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ME EMRIN E ALLAHUT,  

TË GJITHMËSHIRMIT MËSHIPLOTIT  

 

 

 Bibloteka islame edhe sot vazhdon të ruajë në raftet e saj 

libra dhe shkrime të cilat flasin për jetën dhe virtytet e Ehli Bejtit 

të Profetit Muhammed (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta!).  

 Këto literatura zënë vendin e parë tek myslimanët pëshkak 

të ndihmesës së vetëdijshme që japin për furnizimin e rretheve 

intelektuale me lëndë dhe tema shkencore e historike të ndryshme 

e të shumëllojshme. Ajo lëndë dhe ato tema ndikuan në forcimin 

dhe thellimin e lidhjes mes njerëzve dhe Ehli Bejtit dhe hoqën 

pengesat, të cilat i ka përhapur injoranca, prapambetja e 

paragjykimet. 

 Këtë pozitë ndriçuese këto libra e arritën sepse dallohen 

për nga tematika e tyre vërtetësia, paanshmëria e autorëve të cilët 

nuk janë ndikuar nga ndjenjat dhe dëshirat, preferencat, 

tendencat, apo prirjet e gabuara.  

 Ajo që i nderon më shumë dhe i bën më impulsiv këto libra 

është se ato burojnë nga lapsa të cilët janë të rrallë në fushën e 

gjuhës, letërsisë dhe historisë. Ato janë të veçantë në përshkrim, 

sqarim dhe komentim. Për këtë kanë fituar vlerësimin dhe 

respektin në mesin e kulturës dhe janë të njohur në mbarë botën 

islame. 
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 Një ndër librat më të spikatur që i ka rënë në dorë lexuesit 

të nderuar është pikërisht ky libër me titull “Prijësi i dëshmorëve, 

Husein ibn Ali”, i shkrimtarit të madh, “Abbas Mahmud El 

Akkad” (Allahu e mëshiroftë!).  

 Ai nuk është kursyer, me aq sa ka mundur, ta pasurojë 

bibliotekën arabe dhe atë islame me libra të mrekullueshëm dhe 

me vlerë të madhe, duke arritur që të tërheqë vëmendjen dhe 

interesimin e intelektualëve në gjithë botën. Kjo për faktin se 

shkrimet e tij kanë një retorikë dhe elekuencë të lartë, mjeshtëri në 

stilin e të shprehurit dhe transparencë në paraqitje. 

 Ky libër ka përmbledhur shumë nga ato veçori duke 

bashkuar dhe gërshetuar midis të sotmes dhe të shkuarës me 

mjeshtëri. pasi përfitimi nga kjo është i një rëndësie shumë të 

madhe. E shkuara në të përfaqësohet nga historia, tematika e saj 

është jeta e prijësit të dëshmorëve nipi i Profetit Muhamed (paqja 

dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), Husein ibn 

Ali. 

 E reja në këtë libër qëndron te çështjet dhe temat e që ai 

përmban. Ai në këtë libër sqaron çështje të shumta jetësore që 

kanë lidhje me imamin. Po ashtu sqaron rrethanat që e rrethonin 

atë në Kerbela dhe në Ashura (ditën e dhjetë të muajit Muharrem. 

 Këto çështje janë thuajse të reja në natyrën e saj të cilat e 

frymëzojnë elitën e ummetit që të nxjerrin mësime prej atyre 

çështjeve të cilat kanë shumë nevojë për hulumtime nga ana e 

hulumtuesve dhe studiuesve që të zbulohen dhe të zbardhen sa 

më shumë aspektet akademike dhe zbatuese. Për këtë dhe për 

mendim afruese që përmban është mirë që kjo vepër të lexohet.  

 Asambleja Botërore e përafrimit mes Medhhebeve islame 

është interesuar shumë për këtë libër. Kështu që Qendra 
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Shkencore, pranë kësaj Asambleje, bëri të mundur botimin dhe 

përhapjen të këtij botimi të ri.  

 Ne i lutemi dhe i bëjmë thirrje gjithë shkrimtarëve të 

sinqertë të realizojnë si kjo vepër, të cilat e shtojnë edhe më shumë 

bashkëpunimin dhe vëllazërimin në mesin e myslimanëve duke i 

larguar nga përçarjet, kofliktet dhe mosmarrveshjet nga ky ummet 

(bashkësi) e mëshiruar. 

 

Qendra e Kërkimeve dhe Studimeve Shkencore pranë 

Asamblesë Botërore për përafrimin mes medh’hebeve islame. 
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DHURATË 

 

Për atë grua, dashurisë së saj nuk ja kalon asnjë dashuri. 

Për burimin, i cili nuk e shteron dashurinë dhe mirësitë. 

Për atë që dha dhe nuk mori, dhuroi, dhuroi dhe dhuroi duke mos 

shpresuar të fitojë dhe nuk rrinte në pritje që t‟i rikthehej ajo që 

dhuroi. 

Për atë e cila ka përjetuar me durimin më të madh vështirësitë e 

kurbetit, edukimin e fëmijëve të saj me jetesën e vështirë dhe 

mbështetjen e burrit të saj në mirësitë, bujarinë, kënaqësinë dhe 

përuljen ndaj Allahut. 

Për atë e cila mbolli në zëmren time dashurinë për njerëzit, të 

kapem pas shëmbujve të lartë dhe të duroj në vështirësi. 

Për atë që më la trashëgimi lotët, keqardhjen e thellë dhe ndikimin 

e sinqertë e të drejtë. 

Për nënën time Allahu e mëshiroftë 

Kjo është një dhuratë e vogël 

Shenjë simbolike 

Dhe e sinqertë 

Për atë që ka dhënë shumë, shumë. 

MUHAMED 
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ME EMRIN E ALLAHUT,  

TË GJITHËMËSHIRSHMIT, MËSHIRËPLOTIT 

 

 Paqja dhe bekimi i Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij të 

fundit, familjen e tij të pastër dhe shokët e tij të zgjedhur deri në 

ditën e fundit.  

 Nuk mund t‟i fshehet lexuesit tonë të dashur se vlera dhe 

rëndësia e çdo libri qëndron në temat që ai trajton, në pozitën që 

gëzon autori i tij dhe në saktësinë shkencore që libri trajton. Ne i 

gjejmë këto cilësi të pranishme edhe në këtë libër me vlera 

“Husein bin Ali”. 

 Tema e tij vërtitet rreth një personaliteti prej 

personaliteteve që rrallë mund të gjendet në histori në çdo vend 

dhe kohë. Ky personalitet shkroi faqet e ndritura të historisë me 

gjakun e tij të pavdekshëm, me dashurinë, trimërinë dhe 

heroizmin në rrugën e ngritjen e forcimit të fesë. 

 Autori i këtij libri është prej atij grupi autorësh që njihen 

për korrektësinë dhe për drejtësi. Ai është dhe prej atyre që i kanë 

shërbyer gjuhës dhe letërsisë në epokën tonë të re. 

 Ne do të paraqesim disa gjëra qe kanë të bëjnë me autorin 

ne faqet e ardhshme të këtij libri me synimin e realizimit të 

rrjedhojave në kohën tonë duke ju bërë të ditur se do të prek disa 

çështje të cilat i kanë nënvlerësuar ose nuk i ka kapur profesor 

Akadi në librin e tij rreth Huseinit. 
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IMAM HUSEINI,  
I BIRI I IMAM ALIUT 
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EMRI, NOFKA DHE PREJARDHJA E TIJ 

 

 Ebu Abdullah El Husein ibn Ali ibn Ebi Talib Abul Menaf 

ibn Abdul Mut‟talib ibn Hashim El Hashimij El Kureshij.1 

 Ai është imami i tretë i Ehli Bejtit të pastër, i dyti nga nipat 

dhe zotëria i të rinjve të banorëve të Xhenetit, borziloku i të 

Dërguarit të Allahut Muhamed Mustafa (Paqja dhe bekimet e 

                                                           
1 Le të sjellim disa shembuj jo për të llogaritur librat që janë shkruar për jetën e 

Imam Huseinit (Paqja qoftë mbi të!) pasi ata janë të shumtë, ndër ta veçojmë: 

Xhumhuretu en-Neseb lil Kelebij: 30-77-116-216.; Tabakat Khalfijeh: 30-221-403-

404; Et-Tarijkh El-Kebijr, 2: 381; Tarijkhul Medijnetu El Muneuire, 3: 798; El-

Mearif:124; Tarijkhul Ja‟kubij 2: 241-247; Edh Dhurijetu Et-Tahireh:119-121; El-

Xherh ue Ta‟dijl, 3:55 ; Muruxhudh Dheheb 3: 64-74 ; Eth Thukat li ibn Hab‟ban 

3: 68-69 ; Mukatilu Talibijin: 51-81; El Mua‟xhemul Kebijr 3: 94-136; El 

Mustedrek ala Sahihejn, 3:194-198 ; El Irshad, 2: 26-135; Hil‟lijetul Eulija, 2: 39; 

El Istiab, 1: 442-447; Tarijkhul Bagdad, 1: 141-144; El bid„u uet Tarijkh, 6: 10-13; 

Tarijkh Medijnetu Dimashk, 14: 111-260; El Menakib, ibn Shehru Ashub, 3: 367-

402 dhe 4: 46-128; Safuetus es Safueh, 1: 762-764; El Muntedhim, 5: 322-329 dhe 

335-349; Usdul Gabeh, 2: 18-23; Metalibus S‟ul, 2: 49-81; Tedhkiretul Khauas: 

232- 284; Keshful Gummeh, 2: 215-285; Ed Dur‟run Nedhijm, 525-575; 

Tehdhijbul Kemal, 6: 396-449; Tarijkhul Islam li Dhehebij, (hauadith ue uefijat 

61 h-80 h ) 93-108; Sijer a‟lamun Nubelau, 3: 28-321;  El Iber, 1: 65; El Kashif, 1: 

232; El Bidajetu ue Nihajetu, 8: 149-211; Mir‟atul Xhinan, 1: 131-137; Mexhmauz 

Zeuaid, 9: 179-201; El Akduth Themijn, 3: 425-426; El Isabetu, 2: 14-17; Takrijbut 

Tehdhijb, 1: 216; Tehdhijbut Tehdhijb, 2: 299-308; Es siratul Mustekijm, 2: 161 

dhe 178-180; Tarijkhul Khulefau li Sujuti, 206-208; El Eimetu el-ithna ashere li 

bni Tuuluun,: 71-72; Shedheratudh Dheheb, 1: 66-69; Simtun Nuxhuml Aualij, 

3: 161-198; El Aualimu lil Bahranij (el xhuz el mukhtas bil Husein (Paqja qoftë 

mbi të!); Jenabiul Meuedeh, 1: 161-166 dhe 2: 142-180 dhe 3: 2-5; Tehdhijbut 

Tarijkh Medijnetu Dimashk, 4: 314-346; A‟janu Shiah, 1: 578-629; Edebut Taf, 1: 

42-48; Fadailul Khamseh mines Sihahus Siteh, 3: 203-278 dhe 310-387; El Alam, 

lil Zerkelij 2: 243; Dairetul Mearifush shiijeh el Ameh, 8: 244-301; Meusuatul 

Meurid, 5: 135; Meusuatu Tabakatul Fukaha, 1: 26-34. 
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Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe njëri prej 

pjesëtarëve të Mbulesës (El Kisa).  

 Ai njihet me shumë emërtime ndër to theksojmë: Udhëzues 

(er Reshid), Besnik (el Uefij), Zotëria i pastër (Es Sejjidu Zekij), i 

Bekuar (el Mubarek), Pasues i mirësive të Allahut, Es Sibtu, 

Udhëheqës i të rinjve të banorëve të Xhenetit (Sejjidu shebabi ehli 

Xhenneh)1 

 

 

FAMILJA E TIJ 
 

 Familja e Huseinit (Paqja qoftë mbi të!), nga gjyshërit dhe 

gjyshet e tij, nga babai dhe nëna e tij, vëllezërit dhe motrat e tij, 

xhaxhallarët dhe dajat e tij, hallat dhe tezet e tij, fëmijët e 

vëllezërve të tij dhe fëmijët e xhaxhallarëve të tij janë njerëzit më të 

mirët dhe të zgjedhurit e banorëve të tokës për nga besnikëria, 

trimëria, guximi, ndershmëria, respekti, mikpritja, etj. Ata janë 

përmendur, përmenden dhe do të përmënden gjatë gjithë historisë 

në ëdo kohë dhe në çdo vend. Ata janë të gdhendur në faqet e 

historisë dhe kurrë nuk do të fshihen.  

 Gjyshi i Huseinit është i Dërguari i Allahut, Muhamedi 

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

gjyshja e tij është Hadixhja e madhja; xhaxhai i tij është Xha‟feru 

Tajjar; halla e tij është Umu Hani; daja i tij është Ibrahim ibn 

Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen 

e tij!); tezja e tij është Zenjeb, babai i tij është prijësi i besimtarëve, 

                                                           
1 Keshful Gumeh, 2: 216; El Fusulul Muhimeh, i ibnu Es Sabbag,: 170; A‟janush 

Shiah, 1: 578-579. 
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Aliu (Paqja qoftë mbi të!) dhe nëna e tij është zonja e grave, Fatime 

Zahra (Paqja qoftë mbi të!). 

 Vëllezërit e motrat e tij. El Mesudij ka thënë se numri i tyre 

ishte 24 persona.1 Ndërsa sipas El Mufijdit janë 27.2 Të tjerët thonë 

se numri i tyre është më shumë se kaq. Ata janë si më poshtë: 

Hasani, Zejnebul Kubra, Umu Kulthum e madhja dhe nëna e tyre 

Fatime Zahra, Muhamedi i madhi ibn Hanefijeh dhe nëna e tij 

Khauletu, Abdullahu, Ebu Bekri dhe nëna e atyre të dyve Lejla.  

Abasi i madhi, Xha‟feri, Abdullahu, Othmani dhe nëna e tyre 

Umu Benijn. 

 Muhamedi i vogli dhe nëna e tij Umu Ueled. 

 Jahja, Aun dhe nëna e atyre të dyve Esma bintu Umejs. 

 Umeri i madhi, Rukija dhe nëna e atyre të dyve Es Suhbau. 

 Muhamedi i mesëm dhe nëna e tij Umametu. 

 Umul Hasan, Remletu Kubra dhe nëna e atyre të dyjave Umu 

Seid. 

Umu Hani, Mejmunetu, Zejnebu Sugra, Remletu Sgra, Umu 

Kulthumi Sugra, Fatime, Umameh, Hadixhe, Umu El Kiram, Umu 

Selemeh, Umu Xha‟fer, Xhumanah, Nefisja dhe një vajzë të cilës 

nuk i përmendet emri. 

 Ndërsa fëmijët e Huseinit janë si më poshtë: 

Ali el Ekber dhe nëna e tij Lejla bintu Ebi Murre bin Uruetu bin 

Mesud Eth-Thekafi.  

Ali El Esgar, Zejnul Abidijni, dhe nëna e tij Shah Zinan 

(Shehrebanujeh) bintu Kisra Jezdrxherd ibn Shehrejar perandori i 

Persisë.  

                                                           
1
 Muruxhudh Dheheb, 3: 73. 

2
 El Irshad, 1: 354. 
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Abdullah Err Rradhij dhe Sekijneh dhe nëna e tyre të dyve Rebab 

bintu Imruu Kajs ibn Udej ibn Eus ibn Xhabir ibn K‟ab ibn Alijm 

El Kelbijeh.  

 Umul Hasan Fatime dhe nëna e saj Umu Is‟hak bintu 

Talhah ibn Ubejdullah Et Tejmijeh e cila ka qenë gruaja e Hasanit 

por më pas u martua me Huseinin me porosi nga Hasani. 

  Xha‟feri dhe nëna e tij Umu Xhafer El Kadhaijeh vdiq gjatë 

jetës së babait të tij dhe nuk nuk ka lënë pasardhës. 

Aliu i mesmëm, Zejneb, Muhamedi dhe Muhsini i cili është 

varrosur në malin El Xheushen në afërsi të Alepos (Siri)1 

 

 

LINDJA E TIJ 

 

 Huseini (Paqja qoftë mbi të!) ka lindur në Medinen e 

Ndritshme (El Muneuere) më 3 të muajit Shaban.2 Thuhet në 5 

Khalun të vitit të tretë3, ose të vitit të katërt të Hixhrit4 dhe kjo 

është më e njohura. 

 Hakimi transmeton në Mustedrekun e tij nëpërmjet 

Muhamed ibn Is‟hakut Eth Thekafij, i cili transmeton nga 

Kutadetu: Se lindja e tij ka qenë gjashtë vjet e pesë muaj e gjysëm 

pas hixhrit.5  

Thuhet se ai ka lindur nga fundi i muajit Rabiul Euel.6  

                                                           
1
 El Irshad, 2: 135, I’lamul Uera, 1:478, Nurul Ebsar, 277, A’janu Shiah, 1: 579. 

2 I‟alamul Uera, 1: 42, A‟janu Shiah, 1: 578. 
3 Mekatilu Talibijn, 51; Keshful Gummeh, 2:215; El Fusulul Muhimeh, 170; 

Nurul Ebsar, 253. 
4 El Uafij, 3:761. Kjo është thënie e El Uakidij dhe Taifeh. Po ashtu edhe në El 
Ist‟ab, 1:442. 
5
 El Mustedrek ala Sahihejn, 3: 194. 

6
 Et Tehdhjib, 6:41; El Uafij, 3:671. 
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Thuhet se ka lindur në tre ose pesë Halun të muajit Xhumadul 

Ula.1  

 Më e njohura dhe më e përhapura është se ai ka lindur në 

muajin Shaban. Koha e shtatëzanisë së tij ka zgjatur gjashtë muaj. 

 Thuhet se mes lindjes së Hasanit dhe shtatëzanisë së 

Huseinit ka pasur vetëm një pastrim dhe 6 muaj ka vazhduar 

shtatëzania.2 Kjo thënie mohon mendimin e njohur rreth lindjes së 

tyre (Hasanit dhe Huseinit) sepse Hasani ka lindur në mesin e 

muajit të Ramazanit, ndërsa Huseini ka lindur në datën pesë të 

muajit Shaban. Kështu që diferenca midis lindjeve të tyre është 

dhjetë muaj e njëzet ditë. Thuhet se diferenca midis lindje të tyre 

është një vit.3  

 Transmetohet nga Hakimi në Mustredrekun e tij nëpërmjet 

Muhamed ibn Is‟hak eth Thekafij përcjellë nga Kutate se Fatimeja 

e ka lindur Huseinin një vit e dhjetë muaj pas Hasanit.4  

 

 

GËDHENDJA E UNAZËS SË TIJ, PRITËSI  

DHE POETI I TIJ 

 

 Mbi unazën e tij ka qenë gëdhendur thënia: “Për çdo Çdo 

gjë që ndodh është e shkruar”5, ose në një tjetër thënie të tij thotë: 

                                                           
1
 Thuhet në A‟janu Shiah, 1: 578. 

2
 El Uafij, 3:761. 

3
 Tarijkhu Bagdad, 1:141. 

4
 El Mustedrek ala Sahihejn, 3: 194; shih edhe Tehdhijbul Kemal, 6 : 399. 

5
 El Fusul el Muhimetu, li ibni Sabag, f. 171. 
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“ Me të vërtetë, Allahu i përmbush urdhrat e tij”1 ose: “ Nuk ka 

Zot tjetër veç All‟lahut, gadishmëria për takim me Allahun”2, etj.  

 Huseini (Paqja qoftë mbi të!) ka patur disa unanze me këto 

gëdhendje. 

Hyrjen e tij e ka përmbledhur Es‟ad El Hixhrij.3 

Poeti ka qenë Jahja ibn El Hakim dhe disa të tjerë.4  

 

 

TRANSMETIMET E TIJ 

 

 Huseini (Paqja qoftë mbi të!) ka transmetuar nga gjyshi i tij, 

nga babai i tij, nga mamaja e tij, nga vëllai i tij Hasani dhe nga daja 

i tij Hind ibn ebi Haletu. 

 Prej tij kanë transmetuar: “Djali i tij Ali Zejnul Abidijn, dy 

vajzat e tij Fatimeja dhe Sukejna, djali i vëllait të tij Zejd ibn 

Hasan, nipi i tij Muhamed el Bakir ibn Ali Zejnul Abidijn, Beshir 

ibn Galib el Esedi, Thuejr ibn ebi Fakhitetu, poeti Farazdak, Amir 

esh Shu‟bij, Ikrimeh, Seid ibn Khalid el Kufij, Shuajb ibn Khalid, 

Talhatu ibn Abdullah el Ukejli, Jusuf ibn Mejmun es Sabbagi, 

Ubejd ibn Hunejn, Ebu Hisham, Sinan ibn ebi Sinan ed Deulij, El 

Ijzar ibn Hurejth, Kurzu et Temijmi, Abdullah ibn Amru ibn 

Uthman ibn Afan, etj.5  

                                                           
1
 Amalij Es Saduk, f. 113. 

2
 I njëjti burim. 

3
 El Fusul el Muhimetu, i ibn Sabbag, f. 171, Nurul Ebsar, f.253, A‟janu Shia, 

1:579. 
4
 Shih burimet e lartpërmendura. 

5
 Tarijkh Medijnetu Dimashk, 14: 111, Tehdhijbul Kemal, 6:397. 
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 Khulejfeh ka thënë: Nuk kujtojmë prej tij hadith të 

transmetuar nga Profeti (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!).1  

 Ja ku po i përcjellim ashtu siç janë transmetuar në 

Musnedin e Imam Ahmedit duke i hequr zinxhirin e 

transmetuesve te hadithit dhe shprehjen që ka thënë i Dërguari i 

Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!). Transmetuesit e hadithit nga vëllezërit tanë të Ehli Sunetit 

përmendin tetë hadithe të Huseinit, tek Musned Ahmed2, të 

përcjella nga i Dërguari që janë:  

 1. I Dërguari i Allahut ka thënë: “Lypësi ka të drejtë dhe 

nëse vjen hipur mbi kalë.” 

 2. Dhe: “Nga mirësitë e Islamit të personit është pakësimi i 

fjalëve për ato gjëra që nuk i interesojnë.” 

 3. Dhe: “Çdo mysliman apo myslimane që goditet nga 

ndonjë fatkeqësi dhe e kujton atë edhe nëse ka kaluar një kohë e 

gjatë, e tregon këtë ndodhi duke dashur që t‟i kthehet ajo që ka 

humbur, Allahu i Madhëruar ia shpërblen njëlloj si ajo që ka 

humbur.” 

 4. Dhe: “Koprac është ai person, tek i cili përmëndet emri 

im dhe nuk dërgon salavate mbi mua.” 

 5. Dhe: “Nga mirësitë e Islamit për njeriun lënia e gjërave 

që nuk i përkasin atij.” 

 6.Dhe: “Tregon Huseini: Hyra në dhomë, mora një hurmë, 

e futa atë në gojë, më thotë Profeti (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) hidhe se nuk na lejohet 

sadekaja.” 

                                                           
1
 Tabakatul Khulfijetu, 30. 

2
 Musned Ahmed, 1: 201. 
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 7. Huseini ka thënë: “Më mësoi Gjyshi im (Paqja dhe bekimet 

e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) disa fjalë që i them 

gjatë namazit të vitrit.” 

 8. Huseini ka thënë: U ngrit Profeti nga vendi kur kaloi 

xhenazeja e një jahudiu dhe tha profeti (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe tha: “Më shqetësoi era e 

keqe e saj.” 

 Gjithashtu Huseini (Paqja qoftë mbi të!) ka transmetuar të 

tjera hadithe prej Profetit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!), siç është Hadithi: “Vërtet, Allahu i do punët 

e mira dhe të ndershme dhe i urren punët e këqija e të 

pandershme.”1 

 Pa përmendur hadithet e tjera të cilat i ka transmetuar shiat 

(pasuesit e tij) prej tij. Duke u nisur nga këto që përmendëm të 

mendojmë sa shumë hadithe janë transmetuar nga Huseini (Paqja 

qoftë mbi të!). 

 

POEZITË E TIJ 

 

 Tregon El Irbilij: Transmetuesit kanë përmendur shumë 

poezi nga Huseini (Paqja qoftë mbi të!) . 

Një pjesë të poezive të Huseinit e ka shkruar sheihu Ebi Abdullah 

Ahmed ibn el Khashaab en Nehui. 

 Thotë Ebu Mukhenef Lut ibn Jahja: Ajo që më së shumti 

kanë transmetuar njerëzit nga poezitë e prijësit tonë Ebi Abdullah 

Husein ibn Ali (Paqja qoftë mbi të!) janë ato poezi që merren si 

shembuj tipikë, fjalë të urta, proverba, pasi poezitë e tij kanë 

                                                           
1 Tarijkh Medijnetu Dimashk, 14:111,112, El Xhamiu Sagijr, 1:75-76. 
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përshkruar tema të ndryshme. Ato janë përmbledhur nga njerëz 

besnikë, siç janë: Abdurrahman ibn Nakhbetu el Khuzai dhe 

Musejb ibn Rafiu el Makhzumi, etj. 

 

 

HYTBET E TIJ 

 

 Huseini (Paqja qoftë mbi të!) ka qenë prej atyre burrave që 

flisnin gjuhën letrare me retorikë. Ai ka qenë prej mbrojtësve të 

elekuencës dhe nxistë për të.  

 Prej predikimeve te imam Huseinit (Paqja qoftë mbi të!) 

përmendim: “O njerëz garoni në virtytet e mira; nxitoni në 

suksese; mos mendoni se për të mirat që bëni nuk do të 

shpërbleheni. Fitojeni falenderimin me drejtësi dhe mos e fitoni 

me burrokraci dhe përbuzje. 

 Çfarëdo të mire që do t‟i bëni një njeriu dhe nuk e merrni 

prej tij falënderimin, të jeni të sigurt se Allahu do t‟ju shpërblejë, 

sepse Ai është Furnizuesi më i mirë dhe Dhuruesi më i madh. 

 Dijeni se nevojat e njezve tek ju janë janë prej mirësive të 

Allahut ndaj jush. Prandaj, Mos i përbuzni mirësitë e Tij që të bjerë 

mbi zëmërimi. Dijeni se mirësia fiton falënderim dhe fundi i saj 

është shpërblim. Nëse mirësinë da ta shihni njeri, do ta shikoni të 

lumtur, të këndshëm, të bukur dhe të qeshur në sytë e të tjerëve. 

