej thënieve të tij. Ata 
thonë: Xhafer ibën Muhamed Sadiku(a.s) ka thënë, . Atë e kanë përmendur Nak – Kashi, 
Tha’lebij, El – Kusherij, Kazvini, në librat e zbërthimit të tyre(

166F

2)». 
3 – El – Emin El – Amilij ka sjellë hadith nga Hasan ibën Zijad i cili thotë: «Unë dëgjova 

Ebu Hanifen i cili u pyet se cilin shikove më të dijshëm. Ai tha: Xhafer ibën 
Muhamed(s.a.s)». 

Në një hadith i ardhur nga Ebi Lejla ai ka thënë: 
                                                           
(1 ) A’janu shiati: Vëllimi i pare: F.661. 
(2 ) Menakib alë Ebi Talib: V.3. F.372. 
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«Unë nuk pyesja asnjë person rreth një çështje gjykuese apo përgjigje me përjashtim 
Xhafer ibën Muhamedin(s.a)»(

167F

1). 

                                                           
(1 ) A’janu shiati: Vëllimi i pare: F.664. 
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Medreseja e imam Sadikut (as) 

Imam Sadiku (as) nuk ka qenë muxhtehid por ka qënë vazhdues i vijës së shpalljes dhe 
transmetues i thënieve të Ehli Bejtit (as). Prej tyre myslimanët shuanin etjen dhe prej tyre 
mësonin ligjet e islamit, dhe rregullat e tij. Medreseja e imam Sadikut(a.s) ka qenë vijë e 
pashkëputur e synetit të Profet Muhamedit (sa), sqaruese e përmbajtjeve të shpalljes së 
shenjtë (Kuranit). 

Në kohën e imam Sadikut(a.s) u dukën mjaft medh’hebe teologjike dhe ideologjike. 
Qëndrimi i imamit(a.s) për to ishte dialogu i qetë me studime me njohuri dhe përgjigje që e 
kishin burimin tek sheriati i pastër. 

 Ai i cili ndjek vijën e imam Sadikut(a.s) dhe misionin e tij studimor do të zbuloi se imami 
ka pasur si qëllim në praktikat dhe në shkollën e tij si vijon: 

Së pari: Mbrojtja e ideologjisë: Prej rrymave ideologjike dhe filozofike jo besimitare, dhe 
prej thënieve trilluese që u përhapën në kohën e tij siç ishin zenadikatu, el-guluv dhe 
zbërthimet ideologjike të cilat nuk ishin në përputhje me ideologjinë e vërtetë. Këto rryma 
hapën shkolla të ndryshme në fushën e ideologjisë dhe filozofisë. 

Për këtë të gjitha sakrificat e imam Sadikut (as) u drejtuan në mbrojtjen e ideologjisë për 
kthjellimin e kuptimit të saj në sqarimin e pjesëve të saj dhe në sqarimin e mendimeve dhe 
ideve dhe shfaqja e rrezeve ndriçuese dhe udhëzuese të tyre. 

Nxënësit e tij siç ishte Hisham ibën Hakem ndoqën rrugën e dialogjeve në ideologji, 
filozofi me qëllim që të mbrojnë ideologjinë e tevhidit prej ideve devijuese siç ishte besimi në  
Xhebër dhe tefvid, besimi në texhsid (Allahu është trup), e të tjera mendime. 

Kush lexon thëniet e imamit(a.s) dhe dialogjet e tij mund ta zbuloi këtë të vërtetë të qartë 
dhe mund të kuptoi kuptimin e tevhidit dhe origjinalitetin e tij. 

Vërtet imam Sadiku (as) sakrifikoi jashtë mase për të mbrojtur ideologjinë e tevhidit e cila 
sulmohej prej të pa feve. Ai bëri dialog me shumë persona jo besimtarë siç ishte Disani dhe 
ibën Ebi Avxha e të tjerë. Po ashtu i luftoi gulatët të cilët u përpoqën të mbulohen me emrin e 
Ehli Bejtit(a.s). 

Gulatët i qaunin Ehli Bejtin(a.s) zota dhe për këtë imam Sadiku (as) i luftoi ata dhe e 
zhveshi cilësinë e hyjnisë. 

Imam Sadiku(a.s) i luftoi të dalurit nga ideologjia e tevhidit njëlloj siç i luftuan baballarët 
e tij më parë. Historia na i përmend këto mendime devijuese të tyre si dhe qëndrimin e imam 
Sadikut(a.s) për ato mendime. 

Këtu po përmendim një thënie në të cilën duken shumë qartë ato mendime të shtrembëra si 
dhe kundërshtimi i Ehli Bejtit(a.s) për ato mendime: 

Në një hadith i transmetuar nga Sedir i cili ka thënë: Unë i thashë Ebi Abdilahit (as) se 
disa njerëz thonë se ju jeni zota dhe për këtë na lexojnë thënien e Kuranit: {Ai është Allahu 
në qiell dhe Allahu në tokë}. Ai (as) tha: O Sedir. «Të dëgjuarit e mi të shikuarit e mi, 
lëkura ime, gjaku im, mishi im, flokët e mi prej atyre janë të largët dhe i kundërshtojnë 
ata. Allahu i urren ata. Ata nuk janë prej fesë time dhe as prej fesë së baballarëve të mi. 
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Allahu mos më bashkoftë mua me ato në ditën e gjykimit veçse Allahu është i zemëruar 
prej tyre»(

168F

1). 
Së dyti: Përhapja e islamit: Qëlllimi i dytë i shkollës së imam Sadikut (as) ishte përhapja e 

islamit, zgjerimi i horizonteve të teologjisë sheriatit dhe mbrojtja e origjininalitetit të tij. Të 
gjitha hadithet dhe mendimet e tij ishin bazë e nxjerrjes së ligjeve dhe rregullave teologjike 
tek dijetarët dhe teologët dhe të gjithë atyre që ndiqnin vijën e Ehli Bejtit (as). Është e 
domosdoshme që të përmendim se hadithet, lajmet, thëniet, të cilat i ka transmetuar imam 
Sadiku(a.s.) dhe imamët e tjerë nga Profet Muhamedi (sa) në shtesë të atyre të ardhura nga 
Ehli Bejti (as) për sqarimin e ligjeve të Kuranit dhe të synetit të profetit të gjithë këto janë të 
grumbulluara dhe të sistemuara në katër libra kryesore: 

1 – El – Kafi: I Ebi Xhafer Muahmed ibën Ja’kub ibën Is’hak El – Kulejni El – Rrazi i cili 
ka vdekur (328 apo 329) të hixhrit. Ky libër përmban gjashtë mbëdhjetë mijë e njëqind e 
nëntë hadithe (16 199). 

2 – El – Tahdhib: I Ebi Xhafer ibën Hasan El – Tusi i cili ka vdekur në vitin 460 të 
hixhrit. 

3 – El – Istibsar: Po ashtu i shejh Tusit. 
4 – Men la jeh dheruhu el – fakih: I Shejh Suduk i cili ia vdekur në vitin (381) të hixhrit. 
Dijetarët dhe teologët e medresesë së Ehli Bejtit(a.s.)  kanë sqaruar se,  hadithet që 

gjindet në këto libra nuk janë të gjthë të saktë, por këto hadithe i nënshtrohen hollësisë 
studimore në kuptim dhe në transmetues dhe nëpërmjet këtyre studimeve disa prej haditheve 
hidhen poshtë. 

                                                           
(1 ) Usulul KafiL V.1. F.269.  



 137 

 

 

 

Vdekja e tij (as) 

Mbas kësaj moshe e mbushur me dijeni dhe punë, me përpjekje dhe sakrifica, me 
favorshmëri dhe besim të lartë, nipi i Profet Muhamedit (sa) imam Sadiku (as) u shkëput nga 
kjo jetë, i cili jetoi në të, dijetar, besimtar, mbrojtës i të vërtetës dhe i drejtësisë, thirrës për 
tek Zoti (xhsh), veprues i të mirave, ndaluesi nga të këqiat dhe paralajmërues prej tyre, 
durues për çdo padrejtësi që iu bë atij dhe ymetit, ndriçues i rrugës së ymetit për të dyja 
botët, mbrojtës i sheriatit dhe rezistues i të gjitha devijimeve dhe bidateve. 

Imam Sadiku (as) ndërroi jetë në muajin Sheval në vitin 148 të hixhrit. Ai vdiq në Medinen 
Munovere dhe u varros në varrezat e Bakjes me babanë e tij me gjyshin e tij dhe gjyshen e tij 
Fatime Zahra (as) dhe xhaxhai i tij imam Hasani, (as) i biri i Aliut (as). 
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Imam Musa Kadhim 
 (alejhi selam) 
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Ditën e djelë të muajit Sefer në vitin 128 të hixhrit lindi imam Musa ibën Xhafer (as) në 
vendin e qaujtur El – Ebra i cili ndodhet në mes Mekes dhe Medines. Ai është vendi në të 
cilin vdiq dhe u varros Amineja e bija e Vahabit nëna e Profet Muhamedit (sa). 

Imam Kadhimi(a.s.) u rrit  në prehërin e babati të tij imam Xhafer Sadiku(a.s.) dhe mori 
pjesë në shkollën e tij të madhe dhe trashëgoi diturinë e babait të tij dhe u ushqye me shpritin 
dhe moralin e tij.  

Ai ka qenë shembull në morale të larta, në bamirësi, në thjeshtësi, në durim si dhe 
shembull i lartë në patundshmëri, trimëri dhe në ballafaqim me udhëheqësit e padrejtë. Jeta 
në kohën e babait të tij ka qenë jetë e edukimit e ndriçimit, e zhvillimit dhe jeta mbas babait 
të tij ka qenë vazhdimësi e vijës ndriçuese e Ehli Bejtit (as) në dituri dhe veprime, në xhihad 
dhe udhëheqje. 

 Imam Kadhimi(a.s.) jetoi me babanë e tij njëzet vjet dhe thuhet nëntë mbëdhjetë. Mbas 
babait të tij,  (e cila është periudha e imametit të tij)  jetoi tridhjetë e pesë vjet. Në këtë 
periudhë ai ishte mbartës i përgjegjësisë së imamit dhe mosha e tij ishte njëzet vjeç. Imam 
Sadiku(a.s.) e emëroi imam Kadhimin(a.s.) për imamet me tekste dhe thënie të shumta prej 
tyre përmendim: 

1 – Mensur ibën Hazim një ditë shkoi tek imam Sadiku (as) dhe i kërkoi atij emërimin e 
imamit mbas tij duke i thënë: Ti je më i shtrejtë se nëna dhe babai im. Vërtet njerëzit 
rehatohen dhe shkojnë kush do të jetë mbas teje? Imam Sadiku (as) iu përgjegj: «Ky është 
sahabi i juaj duke i treguar Ebi Hasanin (Musa)(a.s). Pastaj vendosi dorën mbi supun e 
djalit të tij si tregues për të. Mosha e tij në atë kohë ka qenë pesë vjeç»(

169F

1). 
2 – Jezid ibën Salit El – Zejdij ka thënë: «Ne u takuam me Ebu Abdilahin, në rrugën e 

Mekes. Ne ishim një grup. Unë i thashë atij. Ti je më shtrejtë se nëna dhe babai im, ju jeni 
imamët e pastruar dhe prej vdekjes nuk shpëton askush. Më thuaj diçka që ta tranportoj për 
ata që do të vijnë pas meje. Ai më tha mua: «Këto janë bijtë e mi dhe ky është zotnia e tyre 
duke iu drejtuar djalit të tij Musa»(

170F

2). 
3 – Ali ibën Xhafer – vëllai i imam Kadhimit (as) që është prej transmetuesve të 

besueshëm – ka transmetuar: «Unë dëgjova Ebi Xhafer ibën Muhamed (as) i cili i tha një 
grupi prej ndjekësve dhe shokëve të tij: Kërkoni porosira prej djalit tim Musa. Ai është më i 
miri dhe më i përsosuri i fëmijëve të mi dhe atij që do të vijë mbas meje. Ai është në vendin 
tim dhe argumet i Zotit (xhsh) për të gjithë krijesat e Tij mbas meje»(

171F

3). 
 
 
 

 

 

Shkurtimisht rreth personalitetit të imamit (as) 
Si pasojë e vlerave të larta, të cilësive të shkëlqyes, imam Musa ibën Xhafer(a.s) kishte 

pseudonimin. «adhurues i sinqertë» dhe «zbukuruesi i muxhtehidave». Ai quhej Kadhim(a.s) 
përshkak të durimeve të shumta prej fatkeqësive dhe nuk I çfaqte  dhimbjet dhe lëndimet në 
brendësi të tij, dhe çdo të keqe e priste me mirësi. Po ashtu quhej «babul havaixh» «kryesi i 
nevojave» për shkak të vendit të tij që ka tek Allahu (xhsh). 
                                                           
(1 ) Usulul Kafi i Kulejnit: V.1. F.309. 
(2 ) Biharul Anvar i Mexhlisit: V.48. F.12. 
(3 ) Dhehairul Ukba fi menakib dhil kurba i autorit Muhji Din El – Tabarij: F.259.  
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Këtu po përmendim shkurtimisht pamjen e perosnalitetit të tij siç e regjistruan librat e 
historisë: 

1 – Kur lexonte Kuranin reagonte me ajetet dhe ndalonte në përmbajtjen dhe kuptimet e 
tyre. 

Është transmetuar se ç’farë mardhëniesh ka pasur me Librin e Allahut (xhsh). 
Ka qënë më i dituri për Kuranin dhe me hafizi në njerëz. Ka pasur zë të shkëlqyer në 

leximin e Kuranit. Kur ai lexonte kuranin dëgjuesit qanin. Njerëzit e Medines e quanin 
«Zejnul Muxhtehidinë»(

172F

1). 
2 – Ai bënte shumë istigfarë (kërkim i pendimit». Ibrahim ibën El - Bilad ka thënë: Mua 

më ka thënë Ebu Hasani. 
Unë i bëj istigfarë Zotit (xhsh) çdo ditë pesë mijë herë»(

173F

2). 
3 – Thuhet se një person prej spiunave i cili ndodhej në burg i tha mëkëmbësit se ai e 

dëgjoi atë duke thënë në lutje: 
O Zot Ti e din se unë të kërkova që të më bësh të lirë për adhurimin Tënd dhe unë veprova. 

Ty të falenderoj»(
174F

3). 
4 – Thuhet se halifi abasit Haruni Rashid shkonte tek ai burgu në të cilin ndodhej imam 

Musa Kadhim (as) dhe e shikonte në sexhde. Ai i thonte Rabiut: Ç’është ajo rrobë të cilën e 
shoh çdo ditë në atë vend? Ai iu përgjegj: Ajo nuk është rrobë por ai është Musa i biri i 
Xhaferit(a.s). Çdo ditë për të gjindet sexhde mbas lindjes së diellit e deri në vaktin e ylesë»(

175F

4). 
5 – Historianët kanë transmetuar se kur imam Kadhimin(a.s) e njoftonin se një person 

është në gjendje të keqe i dërgonte nje qese ku në të gjindeshin 200 apo 300 dinarë. Ai e 
priste të keqen me të mirë dhe i ushqente njerëzit me moralin dhe bamirësinë e tij. Ai i 
dërgonte nevojtarëve dhe borxhlinjëve qeska të tilla derisa ato qeska u bënë shembull për 
gjithë»(

176F

5). 
 

 

 

Medreseja e imam Kadhimit (as) 

Periudha e imam Kadhimit (as) ka qënë periudha e mbushur me rryma dhe medh’hebe 
filozofike, ideologjike, teologjike si dhe shkolla të tefsirit dhe hadithit. Ajo ka qenë periudha 
më e rrezikshme që jetuan myslimanët sepse në atë periudhë u shfaq ilhadi, zendeka (të pa 
fetë), u krijua guluvi dhe u shtuan grupet kelamijeh të cilët mbartnin mendime dhe ide të 
shumta. Medh’hebet u shtuan dhe hynë dituri të shumta në nxjerrjen e ligjeve të sheriatit siç 
ishin, mantiku (të llogjikuarit), filozofia, njohuritë gjuhësore etj… po ashtu u duk kijasi, 
istihsani dhe veprimet me mendime personale. Disa teologë dhe gjykatës anuan kah prijësat 
në nxjerrjen e ligjeve për ata. Po ashtu u transportuan hadithe të rrema dhe lajme trilluese. 
Kjo periudhë kohore ka qenë periudha më e rrezikshme në ekzistencën ideologjike dhe 
teologjike të islamit. 

                                                           
(1 )  I’lamul Vara bi I’lamul Huda i Tabarsit: F.309. 
(2 ) Biharul Anvar: V.48. F.116. 
(3 ) Biharul Anvar: N.48. F:307. 
(4 ) Biharul Anvar: V.48. F:107. 
(5 )  I’lamul Vara: V.307. 
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Me gjithë situatat e vështira politike dhe ngushtësimet që i bënin sunduesit imam Musa 
ibën Xhaferit (as),  nuk e la përgjegjësinë e tij dijetare dhe nuk u nda prej saktësimit të vijës 
islame. 

Ai (as) së bashku me nxënësit e tij ballafaquan të gjitha rrymat ateiste dhe mohuese njëlloj 
siç i ballafaqoi babai i tij Sadiku(a.s) dhe gjyshi i tij Bakiri (as), dhe u përpoq për të bërë 
bazat e tevhidit të patundëshme dhe të pastroi medresetë idelolgjike prej mendimeve 
devijuese, dhe për të përhapur mendimin e pastër ideologjik origjinal të tevhidit dhe ngulitja 
e tij në vetat dhe mendjet e njerëzve. Gjithashtu ai e pasuroi medresenë e fikhut me hadithet, 
thëniet, dhe komentimet e tij. 

Me këtë lloj rruge dhe praktikimi ai përforcoi bazat e islamit dhe e thelloi botkuptimin 
islam dhe pastroi vijën e fikhut dhe sheriatit. Po ashtu ai mbrojti medresënë e Ehli Bejtit (as) 
e cila është medreseja e islamit origjinial dhe e pasuroi atë me njohuri dhe rriti frytdhënien e 
saj.  

Librat e hadithit kanë përmendur se gjinden më tepër se treqind transmetues që kanë 
transmetuar hadithe nga imam Musa ibën Xhafer (as). Historia e dijenisë përmend me 
madhështi karvanin ndriçues të nxënësve të imamit(a.s) dhe dijetarët e shquar të cilët 
shkruan dhe botuan botime të çmueshme. 
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Situatat politike që rrethuan kohën e imamit (as) 

Periudha historike që jetoi imam Kadhimi (as) përbën mejdanin më kryesor të historisë së 
beni abasitëve. Po ashtu ajo ka qenë periudha më e vështirë për Ehli Bejtin (as). Abasitët e 
ndiqnin gjenezën e Ali ibën Ebi Talibit (as) dhe dashmirësit e tyre në çdo vend dhe krahinë. 
Ata vunë në dispozicion shuma të mëdha parash dhe ndihmesash për të zhdukur alevijtë dhe 
për vrasjen e udhëheqësve të tyre për shkak të frikës që ndienin prej revolucioneve të tyre 
dhe pozitës që mbanin në vetat e posaçme dhe në ato të përgjithshme të ymetit. 

Kjo periudhë u mbush me ndodhira të rrezikshme siç ishin revolucionet, burgimet, ndjekjet 
dhe vrasjet që i bëheshin familjes së Aliut (as). Kjo periudhë ka qenë përiudhë e padrejtësisë 
përsa i përket anës politike ku në shoqëri u përhapën terroizmi, vrasje me dyshime dhe 
akuzave të kota dhe beni abasitët së bashku me ndjekësit e tyre u fuqizuan në udhëheqje, në 
drejtim, në gjykim. Nuk intereshoheshin për krenarinë dhe nderin e njerëzve derisa burgjet, 
rrahjet, vrasjet u bënë gjëra të zakonshme. 

Në këtë periudhë u përhap dëfrimi, muzika qejfi. Kështjellat e halifave, të prijësve, të 
mëkëmbësve, të ministrave, të ndihmuesve u mbushën me valltare, mjete dëfrimi, me 
këngëtarë, poetë adhurues të dërhemit dhe dinarit. 

Udhëheqësit ishin të zënë me gra, flori, parfume, veshje lukzose, mjetet e dëfrimit të qejfit 
të lukxozit, me ndërtimin e kështjellave personale. Ata i shpenzuan pasuritë e ymetit të cilat i 
tërhoqën prej damarëve të punëtorëve apo i rrëmbenin dhe i’a merrnin të pa aftëve që i 
përzenin, dhe atyre që dënonin me burgim dhe vrasje. 

Megjithë këtë situatë të vështirë politike imam Kadhimi(a.s) nuk hoqi dorë prej 
përgjesësisë së tij. 

Ai (as) zhvilloi dhe rriti një brez prej dijetarësh, transmetuesve të hadithit, predikues etj. 
Po ashtu ai ndihmoi mjaft në ndalimin e devijimit që mbartin disa rryma filozofike, 

ideologjike etj… Këtë mision të tij A(a.s)i e bënte edhe kur ishte në burg. Historianët thonë 
se disa dijetarë dhe disa as-habë të tij kontaktonin fshehurazi me atë në burg dhe e pyetnin 
rreth çështjeve dhe ligjeve. Ai(a.s) i përgjigjej atyre me dërgimin e letrave. 

Roli i imam Kadhimit(a.s) në xhihadin politik jo armatues u pa shumë qartë. Kjo anë e cila 
ishte prej vijës së Ehli Bejtit (as) i dha një ndihmesë të madhe ideologjisë dhe sheriatit islam. 

Jeta e imam Kadhimit (as) përbën periudhën më të dukshme të fazës politike dhe asaj 
historike. Ajo është koha më e njohur e sundimit abasit. Imam Kadhimi(a.s) jetoi sundimin e 
disa prej udhëheqësve abasit siç ishin: Mensuri, Muhamed Mehdiu, Hadi dhe Rashidi. Ai 
mbajti përgjegjësinë e imametit në këtë periudhë duke filluar në vitin 148 të hixhrit e deri në 
vitin 183 të hixhrit. Shkurtimisht po shfaqim këtë periudhë sipas fazes historike. 

Imam Kadhimi(a.s) dhe Ebu Xhafer Mensuri: 
Në kohën e sundimit të Ebi Xhafer Mensurit alevijtë provuan fatkeqësitë më të ashpëra. 

Ata i ndiqte padrejtësia, terrorizimi, dhe vrasja. Imami(a.s) e dinte fare mire se rezistenca 
me armë do të dështonte. Ai nuk e shfaqi qëndrimin e tij dhe e fshehu kundërshtimin për 
Mensurin. Kaluan vitet e Mensurit të rënda dhe të hidhëruara për imamin(a.s) dhe alevijtë 
në mënyrë të veçantësi dhe për kundërshtarët dhe  ymetin në përgjithësi. 
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Mensuri i rrëmbeu pasuritë alevijve dhe i burgosi ata. Po ashtu ai i përzuri ata në çdo 
vend që ndodheshin dhe përdori tortura të rënda për ata dhe përdori mënyra artistike në 
vrasje. 

Ai ndërtonte mbi to shtylla betoni dhe ata ishin të gjallë, i ndalonte atyre ushqimin dhe i 
vriste të uritur në brendësi të burgjeve të tij të errëta ose i rrihte pa mëshirë me hekura 
derisa të vdisnin. 

Periudha e imametit në kohën e Mensurit zgjati afërsisht dhjetë vjet. Në atë periudhë 
imami jetonte nën kontrollin e spiunave dhe mjeteve të spiunllëkut derisa Mensuri vdiq me 
tre (3) Dhul Huxhe në vitin 158 të hixhrit. Mbas tij e mori pushtetin djali i tij Muhamed 
Mehdiu. 

 
 
Imam Kadhimi(a.s) dhe Muhamed Mehdiu. 
Mehdiu e ndjeu se politika që ndoqi babai i tij ishte e padrejtë dhe u përpoq të lehtësoi 

rëndesat që gjindeshin mbi shpinat e ymetit. Ai i liroi të burgosurit dhe i ktheu pasuritë 
banorëve të tyre. Ky vendim përfshiu edhe Talibijtë. Ata u çliruan nga burgu dhe iu kthyen 
pasuritë e tyre. Kjo periudhë e cila zgjati nga Dhul Hixheti i vitit 158 e deri me 22 Muharrem 
i vitit 149 të hixhrit, ka qënë periudha më e lehtë e sundimit abasit për imam Kadhimin (as), 
dhe Talibijtë. Por Mehdiun nuk e linte të qetë frika e perosnalitetit të imamit Musa ibën 
Xhafer (as) dhe fuqia e ndikimit të tij. 

Zemra e Mehdiut abasit nuk u zbras prej urrejtjes për Talibijtë. Ai frikësohej prej 
revolucioneve të tyre dhe prej grumbullimit të njerëzve të shumtë e veçanërisht të njohurit 
përreth alevijve. Mehdiu filloi ta ballafaqoi imamin dhe i kërkoi mëkëmbësit të Medines që ta 
dërgonte imam Kadhimin(a.s) tek ai në Bagdat. 

Imam Kadhimi(a.s) mbërriti në Bagdat dhe Mehdiu dha urdhër që të dërgohet në burg. 
Por mbrojtja e Allahut (xhsh) ishte më e madhe se sa kurthet e të padrejtëve. Vërtet në atë 
kohë ndodhi një bujari prej gajbit për imamin (as) sepse Mehdiu pa në ëndër prijësin e 
besimtarëve Ali ibën Ebi Talib(a.s) që i tha atij: 

«O Muhamed  u bëtë mëkatarë kur morët pushtetin që të bëni shkatarrim në tokë dhe të 
vritni vetat». Mehdiu u frikësua dhe u çua nga gjumi dhe urdhëroi që imam Kadhimi(a.s) të 
lirohet nga burgu. Ai (as) u kthye në Medinen e gjyshit të tij Profet Muhamedi (sa) që të 
vazhdoi misionin e imametit dhe përgjegjësinë e tij. 

Imam Kadhimi (as) dhe Musa El – Hadi: 
Periudha e udhëheqjes së Musait ka qenë prej periudhave të ashpëra në historinë e 

Talibijve. Kjo udhëheqje vazhdoi politikën urryese të baballarëve të tij për alevijtë dhe për 
luftimin e tyre. Alevijtë u detyruan që të informojnë për revolucion kundra Musait nën 
drejtimin e Hysejn ibën Ali ibën Hasan ibën Hasan ibën Ali ibën Ebi Talib(a.s) në vitin 169 
të hixhrit. Abasitët i vranë revolucionarët dhe Hadi dha urdhër që të arrestuarit të vriten dhe  
ata u vranë. Po ashtu ata përdorën mënyra në vrasje, shkatarruan shtëpi dhe dogjën të 
mbjella. Ky revolucion ka qënë më i njohuri dhe më i dhimbshmi mbas revolucionit të 
Kerbelasë të cilin e udhëhoqi imam Hysejni(a.s) që u vra me mënyrat më masakruese. 

Mbas përfundimit të revolucionit Mehdiu filloi të takohej me imam Kadhimin (as). 
Ai nuk ishte i qetë dhe nuk ndjente siguri për udhëheqjen e tij dhe në të njëjtën kohë ai 

shihte imam Kadhimin(a.s) të lirë duke zbatuar rrolin e atij predikues, dhe frikësohej se mos 
i pushtonte vendin e udhëheqjes së tij. Për këtë ai vendosi që ta arrestoi imamin dhe ta 
burgosi. 
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    Ali ibën Jaktin  (që ka qënë prej ndjekësve të imamit)ka transmetuar këtë ngjarje: 
«Ebi Hasanit Musa ibën Xhaferit(a.s) i erdhi lajmi i arrestit dhe tek ai ishin prezentë një 

grup njerëzit prej Ehli Bejtit(a.s) të tij. 
Ai i tha Ehli Bejtit(a.s) të tij: Çfarë mendimi keni ju? Ata thanë: Ne kemi mendimin që të 

largohesh prej tij dhe të mos e shfaqësh veten tënde atij sepse ai nuk është i siguruar prej 
sherrit. Ai (as), buzëqeshi dhe tha: Sehihetu kujtoi se do të dali fitimtare mbi Zotin  por Zoti 
është fitimtari mbi çdo gjë. 

Pastaj ngriti duart për në qiell dhe bëri lutje mbi armikun e tij. 
Ibën Jektin tha: Njerëzit u shpërndanë, dhe nuk u grumbulluan vetëm në leximin e shkresës 

e cila njoftonte për vdekjen e Musa ibën Mehdi»(
177F

1). 

Imami dhe Rashidi. 
Imam Musa ibën Xhafer (as) jetoi një periudhë të vështirë të beni abasit siç e jetuan të dhe 

paraardhësit pasardhësve tjerë të Ehli Bejtit (as) dhe ndjekësit e tyre, nën hijen e terrorizmit, 
të padrejtësisë të burgimit, e të vrasje, .. Ai i cili ndjek ndodhitë do të kuptoi se sa ishte frika 
dhe terrorizmi që mbollën abasitët tek  njerëzit dhe do ta njohë qëndrimin e imam Kadhimit 
(as) dhe ballafaqimet që bëri kundra padrejtësisë abasite. 

Historia ka regjistruar se Fadël ibën Jahja ibën Halid ibën Bermeki i cili ishte prej të 
sinqertëve dhe të afërmëve të Rashidit, zhvishet rrihet, poshtërohet dhe njofton në një 
mbledhje të përgjithshme me kërkesë të Rashidit se ai bëri mëshirë për imam Kadhimin(a.s) 
dhe jualehtësoi lëndimet e burgut. 

Prej masakrave që ka regjistruar historia, është ajo që përmend Hamid ibën Kuhtaba një 
prej kryetarëve të Rashidit dhe prej të veçantëve të tij. Kjo masakër nxjerr në dukje 
ashpërsinë dhe terrorizmin e beni abasitëve për alevijtë. 

Në ngjarje thuhet se: Kur Rashidi ndodhej në Tus ai e ftoi Hamidin dhe e pyeti rreth 
nënshtrimit të tij. Ai u përgjegj se ishte i gatshëm të realizoi çdo kërkesë të Rashidit. Kur 
Rashidi u sigurua prej sinqeritetit të tij  dhe fuqinë e tij në realizim, urdhëroi shoqëruesin e 
tij që ti japi Hamidit shpatën dhe ta çoi tek ndërtesa e mbyllur, ku në mes të saj ndodhej një 
pus. Në ndërtesë gjindeshin tre dhoma të mbyllura. Kur shoqëruesi e futën atë në ndërtesë 
dhe hapi derën e dhomës së parë aty u panë njëzet alevij, djem dhe të moshuar. Ai i kërkoi 
Hamidit që ti vriste ata dhe ti hidhte në pus. Ai veproi. Pastaj hapi derën e dhomës së dytë 
tek e cila gjeti të njëjtën numër si tek dhoma e pare. Ai e urdhëri për vrasjen e tyre dhe 
Hamidi veproi. Pastaj hapi derën e dhomës së tretë dhe në të gjindej po ai numur që gjindej 
në dy dhomat e para. Ai e urdhëroi për vrasjen e tyre. 

Hamidi thotë: Shoqëruesi filloi t'i nxjerrë ata një nga një dhe unë i prisja kokat dhe i 
hidhja në pus, derisa mbërita tek i nëntë mbëdhjeti prej tyre dhe mbeti një i moshuar i cili më 
tha: 

Qofsh i mallkuar. Ç’farë shfajësimi do gjindet për ty në ditën e gjykimit kur të dalësh para 
gjyshit tonë Profet Muhamedit(s.a) dhe ti vrave gjashtëdhjetë vetë prej fëmijëve të tij me 
prejardhje nga Aliu(a.s) dhe Fatimeja(a.s). 

Hamidi thotë: Duart mu drodhën dhe lëkura mu rrënqeth. Shoqëruesi më shikoi gjith inat 
dhe më kërcënoi. Unë i’u afrova atij të moshuarit dhe e vrava. Pastaj e hodhën në pus»(

178F

2). 

                                                           
(1 ) Ujuni Ahbar Ridha i shejh Sudukit: V.1. F:65. 
(2 ) Ujunil Ahbaru Ridha (as): V.1. F.88. 
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Kjo ngjarje ishte e fshehtë në dhomat e burgut abasit, por Hamid ibën Kahtaba e nxorri 
këtë sekret mbasi hijet e krimit filluan ta ndiqnin dhe ndërgjegja filloi ta torturonte derisa 
hoqi dorë prej rahmetit të  Zotit (xhsh). 

Historianët kanë transmetuar shembuj dhe pamje terroriste që ndodhnin në burgje. Po 
ashtu mënyrat e vrasjes, të përzënies që i’u bënë alevijëve dhe ndjekësve të tyre dhe 
veçanërisht as’habëve të imam Kadhimit (as) dhe nxënësve që mbanin dituritë e tij. 

Në ato situata dhe gjendje mbytëse politike jetoi imam Kadhim (as). Ishte e natyrshme që 
ai të provonte padrejtësitë e Rashidit dhe atë ta ndjeki burgimi dhe torturimi. 

Në vitin 179 të hixhrit Rashidi shkoi në haxh dhe zbriti në Medine. Ai urdhëroi 
mëkëmbësin e saj që ta arrestonte imam Kadhimin(a.s) dhe ta dërgonte në Basra tek 
mëkëmbësi i saj, Isa ibën Xhafer ibën Mansur ku qëndroi një vit në burg. Pastaj u dërgua në 
Bagdad dhe u burgos tek Fadël ibën Rabiu dhe qëndroi tek ai një kohë të gjatë. Pastaj u 
burgos tek Sendij ibën Shahik. 
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Si i kalonte imam Kadhimi kohët e burgimit? 

Në pikpamjen e imam Kadhimit (as) toka është krijuar që të jetë vend adhurimi dhe xhami 
siç thuhet në një hadith të Profetit (sa) se dynjaja është gjetur që të jetë mihrab për ibadet 
dhe vend për tesbih dhe lartësim, si dhe udhëtim për tu afruar tek Zoti (xhsh) dhe për të 
mbërritur në njohjen e Tij. 

Për atë gjendja dhe vendi nuk ndryshojnë, përkundrazi sa herë që  dhe zmadhohen 
fatkeqësitë dhe dhimbjet aq më tepër rritet afrimi i tij tek Zoti (xhsh) dhe aq më e madhe 
është mbështetja tek durimi dhe namazi. Vërtet imami(a.s) e bëri burgun xhami dhe vetminë e 
tij e kalonte me dhikër. Dita e tij ishte agjërim dhe nata e tij ishte namaz dhe lutje. 

Një prej personave që ishte ngarkuar të ndiqte imamin(a.s) në burgun e Isa ibën Xhafer në 
Basra ka transmetuar se ai ka dëgjuar imam Kadhimin(a.s) duke thënë: «O Zot Ti e din se 
unë të kërkova ty që të më lësh të lirë për ibadetin tënd dhe Ti vërtet e bëre atë. Unë Ty të 
falenderoj». 

Isa ibën Xhafer i shkroi Rashidit duke i thënë: «Merre atë nga unë dhe dorëzoje kujt të 
duash se përndryshe do ta liroj. Unë u përpoqa të marr prej tij faktet por nuk munda, derisa 
unë e dëgjoj atë kur lutet. Ndoshta bën lutje mbi mua apo mbi ty. Unë nuk e dëgjoj atë vetëm 
se bën lutje për veten e tij. Ai i kërkon Allahut rahmet dhe pendim»(

179F

1). 
Ahmed ibën Abdullah ka transmetuar nga babai i tij se ai ka thënë»: «Një ditë shkova tek 

Fadel ibën Rabiu dhe ai ishte i ulur në tarracë. Ai më tha mua: Hidhi një vështrim asaj 
shtëpie dhe ç’farë do të shohësh? 