 Nëse shihni të ligun që bën vepra të ulta, të ndaluara do ta 

shihni të vrazhdë e të shëmtuar. Largohen nga ai zemrat e 

njerëzve dhe mbyllen ndaj tij shikimet e tyre. "O njerëz kush 

përpiqet gjen, kush është koprac është i ulët dhe i përbuzur. 

 Më bujari i njerëzve është ai që i jep atij që nuk i kërkon; më 

i forti i tyre është ai që fal kur ka mundësi që të hakmerret; më 

bashkuesi i njerëzve është ai i cili mban lidhjet me ata që i 
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ndërpresin lidhjet me të. Trungu dhe degët mbi rrënjët e tyre 

rriten. Kush përpiqet që t‟i bëjë një të mirë vëllait të tij do ta gjejë 

shpërblimin e saj në të ardhmen. Kush i bën një të mirë vëllait të tij 

për hir të Allahut të Madhëruar, Ai do ta shpërblejë atë në kohën 

që ka nevojë. Kush ia lehtëson vuajtjen një besimtari, Allahu i 

Madhëruar do t‟ia lehtësojë vuajtjet e dynjasë dhe të Ahiretit. 

Kush bën mirë, Allahu i bën mirë atij. Me të vërtetë, Allahu i do 

mirëbërësit."1 

 

 

LUTJET (DUATË) E TIJ 

 

 Lutjet e përcjella nga Huseini (Paqja qoftë mbi të!) janë të 

shumta dhe më e njohura e tyre është duaja e tij në Ditën e 

Arafatit. Ajo është një lutje e gjatë e njohur në mesin e shiitëve, të 

cilën e përsërisin vazhdimisht gjatë lutjeve të tyre në këtë vend. 

 Nga lutjet e tij të shkurtra prej Huseinit (Paqja qoftë mbi të!) 

përmendim: "O Zot. ti je i besuari im në çdo dhimbje (vuajtje ); Ti 

je shpresa ime në çdo vështirësi; Ti je Kujdestari i çdo mirësie dhe 

Poseduesi i çdo mirësie.”2  

 

 

REVOLUCIONI I TIJ 

 

 Ky konsiderohet si boshti më i rëndësishëm që lidhet me 

jetën e imam Huseinit (Paqja qoftë mbi të!). Filozofia me të cilën doli 

                                                           
1 Keshful Gummeh, 2: 241-242. 
2 Sijer A‟lamu Nubelau, 3: 301. 
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kundër sistemit qeverisës të asaj kohe mund të përmbledhet në tre 

pika: 

 E para: Faktorët e shenjtërimit të revolucioneve në 

përgjithësi dhe të revolucionit të Huseinit në veçanti. 

 E dyta: Shkaqet të cilat ftuan në revolucionin e Huseinit 

(Paqja qoftë mbi të!). 

 E treta: Qëllimet e këtij revolucioni. 

Edhe pse këto pika ndërthuren dhe futen në njëra-tjetrën, mirëpo 

ne i kemi ndarë veçmas njëra-tjetrës dhe do t‟i paraqesim në 

mënyrë të përmbledhur në vazhdim: 

Për sa i përket pikës së parë themi: 

 Faktori i parë: Nuk ka dyshim se nga shkaqet e 

shenjtërimit të çdo kryengritjeje ngritjes dhe lartësimit të saj është 

se ato ndodhin nën hijen padrejtësive të shumta, ndodhin pasi 

vala e zemërimit përhapet në mesin e njerëzve dhe kur njerëzit 

jetonë në situata të tilla ku nuk duket qoftë edhe një yll i vetëm 

ndriues në qiej. Atëherë, kryengritja vjen si një shkëndijë, si një 

vetëtimë e ndritshme dhe si një pishtar i vërtetë që ndriçon rrugën 

e njerëzimit. 

 Ndër të tjera, kjo kryengritje është si një thirrje e kripur në 

mesin e heshtjes vdekjeprurëse dhe errësirësuese. 

Për këtë arsye shikojmë që kjo lloj kryengritjeje nuk gjen 

kundërshtim tek mendimtarët. Ajo i ngjan resë që hedh shiun mbi 

të eturin në shkretëtirën e thatë, gjithashtu, ajo ngjan me të 

dashurin i cili takohet me atë që do pa e lajmëruar më parë. 

 Faktori i dytë: Nga faktorët e shenjtërimit të revolucioneve 

dhe lëvizjeve çlirimtare është: pastërtia, dlirësia dhe shenjtërimi i 

qëllimeve, objektivave, aspiratave dhe mospërzierja e qëllimeve të 

revolucionit me asnjë lloj synimi dhe qëllimi personal, përfitimi, 

dëshire personale, ose dëshire për pozitë, lakmi, epshe, ego, dhe 
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përqëndrim të pushtetit në duart e tij apo ndonjë lloj fanatizmi 

nacional. 

 Qëllimi të jetë: kënaqësia e Allahut, puna sipas urdhrave të 

Tij, arritja e drejtësisë, monoteizmi i vërtetë, liria e të tjerëve, 

mbrojtja e të privuarit dhe e të dobëdit.  

 Sigurisht, kur kryengritja është për shkak të lëkundjes, 

dridhjes dhe djegies në ndërgjegjien, vetëdijen dhe ndjenjën 

njerëzore atëherë arrihet, plotësohet sakrifica dhe flijimi i 

interesave vetjake dhe përfitimeve personale për interesat e 

përgjthshme të shoqërisë dhe sakrifikimi i çdo gjëje për arritjen e 

të vërtetës, rregullit, ligjit dhe drejtësisë dhe vetëm atëherë 

shndërrohen njerëzit dhe kthehen revolucionet e tyre në 

kristalizimin dhe realizimin e të vërtetës dhe drejtësisë, kështu që 

bëhen, kthehen figura, shembuj të tillë në të shenjtëruara sikurse 

është dhe e vërteta dhe drejtësia. 

 Faktori i tretë: Prej faktorëve të shenjtërimit është që 

udhëheqja e lëvizjes apo revolucionit të dijë të dallojë plotësisht 

dhe të ketë një vizion të mprehtë që hyn në thellësi, të jetë e aftë, të 

përfytyrojë ngjarjet që do të vijnë më pas, pra ai shikon çfarë të 

tjerët nuk mund ta dallojnë dot pas perdes. 

 Kjo është gjithçka përsa i përket shkaqeve të shenjtërimit të 

revolucioneve në përgjithësi, ndërsa në mënyrë më specifike 

shenjtërimi i lëvizjeve së Huseinit (Paqja qoftë mbi të!) përmblidhet 

në tre arsye (shkaqe). 

 E para: Shenjtërimi, lartësimi dhe arritja e qëllimit për 

shkakun e të cilit u ngrit Huseini (Paqja qoftë mbi të!) ku qëllimi 

kryesor ishte mbërritja tek realiteti, drejtësia dhe jo përfitimi 

personal. 

  Është mëse e natyrshme fjala e tij të cilën po e përmndim 

me këtë rast: “Kush ngrihet për të kërkuar jetesën apo për të 
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arritur pasurinë, pushtet dhe për të fituar famë dhe madhështi, 

atëherë ngritja e tij në revolucion nuk konsiderohet një kryengritje 

e shenjtë dhe shembulli i kësaj kryengritjeje apo kësaj lëvizjeje 

udhëhiqet nga ligjet e tregtisë, përfitimit dhe mund të përfitojnë 

udhëheqësit e saj ndonjëherë dhe mund të hubasin herën tjetër, 

sepse për ta nuk është e rëndësishme se fitoi revolucioni apo 

humbi. Kjo sepse shembulli i këtyre lëvizjeve janë lëvizje që 

rrotullohen përreth interesave të njerëzve dhe përfitimit të tyre 

personal e vetjak. Ky është dhe shkaku që këto lëvizje nuk kanë 

vlerë nga ana e përgjithshme dhe popullore. 

 Kur kjo luftë është jopersonale por është një thirje, luftë 

kundër shthurjes, prishjes padrejtësisë, injorancës, humbjes, 

shfrytëzimit, atëherë kjo është nga pamjet e kristalizimit të shpirtit 

të shenjtë të së vërtetës tek njerëzimi dhe një faqe nga faqet e 

heroizmit kundër unit dhe subjektivizmit vetjak e pesonal. Thënë 

ndryshe: Njëra nga pamjet e shenjtërimit të kryngritjes lidhet 

durimin dhe shpresat të cilat i mbajnë lart ideatorët e kryengritjes 

dhe nismëtarët e saj. 

 Me të vërtetë, kryengritja e Huseinit (Paqja qoftë mbi të!) 

ishte e drejtë sepse i përmblidhte këta elementë dhe faktorë. 

 Huseini (Paqja qoftë mbi të!) kishte mundësinë që të 

siguronte pasuri, të mira materiale dhe pozita për veten e tij pa 

patur asnjë lloj problemi dhe pengese por megjithatë ai preferoi që 

ta paraqiste dhe ekspozonte jetën pasurinë dhe gjithçka që ai 

kishte në rrezik dhe këtë për arsyen e vetme ruajtjen e botës 

Islame, mbrojtjen dhe shpëtimin e myslimanëve nga kthetrat e 

padrejtësisë shtypjes dhe shfrytëzimit. 

 E dyta: Rrethanat e veçanta të cilat e rrethonin kryengritjen 

e Huseinit (Paqja qoftë mbi të!) dhe pabarazia mes fuqive, 

megjithatë, në këtë kryengritje gjejmë shkallën më të lartë të 
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trimërisë, guximit dhe të zemërgjerësisë kundër organeve 

shtypëse të cilat i zotëronte shteti. 

 Çfarë shohim sot nga shenjat që kanë mbetur prej tij nuk 

është veçse ajo që ka mbetur në të vërtetë nga shenjat e atij shpirti 

të lartë dhe dëshirës së zjarrtë në rritje dhe madhështi e cila 

tronditi shtyllat e botës së asaj kohe dhe vazhdojnë të jenë ato 

shenjat të qëndrueshme e të qarta deri në ditët tona. 

 E treta: Shkalla e inteligjencës shoqërore, shikimi i mprehtë, 

eksperienca, vizioni i qartë të cilin e kanë ata të cilët drejtojnë 

kryengritjen. Kryengritja e Huseinit ka qenë e jashtëzakonshme në 

përputhje me shikimin e thellë, me vetëdijen dhe perceptimin e 

fortë, me mëndjemprehtësinë dhe inteligjencën e udhëhequr nga 

një vizion largpamës. 

 Përsa i përket pikës së dytë: Që ka lidhje me shakqet të 

cilat thirrën në revolucionin e Huseinit (Paqja qoftë mbi të!). 

Hulumtimi i saj përqëndrohet në përmendjen e tre shkaqeve të 

përgjithshme të cilat çuan në revolucion. Ato janë: 

 Shkaku i parë: Urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e 

keqja. 

 Shkaku i dytë: Detyrimi i Huseinit për të dhënë së besën 

(Paqja qoftë mbi të!) dhe mosranimi i një kërkese të tillë nga ana e 

tij. 

 Shkaku i tretë: Ftesa e banorëve të Kufes që i bënë Huseinit 

(Paqja qoftë mbi të!) për të shkuar tek ata. 

 Huseini (Paqja qoftë mbi të!) e filloi lëvizjen e tij në fund të 

muajit Rexhep dhe në fillim të qeverisjes së Jezijdit. Ai doli nga 

Medina në drejtim të Mekës, sepse Haremi (Qabja) është vendi i 

sigurt dhe garanton siguri e qetësi. Gjithashtu, pozita shoqërore e 

politike e Mekës ishte e rëndësishme, sidomos kur përkoi afrimi i 

kohës së umres dhe haxhit dhe ardhjen e njerëzve nga çdo anë e 
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skaj drejt Mekës. Kjo ishte mundësi e mirë për udhëzimin e 

njerëzve dhe këshillimi i tyre drejt asaj që është më e mirë, e cila 

nuk realizohej në kohët e tjera të vitit. 

 Kishin kaluar afërsisht dy muaj kaluar nga largimi i tij prej 

Medines në drejtim të Mekës kur mbërritën letrat e banorëve 

Kufes dhe ai ndodhej në Mekë. Kjo pasi ai kishte marrë vendim se 

nuk do t‟i jepte besën Jezijdit. Ftesa e banorëve të Kufes i krijoi 

Huseinit rrethana të përshtatshme për vazhdimin e kryengritjes. 

Ftesa e tyre nuk ka qenë prej faktorëve kryesorë për kryengritje. 

Përsa i përket pikës së tretë, e cila lishte lidhje me “Qëllimet e 

Revolucionit”. Kjo mund të përmblidhet si më poshtë: 

  1- Ndryshimi i kushteve politike, ndërrimi i organeve 

drejtuese dhe i mënyrës së drejtimit politik dhe bashkëpunimi me 

ummetin sipas rregullave dhe kornizave që ka vendosur Islami. 

  2- Zgjimi i ndjenjave dhe i vetëdijes politike te ummeti dhe 

bërja e tyre organ mbikëqyrës për pushtetin kur ai rrëshqet nga 

parimet ose largohet nga zbatimi i ligjeve dhe rregullave Islame. 

 3- Forcimi i parimit të legjitimitetit të kundërshimit dhe 

rezistencës së armatosur kundër udhëheqësit të padrejtë.  

 4- Kthimi i edukimit dhe riformimi i popullit në mënyrë të 

shëndoshë.  

 5- Ndreqja e devijimit dhe zbatimi i ligjeve dhe rregullave 

fetare.  

 6- Thyerja e pengesës së frikës dhe e tmerrrit të vendosur 

mbi popullin dhe lëvizja e shpirtit të revolucionit dhe sakrificës 

për ummetin. 

 

 

 

 



Prijësi i dëshmorëve   

25 
 

 

RRETH URTËSIVE TË TIJ 

 

 I tha Huseini (Paqja qoftë mbi të!) një burri i cili përgojonte 

një tjetër: “O filan – ndalu nga përgojimi sepse ai është ushqim i qenve e 

zjarrit.” 

 I thotë dikush Huseinit (Paqja qoftë mbi të!): “ Nëse e mira i 

bëhet atyre që nuk u takon, atëhere humbet është e pavlerë.” I përgjigjet 

 Huseini (Paqja qoftë mbi të!) atij: “Nuk është kështu. Por e mira 

është njëlloj sikurse vesa e shiut që godet të mirin dhe të keqin” 

 Gjithashtu imam Huseini (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Një 

popull e adhuron Allahun me dëshirë, ai është adhurimi i tregëtarëve, një 

popull tjetër e adhuron Allahun prej frikës ndaj Tij, ai është adhurimi i 

robërve ndërsa një tjetër popull e adhuron Allahun për ta falënderuar atë 

dhe ky është adhurimi i njerëzve të lirë, ky është adhurimi më i mirë." 

 Duke porositur djalin e tij Zejnul Abidijn, i thotë: “O biri im. 

Mjerë ti dhe padrejtësia ndaj atij që s’ka përkrahës tjetër përveç 

Allahun.” 

 Ka thënë Huseini (Paqja qoftë mbi të!): “Argumentet e shenjave 

të pranimit janë qëndrimi me njerëzit e dijes. Shenjat e shkaqeve të 

injorancës është qëndrimi me njerëzit e paditur dhe nga shenjat, 

argumentet e dijetarit janë se kur flet shpjegon dhe kritikën e bën mbi 

argumente shkencore.” 

 Përmendet se Huseini (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Kush 

përpiqet për një çështje me mëkat ndaj Allahut do të marrë çka meriton 

më shpejt nga sa e dëshiron.”1 

 

 

 

                                                           
1 Këto urtësi janë marrë nga libri Tuhful Ukul, 245-246 dhe 247-248. 
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PËRMBLEDHJE NGA VIRTYTET E TIJ 

 

Huseini (Paqja qoftë mbi të!) kishte virtyte të pashoqe.  

 Ai rrjedh nga fisi më i mirë, mbarte trimërinë, bujarinë, 

faljen, mëshirën, thjeshtësinë, pastërtinë e gjuhës, durimin, 

qëndrueshmërinë dhe shumë cilësi të tjera që pak njerëz i kanë 

ato. 

 Do të përcjellim shkurtimisht këtu disa cilësi të cilat janë 

transmetuar nga goja e profetit Muhamed (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) për Huseinin (Paqja qoftë 

mbi të!). 

 Transmetohet nga Ebi Said el Khuderi dhe të tjerë, të cilët 

kanë thënë: “Ka thënë i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!): “Hasani dhe Huseini janë 

zotërinjtë e të rinjve të banorëve të Xhenetit.”1 

 Dhe: “Hasani dhe Huseini janë nipa (sibtani) nga nipat (el 

esbat).”2 

 Dhe është transmetuar, gjithashtu, nga Ebi Said El Hudri, 

nga i Dërguari i Allahut, i cili ka thënë: “Hasani ka autoritetin tim 

dhe urtësinë time. Ndërsa Huseini ka guximin tim dhe bujarinë time.”3 

  Është transmetuar nga i Dërguari i Allahut, se ka thënë: 

“Huseini është prej meje dhe unë jam prej Huseinit. Allahu e do atë që do 

Huseinin. Huseini është nip nga nipërit.”4 

 

 

                                                           
1 Sunenu Termidhij, 5:656; Dhekhairul Ukba, 129; Mexhmau Zeuaid, 9: 

182,183,184. 
2 El Edebul Mufred, 116. 
3 Dhekhairul Ukba, 129; Mexhmau Zeuaid, 9:185. 
4 El Edebul Mufred, 116; Sunenu Tirmidhij, 5:658-659; Dhekhairul Ukba, 331. 
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MARTIRIZIMI DHE VENDVARRIMI I TIJ 

 

 Huseini ka rënë dëshmor, padrejtësisht i rrethuar, në 

Kerbela, e cila është pjesë nga toka e Irakut, pasditen e datës 10 të 

vitit 61 të Hixhrit. 

 Transmetohet në librin El Muntedhim: “Ka thënë Hisham 

ibn Muhamed El Kelbij: “Huseini është vrarë në vitin 62 të Hixhrit 

dhe ky transmetim është i gabuar.”1 

 Ka thënë Shejk El Mufidi dhe të tjerë përveç tij se Huseini 

(Paqja qoftë mbi të!) është vrarë ditën e shtunë.2 

 Ebu El Ferexh el Asfahani dhe të tjerë veç tij, siç është 

autori i librit "El Istiab" në vëllimin 1, faqe 443, kanë vërtetuar se 

Huseini (Paqja qoftë mbi të!) ka rënë dëshmor ditën e xhuma. El 

Asfahani në librin e tij “Mukatilu Talibin” thotë: Fillimi i muajit 

Muharrem ka qenë ditën e mërkurë. Këtë përfundim e arritën 

bazuar në llogaritjet indiane dhe në mënyra të ndryshme 

llogaritjeje pa harruar edhe transmetimet. Ndërsa ajo që është e 

përhapur në mesin e njerëzve se ai është vrarë ditën e hënë, kjo 

nuk është e saktë dhe nuk ka transmetime për të.3 

 Ditën që është vrarë mosha e tij ka qenë 56 vjeç 5 muaj 7 ose 

5 ditë ose 9 muaj e 10 ditë, ose 8 muaj 7 ose 5 ditë, ose 57 vjeç, me 

një mënyrë falje pas një vit mangut, ose të plotë, ose 58 vjeç ose 55 

vjeç e 6 muaj. Dhe të gjithë këto mospërputhje janë rrjedhojë e 

thënieve të ndryshme për ditëlindjen e tij. 

                                                           
1 El Muntedhim, 5:346. 
2 El Irshad, 2:133. I'lamul Uera, 1:420. 
3 Mukatilu Talibijn, 51. 
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 Ibn el Xheuzi e ka llogaritur moshën e tij 56 vjeç e 5 muaj e 

pesë ditë.1  

Kurse Jafiu ka thënë se mosha e tij ka qenë 65 vjeç.2  

Është për t'u habitur nga ajo që thotë El Mufidi se mosha e tij ka 

qenë 58 vjeç3, duke ditur se ai (El Mufidi) ka transmetuar që imam 

Huseini ka lindur më 5 Hulun të muajit Shaban viti i 4 i hixhrit 

dhe rënia e tij dëshmor ashtu siç e theksuam më lartë. Pra, sipas 

kësaj që përmendëm, mosha e tij është 56 vjeç 5 muaj e 5 ditë. 

 

 

POEZITË DHE ELEGJITË PËR ATË 

 

 Kanë konkuruar poetët në thurjen e vargjeve për vajtimin e 

imam Huseinit. Në çdo kohë poetë të ndryshëm e të shumtë 

shtojnë vargje të reja për nder të respektit që gëzonte imam 

Huseini (Paqja qoftë mbi të!) në mesin e myslimanëve.  

 Pozita e tij ishte e lartë, por edhe humbja e tij ishte e madhe. 

Fatkeqësia që goditi myslimanët ishte e rëndë. 

 I pari që ka vajtuar nga poetët transmetohet se ka qenë 

Sulejman ibn Kuttetu El Udeji Et Tejimij, shërbëtori i beni Tejjim 

ibn Muretu, Ai po shkonte tek fisi Hashimij dhe kaloi në Kerbela 

tre ditë pas vrasjes së Huseinit (Paqja qoftë mbi të!) dhe vështroi 

vendin ku kishte rënë dëshmor Huseini, u mbështet në samarin e 

kalit dhe filloi të thoshte: 

Kalova pranë shtëpive të familjes së Muhamedit dhe nuk i pashë 

ato ... 

                                                           
1 Safuetu Safuetu, 1:763. 
2 Mir'atul Xhinan:106. 
3 El Irshad, 2:133. 
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 Sejid el Emin ka përmbledhur elegji të zgjedhura të cilat i 

janë kushtuar Huseinit (Paqja qoftë mbi të!) dhe numri i tyre arrin 

në 6000 vargje. Ai i ka botuar këto në një libër që e ka quajtur “ Ed 

Durrun Nedijd fi mirathi es-Sibti esh-Shehijd.”1 

 Po kështu ka vepruar edhe Sejid Xheuad Shubbr në librin e 

tij “Edebu Et taf” i cili ka arritur në dhjetë volume. Kush dëshiron 

të më shumë rreth elegjive për Huseinin (Paqja qoftë mbi të!) të 

kthehet tek librat që përmendëm më sipër. 

 

 

ORGANIZIMI I TUBIMIVE VAJTUESE 

 DHE VAJTIMI PËR ATË 

 

 Mendja dhe feja urdhërojnë për respekt dhe madhështi për 

burrat e mëdhenj, të gjallë e të vdekur dhe për rikujtimin vdekjes 

dhe martirizimit të tyre, duke nxjerrë në pah hidhërimin, në 

veçanti për atë çka sakrifikuan jetën e tyre duke luftuar deri sa u 

vranë për një qëllim të shenjtë dhe për synime fisnike. Ky ka qenë 

shkaku që popujt në çdo kohë e në çdo periudhë e kanë bërë si 

punë më të lavdërueshme dhe më krenare për ata.  

 Duhet që myslimanët dhe të gjithë popujt e tjerë ta 

përkujtojnë çdo vit Husein ibn Ali (Paqja qoftë mbi të!) sepse ai 

është një nga burrat më madhështorë, kishte cilësitë më të mira, 

moral të lartë, punë madhështore, veti fisnike, mendjemprehtësi 

në dituri, asket në adhurim, trim, bujar, falës dhe gjuhë të pastër. 

 Ai vinte nga një fis fisnik dhe bujar. Ai është më i nderuari i 

njerëzve nga nëna dhe nga babai, nga gjyshi dhe gjyshja, xhaxhai 

dhe halla, daja dhe tezja. Ai luftoi për të arritur qëllimet fisnike 

                                                           
1 Usdul Gabati, 2:21-22. Ed Durru Nedhijm, 573, A'janu Shijah, 1:622. 
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dhe synimet e shenjta. Bëri atë që nuk e bëri askush të ngjashëm 

me të, para dhe pas tij. Ai dha jetën e tij, pasurinë e tij dhe të 

afërmit e tij në rrugën e ringjalljes së fesë dhe në demaskimin e 

munafikëve. Zgjodhi të pastërtën nga pista, zgjodhi vdekjen me 

nder në vend të jetës poshtëruese, zgjodhi lufën me dinjitet sesa 

bindjen ndaj poshtërsisë. 

 Ai tregoi krenarinë e shpirtit, trimërinë, durimin, kurajën 

dhe vetëpërmajtjen duke çuditur mendjet, duke mahnitur njerëzit 

e dijes. Vërtet, ai e meriton të përkujtohet çdo vit dhe sytë të 

lotojnë për atë natë e ditë. 

 A është Huseini (Paqja qoftë mbi të!) më i ulët se Zhan Darku 

që e kujtojnë francezët çdo vit? 

 A ka bërë ajo për popullin e saj më shumë se ç'bëri Huseini 

për popullin e tij? 

 Imamët e Ehli Bejtit i kanë nxitur pasuesit dhe mbështetësit 

e tyre,që ta përkujtojnë këtë tragjedi të dhimbshme çdo vit dhe 

vëtë ata janë shembulli më i mirë për këtë. 

Është e pëlqyeshme që ditën e Ashures të shfaqet hidhërimi, 

pikëllimi dhe vajtimipër arsye se: 

 E para: Shfaqja e hidhërimit dhe e pikëllimit është një 

ngushëllim për Profetin (Paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij!), i 

cili nuk ka dyshim që është hidhëruar në këtë ditë për nipin e tij 

që e donte dhe e nderonte shumë gjatë jetës së tij. Cili është ai 

mysliman që nuk don ta ngushëllojë Profetin e tij për humbjen e të 

dashurit të tij? A ka bindje më të mirë ndaj Allahut të Lartësuar 

sesa ngushëllimi i të Dërguarit të Tij të zgjedhur nga profetët e 

tjerë në hidhërimin për humbjen e nipit të tij?! 

 E dyta: Është përcjellë nga imamët e Ehli Bejtit se ata e kanë 

përkujtuar këtë ditë, janë hidhëruar dhe kanë qarë për këtë 

fatkeqësisi dhe i kanë nxitur pasuesit e tyre që të veprojnë kështu, 
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pasi ata vetë janë shembulli dhe pasqyra më e mirë në këtë 

drejtim.1 

 Dita e Ashures nuk ka qenë festë e njohur në tokat 

Egjiptiane. I pari që e ka festuar këtë ditë ka qenë Salahudijn Ejubi 

siç i bisedoi Tekijudjin Makrizi në planet e tij.2 Mesa duket, 

shkaku i kësaj ka qenë politik. Si dhe imponim për Fatimitët të 

cilëve Salahudini u mori atyre pasuritë dhe synoi zhdukjen e 

çdolloj gjurme të tyre 

 

 

ÇFARË ËSHTË THËNË PËR TË DHE REVOLUCIONIN 

E TIJ 

 Ibn Ebi el Hadijdi ka thënë: “Çfarë mendimi ke për një burrë i 

cili nuk pranoi të poshtërohet. Ai luftoi dersa u vra ai, fëmijët e tij, 

vëllezërit e të afërmit e tij pasi u përpoq që t'i siguronta ata. Ai është i 

cili ligjëroi për arabët kundërshtimin."3 

 Abdullah El Alejlij ka thënë: “Është nisur Huseini (Paqja 

qoftë mbi të!) pasi është përshëndetur me Qaben, shtëpinë e Zotit duke 

marrë shpirtin e saj në kraharorin e tij dhe pishtarin e saj mes dy duarve 

të tij. Atë e përcollën ëngjëjt, të cilët e bekonin dhe rrotulloheshin rreth 

tij sikur e paralajmëronin pasi ai është pjesa e mbetur e trashgimisë së 

qiellit mbi Tokë... Do kujdeseni për kujtimin tënd o baba i Abdullahut, 

sepse e ndjeve shpirtin e moralit në shpirtin e ekzistencës dhe e dëshirove 

jetën e dynjasë me moral,mirësi e dashuri, ndërsa të tjerët e deshën me 

epshe, dëshira të ulëta dhe smira."4 

                                                           
1 El Eganij,30:102, Kamilu ez Zijarat, 203-205. 
2 El Khuttatu el Makrizijetu, 2: 436-437. 
3 Sherh Nehexhul Belaga, i ibn Ebi Hadijd, 8:180. 
4 El Imam Husein, i Abdullah el Alejli, f. 557. 
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 Teufik Ebu Ilm ka thënë: “Jeta e Huseinit (Paqja qoftë mbi të!) 

është këshillë për historinë dhe përfshin të gjithë historinë. Kuptimi i 

kësaj këshille nuk është i kufizuar me kohën dhe me vendin, sepse atë nuk 

e kufizojnë kufijtë pasi këtu flitet për një personalitet të plotë nga çdo 

pikëpamje. Në atë personalitet ndodhet shembulli i mirë, modeli më i 

lartë për njeriun e kompletuar dhe rruga e drejtë për myslimanin 

kur'anor"1 

 Abdurrahman Sherkauij ka thënë: “E dua Huseinin (Paqja 

qoftë mbi të!) me atë dashuri hidhërimi e cila është e përzierë me çudinë, 

madhështinë dhe hidhërimin dhe që lë gjurmë në shpirt pikëllim të 

panjohur, dashuri të zjarrtë për drejtësinë, për lirinë, për vëllazërinë dhe 

për ëndrran e shpëtimit”2 

 Anton Bara ka thënë: “Huseini (Paqja qoftë mbi të!) ka qenë 

pishtar i Islamit i cili ndriçoi përfaqësuesit e ndërgjegjes së feve në 

pafundësinë e kohërave. Ka qenë mburojë e cila mbrojti besimin Islam 

nga veset e ulëta dhe largoi rrezikun e zhdukjes së tij. Shuarja e tij në 

tokën e Qerbelasë, ka qenë faza e parë e ndezjes së përjetëshme, si 

shembulli i atij që ndizet pas fikjes dhe jetës pas vdekjes."3 

 Sulejman Kettanij ka thënë: “Sa i mrekullueshëm është 

Huseini (Paqja qoftë mbi të!) i cili të gjithë jetën e tij e lidhi me vuajtjet e 

tij. E bashkoi të gjithë jetën e tij në vetën e vet me një bashkim të thellë, 

me ndërgjegje, me kuptim e ndjenjë. Pra, ai është i gjithi një përshkrim 

për baladën për të cilën kishte vendosmërinë që buronte nga realiteti i 

njeriut të cilin e jetoi e vuajti dhe vdiq për të. Me të vërtetë, balada të 

cilin e përgatiti në betejën e ashpër të Kerbelasë, e cila është një vepër e 

realizuar nga një ekip legjendar, besoj se edhe Homeri nuk arriti ta krijojë 

një të tillë në Iliadën e tij të njohur."4 

                                                           
1 El Husein, i Ebi Ilm, f. 8. 
2 El Husein Thairen Shehiden, f. 23. 
3 El Husein fi fikr el Mesijhij, f. 65. 
4 El Imam Husein fi hiletu el Berfijr, f. 152-153. 
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 Doktor Salih Udhejmetu ka thënë: “Nuk njoh të vërtetë më 

të qartë dhe as të drejtë më të pastër nga qëndresa e Imam Huseinit 

(Paqja qoftë mbi të!) dhe nga revolucioni dhe kryengritja e tij. Qëndresa e 

tij ka qenë për ringjalljen e fesë islame të cilën deshën ta shuanin armiqtë 

dhe kundërshtarët e saj."1 

 Umer Rida Kehhaletu ka thënë: “Husein ibn Ali është 

padroni i banorëve të Irakut në jurisprudencë, në qëndresë, në bujari dhe 

në fisnikëri.”2 

 

 Herbert Septesen ka thënë: “Gjëja më e lavdishme që 

shpresojnë të arrijnë njerëzit e mirë është pjesëmarrërrja në formimin e 

njeriut. Që do të thotë pjesëmarrje në prodhimin e brezit punëmirë. 

Kurse shkolla e Huseinit nuk është vetëm një shkollë e cila i refuzon 

mëkatarët dhe që nuk mund t’i edukojnë ata, por ajo shkollë nuk 

mjaftohet me qënien e saj përpjekëse për edukimin e brezit të mirë, por 

është një shkollë e cila nxjerr punëmirë dhe reformatorë." 3 

 

 

ÇFARË ËSHTË SHKRUAR RRETH TIJ  

DHE REVOLUCIONIT TË TIJ 
 

 Janë botuar një numër shumë i madh veprash rreth jetës së 

imam Huseinit (Paqja qoftë mbi të!) duke filluar që nga librat, 

artikujt, dorëshkrime e të tjera të cilat janë diskutuar në koferenca 

dhe seminare dhe janë shkruar në gazeta, revista, në divane 

poezish, vjersha të shkurtra, e shumë të tjera. Këto i gjejmë edhe 

në gjuhë arabe dhe joarabe. 

                                                           
1 Këto fjalë ndodhen në parathënien e tij për librin e Esh Sherkauij, f. 11. 
2 A'lamu Nisau, i Kehhaletu, 1:37. 
3 E ka thënë këtë te Melmehetu Huseinijetu, 3:66. 
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Këtu po përmendim disa prej librave të cilat janë shkruar nga disa 

dijetarë të Ehli Sunetit për Huseinin (Paqja qoftë mbi të!): 

 

Istish'hadul Husein, i Muhamed ibn Xherir et Tabari, botuar në 

Darul Kitab el arabi – Bejrut, verifikoi, Dr. Sejid El Xhemijli. 

 

El Imamul Huseini (Paqja qoftë mbi të!), i autorit Abdullah el Alejli –

botuar në Bejrut në vitin 1972. 

 

El Imamul Husein fi hiletu el Berfijr, i autorit Sulejman el Kettanij – 

botuar në Kum – daru el kitab el Islamij, viti 1990. 

 

Et Tarikhul el Huseinij, i autorit Mahmud ibn Ali ibn Muhamed el 

Beblauij el Malikij – botuar në Egjipt, viti 1324 hixhrij. 

 

El Huseini (Paqja qoftë mbi të!), i autorit Ali Xhelal el Huseinij el 

Misrij – botuar në Kajro, viti 1349 dhe 1351 Hixhrij. 

 

El Husein ibn Ali, i autorit Teufik ebu Ilm el Misrij - botuar në 

Kajro - botimi i katërt, viti 1990. 

 

El Husein ibn Ali, i autorit Muhamed Kamil Hasan el Muhamij – 

botuar në Bejrut. 

 

El Husein ibn Ali, i autorit Umer Ebu Nasr. 

 

El Husein ibn Ali Esh Shehijdul Khalid, i autorit Hasan Ahmed Lutfi 

– botuar në vitin 1367 hixhrij. 
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Hajatul imam el Husein, i autorit Mahmud Shelebi – botuar në Daru 

el Xhijl –Bejrut, viti 1986, për herë të dytë. 

 

Hajatul Husein, i autorit Abdul Hamijd, Xheudet Es Sehar el Misrij 

– botuar në Muesesetu el Xhamiijetu li Dirasat – Kajro, viti 1991. 

 

Sejidu Shebab Ehlil Xheneh, i autorit Muhamed Ahmed Ashur – 

botuar në Kajro. 

 

Sejidu Shebab Ehlu el Xheneh, Husein ibn Ali, i autorit Husein 

Muhamed Jusuf el Misrij – botuar në Matba'atu esh-Sha'ab – 

Egjipt, viti 1973. 

 

Shehijdu Kerbela Ebu Abdilah, Husein ibn Ali (Paqja qoftë mbi të!), 

i autorit Ismail el Jusuf - botuar në Bejrut – viti 1383 hixhri. 

 

Adhametu Imam el Husein, i autorit Arafat el Kusbij Kurun – 

botuar në Daru el Misr, në Kajro, viti 1977. 

 

Gusnu Rresul, Husein ibn Ali, i autorit Fuad Ali Rida – botuar në 

Mektebetu el Mearif në Bejrut – me parathënie nga dr. Muhamed 

ibn Fet'hullah Bedran. 

 

Melhametu Husein (Paqja qoftë mbi të!), i autorit Umer ebu Rijshetu 

Es-Surij – e përgatiti në vitin 1948 me përafërsisht 2000 vargje. 
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RRETH AUTORIT 

 

Abbas Mahmud El Akkad 
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LINDJA DHE FAMILJA E TIJ 

 

 Abas Mahmud Ibrahijm Mustafa Akad, gjeniu i letërsië 

arabe dhe shkrimtar i madhe, ka lindur në Asuan në Egjipt në 

ditën e 28 të muajit qershor viti 1889 që korespodon me vitin 1306 

të hixhrit. Orgjina e tij është nga Dimjati. Të parët e tij kaluan në El 

Mehaletul Kebiretu dhe njëri prej tyre ka punuar në AKADETU 

EL HARIJR ndaj dhe u njoh me Akad. 

 Babai i tij ka punuar si argjendar e më pas është zgjedhur 

sekretar i i depozitimeve në Asuan. Ai ishte martuar me tri gra. E 

para i vdiq pasi i kishte lindur dy fëmijë. E dyta, Kurdijetu, që 

është dhe nëna e Abasit. Ajo i lindi atij një vajzë me emrin Fatime 

dhe jetonte në Kajro, si dhe gjashtë djem, më i madhi i të cilëve 

ishte Abasi. E treta ishte një robëreshë sudaneze, e cila i lindi dy 

vëllezër të tjerë Abasit. Kështu që, Akadi ishte i treti nga 

njëmbëdhjetë fëmijët e babait të tij. Vëllai i tij i madh Ahmedi 

punonte si sekretar në gjykatën e Asuanit, kurse Abdulatijfi 

punonte tregëtar. 

 Akadi u rrit në një familje të kapur fort me fenë e Allahut. 

Babai i tij shkonte dhe falte namazin e sahabut në xhami dhe 

qëndronte aty deri sa lindte dielli duke kërkuar rahmetin e Zotit, 

ndërkohë që njerëzit flinin. Gjithashtu, nëna e tij ishte një 

myslimane e devotshme, ajo falte namazin, ushqente të varfrit, 

vizitonte të afërmit dhe ishte e mëshirshme ndaj fukarenjve. Në 

shtëpitë e dajave të tij zhvilloheshin takime për leximin e librave 
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fetarë si: Hadith, fikh, tefsijr. Trashëgimia, familja dhe mjedisi që e 

rrethonte, luajtën rol të madh në forcimin e besimit tek Akadi.1  

 

 

RRITJA DHE STUDIMET E TIJ 

 

 Akadi e kreu shkollën fillore dhe tetëvjeçare në Asuan në 

vitet 1896-1903. Më pas vazhdoi shkollën e mesme. Mori mësime 

në kimi dhe elektricitet në shkollën mekanike të Kajros, gjithashtu 

në telegraf në shkollën që ndodhej në periferi të Demirdash. 

Në moshën nëntë vjeçare ka filluar dhe jeta e tij letrare. 

 Në vitin 1904 u emërua si nëpunës shtetëror dhe ka qenë 

detyra e tij e parë në Kana në drejtorinë e hekurudhave, më pas, ai 

ka kaluar në Zekazijk, gjersa më në fund erdhi në Kajro për të 

punuar në Ministrinë e Vakëfeve dhe në gazetari. 

 Që në moshë të re te ai dkej personaliteti i fortë, 

mendjemprehtësia, vullneti për të lexuar dhe dëshira për të arritur 

një pozitë të lartë në dije e dituri. Këtë e paralajmëroi dhe imam 

Muhamed Abduhu për të ardhmen e tij të ndritur dhe kështu 

ndodhi.2 

 Ai i plotësoi njohuritë e tij duke u bazuar në një mendje 

pjellore, në lexim të gjerë dhe në shoqërimin me njerëzit e dijes. Ai 

studioi gjuhën angleze dhe më pas gjermanishten dhe 

frëngjishten. U mahnit me mendimet shkencore të doktor Jakub 

Sarruf. Kjo ia shtoi më shumë mallin për të lexuar dhe për të 

mbledhur libra. 

                                                           
1 A'lamul edeb el muasir fi Misr,1:43, El A'lam, i Zerkulij, 3:266, Abas Mahmud 

El Akad (pika nga deti i letërsisë së tij).  
2
 A'lamul edeb el muasir fi Misr,1:43. 
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 Lexoi rreth Fitz Xhejrald veprat e Tolstoit, Mekavelit, 

Hazelit, Li Hant, Methju Arnold, Dejvid Hijum, Berijk, Niçe, Xhon 

Stjuart etj.1 

 Në vitin 1934 u organizua për nder të Akadit ceremoni 

nderimi në sallën “El Uzbekijetu” ku morën pjesë në të dijetarë, 

profesorë, letrarë, politikanë dhe gazetarë. 

 Në vitin 1938 Akadi u zgjodh anëtar i Asamblesë së Gjuhës 

Arabe në Kajro. Gjithashtu, u zgjodh anëtar i Asamblesë së Gjuhës 

Arabe në Damask dhe në Bagdad. Ai u zgjodh deputet në vitin 

1944. Kurse në vitin 1956 u zgjodh anëtar i këshillit të arteve dhe 

letërsisë. Në vitin 1960 atij iu akordua nga shteti medalja e nderit.2 

 

 

NË KULMIN E GAZETARISË DHE POLITIKËS 

 

 Në fillim të shekullit të njëzet Kajroja ka qenë fushë 

betejrash dhe luftërash midis shteteve të ndryshme. Atëherë ishin 

tre parti popullore që punonin në të mirën e vendit. 

 E para: Partia e vatanit, me kryetar Mustafa Kamil. 

 E dyta. Partia reformatore mbi parimet kushtetuese, nën 

udhëheqjen e Sheik Ali Jusuf, i cili ishte redaktor i gazetës El 

Muejid. 

 E treta. Partia popullore. 

Ukadi anonte nga partia e fundit, e cila ftonte për pavarsi të plotë 

egjiptian. 

                                                           
1
 A'lamul edeb el muasir fi Misr,1:15, El Xhamiu fi Tarijkh el edeb el arabi el 

hadijth, 290. 
2
 A'lamul edeb el muasir fi Misr,1:43, El Xhamiu fi Tarijkh el edeb el arabi el 

hadijth, 292, Abas Mahmud El Akad (pika nga deti i letërsisë së tij) 6-7. 
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 Ai donte që të kontribonte në gazetë në emër të kësaj partie, 

por nuk gjeti në familjen e saj dikë që të bashkëpunojë për të 

arritur atë që dëshironte. 

 Ai shkoi tek gazeta "Ed Dustur", të cilën e drejtonte 

Muhamed Ferid Uuxhdij. Ai vazhdoi të punonte si redaktor në të 

deri sa pushoi së botuari si gazetë. Më pas u kthye në qytezën e tij 

dhe ishte shumë i mërzitur. Pas dy vitesh zemërimi dhe stresi, u 

kthye në Kajro, ku vazhdoi të shkruante për revistën El Bejan, të 

cilën e botonte Abdurrahman El Berkukij. Ai pati fatin që të 

takohej me Ibrahim Abdul Kadir El Mazinij dhe me Abdurrahman 

Shukrij. 

 Nga viti 1912 deri më 1914 vazhdoi të shkruante artikuj 

kritikë në revistën Ikadhu. Aty filluan të shfaqen dëshirat rreth 

mendimeve të Nices, Karrl Lil, të cilat prekën sedrën e tij për 

krenari, bujari, etj. Kur filloi lufta e parë botërore Akadi filloi të 

jepte mësim në shkollat e lira. Dhe kur lufta përfundoi ju kthye 

përsëri gazetarisë. Fillimisht ishte redaktor në El Ehram dhe në të 

tjera gazeta veç saj, nga gazetat e revistat e shumta si p.sh. El 

Xhihad, El Belag, El Kutletu, El Esas dhe Rouz El Jusuf. 

 Kështu Akadi filloi të ecte në rrugën e famës ku shkrimet 

dhe mendimet e tij përhapeshin si përhapja e dritës, derisa iu 

bashkangjit partisë El Uefdu dhe fitoi vlerësimin e Sa'ad Zeglul. 

Ai e ruajti përherë pavarësinë vetjake në mendim. Grindjet e 

brendshme mes partive sollën në pushtet Ismail Sidkij si 

kryeministër të Egjyptit. Ai e hoqi kushtetunën dhe urdhëroi 

arrestimin e Akadit duke e dënuar me 9 muaj burg. 

 Por burgu nuk ia hoqi atij vendosmërinë dhe nuk e pengoi 

për të vazhduar luftën në rrugën e popullit të tij. Ai vazhdoi të 

shkruante nëpër gazeta duke kritikuar Ismail Sidkij dhe qeverisjen 

e tij terroriste. 
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 Me afrimin e luftës së dytë botërore, gjendja në Egjipt u 

përkeqësua më shumë. Përçarjet dhe mosmarrëveshjet vazhdonin. 

Mustafa Nahasi deklaroi një politikë miësore me anglezët dhe 

nënshkroi marrëveshje me ta në vitin 1936, një marrëveshje për 

përmirësimin e marrëdhënieve midis Egjiptit dhe Anglisë, të cilën 

Ukadi e kundërshtoi dhe e kritikoi këtë marrëveshje në gazetën 

Misrul Fetat. Ai vazhdoi luftën kundër nazistëve, fashistëve dhe 

pushtuesve.1 

 

 

PERSONALITETI I TIJ 

 

 Akadi është një nga personalitet e rëndësishme, për të cilin 

është i vështirë përshkrimi i gjithë performancës së tij, përsa i 

përket anës së dijes dhe e kulturës është si një det i pafund.  

Përsa i përket inteligjencës së tij, ai shkëlqente në zgjuarësi, 

largpamësi dhe në këndvështrimin e tij të thellë. 

  Nga ana e moralit ishte fortifikatë e pathyeshme, kishte me 

besim që nuk njeh lëkundje, ishte kundërshtes i çdo lloj 

poshtërimi, ishte serioz dhe nuk i pranonte marrëzirat, i 

përmbahej një rregulli në jetë, ishte i mbështetur fortë tek liria, 

demokracia dhe shpirti njerëzor, nuk e pëlqente fyerjen, ishte njeri 

fetar, i drejtë e urrente rracizmin dhe fanatizmin, u përmbahej 

rregullave të fesë ... 

 Ishte njeri i turpshëm i pëlqente vetmia dhe rrinte larg 

njerëzve, jo se kishte ndonjë problem mendor apo shpirtëror, por 

traditën e bindjes e kishte të trashëguar nga prindërit e tij. E 

                                                           
1 El Xhamiu fi Tarijkhil el edeb el arabi el hadijth, 291-292. 
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kalonte kohën e tij me studim, e donte shumë miqësinë dhe 

urrente armiqësinë. 

 Ishte shumë i ndjeshëm dhe bëhej shpejt për të qarë. 

Burimet shkencore kanë konstatuar se burrat më të fortë preken 

dhe qajnë më shpejt.1 

 Ai nuk është martuar duke i përbuzur shumë kënaqësitë e 

dynjasë dhe lartësuar kënaqësitë shpirtërore, kënaqësitë e moralit, 

bujarisë, kënaqësitë e mendimit. 

  Ai nuk e vlerësonte jetën e vërtetë me peshoren e pasurisë 

dhe të trupit, por e vlerësonte me peshoren e shpirtit dhe të 

mendjes dhe qëllimet e tyre të shenjta.2 

 Përsa i përket anës fizike kishte një zë të ngjirur një trup të 

gjatë aq sa u cilësua për shkak të tij gjigand (vigan).3 

 

 

KRITIKAT E TIJ 

 

 Ilaçi i Akadit ishte kritika drejt së cilës e shtynin kushtet e 

ambjentit që e rrethonin, hapja e tij me botën e re dhe xhelozia e tij 

për gjuhën, letërsinë, popullin arab dhe çështjet që e 

karakterizojnë atë. 

  Kritika e tij preku një sërë temash si: politike, shoqërore, 

shkencore dhe letrare. Akadi është ndikuar nga letërsia angleze në 

vargjet e tij, mendimet e tij letrare dhe kritika e tij ku më së shumti 

e mahniste mënyra e Hazelit, i cili ishte udhëheqësi i shkollës së re 

angleze në kritikë. Atë e kënaqte sidomos qartësia e tij guximtare, 

jo për t‟u dukur dhe për t‟u mburrur.  

                                                           
1
 Abas Mahmud Akad, 7-9. 

2
 El Xhamiu fi Tarijkh el Edeb el Arabi el Hadijth, 293. 

3
 El A'lamu, i Zerkuli, 3:266. 
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 Qëllimi i Akadit në kritikën e tij letrare ishte vendosja e 

letërsisë së re në drejtimin e ri e njerëzor. 

 Ai theksonte: “Dua që poezitë të jenë adresë për shpirtin e 

vërtetë, ndryshe nuk të intereson tema dhe dobia e saj dhe akuzon 

atë për mospërfillje. Mos e akuzo atë vetëkënaqësi nëse ajo nuk 

flet për çështjet shoqërore për entuziazëm dhe problemet në të 

cilat flakërojnë gjuhët dhe brohoritjet, të cilat brohorasin masat.” 

 Ai mendon se poema duhet të jetë punë e plotë artistike, në 

cilën plotësot përfytyrimi apo përfytyrimet e ndryshme njësoj siç 

plotësohet një skulpturë me gjymtyrët e saj apo një pikturë me 

pjesët e saj, apo një pjesë muzikore me notat e saj.  

 Akadi e mohon tek poezitë teprimin, hiperbolizimin dhe 

ekzagjerimin të cilat kundështojnë të vërtetat dhe që e nxjerin 

mendjen jashtë të logjikuarit e të tjera gjëra që e nxjerrin poezinë 

nga e vërteta e saj e bukur.  

 Kështu ka qenë Akadi në kritikën e tij, burrë i fjalës së lirë 

dhe i mendimit guximtar. Ai ka kritikuar shumë poetë ku ndër ta 

ka qenë edhe Ahmed Esh Sheukij.  

 

 

POEZITË E TIJ 

 

 Akadi ka disa punime poetike “libra në poezi”, ndër të 

cilat, përmendim: Jekdhatu Es Sabahu, Uehxhu Edh Dhahijretu, 

Eshbahul Esijl, Eshxhanul Lejl, Uahjil Erbaijn dhe Hedijetul 

Keruan.  

 Ai trajtoi në to tema të ndryshme. Poezitë e tij janë frut i 

gërshetimit të letërsisë arabe e asaj botërore, në shpirtin Egjiptian 

të poezisë së pastër e të ndjeshme. 
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 Akadi në poezinë e tij përpiqet që të dalë nga tradita e 

poezisë arabe, ai nuk do që të dalë vetëm nga korniza e saj, por 

dhe nga temat që trajtoheshin në traditën e poezisë arabe. Temat 

më të rëndësishme që ka trajtuar më së shumti janë natyra dhe 

dashuria. Natyra në poezitë e tij ka lidhje me gjithësinë dhe 

gjithësia është në zemrën e poetit dhe poeti është në zemrën e 

gjithësisë. Dashuria tek ai nuk është bukuri në fytyrë, sytë e zinj, 

beli i hollë, e të tjera si këto, por dashuria është lartësimi i shpirtit 

dhe cilësive të mira. 

 Sheuki Dajfi ka thënë: “Akadi udhëhoqi shkollën e parë e 

cila ripërtëriti dhe reformoi poezinë me reformim të drejtë e të 

qartë. Ky reformim i hapi dritaret poezisë tonë drejt letërsisë 

botërore, largoi pengesat e trashëguara dhe përparoi që të 

përshkruaj shpirtin e pastër egjiptiano arab..."1  

 

 

ÇFARË ËSHTË THËNË PËR TË 

 

 1. Hana El Fakhurij ka thënë: “Në studimet e tij Akadi ka 

qenë një analist i thellë, një njeri me mendime të goditura edhe pse 

nganjëherë konkluzioni i tij e tejkalonte premisën e tij. Ai dhe 

Taha Husein kanë qenë pionierët e mendimit të ri në letërsinë 

arabe.”2 

 2. Uediu Filistini ka thënë: “Akadi është një mësues i 

pavdekshëm tek i cili kthehen kërkuesit dhe studiuesit dhe tek ai 

gjejnë synimet e tyre. Letësia e tij është dije dhe dija e tij është 

letërsi. Filozofia e tij është logjikë dhe logjika e tij është filozofi. 