Unë i thashë: Shoh një rrobë të shtruar. 
Ai tha: Shiko mirë. Unë shikova me hollësi dhe i thashë po shoh një burrë në sexhde. 
Ai më tha: A e njeh atë? Ai është Musa ibën Xhafer(a.s). Ç’do ditë dhe çdo natë unë vij për 

ta shikuar dhe  e gjej vetëm në këtë gjendje. Ai fal sabahun pastaj lutet derisa të lindi dielli 
pastaj bien në sexhde dhe vazhdon të qëndroi në sexhde derisa të vijë vakti i ylesë. Është 
ngarkuar një person që të kontrolloi kohët e namazit. Kur e lajmëron ai shtron rroben e tij 
dhe falet me të njëjtin abdes. Ky është zakoni i tij. Kur fal akshamin han iftarin pastaj merr 
abdes pastaj bien në sexhde. Tërë natën falet derisa të vijë sabahu»(

180F

2). 
Prej ndikimeve të mrekullueshme të udhëzimit të tij, të vijës ndriçuese dhe sinqeritetit 

imam Kadhimit(a.s) është hadithi që ka transmetuar El – Amirij në librin Biharul Anvar ku 
thuhet se: 

«Haruni Rashid dërgoi tek Musa ibën Xhafer një shërbëtore të pashme për ti shërbyer atij 
në burg. Imami(a.s) i tha të dërguarit të Harunit: «Ju me dhuratat tuaja gëzoheni». Unë nuk 
kam nevojë as për atë e as për ato të ngjashme me të. Ai u kthye tek Haruni dhe i kujtoi ato 
që i tha imami (as). Haruni u nevrikos tepër dhe tha: Kthehu tek Ai(a.s) dhe i thuaj: Ne nuk 
të burgosëm me dëshirën tënde dhe as me dëshirën tënde të morëm,  leje shërbyesen tek ai 
dhe largohu.: Shkoi dhe u kthye. Pastaj Haruni u çua prej vendit të tij dhe mori me vete 
shërbyesen e tij për të parë gjendjen e saj. Ai e pa shërbëtoren në sexhde për Zotin e saj dhe 

                                                           
(1 ) Mekatil Talibijin: F.502. 
(2 ) Biharul Anvar: V.48. F.607. 
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nuk e ngrinte kokën e saj. Ajo thonte: i Lartësuar, i Lartësuar, i Plotfuqishëm. Haruni tha: 
Pasha Zotin Musa ibën Xhafer(a.s) i bëri magji asaj»(

181F

1). 
Rashidi e transportonte imamin(a.s) nga një burg tek tjetri. Nga burgu i Isa ibën Xhafer në 

burgun e Fadël ibën Rabiu, në burgun e Fadël ibën Jahja në burgun e Sendij ibën Shahik. 
Me këtë veprim ai mendonte se ndoshta zhdukej imam Kadhimi (as), dhe vriste shpirtin 
rezistues, dhe e fshihte atë nga mendjet. 

Por prezenca e tij në burg kishte një qëndrim të fortë politik dhe vlera të larta sakrificash, 
veçanërisht në kalimin e tij nga një burg në tjetrin dhe ndjekja e lajmeve për të prej 
myslimanëve. Shteti abasit u bë i pa aftë të merrte qëndrimin e prerë për atë. Prezenca e 
imam Kadhimit(a.s) ishte ushqyese e shpirtit të revolucionit dhe kundështimit të padrejtësisë. 

Imam Kadhimi(a.s) kundërshtoi çdo ndërmjetësim tek udhëheqësit për ta nxjerrë nga 
burgu apo të strehohet në çdo qëndrim që ishte dobësim për shpirtin revolucionar të ymetit. 

Po ashtu kundërshtoi që të dërgoi personalitete tek Haruni Rashid dhe i tha disave prej 
atyre që i kërkuan atij të bëjë ndërmjetësim tek Haruni Rashid për ta liruar nga burgu: 
«Babai im më ka transmetuar nga baballarët e tij se Allahu (xhsh) i tha Daudit (as): O 
Daud: Ai rob prej robëve të Mi që nuk më mbështetet Mua por njërit prej krijesave të Mia 
dhe kur e marr vesh këtë gjë të tij Unë do t'ia ndërpres atij mirësitë e qiellit dhe do ta çaj 
tokën nën të»(

182F

2). 
Me këtë përgjigje të prerë imami(a.s) e forcoi më tepër qëndrimin e tij dhe besimin tek Zoti 

i tij. 
Kur Rashidi ndjeu se shpirti i rezistencës së patundshme të cilën e filloi imami(a.s) në 

burg nisi të marrë rrugën e saj në vetat e njerëzve dhe qëndrimi i tij filloi të reagoi në 
kuptimin dhe ndjenjat e ymetit. Për këtë ai u frikësua që ky kuptim të rritej dhe ato ndjenja të 
zgjerohen më tepër dhe të shndërrohen në revolucion. 

Rashidi kërkoi mendimin e vazirit të tij Jahja ibën Halid dhe ky i fundit i dha mendimin që 
ta liroi imamin(a.s) nga burgu. 

Rashidi i tha atij: Shko tek ai dhe hiqja hekurat dhe dërgoi selamin tim pastaj thuaj atij: 
Djali i xhaxhai tënd të thotë ty se unë të dërgova Jahjain dhe unë nuk të liroj derisa të thuash 
se më ke bërë keq dhe të më kërkosh të falur për ato që bëre. 

Në miratimin tënd nuk gjindet poshtërsi për ty dhe as mangësi në çështjen tënde. 
Kur Jahjai mbërriti tek imami(a.s) dhe e lajmëroi për çka i tha Rashidi, ai kundërshtoi ta 

pranonte kërkesën e Rashidit i cili donte ta vendoste imamin(a.s) në vendin e kërkuesit të 
falur. Ai (as) i’u përgjigj: «Nesër do ta shohësh kur të dalësh para Zotit tënd se kush është 
zullumqari për shokun e tij. Ve selam»(

183F

3). 
Kështu imami me durimin e tij dhe me besimin e tij tek Zoti (xhsh) i theu të gjitha mjetet e 

devijmit dhe terrorizmit të burgjeve dhe presionet, së bashku me prangat dhe shtrembërimin 
e mendimit të përgjithshëm. Kur të gjitha mjetet dolën pa rezultat Rashidi u strehua në 
zgjidhjen e fundit dhe ajo ishte vrasja e imamit. 

                                                           
(1 ) Biharul Anvar: V.48. F.239.  
(2 ) Jeta e imam Kadhimit i Bakër Sherif El – kureshej: V.2. F.499  
(3 ) Biharul Anvar: V.48. F.231. 
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Imami(a.s) Shehid (dëshmor). 

Rashidi u përpoq shumë që të vriste imam Kadhimin(a.s) dhe përdori mjete të shumta. Isa 
ibën Xhafer mëkëmbësi i Basres kundërshtoi ta vriste imamin(a.s) dhe i kërkoi të falur 
Rashidit për këtë gjë. 

Rashidi i kërkoi atij që ta çoi imamin në burgun e Fadëll ibën Rabie. Personaliteti i 
imamit(a.s) ndikoi tek ai dhe nuk pranoi ta vrasë. Rashidi nuk gjeti zgjidhje veçse tja dorëzoi 
imamin(a.s) Fadëll ibën Jahja dhe i kërkoi atij që të zbatoi ekzekutimin e imamit(a.s), por ai 
nuk pranoi. 

Për këtë Rashidi nuk gjeti zbatues të këtij krimi më të favorshëm se drejtori i ushtrisë së tij 
në Bagdad Sundij ibën Shahik i cili ishte i ashpër, e zemër gurë. Ai e vendosi imamin(a.s) në 
burgun e tij dhe përdorte mënyrat më të ashpëra për atë. 

Rashidi ndodhej në Rikatu i drejtuar për në Sham (Damask) kur diskutoi me Jahja ibën 
Halid për vrasjen e imamit(a.s), Jahjai u drejtua për në Bagdad dhe planifikonte për 
kryerjen e krimit. Sapo mbërriti në Bagdad ai u bashkua me Sundej ibën Shahik dhe i 
paraqiti atij planin dhe mënyrën e ekzekutimit. Ky i fundit e pranoi këtë mendim dhe vendosi 
helm në hurma që iu dhanë imamit(a.s) për ushqim. Thuhet e vendosi helmin në ushqim. 
Imami(a.s) e hëngri ushqimin dhe e ndjeu helmin i cili filloi të qarkulloi nëpër trupin e tij të 
pastër. Ai(a.s) i rezistoi ndikimit të helmit tre ditë. Në ditën e tretë ai (as) dha shpirt dhe në 
atë kohë ndodhej në burgun e Sundej ibën Shahik  thuhet në xhaminë e Harunit e cila quhet 
Mesxhidul Mesib.  Ishte data 25 Rexheb i vitit 183 i hixhrit. 

Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të përgjithmonë. 
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Imam Ali Ridhai 
 (alejhi selam) 
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Imam Ali ibën Musa Ridhai (as) lindi në Medinen Munovere në vitin 148 të hixhrit. 
Periudhën fëminore e kaloi nën interesimin dhe përkujdesjen e babait të tij derisa prej tij 

mori të gjitha njohurit, dituritë, moralet të cilat imam Kadhimi(a.a) i kishte trashëguar prej 
baballarëve të tij (alejhim selam). Ai ka qenë i ditur, imam, udhërrëfyes, dhe drejtonte 
medresenë e Ehli Bejtit(a.s) duke e ushqyer me njohuri dhe dijeni të shumta. Po ashtu ai 
pushtonte në zemrat e myslimanëve pozitën e udhëheqjes dhe drejtimit. 

Imam Kadhimi (as) e ka sqaruar më së miri pozitën e djalit të tij Ali Ridhait (as) dhe 
gjithmonë thonte se ai është trashëguesi i pozitës së tij dhe besnik i vijës së medresesë së tij, 
dhe ai është imami(a.s) tek i cili është e domosdoshme të merren njohuritë dhe ligjet e 
sheriatit origjinal mbas tij.  

Ali ibën Jektin ka thënë: «Unë isha tek Ebi Hasani, (Musa ibën Xhafer) dhe me të ishte 
djali i tij Aliu. Imam Musa tha: O Ali ky është zotnia e fëmive të mi dhe unë i kam vënë 
pseudonimin tim. Ali ibën Jaktin tha: Hishami (ibën Salimi) i gjuajti ballit të tij dhe tha: Ne 
jemi të Zotit. Pasha Zotin ai të vajtoi veten e tij»(

184F

1). 
Në një hadith tjetër i transmetuar nga Daud El – Rakij: Ka thënë: Unë i thashë Ebi 

Ibrahimit (Musa ibën Kadhim)(a.s): Babai im kurban për ty: Unë jam i moshuar dhe kam 
frikë mos më vijë vdekja dhe nuk të shoh ty. Më lajmëro kush është imam mbas teje? Ai tha: 
Djali im Aliu (as)»(2). 

Abdullah ibën Merhum ka thënë: «Unë dola nga Basra për të shkuar në Medine. Kur 
mbërrita në një pjesë të rrugës u takova me Aba Ibrahimin të cilin po e çonin në Basra. Ai 
mu afrua dhe me dha disa shkresa që ti çoj në Medine. Unë i thashë: «Kujt t’ja jap këto u 
bëfsha kurban për ty? Ai(a.s) tha: T’ja japësh djalit tim Aliut(a.s) sepse ai është trashëguesi 
im, zëvendësi dhe më i miri i fëmijëve të mi»(

185F

2). 

                                                           
(1 ) - (2 ) Ujun Ahbar Ridha (as) i sheih Sudukit: V.1. F.21. 
(2 ) Ujun Ahbar Ridha (as): V.1. F.27. 
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Shkurtimisht rreth personalitetit të imamit (as) 

Imam Ali ibën Musa Ridha (as) është imami i myslimanëve, udhërrëfyes dhe reformues 
prej Ehli Bejtit (as). Jeta e tij ka qenë fener ndriçimi për udhëzuesit dhe tregues për ato që 
ndjekin rrugën e besimit të vërtetë. Ka qenë shembullyes në morale dhe në vijën e drejtë. 
Këtu do të përmendim shkurtimisht disa cilësi dhe morale të larta të imam Ridhait (as). 

1 – Rexha ibën Ebi Dah – hak i cili shoqëroi imamin(a.s) gjatë udhëtimit të tij nga 
Medinia për në Merva na cilëson besimin dhe ibadetin e imam Ridhait (as): «Unë isha me 
atë nga Medinia e deri në Merva. Pasha Zotin unë nuk kam parë burrë më besimtar se ai, as 
përkujtues të Zotit më tepër se sa ai në të gjitha kohët e tij, as frikësues tek Zotit (xhsh) sa 
është ai. 

Ai falte sabahun dhe ulej në vendin e faljes duke i bërë tespih Zotit (xhsh) dhe e lavdëronte 
e falenderonte e madhëronte Atë (xhsh), dhe bënte salavat për Profetin (sa) derisa lindte 
dielli. Pastaj binte në sexhde dhe rrinte për një kohë të gjatë. Pastaj shkonte tek njerëzit i 
fliste dhe i këshillonte ata deri sa vinte vakti i ylesë»(

186F

1). 
2 – Ibrahim ibën Abas El – Sulij për cilësitë e imamit(a.s) tha: «Ai(a.s) flinte pak natën, 

dhe qëndronte në të shumtën e netëve deri në sabah. Ai e agjëronte shumë. Atij nuk i shkonte 
agjërimi i tre ditëve në çdo muaj. Ai thonte se ky është agjërimi i epokës. 

 Ai jepte sadekat dhe ndihmonte mjaft në fshehtësi. Këtë e bënte më tepër në natët e errëta. 
Kush thotë sa ai ka parë të ngjashëm me imamin(a.s) në këtë veprim mos e beso»(

187F

2). 
3 – Ahmed Murafikij thotë: «Unë isha me Ridhain (as) në udhëtimin e tij për në Horasan 

(Iran). Një ditë shtroi një gosti dhe ftoi të gjithë dashamirësit e tij.. unë i thashë: 
U bëfsha kurban për ty, sikur ta ndaje gostinë për ato. Ai tha: Pusho, Allahu (xhsh) është 

një, ymeti është një, babai është një dhe shpërblimi është me punë»(
188F

3). 
4 – Ai grumbullonte të gjithë shërbyesit që kishte, të mëdhenj e të vegjël, dhe bisedonte me 

to. Ai kënaqej me to dhe ata kënaqeshin me atë. Kur ulej në sofër ai i ftonte të gjithë 
shërbyesit»(

189F

4). 
5 – Jasir Hadim dhe Nadir Hadim kanë thënë: «Ebu Hasani (as) na tha neve: «Nëse unë 

vij dhe ju jeni duke ngrënë mos u çoni derisa të mbaroni së ngrëni»(
190F

5). 
6 – El – Visha ka transmetuar: Në ditë unë hyra tek Ali ibën Musa Ridhai (as) dhe në dorë 

kishte një ibrik të cilin e kishte mbush me ujë për të marrë abdes. 
Unë u afrova që ti hedh ujë por ai nuk pranoi, dhe tha: Jo o Hasan: Unë i thashë. 
Përse më ndalon të hedh ujë duarve tuaja, nuk të pëlqen të shpërblehem? Ai tha: Të 

shpërblehesh ti dhe të fajësohem unë? Unë i thashë: Si ka mundësi? Ai tha: A nuk e ke 
dëgjuar thënien e Allahut (xhsh) ku thotë: 

                                                           
(1 ) Ujun Ahbar Ridha: V.2. F.180. 
(2 ) Ujun Ahbar Ridha: V.2. F.184. 
(3 ) Biharul Anvar: V.49. F.101. 
(4 ) Ujun Ahbar Ridha: V.2. F.159. 
(5 ) Biharul Anvar: V.49. F.159. 
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{Kush shpreson të takohet me Zotin e tij të punoi punë të mira dhe mos më bëjë shok në 
ibadedet e tij}.  unë po marr abdes për namaz dhe ky është ibadet. Unë nuk e pëlqej që në të 
marrë pjesë tjetër kush me mua»(

191F

1). 

                                                           
(1 ) El – Kafi: V.3. F.69. 
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Shkollat e mendimit në ditët e Ridhait (as). 

Imam Ridhai(a.s) lindi në kohën kur Ebi Xhafer Mensur ishte udhëheqës. Ai (as) jetoi 
periudhën e disa prej udhëheqësve abasit siç ishin Mehdiu, Hadi, Rashidi, Emini dhe 
Me’muni. Kjo periudhë ka qënë e gjerë përsa i përket kulturës, dhe mendimit islam. Në këtë 
periudhë jetuan themeluesit e medh’hebve teologjike si psh. Shafiju, Malik ibën Enes, Ahmed 
ibën Hanbel, si dhe teologë dhe mendimtarë, dhe muxhtehida siç ishin Ebi Jusif El – Kadi, 
Sufjan Theurij, Zufer, Muhamed ibën Hasan Shibanij, Sheriku Kadhi, ibën Mubarek, Jahja 
ibën Ekthem e të tjerë përveç atyre. 

Imam Ridhai(a.s) ka qenë strehuesi i dijtetarëve, mendimtarëve etj… Ai bënte dialogje me 
dijetarët e tefsirit dhe me filozofët. I përgjigjej ateistëve dhe gulatëve. Ballaqohej me teologët 
dhe konstatonte bazat e sheriatit dhe të tevhdit. 

Dijetarët, teologët, filozofët dëshmojnë rreth diturisë së gjerë të tij për Kuranin, dhe 
sekretet e tij dhe njohuritë e shumta që kishte rreth sheriatit qofshin çështje të veçanta apo të 
përgjithshme. Po ashtu edhe ateistët dhe kafirët dëshmojnë për dijenitë e tij të shumta dhe 
për argumentat e fuqishme që i jepte armiqëve të islamit gjatë diskutimeve dhe dialogjeve. 

Derisa Muhamed ibën Isa El – Jaktini ka thënë: «Kur njerëzit ndryshuan në çështjen e Ebi 
Hasanit (as), ata mblodhën pyetje dhe Ai (as) iu përgjegj pesëmbëdhjetë mijë çështjeve»(

192F

1).  
Vendbanimi i imamit (as) ka qenë qendër për studentët e diturive dhe profesorat e 

njohurive, fjala e tij ka qenë ndarëse e konflikteve. Ai (as) këtë të vërtetë e shpjegon: «Unë 
ulesha në rovda dhe dijetarët në Medine. Nëse ndonjë prej tyre nuk e kuptonte një çështje 
konsultoheshin me mua të gjithë, dhe më shkruanin. Unë iu përgjgjesha atyre çështjeve». 

Me’muni gjithmonë zhvillonte konferenca diskutimi dhe dialogu ku në to ftonte dijetarët e 
myslimanëve të çdo lloj fushe. Po ashtu ai ftonte dijetarë të feve të tjera. Së bashku me ata ai 
ftonte imam Ridhain (as) për dialogje. 

Dituritë dhe njohuritë fetare të imam Ridhait (as) janë trashëgimi e Profetit (sa) dhe 
dhuratë prej Zotit (xhsh), për atë (as). Ato dituri janë zbuluese të njohurive, sqaruese të 
vërtetësive, etj...  

Plotësimi vetor dhe ai dijenor janë sebebe të imametit të tij dhe drejtimit politik. Kjo gjë e 
bëri Ehli Bejtin (as) që të jenë më të përparuarit se të tjerët. 

Imam Ridhai(a.s) i mbarte të gjitha këto cilësi dhe për këtë e meriton që të jetë imam(a.s), 
valij, burim për dijetarët e ymetit për mendimtarët dhe filozofët të çdo lloj fushe qofshin. 

                                                           
(1 ) Kitabul Gajbeti i shejh Tusit: F.48. 
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Situata politike që jetoi imam Ridhai (as). 

Imam Ridhai (as) jetoi atë preiudhë të vështirë me të cilën jetoi babai i tij imam Kadhimi 
(as). Ai shikoi fatkeqësitë dhe zullumin që iu bën atij duke shkuar nga një burg tek tjetri. 
Ndjekjet që i bëheshin prej shtetit abasit nën drejtimin e Rashidit,e Musait. Po ashtu ai shikoi 
përfundimin dhe ndodhinë e kurthit, masakrimin e Ehli Bejtit (as), vrasjen e Hysejn ibën Ali 
ibën Hasan(a.s), përzënien e alevijve, shembjen e shtëpive të tyre, grabitjen e pasurive të tyre 
dhe burgosjen e tyre prej Musa El – Hadi. Të gjitha këto ndodhira imam Ridhai(a.s) i 
përjetoi dhe mbajti hidhërimet e tyre. Në atë kohë ai jetonte nën hijen e babait të tij. Kur 
imam Kadhim (as) ra dëshmor imameti iu kalua atij (Ridhait)(a.s). 

Rashidi nuk i bënte keq atij. Në një hadith thuhet se Rashidi i tha Jahja ibën El – Beremkij 
kur ky i fundit e nxiste kundra imam Ridhait(a.s) i tha: «Mjafton ajo që i bëmë babait të tij». 

Por ama imami(a.s) nuk jetoi larg konfliktit (alevij – abasit) pa e prekur e keqja dhe atij ti 
zbresin fatkeqësira.  

Situata e keqe politike ndikoi në të gjitha shtresat e ymetit në përgjithësi. Për këtë të gjithë 
u drejtuan tek Ehli Bejti (as) ku udhëheqësit etyre, siç ishin Sadiku(a.s), Kadhimi(a.s), Ridhai 
(as)  ishin strehira për ymetin dhe vend grumbullim kundërshtues të politikave devijuese. Ata 
(as) në atë periudhë përfaqësonin vijën drejtuese origjinale të Ehli Bejtit të Profetit (sa). 
Zemrat ishin të mbushura me dashurinë për ata dhe të gjithë i pranonin thëniet dhe veprat e 
tyre. 

Animi kah Ehli Bejti (as) u shtua dhe u forcua më tepër, po ashtu dashuria për ata e cila 
mbërriti në shkallët më të larta sidomos në kohën e imam Ali Ridhait (as). 

Revolucionet alevite filluan të shpërthejnë dhe shumica e ymetit së bashku me disa 
punonjës të shtetit anuan nga Ehli Bejti(a.s). Shteti abasit kalonte fazën e konfliktit të 
brendshëm në mes Eminit dhe Me’munit, dhe perosnaliteti i imam Ridhait (as) forcohej dhe 
konstatohej duke qenë imam prej Ehli Bejtit (as). Prandaj sytë ishin të drejtuar nga ai dhe 
zemrat e shtuan dashurinë për atë edhe më shumë. 

Kryengritjet dhe revolucionet: 
Mbasi Me’muni fitoi mbi vëllain e tij Eminin ai u ngjit në karrigen e udhëheqjes dhe u 

përballua me revolucione të një pas njëshme të drejtuara prej alevijve. 
Politika abasite, situatat e rënda dhe torturat ishin shtytësit që t'i detyrojnë alevijtë të 

bëjnë revolucion, dhe të mbrojnë me forcë drejtësinë. 
Revolucioni më i njohur prej revolucioneve në kohën imam Ridhait (as) ka qenë ai i ibën 

Tabataba që u krye në vitin 199 të hixhrit. Emri i tij është Ibrahim ibën Muhamed ibën Ismail 
ibën Ibrahim, ibën Hasan ibën Hasan ibën Ali ibën Ebi Talib (as). Ai e filloi revolucionin e 
tij me 10 Xhemada Ahir i vitit 199 dhe mbaroi me 6 Muharrem i vitit 200 të hixhrit. 

Mbas mbarimit të kësaj lëvizje filloi lëvizja tjetër alevite si vazhdimësi e të parës. 
Ajo është lëvizja e Ibrahim ibën Musa ibën Xhafer (as). Revolucioni i ibën Tabataba e 

nxiti Ibrahimin që të filloi lëvizjet në drejtim të Jemenit dhe të ishte ai pikënisje. Ai e pushtoi 
atë mbas një lufte të lehtë dhe krijoi shtetin alevit të cilin ai e drejtonte. 

Prej revolucioneve të rëndësishme që u zhvilluan në kohën e imam Ridhait (as) kanë qenë 
revolucioni i Muhamedit i biri i Imam Xhaferrit (as) në Medinen Munovere. Ai ishte 
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udhëheqës i revolucionit dhe banorët e Medines i’a dhanë betimin e prijësit të 
besimtarëve»(

193F

1). Alevitët u bashkuan me të dhe e mbështetën lëvizjen e tij në Meke. 
Ai e vazhdoi revolucionin e tij derisa abasitët i bënë bllokadë. Ato ushqime që kishte u 

mbaruan as – habët e tij u shpërndanë dhe ushtria e tij u thye. 
Kështu na flet historia se si alevijtë ndezën kryengritjet dhe revolucionet në të gjitha zonat 

e beni abasitëve dhe ngritën flamujt e xhihadit. Në këto lëvizje merrni pjesë dijetarë, 
transmetues të hadithit, dhe persona të shquar politikan. Imam Ridhai (as) nuk mori pjesë në 
asnjërën prej tyre me gjithë pozitën e lartë politike dhe shoqërore që kishte dhe megjithëse ai 
ishte  prej Ehli Bejtit (as), . Ai e dinte se si do te përfundonin këto lëvizje dhe mbajti 
qëndrimin e baballarëve të tij imam Kadhimi(a.s) dhe imam Sadiku(a.s). Ata ishin të bindur 
se ato lëvizje do të dështonin dhe ia bënin të qartë shokëve dhe dashamirësve të tyre këtë 
dështim. 

Kjo nuk ka kuptimin se ata nuk vepronin në drejtim të rezistencës dhe qëndrimit para 
qeverive abasite. Por ambjenti shoqëror dhe politik nuk përgatitej vetëm e vetëm me 
drejtimin e tyre mendues dhe politik. Ata kanë pasur mendim tjetër në vazhdimësinë e 
ndodhive dhe në mënyrat e zgjidhjes së tyre. Ata i shikonin gjërat, ndodhitë, pa drejtësitë me 
shikim i cili ndryshonte nga ai i revolucionarëve. Për këtë abasitët frikësoheshin prej tyre 
dhe ia vinin atyre përgjegjësinë e rezultateve të revolucioneve alevite që u bënë në kohën e 
tyre. Vërtet imam Sadiku(a.s) dhe imam Kadhimi (alejhima selam) i’u vu përgjegjësia e 
revolucioneve alevite që ndodhën në kohën e imametit të tyre. 

Me’muni kishte të njëjtin mendim që kishin baballarët e tij për imamët e Ehli Bejtit (as). Ai 
jetoi një situatë të vështirë ku jetoi konfliktin e ashpër në mes tij dhe vëllait të vet Emini. Po 
ashtu përjetoi kryengritjet dhe revolucionet alevite që shpërthyen në të gjitha zonat. Ai nuk e 
gjeti të përshtatshme përdorimin e dhunës për imam Ridhain (as) me të njëjtat mjete që 
përdori Rashidi për imam Kadhimin (as). 

Mendimi i tij nxorri si përfundim politik atë lloj mendimi që nuk ishte shikuar më parë. 
Ai ishte pajtim me alevijtë dhe pohimi se e drejta e vilajetit është e tyre. Këtë e bëri për të 

bindur njerëzit se ai nuk është si të tjerët dhe të fitoi ndihmues, si dhe për të lehtësuar 
presionet që gjindeshin në ndërgjegjet e ymetit kur shihnin bashkëpunimet e padrejta të 
udhëhqësve të beni abasit për alevijtë, dhe për shkak të terrorizmit, grabitjeve të pasurive 
dhe fesadit të udhëheqjes ku nuk gjindej siguri por gjindej frikë. 

Me’muni shpiku një plan politik për bllokimin e imam Ridhait (as). Ai ishte dhënia e 
betimit për halif dhe vilajetin e ahdit imam Ali ibën Musa Ridhait(a.s) mbas Me’munit, duke 
e quajtur imam prej imamëve të Ehli Bejtit (as) dhe udhëheqësi më i shquar dhe zotnia e 
dijetarëve të kohës së tij. 

                                                           
(1 ) Mekatil Talibijin : F.358. 
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Vilajeti i ahdit: 

Rrugë dalja e vetme (siç e përfytyronte Me’muni) prej krizës politike, ishte që ai 
(Me’muni) ti propozonte imam Ridhait(a.s) vilajetin e ahdit dhe të merrte pjesë në drejtimin 
e çështjeve të shtetit. Me këtë veprim ai do ti bashkonte të dyja krahët e fuqishme atë alevite 
dhe abasite në një dorë të vetme. 

Ebu Ferexh El – Asfahani ka përmendur: «Me’muni dërgoi një person prej Horasanit tek 
një grup prej familjes së Talibit dhe në mesin e tyre ishte imam Ridhai(a.s), për ti sjellë tek 
ai. Ata i zbriti në vende banimi dhe imamin(a.s) në një shtëpi të veçantë. Pastaj i drejtoi një 
letër Fadël ibën Sehël dhe e lajmëroi se donte të bashkohej me atë. Me’muni dha urdhër që 
Fadël të bashkohej me vëllanë e tij Hasan ibën Sehël.  

Ai e zbatoi këtë thënie dhe u bashkuan në shtëpinë e Hasanit. Hasani filloi duke thënë se 
ky ishte veprim i madh. 

Ai i tha atij: Unë iu betova Zotit se atë do t’ja jap më të përsosurit të familjes së Ebi 
Talibit dhe unë nuk njoh më të përsosur se ky burrë. Fadël dhe Hasan u mblodhën me 
Me’munin rreth kësaj çështje dhe ky i fundit i dërgoi ata të dy tek imam Ali ibën Musa Ridhai 
(as). Ata i propozuan  mendimin por Ai(a.s) nuk e pranoi. Ata vazhduan në këtë propozim 
por imami(a.s) e kundërshtonte derisa njëri prej tyre i tha atij: nëse pranon mirë nëse nuk 
pranon ne do të veprojnë për ty dhe filloi ta kërcënoi imamin(a.s). 

Pastaj tjetri i tha;: Pasha Zotin ai më urdhëroi që të pres kokën tënde nëse kundërshton 
atë që ai kërkon. Pastaj Me’muni e ftoi imamin(a.s) dhe i propozoi vilajetin, por imami(a.s) 
nuk pranoi. Ai i tha një thënie të njëjtë me atë kërcënuese dhe pastaj i tha: Umeri e bëri 
shuaranë në mes gjashtë personave dhe prej tyre ishte edhe gjyshi jot dhe Umeri tha: «Kush 
kundërshton preja kokën atij». Është e domosdoshme që ta pranosh atë (vilajetin).  

Imam Ridhai i dinte planet politike të Me’munit  Ai nuk ishte i bindur me këtë vilajet. Për 
këtë ai u përqëndrua në kushtin e pranimit: «Të mos urdhëronte të mos ndalonte, mos 
caktonte, mos shkarkonte, mos fliste në mes dy vetës në gjykim dhe mos ndryshonte asgjë prej 
bazave».. Imami(a.s) e dinte se çfarë qëllimi kishte M’emuni(

194F

1). 
Shejhu Mufid ka përmend hadithin e transmetuar nga Medaini: «Kur imam Ridhai (as) u 

ul në prani të njerëzve për vilajetin e ahdit, me të ishin të ulur hatiba, poetë etj.. Disa prej 
tyre përmendën ato veçanëti që gjindeshin tek imam Ridhai (as). Një person i pranishëm 
thotë: Unë isha i pranishëm atë ditë. Imam Ridhai(a.s) më shikoi dhe më pa se isha i gëzuar. 
Ai(a.s) ma bëri me shenjë që ti afrohem atij. Unë iu afrova dhe Ai(a.s) më tha me zë të ulët që 
të tjerët mos e dëgjonin: 

«Mos e vër zemrën tënde në punësim të kësaj gjëje se kjo nuk do të jetë e plotë»(
195F

2). 
Pra këtu gjejmë se imami(a.s) u detyrua ta pranoi këtë çështje nën presionet e kërcënimit 

dhe të mos mbante përgjegjësi prej çështjeve të gjykimit. Ai kushtëzoi pranim simbolik pa 
ndërhyrë në asgjë apo të mbajë pergjëgjësi në shtet. 

Kur imam Ridhai(a.s) e pranoi vilajetin e ahdit në atë situatë simbole të cilin ai e kufizoi, 
Me’muni menjëherë e shpalli këtë lajm dhe e përhapi në të gjitha vendet islame. 
                                                           
(1 ) Mektali Talibijin: F.375.  
(2 ) Irshad i shejh.. Mufidit: F.312. 
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Ditën e enjte Me’muni u ul në sallonin e hilafetit dhe i dha urdhër ministrit të tij Fadël 
ibën Sehël që të dilte tek njerëzit dhe ti i informonte ata rreth vendimit dhe mendimit të 
Me’munit për imam Ridhain (as) dhe për vendosmërinë e tij që halif të jetë Ridhai mbas tij 
dhe se ai e quajti atë Ridha. Po ashtu i tha ministrit të tij ti njoftojë njerëzit se Me’muni ka 
dhënë urdhër që veshja e zezë të ndërrohet në atë të gjelbër. 

Për këtë ai shpenzoi para të shumta pastaj i kërkoi njerëzve që të vijnë ditën e enjte të 
javës së ardhshme për ti dhënë betimin imam Ridhait (as). 

Në ditën e caktuar Me’muni u ul në anë të imam Ridhait (as) për betim. Të gjithë ishin të 
pranishëm në atë ditë, qofshin personalitete të njohura apo njerëz të thjeshtë. Të gjithë ishin 
të veshur me veshje ngjyrë të gjelbër. Me’muni urdhëroi djalin e tij Abasin që ti jetë i pari 
prej betuesve. 

Ai u çua dhe i dha betimin imam Ridhait(a.s). 
Imam Ridhai(a.s) ngriti dorën e tij ku pëllëmbën e dorës e ktheu tek njerëzit dhe shpinën e 

ktheu nga fytyra e tij. Me’muni i tha: 
Shtrije dorën tënde për betim. Imami i tha(a.s): Kështu betohej Profeti dhe kështu njerëzit 

ia jepnin atij betimin»(
196F

1). 
Betimi u bë në Ramadan të vitit 201 të hixhrit. Kur u plotësua dhënia e betimit Me’muni i 

tha Ridhait (as) që të ngrihet dhe të mbajë një fjalim për njerëzit. Ai (as): «Mbasi falenderoi 
Zotin (xhsh) tha: Ne iu japim juve si argument Profetin(s.a) e Zotit(xh sh) dhe ju tek ne keni 
të drejtën e ndjekjes së tij. Nëse ju na e zbatoni atë, është e domosdoshme e drejta e jonë për 
ju»(

197F

2). 
Hytbeja e imamit(a.s) është treguesi më i mirë i qëndrimit dhe i mos bindjes së tij për të 

ardhmen e betimit. Për këtë në hytbe ai tha: Nëse e zbatoni atë është obligim për ne e drejta 
e juaj». 

Me’muni vazhdoi të ndjekë mjetet dhe vendimet të cilat i përqëndroheshin pozitës së 
imamit dhe të bindë njerëzit për ato hapa të reja që bëri. Ai dha urdhër që paratë të dalin me 
emrin e imam Ridhait(a.s) dhe vendosi mbi to emrin e tij. Po ashtu dha urdhër që në të gjitha 
minberet e vendeve islame të kujtohet emri i imam Ridhait (as) dhe dhënia e betimit për 
vilajetin e ahdit. Kjo gjë u bë edhe në minberin e Profet Muhamedit(s.a) në Medine. 

Me’muni ndoqi hapa të tjera për të sqaruar më tepër mardhëniet me imamin. Ai martoi 
djalin e imam Ridhait(a.s) Muhamed Xhevadin(a.s) me vajzën e tij (Um Fadël) dhe vajzën 
tjetër (Um Habib) e martoi me imam Ridhain (as). Këtë e bëri për të bindur njerëzit se 
gjinden mardhënie të mira në mes tij dhe imamit dhe se ai kishte qëllim të vërtetë dhe të 
drejtë me këtë zgjedhje që bëri.  

Imam Ridhai(a.s) e pranoi vilajetin e ahdit me kushtet që kushtëzoi. Ai qëndroi në Merva 
dhe iu dorëzua vilajeti i ahdit që të mos ndërhynte në çështjet e shtetit duke e dhënë 
mendimin e tij se ai nuk mund ta pranoi qeverisjen e Me’munit dhe mos merrte pjesë në 
politikën e saj. Pastaj ai e dinte se kjo çështje nuk ishte e plotë për të, derisa hilafeti të 
kalonte mbas Me’munit tek Ehli Bejti (as) për të praktikuar rrolin e tij si udhëheqës, imam, 
dhe pasardhës ligjor për myslimanët. 

Po ashtu ai e dinte shumë mirë se ai është merituesi i imametit dhe nuk mund të pranoi 
kënaqësinë e Me’munit për caktimin e tij, sepse ai është imam i caktuar prej Profetit(s.a) dhe 
prej imamit)a.s)s që ishte para tij. Por ky besim nuk ishte pengues për të marrë në dorë 

                                                           
(1 ) Ujua Ahbar Ridha i shejh Sudukit. 
(2 ) Fi rihabi Ehli Bejtit (as) i sejid Muhsin El – Enin: V.2. kap.2. 
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ndreqjen e gjërave dhe politika të ecte në përputhje me Librin e Zotit dhe Synetin e Profetit 
(sa). 
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Vdekja e imamit (as). 