Arti i tij është bazë dhe baza e tij është art. Feja e tij është logjika 

                                                           
1 Ka folur për të në burimi i mëparshëm, f. 303. 
2 Shih burimin e mëparshëm, f. 303. 
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dhe logjika e tij është feja. Para dhe pas kësaj, ai është njeri i madh 

- sikur të mos ishte dobësia njerëzore do të ishte superman. Janë të 

rrallë si ai në historinë e mendimit arab. Një burrë me të tilla cilësi 

dhe personalitet të lartë mund të jetë një në 1000 vjet.1 

 3. Hajrudin Ez Zerkelij ka thënë: “Akadi është udhëheqës i 

letërsisë egjiptiane. Është prej shkrimtarëve dhe krijimtarëve të 

shumtë... Përgjatë gjysëm shekulli emri i tij ndriçoi dhe është 

përmendur gjatë të cilit ka shkruar 83 libra të ndryshëm për 

letërsinë e lartë.”2 

 4. Munir El Ba'albakij ka thënë: “Akadi ka qenë gazetar, 

poet dhe kritik egjiptian, i cili thirri në rilindjen e letërsisë dhe 

jetës, i ndikuar nga njohja e tij e gjerë e letërsisë angleze”. Akadi 

konsiderohet si shkrimtar arab i kohës së sotme që ka shkruar dhe 

prodhuar më shumë. Ka qenë më guximtari dhe fliste me 

argumenta bindëse."3 

 5. Ibrahim Shukri ka thënë: “Akadi ka qenë një lexues 

botëror, ndiqte çdo lëvizje poetike në të gjithë botën...”4 

 6. Usama Enuer Akashetu ka thënë: “Gabimet e një burri 

madhështor janë të mëdhaja. Brenda tij ka qenë shumë i butë, me 

shokët e tij ishte shok i shtrenjtë. Kam dëgjuar prej atyre të cilët 

kanë pasur kontakte me të se ai ka pasur një shpirt gazmor dhe 

energjik, i shkrirë në dashuri, i përkushtuar në qëndrimet e tij në 

parlament.”5 

                                                           
1 Ka folur për të në burimi i mëparshëm, f. 289. 
2 El A'lamu, i Zerkulij, 3:266. 
3 Meusuatul Meurid, 1:131. 
4  Ka folur për të në librin: Abas Mahmud Akad (Kataratn min bahri edebihi), 
f.16. 
5  Ka folur për të në librin: Abas Mahmud Akad (Kataratn min bahri edebihi), 
f.17. 
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 7. Jusuf Idrizi ka thënë: “Akadi ka qenë mendimtar, ka 

qenë shumë i zënë me metologjinë e mendimeve të tij. Ka qenë 

rilindës në poezitë e tij. Lbri i parë me poezi që kam lexuar ka 

qenë i Akadit. Mirëpo ai nuk ka qenë rilindës në fjalime, sepse ai 

ka ndjekur personalitetin e profesorit në dhënien e leksioneve. 

Akadi e dinte që ka qenë gjigand sepse ai ndoqi një rrugë e cila 

ishte shtruar me dije kolosale. Ai tregonte me vepra që ka qenë 

studenti më i madh se studiuesit që kanë dalë nga universiteti i 

Az‟harit dhe Dar El Ulum."1 

 

 

KRIJIMET DHE KUJTIMET E TIJ 

 

 Akadi ka një shumëllojshmëri punësh. Botimet e tij janë 

kritika në letërsi, në shkencë, në autobiografi, ka përkthyer disa 

libra, ka redaktuar dhe mbikqyrur të tjerë, ka shkruar hyrjen e 

disa librave, ka punuar së bashku me disa autorë të tjerë dhe 

shumë artikuj dhe shkrime të cilat janë botuar në gazeta dhe 

revista. 

 Shumica e këtyre krijimeve janë botuar në Kajro nga viti 

1911 deri pas vdekjes së tij. 

 Kanë punuar me grumbullimin dhe përhapjen e disa 

veprave të tij profesorët Amir El Akad, Mahmud El Akad, Hasan 

Abdullah El Hassanij dhe disa shtëpi botuese në Bejrut. Shumica e 

këtyre librave janë ribotuar disa herë. 

 Gjithashtu, Akadi është marrë me përkthimin e disa librave 

si: Arais ve shejatinë, Frensis Bakun, Eluan min el kisati el kasijreti 

fi el edeb el emrikij etj. 

                                                           
1  Ka folur për të në librin: Abas Mahmud Akad (Kataratn min bahri edebihi), 
f.17. 
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 Ndërsa librat të cilat i ka redaktuar Akadi, janë të shumtë e 
ndër to theksojmë: Turathu el insanijeti, Hauletu maideti el 
marifeti, Min kiraetil Ixhdadi, El Marifetu inde mufekirij el 
muslimijn.1 
 Akadi ka shkruar dhe hyrjet e shumë librave p.sh: Dijvanu 
el Mazini, El Girbalu i Mijhaijl Neimetu, Dijuanu el Kadhimi, 
Rihletu err-rabiju, i Fuad Shakir, Kajs ue Lubna, i Azijz Ebadhatu 
etj.2 
 Teksojmë se shumë punime Akadi i ka shkruar në 
bashkëbunim me të tjerë ndër to: poeti indian Rabindart Tagur, në 
bashkëpunim me Dr. Taha Husein dhe të tjerë. Alemetni el hajatu 
në bashkëpunim me Muhamed Husein Hejkel dhe të tjerë.3 
Atij i janë numëruar më shumë se 5873 artikuj në gazeta.4 
 Numri i artikujve dhe studimeve rreth tij ka arritur në 2021 
artikuj dhe studime, kurse librat që janë shkruar në gjuhën arabe 
për jetën e tij janë të shumtë dhe numri i tyre arrin në 61, ndërsa 
në gjuhë të ndryshme numri i tyre arrin në 54 libra, si dhe shumë 
libra të cilët kanë shkruar për të kapituj të veçantë dhe numri i 
tyre arrin në 209.5 
 

 

VDEKJA DHE VARRIMI I TIJ 

 

 Akadi e paralajmëroi vdekjen e tij kur i tha Tahir El Tanahi: 

“Fëmija jeton përafërsisht sa mesi i jetës së babait dhe nënës së tij, 

unë do vdes përpara se të mbush 80 vjeç”. Nëna ime ka vdekur në 

moshën 80 vjeçare, kurse babai im pak para se të mbushte 80 vjeç. 

                                                           
1
 El Xhamiu fi Tarijkh el edeb el arabi el hadijth:241. 

2
 El Xhamiu fi Tarijkh el edeb el arabi el hadijth 1:227-233. 

3
 El Xhamiu fi Tarijkh el edeb el arabi el hadijth 1:225-226. 

4
 El Xhamiu fi Tarijkh el edeb el arabi el hadijth 1:245-276 dhe 577-771. 

5
 El Xhamiu fi Tarijkh el edeb el arabi el hadijth 2:799-806 dhe 849-1082 

dhe1085-1089. 
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 Pastaj buzëqeshi pak dhe i tha Tanahit: “Kur vdekja të më 

befasojë një ditë, unë e pres atë dhe nuk i frikësohem asaj më 

shuëm sa i frikësohem sëmundjes, sepse sëmundja është dhimbje, 

e cila të gjunjëzon dhe nuk përballet, kurse vdekja të ndalon 

gjithçka! Po, me të vërtetë frika nga vdekja është një instikt i gjallë 

dhe nuk ka turp nga ajo, por turp është që të na sundojë frika ne 

në vend që ne ta sundojmë frikën. Është detyra jonë që të fitojmë 

në betejën midis instiktit dhe ndërgjegjes. Nënshtrimi ndaj 

instiktit në këtë rast quhet dobësi dhe dobësia është më e keqe se 

vdekja...”1  

 Ka vdekur ky burrë i madh në Kajro në 12 ose13 të muajit 

mars në vitin 1964 dhe u varros në Esuan në vendlindjen e tij.2 

 Atë e vajtoi dituria, letërsia, dhe vatani. Garuan gjuuhët në 

memorialin e tij. Doktor Taha Husein ka thënë me keqardhje: 

“Njerëz si u vdesin trupat sepse vdekja është hak për të gjithë të 

gjallët, por kujtimi i tyre nuk vdes sepse ata ia imponuan vetat e 

tyre kohës dhe njerëzve."3 

 

Muhamed Xhasim Dagir ES SAIDIJ 

7 Muharrem viti 1425 hixhrij 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Abas Mahmud El Akad (pika nga deti i letërsisë së tij), 11-12. 

2
 El A'lamu, i Ez Zerkulij 3:266 dhe 267. El Xhamiu fi Tarijkh el edeb el arabi el 

hadijth 292. 
3
 El Xhamiu fi Tarijkh el edeb el arabi el hadijth 292. 
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FJALA E AUTORIT 

 

 Kam kënaqësinë që t‟u paraqes lexuesve të nderuar këtë 

botim të librit "Prijësi i dëshmorëve" duke shpresuar shumë që ky 

botim të mbërrijë në duar të shumta përveç atyre që u mbërritë 

botimet e mëparshme të tij. Gjithashtu, shpresoj që ky botim të 

përçojë mesazhin e kërkuar gjë të cilën e dëshiron dhe e uron çdo 

autor për librat e tij. 

 Nuk është në zakonin tim që të lexoj një librin tim pasi e 

kam botuar atë. Mund të kalojnë vite pa i hedhur qoftë dhe një 

shikim të vetëm botimeve, përveçse ndonjë sondazhi të shpejtë. 

Nëse rastis që t‟i kthehem një botimi, këtë e bëj për të përgatitur 

një parathënie për botim të ri. Ky sondash më jep mundësinë që të 

ndiej të njëjtat ndjenja që ndien lexuesi që e lexon atë për herë të 

parë, pasi kam ndierë ndjenjat e autorit i cili është frymëzuar me 

të dhe e ka përsëritur disa herë në brendinë e tij. Ka raste që unë 

mahnitem prej tematikës së tij njësoj si shumë lexues që i gjykojnë 

tematikat si të panjohura. 

 Çudi! Problemi i madh i jetës nuk ka ndryshuar këtu e një 

mijë e treqind vjet, luftrat vazhdojnë me ashpërsinë e tyre 

ndërmjet vetë shërbëtorëve të fesë, shërbëtorëve të besimit. 

Dëshmorët vazhdojnë të bien nga robërit e barqeve e shpretkave, 

dhe vazhdon të jetë “Sëmundja jonë paaftësia” siç ka thënë Ebu 

el Ala. 

 Ka qenë pikërisht kjo ndjenja ime për librin “ Ebu Shuheda 

– Prijësi i dëshmorëve” kur e lexova nga fillimi për ta ribotuar atë. 



Husein bin Ali 

50 
 

I mjerë është humanizmi! Ai vazhdon të jetë shumë i etur për 

gjakun e dëshmorëve. Mund të themi që kjo etje e fortë shtohet 

çdo herë që rriten në të epidemitë, egoizmi dhe harrimi i 

interesave të përherëshme në rrugën e interesave të përkohëshme. 

 Ose mund të themi se etja e fortë për gjakun e dëshmorëve 

është shtuar më shumë në këtë kohë se sa në kohët e mëparëshme, 

sepse koha e sotme është koha në të ciën janë unifikuar interesat e 

njerëzimit në unikim të vërtetë material dhe ky materializëm ka 

arritur të jetë e domosdoshme në në ndërgjegje dhe në shpirt.  

 Humanizmi i përbashkët sot është një e vërtetë reale 

funksionale, por ajo është një e vërtetë reale funksionale në çdo gjë 

përveçse në ndërgjegjen dhe shpirtin e njeriut. 

Ai është një e vërtetë reale në ndërthurjen e interesave tregtare, 

ndërlidhjen e lajmeve ndërmjet çdo pjese të globit tokësor dhe çdo 

aspekti tjetër. 

 Ai është një e vërtetë reale në nervat e globit tokësor - nëse 

mund ta përshkruajmë kështu - nëse do të ngacmojmë një nerv 

nga nervat në Lindjen e largme do ta shikojmë efektin e saj në 

gjithë sistemin nervor në Perëndimin e largët dhe në Veriun e 

Jugun e largët. 

 Ai është e vërtetë reale në çdo gjë përveçse në ndërgjegjen 

njerëzore dhe në shpirtin e njeriut. Pra, prania e humanizmit në 

ndërgjegje dhe në shpirt është më e rëndësishme nëse dëshirohet 

një humanizëm i unifikuar, i vërtetë, i drejtë, i saktë dhe i 

vazhdueshëm. 

 Ky unifikim i humanizmit të vërtetë nuk mund të 

realizohet, vetëm me gjetjen e dëshmorët në rrugën e tij. 

 Unë kam mirësinë që librin “Ebu shuheda- Prijësi i 

dëshmorëve” t'ua ribotoj ndërgjegjeve të një grupi të madh 

njerëzish, me shpresën se mesazhet e tij do t'i përhapin në rrugën 
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e bindjes dhe në rrugën e punës e sinqertë duke shpresuar 

shpërblimin e Allahut. 

Jemi optimistë apo nuk jemi optimistë... 

Jemi pesimistë apo nuk jemi pesimistë... 

 Nuk është kjo çështja. Çështja është se rruga e optimizmit 

dhe rruga e pesimizmit janë të njohura. Interesat humane nuk 

realizohen vetëm duke punuar çdo anëtar nga anëtarët e 

shoqërisë. Kjo është arsyeja për të cilën ka ardhur rënia dëshmor 

në shërbim të tij dhe janë shkruar rreshtat për ata të cilët bien 

dëshmorë.  

 Kjo nuk është as mësim dhe as këshillë, por është një e 

vërtetë që përsëritet sikurse përsëriten të vërtetat matematikore. 

Nuk ka ekzistencë për humanizmin pa punuar për të dhe nuk ka 

punë për të, në qoftë se njeriu nuk i harron interesat e tij, por dhe 

jetën e tij për këtë qëllim. 

 Nuk ka ekzistencë për humanizmin pa patur heroizëm. 

Në këtë epokë në të cilën përsëritet kjo e vërtetë në çdo cep nga 

cepat e botës kthehemi ne bijtë e kombit arab në përkujtimin e 

heroit të madh, duke përkulur kokat në respekt të Prijësit të 

Dëshmorëve. 

 

ABBAS MAHMUD EL AKKAD 
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DY VEÇORI HISTORIKE 

 

NATYRAT (KARAKTERET) E NJERËZVE 

 

Përmblidhen tipet e njerëzve në dy temperamente të kundërta: 
Grupi i parë i vepron punët e tij për bujari, dhe dëshira e tij 

për të ndihmuar, ndërsa grupi i dytë i vepron veprat e tij për të 

përfituar dhe për t‟u pasuruar. 
Të dyia këto temparamente nuk ndahen nga njëra-tjetra. Ka 

mundësi që bujaria të shoqërohet me përfitimin dhe përfitimi me 

bujarinë. Por të dyja ato nëse përplasen me njëra-tjetrën, sidomos 

në vepra të mëdhaja, nuk është e lehtë për ty që të veçosh dy 

temperamentet dhe të qetësosh dy grupet. 

Ata të cilët kanë qëllime të larta në histori mbështeten si tek 

njëra palë ashtu dhe tek pala tjetër. 
Ka prej atyre të cilët mbështeten tek njerëzit që zotërojnë 

lakminë, kopracinë, rryshfetin, etj. Ka të tjerë që mbështeten te 

njerëzit që zotërojnë ambicje për të fituar shpëtimin duke mos iu 

trembur rreziqeve dhe që i harrojnë problemet e vogla në rrugën e 

çështjeve të mëdha. 

Çdonjëri prej tyre ka rrugën e tij për të mbërritur në zemrat 

e njerëzve dhe shpresën për të fituar në varësi të kohës dhe 

ambjentit që e rrethon. 
Ndryshimi ndërmjet bujarisë dhe përfitimit është se bujaria 

është përjetshme sepse ajo janë pjesë e moralit, i cili nuk ndryshon 
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në varësi të kohës dhe ambjentit kurse përfitimi është për një ose 

disa persona. 

Bujaria i tejkalon përfitimet e njeriut. Ajo është për të gjithë 

popullin apo për të gjithë njerëzit. Për këtë shkruhet në përjetësi 

edhe nëse ka përplasje me përfitimet e këtij apo atij individi. 

Nga aparenca e jashtme e çështjeve duket se janë ndryshe 

me atë që flasim sepse ai i cili kujdeset për përfitimin e tij bën të 

pamundurën për ta arritur atë. Ai arrin përfitimin të cilin nuk e 

arrin njeriu bujar, sepse ky i fundit kur e sheh që kjo është në 

kundërshtim me atë të cilën është shumë më e rëndësishme se 

pasuria, e braktis. 

Kjo është një e vëtetë e njohur që nuk ka dyshim në të. 

Suksesi në lëvizjet historike nuk quhet sukses nëse nuk 

tejkalon jetën e një njeriu ose një grupi njerëzish. 

Nëse thuhet se një lëvizje nga lëvizjet historike ka pasur 

sukses, kjo do të thotë se individët e kësaj lëvizjeje shkjnë dhe ajo 

mbetet pas tyre. 

Nga këtu mund të themi se: Me të vërtetë, bujaria është më 

e qëndrueshme dhe më e sukseshme kur përplaset me përfitimin 

personal, kjo sepse largimi i një personi nuk përbën problem pas 

çdo llogarie që do bëjmë qoftë njerëzit bujar apo nga ata përfitues. 

Kjo tregon se njerëzit bujarë janë më largpamës, ndryshojnë 

nga dredhitë e tahmaqarëve dhe nga shfrytëzuesit e rasteve për 

pasurim të shpejtë.  

Qëndrimi i historianëve në krah të lëvizjeve historike, siç e 

shohim ne, është qëndrim në një nga këto dy aspekte dhe nuk 

është qëndrim në një rrugë nga rrugët e kërkimit, studimit apo 

ndonjë grupi prej grupeve të mendimit. 
Ata të cilët anojnë nga grupi i përfitimit i kuptojnë 

justifikimet e përfituesve dhe i mohojnë fajësimet që lëshojnë 
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kritikët ndaj tyre. Kurse ata që anojnë nga krahu i bujarëve që 

bëjnë vepra të mira dhe bamirësi, i kuptojnë shtysat që i çojnë ata 

në bamirësi dhe i llogarisin ato si arsyet më të forta se qëllimet e 

përfitimit dhe pasurimit. 

Pra, e drejta këtu është shumë e qartë për atë që dëshiron ta 

shikojë. 
E drejta është se qëndrimi në krah të përfitimit është e 

gabuar e pakumtimtë dhe nuk ka urtësi në të. Kurse qëndrimi në 

anë të bamirësisë dhe veprave të mira është detyrë dhe duhet 

kujdesur që njerëzit mos ta lënë dhe mos e nënvlerësojnë atë sepse 

lënia e saj është në kundërshtim me natyrë e pastër (fitratu). 

Nuk duhet frikësuar për njerëzit nëse një ditë do të 

harrojnë interesat e tyre dhe do të mjaftohen me shërbimin e 

vetave të tyre, e mbajnë krahun e tyre historianët apo i 

kundërshtojnë ata duke i tallur a mohuar. 
Por ata humbasin bujarinë, veprat e mira dhe bamirësitë. 

Dhe, po i humbën ato, humbasin pëlqimin ndaj saj dhe bëhen të 

paditur ndaj saj, sepse njerëzit janë krijuar që ta duan bujarinë dhe 

se dhënia pas interesit personal nuk i sjell asnjë kënaqësi në jetën e 

tij qoftë ajo sociale apo individuale. 

Kurse bujaria, veprat e mira dhe bamirësitë, për të cilat 

njeriu kujdeset që të jetë model nga modelet apo shembull nga 

shembujt e lartë dhe figurë e ndritur, janë virtyti i dobishëm për 

llojin njerëzor në përgjithësi, edhe pse ndryshojnë në modele dhe 

në shembujt e lartë. 
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KONFLIKTI MES BUJARISË DHE INTERESIT 

 

Në të kaluarën e Lindjes dhe në tashmen ka pasur shumë 

lëvizje historike në të cilat është hasur përplasja midis bujarisë dhe 

interesit në më shumë se një rast. 

Ne nuk mund të gjejmë shembull më të qartë të përplasjes 

në parime të drejta në përfundime, të pastër në veçori se sa 

shembulli të cilin na e ka paraqitur historia e konfliktit mes 

Talibijinëve dhe Emevitëve dhe sidomos konflikti mes tyre që 

ndodhi në kohën e Huseinit ndërmjet Husein ibn Ali dhe Jezijd 

ibn Muavije. 

Kemi thënë në librin tonë “Abkarijetul Imam” si vijon: 

“Lufta ndërmjet Aliut dhe Muaviut nuk ka qenë luftë mes dy 

burrave, apo mes dy mendjeve apo dy intrigave, por ajo ka qenë 

në të vërtetë luftë ndërmjet një udhëheqësie fetare dhe një shteti të 

udhëhequr nga parimet e dynjasë, që do të thotë - të dhënë pas 

pasurisë. Ato ditë ishin ditë të shtetit të dynjasë. Thirrësit në këtë 

shtet nga partia e Muaviut fituan dhe humbën thirrësit në shtetin 

fetar nga mbështetësit e imam Aliut. Sikur të përpiqej Muavija siç 

u përpoq Aliu, do dështonte dhe nuk do të fitonte. Nëse Aliu do 

dëshironte të ndiqte një rrugë tjetër nga ajo që ndoqi, nuk kishte 

për t‟i bërë dobi tek të dashurit apo armiqtë e tij.1 

Nëse dikush dyshon në këtë mendim dhe thotë se Muavija 

ka fituar në sajë të cilësive të tij personale, kjo nuk është e drejtë në 

konfliktin ndërmjet Huseinit dhe Jezijdit. 

                                                           
1 Abkarijetu Imam Ali 67-68. 
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Ajo që duhet thënë në të vërtetë është se mbështetësit e 

shtetit të dynjasë fituan mbi mbështetësit e imamit, sepse kërkesat 

e imamatit fetar ishin të ndryshme nga kërkesat e shtetit të kohës 

(dynjasë). 

„Askush nuk mund të pretendojë se konflikti që ndodhi 

ishte një konflikt mes dy burrave, apo dy mendjeve por, ai ishte 

konflikt mes imamatit (fesë) dhe mbretërisë së dynjasë. Thënë 

ndryshe: mes interesit individual dhe bujarisë. Jezijdi nuk kishte 

asnjë meritë, qoftë ajo e madhe apo e vogël, në fitoret dhe arritjet e 

tij...‟1  

Jezijdi nuk kishte asnjë lloj merite në ngritjen e shtetit si u 

ngrit ai në sundimin e tij dhe pas sundimit të tij. Ky shtet mbahej 

nga dëshira e të interesuarve për ekzistencën e tij dhe jo në saj të 

organizimit të udhëheqësit mbikqyrës të tij. 

Ndodhi që pas vdekjes së Jezijdit në krye të udhëheqjes së 

shtetit në Sham erdhi Muaviu i dytë2 në qeverisje i cili ishte prej 

asketëve. Ai i thirri njerëzit në namaz dhe pas tij u tha: “Unë nuk 

jam më në gjendje që t‟ju udhëheq juve. Dëshirova të veproj tek ju 

siç bëri Ebu Bekri kur la pas Umer ibn Hatabin, por nuk gjeta. 

Doja gjashtë persona si ata gjashtë që zgjodhi Umer ibn Hatabi, 

por sërisht nuk i gjeta.‟3 

                                                           
1
 Shih: Muhaderat fi Tarijkh el umemu el Islamijetu (ed deuletu el ummeuijeh), 

2:130 dhe 133. Dirasetu uthijkatu li Tarijkh, 45. 
2
 Kthehu tek tabela e biografive nr 2. 

3
 Ata ishin: Ali ibn Ebi Talib, Othman ibn Afan, Abdurrahman ibn Auf, Sa‟d ibn 

Ebi Vekasi, Zubejr ibn Avam, Talhatu ibn Ubejdullah. 
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 Ju i dini më mirë çështjet tuaja, prandaj, zgjdhni atë që 

doni1. Pastaj u kthye në shtëpinë e tij. Vazhduan punët e shtetit të 

ecin nëgjendjen e tyre deri në vdekjen e tij pas tre muajsh.2  

Ai ka patur një konkurent të fortë në Hixhaz që ishte 

Abdullah bin Zubejr.3 

Nuk ka shkallë krahasimi mes Husein ibn Ali dhe Jezijd ibn 

Muavije. Mendimi i Muavijes dhe mbështetësve të tij për këtë 

është më i hershëm nga mendimi i Talibinëve dhe kundërshtarëve 

të Emevitëve. Ata ishin në mëdyshje të madhe para përzgjedhjes 

së Jezijdit për udhëheqës dhe pranimin e tij për kryetar shteti pas 

të atit Muaviut. 

Kur disa përkrahës të Muaviut i thanë që të shkruajë një 

letër dhe ta ofendojë Huseinin. Muaviu u tha: “Kurrë nuk do ta 

ofendoja Huseinin. Betohem në Allahun se unë nuk shoh asnjë të 

metë tek ai.”4 

Një tjetër krahasim është ai ndërmjet Aliut dhe Muavijes se 

cili prej tyre ka më shumë merita. Nuk ka vend krahasimi se cili 

ka me shumë merita mes djemëve të tyre, Huseinit dhe Jezijdit. 

Ajo çka pretendojnë nga fitorja e Muavijes mbi Aliun me 

pretendimim se ai ishte më i shkathët, më bindës dhe se pasuesit 

dhe shokët e tij ishin më të zhdërvjellët në politikë5 

                                                           
1
 El Imametu ues Sijasetu, 2:17-18. Tarijkhul Ja‟kubi, 2:254. Muruxhu Dheheb, 

3:82. El Kamil fi Tarijkh, 3:319. El Bidajetu uen Nihajetu, 8: 237-238. Simtu 

Nuxhum el Aualij, 3:212. 
2
 Ka mendime të ndryshme rreth shkakut të vdekjes së tij. Thuhet se vdiq i 

helmuar dhe thuhet se e kanë vrarë. Shiko Muruxhu Dheheb 3:82, El Kamil fij 

Tarijkh 3:319, El Bidajetu uen Nihajetu, 8: 238. 
3
 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 3. 

4
 Shih: Ensabul Eshraf, 3:154-155. 

5
 Dirasetu uethijkatu li Tarijkh 42-43. 
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Nëse pranohet ky argument atëherë në suksesin e Muaviut, 

por nuk pranohet në suksesin Jezijdit sepse, ata të cilët u 

mashtruan, ose i mashtroi thirrja që bëri Muavija i cili kërkonte 

hakmarrje për gjakun e Othmanit, e përsërisnin këtë thirrje. Smira 

hakmarrëse i ndihmonte ata në përsëritjen e britmës për marrjen e 

gjakut të pretenduar. 

 Gjithashtu, smira hakmarrëse i ndihmoi në parimin se 

Muavija nuk e ka përmendur hapur udhëheqjen e shtetit dhe nuk 

shfaqte asnjë kundërshtim për kandidatin udhëheqës. Por, ai 

kërkonte gjakun e Othmanit dhe nuk kërkonte në thirrjet e tij për 

pozitë. 

Mirëpo, thirrësit e kësaj thirrjeje së bashku me Muavijen 

jetuan deri sa panë me sytë e tyre dhe iu qartësua xhelozia për 

hakmarrje. Ata e kuptuanse se qëllimi i të gjitha atyre përçarjeve 

dhe trazirave ishte marrja e pushtetit.  

Muavija nuk kënaqej vetëm me qënien e tij udhëheqës, por 

dëshironte që pushtetin t‟ia trashëgonte djalit të tij Jezijdit pas 

vdekjes.  

Ai (Jezijdi), nuk ishte prej dijetarëve, as prej atyre të cilët 

ishin njohur për punë të mira, po ashtu nuk ishte prej atyre të cilët 

ishin dakord njerëzit për t‟i udhëhequr, por ai ishte një djalosh me 

moral të keq, i cili e kalonte natën dhe ditën e tij mes alkolit dhe 

qejfit, nuk largohej prej haremit të grave, veçse kur dilte për gjah, 

duke kaluar javë pas jave në pyje dhe shkretëtirë.1  

Ai nuk interesohej se si shkonin punët e shtetit, duke mos 

marrë eksperiencën e nevojshme për të qeverisur. Nuk pyeste për 

                                                           
1
 Shih: Tarijkhul Khalijfetu, 157. Muruxhu Dheheb, 3:77 dhe 81. El Bidajetu uen 

Nihaejtu, 8:230, 232 dhe 233. Tarijkhul Khulefa, li Sujuti, 209. Simtul Nuxhumu 
el Aualij, 3:207. 
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nevojat e popullit që do ta udhëhiqte pas vdekjes së të atit, sepse i 

bindur se çdo gjë është e rregulluar dhe e sistemuar. 

Mund të ketë mospajtim në diferencimin mes Muaviut dhe 

Aliut, por kjo nuk gjendet në diferencimin mes Huseinit dhe 

Jezijdit sepse qëndrimi i prerë mes tyre është qëndrimi mes 

bujarisë, punëve të mira dhe bamirësisë përballë përfitimit dhe 

interesit personal të hapur. 

Të dy arritën në ekstremin më të largët në qëllimet e tyre. 

Huseini fitoi lavdinë më të madhe në shpirtin njerëzor sepse 

mbrojti një çështje të drejtë dhe urreu dy fytyrësinë dhe 

servilizmin, kurse Jezijdi fitoi më të ultën që gjendent në shpirtin 

njerëzor, pasi shkoi pas dëshirave, epsheve, dredhive dhe 

lakmive. 

Natën e tij të fundit Huseini qëndroi në Kerbela ku nuk 

priste pas përfundimit të saj veçse vdekjen e shpejtë. Ai i lejoi 

shokët e tij që të largoheshin të mbrojtur nga errësira e natës, në 

qoftëse kishin turp që të ndaheshin prej tij kur të zbardhte dita. 

Mirëpo ata nuk pranuan që të largoheshin dhe vendosën që të 

vdesin me të. 

Muslim ibn Ausexhetu el Esedi i thotë atij (Huseinit): “A të 

largohemi prej teje? Si do ta shfajësojmë tek Allahu të drejtën 

tënde tek ne? Për Allahun. Nuk ndahem prej teje deri sa ta thyej 

heshtën time në gjokset e tyre dhe t‟i godas ata me shpatën time, 

derisa e kam atë në dorë. Në qoftë se nuk do të kem armë do të 

godas ata me gurë deri sa të vdes me ty.” Ai e mbajti premtimin 

qëndroi dhe vdiq.1 

                                                           
1

 Tarijkh ebi Mukhanef, 1:456. Ensabl Eshrafu, 3:185. El Irshad, 2:92 (me 
saktësimin e Muhmudij). I‟lamul Uera, 1:455-456. 
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Habijb ibn Mudhahir1 iu afrua atij dhe i tha: “Sikur unë ta 

dija që isha në gjurmët e tua, do të dëshiroja që të më këshilloje 

dhe të të mbroja ty ashtu siç e meriton ti. Fjala e tij e fundit ishte: “ 

Të të porosis për këtë - Allahu të mëshiroftë – që të vdesësh me të” 

dhe bëri me shenjë drejt Huseinit.2 

Kur u përhap në Kufe vrasja e Huseinit, ibn Zijadi3 thirri 

për namaz në xhami me xhemat. Ai u ngjit në mimber dhe u 

mbajti fjalim të pranishmëve duke thënë: “Falënderimi i takon 

Allahut, i Cili e zbardhi të drejtën dhe ndjekësit e saj, e përkrahu 

prijësin e besimtarëve, Jezijd ibn Muavije dhe partinë e tij dhe 

vrau gënjeshtarin të birin e gënjeshtarit, Husein ibn Ali dhe 

pasuesit e tij.” 

Sa e përfundoi fjalimin e tij, nga një qoshe e xhamisë u ngrit 

një plak i verbër, i cili quhej Abdullah ibn Afijf el Ezdij, të cilit një 

sy i humbi në betejën e Xhemelit dhe tjetri në betejën e Sifijnit. Ai i 

tha valiut (mëkëmbësit) në ditën e fitores dhe lavdisë së tij: “O i 

biri i Merxhanes! Vret fëmijët e Profetit dhe ngjitesh në minberin e 

të sinqertëve?! Vërtet, gënjeshtar je ti, babai yt, ai që të ka emëruar 

ty dhe babai i tij.” Në mëngjes, të moshuarin e gjetën të 

kryqëzuar4 

Ishte kjo shkalla e lartë e bujarisë dhe e besnikërisë që 

gëzonte Huseini dhe ata që e përkrahën në shpirtat e tyre. Kurse 

në shpirtërat e prkrahësve të Jezidit ndodhej ultësia dhe 

poshtërsia sepse ata ishin njerëz të ulët dhe të dhënë pas dynjasë. 

Nga poshtërsitë që bënin bashkëpunëtorët e Jezijdit ishin se 

ata shkatërruan dhe shkelën nderet në luftën kundër Medinës 

                                                           
1
 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 4. 

2
 Tarijkh Ebi Mukhanef, 1:473-474.  

3
 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 5. 

4
 El Irshad, 2:117. El Kamil fi Tarijkh, 3:297. 
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(qyteti i Profetit), duke prishur atë që duhej ruajtur. Ata garonin 

në shpërblim... Garonin drejt tij dhe nuk ishin mohues të Profetit, i 

cili ishte varrosur në këtë qytet. Pra kishin arsye për të vepruar 

diçka që nuk besonin se është e shenjtë! 

Nga poshtërsitë e tyre ishte, gjithashtu, se ata nxituan dhe 

turfulluan në përballjen e Huseinit në Kerbela me shpata, duke 

qenë të bindur në virtytet e të drejtën e tij. E më pas e zhveshin atë 

dhe gratë e tij! Sikur ata të mos i besonin fesë së tij dhe as mesazhit 

të gjyshit të tij do të ishin pak më të poshtës sa ç‟ishin. 

Mjetet e fitores në të dy mizaxhet janë të kundërta ashtu siç 

janë të kundërta qëllimet dhe synimet. 

Parrulla e Muaviut dhe e pasuesve të tij ishte: “Allahu ka 

ushtarë nga mjalti”1. Kuptimi është për mjaltin e përzier me helm2. 

Thoshte kështu për të pastruar rrugën e suksesit nga çdo 

kundërshtar edhe nëse ai do ishte shoku a miku i tij. 

Janë të shumta transmetimet e historianëve për vdekjen e 

Hasan ibn Ali dhe të Eshter En Nekhai3 nga ata lloj ushtarësh.4 

Më e çuditshmja se kjo që është ajo që është thënë për vrasjen e 

Abdurrahman ibn Halid5, i cili ishte prej përkrahësve të Muaviut 

në luftrat e Shamit. Ai vdiq i helmuar siç është e njohur nga 

transmetimet. Shkaku ishte se hodhi kanditaturën për kalif pas 

Muaviut duke mënjanuar Jezijdin. Kur e morën vesh të afërmit e 

                                                           
1
 Shiko: Muruxhu Dheheb, 2:240-241. El Kamil fi Tarijkh, 3:178. El Bidajetu uen 

Nihajetu, 7:313. Nesmetu‟s Sihr, 3:16. 
2
 Misbahul Munijr, 203. 

3
 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 6. 

4 Shih: Muruxhu Dheheb, 3:5. El Irshad, 2:16. I‟lamul Uera, 1: 403 dhe 414. El 

Kamil fi Tarijkh, 3: 28. Sherh Nehxhul Belaga i Ibn Ebi Hadijd, 3: 226. El 

Bidajetu uen Nihajetu, 8:43. 
5
 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 7. 
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Abdurrahman ibn Halid, e vranë doktorin e Muavijes, ibn 

Ethaleh, të cilin e akuzuan për helmimin e tij në ilacet që i jepte.1 

Nëse do ta lejonte Huseini dhe pasuesit e tij përdorimin e 

këtyre mjeteve, qoftë edhe një herë, do të kishin arritur objektivat 

e tyre shumë shpejt. 

Ka që thonë: „Vërtet, bujaria me të cilën karakterizoheshin 

dhe dalloheshin pasuesit e Huseinit, ishte besnikëria e besimit dhe 

mbartësi i kësaj bujarie besonte se po përkrahte Huseinin dhe do 

të hynte në Xhenetet e begata.‟ 

Ata që i thonë këto fjalë e mendojnë përfitimin si shtytësin 

kryesor të njeriut në të gjitha punët e tij, deri edhe ato që burojnë 

nga besimi, duke harruar se përfitimi nuk mund të shpjegojë as 

dëshirat shtazarake, me të cilat goditet njeriu me dëshirë apo me 

padëshirë. Jo vetëm kaq, ata harrojnë se pasuesit e Jezijdit nuk i 

urrejnë Xhenetet e lulëzuara dhe as nuk i mohojnë ato. Atëherë, 

përse nuk i kërkuan ato Xhenete ashtu siç i kërkuan pasuesit e 

Huseinit? Ata nuk i kërkuan ato sepse i kishte mbytur mashtrimi 

dhe nuk e zotëronin vendosmërinë e besimit dhe as atë forcë të 

brendshme, e cila mposht frikën nga vdekja dhe me atë fuqi të 

bëjnë jetë të kënaqshme.  

Po të mos të ishte ky ndryshim në natyrën e njerëzve, do të 

shfaqej dashuria e gjithë njerëzve për Xhenetet e lulëzuara dhe ata 

do të ecnin në një rrugë të përbashkët në bujari, besnikëri dhe 

heroizma. 

Përfundimisht çështja kthehet në dallimin e qartë midis 

natyrës së bujarëve dhe të përfituesve interesaxhinj 

Ka dhe prej atyre që thonë se bujaria dhe besnikëria që 

ishte në shpirtrat e pasuesve të Huseinit dhe ishin në persona të 

                                                           
1
 Tarijkhu Ja‟kubij, 2:223. El Bidajetu uen Nihajetu, 8:31. 
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kufizuar, të cilët ishin të vendosur, nuk u tërhoqën dhe nuk e 

poshtëruan ato. Ata qëndruan sëbashku me të deri në ditën e 

fundit. 

Boshti i ndryshimit në këtë xhiro historike është ndarësi i 

përhershëm midis dy çështjeve të shfaqura që ndihen në 

shpjegimet e interpretuesëve të besimeve shpirtërore dhe 

dëshirave politike. Në asnjë rast tjetër nuk janë takuar këto dy 

dallime kaq të theksuara si janë dalluar përgjithësisht midis 

talibijinëve dhe emevijëve, dhe veçanërisht, në konfliktin midis 

Huseinit dhe Jezijdit. 

Jeta e Huseinit (Paqja qoftë mbi të!) është një faqe të cilës nuk 

i ngjason asnjë faqe tjetër për nga qartësia e dallimit të këtyre dy 

veçorive dhe qartësim i çdonjërës prej tyre për të fituar në 

revolucionin e jetës, sido që ta shohim atë me prespektivë të largët 

apo të afërt. 
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RIVALITETI 

 

SHKAQET E GARIMIT DHE TË RIVALITETIT 

 

Para se Husejini dhe Jezijdi të ishin të papajtueshëm, 

ngjarjet dhe situata i grumbulluan atyre shkaqet e 

mosmarrëveshjes e të rivalitetit, të cilat vinin prej brezash. 

Rivaliteti mes tyre bazohej në shkaqe që i largonin ata nga njëri-

tjetri siç ishte, fanatizmi, trashëgimia, politika, personaliteti i 

secilit prej tyre, mënyra e edukimit, formimit dhe mendimit të 

tyre. 

Hashimi dhe Umejetu garuan për udhëheqjen para se të 

lindë Muaviu. Umeja u largua i zemëruar për në Sham duke e lënë 

Hashimin të vetëm në Mekë në drejtimin e Beni Abdu Menaf.1 

Kjo ka qenë dhe ndarja dhe përçarja e parë mes 

Hashimitëve dhe Emevitëve.Të parët e kishin mbështetjen në 

Hixhaz ndërsa të dytët në Sham. 

Më vonë doli Ebu Sufjan ibn Harb ibn Umejetu në Hixhaz2, 

i cili arriti të ketë udhëheqësi krahas udhëheqësisë së Hashimijve.3 

Kur u shfaq thirrja e Muhammedit atë e zuri xhelozia për shkak të 

udhëheqësisë së tij. Për këtë ai qëndronte në krye të luftëtarëve të 

mesazhit të ri.  

                                                           
1 En Nizau uet Tekhasum, f. 38-41. 
2Shiko tabelën e biografive, biografia numër 8.  
3 Në realitet Ebu Sufjani para shfaqjes së thirrjes islame nuk ka qenë favorit për 
pushtetin hashimit. Atëherë, si është e mundur ndërkohë që Ebu Talibi në atë 
kohë ka qenë udhëheqësi i vetëm i beni Hashim pa konkurues?! Për këtë shih 
librat e historisë siç është Tarijkhu Tabarij, Muruxhu Dheheb, El Kamil, etj. Po 
ashtu shih Sherh Nehxhul Belaga, i ibn ebi Hadidjd, vëll. 8: 134-204. 
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Kanë qenë të rralla ato beteja nga betejat e zhvilluara, ku 

Ebu Sufjani të mos kishte dorë në nxitjen e fiseve e dhe në 

grumbullimin e parave për të luftuar mesazhin muhamedan. 

Erdhi një kohë prej kohëve që ai t'i udhëhiqte i vetëm 

Kurejshitët në luftën e tyre kundër të Dërguarit të Allahut (paqja 

dhe bekimet e Allahut qoftshin mbi të!). Velijd ibn Mugijretu, vdiq 

kurse pjesa tjetër e udhëheqësve Tejm, Beni Udej e fiseve të tjera 

kurejshite përqafuan Islamin. Ndërsa Ebu Sufjani qëndronte i 

vetëm në krye të udhëheqjes së xhahilijetit dhe Emevitëve 

përballëProfetit dhe atyre që ishin me të prej muhaxhirëve dhe 

ensarëve. 

Arriti armiqësia në këtë familje kundër Profetit (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), aq sa Ebu 

Lehebi, njëri prej xhaxhallarëve të tij, i cili thurte plane dhe 

komplote kundër tij. E kjo si pasojë e martesës së tij me Umu 

Xhemijl, bintu Harb, motra e Ebu Sufjanit, për të cilën Kur‟ani 

thotë: “E edhe gruaja e tij, ajo që barti dru (ferra)”1, duke aluduar 

me këtë përpjekjet për t‟i bërë keq profetit dhe ndjezjen e zjarrit të 

urrejtjes. 

Pastaj u çlirua Meka. Ebu Sufjani qëndronte duke vështruar 

ushtrinë myslimane dhe i thotë Abas ibn Abdumutalibit2: “Pasha 

Allahun, o Ebu Fadl. Me të vërtetë, pushteti i djalit të vëllait tënd 

është madhështor sot.” Kur Abasi i tha: “Kjo është Profetësia!”, 

Ebu Sufjani i thotë: Po, ashtu është!”3 

                                                           
1 Sure “Mesed”, ajeti 4. 
2 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 9. 
3  Sijretu Nebeuijetu, i ibni Hisham, 4:53. El Egani, 6:333 El Kamil fi Tarijkh, 
2:166. Sherh Nehexh Belaga, i ibn Ebi Hadijd, 9:191. Tarijkh Ebi Fida, 1:205. El 
Bidajetu uen Nihajetu, 4:290. 
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Ebu Sufjani dhe djali i tij Muaviu e pranuan Islamin kur u 

çlirua Meka. Ka qenë Islami i familjes së tij nga më të vështirët që 

është njohur pas çlirimit të Mekës. 

Gruaja e tij ishte Hind bintu Utbetu1, e cila pasi Ebu Sufjani 

pranoi islamn ajo u thoshte njerëzve: “Vriteni të keqin, të ligun, 

nga i cili nuk ka dobi, i cili poshtëroi parësinë e popullit. A nuk do 

të luftoni për të mbrojtur vetat tuaja dhe vendin tuaj!”2 

Vazhdoi Ebu Sufjani për një kohë të gjatë pas pranimit të 

Islamit ta quante ngadhënjimin e Islamit si fitore mbi të. Një ditë 

ai vështroi Profetin (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), i cili ishte në xhami, me shikim habitës dhe 

mahnitës dhe thoshte me vete: “Ah i mjeri unë. Me çfarë gjëje më 

mposhti!”. Profetit nuk ju fsheh kuptimi i këtij shikimi. Ai iu afrua 

Ebu Sufjanit dhe i tha: “Pasha Allahun të munda o Ebu Sufjan!”3 

Në luftën e Hunejnit ai merrte pjesë në disfatën e parë të 

myslimanëve ku thotë: “Këta nuk mund t‟i ndalojë asgjë tjetër 

përveç detit”4 

Thuhet se ai ka marrë pjesë në luftrat që janë zhvilluar në 

Sham dhe bërtiste sa herë përparonin romakët: “Shikoji Beni el 

Asfar!” dhe sa tërhiqeshin dhe zbrapseshin kthehej dhe thoshte: 

“Mjerë Beni Asfar!”5 

I Dërguari i Allahut u mundua që ta afronte para çlirimit të 

Mekës dhe pas çlirimit së saj. Ai u martua me vajzën e Ebu 

                                                           
1 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 10. 
2 Shiko: I‟alamul Uera, 1:223. El Bidajetu uen Nihajetu, 4:291. 
3 El bidajetu uen Nihajetu, 4:304. 
4  Tarijkhul Ja‟kubij, 2:62. Tarijkhu Ebi Fida, 1:208. El Bidajetu uen Nihajetu, 
4:327. En Nesaihul Kafijeh, 110. 
5 El Eganij, 6:333. El Kamil fi Tarijkh, 2:284. En Nizau uet Tekhasum, 54. En 

Nesaihul Kafijeh, 110. 
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Sufjanit, Umu Habijbeh1 para çlirimit të Mekës dhe e bëri shtëpinë 

e tij vend të sigurt për atë që hynte në të: “Kush hyn në të është i 

sigurtë...”2. 

 Gjithashtu, ai u mundua të afronte zemrat e tyre me pasuri 

për të larguar nga shpirtrat e tyre urrejtjen që kishin nga 

ngadhënjimi i Islamit. 

Megjithatë, myslimanët nuk e afronin atë dhe nuk uleshin 

të bisedonin me të derisa dëshiroi që të pastronte zemrat e tyre 

nga ajo që kishte bërë para Islamit. Ndërmjetësoi tek Profeti që ta 

merrte Muavijen si sekretar (shkrues) dhe ta urdhëronte që të 

luftonte kundër qafirave (idhujtarëve) si luftonin dhe myslimanët. 

Pas vdekjes së të Dërguarit të Allahut dhe lindjes së fitnes 

(përçarjes) për zgjedhjen e halifes pas tij ndërmjet muhaxhirinëve 

dhe ennsarëve nga njëra anë dhe ndërmjet disa sahabëve nga ana 

tjetër, ndërhyri Ebu Sufjani në këtë fitne (përçarje) duke 

imagjinuar se me këtë përçarje do të dilte në krye të kurejshitëve 

dhe duke qenë udhëheqës i tyre të udhëhiqte gjithë Umetin Islam. 

Përfundoi khalifati i Ebu Bekrit dhe Umerit, kurse punët 

shkonin në vendin e tyre ashtu siç duhej. Kurse fitnexhinjtë rrinin 

të fshehur në skutat e tyre sepse frikësoheshin të dilnin prej tyre. 

Kur erdhi në krye të khalifatit Othman ibn Afani, Emevitët 

fituan një rëndësi dhe peshë të madhe pasi në krye të shtetit erdhi 

një udhëheqës që ishte djali i xhaxhait të tyre. Në këtë mënyr në 

shtetin Emevit nuk gëzohej dhe nuk kënaqej vetëm ai që ishte prej 

tyre dhe prej pasuesve të tyre.  

Mervan ibn Hakem1 ishte veziri i madh i khalifit që i 

ndante pasuritë të afërmve të tij dhe ia mohonte pjesës tjetër të 

                                                           
1 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 11. 
2  Tarijkhul Jakubij, 2:59. El Eganij, 6:322-333. I‟alamul Uera, 1: 222. El Bidajetu 
uen Nihajetu, 4:292 dhe 307. 
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popullit. 2 Muavie ibn Ebi Sufjan ishte vali (mëkëmbës) i Shamit 

dhe të afërmit dhe pasuesit i shtoheshin disa për ndihmë e disa 

nga frika. 

Kur u vra Othmani (Zoti qoftë i kënaqur me të!), përfituesit 

në postet e shtetit dhe në pasuritë e tij të gjithë ishin nga emevitët 

apo nga veglat e tyre të afërta. Pasuria e sulltanit anonte në anën e 

Umejes në çdo aspekt. 

Ç‟mund të mendosh pastaj për luftën! Luftë që i dihej 

përfundimi që pa filluar. U vra Ali ibn Ebi Talib gijleten dhe 

khalifati përfundoi ne duart e Muavie ibn Ebi Sufjanit. 

Banorët e Irakut dhe Persisë i dhanë besën Hasan ibn Aliut 

si khalife (udhëheqës), por ai nuk mundi që t‟u qëndronte 

mosmarrveshjeve dhe grindjeve të tyre pasi ishte njeri i drejtë i 

qetë, i heshtur, i pëlqente vetmia dhe urrente zënkat dhe grindjet.3 

Ai bëri paqe me Muavien me kushte të cilat Muaviu i pranoi një 

pjesë të tyre në çast dhe për të tjerat premtoi se do t‟i përmbushte 

në të ardhmen4. 

                                                                                                                                              
1 Shiko tabelën e biografive, biografia numëri12. 
2 El Imametu ues Sijasetu, 1:50. Tarijkhul Ja‟kubi, 2:173. El Kamil fi Tarijkh, 3:46. 
Sherh Nehxhul Belaga, i ibn Ebi Hadijd, 2:26 dhe 28. Tarijkhul Khulefa, i Sujutit, 
156. 
3  Çështja nuk është çështje e pëlqimit të heshtjes, e përbuzjes së grindjes dhe 
animi kah vetmia, por ka gjëra të tjera. Kushdo që kërkon të dijë më shumë le të 
lexojë librin |Sulhu Hasan”, I Alë Jasijn. 
4 Këtu po përmendim disa nga kushtet e pajtimit që e firomsën dy grupet: 
I pari: Dorëzimi i pushtetit Muaviut me kusht që të punojë sipas Kur‟anit dhe 
Sunetit dhe jetëshkrimit të khulefai err rrashidijn. 
I dyti: Pas Muaviut pushteti t‟i kalonte Hasanit dhe pas Hasanit t‟i kalonte 
Huseinit dhe Muaviu nuk kishte të drejtë t‟ja linte askujt tjetër pas tij. 
I treti: Mossharja e imam Aliut (Paqja qoftë mbi të!) dhe mos ta përmendte më 
atë, veçse për të mirë. 
I katërti: Duhej që t‟i paguante Huseinit dyqind mijë dirhem, bejtu mali në Kufe 
nuk duhej të përmblidhej në këtë shumë. Muaviu duhet të preferonte beni 
Hashimët nga beni Abdi Shems dhe të bënte ndarjen e pasurisë, si dhe duhet të 
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Gjithashtu, transmetohet nga burime të ndryshme 

autentike se ai mashtroi bashkëshorten e imam Hasanit, Xha‟detu 

bintu el Esh‟ath, duke i premtuar se do ta martonte me Jezijdin 

dhe do t‟i jepte njëqind mijë dirhem. Ai e mbajti premtimin për 

pasurinë dhe nuk e mbajti premtimin për ta martuar me Jezijdin1. 

Hasani (Paqja qoftë mbi të!) e la porosi që kur të vdiste të 

varrosej pranë varrit të gjyshit të tij, vetëm nëse kishin frikë fitnen 

dhe mosmarrveshjen. Kur vdiq deshën dhe kur deshën ta 

varrosnin atje ku e la amanet, Mervan ibn Hakem grumbulloi fisin 

emevit dhe përkrajësit e tyre dhe e ndaluan një gjë të tillë. 

Huseini e kundërshtoi verpën e tyre ku ndaluan që nipi i 

profetit të varreset pranë gjyshit të tij. Atij i thanë: “Vëllai yt ka 

thënë se nëse i fikësoheni mosmarrëveshjes dhe përçarjes, atëherë 

në varrezt e myslimanëve ka shumë vend dhe kjo që po ndodh 

është fitneh. Më pas heshti i mërzitur2. 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
shpërndante një milion dirhem për fëmijët e të vrarëve me Aliun në betejën e 
Sifijnit dhe Xhemelit. 
I pesti: Duhet të jepte siguri për shokët e Aliut dhe pasuesit e tij dhe të mos 
hakmerrej kundër askujt nga Ehli Bejti i profetit (Paqja dhe bekimet e Allahut 
qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). 
1 Tarijkhul Ja‟kubiju, 2:22. Muruxhu Dheheb, 3:5. Mukatilu Talibijn, 31 dhe 38. 
Delailul Imameh, 61. El Irshad, 2:16. El Istijab, 1:440. El bid‟u uet Tarijkh, 6:5. 
Tarijkh Medijnetu Dimashk, 13:200. Tedhkiretul Khauas, 211. Sherh Nehxhul 
Belaga, i ibnEbi El Hadijd, 8: 212, 224, 236. El Isabetu, 2: 13. 
2 Tarijkhul Ja‟kubi, 2:225. Muruxhu Dheheb, 3:5. Mukatilu Talibijn, 31 dhe 38. 
Delailul Imameh, 61. El Irshad, 2:16. Il Istijab, 1:440. El Bid‟u uet Tarijkh, 6:5. 
Tarijkh Medijnetu Dimashk, 13:200. Tedhkiretul Khauasu, 211. Sherh Nehxhul 
Belaga, i ibn Ebi Hadijd, 8:213-214, 237. Kifajetu Talib, 415. Hasan uel Husein, i 
Muhamed Rida, 55.  
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QËLLIMET E MUAVIUT 

 

Muaviu dëshironte që shtetin Emevit ta trashëgonin 

pasardhësit e vet pas vdekjes së tij. Për këtë arsye që kur mori 

halifatin filloi të mendonte për të shmangur pretendentët e fortë.  