Shkurtimisht paraqitëm shkaqet e dhënies së vilajetit të ahdit imam Ridhait(a.s) prej 
Me’munit dhe u pa qartë se shkaku ishte ashpërsia e gjëndjes politike prej ndryshimit dhe 
konfliktit gjakderdhës në mes Me’munit dhe vëllait të tij Eminit, dhe të revolucioneve alevite 
të cilat përfshinë të shumtat e zonave islame. Acarimet kundra shtetit shtuan dhe animi kah 
Ehli Bejti(a.s) si dhe dashuria për ata u rrit. 

Me këtë veprim Me’muni donte qetësimin e gjendjes rrethuese për të derisa të forcohet 
rendi dhe bazat e mbretërisë së tij të bëhen të palëkundshme. 

Imam Ridhai(a.s) e dinte shumë qartë këtë qëllim sepse Me’muni nuk ishte besimtar, Ai 
vrau vëllain e tij për «karrigen». Po ashtu ai vrau shërbyesit e tij dhe shërbyesit e 
udhëheqjes së babait të tij Rashidi siç ishin: Tahir ibën Hysejn, Fadël ibën Sehël e të tjerë 
prej ndihmuesve në zbatimin e planeve të Me’munit dhe ata ishin prej mbrojtësave të shtetit 
të tij. 

Ishte e natyrshme që imam Ridhai(a.s) të provonte të njëjta veprime. 
Për këtë historia na flet se Me’muni vendosi helm në ushqimin e imamit dhe e helmoi atë. 

Me’muni e ndjeu rrezikshmërinë e këtij veprimi dhe filloi të frikësohet prej alevitëve dhe prej 
një pjese të madhe të ymetit se mos ngrihen kundra tij dhe ta akuzojnë për vrasjen e imam 
Ebu Hasanin (Ridhain)(a.s). Prandaj Me’muni e mbajti të fshehur lajmin e vdekjes së imam 
Ridhait (as) një ditë dhe një natë. 

Pastaj ftoi Muhamed ibën Xhafer Sadik (xhaxhai i imam Ridhait) dhe një grup prej 
familjes së Ebi Talibit. Kur ata shkuan tek ai ky i shfaqi trupin e imamit dhe i siguroi atyre se 
ai vdiq me vdekje të zakonshme. 

Historianët përmendin se njerëzit i drejtuan akuzat Me’munit dhe thanë: Vërtet ai e vrau 
djalin e Profet Muhamedit (sa). Çoroditjet dhe zhurma u zgjeruan në mesin e njerëzve. 

Dhe Me’muni u frikësua prej revolucionit. Ai i kërkoi xhaxhait të imam Ridhait (as) 
(Muhamed ibën Xhafer) që ti largoi njerëzit që ishin të grumbulluar rreth shtëpisë ku gjindej 
trupi i imam Ridhait (as), dhe të vijnë në një kohë tjetër se përcjellja e xhenazesë u shtye. 
Kur njerëzit u shpërndanë imamin(a.s) e lanë dhe e varrosën natën. 

Kështu imam Ridhai(a.s) u nda nga kjo jetë dhe ai përsëtit fjalët e Zotit dhe flet fjalët e 
fundit të jetës së tij: «Thuaj nëse jeni në shtëpitë tuaja do të dilnin ata të cilëve u është bërë 
obligim vrasja në shtretërit e tyre». 

Ai (as) vdiq në fund të muajit Safer në vitin 203 të hixhrit në qytetin Tus ku në të u varros. 
Sot është i njohur me emrin Mash’hed. (Iran). 
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Imam Muhamed Xhevad 
 
Imam Muhamed Xhevadi lindi në muajin Ramazan në vitin 195 të hixhrit në Medinen 
Munovere. Ai u rrit  nën kujdesin e babait të tij i cili e ushqente  me moralet e imametit. Ai 
(as) lindi në periudhën e mbushur me ndodhira dhe situata politike, kontradiktore në 
hilafetin abasit në mes Eminit dhe Me'munit.  

Këto ndodhira dhe situata nuk përfundonin pa dhënë ndikim në jetën e imam Ridhait (as) 
dhe imam Xhevadit (as). Me'muni i drejtoi sytë tek imam Ridhai (as) dhe e ftoi në kryeqytetin 
e hilafetit të tij Merva dhe imam Ridhai(a.s) u detyrua të pranoi mbas kundërshtimit. 

Para se të drejtohej për në Merva imam Ridhai(a.s) mori me vete djalin e tij Xhevadin(a.s) 
dhe u nisën nga Medinia për në Meke për të vizituar shtëpinë e Allahut (Xhsh), dhe ti japin 
lamtumirën. 

Imam Ridhai(a.s) bëri tavaf  rreth Qabes dhe me atë  tavaf djali i tij Xhevadi(a.s)  ishte në 
moshën katër vjeçare.  Atë e mbante në krah shoqëruesi i imam Ridhait(a.s). 

Për këtë çështje Ebu Fet'h El- Erbilij në librin «Keshful gumeti fi ma'rifetul eimeti» thotë:  
Prej treguesve të Humejrit nga Umejete ibën Ali ka thënë: «Unë isha me Ebi Hasanin 

(Ridhain)(a.s) në Meke në atë vit që shkoi në haxh dhe shkoi në Horasan. Me atë  ishte djali i 
tij Ebu Xhaferi (Xhevadi(a.s)). Ebu Hasani, kur përfundoi tavafin u kthye tek mekami dhe fali 
namaz. Ebu Xhaferi akoma vazhdonte tavafin në krah të shoqëruesit derisa mbërriti tek guri i 
zi dhe ul tek ai. Ai ndenji një kohë të gjatë në atë vend. Shoqëruesi i tha: Çohu unë u bëfsha 
kurban për ty. Ai i tha: Nuk dua ta lë këtë vendin tim derisa të dojë Zoti dhe në fytyrën e tij u 
panë fatkeqësira.  

Shoqëruesi shkoi tek imam Ridhai(a.s) dhe i tha atij: U bëfsha kurban për ty, Ebu 
Xhaferi(a.s) është ulur tek guri i zi dhe nuk pranon të ngrihet. 
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Ebu Hasani(a.s) u çua dhe shkoi tek Ebu Xhaferi(a.s) dhe i tha Atij: Çohu o i dashuri im. 
Ai iu përgjegj: Unë nuk dua të ndahem prej këtij vendi. Ai ju tha: O i dashuri im çohu Ai u 
përgjigj: Si të çohem dhe ti i dhe lamtumirën shtëpisë së Allahut si ai që nuk do të kthehet tek 
ajo? 

Ebu Hasani i tha: Çohu o i dashuri im. 
Dhe ai u çua»(

198F

1). 
Vërtet imam Xhevadi(a.s) e ndjeu në brendësi të tij zjarrin e ndarjes dhe hidhërimin e 

largimit prej babait të tij dhe e kuptoi se nuk gjindet takim mes tyre mbas kësaj dite. Atij iu 
bë shumë e rëndë kthimi i vetëm në Medine dhe ndarja prej babait të tij kur lexoi në letrën e 
lamtumirës se ai nuk do të kthehej. Momentet e lamtumirës mbaruan dhe ora e ndarjes u 
afrua . 

Imami Xhevadi(a.s) u kthye në Medine duke mbajtur mallin e dashurisë. Babai i tij(a.s) u 
drejtua për në Merva dhe zemra e tij  ishte e drejtuar nga rruga e Medines dhe shoqëronte 
me sy karvanin e Xhevadit të dashur. 

                                                           
( 1 ) Keshful Gumeti: V.3. F.152. 
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Letrat e Ridhait(a.s) për djalin e tij Xhevadin(a.s) 

Imam Ridhai (as) mbërriti në Merva dhe qëndroi në  kyreqytetin e hilafetit abasit në 
atë kohë dhe zemra ishte e lidhur me djalin e tij Xhevadin (as). Që atje filloi ti niste 
letra dhe vazhdoi të interesohej për atë duke e porositur dhe i dërgonte këshilla. 
Historianët   përmendin se Ridhai (as) i shkruante djalit të tij dhe në ato shkrime 
gjindej lartësim dhe fama për Xhevadin(a.s) dhe e quante Ebi Xhafer. 

Vërtet historia ka ruajtur për ne disa prej atyre letrave. Shejh Suduki në librin e tij « Ujun 
Ahbar Ridha (as)», ka përmendur hadithin e ardhur nga Ahmed ibën Muhamed ibën Ebi 
Nasër El- Bizantij i cili mbasi ka përmed transmetuesit që i'a sollën atij thotë: Unë lexova 
letrën e Ebi Hasan Ridhait (as) që i dërgoi Ebi Xhaferit (Xhevadit): 

«O Aba Xhafer, më njoftuan se mevoliju kur hipin të nxjerrin ty prej derës së vogël. 
Ai është kopraci e tyre me qëllim që asnjë mos marrë nga ti mirësi. Unë të pyes për 
hakun tim tek ti, që hyrja dhe dalja e jote mos jenë vetëm prej derës së madhe. Dhe 
nëse del jashtë (në tregje, në ambiente të përgjithshme) të gjindet me ty arë dhe 
argjend. Pastaj kushdo që të pyesi ty ti jepi atij. Kush të kërkon prej xhaxhallarëve të 
tu bamirësi mos i jep më pak se pesëdhjetë dinarë, dhe e shumta është prej teje. Ai 
që të kërkon prej hallave tuaja për ti bërë bamirësi mos i jep më pak se njëzet e 
pesë dinar dhe e shumta është nga ti. Unë dua që Zoti të lartësoi ty prandaj shpenzo 
dhe mos u frikso prej»(

199F

1). 
Muhamed ibën Isa ibën Zijad ka thënë: Zijad ka thënë:  Unë ndodhesha në 

sallonin e Ebi Ab-bad dhe pashë një kopje shkrese. Unë i pyeta ata për atë dhe 
mu përgjigjën se ajo është shkrese e Ridhait (as) për djalin e tij Xhevadin e 
ardhur nga Horasni. Unë i kërkova që të ma japin mua dhe kur e hapa në të 
thuhej: 

«Bismilahi Rrahmani Rrahim; Zoti të shtoftë jetën dhe të mbroftë prej armiqëve 
tuaj or bir. Babai i jot u bëftë kurban për ty. Vërtet ti sqarova ty pasuritë e mia dhe 
unë akoma jam i gjallë. Kam shpresë që Allahu ti shtoi mardhëniet me të afërmit tuaj 
dhe me mevali Musa dhe Xhafer (ra). Ndërsa Seidetu ajo është grua e fortë në 
qëndrime dhe vendosmëri. 

 Dhe Allahu të ka zgjeruar mirësitë. O biri, im babai jot u bëftë kurban për ty mos. 
Nëpërmjet këtyre letrave duket qartë interesimi dhe përkujdesja e imam 

Ridhait (as) për djalin e tij Xhevadin(a.s) me qëllim që ta përgatisi dhe ta 
edukoi me edukim të veçantë i cili është i përshtatshëm për vendin krenar që e 
pret atë (Xhevadin)(a.s). Prandaj shohim se imam Ridhai(a.s) prekupohej në 
formimin e personalitetit të tij, dhe  duke i shkruar me thënie krenarie dhe 
madhështie dhe e quajtur Ebi Xhafer në kohën kur ishte djalosh i vogël. Këto 
përgatitje dhe ky edukim i personalitetit të imam Ridhait (as) për Xhevadin(a.s) 
në shkallën e udhëheqjes dhe imametit ishin të qarta në letrat që i dërgonte 
atij. Ai i kërkonte  që të dali në mejdan me qëllim që të ballafaqohet me njerëzit 
dhe të bashkëpunoi me ata, që personaliteti i tij të përqendrohet në zemra dhe 

                                                           
( 1 ) Ujun Ahbar Ridha (as) V. 2. F. 8  
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të praktikoi misionin e dhënies së bamirësisë, dhe të kryejë nevojat e njerëzve 
ashtu siç kërkonin. 

Në letrën e dytë duket qartë plani i përgatitjes dhe i edukimit të personalitetit 
të Xhevadit(a.s) në dhënien e të drejtës së shpenzimit të parave të babait të tij. 

Ai e nxiste në mardhëniet me beni Hashimin dhe ndjekësit e Ehli Bejtit (as) 
për të praktikuar misionin e udhëheqjes derisa të rritej dhe të bëhej i njëjtë me 
baballarët e tij prej Ehli Bejtit (as). 
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Imameti i Xhevadit (as) 

Koha e kalimit të imametit tek imam Xhevadi (as) ishte e rethuar me 
probleme të rrezikshme. Dialogjet dhe diskutimet u shtuan rretht personalitetit 
të imam Xhevadit(a.s) përshkak të moshës së vogël dhe se nuk kishte 
mbërritur moshën e pjekurisë. Mosha e tij ishte afërsisht shtatë vjeç në ditën 
që vdiq babai i tij. Historia na ka regjistruar mjaft biseda dhe dialogje rreth 
personalitetit të imam Xhevadit(a.s) dhe zgjuarsisë së tij për imamet. 

Të gjithë dijetarët, transmetuesit e hadithëve dhe myslimanët në përgjithësi 
u interesuan për këtë çështje të rrezikshme. Të gjithë myslimanët e dinin se 
vija e imametit tek Ehli Bejti(a.s) është e vazhdueshme dhe se imam Ali ibën 
Musa Ridhai(a.s) ka qenë më i njohuri i dijetarëve dhe i udhëheqësve politik në 
kohën e tij. 

Atëhere kush do të jetë imami mbas tij? 
Të gjithë pyetnin dhe të gjithë ndjenin zbrazëti sepse mosha e Xhevadit ishte 

e vogël, me përjashtim të besimtarëve të sinqertë dhe kuptuesve të vërtetave 
të gjëra. Për këtë ndjekësit e Ehli Bejtit të të gjitha shkallëve grumbulloheshin 
dhe diskutonin çështjen e imametit dhe rretht personalitetit të imamit mbas Ali 
Ridhait(a.s) Shejh Mexhlisi ka transmetuar nga libri (Ujnul mu’xhizat) disa 
ndodhira që ndodhën në atë periudhë të vështirë të moshës së imametit. 

«Ishte sezon i haxhit. Tetëdhjetë teologë dhe dijetar nga Bagdati dhe zona të 
tjera u grumbulluan dhe shkuan në haxh. Ata iu drejtuan Medines për të parë 
Ebu Xhaferin(a.s). Ata shkuan në shtëpinë e Xhafer Sadikut(a.s) sepse ajo 
ishte e zbrazët. Ata u ulën në një qilim të madh. Tek ata erdhi Menar dhe tha: 
Ky është i biri i Profet Muhamedit(s.a) duke treguar Abdullah ibën Ebi Xhafer 
dhe jo imam Xhevadin (as). 

Kush don të pyesi le ta pyesë atë. Atë e pyetën për disa gjëra por ai nuk u 
përgjigj ashtu siç duhet. Kjo gjë i bëri ndjekësit të habiten dhe të hutohen. 
Teologët u çuan për tu larguar dhe thanë: Nëse do ishte Ebu Xhaferi (as) nuk 
do përgjigjej kështu si Abdullahi dhe ne do të vazhdonim  pyetjet. Papritur u 
hap dera dhe hyri shoqëruesi dhe tha: Ky është Ebu Xhaferi (as). 

Të gjithë u çuan dhe e pritën atë duke e përshëndetur. Ai (as) kishte veshur 
dy këmisha dhe imamen (çallme) dhe pandofla.. Pastaj u ul. 

Të gjithë ranë në qetësi dhe pyetësi që pyeti më parë u çua dhe e pyeti 
imamin dhe ai iu përgjigj  ashtu siç duhet. Ata u gëzuan dhe bënë lutje për të 
dhe e lavdëruan. 

Pastaj i thanë se xhaxhai jot Abdullahi na u përgjegj kështu. Ai tha: Lai lahe 
ilallah. O xhaxha kjo është diçka e madhe tek Zoti (xhsh). Kur të qëndrosh para 
Zotit nesër dhe të thotë ty: Përse i jep përgjigje robëve të mi dhe në mesin e 
ymetit gjindet më i ditur se sa ti»(

200F

1). 

                                                           
( 1 ) Biharul Anvar: V.50. F.99. 
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Në një hadith të Ali ibën Xhafer xhaxhai i imam Ridhait (as) i cili jetoi kohën 
e vëllait të tij imam Musa ibën Xhafer dhe në kohën e djalit të vëllait të tij Ali 
ibën Musa Ridha(a.s) dhe në kohën e Xhevadit (as), thuhet: 

«Allahu e ndihmoi Ebu Hasanin (Ridhain) kur vëllezërit dhe xhaxhallarët e tij 
e kundërshtuan. Ai përmendi një hadiht derisa e përfundoi në thënien e tij. 
«Unë u çova dhe kapa dorën e Ebi Xhafer Muhamed ibën Ali Ridha (as) dhe i 
thashë: Dëshmoj në Zot ti je imami im»(

201F

1).  
Ky hadith dhe ai që përmendëm më lart e të tjerë të ngjashëm me ta, na e 

bëjnë të qartë interesimin dhe përkujdesjen e madhe rreth çështjes së 
imametit mbas vdekjes së imam Ridhait (as). Po ashtu na duket qartë mosha e 
imam Xhevadit(a.s) i cili lindi në vitet e fundit të jetës së babait të tij. Kjo gjë 
shkaktoi zemërin tek ndjekësit e Ehli Bejtit (as) për vijën e imametit mbas 
imam Ridhait (as). Ata gjithmonë e pyetnin atë kudo që takoheshin dhe ai i 
siguronte ata se imam mbas tij do të jetë djali i tij dhe se ai do të lindi. Kur lindi 
imam Xhevadi (as) ishin po ato pyetje që i shtroheshin imam Ridhait(a.s) për të 
ditur se kush do të jetë imam mbas tij. 

A nuk është i vogël Xhevadi? Si ka mundësi që të mbajë përgjegjësinë e 
imametit dhe çështjet e tij dhe ai ndodhet në atë moshë? Imam Ridhai (as) i 
siguronte ata se imam mbas tij është Muhamed Xhevadi (as). 

Ali ibën Esbat ka transmetuar hadith nga Jahja ibën San’ai: «Unë shkova një 
ditë tek Ebu Hasani (Ridhai) në Meke. Ai po qëronte një banane dhe ushqente 
Ebu Xhaferin Unë i thashë atij: U bëfsha kurban për ty ky është i linduri i 
bekuar? 

Ai tha: Po o Jahja ky është i linduri ku nuk gjindet i ngjashëm me të në këtë 
kohë në islam dhe është më i bekuari...» (

202F

2). 
Ibën Kuluvijetu ka transmetuar nga Kulejni nga Hysejn ibën Muhamed nga 

Hajrani nga babai i tij i cili ka thënë: Unë ndodhesha tek Ebi Hasani (Ridhai) në 
Horasan. Një person i tha: O Zotnia ime nëse imameti është tek ti ku do të jetë 
pastaj? Ai (as) tha: Tek Ebi Xhaferi, djali im. Pyetësi i tha se është i vogël në 
moshë. Ebu Hasani (as) tha: «Allahu (xhsh) e dërgoi Isain(a.s) Profet, mbajtës 
të sheriatit në moshë më të vogël se sa mosha e Ebi Xhaferit»(

203F

3). 
Muamar ibën Hal-lad ka thënë: Unë dëgjova Ridhain (as) i cili thonte: «Ju 

nuk keni nevojë për atë. Ja ku është Ebi Xhafer. Unë i kam dhënë vendin tim 
dhe e kam ulur në uljen time. Pastaj tha: Ne Ehlu Bejti, të vegjëlit tanë 
trashëgojnë të mëdhejtë tanë»(

204F

4). 
Po ashtu dijetarët, teologët e pohuan imametin e tij edhe pse ishte në moshë 

të vogël. 
Gjithashtu ne shohim Me’munin i cili e pohon këtë gjë ku prezantoi martesën 

e vajzës së tij umi Fadëll me imam Xhevadin(a.s). 
Në anën tjetër gjejmë kadiun e shtetit abasit në atë kohë Jahja ibën Ekthem i 

cili e pohon imametin e imam Xhevadit (as), dhe të njohurit e beni abasit u 
detyruan të dorzohen para shkallës së lartë të dijenive që kishte imami (as) 
                                                           
( 1 ) Biharul Anvar: V.50. F.21. 
( 2 ) Biharul Anvar: V.50. F.35. 
( 3 ) Biharul Anvar V. 50 F.24. 
( 4 ) Fusulil Muhimetu i ibën Sabag El-Malikij  
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mbasi ishin prezentë në diskutimin që u bë në mes Xhevadit (as) dhe Jahja 
ibën Ekthem në pallatin e Me’munit (halifi abasit). 

Kur njerëzit e kundërshtuan Me’munin për martesën e vajzës së tij me imam 
Xhevadin(a.s), ai i tha atyre: Përsa i përket djalit të tij (Ridhait) Muhamedin unë 
e zgjodha se ai është më i larti se dijetarët dhe të njohurit me gjithëse është i 
vogël  në moshë. 

Ata thanë: Ky djalë është i vogël e çfarë diturie dhe urtësie gjindet tek ai, 
lëre atë o ti prijës i besimtarëvë të mësoi pastaj bëj çfarë të duash. 

Ai i tha: Më duket se ju dyshoni në fjalët e mia. Nëse doni sprovojeni ose 
sillni një person ta sprovoi pastaj thoni çfarë të doni për atë. 

Ata thanë: A na lejon ta bëjmë këtë gjë? 
Ai i tha: Po. Ata dolën prej tij dhe mendimtarët e tyre u mblodhën tek Jahja 

ibën Ekthem që të jetë ky ai që do ta ballafaqoi Xhevadin (as) me pyetje. 
Të gjithë u grumballuan tek Me’muni. Të pranishmit ishin personelitete të 

njohura në atë kohë si dhe njerëz të zakonshëm. Jahja ibën Ekthem iu afrua 
imam Xhevadit(a.s) dhe e pyeti për disa çështje dhe imam Xhevadi(a.s) iu 
përgjigje me përgjigje të mrekullueshme dhe i sqaroi ashtu siç duhej»(

205F

1). 
Prej pyetjeve që Jahjai i bëri imam Xhevadit(a.s) ishte: «Çfarë do të thuash 

për atë person që ka vesh ihramin (rrobat e haxhit) dhe bën gjueti? 
Ebu Xhaferi (as) i tha: Në hallall apo në haram, i ditur ka qënë apo i paditur, e 

vrau me qëllim apo gabim, vrasësi ka qenë i vogël apo i madh, i lirë apo i 
robëruar, fillues për vrasje apo rikthyes. Ka qenë shpend apo diçka jetër, prej 
të vegjëlve apo prej të mëdhenjëve, këmbëngulës ka qenë apo pendues, ka 
qenë natë apo ditë kur bëri gjueti. Ka pas vesh ihramin për umretu apo për 
haxh. Jahjai nuk ishte në gjendje të përgjigjej»(

206F

2). 
Vërtet të gjithë u dorëzuan dhe e pohuan imametin e imam Xhevadit (as) me 

qëllim që vija e baballarëve të tij të mos shkëputej dhe Ai (as) të jetë vazhdues 
i predikimit të shpalljes hyjnore dhe të mbajë përgjegjësinë e udhëheqjes në 
anën politike dhe dijetare. 

 

                                                           
( 1 ) Ibën Sabag El-Malikij. Fusulil Muhimetuf i ahvalil eimetu 
( 2 ) Mesudi i thbatul vasijetu .batuar në exhet F.189 
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Pozita dijetare e imam Xhevadit (as). 

Imam Xhevadi (as) gjatë gjithë kohës që ishte imam  kohë e cila zgjati afërsisht 
shtatëmbëdhjetë vjet,  ndihmoi në pasurimin e shkollës së Ehli Bejtit (as) me dituri 
dhe ndihmoi në mbrojtjen e trashëgimive të medresesë e cila në atë kohë dallohej 
në mbështetjen e saj tek Kurani dhe Syneti i Profetit (sa) për kuptimin dhe nxjerrjen 
e ligjeve të nevojshme për njerëzit.  Medreseja e Ehli Bejtit (as) kujdesej për 
njohuritë dhe dituritë mendore për të cilat ndihmuan imamët dhe nxënësit e tyre në 
rritjen dhe zgjerimin e tyre derisa u bënë murë fortifikues për mendimin dhe sheriatin 
islam. 

Imam Xhevadi (as) u mbështet në disa mënyra (njëlloj si baballarët e tij) në vijën e 
diturisë dhe më të njohurat: 

1 - Mënyra e studimit dhe e mësimit të dijetarëve dhe të aftëve në kuptimin e njohurive të 
sheriatit. Ai i nxiste ata në shkrimin e atyre thënieve që e kishin burimin tek Ehli Bejti (as) 
dhe i urdhëronte që të botonin me kapituj të ndarë në veçanti ato thënie, si dhe t’i 
shpërndajnë ato botime. Kjo me qëllim që njohuritë e sheriatit të sqarohen sa më tepër dhe 
myslimanët ti mësojnë dhe ti zbatojnë. 

Ky rrol i imam Xhevadit (as) ishte i njëjtë me atë rrol që zbatuan baballarët e tij(a.s). 
Dijetarët e hadithit përmendin një numër të as-habëve të imam Xhevadit(a.s) të cilët u 

edukuan në dorën e tij dhe morën prej atij dhe prej baballarëve të tij dituritë dhe njohuritë 
islamike. Kështu ata u bënë bashkues në mes imamit dhe ymetit. 

Shejh Tusi në librin e tij «El- Rixhal» i ka regjistruar as-habët e imam Xhevadit(a.s) dhe 
transmetuesit e haditheve të cilët i morën dituritë e tyre prej tij, ata janë afërsisht njëqind 
persona dhe prej tyre ishin dy gra. 

Të gjithë ata shkruan libra në fushat e ndryshme të diturisë dhe njohurive islame, duke e 
pasuruar së tepërmi mejdanin me përhapjen e mendimit të drejtë islam. 
2 - Mënyra e dytë ka qenë përhapja e dijenisë, e njohurisë, zgjerimi i rrethit të thirrjes 

islame, njohja me mendimin islam dhe forcimi i bazave të sheriatit sipas rrugës së Ehli Bejtit 
(as). 

Imam Xhevadi(a.s) së bashku me baballarët e tij(a.s) u mbështetën në emërimin e 
përfaqësuesve dhe shpërndarjen e tyre në të gjitha zonat e ndryshme islame me qëllim që të 
jenë thirrës në islam dhe predikues të ligjeve islame. 

Të shumtën e veprimeve ato i vepronin në fshehtësi për shkak të kontrolleve të qeverisë. 
3 - Prej mënyrave të rëndësishme dhe ndikuese të cilën ndoqi imam Xhevadi (as) për 
përhapjen e mendimit islam, kulturimin e ymetit, mbrojtjen e sheriatit origjinal dhe 
pastërtinë e tij, ka qenë mënyra e dialogjeve dhe diskutimeve. Librat e historisë na kanë 
regjistruar lloje të ndryshme prej dialogjeve  në të gjitha fushat e diturisë dhe njohurisë. 
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Situata politike në kohën e imam Xhevadit (as) 

Periudha politike në kohën e imam Xhevadit(a.s) ishte e dallueshme nga të parat sepse në 
këtë periudhë u lehtësuan toturimet dhe terrorizmi, për imamët e Ehli Bejtit (as) dhe 
ndjekësit e tyre. Kjo ka qenë periudha e Me’munit dhe Mu’tasamit. Por nga ana tjetër ajo ka 
qenë periudhë e konfliktit në mes qendrave forcuese abasite për shkak të vrasjes së Eminit 
prej Me’munit, dhënies së vilajetit të ahdit imam Ridhait (as), martesa e tij me vajzën e 
Me’munit dhe martesa e imam Xhevadit me vajzën e Me’munit Umi Fadëll në shtesë të disa 
parullave politike që shfaqi Me’muni për favorizimin e imam Aliut (as) mbi të gjithë njerëzit 
mbas Profet Muhamedit (sa), në kohën e imam Xhevadi (as). 

Qëllimi i Me’munit me ato parrulla politike ishte qetësimi i mendimit të përgjithshëm 
dashamirës për Ehli Bejtin(a.s) dhe të thithte shpirtin e revolucionit prej alevijeve. Edhe pse 
veproi kështu Me’muni u ballafaqua me disa revolucione, alevite. 



 171 

 

 

 

Imam Xhevadi dhe puna politike 

Po të studiojmë me vëmendje dokumentat e ardhura nga imam Xhevadi(a.s) (shkrime dhe 
hadithe)si dhe qëndrimin e shtetit abasit në drejtim të imam Xhevadit (as) jemi në gjendje të 
kuptojmë se imam Xhevadi (as) ka qenë në krye të shtetit politik dhe ideologjik. Ai zbatonte 
rrolin e tij në fshehtësi dhe për atë gjindej një pozitë e lartë ndikuese në thellësi të 
ndërgjegjes së ymetit dhe botëkuptimit të tij. 

1 - Letrat: Historia na ka regjistruar disa prej letrave të imam Xhevadit (as) drejtuar 
shokëve, ndjekësve dhe sipërmarrësve të tij. Këto letra sqarojnë më së miri rrolin aktivist të 
imamit(a.s) në anën politike. 

Leximi i atyre letrave me vëmendje dhe studimi i situatës politike shoqërore 
rrethuese na paraqesin vërtetësitë e mëposthme se: 

- Imam Xhevadi (as) ka qenë në krye të kësaj kështjelle politike, ideologjike dhe i drejtonte 
me hollësi dhe urtësi në të gjitha zonat islame këto veprime mendore politike në përmjet 
mjeteve të asaj kështjelle. 

- Fshehtësia, dhe mbështetja tek përfaqësuesit në transportimin e ligjeve dhe mendimeve të 
sakta islame dhe thirrja në vijën e Ehli-Bejtit (as) (si përfaqësues origjinal të islamit) dhe 
përhapja e imametit të tyre dhe dashurisë për to. 
- Ndihmesat ekonomike që i vinin imam Xhevadit (as) prej ndjekësve dhe përfaqësuesve të tij, 
ai i shpenzonte nëpër aktivitetet dhe veprimet e tij në predikim.  
2 - Hadithe dhe vasijete: 

Prej dokumentave historike të cilat sqarojnë prezencën e punës politike tek 
imam Xhevadi (as) janë hadithet dhe porosirat drejtuar shokëve të tij për të 
punuar në fshehtësi dhe të kenë kujdes mos bien në humnerën e gabimeve 
ashtu siç ranë ndjekësit e Ehli Bejtit(a.s) para tyre. 

Ndër ato këshilla dhe porosira të imam Xhevadit përmendim: 
1 - «Vepruesi me padrejtësi, ndihmuesi i tij dhe pëlqyesi i veprimit të tij janë 

partnerë»(
207F

1). 
2 – Tre gjëra nëse gjinden tek çdo person nuk pendohet, lënia e nxitimit, 

mushovere, (konsultimi) dhe mbështhtja tek Zoti (xhsh)(
208F

2). 
3 - Mos i sqaroni çështjet para ndodhësi së tyre se do të pendoheni»(2). 
Qëllimi i imam Xhevadit(a.s) me këto këshilla drejtuar shokëve të tij ka qenë 

përgatitja e tyre për të punuar në fushën e predikimit të shpalljes hyjnore dhe 
të përhapjes së mendimeve politike të sakta. Ai i thonte atyre që të 
përkujdesen dhe të mendohen thellë në këto veprime dhe mos përdorin 
reagime negative por të konsultohen dhe të studiojnë çdo mendim me qëllim 
që mos bien në gabime dhe të përfitojnë prej mendimeve të tjerëve. 

                                                           
(1) Fusulul Muhimetu: Dhikri imam Xhevadit  

2 - 3) Fusulul Muhimetu: Dhikri i  imam Xhevadit ( 
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Qëndrimi i shtetit për imamin: 

Studimet dhe analizat e qëndrimit të dy halifave abasit për imam(a.s) 
Xhevadin (as), tregojnë me qartësi personalitetin drejtues të imamit dhe 
pozitën e tij të lartë që zinte tek  myslimanët dhe animi i ymetit kah ai sepse ai 
përfaqësonte imametin e Ehli Bejtit (as), në atë kohë. 

Për këtë gjejmë Me’munin i cili i kërkon imam Xhevadit(a.s) të vijë nga 
Medinia në vitin (211) të hixhrit dhe martesa me vajzën e tij Umi Fadëll. 
Me'muni hyri në konflikt me të afërmit e tij për shkak të kësaj martese. Ai u 
përpoq të kuptonte qëndrimin e imam Xhevadit(a.s) dhe ta bashkonte me 
ndihmuesit e tij... 

Por imam Xhevadi(a.s) ishte në të kundërtën e asaj. Ai vepronte rrolin e tij 
me hollësi dhe studim. Ai lëvizte  në kohët e duhura dhe të përshtatshme. 
Pastaj ai nuk pranoi të qëndroi në Bagdad me qëllim që të jetë larg ndjekjeve 
dhe bllokadave të shtetit. Për këtë ai u kthye në Mendine për të zbatuar planet 
dhe të realizoi qëllimet e lidhura me të si imam që ishte dhe predikues i 
sheriatit. 

Mbas vdekjes së Me’munit në pushtet erdhi Mu’tesami. Ai ishte si të parët e 
tij në frikë prej imametit të Ehli Bejtit (as) dhe pozitës së lartë të tyre që kishin 
në shoqërinë islame. 

Mu’tasami e ftoi imam Xhevadin(a.s) në vitin 219 që të shkoi në Bagdad 
(sepse ai i frikësohej zgjerimit të ndikimit të tij në njerëz), për të qenë më afër 
mjeteve kotrolluese të shtetit dhe për ta larguar nga rroli i tij predikues. 

Vërtet shkuarja e imamit(a.s) në Bagdad u bë dhe nuk qëndroi gjatë në 
Bagdad derisa vdiq në vitin 220 të hixhrit. 

Ibën Shehërashub thotë: «Kur Mu’tasami erdhi në pushtet filloi të kontrolloi 
gjëndjen e imamit. Ai i shkroi Abdul Melik El-Zej-jat që ta dërgoi tek ai imam 
Xhevadin(a.s) dhe Umi Fadëll. El-Zej-jat dërgoi Ali ibën Jaktinë tek imam 
Xhevadi për ta njoftuar rreth urdhërit të Mu’tasamit. Ai (as) u përgatit dhe u nis 
për në Bagdad. Mu’tasami e shoqëroi dhe e nderoi atë së bashku me Umi 
Fadëll duke i dhënë dhurata. 

Disa historianë thonë se Mu’tasami e kreu vrasjen e imam Xhevadit (as) 
duke vendosur helm në ushqim. Për këtë ibën Babevejh thotë: 
«Mu’tasami e helmoi Muhamed ibën Ali»(

209F

1). 

Mbas kësaj jete të shkurtër e cila zgjati afërsisht njëzet e pesë vjet, e mbushur 
me dituri, xhihad... etj imam Xhevadi udhëtoi për tek Zoti i tij. Ai vdiq në 
Bagdad në muajin Dhul Hixheti në vitin 220 të hixhrit dhe u varros në varrezat 
e kurejshëve me gjyshin e tij Musa ibën Xhafer (alejhi selam). 

                                                           
( 1 ) El-Menakib v.4 /Dhikri i Xhevadit (as) 
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Imam Ali El-Hadi 
(alejhi selam) 
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Imam Ali El-Hadi(a.s) lindi në vendin e quajtur Sarja (i cili ndodhet në 
Medine) në mesin e muajit të Dhul-Hixhetit në vitin 212 të hixhrit. Babai i tij 
është imam Xhevadi (as), trashëguesi i diturive të Ehli Bejtit, mbartësi i njohuri 
të shpalljes, udhërrëfyesi për urtësi dhe orientim, imami i myslimanëve në 
kohën e tij. Atë e quanin Zotnia e Ehli Bejtit(a.s) dhe asnjë nuk e fshihte këtë 
gjë me gjithë situatat e vështira politike dhe rrymës armiqësore për Ehli Bejtin 
(as).  

Imam Xhevadi e ka emëruar imam Ali El-Hadi në disa thënie prej tyre 
përmendim: 

1- Ismail ibën Mahran ka thënë:Kur Ebu Xhaferri (Muhamed Xhevadi) doli 
nga Medinia për të shkuar në Bagdad sipas kërkesës së Mu’tasamit, i thashë 
atij u bëfsha kurban për ty unë i frikësohem asaj fytyre, prandaj po të pyes se 
kush do të jetë mbas teje?Atij i lotuan sytë derisa lotët lagën mjekrën e tij dhe 
tha:«Imameti mbas meje është për djalin tim Aliun»(

210F

1). 
Shejhu Mufid ka thënë: Ebu Kasimi Xhafer ibën Muhamedi nga Muhamed 

ibën Jakub nga Hysejn ibë Muhamed nga Hajranij nga babai i tij i cili ka thëntë: 
«Unë shkoja tek Ebi Xhaferri (as) për të kryer ato punë të ngarkuara. Ahmed 
ibën Muhamed ibën Isa El-Ash’arij vinte çdo natë për të mësuar lajmet rreth 
Ebi Xhaferrit (as). Kur dërguesi i Ebi Xhaferit shkonte tek Hajranij, Ahmedi 
çohej dhe e linte të dërguarin vetëm me Hajranin. Një natë kur erdhi i dërguari i 
Ebi Xhaferit Ahmed ibën Isa u çua për të më lënë mua dhe të dërguarin të 
bisedojmë. Kur po dilte ai dëgjoi ato fjalë. I dërguari tha: «Zotnia jote të çon 
selam dhe të thotë ty se unë do të vdes dhe imameti është për djalin tim 
Aliun(a.s). Ai është udhëheqësi i juaj mbas meje siç isha unë mbas babait 
tim»(

211F

2). 

                                                           
( 1 ) Fusulu muhimetu i ibën Sa bag El-Melekij F. 277 
( 2 ) El-Irshad i Shejh Mufidit F. 328. 
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Të veçantat e imam Ali El-Hadi (as) 

Imam Ali El-Hadi është një prej imamëve udhërrëfyes, maja e dijetarëve, 
besimtarëve, reformatorëve, ylli ndriçues i jetës së ymetit në të gjitha fushat e 
tij Prandaj ai ishte burimi i frikës dhe i zemërimit për udhëheqësit sundues. 

Ai(a.s) është shembull në morale, në besim, në thjeshtësi, në kundërshtimin 
e padrejtësisë, dhe të padrejtëve, fener ndriçues i diturive dhe i veprave. Vërtet 
dijetarët dhe personalitetet politike dhe historianët e cilësuan me ato që ai i 
meriton. Ebu Abdilah El-Xhulejd e ka cilësuar në thënien e tij: «Pasha Zotin e 
plotfuqishëm ai është më i përsosuri i banorëve të tokës dhe më i përsosuri 
tek Allahu në kohën e tij»(

212F

1). 
Abdul-Haj ibën Imad El-Hanbel ka thënë rreth cilësive të imam Hadit (as): 

«Ebu Hasani Ali ibën Muhamed ibën Ridha ibën Kadhim, ibën Musa ibën 
Xhafer Sadik El-Alevijul Hysejniju i njohur me pseudonimin (Hadi) ka qenë 
imam, teolog, besimtar më i famshëm»(

213F

2). 
Tabarsi në një thënie të tij e cilëson imam Hadin duke thënë: «Pseudonimet 

e tij janë:« Nakij, alim, fakih, emin, taj-jib». 
Sibët ibën Xhevzij El-Hanefij ka thënë rreth imam Hadit (as), dhe ka 

regjistruar ndodhitë e shkuarjes së imamit prej Medines në Samarra:« Jahja 
ibën Hartheme ka thënë: Unë shkova në Medine. Kur hyra në të u dëgjua një 
zhurmë e madhe prej njerëzve duke iu frikësuar Aliut (as) sepse ai ishte 
bamirës për ata, gjithmon shkonte në xhami, nuk ishte i anuar nga kjo botë. 
Jahja tha:« Unë fillova ti pushoj ata, dhe   betohem se nuk jam urdhëruar ti bëj 
keq atij. Pastaj unë kontrollova shtëpinë e tij dhe nuk gjeta tjetër gjë përveç 
kuranit, librat e lutjes, dhe libra të njohurive. Ai u madhërua në sytë e mi dhe 
fillova ti shërbej atij»(

214F

3). 
Në Samarra e sulmuan shtëpinë e imam Hadit (as) dhe e kontrolluan. 

Rrugëtarët cilësuan gjëndjen e imamit(a.s) kur sulmuan natën:« Ata e sulmuan 
shtëpinë e tij dhe nuk gjetën gjë në të. Atë e gjetën në një dhomë të mbyllur i 
cili kishte veshur xhybe prej leshi i ulur mbi gurë e rërë, i drejtuar tek Zoti 
(xhsh)duke lexuar ajete të Kuranit»(

215F

4). 
Shikuesi dhe studuiesi i dokumentave historike mund të mësoi pozitën e 

imam Hadit, ibadetet e tij, mardhëniet me njerëzit, dhe respektin e të gjithëve 
për atë. 

                                                           
( 1 ) Meadhirul Kuberaa V.3 F.96 
( 2 ) Shedheratul Dheheb V. 3 F. 129. I marrë nga: Muhamed Ali Dëhejli në librin Imam Hadi 
( 3 ) Tedhkiretul Havas  F.360 
( 4 ) Tedhkiretul Havas F.360 
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Imam Hadi(a.s) dhe konflikti politik: 
Jeta e imam Hadit(a.s) ishte e mbushur me fatkeqësira dhe ashpërsira. Ai 

jetoi në periudhën e udhëheqësve abasit të cilët ishin tepër të ashpër në 
bashkëpunime me ndjekësit e Ehli Bejtit. Ai (as) shikoi fatkeqësitë e fëmijëve 
të Fatime Zahra(a.s) që i vinin prej duarve të sunduesve abasit. 

Imam Hadi(a.s) jetoi imametin e tij në kohën e mbetur të Mu’tasamit, të 
Vathikit i cili sundoi pesë vjet e shtatë muaj. Sundimin e Mutevakelit që zgjati 
katër mbëdhjetë vjet, sundimin e djalit të tij Muntesari (gjashtë muaj), 
sundimin e Musteinit (dy vjet e nëntë muaj) sundimin e Mu’tezit (tetë vjet e 
gjashtë muaj) dhe në fund të sundimit të tij vdiq imam Hadi (as). 

Kjo periudhë kohe ishte e mbushur me ndodhira dhe konflikt politik të 
ashpër në mes alevijve dhe abasitëve. Fatkeqësitë e këtyre ndodhive prekën 
edhe imam Hadin(a.s) edhe pse ai nuk planifikonte për veprim të armatosur, 
sepse ai e dinte përfundimin e këtij veprimi. Por sunduesit abasit i 
frikësoheshin atij dhe e dinin se ai është Zotnia e Ehli Bejtit(a.s) dhe imami i 
ymetit. Imam Hadi(a.s) i përkrahte revolucionet alevite dhe përpiqej në rritjen 
dhe forcimin e kuptimit politik, tërheqjen  e njerëzve rreth tij. 

Ai praktikonte rrolin e edukuesit, orientuesit, përgatitësit për të ballafaquar 
sunduesit e padrejtë, si dhe përhapjen e botkupimit të saktë islam dhe të 
njohurive ideologjike dhe teologjike të vërteta. Po ashtu ai i njihte njerëzit me 
bazat e islamit në sundim  politik si dhe cilësitë e udhëqësit të drejtë. 

Si pasojë e frikës së sunduesve abasit prej imam Hadit(a.s) ata e vendosën 
nën kontroll atë duk i vënë spiunë, të cilët mblidhnin të dhëna rreth lëvizjeve  
të tij, me qëllim që të mudësohen ta largojnë atë dhe ndikimet e tij menduese 
dhe politike nga njerëzit. 

Ai i cili lexon jetën e imam Hadit (as) që nga vdekja e babait të tij e pastaj 
kohën kur filloi misionin e imametit e deri në vdekjen e tij, do të shohi se ajo 
është një jetë e mbushur me ballafaqime dhe durim, me qëndrueshmëri në 
besim dhe politikë. Ai jetoi me sundues të cilët mbanin urrejtje për familjen e 
Ebi Talibit(a.s) dhe në veçanti pasardhësit e imam Aliut (as) Fatimes(a.s) dhe 
përpiqeshin për ta zhdukur këtë pemë të bekuar. 

Jetën e tij politike imam Hadi(a.s) e filloi në fundin e sundimit të Mu’tesamit 
abasit i cili erdhi në pushtet në vitin 218 të hixhrit dhe vdiq në vitin 227 të 
hixhrit. Ndërsa imam Hadi(a.s) e filloi misionin e imametit në vitin 225 të 
hixhrit. 

Mbas vdekjes së Mutasamit në pushtet erdhi djali i tij Vathik në vitin (227 të 
hixhrit). Ai nuk ishte më i mirë se babai i tij në politikë dhe përkujdesje. Por 
historianët thonë se Vathik ka qenë më i butë për familjen e Ebi Talibit, dhe në 
kohën e tij nuk u vra asnjë alevit. Po ashtu ai bëri barazi në dhënie kur ndau 
pasuri për banorët e Mekes dhe Medines. Në këtë kohë imam Hadi(a.s) 
banonte në Medine duke zbatuar rrolin e tij në drejtim të diturisë, ibadetit, 
udhëzimit. Në atë kohë ishte djalë i ri por personaliteti i tij ishte i lartë, zemrat 
e njerëzve ishin të mbushura me dashuri për Atë(a.s), veçanërisht në ato 
qëndra ku gjindeshin me shumicë ndjekësit e Ehli Bejtit (as). 
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Imam Hadi dhe Mutevekel abasi: 

Mutevekel (Xhafer ibën Mu’tasam) erdhi në hilafet mbas vdekjes së Vathikit 
në vitin 232 të hixhrit. Mutevekeli mbante urrejtje të ashpër për Ali ibën Ebi 
Talibin(a.s) dhe Ehli Bejtin e tij (as). Ai i torturonte alevijtë me tortura të rënda, 
po ashtu ai i bënte atyre bllogada ekonomike dhe ndalonte ndihmesën e tyre. 

Prej pamjeve urrejtëse dhe armiqësore të Mutevekelit për Ehli Bejtin(a.s) 
përmendim: 

1 - Urrejtja e tij për imam Aliun dhe përpjekjet që bënte për të përhapur fjalë 
jo të mira për atë. 

2 - Shkatarrimi i varrit të imam Hysejnit (as) dhe torturimi i vizitorëve të varrit 
të tij. 

3 - Bllokada ekonomike për alevijtë dhe ndalimi i njerëzve për t'i ndihmuar 
ata me qëllim që të vdesin urie. 

4 - Presionet mbi imam Hadin(a.s), tërheqja e tij prej Medines dhe vendosja 
nën kontroll si dhe presionet politike mbi të. 

5 - Përpjekjet për të gjetur zëvendës të pa aftë për imametin e Ehli Bejtit (as) 
dhe propozimi i Musait vëllai i imam Hadit(a.s) për këtë mision dhe dështimi i 
saj. 

6 - Përpjekjet për vrasjen e imam Hadit (as)  
7 - Vrasja e kryengritësve dhe revolucionarëve alevit, të cilët u strehuan në 

xhihad kur panë padrejtësitë e politikës së sundimit abasit. 
Të gjitha këto ndodhira historianët i kanë shënuar në librat e tyre. 
Ibën Ethiri ka thënë: «Në vitin 236 të hixhrit Mutevakeli dha urdhër për 

shembjen e varrit të Hysejnit dhe (as) të shkatarrohen ç’ka ndodhej përreth tij, 
dhe të mbillen pemë dhe vendi i varrit të vaditet. Po ashtu njerëzit të ndalohen 
për vizita. Ai thirri kryetarin e xhandarmërisë që t'i thotë  njerëzve: Atë që do të 
gjindet tek varri i Hysejnit mbas tre ditësh, ne do ti burgosim»(

216F

1). 
Ebu Ferexh El-Asfahani ka thënë: «Mutevakeli ka qenë i ashpër me Familjen 

e Ebi Talibit, i ligë për  ndjekësit e tyre, urrejtës për ata, nuk ka pas mendime të 
mira për ata. Ai ra dakort që Ubejdullah ibën Jahja ibën Hakan (ministri i tij) të 
thonte mendime të këqia për ata etj... Ashpërsia e tij për alevitët mbërriti në atë 
shkallë ku nuk ishte parë ndonjëherë. Ai e shkataroi varrin e Hysejnit(a.s) dhe 
vendosi në të gjitha rrugët njerëz të armatosur të cilët kur gjenin ndonjë vizitor 
e kapnin dhe e dërgonin tek Mutevakeli dhe ky ose e torturonte ose e vriste. 

Pastaj Asfahani flet për fatkeqësitë e alevijve dhe fëmijëve të tyre duke 
thënë: «Mutevakeli vendosi mëkëmbës të Medines dhe Mekes Umer ibën 
Ferexh El –Rehxhij. Ai e ndaloi familjen e Ebi Talibit të bashkoheshin me 
njerëzit dhe i ndaloi njerëzit ti ndihmojnë ata. Ai i lajmëronte njerëzit se 
                                                           
( 1 ) El-Kamil fitarih V.7. F.55 
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nëqoftëse një person do ti ndihmoi ata qoftë me pak ai do të torturohet dhe i 
rriste taksat e tij...» (

217F

1). 
Kështu na flet historia për fatkeqësitë dhe padrejtësitë që iu bënë familjes së 

Ebi Talibit në kohën e imametit të imam Hadit (as), zotnia e Ehli Bejtit(a.s) i cili 
i përcjell hidhërimet dhe dhimbjet dhe e forcon sa më tepër durimin. 

Mutevakeli e dinte se alevijtë përbënin fuqinë kundërshtuese dhe ai së 
bashku me ata që e rrethonin i frikësohej jashtë mase atyre. Prandaj ai 
përpiqej që ti shkëpuste prej myslimanëve dhe vendoste tortura, terrorisëm, 
gjakderdhje, marrjen e pasurive për ata që afroheshin me alevijtë ose ndiqte 
vijën e tyre. 

                                                           
( 1 ) Mekatilu Talibijin F.396 
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Prej Medines në Samarra: 

Kur pozita e imam Hadit (as) në Medine u bë e rrezikshme për pushtetin e 
Mutevakelit dhe fuqi tmerruese e cila i tmerroi elementët e pushtetit  abasit, 
psroçes verbalet u shtuan tepër po ashtu përpjekjet për akuzimin e imam Hadit 
(as). 

Kundërshtarët e tij u përpoqën të bindin Mutevakelin se imami(a.s) po 
përgatitet për revolucion dhe se ai po grumbullon para, armë, ushtri... Për këtë 
gjë Mutevakeli kërkoi që imami(a.s) të nxirret prej Medines dhe të çohet në 
qytetin Asker (Samarra) me qëllim që të jetë nën kontroll dhe ndjekje. Kjo 
ndodhi në vitin 243 të hixhrit. Në Samarra filluan veprimet e ashpëra politike 
dhe kontrollet e rrepta prej qeverisë kundra imam Hadit (as) dhe ndjekësve të 
tij. Herë përpiqeshin të vrasin imamin(a.s), herë tjetër për burgosjen e tij, për 
së treti kontrollohej shtëpia e tij dhe dërgohej natën tek Mutevakeli me akuzën 
se po bën përgatitje për revolucion. Herë përpiqeshin për të gjetur zëvendës 
për imam Hadin(a.s). Të gjitha ato përpjekje përfunduan me dështim dhe ishte 
ruajtja e Zotit ajo që e mbronte atë. 

Shejh Tabarsi thotë:« Mutevekeli përpiqej për të gjetur hile për sytë e 
njerëzve por nuk mundi»(

218F

1). 
Ai u përpoq me të gjitha fuqitë për ta ndaluar imamin(a.s) dhe për të izoluar  

rrolin e tij. Pastaj u përpoq që të gjej zëvendës në vend të imamit me qëllim që 
ky zëvendës të jetë prej ndjekësve të qeverisë dhe kjo çështje të jetë për 
interes të tij, por nuk ja doli qëllimit. 

Shejh Mufidi e transmeton këtë çështje dhe e ka shënuar. Ai thotë: 
«Mutevakeli thonte: Të mjerët ju vërtet çështja e djalit të Ridhait më lodhi. Unë 
u përpoqa që ai të bashkohej me mua por nuk pranoi. 

Unë u përpoqa që të gjej kohën e duhur për  këtë kuptim por nuk e gjeta. 
Disa prezentë i thanë atij: Nëse nuk ke gjet tek i biri i Ridhait(a.s) ato që don 
atëhere  është Musai vëllai i tij që han, pin pije alkolike, bën ashik, sille atë dhe 
bëje të njohur... kur Musai e pranoi, Eba Hasani e takoi atë në (kantaratul Sajf) i 
cili është vendi ku  takoheshin udhëtuesit. Imami(a.s) e përshëndeti dhe i’a 
dha hakun e tij, pastaj i tha atij: Ky burrë të ka sjellë për të poshtëruar ty dhe 
mos i thuaj atij se ti ke pirë verë…, frikësohu Zotit o vëllai im në veprimin e 
haramareve. Musai i tha atij: 

Ai më ftoi në këtë, por cila është rruga ime: 
Imami(a.s) i tha: Mos i humb vlerat tuaja, mos bëj mëkate, mos vepro 

harame, sepse qëllimi i tij është veçse të poshtroi ty. Musai nuk pranoi. Imam 
Hadi(a.s) i  përsëriti disa herë këto porosira dhe kur pa se Musai nuk i 
pranonte i tha:«Përsa i përket  asaj mbledhje në të cilën do të shkosh kurrë  as 
ti e as ai nuk do të bashkoheni  Musai qëndroi tre vjet i cili shkonte herët në 
portën e Mutevakelit... 
                                                           
( 1 ) I’lamul vara: F. 360 
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Nuk ishin këto mënyrat dhe metoda të vetme që zbatonin sunduesit abasit 
kundër imam Hadit(a.s), por armiqtë e Ehli Bejtit(a.s) përpiqeshin për të 
zbatuar rrolin më të rrezikshëm i cili ishte shfarosja e imam Hadit(a.s). 

Prej atyre përpjekjeve është kurthi që shfaqi Bat’haij kundra imam Hadit(a.s) 
duke i thënë Mutevakelit se imami po grumbullon para, ushtri, armë për 
revolucion. Mutevakeli  urdhëroi disa prej elementëve të kështjellës të shkojnë 
dhe  të sulmojnë shtëpinë e imamit natën dhe të bëjnë kontroll pastaj t’ja 
dërgojnë imamin(a.s) atij për gjykim. Ata e sulmuan shtëpinë e imamit(a.s) por 
nuk gjetën asgjë, përkundrazi ata e gjetën imam Hadin duke u falur e duke ju 
lutur Zotit (xhsh). 

Mutevakeli dhe armiqtë e Ehli Bejtit(a.s) nuk u mjaftuan me këto djallëzime 
dhe presione. Ai u mendua shumë herë dhe u përpoq ta vriste imami 
Hadin(a.s) mbasi nuk gjeti rrugë për fshehjen e personalitetit të tij dhe për 
izolimin e rrolit të tij. 

Një ditë Mutevakeli urdhëroi katër persona që të përgatiten për ta vrarë 
imam Hadin (as) kur të hyjë tek ai. Ai e ftoi imamin në pallatin e tij. Kur imam 
Hadi(a.s) hyri Mutevakeli e pa dhe zbriti prej shtratit dhe i doli përpara. Ai filloi 
ta puthë imamin(a.s) në faqe dhe i puthi dorën e tij. Në dorë kishte shpatën. 
Kur po e përshëndeste i thonte: O zotnia ime, o djali i Profetit të Allahut, o 
njeriu më i përsosur, o djali i xhaxhait tim, o Aba Hasan. Imam Hadi (as) i tha: 
«Unë kërkoj falje tek Zoti o prijës për të gjë. 

Ai i tha:« O Zotnia ime përse ke ardhur në këtë vakt? Imami i tha: Më erdhi i 
dërguari yt dhe tha se Mutevakeli të fton tek ai. Mutevakeli tha: Ka gjënyer i 
biri i gënjeshtares. Kthehtu o zotnia ime nga ke ardhur »(

219F

1). 

                                                           
( 1 ) Xhelaul Ujun i autorit Sejid Abdullah Shuber. 
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Revolucionet alevite: 
Situatat e rënda politike dhe udhëheqja e padrejtë ishin shkaqe të 

kryengritjeve dhe revolucioneve me armë, të cilat i drejtuan alevijtë në kohën e 
imam Hadit (as) në periudhën e sundimit të Mutevakelit. 

Më i njohuri i atyre revolucioneve ka qenë ai i Muhamed ibën Salih ibën 
Abdullah ibën Abdullah ibën Musa ibën Abdullah ibën Hasan ibën Hasan ibën 
Ali ibën Ebi Talib (as). Ai e lajmëroi këtë revolucion në « Sukijetu » pranë 
Medines. 

Po ashtu ka qenë revlocioni i Hasan ibën Zejd ibën Muhamed ibën Ismail 
ibën Zejd. Ai e shfaqi revolucionin e tij ne Tabarstan dhe zonat e Dilemit ku e 
pushtoi atë dhe qëndroi aty. 

Në këtë lëvizje mori pjesë Abdullah ibën Ismail ibën  Ibrahim ibën Muhamed 
ibën Abdullah ibën Xhaferr ibën Ebi Talib(a.s). Po ashtu mori pjesë Ahmed 
ibën Isa ibën Hysejn ibën Ali Ebi Talib(a.s). Ai njoftoi për lëvizje në vendet e 
Rrajit i cili ftonte në Hysejn ibën Zejd. 

Kështu pra kryengritjet dhe revolucionet e armatosura të alevijve kundra 
Mutevekel abasitit dhe padrejtësisë së tij ishin në vazhdim derisa Mutevakeli u 
vra dhe ai  ishte i dehur në pallatin e tij. Në vrasjen e Mutevakelit mori pjesë 
djali i tij Muntesari pastaj betimi për udhëheqjen i’u dha atij.  

Muntasari nuk ishte i rreptë me alevijtë. Ai hoqi presionet dhe terrorizmin 
prej tyre dhe ia ktheu pasuritë ku prej tyre ishte fedeku e cila u bë çështje 
historike. 

Ai i urdhëroi njerëzit që të vizitojnë varrin e Hysejnit(a.s) dhe varrin e imam 
Aliut(a.s), dhe i liroi alevijtë prej burgjeve. Ai vdiq në vitin 248 të hixhrit. 

Pastaj erdhi radha e Musteinit në hilafet. Ai është Ahmed ibën Muhamed 
ibën Mu’tesam. 

Gjendja u ashpërsua më tepër në Bagdad dhe në Samarra për shkak të 
shtypjes dhe padrejtësive. Në këtë periudhë të vështirë ndodhi rrevolucioni 
alevit i drejtuar nga Jahja ibën Umer ibën Jahja ibën Zejd ibën Ali ibën Hysejn 
ibën Ali ibën Ebi Talib në vitin 250 të hixhrit, në qytetin e Kufes. 

Pastaj u krye revolicioni i Hasan ibën Zejd ibën Muhamed ibën Ismail ibën 
Zejd ibën Hasan ibën Hysejn ibën Ali ibën Ebi Talib. Ky revolucion u zhvillua 
për shkak të përgjegjes së thërrjes së banorëve të Tabarstanit. 

E shumta e këtyre revolucioneve ftonin në kënaqësinë për Ehli Bejtin(a.s). 
Të gjitha këto ndodhira ndodhën në kohën e Musteinit. Kur ai u vra, në hilafet 
erdhi Mu’tezi. 

Në kohën e hilafetit të Mu’tezit gjendja politike dhe rendore në Samarra 
(Bagdad) dhe në zonat e tjera ka qenë më e keqe. 

Gjatë kësaj periudhe imam Hadi(a.s) i shihte ndodhirat dhe përpiqej në 
përhapjen e diturive dhe bazave origjinale të sheriatit si dhe në mbrojtjen e 
tyre prej duarve të liga. 
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Moraliteti i pushtetit abasit mbërriti në gjendjen më të ulët në atë periudhë. 
Krimet, ashpërsit, injoranca, prapambetja ishin sunduese në shumicën e 

njerëzve. Si pasojë e kësaj gjendje misioni i imam Hadit (a.s)ishte mbrojtja e 
shpalljes dhe edukimi i një brezi dijetarësh dhe thirrësish në islam, sepse ana 
e dijenisë dhe kultura përbëjnë bazën kryesore të ndërtimit të shoqërisë 
islame dhe shtetit islamik të përparuar dhe origjinal. 

Imam Hadi(a.s) ka qenë «Merxha» i dijetarëve dhe teologëve të kohës së tij. 
Shej Tusi në librin e tij « El-Rixhal» ka përmendur 185 nxënës dhe 

transmetues të hadithëve të cilët studiuan tek imam Hadi(a.s) dhe transmetuan 
hadithe nga ai. 

Mes’udi në librin: Muruxhi Dheheb thotë: Mua më bisedoi Muhamed ibën 
Ferexh nga Ebi Deametu i cili ka thënë: Unë shkova tek Ali ibën Muhamedi për 
ta vizituar kur ishte i sëmurë, i cili vdiq me atë sëmundje. Kur u përgatita për tu 
larguar ai më tha: «O Abu Deametu vërtet më është bërë obligimi haku i jot. A 
të flas me një hadith me të cilin do të kënaqesh? Ai tha: Sa nevojë që kam për 
atë o i biri i dërguarit të Zotit. Imam Hadi(a.s) tha: Babai im Muhamed ibën 
Musa ibën Xhafer(a.s) ka thënë: Babai im Muhamed ibën Hysejn(a.s) ka thënë: 
Babai im Ebu Hysejn ibën Ali(a.s) ka thënë: Babai im Ali ibën Ebi Talib (alejhi 
selam) ka thënë: Mua më ka thënë i dërguari i Allahut: O Ali shkruj. Unë i 
thashë: Ç’farë të shkruaj? Ai tha: Shkruaj: Bismilahi Rramami Rrahim. 

Besimi është ai që dëshmohet në zemra dhe e pranojnë veprat. Dhe islami 
është dëshmi me gjuhë dhe veprim. 

Ebu Deametu tha: O i biri i Profetit: Pasha Zotin nuk e di cili është më i mirë? 
Hadithi apo profesori? Ai tha: Ajo është broshurë me shkrimin e Ali ibën Ebi 
Talibit(a.s) dhe drejtshkrimi i Profetit (sa). E trashëgojnë atë i vogli prej të 
madhit. 
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Vdekja e imamit (as) 

Jeta e imam Hadit ka qenë jetë e mbushur me përpjekje, me dituri, me punë, 
me thirrje në librin e Allahut dhe në synetin e Profetit (sa). Në anën tjetër ka 
qenë e mbushur me konflikte politike për qëllimet e drejtësisë dhe për të 
ndihmuar të pa aftit. 

Ai (as) jetoi në vijën e sheriatit, dhe u ballafaqua me ndjekjet, terrorizmin, 
presionet e sunduesve të kohës që jetoi. Atë e nxorrën prej Medines së 
Profetit(s.a) ku në të zbatonte misionin e tij mendues, politik, shoqëror dhe u 
detyrua të banoi në Samarra që të jetë nën kontrollin e drejtë përdrejtë abasit. 

Ai (as) vdiq në muajin Rexheb të vitit 254 të hixhrit në Samarra dhe u varros 
në shtëpinë e tij. 

 
 

 
 
 
 
 

Imam Hasam Askeri  
 (alejhi selam) 
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Imam Hasan ibën Ali (as) lindi në Medinen Munovere në muajin Rabiu Thani i vitit 232 të 
hixhrit. Ai u quajt Askeri(a.s) përshkak të vendit asker në Samarra ku aty banoi me babanë e 
tij Hadin (as). 

Ai jetoi me babanë e tij njëzet e tre vjet e disa muaj. Gjatë kësaj periudhe ai u ushqye me 
dituritë e Ehli Bejtit (as) dhe mori prej babait të tij moralet e larta, dituritë e shumta, shpirtin 
e besimit të xhihadit etj…  

Ai ishte i njëjtë si baballarët e tij në dituri në veprime, në xhihad, në thirrje për reformimin 
dhe udhëzimin e ymetit të gjyshit të tij Muhamedi i biri Abdullahit (sa). 

Të shumta janë tekstet që sqarojnë imametin e Askeriut(a.s) i cili u shfaq në kohën e babait 
të tij imam Hadit (as). Prej tyre po përmendim ato që ka transmetuar shejh Mufidi në të cilët 
thuhet: 

Ebu Kasim Xhafer ibën Muhamed më ka lajmëruar nga Muhamed ibën Jakub nga Ali ibën 
Muhamed nga Muhamed ibën Ahmed El – Hindi nga Jahja ibën Jesar El – Anberi: «Ebu 
Hasan Aliu i biri i Muhamedit porositi djalin e tij para se të vdiste katër muaj dhe i tha se 
çështja e imametit është e tij dhe unë isha dëshmitar për atë së bashku me një grup 
dashamirësish. 

Po ashtu ka transmetuar: 
Ebu Kasim më lajmëroi nga Muhamed ibën Jakub, nga Ali ibën Muhamed, nga Is-hak ibën 

Muhamed, nga Muhamed ibën Jahja ibën Reab, nga Ebi Bekër El – Fehfeki i cili ka thënë: 
«Ebu Hasani më shkroi një letër. «Djali im Ebu Muhamedi (Askeriu) është më i dituri dhe më 
argumentuesi. Ai(a.s) është i madhi i fëmijëve të mi dhe ai është zëvendës. Tek ai do të kaloj 
çështja e imametit tonë dhe rregullat tona. Për ata që më pyesje mua, pyet atë sepse tek ai 
gjinden ato që ke nevojë»(

220F

1). 
Nëpërmjet këtyre teksteve e të tjerave të ngjashme me to, besimtarëve i'u bë e qartë po 

ashtu të gjithë myslimanëve se imameti mbas imam Hadit(a.s) është tek djali i tij imam 
Askeriu (as). Për këtë njerëzit e pranuan dhe u afruan rreth tij duke u mbështetur tek këto 
tekste dhe në ato dallime të shkëlqyeshme që gjindeshin tek imam Hasan Askeriu(a.s) prej 
diturisë, moralit, xhihadit… Misionin e imametit(a.s) e filloi mbas vdekjes së babait të tij i 
cili zgjati gjashtë vjet. Në këtë periudhe ai praktikoi përgjegjësitë e imametit, në dituri, në 
politikë siç vepruan baballarët e tij më parë. 

 

 

 

 

 

 

Personaliteti i imam Askeriut (as) 

Imam Askeriu(a.s) ishte i njëjtë si baballarët e tij në bujari,e në dituri... Ai ka qenë 
profesori i dijetarëve, shembullyesi i besimtarëve, udhëheqësi i politikës kundërshtare, i 
dashur në zemra me gjithë terrorizimin pushtues armiqësinë për Ehli Bejtin9a.s), dhe 
                                                           
(1 ) Irshad i shejh Mufidit. F.335 – 337. 
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ndjekjet e tij prej shtetit sundues. Me gjithë këto, halifat e kohës së tij nuk mundën të fshehin 
personalitetin e tij apo të izolojnë rrolin e tij politik dhe predikues. 

Ahmed ibën Ubejdullah ibën Hakan i cili ishte prej armiqëve të imam Askeriut (as) na 
sqaron pozitën e imam Askeriut në politikë dhe shoqëri. 

Ibën Shehër Ashbu ka transmetuar: 
Hysejn ibën Muhamed El-Ash’ari dhe Muhamed ibën Ali kanë thënë: Tek Ahmed ibën 

Abdullah ibën Hakan (Nasibij) në Kum u kujtuan alevijtë. Ai tha: Unë nuk kam parë tek ata 
të njëjtë si Hasani i biri i Muhamedit i biri i Ridhait. Ai erdhi dhe hyri Ebu Muhamedi  i cili 
ishte tek dera. Ai i kërkoi leje të pranishmëve dhe e takoi pastaj e uli tek vendi ku falej dhe 
filloi t'i flasë atij. Kur u çua ai e përcolli atë. Unë e pyeta babain tim rreth tij dhe më tha: O 
biri im ai është imam «i rafidëve». Nëse hilafeti do t’i iki beni abasit atë nuk e meriton tjetër 
prej beni Hashimit përveç atij për shkak të favorit të tij, nderit të tij, agjërimit të tij, namazit 
të tij, moraleve të tij… 

Unë gjithmonë pyesja për atë dhe njerëzit e madhëronin dhe kujtonin bujaritë e tij. Pastaj 
tha: Unë nuk kam parë asnjë dijetar si ai, dhe as më të ndershëm, as më të pastër në thënie 
se sa Hasan Askeriu»(

221F

1). 
Si pasojë e pozitës së lartë, vendit politik të tij dhe qëndrimit të tij në majën e politikës 

kundërshtuese në atë kohë, mjetet sunduese vendosën për atë diçka të ngjashme me 
detyrimin, duke e detyruar atë që të shkoi dy ditë në javë (të hënën dhe të ejten) tek qendra e 
hilafetit. 

Një prej shoqëruesve të imamit(a.s) na e cilëson shkuarjen e tij tek pallati i hilafetit duke 
thënë: «Profesori im (imam Askeriu)(a.s), ku nuk gjindej asnjë person i njëjtë si ai , çdo ditë 
hëne dhe të ejte  shkonte tek pallati i hilafetit… 

Rrugët ishin të mbushura me kuaj, mushka, gomerë, zhurmë, ku nuk gjindej vend për të 
ecur, dhe nuk mund të hyje në mesin e tyre. Kur vinte profesori im çdo gjë binte në qetësi,  
shpërndaheshin kafshët që rruga të zgjerohet. 

Pastaj ai hynte tek pallati. Kur dilnin portierët e pallatit thërrisnin: Sillni mushkën e Ebi 
Muhamedit. Të gjithë pushonin dhe kafshët shpërndaheshin derisa të kalonte»(

222F

2). 
Kështu na e pasqyrojnë hadithet dhe dokumentat historike pozitën e lartë të imam 

Askeriut(a.s) në shoqëri dhe politikë. Dashurinë e zjarrtë të njerëzve dhe respektin e tyre për 
atë, me gjithë terrorizmin dhe urrejtjen e shtetit dhe veprimet e ashpëra të atij sundimi. 

                                                           
(1 ) Menakib Alë Ebi Talibi. V.4. F.423. 
(2 ) Menakib Alë Ebi Talib: v.4. F.423. 
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Ibadeti i imamit (as). 

Të shumta janë hadithet në librat e historisë që na flasin për ibadetet e imam Askeriut(a.s). 
Dhe shumica e atyre haditheve janë pasuruese dhe ndriçuese për jetën e çdo muslimani. 
Hadithet flasin për ibadetin e tij në burg dhe mardhëniet e thella me Allahun (xhsh) me 

gjithë presionet dhe situatat e ashpëra që kalonte në burg. Por ai (as) ka qenë durues i 
palëkundshëm, i bindur në vetvete dhe  nuk e linte pas dore përgjegjësinë e tij drejtuese dhe 
udhëzuese. 

Prej  haditheve të shumta që flasin për ibadetin e imam Askeriut (as) po përmendin: 
1 – Muhamed El – Shakirij ka thënë: «Ai (as) ulej në mihrab (vendi i faljes) dhe bënte 

sexhde. 
Unë flija dhe e përgjoja, atë e gjeja në sexhde»(

223F

1). 
2 – Ebu Hashim Daud ibën El – Kasim El – Xha’ferij ka thënë: «Imam Hasan Askeriu (as) 

e agjëronte në burg. Kur hante iftar ne hanim së bashku me të prej atij ushqimi që i sillte 
shërbyesi»(

224F

2). 
3 – Muhamed ibën Ismail ka thënë: Kur ishte në burg imam Askeriu(a.s) e agjëronte ditën 

dhe tërë natën falej. Nuk fliste dhe nuk vepronte asgjë përveç ibadetit»(
225F

3). 
Kulejni ka transmetuar një hadith i cili flet për ibadetin, thjeshtësinë e imam Askeriut në 

kohën që ishte në burg. Ai në këtë kohë i bënte dhikër Zotit dhe adhurim. Kjo gjë ndikoi së 
tepërmi tek ai që ishte sipërmarrës i tij për burgim dhe torturim. Në hadith thuhet: 

Abasitët shkuan tek Salih ibën Vasif. Salih ibën Ali i tha atij kur u burgos Ebu Muhamedi: 
Bëji presion sa më tepër dhe mos i ler kohë të lirë. Salih i tha atyre. Çfarë ti bëj atij? Vërtet ti 
caktove dy burra më të ashpër dhe ata u bënë prej adhurueve dhe falësve të namazit. Ai 
urdhëroi që ata të dy të sillen tek ai dhe i tha atyre: 

Të mjerët ju! Çfarë i’u ngjau juve? Ata i thanë: Çfarë do të thuash për atë burrë i cili ditën 
e agjëron dhe natën e kalon me namaz. 