Ai kishte një mëdyshje dhe frikësohej që t‟jua tregonte 

qëllimin dhe njerëzve më të afërt të tij, por kur e pa që po i kalonte 

mosha dhe kishte frikë se mos nuk ia arrinte dot qëllimit të tij, 

shpalli Jezijdin si pasues të tij për udhëheqës të shtetit dhe u 

mundua të përdorte të gjitha mundësitë për të realizuar njohjen e 

tij si udhëheqës. 

Fillimisht, iu përgjigjën njohjes së Jezidit si udhëheqës 

banorët e Shamit dhe më pas u shkroi të gjitha krahinave të tjera 

për ta njohur atë. Atë më së shumti Muaviun e mundonte Hixhazi, 

për këtë arsye i shkruajti mëkëmbësit të tij Mervan ibn Hakem që 

t‟i mbledhë baorët e Hixhazit dhe t‟u kërkonte atyre të pranonin 

Jezijdin për halife (udhëheqës) pas vdekjes së tij (Muaviut). 

Mervani e kundërshtoi një gjë të tillë dhe u kërkoi dhe 

njerëzve të tjerë me influencë që ta kundërshtojnë një gjë të tillë 

pasi dëshironte që ai vetë që të ishte pasues i Muavies sepse, e 

shikonte veten më të aftë se Jezijdi, i cili ishte i njohur për 

devijimin, lojrat dhe abuzimet.  

Menjëherë pas kësaj Muaviu e shkarkoi prej detyrës dhe në 

vend të tij emëroi si mëkëmbës të Hixhazit Said ibn El Aas1, por 

askush nuk iu përgjigj kërkesës së tij. 

Muavija i shkroi Abdullah ibn Abasit1, Abdullah bin 

Zubejrit, Abdullah bin Xhaferit2 e Husein ibn Aliut dhe urdhëroi 

                                                           
1
 Shiko tabelën e biografive, tabela numër 13. 
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mëkëmbësin e tij, Saidin, që t‟ja dorëzojë letrat e tij atyre në dorë 

dhe t‟i kthejë atij përgjigjet e tyre. Ai i shkruan Saidit duke i thënë: 

“E kuptova çfarë është përmendur për ndalimin e njerëzve, u kam 

shkruajtur letra udhëheqësve të tyre të cilat do t‟ua dorëzosh. Që 

të forcosh pozitat e tua dhe të arrish qëllimin tënd duhet të sillesh 

mirë me ta. Kujdes të madh në veçanti duhet të tregosh për 

Huseinin që të mos shqetësohet për asgjë, sepse ai është gjaku i 

Profetit dhe të drejtën e tij nuk e mohon asnjë mysliman e 

myslimane dhe ai është si një luan në strofull. Unë nuk të garantoj 

nëse nuk arrin të mbrohesh prej tij.” 

Saijd ibn El Aas përdori të gjitha metodat dhe mënyrat për 

t‟i afruar dhe kënaqur ata dhe njerëzit në përgjithësi për të 

pranuar dhe njohur Jezijdin. 

Muaviu u nis për në Mekë. Me vete mori ushtrinë dhe 

valixhe me para e dhurata. 

I thirri ata persona dhe u tha: “E dini përse kam ardhur tek 

ju dhe, gjithashtu, e dini farefisninë që kemi së bashku. Jezijdi 

është vëllai juaj dhe djali i xhaxhait tuaj, dëshiroj që ta zgjidhni 

Jezijdin për halife (udhëheqës) dhe të jeni ju ata të cilët të 

shkarkoni, emëroni, të merrni pasuri dhe ta ndani atë. 

Abdullah ibn Zubejri iu përgjigj dhe i tha që ishte i lirë të 

vepronte si veproi i Dërguari i Allahut, i cili nuk zgjodhi asnjë pas 

vetes së tij apo si veproi Ebu Bekri i cili zgjodhi një njeri i cili nuk 

ishte pasardhës prej gjakut tij apo si veproi Umeri, i cili zgjodhi 

gjashtë persona ku asnjëri prej tyre nuk ishte djalë apo i afërm i 

vet. 

Muaviu ia ktheu i inatosur: “A ke gjë tjetër për të thënë veç 

kësaj”? 

                                                                                                                                              
1
 Shiko tabelën e biografive, tabela numër 14. 

2
 Shiko tabelën e biografive, tabela numër 15. 
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Jo - i tha. 

U kthye nga të tjerët duke thënë: “Po ju keni gjë për të 

shtuar”? 

Ata ia kthyen se ishin dakort me ibn Zubejrin. 

Ju tha me kërcënim: “Më falni që po ju paralajmëroj. Unë 

po flisja me ju kur u çua njëri prej jush dhe më përgënjeshtroi para 

prijësve tuaj, por unë po ju them: Betohem në Allah se po më 

kundërshtoi ndonjëri prej jush, qoftë dhe një fjalë të vetme, ai nuk 

do të presë as edhe një përgjigje përveçse shpatës në qafën e tij. 

Çdo mendim që keni mbajeni për veten tuaj.” 

Më pas thirri komandatin e rojeve dhe e urdhëroi atë që me çdo 

njërin prej tyre të linte dy ushtarë dhe nëse njëri prej tyre fliste 

qoftë dhe një fjalë të vetme, pohuese apo mohuese, ata ta vrisnin 

menjëherë. 

U nis së bashku me ta në xhami. U ngjit në minber ku pasi 

madhëroi Zotin dhe e falënderoi Atë tha: “Ata burra janë prijësit e 

myslimanëve dhe më të zgjedhurit e tyre. Nuk mund të merret 

asnjë vendim pa pëlqimin e tyre dhe nuk mund të gjykohet pa u 

këshilluar me ta. Ata janë të kënaqur me zgjedhjen e Jezijdit halife, 

prandaj pajtohuni edhe ju me ata dhe me emrin e Allahut 

zgjidheni atë.” Dhe njerëzit e zgjodhën.1 

Kështu u bë zgjedhja e Jezijdit në Hixhaz. 

Vdiq Muavija dhe ai e dinte se një zgjedhje e tillë nuk ishte 

e pranueshme dhe se nuk mund të garantohej jetëgjatësia e saj. 

Para se të vdiste ai e këshilloi të birin duke i thënë: “Nuk duhet të 

                                                           
1
 Tarijkhul Khalijfeh, 131-133. El Akdul Ferijd, 5:130-131. El Muntedhim, 5:285-

287. El Kamil fi Tarijkh, 3: 249-252. Tarijkhul Khulefa i Sujutit, 196-197. 
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kesh frikë përveçse nga ata Kurejshitët që janë: Husein ibn Ali, 

Abdullah ibn Umer1 dhe Abdullah ibn Zubejr.” 

Muaviu vazhdoi duke e këshilluar: “Përsa i përket 

Abdullah bin Umer, është një njeri që është shumë i dhënë pas 

ibadetit adhurimit2 po mbeti i vetëm ka për të të pranuar ty. Kurse 

Husein ibn Ali nuk mendoj se do të qëndrojë pa shkuar në Irak 

sepse banorët e tij (Irakut) do ta thërrasin. Nëse del dhe triumfon 

mbi të, fale atë sepse ai ka farefisni të gjerë dhe të drejtë të 

madhështore3. Përsa i përket ibnu Zubejrit ai është mashtrues dhe 

smirak. Nëse i jepet mundësia, ai fryhet dhe mburret. Po e bëri 

këtë, nëse ke mundësi copëtoje pjesë- pjesë4, vetëm po kërkoi paqe 

me ty, atëherë pranoje dhe kurseje gjakun e popullit tënd sa të 

mundesh” 

 

 

 

HALIFATI (UDHËHEQJA) I JEZIJDIT 

 

Jezijdi e mori pushtetin në vitin gjashtëdhjetë hixhri. Ai 

ishte në moshën midis tridhjetë e katër dhe tridhjetë e pesë vjeç, 

por nuk ishte i njëjtë me moshatarët e tij në sprovat e jetës dhe nuk 

                                                           
1
 Rreth fjalës së ibnu Zubejrit se i Dërguari i All‟llahut nuk ka lënë asnjë pasues, 

kthehu tek ibnu Ebi el Hadijd në Sherh Nehxhul Belaga, 5:166-168. 
2
 Shiko tabelën e biografive, tabela numër 16. 

3
 Thuhet se kur Muaviu e porositi Jezijdin për Huseinin e dinte se me vrasjen e 

Huseinit i gjithë fisi emevetit do të shkonte drejt shkatërrimit. 
4
 Tarijkh Ebi Mukhanef, 1: 392-393. El Akhbarul Tiual, 226. Tarijkhu Taberij, 

4:534. El Akdul Ferijd, 5:122. El Muntedhim, 5: 320. El Kamil fi Tarijkh, 3:259-
260. Sherh Nehexhul Belegah i ibn Ebi Hadijd, 10:341. 
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kishte këshillues dhe porositës si: Mugireh1, Zijad2, Amr ibn el As3 

e të tjerë që ishin përkrah Muaviut. 

E filloi udhëheqjen e tij me atë që ju duk parësore. I shkroi 

Velijd ibn Utbetu ibn Ebi Sufjanit4 : “Thirre Huseinin, Abdullah 

ibn Umerin dhe Abdullah ibn Zubejrin dhe merru atyre pëlqimin 

që të më pranojnë si udhëheqës dhe nuk dua asnjë lloj justifikimi 

për këtë derisa të më japin besën. Selam.” 

 Velijdi u këshillua me Mervan ibn Hakem se si të vepronte, 

ndërkohë që Mervani e donte për vete khalifatin. Por ai e kuptoi 

se pas vdekjes së Muaviut dhe marrjes së pushtetit nga Jezijdi se 

pushteti ishte i Emevitëve dhe po të ikte prej tyre do të ikte prej të 

gjithëve. Prandaj e këshilloi Velijdin me një këshillë të dyanëshme: 

e dukshmja e saj ishte e ashpër për zbtimin urdhërit të Jezijdit, 

kurse e brendësi e saj përmbante përpjekje për të zhdukur Jezidin 

dhe konkurentët e tij për pushtet. 

 Ai i tha: “Mendoj se duhet të dërgosh sa më parë korrierë 

tek ata persona dhe t‟i ftosh që të pranojnë Jezijdin. Ibn Umerin 

nuk e shoh se është për luftë, kështu që duhet të kujdesesh më së 

shumti për Huseinin dhe Abdullah ibn Zubejrin. Nëse e japin 

besën, mirë, nëse jo, atëherë vriti të dy.” 

 Vrasja e Huseinit dhe e ibn Zubejrit do të thoshte eleminimi 

i dy prej pretendentëve dhe kundërshtarëve kryesorë të Jezijdit. 

Pastaj të ekzekutonte Jezidin duke i ngritur njerëzit kundër tij për 

hakmarrje! 

 I dërguarit i Velijdit shkoi te Huseini dhe ibnu Zubejri. Ai i 

gjeti ata në xhami. Huseini e kuptoi qëllimin e tij dhe grumbulloi 

                                                           
1Shiko tabelën e biografive, tabela numër 17.  
2
 Shiko tabelën e biografive, tabela numër 18. 

3
 Shiko tabelën e biografive, tabela numër 19. 

4
 Shiko tabelën e biografive, tabela numër 20. 
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një grup njerëzish prej ndjekësve të tij që të merrnin armët. Para se 

të hynte në shtëpinë e Velijdit, ai u tha atyre: “Nëse unë do t‟ju 

thërras ose dëgjoni zërin tim të ngrihet, hyni të gjithë të më 

ndihmoni, e nëse jo mos luani nga vendi derisa të dal unë tek ju”. 

 Kur i paraqitën kërkesën që të pranonte Jezijdin për halife, 

Huseini u përgjigj duke thënë: “Përsa i përket besës (pëlqimit), një 

njeri si unë nuk e jep besën në fshehtësi dhe nuk besoj se ti do të 

bindesh me atë besë të fshehtë.” 

Po – tha Velijdi. 

Tha Huseini: “Po të dalësh në popull dhe t‟i ftosh ata për të dhënë 

besën dhe bashkë me ta na fto edhe ne, për të pranuar halifen, do 

të jetë çështe e vetme.” Pastaj u largua. Ndërsa Mervani ishte i 

inatosur dhe nuk fliste. 

 Sapo u largua Huseini ai i tha Velijdit: “Kundërshtove 

urdhërat e mi për Zotin! Nuk do të mundesh që të kesh rast tjetër 

si ky kurrë përveçse të ketë shumë të vrarë mes jush. 

Velijdi e kundërshtoi kokëfortësinë e tij duke i thënë: “A më 

këshillon mua që të vras Huseinin?! Për Zotin, ai që do të gjykohet 

për gjakun e Huseinit Ditën e Gjykimit nuk do ta ketë peshoren e 

lehtë tek Allahu1.” 

 Kështu përfundoi dueli ndërmjet Beni Umejes dhe Beni 

Hashimit duke u ndarë rrugët që të çonin në një rrugë të 

pasuksesshme. Nuk u ndërpre asnjëherë zinxhiri i kësaj gare ndër 

breza edhe nëse mbizotëroi Islami në kohën e Pejgamberit dhe në 

kohën e Sidikut, dhe Farukut. 

                                                           
1

 Është përmendur kjo ngjarje me hollësi në: Tarijkhul Khalijfeh, 144. El 
Akhbaru et Tiual, 227-228. Tarijkhu Taberij, 4:548-550. El Irshad, 2:32-34. 
I‟alamul Uera, 1:434-435. El Muntedhim, 5:323. El Kamil fi Tarijkh, 3:263-264. El 
Bidajetu uen Nihajetu, 8:146-147. Simtun Nuxhum El Aualij, 3:163. 
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Mjafton merita e Islamit në këtë fushë sepse është ai i cili e 

përmbysi fanatizmin me besim dhe e bëri atë të pamundur për t‟u 

shfaqur me prapambetjen e tij, kurse farefisnia ekziston dhe është 

e përhershme. Në shumë raste është pikërisht ajo që përmendet. 

Shohim në shumë shkrime se dijetarët kanë përcjellë fragmente të 

ndryshme të dala nga goja e sahabëve të mëdhenj dhe Profeti ka 

qenë midis tyre. 

 Kur Umeri dha mendimin e tij për vrasjen e Ebu Sufjanit, 

në kundërshtim me mendimin e Abasit, i cili deshi që të mos e 

vrisnin, Abasi tha: “Ngadalë o Umer! Pasha Allahun, sikur të ishte 

prej fisit Beni Udej ibn Ka‟b nuk do të flisje kështu, por ti e di që 

është nga fisi Beni Abdul Menaf.”1 

 Kur Usejd ibn Khudejr2 kërkoi që t‟u pritej koka të gjithë 

shpifëse ndaj zonjës Aishe3, atë menjëherë e kundërshtoi Sa‟d ibn 

Ubadetu4 dhe i tha me zë të lartë: “Pasha Allahun gënjeve! Nuk 

do t‟u priten kokat atyre. Betohem në Allahun, ti nuk kishe për ta 

thënë këtë veçse ti e more vesh se ata janë prej Khazrexhit. Po të 

ishin prej popullit tënd, Eus, ti nuk do ta thoje këtë.”5 

 Beni Umejje përfituan më së shumti nga lufta që bëri Islami 

kundër fanatizmit fisnor për të forcuar fanatizmin tyre dhe e bënë 

atë argument ndaj Beni Hashimit duke thënë: “Profetësia nuk 

është e kufizuar tek ata dhe profetë nuk trashëgojnë.6 

                                                           
1
 Shih: El Kamil fi Tarijkh, 2:165. El Bidajetu uen Nihajetu, 4:289-290. 

2
 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 21. 

3
 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 22. 

4
 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 23. 

5
 Shih: Es Sijretu en Nebeuijeh, i ibni Hisham, 3:328. El Muntedhim, 3:223. El 

Bidajeh uen Nihajeh, 4:161. 
6 Tarijkhul Ja‟kubi, 2:127. 
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Nëse ky argument vërtetohet kundër Beni Hashimit, atëherë Beni 

Umejet janë përfituesit më të mëdhenj nga barqet e Abdul 

Menafëve! 

Muavije ibn ebi Sufjani në kohën e tij detyrohet të 

lavdërojë, t‟u bëjë komplimente dhe t‟u dërgojë dhurata fëmijëve 

të Aliut. Mirëpo, në të njëjtën kohë ai shante Aliun. Në këtë 

mënyrë ai bënte dy gjëra të kundërta në të njëjtën kohë. Këtë e 

bënte për pushtet dhe për të marrë besën për pushtetin e Jezidit. 

 Ai e dinte se ishte triumfues me armë dhe me pasuri dhe i 

mposhtur në dinjitet e ndjenjësi. 

 Njerëzit e preferonin Aliun më shumë se ai sepse Muavije 

nuk mundej që t‟ja kalonte Aliut as nga afërsia që kishte me 

Profetin, as nga hyrja në Islam dhe as nga pozita që gëzonte në 

mesin e kurejshitëve.  

 Muaviu e anashkaloi afërsinë prej gjaku dhe hyrjen e tij prej 

të parëve në Islam dhe qëllimisht iu kundërvu personalitetit të 

Aliut në konfliktin e khilafetit. Ai (Muaviu) e akuzoi si përcarës të 

myslimanëve dhe urdhëroi për mallkimin e tij në minbere1 me 

shpresë se do të dobësohej pozita e tij që gëzonte në mesin e 

myslimanëve dhe do të vazhdonte pushteti i tij për të cilin 

mendonte se është triumfator. 

 Këmbënguli në këtë duke vrarë edhe njerëz që nuk i 

bindeshin atij në mallkimin e Aliut dhe në akuzat ndaj tij2. Ai 

kudërshtoi që t‟i përgjigjej kushtit të Hasan ibn Ali për të ndaluar 

                                                           
1 El Nesaihul Kafijeh, 90 dhe 91. El Gadijr, 10:312. 
2 Siç ishin: Haxher ibn Udij, Amru ibn el Hamk el Khazai, Rushejd el Hixherij, 
Abdullah ibn Jahja el Hadremij, Xhevejreh ibn Museher el Ubedij, Eufa ibn 
Hisn e të tjerë nga njerëzit e punëmirë (Allahu i mëshiroftë!). Gjithashtu: El 
Bidajetu uen Nihajetu, 8: 49-50. Tarijkhul Kufe, 285-292, 307-309. Sulhul Hasan i 
Al Jasijn, 320-360.  
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mallkimin ndaj babait të tij1. Me “urtësinë e tij” Muaviu nuk e 

kuptonte se kishte humbur dinjitetin dhe ndjenjat duke luftuar 

Aliun me pozitën që gëzonte. 

 Lavdërim si ky që ngre një njeri dhe ul vlerat e babait të tij 

është konsiderata më e ulët jo ndërmjet njerëzve, por edhe 

ndërmjet dy personave kundërshtarë garues. Kjo garë arriti 

kulmin pas disa brezash duke i ndarë dhe rrugët midis tyre. 

 

 

MARTESA E HUSEINIT 

 

 Kjo garë do të vazhdonte të kishte rrënjë të gjata duke mos 

mjaftuar tregimet e historisë, njerëzit kanë shtuar në të tregime 

për një tjetër konkurencë. Nga burime të sigurta përcillet tregimi 

për të cilin do të mjaftonte për të na treguar për dy zemra të 

lidhura fort. Ky është tregimi i martesës së Huseinit (Paqja qoftë 

mbi të!) me Zejneb bintu Is‟hak2 të cilën e dashuroi Jezijdi aq sa u 

marros pas saj dhe u sëmur për të3. 

 Zejnebja siç thuhet ka qenë shumë e njohur për bukuri në 

mesin e vajzave të kohës së saj. Ajo ishte martuar me Abdullah bin 

Selam el Kureshij, vali i Irakut i emëruar prej Muavijes4. 

U sëmur Jezijdi nga dashuria për të dhe e fshehu sekretin e tij nga 

të afërmit derisa ja zbuluan. 

 Pasi e mësoi Muavija sekretin e sëmundjes së tij dërgoi dhe 

thirri Abdullah bin Selamin dhe gjithashtu thirri me të Ebu 

                                                           
1 Shih atë çfrë ka përcjellë Al Jasijn në librin e tij (Sulhul Hasan, 315-317) nga ibn 
Ebi el Hadijd, nga Mes‟udij, Tabarij e të tjerë. Shih: El Kamil fij Tarijkh 3:207. El 
Nesaih el Kafijeh, 73, 94, 101, 194. 
2 Shiko burimet e mëparshme. 
3 Sihahu el lugatu 4:1260. 
4 Emri i tij është Refijf Alij. 
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Hurejren1 dhe Ebu Dardanë2. Ju drejtua të dyve duke thënë: Kam 

një vajzë e dëshiron që të martohet por nuk dëshiron tjetërkënd 

për bashkëshort përveçse Ibnu Selamin, për fenë e tij, mirësitë e tij 

pozitën e tij dhe dëshirën e Muavijes për ta nderuar dhe afruar. 

 U mashtrua Ibnu Selami me atë që i mbërriti dhe pranoi që 

të fejohej me vajzën e Muavijes. Për këtë qëllim Muavija ngarkoi 

Ebu Hurejren që ta njoftonte vajzën dhe të dëgjonte përgjigjen e 

saj. 

Përgjigja: ishte rënë dakort mes saj dhe babait të saj që ajo e 

pranonte atë që i kishte zgjedhur i atipor kishte frikë nga ndonjë e 

keqe apo mos e zinte zemërimi i Zotit. 

 Ibnu Selami e ndau gruan e tij por Muavija e theu betimin e 

dhënë duke u shprehur me fjalët e vajzës së tij e cila tha: Kam frikë 

prej një burri i cili ndau gruan e tij që është vajza e xhaxhait tim 

dhe gruaja më e bukur e kohës së saj. 

Thuhet se Huseini dëgjoi për këtë intrigë dhe kërkoi prej Ebu 

Hurejres që ti kërkonte dorën Zejnebes në emër të tij. 

 Ebu Hurejrja e njoftoi Zejneben lidhur me këtë çështje duke 

i thënë: “Ti ke kërkesa më të mira nga Abdullah bin Selami”. 

Ajo tha: “kush është”. 

I tha: “Jezijd bin Muavije dhe Husein bin Ali dhe që të dy i njeh 

shumë mirë, më mirë se çdo të kishe njohur çdo burrë tjetër”. 

 Zejnebja u këshillua me të për zgjedhjen e njërit prej tyre. 

Ebu Hurejrja i tha: “Nuk do të zgjidhja gojën e asnjërit përveçse 

asaj që ka puthur i Dërguari i Allahut të vini buzët e tua sipër 

atyre që ka vënë ai”. 

                                                           
1 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 24. 
2 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 25. 
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Ajo i përgjigjet: “Nuk zgjedh asnjë tjetër përveç Husein bin Alij i 

cili ishte kënaqësia e të Dërguarit të Allahut dhe udhëheqësi i të 

rinjve të banorëve të Xhenetit”. 

Muavija me inat dhe zemërim tha vargjet e mëposhtme: 
Pasuroje Umu Halid 

Zoti e çon përpara udhëheqësin 

 Huseini nuk qëndroi pa ja kthyer përgjigjen për gruan e tij 

duke thënë: “Unë nuk e futa atë në shtëpi dhe u martova me të 

nga dëshira për pasurinë dhe as për bukurinë e saj, por dëshirova 

që ta ruaja atë.1 

                                                           
1 El imametu ue el sijasetu 1:217-223, el itihaf bi hubi el eshraf 201-210. 
Siç thonë disa historianë dyshohet në vërtetësinë e këtij transmetimi. Ajo që na bën 
ne se ky transmetim është i vërtetë është: 
1- Një prej këtyre trasmetuesëve është Ebu Dardaja, por nëse shohim ditën e 
vdekjes së Ebu Dardasë gjejmë se ajo nuk na ndihmon në vërtetësinë e këtij. Kjo 
sepse ata thonë se ai ka vdekur dy vjet para se të vdiste Othmani. Dhe thuhet se ai 
ka vdekur në vitin tridhjetë e katër, tre, ose një në Damask. Thuhet se ka vdekur pas 
Sifijnit në vitin tridhjetë e tetë ose nëntë. Më e përhapura ose më e njohura tek 
njerëzit e dijes dhe njerëzit e hadithit është se ai ka vdekur gjatë halifatit të 
Othmanit dhe pasi është emëruar vali Muavija në Damask. El istijab 3:30 dhe 4:212, 
usudu el gabatu 4:160, 5: 175, el isabetu 5:47. 
2- E ka argumentuar Ibnu Ethijri për vërtetësinë e vdekjes së tij gjatë halifatit të 
Othman se po të kishte qenë gjallë do të përmendej pas vdekjes së tij. Por muk është 
përmendur. 
Ndoshta qëndrimi i Ebu Dardasë deri në vitin tridhjetë e tetë ose nëntë atë që e ka 
transmetuar Ibnu Atem në Futuhihi dhe Ahbari el Tual se Muavija dërgoi Ebu 
Dardanë dhe Ebu Umametu el Bahiliju tek Aliu dhe kërkuan prej tij që ti dorëzojnë 
vrasësit e Othmanit. Ata shkun tek Aliu dhe ja transmetuan atë. Kur në të njëjtën 
kohë rreth njëzet mijë vetë nga ushtria e tij bërtitën: ne e vramë Othmanin. U largua 
Ebu Dardaja dhe Ebu Umamja dhe nuk morën pjesë në ato luftra. El Futuh li ibni 
Atam 3:93-95. 
Sidoqoftë do të bazohemi në fjalën më të saktë dhe më të njohur apo do të bazohemi 
në transmetimin tjetër kjo ngjarje nuk mund të paraqitet historikisht. Kjo ngjarje 
ndodhi pas besës që i dhanë Jezijdit, pra pas vitit 49 hixhri vit në të cilin vdiq dhe 
imam Hasani. Imametu dhe sijasetu 1:196, Muruxhu el dheheb se ju dha besa 
Jezijdit për halife në vitin 59 hixhri dhe në këtë kohë Ebu Hurejra nuk ishte gjallë. 
Pra pasi kanë kaluar disa vite nga vdekja e Ebu Dardasë. Pra si ka mundësi që të 
ketë qenë Ebu Dardaja një prej atyre që e kanë prishur marrveshjen? 
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2- Nëse vdekja e Ebu Dardasë siç e përmendëm dhe më parë dhe lindja e Jezijdit në 
vitin 31 hixhri ashtu si përmend Mesudi, shiko Muruxhu el dheheb 3:63 apo si e 
përmendin dhe të tjerët el Bidajetu ue el Nihajetu 8:226, Tarijkhu el hulefau li sujuti 
205. 
3- Ky transmetim ka përmendur dhe një tjetër hero i cili duhet përmendur këtu ai 
është Abdullah bin Selam. Përmendet se ai ka qenë vali në Irak i emëruar nga 
Muabijetu bin Sufjan. 
Unë kam hapur shumë libra por askund nuk kam gjetur që të përmendet në asnjë 
prej tyre gjatë gjithë jetës dhe qeverisjes së Muavijes as në Irak dhe as në një krahinë 
tjetër një njeri i quajtur Abdullah bin Selam edhe pse historianët janë përkujdesur 
në mënyrë të veçantë dhe i kanë kontrolluar me kujdes të gjithë valinjtë e emëruar 
dhe shkarkuar vit pas viti në të gjitha krahinat, Tarijkhu el Islami Mahmud Shakir 
4:94-99 
4- Ky transmetim tregon se Abdullah bin Selami ka qenë vali në Irak i emëruar nga 
Muavija kur dihet fare mirë se pushteti i Muavijes është shtrirë në Irak pas vitit 41 
hixhri, pra pas marrveshjes së paqes që bëri me Hasanin dhe pas vdekjes së Ebu 
Dardasë që zgatipër një perudhë të gjatë. 
5- Kërkova në librat e historisë dhe gjeta të përmenden vetëm tre vetë më emrin 
Abdullah bin Selam. Dy prej tyre kanë qenë në një periudhë më të vonë nga ajo që 
bëhet fjalë pra kanë qenë gjatë shekullit të dytë hixhri, ndërsa i treti ka qenë 
Abdullah bin Selam el Haberi el Jehudi. Pra ky i fundit nuk besoj që të ketë qenë ai 
që ka patur për qëllim për shkaqet e mëposhtëme: 
E para: Ai nuk është kurejsh ndërsa transmetimi bën fjalë për një kurejshit ndërsa ai 
ishte israilijen ensarijen nga Beni Kajnuka. 
E dyta: Ai ka vdekur në vitin 43 hixhri ashtu si përmendet në burime të shumta si 
Usudu el gabatu 3:177, el Bidajetu ue el Nihajetu 8:27, el isabetu 4:81, etj. 
E treta: Mosha e Abdullah bin Selamit izraelitit në atë periudhë ka qenë e madhe 
dhe ka qenë shejh i moshuar dhe nuk përshtatet me atë moshë që është përmendur 
në transmetim mes tij dhe gruas së tij Urejneb e cila ka qenë në moshën e fëmijërisë 
dhe me të cilën u dashurua Jezijdi para se të martohej me Abdullahun. 
Pra si ka mundësi që të dashurohet një i moshuar pas bukurisë së një fëmije, dhe të 
preferohet prej saj dhe të kundërshohet kërkesa e një të riu i cili mbi të gjitha është 
dhe trashëgimtari i fronit të myslimanëve. 
E katërta: Ne nuk e dime se ky jehudiju ka shkuar në Irak sepse kjo nuk 
transmetohet as në librat e historisë dhe as në trtasmetime të ndryshme. 
6- Mënyra se si është transmetuar ky tregim nuk është i zakonshëm dhe është i 
çuditshëm ai më së shumti i përngjan tregimeve që transmetohen në përralla. Pra 
kjo tregon se ai nuk është i vërtetë por është një tregim i sajuar po qe se do ta 
krahasojmë me tregimet e tjera historike. 
7- Ajo që vërehet në këtë transmetim është mënyra që e ka ndarë Huseini ; Urnejbi 
që nuk është traditë e Ehli Bejtit. Ajo nuk është rrugë e ndjekur prej tyure dhe as 
zokon i zbatuar nga ta. 
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 Nëse kjo histori është e vërtetë edhe pse është transmetuar 

nga burime të sigurta atëherë është plotësuar ajo që mungonte nga 

armiqësia ndërmjet këtyre dy burrave. Zgjedhja e Jezijdit për 

halife ka qenë dhe pika e ndarjes ndërmjet tyre nga e cila nuk 

kishte më kthim mbrapa në rrugët e tyre të ndara siç e thamë edhe 

më parë. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
Së fundmi ka shumë tema që ne duam ti prekim rreth këtij transmetimi: Ajo që 
transmetohet për pozitën dhe respektin që gëzont Abdullah bin Selami ndër 
kurejshët, dhe respekti që gëzonte tek Muaija në veçanti. Gjithashtu Jezijdi ishte 
ankuar tek i atirreth çështjes së Urejnebit derisa u martua me një njeri tjetër duke 
ditur se Muavija nuk dinte gjë për dashurinë e të birit ndaj saj, por ai vetë donte që 
të fejohej me të për shkak të bukurisë dhe kulturës së saj që ishte e njohur ndër 
arabë. 
Qënia e Urejnebit shembull ndër gratë e kohës së saj për bukurinë e saj etj. Edhe pse 
nuk ka arritur ky tregim tek ne nëpërmjet librave të historisë dhe letërsisë 
megjithëse ata janë kujdesur dhe janë të mbushur me të tilla transmetime. 
Thuhet se Muavija i shkroi Jezijdit për atë që po ndodhte rreth kësaj çështje. Po ku 
ishte Jezujdi në atë kohë dhe pse ishte larguar nga Muavija kur dihet se ai ishte ndër 
këshilltarët kryesor të tij. 
Pra si ka mundësi që kjo histori është përhapur ndër njerëzit dhe është transmetuar 
në të gjitha krahinat si ka mundësi që nuk është përmendur në librët e historisë dhe 
nga historianët e mëdhenj që nuk kanë lënë asgjë pa përmëndur dhe jo këtë histori 
kaq të përhapur, këta historianë si: Taberiu, Ibnu Ethijri, Ibnu Kethijri, Jakubi etj. 
Ata transmetonin gjithshka që lidhet më halifet e Beni Umejeve dhe Beni Abasët. Si 
mund ta mohojë Muavija se ai ka mashtruar Abdullah bin Selamin? Përse kërkoi që 
të këshillohej me Ebu Dardanë duke qenë shumë larg prej tij? Përse përzgjodhi Ebu 
Dardanë që të përfaqësohej prej tij? Etj pyetje si këto. 
Por nëse do të shohim se cilat ishin shkaqet që kanë çuar në krijimin e kësaj historie 
të rremë mund të shtojmë përveç atyre që thamë në fillim se ka qenë dëshira për të 
ulur sadopak gjynahet e Jezijdit me vrasjen e Huseinit, pra që do të thotë se aty ka 
pasur armiqësira dhe inate të vjetra. Dhe se ka qenë Huseini shkaku për ekzistencën 
e tyre. Pra ky ka qenë nga shkaqet kryesore. 
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DY KUNDËRSHTARËT 

BARAZPESHA NDËRMJET TYRE 
 

 Makrijzi1 e ka përbledhur konkurencën ndërmjet 

Hashimijëve dhe Emevijëve në dy vargje: 

Abdu Shemsi luftoi Beni Hashimin 

si dhe Shejbja me Velijdin 

Ibnu Harbi kundër Mustafasë  

si dhe Ibnu Hindi 

me Alinë dhe Huseini me Jezijdin2 

 Do të paraqesim në përfundim të këtij kapitulli një 

përmbledhje të shkurtër për këtë përplasje midis pjestarëve të dy 

familjeve për të krijuar një mendim të saktë, megjithëse ne do të 

përpiqemi të njohim përballjen midis dy kundërshtarëve të 

përhershëm Hashimijëve dhe Abdu Shemsit tek personalitet e 

Huseinit dhe Jezijdit. 

 Cila është peshorja që do të peshojë këta dy burra, nuk ka 

argument absolutisht më të mirë se këta dy burra. 

 Cili është ai njeri që ka fituar kur duhet që të dështonte dhe 

humbiste ashtu si fitoi Jezijd bin Muavije në luftën e tij kundër 

Huseinit. Nga këta dy kundërshtarë cili prej tyre kishte të drejtë të 

padiskutueshme mirësitë e qarta e të panumërta përveçse Husein 

bin Ali përmbi kundërshtarit të tij Jezijd bin Muavije. 

 Ndryshimi ndërmjet këtyre dy kundërshtarëve në shumë 

raste varet dhe nga ndryshimi ndërmjet Hashimijëve dhe 

Emevijëve pra nga dallimet që kanë dy familjet. Këto dallime kanë 

                                                           
1 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 26. 
2 El Niza-atu ue tekhasum 59. 
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qëndruar dhe ekzistuar për një periudhë përafërsisht shtatë 

shekullore. Gjatë këtyre shekujve nuk është shfaqur asnjë Emevij i 

cili nuk ka nxjerë në pah cilësitë dhe veçoritë e familjes dhe fisit të 

Beni Umejes, gjithashtu nuk është shfaqur asnjë Hashimi veçse ke 

vërejtur tek ai cilësitë dhe veçoritë më të mira që arrijnë 

shembullin më të lartë tek Muhamed bin Abdullah (Paqja qoftë mbi 

të!). 

 Hashimijët dhe Emevijët rrjedhin nga e njëjta pemë pra janë 

me orgjinë të njëjtë e cila buron nga Abdu Menafi, pastaj prej 

kurejshve në orgjinën e tyre të hershme1. 

 Gjithësesi të dyja familjet ndryshojnë në moral dhe në 

cilësitë e tyre dhe nëse kanë prejardhje nga i njëjti burim. Beni 

Hashim në përgjithësi dallohen për asketizëm largim nga dynjaja 

dhe fetarë kjo në veçanti dallohet tek fëmijët e Fatimesë së ndritur, 

kurse Benu Umeje në përgjithësi dallohen për udhëheqësa dhe 

janë të dhënë pas psurisë kjo shihet tek pasardhësit e Abdu 

Shemsit nga babai dhe nëna. 

 Shpjegimi i këtij ndryshimi edhe pse me prejardhje të njëjtë 

nuk ka ndonjë vështirësi të madhe. Dy vëllezër në një shtëpi 

mund të ndryshojnë në sjellje, moral dhe punë, siç edhe 

ndryshojnë dhe dy të largët nga nëna të ndryshme kjo sepse 

ndryshon orgjina prejardhja dhe trashëgimia e tyre në degë dhe 

rrënjë. Në këtë kontekst ndryshon ndonjëherë dhe ngjyra dhe 

cilësitë në të njëjtën prejardhje duke marrë çdo degë një veçori nga 

veçoritë e trashëgimisë. 

 Është e vërtetuar dhe nuk ka mospajtime në të se midis 

Abdumutalibit dhe Umejes ka pasur dallime në paraqitje, gjatësi 

dhe veçori të tjera. 

                                                           
1 Sihahu el lugatu 5:1860. 
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 Në pasardhësit e Umejes1 ka dyshime që do t‟i prekim ato 

dhe nuk do të shtojmë asgjë më tepër. 

 Dagfal En-nisai shkoi tek Muavija dhe i tha: “Kë ke parë si 

udhëheqës të kurejshitëve?”. I tha: “ Kam parë Abdulmutalib bin 

Hisham dhe Umeje bin Abdi Shems”. Mi përshkruaj ata i tha. 

 Muavija thotë: “Abdulmutalibi ishte i bardhë, i gjatë, i 

pamshëm, në ballë i ndrinte drita e profetësisë dhe krenaria e 

udhëheqjes, rreth tij silleshin dhjetë djemtë e tij si luanët e pyllit”2. 

I tha më përshkruaj Umejen? 

Tha: “Ishte një plak i shkurtër, i dobët, trup i plogësht të cilin e 

udhëhiqte robi i tij Dhekvani”. Muavija i thotë: “ Mmhh! Ai ishte 

djali i tij Ebu Amru”. Dagfali i përgjigjet: “Kjo është ajo që thoni ju 

pasi keni biseduar me të, kurse unë e njoh ashtu si ta tregova ty”. 

Tregon el Hejthem bin Adij3 në librin e tij ELMETHALIB se Ebu 

Amru bin Umejetu ishte rob i Umejes emri i tij ishte Dhekvan, më 

pas ju bashkangjit atij. 

 Ebu Ferexh el Asbahani4 ishte prej Emevijëve e lexoi atë çka 

pamë më lartë5 dhe as nuk e hodhi poshtë dhe as që e 

kundërshtoj. 

 Gjithashtu le të shohim ndryshimin midis Beni Hashim dhe 

Beni Umeje në sjelljen, moralin dhe cilësitë e tyre në xhahilije, para 

Islamit. 

 Hashimijët kanë qenë prej atyre që ishin gjithmonë të 

gatshëm për të ndihmuar, i gjendeshin pranë nevojtarit dhe 

bashkëpunonin me të kurse Beni Umejet nuk ishin të tillë, ata nuk 

morën pjesë në aleancën të cilën e lidhën Beni Hashim dhe aleatët 
                                                           
1 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 27. 
2 El reud el anif 3:25. 
3 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 28. 
4 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 29. 
5 Sherh nehxhul el belagatu li ibni Ebi el Hadijd 8:159. 
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e tyre e cila ishte një aleancë ku ranë dakort një grup nga paria e 

kurejshitëve që të ishin në krah të nevojtarit deri sa të shkonte në 

vend e drejta, si dhe të jepnin një pjesë të kohës dhe pasurisë së 

tyre në këtë drejtim, të mbronin të dobtin prej të fortit si dhe të 

ndalonin dhunën ndaj të huajit. 

 Shkak për këtë aleancë u bë As bin Vail1 i cili bleu mall2 

prej një tregtari dhe nuk ja dha lekët. Atëherë e ndihmuan 

tregtarin e huaj nga një kurejsh që të merrte të drejtën e tij3. 

 Kur shkoi Abdumutalib dhe Harb bin Umeje tek Nufejl bin 

Adij ai ia përfundoi porosinë Abdumutalibit kurse Harbit i tha: 

Babai yt tradhëtoi kurse babai i tij është i dëlirë 

dhe elefanti u largua nga vendi i shenjtë4. 

 Me këtë tregonte për elefantin e Ebrehasë i cili sulmoi 

Mekën. Ai i thotë për Umejen se është një i paturp që shkonte me 

gratë aq sa një herë e qëlluan me shpatë sepse deshi të kapte një 

grua nga Beni Zehretu5. Është për t‟u habitur në mardhëniet e tij 

bashkëshortore dhe familjare. Atij iu bashkangjit robi i tij 

Dhekvani i cili u martua me gruan e tij gjatë jetës së tij, gjë e cila 

nuk ishte dëgjuar ndonjëherë më parë në mesin e parisë së 

xhahilijes të kishte ndodhur. 

 

 

 

 

                                                           
1 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 30. 
2 Lisanu el arab 12:368. 
3 Sherh nehxhul el belagatu li ibni Ebi el Hadijd 8:138-139, muruxhu el dheheb 
2:276-277. 
4 Sherh nehexh el belagatu li ibni Ebi el Hadijd 8:141, el niza-atu ue el tehasum 
41, 42. 
5 Sherh nehexh el belagatu li ibni Ebi el Hadijd. 
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NDRYSHIMI NË EDUKATË 

 

 Le ti lëmë mënjanë ndryshimet në natyrën dhe prejardhjen 

e tyre dhe le të shohim dallimet në edukatë dhe zakone me 

ndryshimet e pamjes trupore ku do të shohim se mundet që të 

shpjegosh dhe të bësh dallimin në mesin e pasardhësve të 

Hashimit dhe Abdu Shemsit pas dy ose tre brezash. 

 Beni Hashim punonin më së shumti në udhëheqjen fetare 

kurse Beni Abdu Shems punonin më së shumti me tregti dhe 

udhëheqjen politike duke bërë çdo gjë që bënin në xhahilije që nga 

kamata, padrejtësia, mashtrimi, rryshfeti etj. 

 Nuk është aspak çudi që të dallojnë me këtë diferencë 

midis moralit të sinqertë dhe atij të shtirë (dyshimtë) dhe ndërmjet 

rrugëve të besimit dhe rrugëve të hileve për të fituar. 

 Këtu përputhen shumë parashikues të xhahilijes në 

përshkrimin e udhëheqësve fetarë me cilësi si: hipokrizi, dinakëri, 

injorantë, shkues pas dëshirave të shfrenuara, por ata i 

përshkruajnë me këto cilësi kur janë të informuar për gënjeshtrat 

që veprojnë nga shenjat e parashikimeve dhe mënyrat e adhurimit 

duke i marrë ato të gatshme dhe duke i trasformuar në atë që ju 

përshtatet më së miri atyre për të përfituar aq sa munden nga 

pasuria dhe mundësitë e atyre të humburve dhe injorantëve. 

 Pasardhësit e Hashimit nuk ishin prej atij modeli të 

parashikuesëve të humbur. Gjithashtu nuk ishin prej të 

mashtruarve nga fallxhorët që të mashtronin besimtarët dhe të 

sinqertët por ishin besimtarë të Shtëpisë dhe të Zotit të Shtëpisë. 

 Besimi i tyre arriti deri në atë gradë aq sa Abdulmutalibi 

gjyshi i Profetit (paqja dhe bekimet e All’llaut qofshin mbi të!) gati sa 

nuk bëri kurban djalin e tij për Zotin e Shtëpisë kjo sepse ai u 
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betua se: “Nëse do ti jetonin dhjetë djem, njërin prej tyre do ta 

bënte kurban në Qabe”. Ai u tërhoq prej betimit të tij vetëm pasi 

dëgjoi fjalën e parashikuesit (fallxhorit) dhe pasi e kishte hedhur 

tre herë llotarinë1. 

 Shembulli i lartë i moralit është binjaku i udhëheqësit fetar 

të cilin ai e zbaton në atë për të cilin thërret dhe ishin Beni Hashim 

trashëgimtarë të një materiali të tillë në familje e cila ruante cilësitë 

e udhëheqjes fetare, të besimit të palëkundur, përkushtimin në 

ndjekjen brez pas brezi, edukatë e cila rritet në familje duke u 

forcuar pas ardhjes së profetësisë dhe pasohet prej 

trashëgimtarëve, shembullit të nipave të tij dhe njerëzve të afërm. 

 Ti do të zbresësh në zemrat e trashëgimëtarëve të fëmijëve 

të Aliut dhe Zahrasë (Fatimesë) njëqind vjet dhe katërqind vjet më 

pas do të shfaqet ty një burrë nga njerëzit e saj i cili të parafytyron 

ty dhe mendon se kjo distancë kaq e largët nuk është larguar 

asnjëherë dega nga rrënja përsa i përket cilësive dhe zakoneve, 

sikur të ishte vetëm largësi ditësh të kufizuara dhe jo qindra dhe 

qindra vite. 

 Ai nuk qëndron që të arrijë çudira pasi këto janë virtyte të 

larta që nuk ka dyshim në to. Ti dëgjon një njeri që flet dhe i 

përgjigjet çdokujt që e pyet, e sheh që punon dhe e shpërblen këdo 

që punon, nuk gabon në fjalën dhe punën e tij të guximshme dhe 

të sinqertë as në mprehtësinë dhe përbushjen e detyrimeve të cilat 

i ka bërë të njohura Aliu dhe familja e tij dhe të gjitha këto 

përmblidhen në dy fjalë të cilat tregojnë kuptimin më të sinqertë 

që janë: “Arti i kalorësisë dhe sporti”. 

 Natyrë e çiltër, gjuhë e pastër, i fuqishëm në familje ku 

bashkohen fiziku dhe morali, nuk pyet se sa humbet nga përfitimi 

                                                           
1 El Muntedhim 2-192, El Kamil fij Tarijkh 2:2-4, Sherh nehexh el belagatu li ibni 
Ebi el Hadijd 8:148, el Bidajetu ue el Nihajetu 2:248-249. 
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nëse është në rrugë të drejtë sipas sunetit i dobishëm dhe i 

vendosur. 

 Prej Jahja bin Umer deri tek Ali bin Ebi Talib ndajnë pesë 

ose gjashtë breza por megjithatë Jahja bin Umer ta përshkruan ty, 

pra kjo është një ekspoze e shkurtër ose një sekuencë nga Ali bin 

Ebi Talib në një aspekt prej aspekteve. 

Kush e përshkruan ashtu si e përshkroi shkrimtari i njohur emevi 

Ebu Ferexh el Asbahani: “Ai ka qenë një burrë kalorës, trim, trup i 

fortë dhe i mbledhur me zemër larg nga kënaqësitë e rinisë dhe të 

tjera si këto”1. 

 Ajo që transmetohet prej tij është se ai ka jetuar në Bagdad 

ku ka pasur një shtyllë hekuri të rëndë që e mbante me vete e cila 

ishte dhe shtëpia e tij. 

 Hidhërohej dhe robi e robëresha prej modestisë së tij. 

Shtyllën e varte në qafën e tij dhe askush nuk kishte mundësi që 

t‟ja hiqte derisa ia hoqi Jahja (Paqja qoftë mbi të!)2 edhe kur ja 

ndërprenë furnizimin prijësit dhe ja ndaluan racionin nga depot e 

shtetit dhe ishte i uritur ai ia jepte ushqimin por nuk e pranonte 

atë duke thënë: “Nëse jetojmë do të hamë”3. 

 Pas kësaj u ngrit në kryengritje dhe arritën pasuesit e tij 

deri në Bagdad ku u doli përpara një ushtri e madhe e cila e shtypi 

këtë kryengirtje. Disa arabë i shkuan pranë dhe i thanë: “O filan a 

nuk e shikon se je i mashtruar, ky kalë sapo ka mbërritur”. I hipi 

kalit dhe vrapoi për te komandanti i ushtrisë tjetër ku e qëlloi atë 

me një goditje vdekjeprurëse u tërhoq i humbur dhe pas e ndoqën 

                                                           
1 Mukatilu talibijn, 420. 
2 Mukatilu talibijn, 420. 
3 Tarijkhu Taberij, 8:230. 
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shokët e tij me të cilët u ul një orë duke mos pyetur se çdo të 

ndodhë më pas1. 

 Kur rreth tij u mblodhën ushtarët deri sa e vranë. Njerëzit 

akuzuan shokun e tij El Hejdem el Axheliju se ishte ai që spiunoi 

dhe e mashtroi atë për të hyrë në betejë2. Ky burrë u betua me 

ndarjen e gruas së tij se nuk kishte të bënte aspak me humbjen e 

tij. Ai shtoi gjithashtu se: “Jahja përparonte i vetëm unë e ndalova 

atë por ai nuk pranoi dhe vazhdoi ashtu, pashë atë tek luftonte i 

rrethuar në mes të ushtarëve e vërejta kur u vra dhe u largova me 

njerëzit e mi. 

 Jahjai ishte dëshmor. Këtë e deklaroi Ibnu Rrumi3 elegjinë e 

tij të njohur ku përshkruante luftën dhe vrasjen e tij. Ajo është e 

gjatë dhe midis vargjeve shohim pjesën që flet për prijësit e kohës 

së tij: Ibnu Rrumi ka bërë një shpjegim dhe përshkrim shumë të 

goditur, sepse Jahjai dhe paraardhësit e tij nuk ishin tjetër veçse 

Aliu i vogël që shkon në gjurmët e Aliut të madh ose thënë 

ndryshe degë e begatë që del prej pemës së madhe “dhe dega 

është e njëjtë me atë prej nga del”. Nëse nuk do të ishte kjo fuqi e 

këtyre gjurmëve në themel të familjes së Talibijinëve nuk do të 

kishte arritur në këtë pamje të qartë pas gjashtë brezash. 

 Ne shohim Jahja bin Umer pas këtyre brezave i cili me 

shtyllën e hekurit dhe guximin e tij që nuk frikësohet dhe 

drejtësinë e tij me të cilën nuk shtrembëron, mashtron apo 

tradhëton sikur është një kopje tjetër nga gjyshi i tij i madh i cili në 

portën e Hajberit duke udhëhequr luftëtarët ai i hap rrugën Amru 

bin Ved të printe qindra trima dhe të përqëndrohet në mesin e 

                                                           
1 Mukatilu talibijn, 421. 
2 Shiko burimin e mëparshëm 422. 
3 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 31. 
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rreshtave i zbuluar dhe i shfaqur në formë luftimi me pazmore të 

ulura. 

 Beni Umejet nuk kishin në të kundërt të kësaj1 fat të 

ngjashëm nga krijesa shembullore dhe cilësit fetare dhe nuk ishte 

shfaqja e Profetit në një familje që ishte në konkurencë me familjen 

e tyre si një shkak për të forcuar më tepër pozitat e saj ashtu si 

mburreshin pjestarët e kësaj shtëpie në degët e zanafillës, por 

ndoshta ka qenë një çështje që të kalonte me të nga një pozicion i 

fshehtë në cilësi që të përballen më ato vlera, si dhe veçori që të 

kompesojë çfarë humbi nga veçoritë që mundi të fitojë para 

shfaqjes së profetësisë dhe pas saj. Natyra e tyre e cila i përgatiti 

ata në fushën e tregtisë dhe ju shtoi kënaqësinë për t‟i hyrë 

politikës. Shumë prej prijësve të tyre u bënë të njohur me mirësitë 

dhe me të metat e tyre gjithashtu. Për ta u përhapën cilësi2 si: 

butësia, durimi, dinakëria, dhe e eksperienca ashtu si u përhapën 

dhe cilësitë e tjera si: 

shkathtësia, lakmia, pritja nga të tjerët dhe bukuritë e jetës. 