Nuk flet dhe nuk vepron tjetër gjë përveç ibadetit. Kur na shikonte, pjesët e trupit na 
dridheshin dhe nuk ishim në gjendje t'i përmbaheshim kësaj gjëje. Kur abasitët dëgjuan këto 
thënie u larguan»(

226F

4). 
Këto ishin disa prej hadithëve që na sollën transmetuesit rreth ibadeteve të imam Hasan 

Askeriut (as) në burgjet e sunduesve abasit. 
 

 

 

                                                           
(1 ) Sefinetul Bihar: V.1. F.260. 
(2 ) Fusulul Muhime: F.286. 
(3 ) A’jani Shiatu: V.2. F.41. 
(4 ) A’janu Shiati: v. 2. F.41.  
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Imam Askeriu(a.s) dhe puna politike. 

Pushteti abasit ishte në ndjekje të imam Askeriut(a.s) dhe e rrethoi atë me spiuna si dhe 
bëri presion mbi lëvizjet e tij me qëllim që të paralizonte aktivitetin e tij mendor dhe politik. 
Po ashtu ata u përpoqën që ta shkëpusin imam Askeriun(a.s) prej praktikimit drejtues në 
mesin e ymetit. 

Për këtë imam Askeriu(a.s) u strehua në veprimet fshehurazi dhe në ndërtimin e një rrjeti 
të përbërë prej përfaqësuesve dhe ndjekësve të Ehli Bejtit (as). Dokumentat historike na i 
shfaqin ato mënyra praktike të hollësishme ndër to përmendim. 

1 – Muhamed ibën Abdul Aziz El – Belehij ka thënë: «Një ditë mëngjezi unë u ula në 
rrugën ganem, papritur u duk Ebi Muhamedi i cili po vinte prej shtëpisë së tij dhe donte të 
shkonte tek pallati i hilafetit. Unë thashë me veten time: Është e vërtetë o njerëz se ky është 
argumenti i Allahut për ju prandaj njiheni. Kur ai u afrua tek unë ma bëri me gisht duke më 
thënë mos fol. Në darkë unë e pashë atë dhe thonte: Ai ishte mos zbulim ose vrasje. Mbrohu 
Zotit për veten tënde»(

227F

1). 
2 – Ahmed ibën Muhamed ka transmetuar nga Xhafer ibën Sherif El – Xherxhani i cili ka 

thënë: «Kur shkova në haxh unë hyra fshehurazi për të takuar Ebi Muhamedin (as). 
Shokët tanë kishin me vete para dhe desha ta pyes atë se kujt t’ja japim. Ai tha: Jepja ato 

që ke Mubareketit shërbyesit tim. Ai tha: Unë veprova siç më tha dhe dola. Pastaj i thashë 
atij se ndjekësit e tu në Xhevhan të çojnë selam». 

3 – Ebu Hasan, Ali ibën Muhamed ibën Hashb (ose Habab) ka thënë: Ebu Edjani na 
bisedoi neve duke thënë: «Unë i shërbeja Hasan ibën Ali ibën Muhamed ibën Ali ibën Musa 
ibën Xhafer ibën Muhamed ibën Ali ibën Hysejn ibën Ali ibën Ebi Talib (as), dhe shpërndaja 
shkrimet e tij në të gjitha krahinat. Kur ishte i sëmurë me atë sëmundje që vdiq unë hyra tek 
ai dhe më shkroi mua një shkresë duke thënë: 

«Ta dërgosh këtë shkresë në Medain»(
228F

2). 
Nëse vërejmë me hollësi ato tekste e të tjera me to do të shohim se për imamin(a.s) 

gjindeshin ndjekës në gjitha anët islame dhe se ai kishte përfaqësues dhe sipërmarrës të cilët 
i besonte dhe mbështetej në to për punët e tij politike. Edhe pse situatat ishin të vështira dhe 
mejdani ishte i mbushur me terrorizëm e armiqësi, imam Hasan Askeriu(a.s) nuk e ndërpreu 
misionin e tij në xhihad dituri dhe politikë. Ai u ballafaqua me sunduesit e kohës së tij. 

 

 

 

Vështrim rreth konfliktit politik 

Imam Askeriu(a.s) njësoj me baballarët e tij (as) u ballafaqua me padrejtësitë, terrorizmin, 
dhe devijimet e udhëheqjes dhe udhëheqësve, për të mbrojtur bazat origjinale islame dhe 
rregullat e tij. Ky ishte misioni më kryesor prej të gjitha misioneve drejtuese të imamit (as). 

Ky mision i kushtoi shtrenjtë duke marrë si shpërblim fatkeqësit, ndjekjet, burgimin, 
vrasjen. Librat e historisë transmetojnë se imam Hasan Askeriu (as) u burgos disa herë dhe 
po ashtu të shumta ishin planet për ta vrarë atë. Prej atyre thënieve përmendim: 

                                                           
(1 ) Keshful Gumeti: V.3. F.212. 
(2 ) Biharul Anvar: V.50. F.332. 
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1 – Ebu Hashim El – Xha’ferij u burgos me Ebi Muhamedin (imam Askeriun) dhe Mu’tezi 
i burgosi ata disa herë me disa talibij». 

2 – Ahmed ibën Zijad El – Hamadani ka transmetuar nga Ali ibën Ibrahim ibën Hashim i 
cili ka thënë: Ebu Hashim Daud ibën Kasim më ka thënë: 

Unë isha në burgun e njohur me emrin e Salih ibën Vasif  El – Ahmar, së bashku me 
Hasan ibën Muhamed El – Akikij, Muhamed ibën Ibrahim El – Umerij e të tjerë. Tek ne 
sollën Ebu Muhamed (Hasanin) (as) dhe vëllain e tij Xhaferin. Ne filluam ti shërbenim atij, 
Sipërmarrësi i tij në burg ishte Salih ibën Vasif. Me ne në burg ishte një burrë Themhij 
thuhet se ishte alevij. Ebu Muhamedi hodhi një vështrim dhe tha: Nëse në mesin tuaj nuk do 
ishte ai që nuk është prej jush do t’ua mësoja juve se kur do të dilni nga burgu. Ai iu afrua 
themhijut që të dilte dhe ai doli jashtë. Ebu Muhamedi tha: Ky burrë nuk është prej jush 
prandaj kini kujdes sepse në rrobat e tij ai ka shkruar çdo gjë që thoni dhe këto të dhëna ja 
jep sulltanit. Disa prej tyre i kontrolluan rrobat e tij dhe në to gjetën shkresa lavdëruese për 
ne»(

229F

1). 
3 – Siç tregon kjo thënie e lartë përmendur se Mu’tezi e burgosi imam Askeriun(a.s) po 

ashtu Muhtedi (udhëheqës abasit) e burgosi imam Askeriun(a.s). Këtë e dëshmon thënia e Ali 
ibën Muhamed ibën Zijad ibën Sajmirij, nga Ebi Hashim i cili thotë: 

«Unë isha i burgosur me Ebi Muhamedin tek burgu i Muhtediut. Ai më tha mua: O Aba 
Hashim ky i padrejtë (Muhtediu) donte të bënte diçka të keqe për Zotin në këtë natë dhe 
Allahu e shkurtoi moshën e tij. 

Unë nuk kam fëmijë dhe Allahu do të më dhuroi me bujarinë e Tij fëmijë. 
Kur u gdhimë etrakët u ngritën kundra Muhtediut. Ata i ndihmuan edhe myslimanët kur 

dëgjuan thëniet e Muhtediut për i’tizal dhe kader dhe e vranë atë. Në vend të tij emëruan 
Mu’temedin. Muhtediu bënte plane për vrasjen e imam Askeriut(a.s). Por Allahu (xhsh) e 
bëri që të interesohej për veten e tij derisa vdiq»(

230F

2). 
4 – Tabarsi në librin e tij A’lamul Vara përmend hadithin e Ahmed ibën Muhamedit i 

transmetuar prej një serie transmetuesish ku thotë: «Unë isha tek Ebi Muhamedi në kohën që 
Muhtediu u mor në vrasjen e muvaliut dhe i thashë: O Zotnia im: Elhamdulilahi 
(Falenderimi i takon Allahut) i cili e largoi prej teje dhe më informuan se ai të kërcënonte ty. 
Ebu Muhamedi tha: Numëro pesë ditë që nga kjo ditë dhe ai do të vritet në ditën e gjashtë 
mbas poshtërimit që do ti bëhet atij. 

U bë ashtu siç tha»(
231F

3). 
Po ashtu Mu’tezi mendoi për vrasjen e imam Askeriut (as) para Muhtediut. 
Ibën Shehër Ashub përmend.  
«Mu’tezi shkoi tek Said El – Haxhib dhe i tha që ta dërgoi Ebu Muhamedin në Kufe, pastaj 

në rrugë preja atij kokën. Imami(a.s) na shkroi: Atë që ju dëgjuat do të rehatoheni prej atij. 
Mbas tre ditësh Mu'tezi vdiq. 

5 – Shejh Mufidi ka transemtuar: Ebu  Muhamedi u dërgua tek Nahriri i cili nuk sillej mirë 
me të. Gruaja e tij i tha: Frikësohu Zotit se ti nuk e din se cilin ke në shtëpinë tënde. Ajo i 
përmedi atij mirësitë dhe adhurimet e tij dhe i tha: Unë të frikësohem ty prej atij»(

232F

4). 
6 – Shejhu Mufid po ashtu ka transmetuar nga Muhamed ibën Ismail El – Alevij: «Ebu 

Muhamedi (imam Askeriu (as)) u burgos tek Ali ibën Outash i cili ishte urrejtës i madh për 
                                                           
(1 ) A’lamul Vara bi A’lamul Huda: F.354. 
(2 ) Biharul Anvar: V.50. F.313.  
(3 ) A’lamul Vara: F.356. 
(4 ) Menakib Alë Ebi Talib: V.4. F.432. 
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Ehli Bejtin (as) dhe armik i familjes së Ebi Talibit. Atij i thanë: Bëji keq atij. Ai tha: Nuk 
kaloi vetëm një ditë dhe ai armik u bë prej njerëzve më të përsosur. Kjo përshkak të moraleve 
dhe virtyteve të larta që gjindeshin tek imam Askeriu (as) (

233F

1). 
Kështu na e pasqyrojnë hadithet dhe lajmet fatkeqësitë e imam Askeriut(a.s) prej 

udhëheqësve të kohës së tij dhe ballafaqimet e tyre me aktivitetet e tij politike, duke përdorur 
mjetet e shumta siç ishin burgimi, terrorizmi, përpjekjet për ta vrarë dhe ndjekjet për të 
ndaluar rrolin e tij drejtues. 

                                                           
(1 ) El-Irshad F. 342. 
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Medreseja studimore e imamit (as) 

Misioni kryesor i imam Askeriut(a.s) ishte mbrojtja e mesazhit islam, thirrja në të dhe 
përhapja e saj në të gjitha zonat dhe vendet ashtu siç e solli gjyshi i tij Profet Muhamedi (sa). 

Medreseja e Ehli Bejtit (as) në kohën e imam Askeriut(a.s) ishte e mbushur me dituri të 
shumë llojshme të cilat kishin si qëllim mbrojtjen dhe përhapjen e islamit. Imam Hasan 
Askeriu (as) ka pasur transmetues hadithi, nxënës të diturive të ndryshme. Disa prej tyre 
luajtën rrol në kohën e babait dhe gjyshit të tij (as) dhe disa të tjerë e ndoqën atë në kohën e 
imametit të tij. Ata nxënës dhe transmetues merrnin mësime prej imamit dhe transmetonin 
thëniet dhe njohuritë e tij (as). 

Shejh Tusi i ka shënuar emrat e atyre dhe ata janë nëntëdhjetë e nëntë transmetues. Këto 
punonin si përfaqësues të imamit në vende të ndryshme. 

Dijetarët dhe transmetuesit e shumtë që gjindeshin në medresenë e Ehli Bejtit (as) dhe 
ndihmuan në përhapjen e diturive dhe kulturës islame në shtesë të atyre diturive ishin edhe 
njohuritë e shumëllojshme, janë tregues për gjerësinë e asaj medreseje po ashtu janë tregues 
të pozitës së imam Askeriut(a.s) në fushën e njohurive. 

 

 

 

Vdekja e imam Askeriut (as) 

Imam Askeriu(a.s) jetoi periudhat sunduese të Mu’tezit, Muhtediut, Mu’temedit të cilët 
ishin prej halifave abasit. Imami(a.s) sprovoi të gjitha llojet e terrozimit, ndjekjeve, 
burgimeve… prej të treve. 

I fundit i tyre ishte Mu’temedi i cili ishte qefli, devijues, jetonte në ambjentet e gazeleve, 
muzikës, kryente vepra harame gjë e cila e bëri popullin ta përbuznin atë»(

234F

1). 
Imam Askeriu(a.s) provoi llojet e ndryshme të dhimbjeve dhe terrozimit prej duarve të 

Mu’temedit i cili e rrethoi imamin(a.s) me forca të ndryshme për ta bllokuar dhe për të 
ndaluar komunikimet e njerëzve me atë»(2). 

Shkak i këtyre veprimeve prej abasitëve ishte urrejtja e tyre që kishin kundrejt pozitës së 
imam Askeriut(a.s) dhe frikës që kishin prej djalit të tij të ardhëshëm (Mehdiu) të cilët ato 
kishin dijeni se ai ishte djali i Askeriut (as). Imami (as) këtë gjë e tregon në një letër të tij ku 
thotë: «Ata menduan se me vrasjen time do ta ndërpresin këtë gjenezë, por Allahu e 
përgenjështroi thënie e tyre dhe Atij i takojnë falenderimet»(

235F

2). 
Urrejtja e Mu’temedit u shtua më tepër kur pa njerëz të shumtë që e rrethonin imamin(a.s) 

e rrespektonin, e nderonin dhe zbatonin thëniet e tyre. Po ashtu ata e favorizonin atë mbi 
abasitët dhe alevijtë në kohën që Mu’temedi ishte i përbuzur në ymet. Për këtë Mu’temedi 
mendoi atë mendim të errët që të shkëpuse imamin(a.s) prej zemrave të njerëzve me vrasjen e 
                                                           
(1 ) - (2) Hajatul imam Askeri i autori Bakir sherif El – kurejshij: F.255. i marrë nga historia e halifave: F.363. 
(2 ) Hajatul imam Askeri i marrë nga kifajetul Ether I Huzaz El – kumij El – Rrazi që është.  



 192 

tij. Ai vendosi helm në ushqimin e imamit i cili ndejti i shtrirë në shtrat për disa ditë i sëmurë 
prej ndikimeve të helmit derisa vdiq dhe mosha e tij ishte njëzet e tetë vjeç. Ai vdiq në vitin 
260 të hixhrit. Vdekja e tij lëkundi themelet e piramidës së ndjekësve të tij. 

Situata u bë e vështirë dhe shumë prej tyre u çoroditën se kush do ta zëvendësojë atë në 
imamet. 

Këtë do ta përmendim në hadithin rreth imam Mehdiut (Zoti e shpejtoftë ardhjen e tij). 
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Imam Mehdiu (as) 
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Konflikti në mes sherrit dhe hajrit gjindej dhe akoma vazhdon në sipërfaqen e tokës. Po 
ashtu konflikti në mes dy vijave asaj të udhëzimit dhe të humbjes, vija e të dërguarve dhe 
xhahilëve (të paditurve) keqbërës. 

Imamët(a.s) udhëzues dhe dijetarët islam përfaqësojnë vijën menduese të dërguarve. 
Këto predikues dhe oratorë luajtën një rrol të madh në udhëzimin e njerëzve, me qëllim që 

në to të sundoi drejtësia, pastërtia paqja etj… Vërtet mesazhi islam në drejtimin e Profetit 
doli i sukseshëm dhe u bë rrugë pastruese, ndërtuese e një shoqërie të përbashkët, dhe 
njerëzia hyri në rrugën e diturisë dhe besimit. 

Por lëvizja e kësaj vije filloi të dobësohet pak e nga pak dhe shoqëritë xhahile të devijuara 
filluan të aktivizohen. 

Njeriu filloi të humbasë jetesën nën hijen e drejtësisë, paqes dhe sherri i paditurisë filloi të 
rikthehet për së dyti në jetën e njeriut. 

Por dashamirësia i Allahut nuk mungoi nga kjo tokë edhe pse lista e të dërguarve u vulos 
me Profet Muhamedin (sa), sepse vijën e tyre e përfaqëson Kurani dhe syneti i Profet 
Muhamedit (sa), të cilët vazhdojnë të jenë të gjallë dhe ndikues për tërë njerëzinë. Po ashtu 
akoma vazhdon një pjesë e madhe besimtarësh të cilët ftojnë në udhëzim dhe drejtësi. 

Premtimi hyjnor për zhdukjen e padrejtësisë dhe burimeve të fesadit do të realizohen prej 
dorës së  

reformuesit të njerëzisë zbatuesi i ligjeve të Profetëve dhe ndërtuesi i jetës mbi bazat e 
Kuranit dhe synetit të pastër dhe ai është Mehdiu(a.s) i pritur i këtij ymeti. 

Është dëshira e Allahut që mbas vulosjes së Profetëve me vulën e Muhamedit i biri i 
Abdullahit(a.s) të caktoi reformues, udhërrëfyes i cili është mbajtës dhe vazhdues i misionit 
të Profetëve në thirrjen për në udhëzim, dhe të predikoi ato që solli Profet Muhamedi (sa). Ai 
është premtim i vërtetë i padiskutueshëm për të cilin flet Kurani dhe librat e tjerë hyjnor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehdiu në Kuran: 
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Kurani kerim tregon për ardhjen e reformuesit famëlartë (Mehdiu) i cili e ka prejardhjen 
prej fëmijëve të Fatimesë(a. e bija Muhamedit (sa) siç thonë komentatorët dhe zbërthyesit e 
Kuranit, në thënien e tij: 

{Ne kemi shënuar në Zebur pas shënimit (në Levhi Mahfudh) se me  të vërtetë tokën do 
ta trashëgojnë robtë e Mij të mirë}(

236F

1). 
Dijetari i njohur Tabarsi e ka komentuar këtë ajet duke u mbështetur në hadithet e sakta 

me këtë thënie të tij: 
«Thuhet toka e xhenetit të cilën e trashëgojnë besimtarët e Mij të sinqertë. 
Në një hadith nga ibën Abasi dhe Said ibën Xhubejr dhe ibën Zejdi, kjo thënie është e 

njëjtë me thënien e Tij xhsh: {Ne ja trashëguam tokën} dhe: {Ata do të trashëgojnë 
Firdosin}. Thuhet ajo është toka e njohur të cilën do ta trashëgoi ymeti i Muhamedit (sa) 
mbasi ta çlirojnë prej kufarëve (të pa feve) siç thotë Profet Muhamedi (sa): Mua mu shfaq e 
tërë toka dhe mu duk lindja dhe perëndimi i saj dhe sundimi i ymetit tim do të arrijë në atë që 
mu shfaq mua prej saj». 

Në një hadith tjetër nga ibën Abasi transmetohet se Ebu Xhaferri (as) ka thënë: Ata janë 
as-habët e Mehdiut (as) në fundin e zamanit. 

Tregues i ardhjes së Mehdiut(a.s) është thënia e Profetit(s.a) e transmetuar nga të gjithë 
myslimanët i cili ka thënë: «Nëse në këtë dynja nuk gjindet veçse një ditë Allahu (xhsh) do ta 
zgjasi atë ditë derisa të dërgoi personin reformues prej Ehli Bejtit tim(a.s) që të mbushi tokën 
me drejtësi dhe mirësi siç u mbush me padrejtësi dhe devijime»(

237F

2). 
Prej lajmeve sihariqëse për Mehdiun është thënia e Allahut (xhsh): 
{Ai (Allahu) është që e dërgoi të dërguarin e Tij me udhëzim të drejtë e fe të vërtetë e për 

ta bërë që të dominoi mbi të gjitha fetë edhe pse e urrejnë idhujtarët}(
238F

3). 
Tabarsi e komenton këtë ajet si vijon: 
«Që të dominojë mbi të gjitha fetë ka kuptimin që islami të jetë më i larti i feve derisa mos 

mbetet fe tjetër në sipërfaqen e tokës përveç atij. 
Thuhet ka kuptimin se me ardhjene Isait(a.s) i biri i Merjemes, nuk mbetet asnjë person 

veçse ai bëhet mysliman dhe jep xhizjetin. Në një hadith të transmetuar nga Dah-haku imam 
Ebu  Xhafer (as) ka thënë: «Ajo do të jetë me ardhjen e Mehdiut prej familjes së Muhamedit 
(sa). Të gjithë njerëzit në atë kohë do ta dëshmojnë Muhamedin». Ajo është thënie El – Sudej. 

El – Kelebij ka thënë: Nuk mbetet fe veçse islami do të jetë dominues i saj. Ajo do të 
ndodhë dhe se akoma nuk ka ndodhur. Nuk bëhet kijameti derisa të ndodhë ardhja e Mehdiut 
(as)»(

239F

4). 
Ebu Hajan El – Endolesi në tefsirin e tij njohur «Bahrul Muhit» e ka komentuar thënien e 

Allahut (xhsh) «do të dominoi mbi të gjitha fetë» duke thënë: «El – Sudej ka thënë: Kjo do të 
ndodhi me ardhjen e Mehdiut(a.s) ku nuk do të mbetet njeri veçse do të hyjë në islam, dhe do 
të japi haraç». 

Imami i Malikijve imam Malik ibën Enes ka komentuar thënien e Allahut (xhsh): {E ne 
duam t’i lartësojmë ata që u shtypën në tokë, t’i bëjmë udhëheqës dhe ti bëjmë 
trashëgues}(

240F

5), duke thënë se e vërteta e saj nuk është realizuar dhe se ymeti akoma vazhdon 
të presë atë që do ta vërtetoi këtë ajet. Ebu Faraxh El – Asfahani ka transmetuar se kur 
                                                           
(1 ) Enbija: 105.  
(2 ) Mexhmaul Bejani iTabarsit: V.7. F.6. 
(3 ) Tevbe ajeti: 33. 
(4 ) Tabarsi në librin: Mexhmual Bejan fi tefsiril Kuran: V.5. F.24. 
(5 ) Kasa ajeti: 5. 
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torturat dhe poshtërimet e abasitëve u shtuan mbi alevijtë Muhamed ibën Xhafer El – 
Alevijiu u ankua. Malik ibën Enes Maliki i’u përgjegj: «Duro derisa sa të vijë vërtetimi i këtij 
ajetit {E ne duam t’i lartësojmë ata që u shtypën në tokë dhe t'i bëjmë udhëheqës dhe t’i 
bëjmë trashëgues}(

241F

1). 
Këto janë mendimet dhe thëniet e komentuesve për Mehdiun (as) për të cilin Allahu 

dëshiroi që të jetë prej Ehli Bejtit(a.s) prej gjenezës së Fatimesë(a.s) i cili do ta vërtetoi 
udhëheqjen dhe trashëgiminë e premtuar nga Allahu dhe do të ndërtoi shtetin Kuranor 
botëror. 

                                                           
(1 ) Mekatil Talibijin: F.539.  
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Mehdiu në Synetin e Profetit (sa) 

Librat e hadithit kanë regjistruar thënie të shumta të profet Muhamedit me të cilat 
lajmëron ymetin e tij dhe i sqaron atij rrugën e vërtetë dhe shpëtuese. Prej atyre 
haditheve janë hadithet rreth Mehdiut (as). Që këtu kuptojmë se besimi në ardhjen e 
Mehdiut(a.s) nuk është i posaçëm vetëm për ndjekësit, por ai është besim për të 
gjithë myslimanët të cilët sollën dhe përhapën thëniet e Profet Muhamedit(a.s) që 
flasin për Mehdiun (as). 

El – Muhakik Sejid Abdullah Shuber në librin e tij «Hakul Jekin» transmeton këtë 
tekst: 

«Dije mirë se gjinden hadithe të shumta lajmërues për Mehdiun dhe se ai do të 
fshihet. Këto hadithe i transmetojnë të përgjithshmit dhe të posaçmit. Prej të 
përgjithshmëve është Buhariu, Muslimi, Ebu Daud, Termidhi, autori i librit Xhamiul 
Usul e të tjerë. Hadithet e tyre janë më tepër se një qind e pesë dhjetë hadithe dhe 
në librat e konsiderueshëm janë më tepër se një mijë hadithe. 

Në librin «Savaikul Muhrika» i ibën Haxhër në kapitullin jeta e Askeriut gjindet(a.s) 
hadithi: Ai nuk ka lënë pas tij përveç djalin e tij Ebi Kasim El – Huxhetu (as) mosha e 
të cilit kur vdiq babai i tij ka qenë pesë vjeç. 

Allahu i dha atij dituri dhe urtësi. U quajt El – Kaimul Muntedhar sepse ai u fsheh 
në Medine dhe nuk u mor vesh nga shkoi. Këtë e kanë përmedur edhe të tjerë prej 
të përgjithshmëve siç janë ibën Hal-lakn, autori i librit Fusulul Muhimetu, Metalibul 
Suul, Shevahidul Nubuveti etj( 242F

1)… 
Ebi Said El – Huderij ka transmetuar se Profeti (sa) ka thënë: «Në ymetin tim do të 

vijë Mehdiu nëse është e shkurtër, shtatë dhe nëse është e gjatë nëntë. Në atë kohë 
ymeti im do të krenarohen dhe do të pasurohen në atë mënyrë sa që asnjë nuk 
është mirësuar si ata. Pasuritë do të jenë të shumta ku një person do të thotë. Mehdi 
më jep dhe ai i thotë: Merri. 

Transmetuesi i njohur Ibrahim ibën Muhamed ibën Muejed ibën Abdullah ibën Ali 
ibën Muhamed El – Xhuvini El – Hurasanij në librin e tij «Feraidul Samtin» ka 
përmendur thënien e Profetit(s.a) të transmetuar nga Ebi Said El – Huderij (ra): 
«Unë ju lajmëroj për Mehdiun(a.s) i cili do të vijë në ymetin tim kur njerëzit të 
ndryshojnë dhe toka të mbushet me padrejtësi. Ai do ta mbushë atë me drejtësi dhe 
krenari ashtu siç u mbush me padrejtësi dhe devijim. Prej atij gjejnë kënaqësi 
banorët e qiellit dhe të tokës dhe i shpërndan pasuritë me barazi në mes njerëzve». 

Po ashtu El – Xhuvejni El – Hurasani ka përmend thënien e Profetit të transmetuar 
nga Said ibën Xhubejr nga Abdullah ibën Abas: «Halifat dhe vasijtë e mij janë 
dymbëdhjetë mbas meje. I pari i tyre është vëllai im dhe i fundit djali im. Atij i 
thanë:  

O i dërguari i Allahut kush është vëllai jot? Ai tha: Ali ibën Ebi Talib(a.s). 

                                                           
(1 ) Abdullah Shuber në librin Hakul Jekin: V.1. F.222.  
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Pastaj i thanë kush është djali i jot? Ai tha: Mehdiu(a.s) që do ta mbushi 
tokën me drejtësi dhe krenari mbasi u mbush me padrejtësi dhe devijim». 

Pasha atë që më dërgoi Profet nëse nuk gjindet ditë në këtë dynja përveç një 
dite të vetme, Allahu do ta zgjasë atë ditë derisa të vijë djali im Mehdiu(a.s). 
Pastaj do të zbresi ruhullahi Isai(a.s) i biri i Merjemes (as) dhe do të falet mbas 
tij. Toka do të ndriçohet me dritën e Zotit të saj sundimi i tij do të mbërrijë në 
lindje dhe perëndim të saj»(

243F

1). 
Hadithet e Profetit(s.a) e caktuan ardhjen e Mehdiut(a.s) dhe cilësitë e tij. 
Në këto hadithe tregohet me qartësi personaliteti i tij i lartë me qëllim që njerëzit 

mos bien në keq kuptime dhe asnjë mos thotë se unë jam Mehdiu (as). 
Hadithet e konstatojnë se Mehdiu(a.s) është prej kurejshit. 
Ahmed dhe Maverdi kanë transmetuar se Profeti (sa) ka thënë: «Përgëzohuni me 

Mehdiun(a.s), burrë prej kurejshit, prej gjenezës time. Do të vijë në kohën kur 
njerëzit ndryshojnë dhe toka është e mbushur me padrejtësi dhe devijim dhe 
ai do ta mbushi me drejtësi dhe krenari»(

244F

2). 
2 – Mehdiu(a.s) është prej gjenezës së Abdul Mutalibit. Ibën Maxha në sunenin e 

tij përmend hadithin e Enes ibën Malik i cili thotë: Unë kam dëgjuar të dërguarin e 
Allahut duke thënë: Ne jemi fëmijët e Abdul Mutalibit. Zotnitë e banorëvë të xhenetit 
janë Unë, Hamzai, Aliu, Hasani, Hysejni dhe Mehdiu(a.s)»(

245F

3). 
3 – Mehdiu prej familjes së Profetit(s.a) dhe emri i tij është Muhamed(a.s) 
Ahmedi ka transmetuar nga Sufjani thënien e Profetit (sa): Dynjaja nuk do të 

zhduket derisa të sundoi ai burrë prej Familjes Time emri i tij është i njëjtë me 
emrin tim»(

246F

4). 
4 – Mehdiu(a.s) është prej fëmijëve të Fatimesë (as). 
Ibën Maxha në synenin e tij përmend thënien e transmetuar nga Said ibën 

Musejeb i cili thotë: «Ne ishim tek Umi Seleme dhe kujtuam Mehdiun(a.s). Ajo tha: 
Unë dëgjova të dërguarin e Zotit i cili tha: «Mehdiu(a.s) është prej fëmijëve të 
Fatimesë(a.s)»(

247F

5). 
5 – Të shumta janë thëniet që Profeti(s.a) dëshmon se halifat mbas tij janë 

dymëdhjetë i pari i tyre është Aliu(a.s) dhe i fundit është Muhamed Mehdiu(a.s) i biri 
i imam Hasan Askeriut (as) siç e përmendëm më lart. 

Këto hadithe dhe të tjerë të ngjashëm me ato të cilët flasin rreth Mehdiut të Ehli 
Bejtit (as) na njohin me personalitetin e imamit(a.s). 

Këto hadithe janë të konsiderueshme dhe të njohura tek myslimanët në 
përgjithësi. 

                                                           
(1 ) Biharul Anvar: V.51. F.71. 
(2 ) Savaikul Muhrika: F.99. 
(3 ) Sunen ibën Maxha: V.2. F.1368.  
(4 ) El – Mutekij El – Hindij: F.263. 
(5 ) Sunen ibën Maxha: V.2. F.1368. 



 200 

 

 

 

Kush është Mehdiu? 
Mehdiu (as) lindi me 15të Sha’ban në vitin 255 të hixhrit. Në kohën kur vdiq babai i 

tij ai ishte në moshën pesë vjeçare. Lindja e tij ndodhi në kohën e halifit abasit 
Muhtediu e cila ishte e mbushur me konflikte dhe përçarje. 

Imam Mehdiu(a.s) u rrit nën kujdesin e babai të tij në mënyrë të fshehtë për shkak 
të frikës që kishte prej keqbërësve dhe për të zbatuar premtmin e Allahut që është 
trashëgimia dhe udhëheqja. 

Shejh Suduki ka sjellë një hadith nga Ebi Abasi: Ahmed ibën Abdullah ibën 
Mahran nga Ahmed ibën Hasan ibën Is-hak El – Kumij, që thotë: «Kur lindi Mehdiu 
(as) zotnia jonë Ebi Muhamed Hasan ibën Ali i dërgoi një shkresë gjyshit tim Ahmed 
ibën Is-hak ku në të kishte shkruar dhe e kishte firmosur me dorën e tij: I prituri lindi. 
Prandaj mos e shfaq këtë gjë as ti e as të tjerët. Ne nuk ja kemi shfaqur këtë gjë 
vetëm të afërmëve të tij dhe dashamirësve të tij. Dëshiruam t'ju njoftojmë juve me 
qëllim që Allahu t'ju gëzoi ashtu siç na gëzoi neve. Selam»(

248F

1).  
Po ashtu Shejh Suduki ka transmetuar se Ahmed ibën Is-hak ka thënë: «Unë 

dëgjova. Ebu Muhamedin (Hasan ibën Ali El – Askeri) i cili tha: Unë falenderoj Zotin 
(xhsh) i cili nuk më nxori nga kjo botë derisa më shikoi pasardhësin tim mbas meje. 
Më i ngjashmi me Profetin në pamje dhe morale. Allahu do ta mbrojë atë në 
fshehtësinë e tij pastaj do ta shfaqi që të mbushë tokën me drejtësi dhe mirësi mbasi 
u mbush me padrejtësi dhe shkatarrim»(

249F

2). 
Shejh Mufidi flet rreth vdekjes së imam Askeriut babai i imam Mehdiut ku thotë: 
«Ai la pas djalin e tij për shtetin e drejtë. 
Ai e fshehu lindjen e tij dhe nuk e shfaqi këtë çështje për shkak të situatave të 

vështira dhe kërkimeve të udhëheqësve të kohes së tij për atë»(
250F

3).  
Të gjitha hadithet e gjendura tek shiat dhe synitë janë të një mendimi se Mehdiu 

(as): 
1 – Prej gjenezës së Fatimes. 
2 – Prej gjenezës së Hysejnit. 
Për këtë thonë të gjithë myslimanët me përjashtim të ndjekësve të Ehli Bejtit të 

cilët thonë se Mehdiu është: 
1 – Muhamed ibën Hasan Askeriu. 
2 – Mosha e tij në kohën e vdekjes së imam Askeriut(a.s) ka qenë pesë vjeçare. 
3 – Dhe se ai me dëshirën e Allahut ka pas dy të fshehta: 
1 - E fshehta e shkurtër. Në këtë periudhë kontaktohej me katër ambasadorët e tij. 
2 – E fshehta e gjatë. Në këtë periudhë kontakti i tij u ndërpre me ymetin mbasi i 

njoftoi ata për atë gjë, dhe i drejtoi ata që të kthehen tek teologët derisa të përgatiten 

                                                           
(1 ) Biharul Anvar: V.51. F.161. 
(2 ) Biharul Anvar: V.51. 161. 
(3 ) El – Irshad: F.345. 
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situatat e ardhjes së tij për të praktikuar misionin e madh islam dhe themelimin e 
shtetit të drejtë të pritur hyjnor. 
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Situatat politike në kohën e lindjes së tij (as). 
Çdo person i cili do të lexoi historinë e saktë islame, jetën e Ehli Bejtit (as) dhe 

konfliktin e tyre me dy vijat atë umovite dhe abasite, do të shohin se Ehli Bejti (as) 
kanë qenë në krye të ballafaqimeve dhe kundërshtimeve qoftë në mendim apo 
politikë. 

Për këtë Ehli Bejti (as) mbartën llojet dhe ngjyrat e shumta të terrorizmit, 
ndjekjeve, burgimeve, vrasjes… gjë që çuan në revolucione të armatosura. 

Historianët na transmetojnë situatat e vështira që jetoi imam Hasan Askeriu(a.s) 
prej udheheqësve abasit. Po ashtu na transmetojnë gjëndjen e misteruar politike, 
ekonomike, rendore dhe frikën e madhe të udhëheqësve prej imamëve të Ehli Bejtit 
(as). 

Në ato situata të rënda transmetuesit e hadithit dëshmojnë dhe konstatojnë lindjen 
e imam Mehdiut (as). 

Për shkak të atij personaliteti të lartë dhe misionit të tij të rrezikshëm në jetën e 
njerëzisë, duhet patjetër që ne të njihemi me situatat politike që rrethuan lindjen dhe 
fshehtësinë siç e përmendin burimet historike. 

Burimet  përmendin se Mehdiu(a.s) lindi në vitin 255 të hixhrit në kohën e halifit 
abasit Muhamed ibën Vathik El – Muhtedi. Librat e historisë transmetojnë gjëndjen e 
rëndë politike dhe konfliktin në brendësi të shtëpisë abasite në mes baballarëve, 
djemve dhe vëllezërve, për pushtet. Kjo gjë çoi në revolucione dhe mos besim për 
sunduesit. Në muajin Rexheb të vitit 255, tetë mbëdhjetë ditë para lindjes së 
Mehdiut u vra halifi abasit Mu’tezi siç tregojnë shumica e haditheve. Mbas Mu’tezit 
erdhi në pushtet djali i tij Muhtediu, i cili qëndroi në pushtet një vit pastaj ndodhi 
konflikti në mes tij dhe turqëve dhe këta të fundit e vranë atë (në vitin 256). Mbas 
vrasjes së tij erdhi në pushtetet Mu’temedi (Ahmed ibën Xhafer El – Mutevakel El – 
Abasij). 

Në atë periudhë ndodhi ndjekje e tmerrshme për alevijtë. Po në atë kohë ndodhën 
kryengritje dhe revolucione prej alevijve. 

Ebu Faraxh El – Asfahan na ka regjistruar emrat e Talibijve që u vranë apo u 
burgosën apo vdiqën në burgje si pasojë e torturave abasite. 

Siç e mësuam më lart se pushteti abasit erdhi në vitin 132 të hixhrit në kohën e 
imam Xhafer Sadikut (as). 

Konflikti i tyre me Ehli Bejtin(a.s) vazhdoi pa ndërprerje dhe në kohën e çdo imami 
prej imamëve të Ehli Bejti (as). 

Shejh Mufidi (Muhamed ibën Muhamed ibën Nu’manë El – Akbarij El – Bagdadij 
na flet për terrorzimin, ndjekjet e familjes së Aliut (as), për diturinë e abasitëve se 
imameti gjindet në pasardhësit e imam Hasan Askeriut dhe mos shfaqja e lindjes së 
Mehdiut (as) ku thotë: 

«Ai (imam Askeriu)(a.s) la zëvendës djalin e tij në shtetin e vërtetë dhe nuk e 
shfaqi lindjen e tij për shkak të kohëve të vështira dhe kërkimeve të sulltanit  për atë. 
Kur në medh hebin e Ehli-Bejtit u përhap eksistenca e tij dhe u mor vesh se ata e 
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presin atë nuk e shfaqi djalin në jetën e tij dhe as nuk e njohën njerëzit mbas 
vdekjes së tij. Xhafer ibën Ali vëllai i imam Askeriut(a.s) sundoi të lënat e tij (as). 

Ai filloi të burgosi shërbyesit e imam Askeriut(a.s) arrestoi të afërmit e tij, torturoi 
shokët e tij që pritnin Mehdiun(a.s) dhe i përzuri ata që thonin për imametin e 
Mehdiut(a.s)… 

Xhaferi u përpoq që të zërë vendin e imam Askeriut(a.s) por asnjë nuk e pranoi këtë gjë 
dhe asnjë nuk e besonte këtë çështje»(

251F

1). 
Kështu pra na flasin këto dukumenta të sakta historike të shejh Mufidit i cili jetoi 

periudhën (338 – 413) të hixhrit në afërsi të periudhës së ambasadorëve (fshehtësia 
e shkurtër) e cila përfundoi në vitin 329 të hixhrit). 

                                                           
(1 ) El – Irshad: F.345. 
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Fshehja dhe ambasadorët: 
Për imam Mehdiun(a.s) gjinden dy të fshehta: 
1 – Fshehja e shkurtër: Kjo zgjati prej kohës së vdekjes së babait të tij (260) e deri 

në vitin (328) ose (329) të hixhrit. Në këtë periudhë udhëheqësit abasit ishin: 
Mu’temedi, Mu’tedhadi, El – Mutekefij bil-lah, El – Mukteder bil-lah, El – Kahir bil-

lah. Në këtë kohë ai komunikohej me katër ambasadorët e tij të cilët janë: 
1 – Othman ibën Said El – Umerij El – Esedij. 
2 – Muhamed ibën Othman ibën Said El – Umerij El – Esedij (djali i ambasadorit 

të parë) i cili vdiq në vitin 305 apo 304 të hixhrit. 
3 – Hysejn ibën Ruh El – Nubihtij i cili vdiq në vitin (320) të hixhrit. 
4 – Ali ibën Muhamed El – Semerij i cili vdiq në vitin 328 apo vitin 329 të hixhrit. 
2 – Fshehja e gjatë: 
Kjo filloi me vdekjen e ambasadorit të katërt e deri sa të vijë koha e ardhjes. 
Imam Mehdiu nëpërmjet kontaktimit me ambasadorët e tij, ai vazhdonte të 

drejtonte ndjekësit e tij, të cilët jetonin nën torturat dhe terrorizimin e beni abasitëve. 
Shejh Suduki na flet rreth mardhënieve të Othman ibën Said dhe djalit të tij 

Muhamedi me imam Mehdiun(a.s) ku thotë: 
«Të gjithë urdhërat e imam Mehdiut (as) i vinin Othman ibë Saidit dhe djalit të tij 

Muhamedit që ti shpërndajnë tek dhe të afërmit e babait të tij. Ato përmbanin 
ndalime, urdhërime, pyetje dhe përgjigje që ndjekësit pyetnin nëse kishin nevojë». 

Shejh Tusi në librin e tij: «Kitabul gajbetu» ka transmetuar: 
«Një grup njerëzish na lajmëruan nga Ebi Muhamed Harun ibën Musa i cili ka thënë: 

Mua më bisedoi Ebu Ali Muhamed ibën Hamam (ra) se Ebu Xhafer Muhamed ibën Othman 
El – Umerij (Zoti e bekoftë) na mblodhi para se të vdiste. Ne ishim prej të njohurëve tëEhli- 
Bejtit. Ai na tha: Nëse unë vdes çështja shkon tek Ebu Kasim Hysejn ibën Ruh El – Nubehtij. 
Unë u urdhërova që ta vendos atë në vendin tim mbas meje prandaj kthehuni tek ai dhe 
kërkoni çështjet tuaja prej tij»(

252F

1). 
Po ashtu shejh Tusi ka transmetuar: 
«Zëvendësi i tij (i imam Mehdiut(a.s)) Othman ibën Said. Kur vdiq Othman ibën 

Said porositi tek Ebi Xhafer ibën Muhamed Othman dhe Ebu Xhaferi porositi Ebi 
Kasim Hysjen ibën Ruh. Ky porositi Ebu Hasan Ali ibën Muhamed El – Semerij (ra). 
Kur Semerijut i erdhi vdekja e pyetën që të porositi. Ai i tha: Çështja është për Zotin. 

Fshehtësia e gjatë është ajo që ndodhi mbas vdekjes së Semerijut (ra)(
253F

2). 
 
 

                                                           
(1 ) Biharul Anvar: V.51. F.346. 
(2 ) Biharul Anvar: V.51. F.360. 
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Shenjat e ardhjes: 

Ardhja e reformuesit dhe shpëtuesit të njerëzisë Mehdiu është ndodhia më e madhe e 
histories njerëzore. 

Për këtë gjë ka lajmëruar Profeti i Allahu Muhamedi (sa) dhe e drejtoi ymetin e tij në 
besimin për të dhe në ndjekjen e udhëzimeve të tij sepse ai do të gjykoi me librin e Allahut 
dhe synetin e Profetit (sa), dhe do ta drejtoi njerëzinë prej bregut të ndytë dhe devijues në 
bregun e pastërtisë, udhëzimit dhe paqes. 

Me qëllim që kjo ardhje të jetë e afërt në mendime dhe vetat të jenë të përgatitura për ta 
pranuar, Profet Muhamedi (sa) dhe imamët prej Ehli Bejtit(a.s) (as) i sqaruan shenjat e 
kësaj ardhje. 

Është e domodoshme që të tërheqim vëmendjen se gjinden hadithe dhe lajme që flasin për 
Mehdiun(a.s) dhe për ardhjen e tij (as) të cilat nuk janë të sakta. Prandaj duhet që të bëhet 
studim i hollësishëm për këto hadhithe me qëllim që të duket e vërteta ashtu siç informoi 
Profeti dhe imamët (as). 

1 – Shenja universare 2 – Shenja që gjinden në shoqëri  
Lloji i dytë përqendrohet në: 
1 – Përhapjen e padrejtësisë dhe fesadit 
3 – Sundimi i injorancës dhe dukja e jetës xhahile me idetë dhe përparimin e saj. 
4 – Përparimi i tmerrshëm i diturisë. 
5 – Luftërat shkatarruese dhe humbja e rendit dhe e paqes. 
5 – Shfaqja e gënjeshtarëve dhe mashtruesve se gjoja janë reformues. 
6 – Shtrenjtësia dhe shkatarrimi ekonomik. 
7 – Dukja e përgatitësve dhe udhëheqësve të lëizjeve reformuese të cilët ftojnë në zhdujken 

e padrejtësisë dhe xhahilisë. 
Këtu po përmendim disa hadithe të cilët na i sqarojnë dhe i konstatojnë këto shenja. 
Suduki në librin «Men la jehdheruhul fakih ka transmetuar hadithin e Asbag ibën Nebate i 

cili ka transmetuar thënien e Imam Aliut (as) i cili ka thënë: Në fundin  e botës dhe afër 
orës(kijametit) e cila do të jetë koha më keqe,gratë do të dalin të zhveshura, do të jenë të dala 
nga feja, të zhytura në fitne, ndjekëse të epsheve dhe qejfeve antimorale,hallallet i bëjnë 
haram në xhehenem(skëterrë) do ta kenë vendin përgjithmonë. 

Profet Muhamedi(s.a) ka thënë:”Do të vijë një kohë tek ymeti im ku Kur`anit nuk do ti 
mbetet veçse shkimi i tij, dhe prej islamit veçse emri i tij,muslimanët do të jenë njerëzit më të 
largët të tij.Xhamitë e tyre do jenë të ndërtuara,por të zbrazda prej udhëzimit,dijetarët e atij 
zamani do jenë më të këqijt e dijetarëve , prej atyre dalin fitnetet dhe atyre u kthehen” 
(Muntehabul Ether:f:427) 

Po ashtu profet Muhamedi(s.a.) ka thënë:”Do të vijë një kohë tek ymeti im ku brendësia e njerëzve do të jetë e pa pastër, do të 
kujdesen për pamjen e jashtme për të fituar dynjanë dhe nuk kërkojnë atë ç`ka është e kënaqur tek Allahu(xh.sh),veprojnë për tu 
dukur,tek ata nuk ekziston frika, Allahu i sprovon me ndëshim i luten Atij siç lutet personi që kërkon ndihmë prej mbytjes por 
atyre nuk i vjen përgjigje.”(Muntehabul Ether:f:426). E të tjera hadithe që gjinden në librat 

Njohja e shtetit islam 
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E shohim të arsyeshme që të paraqesim shkurtimisht njohjen e shtetit islam. Kuptimi i këtij 
shteti është i qartë dhe i kufizuar në të menduarit dhe sheriatin islam. Shtetin  islam  e 
themeloi udhëzuesi i njerëzisë dhe vula e dërgesës së kurorës së profetësisë profet 
Muhamedi(s.a.) në Medinen Munuvereh.  

1-Sundimi dhe gjykimi i takjnë vetëm Allahut(xh.sh.) 
2-Shteti islam është shtet ideologjik dhe fikrij i ngritur mbi bazat e ideologjisë dhe 

rregullave të islamit. 
3- Ai është shtet ligjor, me kuptimin e fjalës se drejtimi dhe dhe admnistrata që gjinden në 

të janë tëbazuara në ligjet hyjnore(që janë ligjet më të drejta dhe më të vërteta). 
4- Drejtimi dhe gjykimi në shtetin islam është amanet në dorën e udhëheqësit të 

tij.Administrata e tij është aministratë zbatuese e pajisur me ideologji të pastër dhe me 
morale të larta njerëzore.Po ashtu të jetë njohëse e interesave të ymetit me qëllim që ky ymet 
të mbërrijë në nivelet më të larta të jetës në të gjitha fushat e së saj.Allahu(xh.sh.) në Kur`an 
thotë:{Allahu ju urdhëron që t`ia jepni amanetin të zotëve të tyre, dhe të gjykoni me 
drejtësi në mesin e njerëzve}. Suretu Nisa ajeti 58.       

Dëshira e udhëheqësit nuk është ligji. 
5- Të drejtën e udhëheqjes e ka vetë ymeti dhe ai zgjedh personat më të aftë dhe më të 

përgatitur për drejtim.Zgjedhja e këtyre personave bëhet nëpërmjet 
shuras(konsultimit).Allahu(xh.sh.) në Kur`an thotë:{…dhe ata që konsultohen në mes tyre 
për çështje të përbashkëta…}.Suretu Shura ajeti:38.  

6- Ymeti ka të drejtën e kundërshtimit dhe të vënies së udhëheqjes para përgjegjësisë, 
sepse në islam nuk gjindet as dhunë e as diktatura politike.Dhe për këtë  Allahu(xh.sh,) I 
drejtohet profetit të Tij, për zbatimin e shuras(konsultimit) me qëllim që ta edukojë ymetin e 
tij në zbatimin e një vije të përbashkët politike. Allahu(xh.sh.) në Kur`an thotë:{…e 
konsultohen me ata në të gjitha çështjet…}.Suretu Ali Imran ajeti:159  

Të drejtën e konsultimit Allahu (xh.sh.) e sqaron fare mirë në Kur`an ku thotë:{Besimtarët 
dhe besimtaret janë të dashur me njëri tjetrin,urdhërojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e 
keqja…}.Suretu Tevbe ajeti:71. 

7- Udhëheqësi islam ka detyra të kufizuara sipas kufizimit të përmasave të dobive dhe 
dëmeve.Ai ka të drejtën e nxjerrjes së ligjeve dytësore mbasi e përvetëson sa më mirë 
interesin e përgjithshëm në ato ligje. Këto ligje mund të jenë në fushën e ekonomisë, 
politikës, ushtrisë, shëndetësisë, arsimit, kulturës… etj.Këtu na jepet rasti të themi se ligjet 
islame janë ligje hyjnore dhe burimi i tyre është Kur`ani Kerim dhe syneti i profet 
Muhamedit(s.a).Gjithashtu ixhtihadi është ndihmues në nxjerrjen e ligjeve për të cilat nuk 
janë të sqaruara në Kur`an dhe në synetin e Profetit.Ixhtihadi është detyrë e 
fakihut(teologut) i cili është I aftë në detyrën e nxjerrjes së ligjeve.Po ashtu ky teolog duhet të 
jetë I dijshëm për situatat dhe çështjet jetësore të ymetit. 

8- Të gjithë muslimanët e kanë për detyrë që ta rrespektojnë shtetin islam me kusht që 
shteti të zbatoi me përpikmëri librin e Allahut dhe synetin e profetit(s.a.). Allahu(xh.sh.) në 
Kur`an thotë:{O ju që besuat, bindjuni Allahut, respektoni të dërguarin dhe përgjegjësit nga 
ju}. Sureu Nisa ajeti:59. 

Po ashtu Allahu(xh.sh.) në Kur`an thotë:{Dhe mos anoni nga ata që bënë padrejtësi, e për 
atë shkak t`ju kapë zjarri….}. Suretu Hudë ajeti:113. 

Në një hadith të profet Muhamedit(s.a.) thuhet:”Nuk ka përulje për krijesat në mëkatet për 
krijuesin”. 
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9- Nëse udhëheqësi devijon nga islami, ai nuk respektohet dhe është detura e muslimanëve 
që ta zhveshin nga detyra e udhëheqësit dhe ta zëvendësojnë me një udhëheqës tjetër më të 
aftë për këtë post. 

Këto ishin disa nga bazat më kryesore mbi të cilat ngrihet shteti islam.           
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	Edhe ymetet (popujt) e tjerë të cilat ishin më të përparuar dhe më të qytëruar (siç ishin jehudët, kristianët, mexhusët) po ashtu  jetonin jetë injorante, devijim ideologjik, dhe ishin nënshtruar  sunduesve dhe keqbërësve.
	Arabët kufizoheshin nga tre shtete të mëdha të cilat ishin: Shteti romak në perendim, shteti Persian në lindje dhe shteti Ahbash në jug perëndim.
	Këto, kanë qenë fuqitë politike dhe qytetëruese të asaj kohe.
	Ndërsa arabët në Meke dhe për rreth saj nuk e dinin se çdo të thotë fjala shtet politik dhe rregull administrativ.
	Ato jetonin në qeveri fisesh, ku të pasurit dhe zotërinjt ishin sunduesit e fukarenjëve dhe shërbyesve.
	Shoqëria Mekase përbëhej prej  tre shtresave dalluese.
	1 – Shtresa pasurore dhe zotëruesit e parave siç ishin: Ebu Sufjani, Ebu Lehebi, Velidi, Abas ibën Abdul Mutalibi e të tjerë. Këto përfaqësonin këtë shtresë.
	Kjo shtresë me sundimin e saj në Meke dhe Mesxhidul Haram (Qabe)  zotëronte fuqi të gjerë në mesin e fiseve arabe.
	2 – shtresa e mjerë dhe e varfër të cilët jetonin në fatkeqësi mjerim dhe përbuzje.
	3 – Shtresa e shërbëtorëve (Abidë). Kjo shtresë jo vetëm që jetonte në mjerim dhe fatkeqësi, por ato përdoreshin njëlloj si kafshët.
	Në atë errësirë shoqërore gruaja jetonte në mjerim dhe fatkeqësi. Për atë nuk gjindeshin as të drejta dhe as bujari, sepse ajo ishte pronësi e burrit në atë shoqëri injorante. Ajo trashëgohej ashtu siç trashëgoheshin kafshët dhe shërbyeset. Djemtë tra...
	Nëse ndonjë grua linde vajzë, burrin e saj e mbulonte mendimi dhe hidhërimi, dhe ndiente  frikë para njerëzve dhe prej fjalëve të këqia, kështu ai strehohej në vrasjen e saj ose e varroste të gjallë atë.
	Kurani e rregjistron këtë dëshmi fatkeqe në historinë e gruas ku thotë: {Kur ndonjëri prej tyre lajmërohej me lindjen e vajzës, fytyra e tij i prishej dhe bëhet me plot mllef. Fshihet prej asaj të keqeje me të cilën u lajmërua. Pastaj mendon a do ta m...
	Kështu ka qënë jeta në periudhën e xhahilisë (para islamit), e hidhur, e shkatarruar moralisht, ekonomiksht, politikisht… etj. Kur të arrijmë të kuptojmë këtë të vërtetë mund të kuptojmë Islamin dhe Madhështinë e Profetit islam(s.a.), i cili me ndihmë...
	Allahu (xhsh) e cilëson mesazhin e Profetit duke thënë: {O itharë të librit juve ju erdhi i dërguari Jonë që ju sqaron shumë nga ato që fshihnit prej librit. Juve ju erdhi nga Allahu dritë dhe libër i qartë…}(1F )
	Lindja e Profetit (sa)
	Në muajin e Rabiul Evelit mbas ndodhisë së shkatarrimit të As’habul fil mbas një muaji apo më shumë(2F ), lindi Profet Muhamedi (sa) në Meken e Bekuar. Ai lindi jetim sepse babai i Tij Abdullah ibën Abdul Mutalib vdiq në rrugë kur po kthehej nga Shami...
	Sipas traditës së banorëve të Mekes Profetin(s.a.s) e dërguan tek Halimja, e bija e Ebi Dheëjeb Es-Saadijeh për të pirë gji.
	Mbasi i plotësoi dy vjetët Halimeja e ktheu Profetin(s.a.s) në Mekë për të vizituar nënën dhe të afërmit e Tij dhe e mori përsëri.
	Mbasi Muhamed Mustafai(s.a.s) i plotësoi pesë vjetët, Halimja e ktheu Atë në Meke dhe punoi bari tek gjyshi i Tij Abdul Mutalibi, tek cili Profeti(s.a.s) gjeti dashuri të thellë. Gjyshi i Tij kujdesej më tepër për Atë se sa kujdesej për familjen dhe f...
	Në moshën gjashtë vjeçare Nëna e Tij Amineja së bashku me Umi Ejmen e morën Muhamedin (sa) për të vizituar dajat e tij (Beni Udeji ibën Nexhar) në Jethrib (Medine) ku qëndruan një muaj pastaj u nisën për tu kthyer në Meke. Gjatë kthimit për në Meke Am...
	Abdul Mutalibi vdiq kur Profeti ishte 8 vjeç.
	Kujdesin për Profetin(s.a.s) e mori përsipër xhaxhai i tij Ebu Talibi(4F ) i cili e trajtonte me dashamirësi dhe përkujdesje prindërore të lartë, derisa fëmijët e Ebu Talibit nuk gjenin  përkujdesje të atillë.
	Muhamedi(s.a.s) flinte me xhashain e Tij dhe ulej pranë tij, hante me të, shëtiste me të kur dilte shëtitje, e shumë mënyra të tjera përkujdesje dhe dashamirësie të cilat nuk kishin të ngjashme me to.
	Muhamedi(s.a.s) dita ditës rritej dhe zhvillohej në prehërin e xhaxhait të tij dhe së bashku me të rritej morali i tij, derisa u bë i dallueshëm në mesin e shoqërisë që e rrethonte për vërtetësi (Sadik) dhe besnikëri (Amanet), për drejtësi dhe bujari....
	Muhamed Mustafai (sa) filloi të punojë. E para punë e Tij ishte bari delesh. Kur i plotësoi të 25 vjeçët e moshës së tij të bekuar shkoi për tregëti në sham (Damask) i dërguar nga Hadixheja e bija Huvejlid (ra).
	Hadixheja(r.a) ishte gruaja më e përsosur se gratë e kurejshitëve. Ajo ishte më e ndershmja, më e pasura dhe më e bukura se gratë e tjera.
	Në kohën e xhahilisë ajo quhej (Tahiretun) e pastër dhe quhej zonja e kurejshtieve.
	Kur u përhapën fjalë të mira në mesin e njerëzve për Muhamedin, Hadixheja (ra) i propozoi Atij që të shkonte për tregti në Sham dhe i dha shpërblim me tepër se sa tregëtarët e mëparshëm që punonin për Hatixhenë(r.a). Muhamedi(s.a.s) së bashku me një s...
	Mejseretu i foli Hatixhes(r.a)ë rreth moralit të Muhamedit (sa). Dhe në brendësi të vetes së Hatixhesë hyri dashuria për Profetin (sa). Ajo e zgjodhi Atë bashkëshort të saj në kohën kur ajo kundërshtoi shumë burra kurejshitë të njohur për famën dhe pa...
	Kështu Profeti (sa) u martua me Hatixhenë (ra) dhe arritën një bashkim të shkëlqyer bashkëshortor i ngjyrosur me ngjyrat e dashurisë, respektit, besnikërisë dhe vizatuan më të bukurën tabllo për jetën e sukseshme bashkëshortore.
	Gjatë gjithë jetës së tij, Profeti(s.a.s) e lavdëronte Hatixhenë(r.a) dhe kujtonte mirësitë e saj para bashkëshorteve të Tij.
	Në një Hadith nga Aisheja thuhet se:
	Profeti (sa) nuk dilte prej shtëpisë pa kujtuar Hatixhenë(r.a) dhe e lavdëronte atë.  Një ditë Ai e përmendi Hatixhenë(r.a) dhe unë u bëra xheloze dhe i thashë: A nuk ka qenë veçse një plakë e moshuar, dhe Allahu ta zëvendësoi me më të mirë se Ajo?
	Profeti(s.a.s) u nevrikos pastaj tha: «Jo Pasha Allahun. Zoti nuk ma ka zëvendësuar me një tjetër më të mirë se ajo. Ajo më besoi Mua kur njerëzit nuk besuan, dhe dëshmoi për Mua kur njerëzit më gënjyen, dhe më ndihmoi me pasurinë e saj kur njerëzit n...
	Në këtë kohë filluan të duken shkëndijat e Profetësisë në jetën e Muhamedit (sa). Ai shkonte për disa ditë tek shpella Hira, dhe për disa muaj në çdo vit, e kalonte  kohën duke bërë ibadet dhe mendim të thellë për Allahun, larg ambientit epidemik të x...
	Muhamedi (sa) vazhdoi me këtë lloj ibadeti derisa arriti në moshën dyzet vjeç.
	Edhe librat e mëparshëm qiellor siç janë Teurati dhe Inxhilli (Bibla) e përmendnin ardhjen e Profet Muhamedit (sa) dhe bisedat rreth kësaj çështje kishin mbushur gjithë gadishullin.
	Dijetarët e Ehli kitabit lexonin në librat e tyre rreth afrimit të ardhjes së Profetit të ri i cili do të mbushë dynjanë me dritë, drejtësi, mbarësi. Në Inxhilin e juhanës thuhet.
	«Nëse më doni mua ruani këshillat e mia...
	(Përsa i përket të cilin babai do ta dërgoi me emrin tim, ai do tju mësoi juve çdo gjë dhe do t’au kujtoi juve çfarë ju kam thënë unë. Nuk po flas shumë me ju sepse udhëheqësi i kësaj bote do vijë(6F )».
	Profetizimi
	Jeta e Profetit(s.a.s) ishte e veçantë nga ajo që jetonin të tjerët, sepse që në vegjëli të jetës së Tij ishte Allahu (xhsh) Ai i cili e mbronte Muhamedin. Pastaj Profeti(s.a.s) filloi të shkëputej dhe shkonte tek shpella Hira e cila ishte vendi të ci...
	Në këtë periudhë Muhamedi (sa) filloi të ndjejë për afërsi tek Allahu. Ai dëgjonte, zëra shikonte dritë, shihte ëndra të vërteta, të cilat ishin shkallë prej shkallëve të Vahjit (shpalljes).
	Kur i plotësoi 40 vjetët Xhebraili (as) i zbriti mesazhin duke i lexuar Atij ajetet: {Lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriun prej një gjaku të ngjizur Lexo, se Zoti yt është më bujari. Ai që e mësoi njeriun të shkruajë. I mës...
	Vërtet ky pozicion dhe kjo pamje Madhëruese dhanë një ndikim në brendësi të vetes së Profetit(s.a.s).
	Profeti(s.a.s) u kthye në shtëpinë e Tij duke mbartur ndriçuesin e mirësisë, orientimit, dhe të shpëtimit të gjithë botës. Ai u shtri mbi shtratin e Tij për të pushuar dhe në ato momente i erdhi thirrja e dytë:{O ti i mbuluar Ngrihu dhe tërhiqu vërejt...
	Ajo ishte thirrja e nisjes së mesazhit dhe njoftimit për fenë e re dhe përhapja e saj tek njerëzit.
	Në fillim Profeti(s.a.s) ia prezantoi Aliut (as) të cilin nuk e ka njollos xhahilija me ndytësitë e saj dhe nuk i ka rënë në sexhde asnjë statuje.
	Ai jetonte krah për krah me Profetin (sa) në shtëpinë e Tij. Aliu (as) e pranoi mesazhin dhe shpirti i mesazhit u bashkua me shpirtin e tij. Po ashtu Profeti(s.a.s) ia prezantoi edhe Hatixhesë(r.a) mesazhin hyjnor dhe Hatixheja(r.a) e pranoi prezantim...
	Pastaj Profeti(s.a.s) filloi informimin e fesë fshehurazi. Numuri i besimtarëve filloi të rritet shkallë – shkallë. Në fillim ata mësonin Kuranin, rregullat e mesazhit dhe falnin namazin larg syve të ndjekësve.
	Kur numuri i tyre u rrit sa më shumë dhe u friksuan që mos zbuloheshin, ata përdorën shtëpinë e Erkam El Mehzumi si vend për mësimin e Kuranit dhe për ibadete.
	Kuluan tre vjet prej fillimit të thirrjes në Islam fshehurazi.
	Kurejshitët filluan të ndjejnë lëvizjet e fesë së re. Në këtë periudhë Allahu (xhsh) e urdhëron Profetin (sa) që të thërrasë të afërmit e Tij. Numuri i besimtarëve arriti në dyzet veta.
	Allahu (xhsh) thotë: {Dhe tërhiqu vërejtjen farefisit tënd më të afërt}(7F ).
	Profeti(s.a.s) i thirri të afërmit e tij më të ngushtë mysafir në shtëpinë e tij. Kur Profeti(s.a.s) u përgatit për të folur, xhaxhai i tij Ebu Lehebi e ndërpreu dhe e paralajmëroi duke e kërcënuar që të mos vazhdonte me thirrjen në fenë e re.
	Të gjithë u larguan, pa i njoftuar  për mesazhin e Tij.
	Kaluan ditë dhe Profeti(s.a.s) i ftoi përsëri akrabatë (të afërmit) e tij. Mbasi mbaruan ushqimin,. Ai i tha atyre: «O djemt e Abdul Mutalibit. Allahu më ka dërguar për të gjithë njerëzit dhe më dërgoi tek ju në veçanti dhe tha:
	«Unë ju ftoj ju në dy fjalë të lehta në gjuhë, të rënda në peshë. Me këto dy fjalë ju bëjnë juve sundues të arabëve dhe të tjerëve, do te hyni në xhenet prej tyre, dhe do ti shpëtoni xhehenemit. Dëshmia se Allahu është një i pa shoq dhe se unë jam i d...
	Çohet Ali ibën Talib(a.s) i cili ishte më i vogli i të ftuarve dhe tha: Unë o i Dërguari i Allahut. Profeti(s.a.s) e urdhëron që të ulet dhe e përsërit thënien e Tij. Asnjë nuk ju përgjigj përveç Aliut (as). Po ashtu e përsërit thënien e Tij për të tr...
	Thirrja e përgjithshme dhe fillimi i konfliktit:
	Ishte e domosdoshme që thirrja të shndërrohej në një hapësirë më të gjerë. Allahu (xhsh) e urdhëron të dërguarin e Tij Muhamedin (sa): {Publiko haptas atë që të është urdhëruar dhe hiqu idhujtarëve(9F ).
	Profet(s.a.s)i u ngjit në Safa dhe i thirri njerëzit duke i njoftuar atyre mesazhin e tij qiellor.          Shumica e njerëzve nuk e pranuan thirrjen e Tij, por ama disa prej tyre iu përgjigjën thirrjes së Tij dhe e besuan atë. Po ashtu lajmi i thirrj...
	Këtu filloi konflikti në mes thirrjes hyjnore dhe mendjemadhëve injorantë.
	Kundërshtimi i mendjemadhëve injorantë e kishte zanafillën në dy pika.
	1 – Personalitetin e Profeti(s.a.s).
	2 – Shumica e besimtarëve në mesazhin Islam.
	Në fillim xhahilinjtë u përpoqën ta shkëpusnin Profetin(s.a.s) prej shoqërisë besimtare. Ata e cilësonin atë gënjeshtar, magjistar, poet, i çmendur. Ata e tallnin dhe e përbuznin Profetin(s.a.s). Por të gjitha këto nuk e penguan Profetin (sa) në përha...
	Ata i thanë Ebu Talibit(r.a): Ne të kemi sjellë një djalë prej kurejshitëve, më i bukuri, më i ndershmi, dhe poet. Ebu Talibi iu përgjigj atyre: Jo Pasha Zotin nuk pranoj.
	Të më jepni djalin tuaj që ta ushqej, dhe t'ju jap djalin e vëllait tim që ta vrisni.
	A nuk e dini se deveja kur e humbet fëminë e saj nuk don tjetër përveç atij)(10F ).
	Kur propozimi i tyre dështoi ata u kthyen përsëri tek Ebu Talibi(r.a.). Këtë rradhë ata erdhën të inatosur dhe i thane: Pasha Zotin ne nuk e durojmë sharjen e baballarëve tanë, dhe prishjen e ëndrave tona dhe poshtërimin e zotëve tanë, prandaj largoje...
	Kjo gjë iu duk e madhe Ebu Talibit(r.a) dhe shkoi tek Profeti(s.a.s) dhe e lajmëroi për çka kishin ardhur kurejshitët dhe se ai nuk kishte forcë ti përballonte ata.
	Profeti (sa) i tha: O xhaxhai im! Pasha Zotin sikur ta vendosin Diellin në të djathtën time dhe Hënën në të majtën, me qëllim që ta lë këtë detyrë, unë kurrë nuk do e lë, derisa Allahu ta triumfoi atë ose të vdes në të».
	Ebu Talibi (ra) i foli Profeti(s.a.s)t me plot kurajo: Shko o biri i vëllait tim dhe thuaj çfarë dëshiron, se Pasha Zotin unë do jem mbrojtësi yt.Benu Hashimi u afrua rreth Profetit(s.a.s) dhe ranë dakort që ta mbrojnë atë. Vetëm Ebu Lehebi po vdiste ...
	Kur dështuan diskutimet, erdhi rradha e presioneve materiale mbi Profetin (sa) me të gjitha ngjyrat dhe llojet. Ata e qëlluan shtëpinë e Profetit(s.a.s) me gurë, i hodhën mitrën e deles së therur kurban për statujat, mbi trupin e tij. Hidhnin ndytësir...
	I urdhëruan fëmijët që ta qëllonin me gurë, e shumë mënyra të tjera torture dhe poshtërimi.
	Profeti (sa) i bëri durim të gjitha këtyre veprimeve dhe thonte:
	«Nuk është poshtëruar asnjë i dërguar ashtu siç jam poshtëruar unë».
	Ashtu siç vepruan me Profetin(s.a.s) kurejshët vepruan edhe me besimtarët e parë duke i trajtuar si terrorista, të poshtër,… etj, duke përdorur edhe shporrjen e tyre.
	Para torturave kurejshite ka qënë vendosmëria e Bilal Habeshit dhe e familjes së Jaserit (Jaseri, gruaja e tij dhe djali i tij), Habab ibën El-Irth e të tjerë prej myslimanëve.
	Profeti(s.a.s) e vazhdoi misionin e Tij me durim dhe i jepte kurajo të tjerëve që të mos frikësohen se Allahu do të na ndihmojë.
	Besimtarët provuan dënimet më të rënda njëlloj siç u torturuan ndjekësit e të dërguarve para Muhamedit (sa). Familja e Jaserit ishte fakt i shkëlqyer i durimit në rrugën e Allahut, dhe ishin të vendosur për të vazhduar megjithë torturat e rënda me të ...
	Përsa i përket Bilal Habeshiut, torturat mbi të kanë qënë më të rënda. Ata vendosnin gurë të mëdhnj mbi gjoksin e tij dhe ai ishte i zhveshur, e tërhiqnin zvarrë mbi rërën e nxehtë, dhe kërkonin prej tij që të mohojë Allahun dhe Profetin(s.a.s).
	Por atij iu shtonte besimi më tepër dhe thërriste: i vetëm… i vetëm.
	Emigrimi në Habeshe.
	Në kohën kur në Meke u ashpërsua gjendja, Profeti(s.a.s) e pa të domosdoshme që ti lejonte një numër prej besimtarëve të emigronin në Habeshe, me qëllim që ata të gjenin mbrojtje dhe ti shpëtonin presioneve dhe torturave.
	Prej besimtarëve emiguran njëmbëdhjetë burra dhe katër gra.
	Ata qëndruan në Habeshe tre muaj, ku morën lajm se kurejshët u dorëzuan dhe ata u kthyen në Meke. Por ata gjetën se kurejshët i torturonin besimtarët.
	Profeti(s.a.s) dha urdhër që të emigrojnë përsëri për në Habeshe. Këtë rradhë ishin tetë burra dhe tetë mbëdhjëtë gra. Kryetari i tyre ishte Xhafer ibën Ebi Talib.
	Kurejshitët u frikësuan prej këtij emigrimi, dhe u përpoqën që ti kthejnë besimtarët në Meke.
	Por Mbreti i Habeshes Naxhashij i cili ishte kristian e kundërshtoi kërkesën e dy të dërguarve kurejshit Amru ibën El – As dhe Amaratu ibën Velid.
	Këto dy persona i dërguan kurejshitët tek Naxhashi për ta bindur atë që ti kthente myslimanët.
	Ata i dërguan Naxhashit shumë dhurata të çmueshme, pastaj biseduan me të rreth muhaxhirëve (myslimanëve) sepse ata janë vrasës, përbindësha dhe e nxitën atë kundër myslimanëve dhe pastaj kërkuan prej tij që t’ia dorëzonte myslimanët kurejshitëve për t...
	Naxhashi nuk i besoi fjalëve të tyre. Ai ishte mbret i zgjuar besimtar në Allah. Ai i tha të dërguarve kurejshit se nuk mund ti dorëzoj sepse ata zgjodhën vendin tim për tu strehuar.
	Naxhashi thërriti Xhafer ibën Ebi Talibin kryetari i Muhaxhirëve së bashku me shokët e tij. Kur erdhën ai i pyeti rreth fesë së tyre dhe shkakut të emigrimit. Aty foli Xhafer ibën Ebi Talibi duke qartësuar qëllimet e Islamit dhe shkaqet e emigrimit, d...
	Pastaj filloi ti sqaroi atij çka solli Profeti(s.a.s) i Madhëruar dhe i tha atij: «Ne i pranuam fjalët e Tij dhe i besuam atij, dhe e ndoqëm atë për ato që solli prej Zotit. Adhuruam Zotin dhe nuk i bëmë shirk (shok). Na ndaloi prej atyre që ishin të ...
	Por kombi ynë na u armiqësua, na torturuan, thonin shpifje për fenë tonë që të na kthenin në adhurimin e idhujve, dhe ti bënin të lejuara ndytësirat.
	Kur na kërcënuan dhe na bënë padrejtësi, erdhëm tek vendi i jot dhe të zgjodhëm ty dhe jo tjetër, dhe dëshiruam që të qëndrojmë së bashku, dhe shpresuam se nuk do të na bëhet asnjë e keqe tek ti o mbret).
	Naxhashi i tha atij: A ke me vete diçka nga ajo që solli Profet Muhamedi (sa) nga Allahu?
	Xhaferi i tha atij: Po kam.
	Naxhashi i tha: Mi lexo mua.
	Xhaferi i lexoi një pjesë prej sures Merjem. Naxhashi filloi të qajë dhe filluan të qajnë ata që ishin me atë.
	Pastaj Naxhashi i tha atyre se: Kjo dhe ajo çka solli Isai e kanë prejardhjen nga një dritë e përbashkët)(11F ).
	Ndërprerjet:
	Mbasi planet kurejshite dështuan në përpjekjen e tyre për emigrimin e Habeshesë, urrejta e tyre për Islamin u shtua më tepër.
	Ata vendosën ti bëjnë bllokadë benu Hashimit në shitblerje, në bashkimin me njerëzit, në martesa. Për këtë ata shkruan një letër të cilën e firmosën dyzet burra prej udhëheqësve kurejsh.
	Ata e bllokuan benu Hashimin në lagjen e Ebi Talibit, dhe nuk dilnin prej saj vetëm në sezonin e umretit në muajin Rexheb dhe në sezonin e Haxhit në muajin Dhul Hixheti, sipas kontratës në mes tyre dhe kurejshitëve.
	Myslimanët kaluan në situata të vështira,  ata nuk kishin ushqime për nevojat e tyre. Kjo bllokadë vazhdoi tre vjet derisa përfundoi.
	Por  përfundimi i bllokadës nuk ishte përfundim gazmor, sepse në atë kohë vdiq Hatixheja(r.a0 e shoqja e Profeti (sa) dhe nëna e besimtarëve, e cila ishte e para që i besoi Profetit(s.a.s) dhe mori pjesë në përhapjen e Islamit.
	Ajo shpenzoi pasurinë e saj në rrugën e Allahut. Vdekja e saj ndodhi tre vjet para Hixhretit në muajin Ramazan. Profeti u hidhërua shumë për vdekjen e saj.
	Tre ditë mbas vdekjes së Hatixhesë (as) vdiq mbrojtësi i Profetit(s.a.s), dhe i mesazhit Ebu Talibi(r.a) . Kur Profeti(s.a.s) dëgjoi për vdekjen e xhashait të Tij u hidhërua shumë. Ai (sa) qëndroi pranë tij dhe i fërkoi ballin Ebu Talibit(r.a) duke i ...
	Për pasojë të këtyre dy ndodhive të hidhërueshme në rrugën e lëvizjes historike Islame, Profet(s.a.s)i e quajti këtë vit «viti i hidhërimit».
	Shpërngulja (Hixhretu) e Profetit.
	Meka nuk ishte vend i përshtatshëm dhe i sigurtë për thirrjen në Islam, mbas vdekjes së Ebu Talibit(r.a). Profeti (sa) dëshironte përhapjen e Islamit në Taif duke menduar se ata janë më të lirshëm dhe më kuptues për mesazhin, mbasi Mekasit e kundërsht...
	Pastaj Profeti(s.a.s) filloi propozimin e thirrjes (Islamit) nëpër fise, duke i ftuar ata në besimin në një Allah, por ata e kundërshtuan këtë thirrje të vërtetë.
	Në kohën kur Profeti(s.a.s) propozonte mesazhin e Tij në sesonin e Haxhit, në vitin e njëmbëdhjetë të dërgimit, Ai u takua me një grup njerëzish prej fisit Hazrexh i cili ishte një prej dy fiseve më të mëdhenj që banonin në Medine. Në këtë takim Profe...
	Në vitin tjetër, 12 burra nga banorët e Medines u takuan me Profetin(s.a.s) në Akabeh dhe i dhanë atij besën e tyre (që të mos i bëjnë shirk (shok) Allahut, mos bëjnë  (kurvëllëk), mos vrasin fëmijët e tyre, dhe mos merren me thashetheme dhe shpifje. ...
	Në Haxhin e vitit tjetër pra në vitin e trembëdhjetë prej dërgimit, një delegacion i madh i përbërë nga shtatë dhjetë burra dhe dy gra, të ardhur nga Medinia u mblodhën fshehurazi në Akabeh. Profeti (sa) i tha atyre: «A ma jepni premtimin se do të dëg...
	Kështu u gjend toka në të cilën është e mundur që thirrja të qëndrojë dhe të përhapet mesazhi i saj.
	Profeti(s.a.s) i urdhëroi besimtarët që të shpërngulen tek ajo tokë: Të gjithë muhaxhirët u grumbulluan fshehurazi në errësirë tek shtëpia e Ejmenit duke lënë pasuritë e tyre dhe shtëpitë e tyre me qëllim të fesë së Allahut.
	Pastaj Allahu (xhsh) e urdhëroi profetin që të shpërngulet në tokën e bekuar të Medines. Kjo ndodhi kur kurejshitet u grumbulluan në shtëpinë e Nedve dhe ranë dakort që ta vrasin Profetin (sa). Po ashtu ata ranë dakort që vrasjen,   ta bëjnë një grup ...
	Kurejshët filluan të zbatojnë atë për çka ranë dakort natën. Por Ebu Lehebi i propozoi atyre që krimi të kryhej në sabah.
	Në këtë situatë Aliu (as) fjeti në shtratin e Profetit dhe u mbulua me mbulesën e Tij. Profeti(s.a.s) doli dhe lexonte ajetin. {Ne u kemi vënë para tyre mbulesë dhe pas tyre mbulesë dhe ua kemi mbuluar sytë, prandaj nuk shohin}(13F ).
	Profeti (sa) u takua me Ebu Beqirin, ibën Ebi Kahafetu dhe u drejtuan për tu fshehur në shpellën e malit Thor.
	Gjatë gjithë natës kurejshët kontrollonin shtëpinë e Profetit (sa) dhe në mëngjes ata sulmuan shtëpinë e tij.
	Kur e ngritën mbulesën panë Aliun(a.s) para tyre, i cili ishte i pari që vendosi veten e tij flijim për Islamin. Allahu (xhsh) zbriti për të (Aliun)(a.s) thënien e Tij: {Dhe prej njerëzve kush e shet veten e tij për kënaqësitë e Zotit dhe Zoti është m...
	Kurejshët u përpoqën të ndjekin Profetin (sa) duke ecur pas gjurmëve të Tij deri tek shpella e malit «Thor» por Allahu (xhsh) e mbrojti Profetin prej keqbërjes së tyre duke dërguar merimangën e cila rrethoi hyrjen e shpellës me fijet e saj. Kur kurejs...
	Profeti qëndroi tre netë në shpellë.
	Dhe kur u bind se kurejshët hoqën dorë nga kërkimi i Tij, u drejtua për në Medine (Jethrib). Mbas disa ditësh rrugë Profeti(s.a.s) i mëshirës dhe i udhëzimit, mbërriti në Kuba i cili ndodhet jashtë Medines.
	Profeti qëndroi në Kuba duke pritur ardhjen e Aliut (as) dhe karvanin e grave Fatimet prej beni Hashimit, të cilat ishin: Nëna e Aliut Fatime bint Esed, Fatime bintu Muhamed (sa), Fatime bint Zubejr ibën Abdul Mutalib, dhe Fatime bint Hamze.
	Kur karvani mbërriti ata i priti Profeti (sa) dhe e përqafoi Aliun (as) me lot në sy për shkak të lodhjes dhe vështirësive që Ai(s.a.s) hoqi.
	Mbas mbërritjes së Aliut (as) Profeti (sa) qëndroi dy ditë në Kuba dhe ndërtoi në të xhaminë si pasojë e propozimit të Amar ibën Jasirit. Kjo është e para xhami në Islam.
	Pastaj Profeti u drejtua kah Medina. Pritja e Tij ishte e përgjithshme dhe të gjithë njerëzit prisnin ardhjen e Profetit(s.a.s).
	Kur hyri në Medine ata e pritën me gëzim dhe ngrohtësi të pa përshkruar Profetin(s.a.s). Çdo person kishte dëshirë që Profeti(s.a.s) të banonte tek ai. Kur Profet(s.a.s)i kalonte para portës së shtëpive ata e ftonin. Por Ai (sa) thonte: «Hapini rrugën...
	Profeti(s.a.s) e la të lirë devenë e Tij mbi të cilën kishte hipur, me qëllim që të ndalojë në vendin e caktuar prej Allahut (xhsh).
	Deveja vazhdoi ecjen e saj derisa mbërriti në vendin ku sot ndodhet xhamia e Profetit (sa), pranë derës së shtëpisë së Ebi Ejub El-Ensari i cili ishte prej të varfërve të Medines.
	Profeti(s.a.s zbriti mysafir tek shtëpia e Ebu Ejubit dhe qëndroi në shtëpinë e tij derisa përfundoi ndërtimi i xhamisë dhe shtëpia e Tij e pastër.
	Shteti i Profetit:
	Mbas mbërritjes së Profetit (sa) në Jethrib ajo u quajt Medine Munovereh, dhe u bë qëndra e mesazhit dhe pikënisja e tij në të gjitha horizontet.
	Islami në Medine hyri në fazat e praktikimit dhe të ndërtimit të shoqërisë Islame me të gjitha domosdoshmëritë e saj.
	E para bazë që vendosi profeti për të mbajtur shtyllat e shoqërisë së re ishte ndërtimi i xhamisë Nebevij Sherif të cilën Profeti(s.a.s) e përdori vend për ibadete, për grumbullime, për diskutime për drejtimin e nevojave të ymetit, për zgjidhjen e kon...
	Profeti(s.a.s) në Medine u ballafaqua me një shoqëri të ndarë në fise dhe me mendime të kundërta me njëra tjetrën. Më të njohurat prej  shtresave që njiheshin në kohën e Profetit ishin:
	1 – Myslimanët të cilët ishin të ndarë në Ensarë dhe Muhaxhirinë.
	Ensarë, Profeti(s.a.s) quajti El-Aus dhe Hazrexh të cilët banonin në Medine. Ai i quajti me këtë emër për shkak të ndihmës së tyre që i dhanë Profeti(s.a.s)t dhe për shkak se ata e pranuan mesazhin Islam.
	Ndërsa muhaxhirët, ata ishin besimtarët e parë të cilën u larguan nga Meka për në Medine për të cilët banorët e saj i hapën zemrat e tyre Islamit.
	Në këtë kohë Profeti urdhëroi për vëllazërim në mes Ensarëve dhe Muhaxhirëve, duke urdhëruar që çdo Ensarij të vëllazërohet me një Muhaxhir, me të gjitha rregullat e vëllazërisë së vërtetë në jetën praktike: siç janë pasuria, veprimet reciproke… etj.
	Është vend i përshtatshëm që këtu të përmendim në këtë rast se Profeti Muhamedi (sa) mbasi përfundoi vëllazërimin në mes Ensarëve dhe Muhaxhirëve, Ai mori si vëlla të Tij Ali ibën Ebi Talibin(a.s) duke i thënë atij: «Ti je vëlli im në këtë botë dhe në...
	Vëllazëria në mes Ensarëve dhe Muhaxhirëve përfundoi në atë mënyrë, ku në të gjithë historinë njerëzore nuk gjindet e njëjtë si ajo,. Kjo vllazëri mbërriti në atë shkallë saqë Ensarët i dhanë gjysmën e pasurive të tyre vëllezërve të tyre Muhaxhir.
	Kështu Profeti ndërtoi shoqërinë e vërtetë dhe mbi baza të patundshme.
	2 – Jehudët (Hebrejtë).
	Ata përbënin fuqinë e dytë mbas myslimanëve në fillim të hixhrit.
	Ndër fiset më të njohura të jehudive ishin: Behu Kajnaka, benu Nedhir, benu Kurejdha. Ata zotëronin anën ekonomike, sepse ata punonin në prodhimin e argjendarisë dhe në shitblerjen e floririt. Po ashtu ata kishin plantacion hurmash dhe toka.
	Shoqëria jehudite ishte e ndryshme nga shoqëria e Medines përsa i përket fesë, ndjenjave, qëllimeve. Edhe pse banonin në Medine ata ishin të shkëputur prej saj. Profeti (sa) punoi për pajtim me qëllim që të ndërtonte shtetin, të përhapte mesazhin dhe ...
	3 – Munafikët (Hipokritët).
	Ata ishin një grup prej banorëve të Medines, të cilët e shfaqën islamin si pasojë e frikës dhe e lakmisë personale dhe e fshehën  në brendësi   të tyre.
	Munafikët punonin për jehudët dhe mushrkët të cilët kishin si qëllim shkatarrimin dhe zhdukjen e shoqërisë Islame. Ata ishin nxitës të luftërave dhe konflikteve.
	Por përpjekjet e tyre përfundonin me dështim. Këtë e shohim në Kuran i cili na zbulon metodat dhe sulmet e munafikëve. Me gjithë këto përpjekje të tyre për shkatarrimin e shoqërisë islame, shohim se këto përpjekje nuk ndikuan negativisht mbi fuqinë e ...
	Politika ushtarake në shtetin e Profetit
	Pasi Profeti (sa) hyri në Medine dhe kaluan 6 muaj nga hyrja në të, Allahu (xhsh) e urdhëroi për luftë:
	{Atyre që po sulmohen me luftë u është dhënë leje të luftojnë, për shkak se atyre u është bërë padrejtësi, dhe Allahu është i fuqishëm për t’u ndihmuar atyre (myslimanëve). Ata të cilët vetëm pse thanë: «Allahu është Zoti ynë!» u dëbuan prej shtëpive ...
	Profeti filloi me formimin e ushtrisë dhe caktimin e udhëheqësve (prijasve).
	Politika ushtarake e shtetit të Profetit kishte dy qëllime në praktikimin e saj:
	1 – Xhihadi për përhapjen e thirrjes islame. Përderisa Islami është mesazhi i Allahut për të gjithë njerëzinë, atëherë është e domosdoshme që të informohet tek të gjithë njerëzit pa përjashtim.
	Nëse gjinden pengesa në këtë rrugë është obligim që këto pengesa të zhduken.
	2 – Xhihadi mbrojtës, i cili është i obligueshëm për të mbrojtur mesazhin Islam, shtetin Islam dhe ndjekësit e tij, prej keqbërsve kërcënuesve,… etj.
	Qëndrimi i kurejshëve mbas emigracionit dhe politikës  së Profetit (sa)
	Emigrimi i Profetit(s.a.s) dhe shpëtimi i Tij prej duarve të kureshjëve, shkaktoi një nervozizëm në to. Kurthet e tyre, së bashku me planet për të përçarë dhe vrarë, vazhdonin.
	Po ashtu kurejshët vazhdonin  veprimet e tyre të padrejta mbi myslimanët, qofshin muhaxhirë apo prej atyre që e mësuan islamin, të cilët mbetën në Meke.
	Kurejshët filluan me marrjen e pasurive të myslimanëve dhe shtëpitë e tyre. Gjithashtu ata kontrollonin situatën rrethuese me Profetin(s.a.s) dhe nxitnin për të përçarë shtetin e Profetit(s.a.s) dhe myslimanët.
	Kurejshët i shkruan një letër Abdullah ibën Ebi i cili ishte prej kufarëve (të pafeve) të Medines, duke e nxitur atë me thëniet e tyre se: Ju e strehuat shokun tonë dhe se ju jeni më të shumtit e banorëve të Medines në numër. Ne të betohemi në Zot që ...
	Të gjitha këto qëndrime ishin dëshmi e qartë se kurejshjët vazhdonin përpjekjet e tyre përçarëse dhe se ata nuk qetësoheshin derisa të zhduknin Profetin(s.a.s) dhe thirrjen e Tij. Për këtë Profeti(s.a.s) filloi planifikimet që kishin për qëllim mbrojt...
	Plani i parë ishte mbrojtja e mjedisit rrethues në Medine.
	Në të njëjtën kohë Profeti(s.a.s) mundohej për qetësimin e gjendjes brenda në Medine, duke i bërë planet përçarëse të kurejshëve të dështonin.
	Dhe kështu filluan betejat në mes myslimanëve dhe kurejshëve.
	Të gjitha luftërat e Profetit(s.a.s) kanë qenë luftëra mbrojtëse dhe Profeti (sa) i këshillonte udhëheqësit, prijësit, që në fillim ti propozojnë armikut pajtim. Kjo mënyrë e luftërave të Profetit(s.a.s) duket më qartë nëse studiohen rrethanat e tyre.
	Dhe për këtë Allahu (xhsh) thotë:
	{Atyre që po sulmohen me luftë u është thënë leje të luftojnë, për shkak se atyre u është bërë padrejtësi. Dhe Allahu është i fuqishëm për t’u ndihmuar atyre.
	Ata të cilët u dëbuan prej shtëpive të tyre me padrejtësi vetëm se thanë Allahu është Zoti ynë}(17F ).
	Lufta e Bedrit:
	Kjo betejë u zhvillua me shtatëmbëdhjetë (17) Ramazan në vitin e dytë të hixhrit.
	Profet Muhamedi(s.a.s) së bashku me treqind e trembëdhjetë burra prej shokëve të Tij, dolën për tu ballafaquar me karvanin e kurejshëve të cilin e drejtonte Ebu Sufjani, kryetari i mushrikëve (të pa feve), i cili po vinte nga shami (Damasku) për të sh...
	Ebu Sufjani e mori vesh lëvizjen e Profetit (sa) dhe ndërroi rrugë. Ai i kërkoi ndihmë kurejshëve dhe këta të fundit e pranuan kërkesën dhe dërguan njëmijë luftëtarë për të mbrojtur karvanin. Ebu Sufjani ndërroi rrugë para se të mbërrinin ndihmat usht...
	Në puset e Bedrit, u takuan ushtria e myslimanëve, numuri i të cilëve ishte treqind e trembëdhjetë burra, me ushtrinë e kurejshëve, numuri i të cilëve ishte afërsisht mjë mijë ushtarë të ngjeshur me armë me mburoja…
	Përballë fuqisë kurejshe, Profeti (sa) dhe myslimanët i kërkuan ndihmë dhe mbrojtje Allahut (xhsh) dhe Allahu i’u përgjigj lutjes së tyre dhe i dërgoi një mijë engjuj dhe myslimanët dolën fitimtarë.
	Allahu (xhsh) thotë: {Përkujtoni kur kërkuat ndihmë prej Zotit tuaj dhe Ai ju është përgjigjur: «unë do t’ju ndihmoj me një mijë engjuj që vijnë një pas një (grup pas grupi}(18F ).
	Tre prej udhëheqësve të mushrikëve të cilët ishin: Atbetu ibën Rabin dhe vëllai i tij Shejbetu dhe djali i tij Velidi, i kërkuan myslimanëve dyluftim. Atyre iu ballafaquan Ali ibën Ebi Talib(a.s), Hamzai, dhe Ubejdetu ibën Harith.
	Të dy grupet filluan dyluftimin ku Aliu(a.s) vrau Velidin, pastaj shkoi për të ndihmuar xhaxhain e tij Hamzain dhe vrau Shejbete, dhe ndihmoi Ubejete dhe e vrau Atbetu.
	Dy ushtritë u bashkuan në luftë dhe myslimanët dolën fitimtarë mbi kurejshët duke vrarë një numër të madh prej tyre dhe arrestuan disa të tjerë. Kështu kurejshët ranë ngushtë dhe u tërhoqën të thyer e të poshtëruar.
	Me këtë fitore myslimanët përfituan fitime të shumta financiare,, ushtarake, ideologjike, informative, të cilat ndihmuan në shërbim të thirrjes Islame dhe në përforcimin e bazave të saj.
	Lufta e Uhudit mësim dhe sprovim:
	Ngjarja e Bedrit dhe lufta e saj historike e lartë, krijoi urrejtje të madhe tek  kurejshit e Mekasit për Profetin(s.a.s) dhe myslimanët, sepse myslimanët korrën fitore ushtarake, ideologjike, informative të gjerë, duke i veshur kurejshëve dhe udhëhqë...
	Nuk mbetej tek Ebu Sufjani rrugë tjetër.  Ai mendonte për luftë dhe të ripërsëriste sulmin kundra Profetit (sa) për të rikthyer humbjen që pësoi në luftën e Bedrit, dhe për të ndryshuar ndikimet negative tek  mushrikët.
	Mushrikët i ranë daulles së luftës dhe planifikuan sulm mbi Medinen. Qendra e këtyre mendimeve dhe planeve ishte në Meke, ku ndodhej xhaxhai i Profetit (sa) Abas ibën Abdul Mutalib, i cili dëgjonte për këto plane dhe i shkruante Profetit (sa,) duke e ...
	Konsultimi dhe vendimi:
	Profeti (sa) bëri konsultim me shokët e Tij në këtë situatë dhe i informoi ata mbi planet e kurejshëve dhe sulmin armiqësor të tyre kundra Profetit (sa). Të gjithë ranë dakort që ti bëjnë ballë sulmit dhe ti luftonin mushrikët.
	Rreth Tij u grumbulluan një mijë luftëtarë. Ai (sa) i’a dorzoi flamurin dhe udhëheqjen e muhaxhirëve Imam Aliut (as), dhe flamurin e ensarëve dhe udhëheqjen e tyre i’a dha Sa'd ibën Ibadeh.
	Ushtria e mushrikëve përbëhej prej tre mijë luftëtarësh me armatim më të bollshëm se ushtria e myslimanëve.
	Kështu ushtria myslimane e udhëhequr nga Profet Muhamed(s.a.s)i dhe e nxitur nga imani (besimi i plotë) u përgatitën për të përballuar mushrikët të cilët ishin më të shumtë në numër dhe armatim, pa përmend munafikët (hipokritët) të cilët filluan lëviz...
	Fillimi i betejës
	Ty dy ushtritë u takuan tek mali Uhud. Profeti(s.a.s)  vendosi hartën e betejës dhe caktoi pozicionet e ushtrisë së Tij. Ai vendosi shigjetarët në ballë të ushtrisë dhe numuri i tyre ishte pesë dhjetë. Këtë e bëri me qëllim që të mbronte ushtrinë nga ...
	Ai i porositi ata që mos i lëshojnë vendet e tyre dhe të mos i linin boshllëk kur të shpërndaheshin sepse armiku përfiton në këto raste.
	Beteja filloi dhe fitorja ishte ortak i myslimanëve ku ata e morën në dorë betejën dhe armiku u mposht dhe morën pasuri të shumta. Këto pasuri i mashtruan myslimanët dhe shigjetarët i lanë vendet e tyre dhe u drejtuan drejt pasurisë, përveç udhëheqësi...
	Kjo braktisje e pozicioneve të tyre shkaktoi një përçarje në mesin e luftëtarëve dhe Halid ibën Velid i cili ishte komandat i mushrikëve përfitoi prej kësaj gjëje dhe i sulmoi ata nga prapa. Ky sulm shkaktoi thyerje në ushtrinë Islame.
	Me Profetin (sa) nuk mbeti vetëm Hamza ibën Abdul Mutalib, Mes’ab ibën Umejr, Ali ibën Ebi Talib, dhe një pakicë e shokëve të tij:
	Humbja ishte e madhe, sepse myslimanët humbën gjithashtu Hamze ibën Abdul Mutalib dhe Mas’ab ibën Umejr.
	Hamzai ishte viktimë e inatit të Hindit e shoqja e Ebu Sufjanit, dhe Hashija ishte shërbëtor prej Habeshes tek Ebu Sufjani, të cilin Hindi e ngarkoi me detyrë për të vrarë Hamzain. Ai e  zbatoi detyrën e tij, dhe e vrau Hamzain, i cili mori pjesë në b...
	Beteja e Uhudit ka qënë njësprovë e ashpër ushtarake të cilin kaluan myslimanët.
	Për shkak të kësaj ndodhie dhe domosdoshmëria e ndreqjeve të gabimeve të cilat ndodhën në të, Allahu (xhsh) zbriti disa ajete të cilat flasin rreth betejës së Uhudit dhe gabimeve të saj.
	Allahu (xhsh) e urdhëron Profetin e Tij të nderuar(s.a.s) që ti ftojë shokët e Tij në ditën e dytë pas thyerjes dhe humbjes, të përgatiten për të luftuar kurejshët edhe pse ata (myslimanët) akoma mbanin plagët dhe dhimbjet e humbjes.
	Kjo përgatitje kishte për qëllim rikthimin e fuqive shpirtërore, dhe për ti thënë kurejshëve se ne, edhe pse humbën betejën dje, sot  jemi të gatshëm dhe fuqiplotë për sulme dhe luftime. Myslimanët e pranuan urdhërin e Profetit(s.a.s).
	Kjo lëvizje ushtarake e Profetit(s.a.s) fitoi shumë rezultate informative dhe psikiologjike.
	Beteja e Handekut
	Hebrejtë (jahuditë) filluan të ndjejnë  rrezik kundrejt fuqisë së Profetit (sa) dhe u nxitën për të përçarë myslimanët dhe për të zhdukur mesazhin e Profetit (sa). Ata takoheshin me armiqtë e Islamit dhe bënin plane për formimin e një grupi të madh us...
	Jahudit u bashuan me kurejshët dhe Gatfan, dhe ranë dakort që të sulmojnë Medinen. Por informatat rreth këtij plani armiqësor mbërritën tek Profeti(s.a.s) i cili u konsultua me as’habët e tij.
	Selman Farisij dha mendimin për rrethimin e Medines me tynel dhe Profeti e pranoi këtë mendim. Myslimanët filluan me hapjen e tynelit.
	Kurejshët u përgatitën dhe mblodhën burrat e saj. Numri i ushtarëve ishte dhjetë mijë luftëtarë që zbritën pranë Medines. Po ashtu Gatfana dhe ndjekësit e tyre prej banorëve Naxh, zbritën pranë Uhudit.
	Kështu pra të gjitha partitë e kufrit dhe të devijimit u grumbulluan për të luftuar Profetin (sa). Kurani këtë betejë e ka quajtur beteja e Ahzabëve (partive). Numuri i luftëtarëve të Profetit ishte tre mijë vetë.
	Sulmi i armiqve filloi kur Amër ibën Abd Vud El-Amirij kaloi tynelin. Ky ishte një nga më të fortit e kufarëve.
	Ai filloi ti thërrasë myslimanët dhe i pyeste: (A gjindet ndonjë për dy luftim?) .
	Imam Aliu (as) i tha Profetit (sa): Unë do bëj dyluftim me të o Profet i Allahut.
	Profeti(s.a.s) tha: Ulu! Ai është Amru.
	Amri thërriti përsëri duke u tallur me myslimanët.
	Aliu (as) i tha Profetit(s.a.s): Unë do të dyluftoj me të o i Dërguari i Allahut. Profeti (sa) i tha: Ulu: Ai është Amri:
	Aliu (as) i tha edhe nëse është Amri:
	Profeti (sa) i dha leje Aliut (as)  i dha shpatën e tij me dy të mprehta, dhe i veshi atij mburojën e vet dhe i vendosi çallmën e Tij dhe tha: O Zot ky është vëllai im dhe djali i xhaxhait tim, mos më ler të vetëm dhe ti je trashëgues më i mirë(19F ).
	Aliu (as) u nis për në betejën e dyluftimit dhe doli fitimtar. Kur u kthye fitimtar atë e priti Profeti (sa) duke thënë: «Dyluftimi I Ali ibën Ebi Talibit me Amër ibën Abëd Vud El-Amirij është më i mirë se sa veprat e ymetit tim deri në ditën e kijame...
	Pajtimi i Hudejbit
	Mbas betejës së ahzabit, Profetin (sa) e infomuan se kurejshët dhe jehudët e Hajberit po përpiqen në fshehtësi për të sulmuar myslimanët. Për këtë Profeti (sa) vendosi që të bënte pajtim me kurejshët me qëllim që ti shkëpuste ato prej jehudëve pikësëp...
	Profeti vendosi që këtë plan të Tij ta zbatojë në sezonin e Haxhit sepse kurejshët dhe arabët i respektonin muajt haram(janë muajt k në të cilët është e ndaluar lufta) . Në muajin Dhul Kaideh të vitit të gjashtë të hixhrit Profeti së bashku me një mij...
	Paraqitja e tyre tregonte se ata duan të bëjnë Haxhillëk.
	Kur kurejshët dëgjuan lajmin e ardhjes së Profetit(s.a.s) në Meke, u frikësuan dhe menduan se ardhja e tyre do jetë kurth i përgatitur nga Profeti (sa) për të hyrë në Mekë. Ata mblodhën një ushtri të madhe nën drejtimin e Halid ibën Velid për të ndalu...
	Kurejshët dërguan disa persona për të bërë marrveshje me Profetin (sa). Po ashtu Profeti(s.a.s) dërgoi një person prej Huzaati për ti lajmëruar kurejshët se Ai(s.a.s) kishte ardhur për të vizituar Meken, për të bërë umretu, për të therë kurban dhe se ...
	Nëse ata nuk pranojnë do të bëjë luftë me to.
	Kurejshët e pranuan kërkesën e Profetit(s.a.s) dhe dërguan Suhejl ibën Amru si përfaqësues të tyre për të firmosur marrveshjen në të cilën thuhej:
	«Me emrin tënd o Allah. Kjo është ajo ç’ka ra dakort Muhamed ibën Abdullahi dhe përfaqësuesit prej kurejshëve dhe Suhejh ibën Amër. Ata ranë dakort të mos bëjnë luftë me njëri tjetrin për dhjetë vjet. Kjo marrëveshje u kundërshtua nga disa myslimanë. ...
	Prej dobive të pajtimit ishte se myslimanët u bënë të lirë për të përballuar jehudët të cilët akoma vazhdonin të përgatisnin kurthe kundra Profetit(s.a.s) dhe myslimanëve. Kjo u duk qartë në sulmin e Hajberit i cili u zhvillua pesëmbëdhjë ditë mbas kt...
	Beteja e Hajberit:
	Hajberi ishte fshat prej fshatrave jehude. Ai ndodhej në majën e malit, i rrethuar me mur guri sepse banorët e tij mendonin se ky mur do ishte pengesë e shpatave të luftëtarëve të cilët i ndihmonte Allahu (xhsh).
	Hebrejtë (jehudët) e Hajberit ishin të njëjtë me jehudët e tjerë,  mbi to sundonte xhelozia dhe mendjemdhësia.
	Hajberi ishte qendra e planeve dhe e kurtheve jehude kundra myslimanëve.
	Në këtë fshat gjindeshin dhjetë mijë luftëtarë të cilët çdo ditë dilnin grupe_ grupe duke shfaqur fuqinë e tyre, dhe talleshin me fuqinë e myslimanëve. Ata thonin vazhdimisht: «Muhamedi do na luftojë ne, kjo është e largët».
	Hebrejtë (jehudët) e Medines të cilët banonin në mesin e myslimanëve i kërcënonin myslimanët duke përmendur fuqinë e jehudëve të Hajberit, dhe përpiqeshin të lartësonin fuqinë ushtarake të jehudëve të Hajberit mbi fuqinë ushtarake të myslimanëve, me q...
	Jehudët vazhdimisht flitnin në prani të myslimanëve duke thënë: «Pasha Zotin: Nëse shikoni Hajberin dhe rrethojat e tij dhe fuqitë e tij, do të ktheheshit para se të mbërrini tek ai. Në të gjinden mure të forta, uji i tij është i pandërprerë.
	Në Hajber gjinden njëmijë mburoja…»(21F )
	Ndërsa informacioni islam në Medine e kishte pikënisjen tek besa në Zot dhe këmbëngulja për xhihad: se Hajberi ishte premtimi i Allahut për Profetin e Tij(s.a.s) për ta marrë atë»(22F ) dhe premtimi i Allahut është i vërtetë.
	Profeti Muhamedi (sa) grumbulloi ushtrinë e Tij dhe u nis në rrugë të ndryshme për të mbrojtur luftëtarët, duke u mbështetur tek treguesit e rrugës. Jehudët nuk e ndien këtë gjë vetëm e vetëm kur panë ushtrinë myslimane në kufirin e tyre në errësirë.
	Kur ata u befasuan prej ushtrisë myslimane, udheheqësit e tyre u grumbulluan për të përgatitur plan ushtarak luftues, për të frenuar sulmet. Sulmi filloi me dërgimin prej Profetit(s.a.s) për të hapur murin dy persona por ata nuk mundën të hapin asnjë ...
	Do t’ja dorëzoj këtë flamur personit të cilin e don Allahun dhe Pejgamberin e Tij. . Profeti (sa) ftoi Aliun dhe i tha: Merre këtë flamur dhe shko se Zoti do të shpërblejë me fitore»(23F ).
	Të referohemi Ebi Rafiun, dashamirës i Profetit (sa), ku ai transmeton zhvillimin e Betejës:
	«Dolëm me Ali ibën Ebi Talib (a.s) kur Profeti(s.a.s) ia dorëzoi flamurin e Tij. Në kohën kur iu  afrua kështjellës, atij i dolën banorët e saj dhe ai i luftoi ata.
	Një jahudi e goditi atë dhe mburoja i ra nga dora. Aliu (alejhi selam) shkuli derën e cila ndodhej në murin e kështjellës dhe e përdori si mburojë. Kjo derë qëndroi në dorë të tij derisa Allahu (xhsh) e shpërbleu me fitore.
	Pastaj e lëshoi derën për tokë kur përfundoi luftimin. Shtatë burra dhe unë i teti, u përpoqëm për ta ngritur atë derë por nuk mundëm»(24F ).
	Jahuditë u mposhtën dhe fituan myslimanët me ndihmën e Allahut, nën udhëheqjen e Imam Aliut (as).
	Pas sulmit flamuri i Islamit valviti edhe mbi këtë kështjellë.
	Çlirimi i Mekes
	Marrdhëniet në mes Profetit (sa) dhe kurejshëve u bënë të vështira.
	Huzaatu u bashkuan me ushtrinë e Profetit(s.a.s) dhe Kenaatu u bashkuan me kurejshët. Me ndihmën e Allahut (xhsh), u përgatitën shkaqet e fitores së madhe, me fillimin e konfliktit në mes Kenan dhe Huzaatu, dhe Kenanetu sulmon Huzaatu. Kurejshët u bas...
	Profeti përdori(s.a.s) luftë psikiologjike në këtë sulm. Ai ndezi zjarre në shkretëtirë pranë Mekes, me qëllim që kurejshët të frikësohen prej fuqisë së myslimanëve dhe ti nënshtrohen dorëzimit pa luftë..
	Abas ibën Abdul Mutalibi u takua me Ebu Sufjanin jashtë Mekes. Ai i thotë Ebu Sufjanit që të shkojë tek Profeti(s.a.s) dhe ti kërkoi Atij siguri. Profeti (sa) i thotë:
	«Shko, ne vërtet e siguruam atë…»
	Në ditën e dytë Ebu Sufjani shkon tek Profeti(s.a.s), qëndron para Tij dhe dëshmon shehadetin prej frikës. Kështu udhëheqja e lartë e të pa feve u shkatarrua. Pastaj Profeti(s.a.s) nxorri një shpallje e cila përmbante sigurinë e kurejshëve. Në të thuh...
	Profeti(s.a.s) hyri në Meke dhe e çliroi atë pa luftë dhe pa gjakderdhje.
	Profeti (sa) tha: «Nuk ka Zot përveç Tij, zbatoi premtimin e Tij dhe ndihmoi Robin e Tij dhe i mposhti partitë pa ndihmën e kërkujt.
	Pastaj tha: O kurejsh çfarë prisni prej meje?
	Ata thanë: Mirësi. Vëlla bujar dhe djal i vëllait bujar.
	Profeti (sa) i fali ata dhe tha thënien e shquar: Shkoni, ju jeni të lirë»(26F ).
	Kështu u mposht rryma kundërshtare dhe Profeti (sa) shkatarroi kështjellën më të fortë të shirkut dhe xhahilisë mbas një konflikti të ashpër i cili zgjati 23 vjet, dhe mesazhi së bashku me shtetin i forcuan bazat e tyre në tokën e gjirit arabik.
	Beteja e Haninit
	Ndihma e Allahut (xh.sh) erdhi dhe myslimanët çliruan Meken. Zëri i fitores mbërriti tek Havazin, ku udhëheqësi i tij formoi një ushtri të madhe për të përballuar myslimanët.
	Kur Profeti(s.a.s) mori vesh se ç’farë po përgatiste Havazin u drejtua kah Havazin së bashku me 12 mijë luftëtarë. Havazin zunë pozicionet e tyre në majën e malit Hanin, dhe në ngushticën e luginës. Kur myslimanët u afruan armiqtë i befasuan ato. Mysl...
	Profeti i ftoi të kthehen po asnjëri nuk pranoi. Pastaj urdhëroi xhaxhain e Tij Abas ibën Abdul Mutalib i cili kishte zë të fuqishëm ti thërrasë atyre dhe ti kujtojë marrveshjen dhe betimin në mes tyre dhe Profetit (sa). Myslimanët sapo dëgjuan zërin ...
	Me kthimim e myslimanëve situata u ndryshua. Ata luftuan me trimëri dhe armiku u mposht duke u futur në Taif.
	Në Taif banonte fisi Thakif i cili e bllokoi muslimanët plotësisht. Por myslimanët e hapën bllokadën dhe Havazin së bashku me fisin Thakif, u dorzuan dhe shumica e tyre e pranuan Islamin.
	Mbas kthimit të Profetit(s.a.s) në Medine, u përhap lajmi se romakët po përgatiten për të sulmuar pjesët malore të gjirit arabik. Profeti (sa) vendosi që ti bënte ballë sulmit të tyre dhe dha urdhër që myslimanët të përgatiten dhe të marshojnë. Profet...
	Profeti (sa) i tha atij: A nuk don të jesh me mua në atë pozitë siç ka qënë Haruni për Musain, me përjashtim se nuk ka Profet, mbas meje»(28F ).
	Ushtria myslimane e cila përbëhej prej tridhjetë mijë luftëtarësh filloi marshimin derisa mbërriti në Tabuk, në kufi mes qyteteve arabe dhe atyre romake.
	Romakët u frikësuan prej ushtrisë myslimane dhe u zmrapsën duke u larguar nga kufiri deri në brendësi të tij, disa ditë para mbërritjes së ushtrisë myslimane.
	Profeti(s.a.s) u kthye në Medine dhe zbriti suretu Tevbe e cila tronditi  munafikët dhe bashkëpunëtorët e tyre të cilët u përpoqën për të mos shkuar në xhihad.
	Dhe vajton ato të cilët nuk shkuan në xhihad me Profetin(s.a.s), si  shkak i rëndesës dhe dembeldhëkut të tyre.
	Plani i berraatit
	Në sezonin e haxhit në vitin e nëntë të hixhrit,   vit kur zbriti suretu tevbe, e cila ndalon prezencën e mushrikëve në Mekë, Profeti (sa) caktoi Ebu Beqirin për të informuar ato mushrikë që kishin mbetur, të cilët ndodheshin në të shumtën e rasteve n...
	Aliu(a.s) shkoi në Mekë dhe u ngjit në Mina, ku  lexoi suretu Tevbe, pastaj tha: Pas këtij viti nuk hyjnë në Qabe vetëm besimtarët, Tavafi i Qabes nuk bëhet duke qenë lakuriq, kush ka marrëveshje me Pejgamberin(s.a.s) dhe nuk e ka thyer deri tani ajo ...
	Me këtë sqarim u palos fleta e fundit e shirkut (mohimit) në Meken Mukereme,  në të  cilën adhurohet veçse Allahu (xhsh) dhe  zbatohen  vetëm parrullat e fesë së tij të lartë.
	Haxhi i lamtumirës
	Sezoni i haxhit i vitit të dhjetë u afrua dhe Profeti(s.a.s) ftoi myslimanët për në haxh. U grumbulluan 100 mijë ose më tepër njerëz nga të gjitha anët e Gjirit Arabik.
	Profeti(s.a.s), së bashku me këtë turmë u nis në drejtim të Mekes për të kryer haxhin dhe për të vizituar shtëpinë e Allahut (Qaben). Ata hynë në Meke,  realizuan ibadetin e tyre dhe u drejtuan për në Arafe, ku Profeti(s.a.s) mbajti fjalimin e Tij të ...
	«O njerëz dëgjoni se çfarë do tju sqaroj, dhe se unë nuk e di ndoshta nuk do të takohem me ju mbas këtij viti në këtë vend ku ndodhem tani.
	O njerëz: Besimtarët janë vellezër dhe pasuria e besimtarit nuk është e lejueshme për besimtarin tjetër veçse me dëshirën e tij. A informova? O Zot, Ti je dëshmitar.
	Mos u bëni kufarë (të pa fe) ku të prisni qafat e njërit tjetrit.
	Unë iu kam lënë juve atë që nëse e zbatoni nuk do të humbisni, Librin e Allahut (Kuranin) dhe familjen time. A informova? O Zot Ti je dëshmitar.
	O njerëz: Dijeni se Zoti i juaj është një dhe babai i juaj është një.
	Të gjithë ju jeni pasardhësit e Ademit dhe Ademi është krijuar prej balte (Më i përsouri i juaj është ai që i frikësohet Allahut).
	Nuk është arabi më i mirë se të tjerët vetëm ai i mbështetur tek Allahu (xhsh) A informova? O Zot, Ti je dëshmitar(30F ).
	Kur Profet(s.a.s)i e plotësoi haxhin, u përgatit për tu kthyer në Medine së bashku me  turmën e madhe të besimtarëve. Kur mbërriti në zonën Gadir Hum, e cila ndodhet pranë Xhuhfetu në veri të Mekes, Profetit(s.a.s) i zbret Xhebraili i cili e urdhëron ...
	Profeti i kërkoi myslimanëve që të kthehen dhe qëndruan në vendin ku rrugët ndaheshin.
	Urtësia e këtij viti të fundit ku Profeti(s.a.s) takohet me myslimanët, dhe numri i madh i tyre është që Ai( a.s) ti njoftoi ata se Aliu9a.s0 do të jetë Halifat i tyre mbas Tij (sa), sepse ky do jetë takimi i fundit i besimtarëve me Profetin(s.a.s) dh...
	«O njerëz Mua po më afrohet vdekja dhe se unë jam përgjegjës dhe ju jeni përgjegjësa. Çfarë keni për të thënë?
	Ata thanë: Ne dëshmojmë se Ti vërtet informove, u përpoqe dhe këshillove. Allahu të shpërbleftë me mirësi.
	Ai (sa) tha: A nuk dëshmoni se Allahu është një i pa shoq, dhe se Muhamedi është robi i Tij dhe i Dërguari i Tij, dhe xheneti i Tij është hak, zjarri i Tij është hak, vdekja është hak, ringjallja është hak, dita e gjykimit do të vijë dhe nuk ka dyshim...
	Ata thanë: Ne dëshmojmë për këtë.
	Ai tha: O Zot, Ti je dëshmitar.
	Pastaj tha: O njerëz: Allahu është kujdestari im dhe unë jam kujdestar i myslimanëve, dhe unë jam më i favorshëm tek ata se sa vetja e tyre. Atij që unë jam kujdestar, Aliu(a.s) do të jetë kujdestar i tij. O Zot duaje atë që e don atë dhe bëhu armik i...
	Dhe unë do t'ju pyes kur të ktheheni tek unë për të dyja gjërat e çmushme se si do të më braktisni në mos zbatimin e tyre. Gjëja e parë është Libri i Allahut (xhsh) ku një anë e tij ndodhet në dorë të Allahut dhe ana tjetër në duart tuaja. Kapuni në t...
	Vasijeti i fundit:
	Një prej qëllimeve kryesore të Profetit(s.a.s) mbas kthimit të Tij prej haxhit të lamtumirës, ishte të luftonte romakët përsëri, për këtë të përgatisë një ushtri të madhe.
	Drejtimin e saj ia dha Usama ibën Zejd ibën Harith, i cili ishte djalë i ri.
	Gjatë përgatitjes së ushtrisë Profeti(s.a.s) u sëmur rëndë por edhe pse ishte në këtë gjendje Profeti(s.a.s) donte që ushtria e Usamës patjetër të marshonte dhe të mos kishte asnjë dyshim dhe kthim prapa. Por disa pesonalitete të larta i kërkuan të fa...
	Në orët e fundit të jetës së Tij Profeti(s.a.s) i tha shokëve që ishin present:: Më sillni letër dhe bojë, që t’ju shkruaj juve atë shkresë për të mos humbur mbas Meje kurrë».
	Atij i ra të fikët si pasojë e sëmundjes së rëndë ndërsa një prej atyre që ishin prezent tha se ky burrë po flet pa u menduar.
	Mbasi Profeti(s.a.s) erdhi në vete Atij(s.a.s) I thanë: A ta sjellim ty letrën dhe bojën? Profeti kundërshtoi duke i thënë: «A doni ta sillni mbas asaj që thatë? Por Unë po ju lë porosi Ehli Bejtin Tim. Mirësojini ata».
	Kur u afrua afati i tij, ai e porositi Aliun(a.s) për të gjitha gjërat pastaj ndërroi jetë në prehërin e Aliut»(32F ).
	Kështu pra, njerëzia në tërësi, humbi udhëzuesin më të famshëm, edukuesin më të lartë të cilin e njohu toka dhe qielli.
	Imam Aliu (as) lindi ditën e xhuma me trembëdhjetë (13) Rexheb, dymbëdhjet vjet para dërgimit të Profetit(s.a.s). Ai lindi në shtëpinë e Allahut (Qabe). Në këtë vend të bekuar nuk ka lidur veçse Aliu (as)(33F ).
	Imam Ali ibën Ebi Talib (alejhi selam)
	Ditët kalonin shpejt dhe vogëlushi rritej dhe zhvillohej nën kujdesjen dhe ruajtjen e prindërve të tij. Profeti (sa) shkonte disa herë radhazi tek shtëpia e xhaxhait të tij dhe e mbante në krah vogëlushin dhe e vendoste në gjoksin e tij duke e ledhatu...
	Mbasi kaluan gjashë vjet që nga lindja e Aliut (as), kurejshët i goditi një krizë e fortë ekonomike. Përballimi i kësaj krize për Ebi Talibin(r.a) ishte e vështirë përshkak se ai kishte shumë fëmijë, dhe gjendja e tij ekonomike ishte shumë e dobët.
	Profeti (sa) shkoi tek xhaxhai i tij Abasi dhe i propozoi atij që secili prej nesh të marrë përsipër një fëmijë të Ebi Talibit(r.a) për ti lehtësuar shpenzimet.
	Abasi e pranoi këtë propozim dhe shkuan tek Ebi Talibi(r.a) dhe e infromuan për këtë çështje dhe ai e pranoi propozimin e tyre.
	Abasi mori Xhaferin dhe Profeti (sa) mori Aliun (a.s)kur mosha e tij ishte gjashtë vjeçare. Kur Profeti zgjodhi(s.a.s) Aliun (as) tha: Unë zgjodha atë që Allahu ma zgjodhi mua për ju»(34F ).
	Kështu Aliu (as) jetoi fëmirinë e tij në prehërin e Profet Muhamedit(s.a.s) dhe u rrit me përkujdesjen e Tij, pinte prej burimeve të dashamirësisë dhe dashurisë së Profetit(s.a.s), i cili e edukoi sipas asaj që ia mësoi Allahu (xhsh).
	Pra Aliu(a.s) nuk është rritur siç rriten fëmijët tek prindërit e tyre apo vëllai i madh rrit dhe edukon vëllain e vogël, por rritja dhe edukimi i tij ishin të një lloji të veçantë sepse atë e rriti dhe e edukoi i Dërguari i Allahut, ylli i gjithë nje...
	Kurse unë e kam ndjekur pas njëlloj si mëzi i devesë i cili ndjek gjurmët e nënës së tij. Për çdo ditë më tregonte me shembuj, disa nga vetitë e tij dhe më urdhëronte t’i ndjek ato. Çdo vit shkonte në izolim në Hira, ku e kam parë por askush nuk e ka ...
	Kam qenë i treti mbas atyre dyve.
	E kam shikuar dritën e shpalljes dhe Porosisë dhe e kam shijuar aromën e Pejgamberllëkut».
	Duhet ta kuptojmë më së miri se Profet Muhamedi (sa) nuk e ka thirr Aliun(a.s) për në islam ashtu siç ftoi të tjerët, sepse Aliu(a.s) ka qënë mysliman me natyrshmërinë krijuese.
	Ai nuk i ka bërë sexhde statujave për këtë,i thuhet Aliut (as) (keremallahu voxh’hehu).
	Nga këtu filloi shkalla e re e mardhënieve të Aliut (as) me Profetin.(s.a.s)
	Aliu(a.s) ishte personi më i sinqertë i Profetit(s.a.s) dhe i Shpalljes, më i shpejti në pranim, dhe më mbrojtës se të tjerët.
	Kur Allahu e urdhëroi Profetin(s.a.s) që të paralajmërojë farefisin e tij më të afërt, dhe kur Profeti(s.a.s) mblodhi të afërmit e tij dhe i informoi atyre Islamin, pastaj i pyeti ata kush e pranon atë dhe të jetë halifi i tij, Aliu(a.s) u ngrit dhe t...
	Pasi Profeti(s.a.s) paralamëroi të afërmit e tij shpallja e Allahut hyri në një epokë të re kur Profeti(s.a.s) e shfaqi shpalljen e tij për të gjithë në Qabe dhe numuri i besimtarëve filloi të rritet.
	Duke parë këtë dukuri, kurejshët nisën kërcënimet e tyre kundra myslimanëve.
	Si pasojë e këtyre filluan emigrimet, bllokadat, torturat etj… në të gjitha këto Aliu (as) ishte pranë Profetit (sa) dhe bashkëjetonte me të vuajtjet, dhimbjet dhe mbrojtjen e Shpalljes së Allahut (xhsh).
	Në shtëpinë eIslamit:
	Misionet mbas hixhretit:
	Me këtë rast Profeti (sa) i konsideroi Hasanin(a.s) dhe Hysejnin(a.s) bijtë e tij, Fatimenë(a.s) grate e tij, Aliun(a.s) veten e tij.
	3 – Allahu (xhsh) thotë:
	{Ata janë që për hir të Tij u japin ushqim të varfërve, jetimëve, dhe të zënëve rob.  Ne po ju ushqejmë vetëm për hir të Allahut dhe prej jush nuk kërkojmë ndonjë shpërblim e as falenderim. Ne i frikësohemi (dënimit) të Zotit tonë në një ditë që fytyr...
	Të gjithë kometnuesit dhe zbërthyesit e Kuranit kanë thënë se ky ajet ka zbritur për Aliun, Fatimen, Hasanin, Hysejnin (alejhim selam).
	4 – Allahu (xhsh) thotë:
	{A mos e konsideruat dhënien e ujit haxhijve dhe kujdestarinë ndaj xhamisë së shenjtë, si besimin e atij që i besoi Allahut dhe ditës së gjykimit dhe që luftoi në rrugën e Allahut? Jo, ato nuk janë të barabarta tek Allahu. Popullin mizor, Allahu nuk e...
	Ky ajet zbriti kur Talhatu ibën Shejbetu dhe Abas ibën Abdul Mutalibi krenoheshin.Talhatu thonte: Unë jam ai i cili e meriton kujdestarinë e shtëpisë së shenjtë sepse çelësin e saj e kam unë.
	Abasi: tha: Unë jam më i favorshmi sepse unë i jap ujë haxhijve.
	Në ato momente Aliu(a.s) kaloi pranë tyre dhe i pyeti. Për çfarë krenoheni?
	Ata i përmendën atij ato që thanë. Aliu (as) i tha: Mua më është dhënë që kur isha fëmi ajo që nuk u është dhënë juve.
	Ata i thane: Ç’është ajo?
	Aliu (as) tha: Vërtet unë jam falur para njerëzve, dhe unë jam shoqëruesi i xhihadit(47F ).
	Jo vetëm Kurani e lavdëron Aliun (as) po ashtu hadithet e Profetit (sa). Prandaj le të lexojmë disa prej tyre.
	1 – Profet Muhamedi (sa) ka thënë:
	«Unë jam qyteti i dijenisë dhe Aliu është porta e tij»(48F ).
	2 – Profet Muhamedi (sa) ka thënë”
	«Ti je tek unë në atë post siç ka qenë Haruni tek Musai me përjashtim se nuk ka Profet mbas meje»(49F ).
	3 – Profet Muhamedi (s) i ka thënë Aliut (as) «Ty nuk do të dojë veçse besimtari dhe do të urrej vetëm munafiku (hipokrit)»(50F ).
	4 – Profet Muhamedi (sa) ka thënë:
	«Ti je vëllai im unë jam vëllai yt. Nëse ndonjë njeri të përmend ty thuaj: Unë jam rob i Zotit dhe vëllai i Profetit të Tij.
	Këtë nuk e thotë askush mbas teje veçse gënjeshtari»(51F ).
	Imami i myslimanëve dhe udhëheqësi i tyre.
	Përsa i përket teksteve të cilët flasin për domosdoshmërinë e quajtjes së Aliut (as) imam dhe udhëheqës të myslimanëve, përmendim si vijon:
	1 – Allahu (xhsh) thotë:
	{Mik (i afërt) juaji është vetëm Allahu, i dërguari i Tij dhe ata që falin namazin dhe japin zeqatin duke bërë ruku}(52F ).
	Zbërthyesit dhe komentuesit e Kuranit kanë thënë se ajeti ka zbrit për Aliun (as)(53F ).
	Ky ajet e vërteton domosdoshmërinë e quajtjes së Aliut(a.s) imam dhe këshilltar konsultues, shoqëror, politik, për ymetin mbas Profet Muhamedit (sa).
	Shkak i zbrijtes së këtij ajeti ka qënë kur Aliu (as) i dha zeqat të mjerit unazën e tij në kohën kur ishte në ruku (në namaz).
	2 – Fjalimi i Gadirit:
	«Atij që unë jam kujdestar dhe mevla, Aliu do të jetë mevla dhe kujdestar i tij. O Zot duaje atë që e don atë (Aliun) dhe bëhu armik i armikut të tij»(54F ).
	3 – Profet Muhamedi (sa) ka thënë:
	«Aliu është me të vërtetën dhe e vërteta me Aliun. Ato nuk ndahen nga njëri tjetri derisa të kthehen tek unë në burimin e kefserit»(55F ).
	4 – Profet Muhamedi (sa) ka thënë:
	«Për çdo dërgues gjindet vasij dhe Aliu është vasiji im dhe trashëgimtari im»(56F ).
	E shumë hadithe të tjera islame të sakta tek të gjithë myslimanët.
	Aliu në kohën e Halifëve:
	Profeti (sa) u shkëput nga kjo botë dhe koka e tij ishte mbi prehërin e Aliut (as) i mërzitur dhe jo i sigurtë për të ardhmen e Shpalljes dhe ymetit.
	Në kohën kur Aliu(a.s) dhe Ehli Bejti i Profetit (sa) po përgatitnin xhenazen e Profetit, ensarët dhe disa muhaxhirë u mblodhën në Sakifen e beni Saide për të emëruar pas ardhësin e Profetit (sa).
	Mbas diskutimeve të nxehta dhe të shumta gjendja u ashpërsua, derisa Umer ibën Hatabi ia dha besën si halifat Ebu Bekrit dhe kërkoi prej prezentëve të njëjtën gjë.
	Deri në këto momente Aliu(a.s) dhe familja e Profetit(s.a.s) po punonin për përgatitjen e xhenazes së Profetit(s.a.s), dhe nuk dinte se ç’po ndodhte. Ai besonte se e drejta e Halifatit i takonte atij.
	Në mejdan u dukën ndodhi të rrezikshme të cilat kërcënonin islamin dhe ymetin për zhdukje, ku lëvizjet e munafikëve filluan të forcoheshin dhe po ashtu lëvizjet e armiqëve të islamit. Po ashtu u dukën rryma politike në brendësi të shoqërisë islame mba...
	Por imam Aliu (as) veproi me halifat ashtu siç e kërkonte interesi islam, për mbrojtjen e islamit, dhe mbrojtjen e shoqërisë islame prej përçarjes dhe humbjes. Rreth kësaj çështje imam Aliu (as) në Nehxhul Belaga thotë:
	«…Unë nuk fola derisa pashë njerëzit se po largoheshin nga feja dhe ftonin në zhdukjen e fesë Muhamedit (sa). U frikësova se nëse nuk e ndihmoj islamin dhe myslimanët, do të shikoja shkatërrim. Atëhere fatkeqësitë mbi mua do të jenë më të mëdhaja se s...
	Imam Aliu (as) në kohën e halifëve kryente detyra të mëdha dhe këtë e bënte për shkak të sinqeritetit të tij të lartë që kishte për islamin, për mbrojtjen e unitetit islam, dhe për mbrojtjen e vijës islame nga devijimi. Njëri prej halifatëve rreth dom...
	Unë i frikësohem Allahut që të jetoj në atë popull dhe ti nuk je tek ato(57F ).
	Aliu Halif (prijës)
	Mbas vrasjes së halifit të tretë Othman ibën Afan ymeti islam ia dhanë besën për halif imam Aliut (as).
	Njerëzit e pritën me dashamirësi të zjarrtë ardhjen e Aliut në postin e halifit, por Aliu iu përgjegj atyre:
	«Më lini dhe kapuni me një tjetër».
	Sepse Aliu nuk është prej atyre të cilët i mashtron pozita, dhe nuk i përulet kolltukut. E gjitha kjo tek Aliu (as) është e barabartë me fletën e mushkonjës, dhe se e gjithë dynjaja tek ai është njëlloj si thundra e dhisë – sipas një thënie të tij.
	Pastaj, udhëheqja (hilafeti) nuk ka asnjë kuptim tek imam Aliu (as) nëse nuk zbatohet drejtësia dhe zhduket padrejtësia. Për këtë ai nuk ju përgjegj presioneve të njerëzve në fillim të halifatit, para se ti vejë ata përballë sprovave me qëllim që të s...
	Prej misioneve më të domsodoshme të imam Aliut (as) ishte zhdukja e devijimeve të cilat u shfaqën në jetën islame dhe ymeti të kthehej në vijën origjinale sipas rregullave hyjnore.
	Shteti i tij filloi me ballafaqimin e problemeve në këto mejdane:
	1 – Mejdani politik:
	Imam Aliu i përkufizoi cilësitë e admistratorëve dhe nënpunësve të cilët islami i zgjedh për të drejtuar ymetin mysliman, me këtë thënie të tij: «Ju e dini se vërtet, ai të cilit i janë besuar nderi, jeta, prija e luftës, dispozitat ligjore dhe udhëhe...
	2 - Fusha ekonomike:
	Imam Aliu (as), siç veproi në rregullimin e fushës politike dhe admistrative, po ashtu veproi për sa i përket gjendjes në fushën ekonomike.
	E para punë ishte anullimi i metodës së shpërndarjes së parave e cila u zbatua mbas Profetit (sa). Imam Aliu(a.s) e anulloi «metodën dalluese» në dhënie me metodën e barazisë sipas mënyrës që zbatonte Profet Muhamedi (sa).
	Ai (as) i siguroi njerëzve se mbështetja në Zot, koha e hyrjes në islam, xhihadi, shoqërimi i Profeti (sa) të gjitha këto nuk i japin njeriut dallim në këtë botë, por ato dallime dhe shkallë e kanë sevabin tek Allahu (xhsh) në botën tjetër. Ai i cili ...
	Imam Aliu (as) rreth kësaj çështje thotë:
	«Cili do person që i përgjigjet Allahut dhe të Dërguarit të Tij, ai që ka dëshmuar miletin tonë dhe ka hyrë në fenë tonë dhe i drejtohet kibbles tone, atij i bëhen obligim të drejtat e islamit dhe kufijtë e tij.
	Ju jeni robët e Zotit dhe pasuritë janë pasuri të Zotit i cili i ndan në mesin tuaj me barazi. Nuk gjindet favor për njëri-tjetrin. Dhe për të mbështeturit tek Allahu nesër do të kenë shpërblim më të mirë.
	Allahu nuk e ka bërë dynjanë për to vend shpërblimi dhe sevabi. Ata që ka Zoti janë më të mira për të mirët»(58F ).
	Kështu imam Aliu(a.s) i sqaroi njerëzve barazinë në dhënie pa përdorur dallim apo shkak dallues.
	Këtu po japim diçka prej vijës së tij që ndiqte me mëkëmbësit në pajtim dhe marrdhënie:
	1 – Imam Aliun(a.s) e infomuan se Othman ibën Hunejf (ra), i cili ishte mëkëmbës në Basra e ftuan disa perosnalitete në gosti. Imam Aliu (as) i shkroi atij: «Kurrë nuk kisha menduar se do t’a pranosh gostinë e njerëzve të cilët i dëbojnë lypësat dhe f...
	Dije mirë se çdo besimtar e ka imamin të cilin e pason dhe kërkon të ndriçohet me dritën e diturisë së tij. Dije mirë se Imami juaj është i kënaqur me dy copa të vjetëruara të veshjes nga gjitha kjo botë dhe me dy rriksa buke për ushqim. Dije mirë se ...
	2 – Ibën Taj-jah i erdhi imam Aliut (as) dhe i tha: O prijës i besimtarëve thesarmbajtësja është mbushur me të verdhë (flori) dhe me të bardhë (argjend): Ai (as) tha: Allahu Ekber. Dhe ftoi njerëzit dhe i dha të gjithëvë prej asaj që ndodhej në thesar...
	3 – Një ditë imam Aliu (as) qëndroi para rrobaqepësit dhe i tha atij: «O Rrobaqepës mos i hidh copat e mbetura sepse ato janë pjesë e pronarit të copës(61F ). E të tjera hadithe.
	Reagimet:
	Historiani i njohur Tabari, në librin e tij transmeton mënyrën e dhënies së betimit nga një prej banorëve të Medines, i cili ishte prezent në këtë ndodhi. Ai thotë:
	«  Ebi Beshir El-Abidij ka thënë:
	Unë ndodhesha në Medine kur u vra Othmani. Muhaxhirët dhe ensarët u grumblluan. Në mesin e tyre ishte Talhatu dhe Zubejri. Të gjithë ata shkuan te Aliu(a.s) dhe i thanë: Ja Abal Hasan (O babai i Hasanit) afrohu të ta japim betimim. Ai tha: Nuk është n...
	Ata thanë: Betohemi në Zot se nuk zgjedhim tjetër përveç teje.
	Ebu Beshir El-Abidij thotë: Ata shkuan disa herë tek imam Aliu(a.s) dhe i propozuan atij Halifatin mbas vrasjes së Othmanit por Ai(a.s) nuk pranonte dhe së fundi ata shkuan tek Ai(a.s) dhe i thanë se njerëzit nuk rregullohen veçse me prijës dhe kjo gj...
	Ai(a.s) tha: Ju erdhët disa herë tek unë dhe  unë do tju them një thënie; nëse e pranoni unë do ta pranoj propozimin tuaj dhe nëse nuk e pranoni, unë nuk kam nevojë për të (halifatin).
	Ata thanë: Çfarë të thuash ne do ta pranojmë atë inshallah.
	Ai(a.s) u ngjit në minber dhe njerëzit u mblodhën rreth tij dhe tha: Unë isha i papëlqyer për propozimin tuaj dhe ju ngulët këmbë që unë të jem prijësi i juaj. Unë nuk mund të udheheq pa ju dhe çelësat e parave tuaja janë me mua. Mua nuk më takon të m...
	Imam Aliu(a.s) e dinte se drejtësia islame të cilën donte ta praktikonte në qeverinë e tij, do të ishte e rëndë mbi ato persona të cilët përfituan në kohën e Halifit  Othman.  Ata ishin ose të afërt në fis ose ishin ndihmës të një ane të caktuar. Për ...
	Ajo çka përfytyroi imam Aliu(a.s) se praktikimi dhe zbatimi i drejtësisë islame do të rriste nervozizmin e personave kurejshit të cilët ishin mësuar të jetonin në lluks, ndodhi.
	Ata nuk e pëlqyen mënyrën e ndarjes të cilën e zbatoi imam Aliu (as). Ai nuk bëri dallim në mes të bardhit dhe të ziut, pronarit dhe shërbëtorit, në mes arabit dhe jo arabit, të gjithë para tij ishin të barabartë.
	Por Zubejr ibën Avam dhe Talha ibën Abdullah nuk e pëlqyen këtë veprim të imam Aliut (as) dhe e konsideruan si kundërshtim të vijës së njohur tek njerëzit.
	Imam Aliu (as) i tha atyre: Çfarë është ajo që juve nuk ju pëlqeu prej veprimit tim, derisa e patë se është kundërshtues?
	Ata thanë: Ti e bëre të drejtën tonë në ndarje të njëjtë me të tjerët dhe neve na barazove me ata që nuk janë si ne në ato pasuri që i morëm me shpatat tona, me shigjetat tona.
	Imam Aliu(a.s) i tha: «Të dy varni buzët për vogëlsira, ndërsa e leni anash atë që është e madhe. A mund të thoni për diçka që keni të drejtë ndërsa unë u'a kam ndaluar, ose për kontributin i cili është i juaji ndërsa unë u'a kam mohuar, ose për ndonj...
	Për Zotin nuk kam pasur kurrfarë dëshire për halifat, as kurrëfarë nevoje për sundim. Por ju vetë më keni ftuar për këtë dhe më keni bindur për këtë. Ndërsa, kur e mora udhëheqjen (hilafetin) në dorë, jam kujdesur për Librin e Allahut dhe për çdo gjë ...
	Po kështu kam vepruar me atë që Pejgamberi (s.a.s)) na ka porositur për Pasardhësit të Tij. Dhe i jam përmbajtur.
	Në këtë nuk kam pasur nevojë për mendimin tuaj dhe mendimin e kujtdo qoftë tjetër, as kam pasur ndonjë dispozitë për të cilën nuk kam pasur njohuri ose për të cilën është dashur të kërkoj këshillë nga ju ose nga vëllezërit e mi myslimanë. Po të ishte ...
	Përsa i përket insistimit tuaj në çështjen e barazisë, kjo është diçka për të cilën nuk kam vendosur sipas mendimit tim, as kam bërë sipas dëshirës time sepse e kam kuptuar madje edhe ju e keni kuptuar se çdo gjë që e ka sjellë Pejgamberi (sa) ka qenë...
	Prandaj nuk kam ndjerë kurrfarë nevoje që të drejtohem lidhur me të që Allahu e ka përcaktuar dhe për të cilën ekziston dispozita e Tij. Për këtë arsye, Pasha Allahun, ju të dy, ose kushtdo qoftë tjetër, nuk mund të keni kurrëfarë përparësie tek unë. ...
	Kështu pra, mendimet dhe pikënisjet ndryshojnë, sepse imam Aliu(a.s) e ka pikënisjen në ato që urdhëron Allahu dhe Pegamberi (s.a.s) ndërsa kundërshtarët kanë si pikënisje interesat e tyre. Dhe në mes tyre gjindet dallim dhe largësi e madhe sepse e pa...
	Në kohën e vilajetit (udhëheqjes) të Tij, imam Aliu (a.s)u përballua me një problen të madh dhe ky problem ishin mëkëmbësit, të cilët drejtonin zonat islamike dhe që ishin emëruar në kohën e Othman ibën Afanit. Shumica e këtyre mëkëmbësve ishin të pa ...
	Njëri prej asaj shtrese shkoi tek imam Aliu(a.s) dhe kërkoi bisedë me të në veçanti:
	Ai i dha këshillë që ti lërë mëkëmbësit e emëruar nga Othmani nje vit në postet e tyre dhe nëse ata  ia japin atij betimin dhe vilajeti i Tij(a.s) bëhet i vazhdueshëm, Ai(a.s) ka mundësi ti heqi ato prej posteve të tyre nëse dëshiron. Imam Aliu(a.s) i...
	Mugiretu propozoi një propozim tjetër  që ta lërë Muavije ibën Sufjan drejtues në vendet e Shamit dhe e sqaroi këtë në thënien e tij se: Muaviu ka guxim dhe banorët e shamit e dëgjojnë atë.
	Imam Aliu(a.s) iu përgjegj: Jo, pasha Allahun, unë nuk e caktoj Muavin as dy ditë»(63F ).
	Shkak i kundërshtimit të imam Aliut(a.s) për të bashkëpunuar me ato mëkëmbësa dhe vendosmëria e tyre për të qëndruar në postet e tyre ishte:
	1 – Shumica e tyre ishin të padrejtë dhe shumica e veprimeve të tyre ishin sebep në ndikimin e hakmarrjes mbi halifin e tretë Othmanin dhe vrasjen e tij në përfundim.
	2 – Programi I Atij(a.s) reformues, me të cilin kërkonte rregullimin e ymetit të devijuar, kërkonte njerëz besimtarë të cilët nuk kërkonin veçse kënaqësinë e Zotit.
	3 – Vendosja e atyre mëkëmbësve në postet e tyre qoftë një kohë të caktuar, nuk do ta lejojë Atë(a.s) në shkarkimin e tyre sepse njerëzit do të pyesin. Nëse nuk janë të përshtatshëm përse i caktoi ato? Dhe nëse janë të përshtatshëm atëherë përse i shk...
	4 – Nëse imam Aliu(a.s) i len ato mëkëmbësa në postet e tyre atëherë çdo padrejtësi, armiqësi, veprim haram që ata bëjnë, Imami(a.s) është përgjegjës dhe ai e di gjëndjen e tyre. Ai ka të drejtë ligjore në mos emërimin e asnjërit prej tyre në poste.
	5 – Caktimi i çdo personi prej atyre mëkëmbësave fasik nga imam Aliu(a.s) do të përkrahte historinë e hershme ku ishte e lejueshme caktimi I mëkëmbësave fasikin apo lënien e tyre në postet që kanë me fakte «interes ligjor» apo politik.. etj.
	Lufta e Basrës:
	Edhe pse Talha dhe Zubejri ishin prej kundërshtarëve të politikës se Othmanit, edhe pse ata ishin të parët që ia dhanë betimin imam Aliut (as) për halifat mbas vrasjes së Othamit, lëvizja reformuese të cilën e drejtonte imam Aliu(a.s) në jetën islame,...
	Ata thanë se: Ti e bëre të drejtën tonë në ndarje si e drejta e të tjerëve dhe na bëre të barabartë me ato që nuk janë si ne».
	Përgjigja e imamit(a.s) ishte bindëse kur i sqaroi atyre se ai punon me ato që ka urdhëruar Allahu (xhsh) pa bërë dallim në mes personave, duke përfshirë edhe veten e tij dhe se ajo nuk është politika e tij dhe po ashtu veproi Profeti (sa), dhe të gji...
	Kjo përgjigje nuk e bindi Talhën dhe Zybejrin që filluan veprimet kundra imamit(a.s) dhe nxitjen e myslimanëve kundra tij. Rezultat i këtij veprimi të tyre ishte përçarja e ymetit, ku ato e bindën Aishenë bijën e Ebu Bekrit, gruaja e Profetit (sa) që ...
	Imam Aliu(a.s) bëri përpjekje të shumta për ta shuar këtë konflikt dhe i tha se nëse do të nisi lufta ju do të jeni të humbur: Ai (as) i tha atyre:
	«Fisi i Othmanit janë të afërmit e tij dhe hakmarrësit e gjakut të tij, dhe ju të dy jeni prej Muhaxhirëve dhe vërtet ju e nxorrët nënën  tuaj (Aisheja nëna e besimtarëve) nga shtëpia e saj ku Allahu e ka urdhëruar që të qëndroj në të. Allahu është gj...
	Në Basra imam Aliu(a.s) vazhdoi përjekjet për të ndaluar gjak derdhjen duke i përmendur atyre që e kundërshtuan betimin që i dhanë atij.
	Po ashtu Imami (as) u takua me Zubejrin dhe i kujtoi atij gjërat që i ndodhën atyre në kohën e Profetit (sa) dhe prej tyre ai i përmendi atij thënien Profetit (sa) për Zybejrin: «Ti do të dalësh kundra tij (imam Aliut as) dhe do ti bësh padrejtësi  atij.
	Zybejri tha: O Zot. Po. Por unë e harrova atë dhe mbasi ti ma kujtove unë do të shkëputem»(65F ).
	Zybejri vërtet u largua nga njerëzit, por djali i tij Abdullahi e quajti frikacak nëse largohet.
	Dhe kështu filloi lufta në mes dy palëve dhe kur beteja mbaroi me fitoren e ushtrisë së Imam Aliut (as) mbi kundërshtarët e tij, Ai (as) i fali të gjithë pjesëmarrësit në luftën kundra tij.
	Lufta e Sifinit:
	Problemi më i madh me të cilin imam Aliu (as) ndeshi në kohën e hilafetit të tij ishte me mëkëmbësat e emëruar para kohës së halifatit të tij të cilët drejtonin zona të ndryshme islame. Udhëheqësit duhet të jenë në shkallë të lartë kuptimi, urtësie, f...
	Kalorësit e kurejshëve u kthyen të mposhtur.
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