 Husein bin Ali u përball me Jezijd bin Muavije si 

përfaqësues të dy familjeve siç u bërballën në shumë raste dhe 

cilësi, por ata të dy dallonin në përfaqësimin e familjeve të tyre 

njëlloj si dallonin në aspekte të tjera ndërmjet tyre. Husein bin Ali 

ishte një shembull me cilësitë më të mira të Hashimijëve, ndërsa 

Jezijd bin Muavije nuk përfaqësonte veçoritë më të mira të 

Emevijëve por në të dalloheshin shumë të meta të familjes së tij 

dhe nuk ishte në shkallën e duhur përveçse në pak aspekte. 

 Këtu nuk është momenti që të sqarojmë me detaje veçoritë 

e këtyre dy burrave dhe atë që përfaqësojnë ata, por nxjerrim atë 

                                                           
1  El Megaziju li uakidiju 1:470-471; El Kamil fij Tarijkh 2:124;  Tarijkh ebi el 

fidau 1:195-196. 
2 El Nesaih el kafijetu 303. 
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që është e mjaftueshme për t‟u vënë në peshore, peshoren e 

bamirësisë dhe përfitimit në këtë ngjarje të madhe nga ngjarjet e 

historisë arabe të cilës rrallë mund t‟i gjejsh të tillë në të gjithë 

historitë. 

 

 

POZITA E HUSEINIT 

 

 Lufta nëse do të ishte e gjitha një betejë midis bamirësisë 

dhe përfitimit, atëherë veçoria e parë e cila duhet që të theksohet 

këtu për Husein bin Ali (Paqja qoftë mbi të!) prej tyre është veçoria 

e prejardhjes së tij fisnike si dhe pozitën që gëzonte ai nga 

dashuria e Profetit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!). 

 Çdo historian që shkruan për këtë ngjarje qoftë arabë, apo 

nga myslimanët apo nga jo arabët dhe dhe jo myslimanët, beson 

tek Muhammedi apo e mohon atë dhe të tjerë prej profetëve, por 

ai gabon në analizën e ngjarjeve historike nëse e nënvleftëson këtë 

veçori të cilëm e prekëm. Ajo është veçoria që i takon më së 

shumti për t‟u theksuar në luftën ndërmjet tij dhe ndërmjet 

Jezijdit. 

 Nuk është e rëndësishme që të besojë historiani në vlerën e 

kësaj prejardhjeje fisnike në shpirtin e tij apo në vlerën e njohurive 

të dijetarëve, apo në mendimet e mendimtarëve, por është e 

rëndësishme se pasuesit e Jezijdit besonin në të drejtën e kësaj 

prejardhjeje fisnike në ruajtjen dhe dashurinë, dhe me këtë, ata u 
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dhanë pas pasurisë dhe i lanë ndjenjat e tyre, pra u bashkuan me 

grupin e Jezijdit dhe u larguan nga grupi i Huseinit1. 

 

Sikur mos të ishte kjo veçori tek Huseini nuk do të ishte kaq e 

qartë lufta ndërmjet përfitimit dhe bamirësisë tek të dy grupet, 

nuk do të ishte ky ndryshim veçorish, beteja nuk do të kishte 

gjithë këto argumente të cilat i zbuloi shpirti njerëzor në të dy 

krahët e forcës, me mosmarrveshjet e të cilave rrodhën ngjarje për 

popujt dhe njerëzit në kohë të largët dhe do të vazhdojnë këto 

mosmarrveshje për një kohë të gjatë2. 

Huseini me këtë veçori ishte njeriu më i dashur në zemrat e 

myslimanëve, si dhe njeriu që e meritonte më së shumti simpatinë 

e tyre. 

Ishte vetë Profeti (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) që i vuri emrin dhe para tij i vuri emrin vëllait të tij3. 

 Ka thënë Aliu (Paqja qoftë mbi të!): “Kur lindi Hasani ia vura 

emrin Harb, erdhi i Dërguari i Allahut dhe më tha: më tregoni 

djalin tim, si e quajte? I thashë Harb, ai është Hasani më tha. 

Ndërsa kur lindi Huseini e quajta Harb. Erdhi Profeti dhe tha: Më 

tregoni djalin tim? Si e quajte? I thashë Harb, ai është Huseini më 

tha4. 

                                                           
1 Musned Ahmed 1:98 dhe 118; El Edeb el mufred 245; El Dhurijetu el tahiretu 

120; El Mustedrik ala sahijhejni 3:180;  El Istijab 1:436; Metalibu es su'l 2:51; 

Kenzul Ummal. 
2 Tarijkh el medijnetu dimeshk 14:171; El Menakib li ibni shehr el eshueb 4:71; 
Dhehairu el akabiju 143;  Mexhmea el zeuaid 9:201; Nuru el ebsaru 254; Fadailu 
el hamsetu min el sihah el sitetu 3:311. 
3  Sunenu el irmidhiju 5:658; Tarijkh medijnetu dimeshk 14:153; El Duru el 
nedhijm 778. 
4 Dhehairu el akabiju 126; Fadailu el hamsetu min el sihah el sitetu 3:313. 
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 Gjithë dashuria që ishte në zemrën e të Dërguarit të Allahut 

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

fëmijët është shprehur tek Huseini dhe vëllai i tij. Ai kishte një 

dashuri të madhe për pasardhësit e tij trashëgimtarë. I Dërguari i 

Allahut nuk pranonte lëndimin e tyre dhe nuk dëshironte ti 

dëgjonte ata dhe asnjë tjetër duke qarë gjatë fëmijërisë së tyre 

duke ditur se sa shumë qajnë fëmijët e vegjël. 

 Një ditë kur doli nga shtëpia e Aishes, kaloi nga shtëpia e 

Fatimes dhe dëgjoi Huseinin duke qarë dhe i tha: “A nuk e di ti se 

qarja e tij më lëndon1?”. 

 Sa herë i thoshte asaj: “Ma thirr këtu djalin tim”. Ai u 

merrte aromën atyre dhe i mbështillte fort rreth vetes, nuk 

largohej derisa i bënte ata për të qeshur dhe t‟i linte duke qeshur. 

 Transmetohet prej Ebu Hurejres se Profeti (Paqja dhe bekimet 

e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ia tregonte gjuhën e tij 

Huseinit, fëmija shikonte kuqësinë e gjuhës së tij dhe buzëqeshte. 

Prezent në disa raste ishte dhe Ujejnetu bin Bedr e cili e pyeti i 

habitur: “A e bën këtë kështu me ty? I tha: për Allahun unë kam 

një djalë dhe nuk e kam puthur kurrë!”. Tha Profeti (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!): “Kush nuk 

mëshiron nuk do të mëshirohet2”. 

 Një natë doli gjatë namazit të jacisë dhe kishte marrë me 

vete Hasanin dhe Huseinin i la ata dhe pasi u thirr ezani, e 

zgatisexden e namazin. Thotë transmetuesi i hadithit: “Ngrita 

kokën dhe pashë një fëmijë hipur në shpinën e të Dërguarit të 

Allahut dhe ai ishte duke bërë sexhde. U ktheva sërish në 

                                                           
1  El Mustedrik ala sahijhejni 3:181; El Menakib li ibni shehr el eshueb 4:71; 
Kenzul Ummal 13:668. 
2 El Menakib li ibni shehr el eshueb 4:50; El Kafi 1:456; El Uafi 3:757. 
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sexhde”1. Pasi përfundoi namazi i thanë o i Dërguari i Allahut ti e 

zgjate shumë sexhden aq sa kujtuam se mos ndodhi ndonjë gjë e 

keqe apo të kishte ardhur vahji”. 

 Tha: “Asnjë prej këtyre nuk ishte por një prej fëmijëve të mi 

kishte hipur në shpinën time dhe nuk desha që ta nxitoja të ulej”. 

 U ngrit i Dërguari i Allahut duke u folur njerëzve kur erdhi 

Hasani dhe Huseini të cilët kishin veshur këmisha të kuqe ecnin 

dhe luanin. Profeti (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) u ul nga minberi i mori ata mes duarve dhe tha: “Të 

vërtetën ka thënë Allahu, Dhe, dijeni se pasuria e juaj dhe 

fëmijët tuaj janë vetëm një sprovë, (suretu El Enfal 8), i pashë 

këta të dy fëmijë që shkonin dhe luanin, nuk durova dot derisa 

ndërpreva fjalimin dhe i mora pranë vetes2. 

 Nuk ekziston asnjë mysliman në kohët e lashta dhe në 

kohën tonë moderne që ta dojë Profetin e tij si i donin besimtarët 

profetët e tyre, e pas kësaj të ishte për ta peshorja e lehtë për këtë 

dhembshuri e cila përshkonte zemrën e tij bujare për nipërit e tij 

që i donte më shumë se gjithë njerëzit3. 

 Me këtë dashuri profetike u rrit Huseini duke u bërë një 

prej personaliteteve simbolike, prej të cilës orientohen popujt dhe 

kombet për të marrë shembullin e dashurisë, krenarisë, dhimbjes 

dhe heroizmit4. Ai është i dashur prej të gjithëve për krenarinë e 

tij, si dhe është model simpatie, mëshire dhe keqardhjeje, 

gjithashtu, vetëm tek ai është plotësuar lidhja e gjakut dhe lidhja e 

përzemërsisë. 

                                                           
1  Musnedu Ahmed 5:354; Sunenu ebi Davud 1:290; Sunenu el Tirmidhij 5:658; 
El Menakib li ibni shehr el eshueb 4:71; Kenzul Ummal 13:663. 
2 El Kafi 1:456; El Uafi 3:757; Fadailu el hamsetu min el sihah el sitetu 3:310. 
3 Suretu "El Enfal", 28. 
4 Ne nuk biem dakort me Akadin në këtë pikë. 
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 Huseini arriti me këtë dashuri në një gradë që me kalimin e 

kohës pozita e tij u bë prej personaliteteve simbol, disa prej atyre 

që janë marrë me studimin e jetës së tij thonë se me shtatëzaninë, 

lindjen dhe gjidhënien e tij ka disa mrekulli. 

 Kanë thënë disa prej tyre: “Nuk ka lindur asnjë fëmijë për 

gjashtë muaj e të ketë jetuar, përveç dy Husein bin Ali dhe Isa bin 

Merjem”. 

 Të tjerë kanë thënë: “Huseini (paqja qoftën mbi të!) nuk e ka 

ushqyer nëna e tij dhe asnjë femër tjetër. Fatimja pati probleme 

kur lindi Huseini dhe u tha qumështi i saj, i Dërguari i Allahut 

kërkoi një grua tjetër për ta ushqyer por nuk gjeti, atëherë vinte 

dhe i jepte gishtin e tij ta thëthinte dhe Allahu në gishtin e të 

Dërguarit të bënte ushqim për të. Këtë veprim e bëri dyzet ditë 

dhe netë. Pra, Allahu i Madhëruar e formoi mishin e Huseinit prej 

mishit të të Dërguarit të Tij. 

 Janë transmetuar dhe shumë legjenda të tjera të cilat janë 

përhapur në popuj për këtë personalitet simbolik të cilin e forcon 

dhe e lartëson më shumë një lindje jo si lindjet e tjera, një rritje dhe 

edukatë pranë Profetit,dhe e ndjekin ose mendohet se në të ka 

pasur mrekulli. 

 Me të vërtetë Huseini ishte një personalitet i plotë. Për atë 

figurë simbolike rreth të cilës janë mbledhur breza të tërë para se 

ta shohin fëmijët e brezit të tij këtë të vërtetë. 

Ta mbushte syrin dhe zemrën me moral dhe pamje fizike, kulturë 

dhe sjellje, ngjasonte nga gjyshi dhe babai i tij, por më së shumti 

në fortësi kishte marrë prej babait. 
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 Ka thënë Aliu (Paqja qoftë mbi të!) për Hasanin: “Me të 

vërtetë ky djali im do të dalë prej kësaj rruge, kurse më së shumti 

që më ngjan mua prej njerëzve të mi, është Huseini”1. 

 Një pjesë e të besuarve kanë thënë: “Më së shumti Hasani 

ishte i butë dhe i duruar si Profeti, ndërsa Huseini i fortë (ashpër) 

si Aliu2. 

 

CILËSITË E HUSEINIT 

 

 Huseini mësoi në fëmijërinë e tij më të mirat që mund të 

mësonin fëmijët e moshës së tij, nga dituria, edukata dhe 

kalorësia. Tek ai kthejnë shumë prej sufistëve dhe udhëheqësve 

fetarë dispozitat të cilat bazohen ata duke i kthyer tek Ali bin Ebi 

Talib3. 

Atij i ishte dhënë mënyra e predikimit me një lirshmëri të gjuhës, i 

qartë në argumenta, zë të plotë dhe të bukur. 

 Nga kujtimet e tij mbreslënëse është fjala e tij kur u 

përshëndet, nda nga Ebu Dherri4 të cilin e përzuri Othmani nga 

qyteti i Medines pasi më parë e kishte përzënë Muavija nga 

Shami: “O xhaxhai im! Allahu është ai që ka fuqinë që të 

ndryshojë çdo gjë që sheh, Allahu çdo ditë është në ndihmë të 

robit, njerëzit të mohuan nga dynjaja e tyre dhe ti ju mohove atyre 

fenë, ty nuk të pasuron ajo që ata ta ndaluan por ata janë në nevojë 

për atë çka ti ju mohove, kërko nga Allahu durim dhe ndihmë, 

mbrohu me fuqinë e tij prej lakmisë dhe pikëllimit, durimi është 

                                                           
1 Tarijkh Medijnetu Dimeshk 14:177. 
2 El duru el nedhijm 489. 
3 Tabakatu el eulijau 493. 
4 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 32. 
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prej fesë dhe fisnikërisë, lakmia nuk bie rrizk dhe pikëllimi nuk e 

vonon exhelin”1. 

 Atë kohë ai ishte rreth të tridhjetave. Këto fjalë ishin simbol 

i plotë i jetës së tij qëkur erdhi në jetë dhe deri sa u nda prej saj në 

fushën e Kerbelasë. 

Janë transmetuar prej tij shumë vargje të cilat përmbajnë urtësi.  

Ja disa prej tyre:  

Kënaqu me Krijusin jo me krijesën 

kënaqesh me të sinqertin nga gënjeshtari 

Kërko furnizim nga Mëshiruesi dhe nga mirësitë e tij 

nuk ka furnizues tjetër përveç Allahut 

Kush mendon se njerëzit do ta pasurojnë 

nuk ka tek Rrahmani garanci2 

 

dhe po ashtu dy vargje për gruan dhe vajzën e tij: 

Gjithë jetën time do të dëshiroja një shtëpi 

të kishte në të qetësi dhe Rebabun 

I dua ato të dyja dhe do ta shpenzoja gjithë pasurinë time 

dhe nuk kishte qortues për të më këshilluar. 

 Këto dy vargje janë të vërteta në prejardhjen e tyre apo nuk 

janë, përshkruajnë edukatën e tij në familje dhe me të afërmit e tij. 

Ai ishte prej baballarëve të dhembsur me fëmijët e tij dhe më i 

përsosuri në mardhënie me gratë e tij. 

 Nga besnikëria e grave të tij pas vdekjes së tij është: Rebabi3 

ajo e cila u përmend në vargjet e mësipërme. Dëshironte që të 

martohej me të një prej fisnikëve kurejsh pas vrasjes së tij, por ajo 

u përgjigj; nuk dua që të kem vjehërr tjetër, përveç të Dërguarit të 

                                                           
1 Sherh nehexh el belagatu li ibni ebi el Hadijd 8:373-374; El Gadijr 8:351. 
2 Tarijkh Medijnetu Dimeshk 14:186; El Bidajetu ue el Nihajetu 8:209. 
3 El Egani 15:87 dhe 89; El Bidajetu ue el Nihajetu 8:210; Nesmetu el sihr 2:133. 
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Allahut dhe qëndroi një vit pa u martuar derisa u sëmur dhe vdiq. 

Ajo nuk e ndali hidhërimin dhe vajtimin për të1. 

 

 

MORALI I TIJ BUAJAR 

 

 Huseini shtroi një rrugë për ata që do të vinin pas tij me 

edukatë familjare e cila i përshtatej familjes ku u rrit dhe u 

mbështet në të që të ruajë të drejtat e tij dhe tu obligojë njerëzve 

aftësitë dhe respektin. Ai megjithë mirësitë, zgjuarësinë, trimërinë 

dhe superioritetin e tij ndaj të vëllait në shumë aspekte dhe raste 

të shumta2 e dëgjonte mendimin e tij dhe nuk e mërziste duke ia 

kthyer fjalën apo kundërshtuar atë. 

Kur dëshironte Hasani që t‟ja dorëzonte pushtetin Muavijes, 

Huseini nuk ishte i kënaqur me këtë ide dhe e këshilloi që të 

vazhdonte luftën. Hasani u nxeh dhe i tha: “Pasha Allahun do të 

të burgos ty në shtëpi dhe do të ta mbyll derën sa të mbaroj këtë 

punë dhe të lehtësohem prej saj, pastaj të të nxjerr”. 

 Nuk e kundërshtoi më Huseini pas kësaj por heshti dhe 

tregoi bindje3. 

                                                           
1  El Kamil fij Tarijkh 3:300; El Bidajetu ue el Nihajetu 8:210; Nesmetu el sihr 
2:133. 
2 Tek imamit të gjitha citimet janë nga Ehli Bejti. 
3 Usudu el gabatu2:20; El Bidajetu ue el Nihajetu 8:150; El Hasan ue el Husein li 

Muhamed Rida 31 dhe 71. 

Është e qartë se ky transmetim nuk është i saktë sepse kush e lexon historinë do 

të gjejë se Huseini ka qëndruar në krah të vëllait të tij Hasanit dhe ka marrë 

pjesë përkrah tij në të gjitha betejat që ka zhvilluar i vëllai. Ai ishte dakort me 

mendimin e tij pasi e pa gjendjen e ushtrisë së tij pas përçarjes që kishte futur 

Muavija. Ai ishte i mendimit se po të futej Hasani në betejë, atëherë ky do të 

ishte fundi i tyre dhe i hashimijëve e i gjithë pasuesve të tyre të sinqertë. 
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 Si ruajtës i tarshëgimisë familjare dhe këshillave prindërore 

theksojmë: kishte marrë shumë borxhe dhe Muavija i ofroi dyqind 

mijë dijnarë ose një shumë të përafërt me këtë për burimin e “Ebi 

Nejzurit”, por kundërshtoi që ta shiste megjithë nevojën e madhe 

për pasuri për arsyen e vetme se babai i tij e kishte1 lënë sadaka 

ujin e tij për të varfrit e Medines2, dhe nëse do ta shiste, Muavija 

do ta ndalonte një gjë të tillë për fukarenjtë. 

 Ai respktonte dhe ruante vlerat e familjes së tij dhe të 

njerëzve në përgjithësi. Atë e donin njerëzit dhe Muavija e dinte 

këtë. Ja përshkroi një njeriu prej kurejshitëve i cili po shkonte në 

Medijne duke i thënë: “Nëse do të hysh në xhaminë e të Dërguarit 

të Allahut, do të shohësh një grup njerëzish sikur sipër kokave të 

tyre qëndron një zog, kjo është halkatu e Ebi Abdullahit e 

mbështetur nga grupi i atyre që furnizon me ujë3. 

 Nuk është përmendur prej tij asnjëherë që ai ti ketë 

përballur njerëzit me gabime, dhe ai ju mësonte dhe ju fliste për 

çështjet fetare, vëtëm në rastet kur ka parë mendjemadhësi ose 

inate (kokëfortësi). Në këto përgjigje ai ngjante i ftohtë, shenjë e 

marrë prej të atit. 

 Po të mos kishte mendjemadhësi apo kryenecësi, ai 

përdorte në ndreqjen e gabimeve një butësi dhe ëmbëlsi që të mos 

prekej ai që gabonte. 

                                                           
1  Ebu Nejzer ishte robi i Aliut. Ai ka qenë dhe djali i Nexhashiut dëshmitari i 

Habeshesë. Ai e gjeti tek një tregtar në Mekë e bleu prej tij dhe e liroi si 

shpërblim për atë që bëri Nexhashiu me myslimanët e parë që emigruan atje. 

Thuhet se ai e ka pranuar Islamin që i vogël dhe erdhi tek i Dërguari i 

All‟llahut. Këtë burim e dhuroi Aliu për fukarenjtë e Medinës. 

El Kamil fi Lugatu ue el Edeb 2:603-604; Muaxhim el Buldan 1:37 dhe 3:368. 
2 Shiko burimet e mëparshme. 
3 Tarijkh Medijnetu Dimeshk 14:179. 
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 Nga edukata e tij dhe e vëllait të tij shohim një shembull: 

një rast të dy panë një arab i cili nuk e merrte siç duhej abdesin për 

namaz, por nuk dëshironin që ta turpëronin atë me gabimin e tij, 

ndaj i thanë: “Ne jemi të dy të rinj dhe ti je i moshuar, dhe mund 

të jesh më i ditur me kushtet e abdesit dhe namazit nga ne, të 

marrim abdes dhe të falemi para teje dhe nëse kemi mangësi të na 

i mësosh1”. Ja tërhoqën vërejtjen plakut duke mos e përulur me 

vërejtjen e tyre. 

 Një ditë kaloi pranë disa të varfërve që po hanin të cilët e 

ftuan për të ngrënë sipas zakonit të arabëve, u ul dhe hëngri me 

ta, pastaj ju tha atyre: “Unë iu përgjigja ftesës tuaj dhe ju duhet që 

t‟i përgjigjeni ftesës time” dhe i ftoi për të ngrënë drekë në 

shtëpinë e tij2. 

Transmetohen çudira kur i kanë provuar aftësitë e tij në fikh dhe 

gjuhë sikurse transmetohen këto çudira dhe në aftësitë e babait të 

tij (Paqja qoftë mbi të!). 

 Thuhet se një arab hyri ne Mesxidu el Haram dhe qëndroi 

para Hasanit (Paqja qoftë mbi të!), përreth tij ishin një grup 

dashamirësish. Arabi i pyeti ata se kush ishte ky në krye të tyre: - 

Ai u përgjigj: Tregoni kush jam. 

Tha: “Këtë po kërkoj”. Kam ardhur të të them disa fjalë dhe të të 

pyes ty për pakuptueshmërinë e arabishtes. 

 Disa prej atyre që ishin ulur i thanë: “Nëse ke ardhur për 

këtë, atëherë fillo me këtë djalosh”, dhe e drejtuan për nga 

Huseini (Paqja qoftë mbi të!). Pasi e përshëndeti Huseinin, e pyeti 

për kërkesn që kishte dhe i tha: “ Unë kam ardhur nga Herakli el 

Xhaleli el Ejtem el Hemhem”. Huseini buzëqeshi dhe i tha: “O 

arab ke folur me fjalë që i dinë vetëm dijetarët”. 

                                                           
1 El Menakib li ibni Shehr Eshueb 2:400; El Aualim li Bahrani 16:100. 
2 El Menakib li ibni Shehr Eshueb 4:66. 
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 Ju përgjigj arabi duke dashur ta mahniste atë: “Mund të të 

them edhe më shumë se kaq, por ti a mundesh të më përgjigj me 

të njëjtën gradë në fjalët e mija”. 

E lejoi Huseini që të fliste dhe ai recitoi nëntë vargje. Ndër to janë 

edhe këto: 

Është dhënë zemra ime pas kënaqësisë 

dhe është ndarë me rininë e saj 

 Huseini iu përgjigj me nëntë vargje në kuptim dhe rimë të 

njëjtë. Ndër to po përmendim: 

Atë çka punove më brengosi 

dhe i fshiva gjurmët e kësaj vepre 

udhëtimet përshkallëzuan drejt 

përfundimit të paarritura në fund. 

 Deri në fund të vargjeve, e më pas i shpjegoi se çfarë do të 

thotë Herakli: dëshmitari i romakëve1, Xhealel: që ishte hurma2 e 

shkurtër, Elejtem: që do të thotë disa bimë3 dhe Elhemhem: që do 

të thotë pusi që ka shumë ujë4. Me këto fjalë përshkruhen dhe 

vendet prej nga kanë prejardhjen duke i cekur ato. 

Arabi i thotë se nuk kam dëgjuar deri më sot fjalë më të mira se 

nga ky djalosh, me gjuhë të mprehtë, i qartë dhe i logjikshëm5. 

 Ky transmetim është një prej transmetimeve të shumtë 

edhe pse nuk na tregon atë që ka ndodhur në realitet dhe na jep 

një tablo rreth asaj çka e njihnin njerëzit Huseinin që në fëmijërinë 

e tij të hershme për diturinë dhe njohjen e tij gjuhësore. 

Për përvojën dhe njohjen e tij gjuhësore poetët vinin dhe i bënin 

shpesh vizita për të përfituar prej tij dhe jo për ta konkuruar atë, 

                                                           
1 Sihahu el lugatu 5:1849. 
2 Shiko burimin e mësipërm 4:1656. 
3 Lisanu el arab 1:63. 
4 Sihahu el lugatu 1:63. 
5 Siratu el mustekijm 2:172. 
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megjithatë ai ju bënte dhurata brenda mundësive të tij duke lënë 

gjurmë tek ata për gjëndjen e tij1. 

 Vëllai i tij Hasani e qortoi për këtë duke i shkruar: “Malli 

më i mirë është ai që të mbron nderin”. Ne shohim se ai nuk e 

jepte vetëm për të mbrojtur nderin dhe mjafton, por ju jepte të 

gjithëve për të plotësuar nevojat e tyre, sepse nuk e kthente bosh 

atë që i kërkonte ndihmë. 

 

 

NDERSHËRIA DHE TRIMËRIA E TIJ 

 

 Huseini u bë i njohur përveç bujarisë së tij me dy silësi nga 

më fisniket për njeriun, që i përshtateshin familjes së tij fisnike dhe 

ato janë: ndershmëria dhe trimëria. 

 Për ndershmërinë e tij përmendim një shembull: Ai 

kundërshtoi që të bënte kryengritje kundër Muavijes pas vdekjes 

së vëllait të tij, Hasanit, duke thënë se kishte bërë paqe me të. Ai ju 

tha bashkëpunëtorëve të tij të cilët e nxitën të ngrihej kundër 

Muavijes: se midis tij dhe midis atij njeriu ka besë dhe marrveshje 

që nuk bën të thyhet deri sa të kalojë koha. 

 Muavija ia njihte ndershmërinë dhe bujarinë e tij, 

gjithashtu2. Një ditë ju thotë shokëve të tij pasi kishte dërguar në 

Medine dhurata dhe peshqeshe në veshje dhe parfume për parinë 

e qytetit: “Po të dëshironi ju tregoj se çfarë do të bëjnë njerëzit atje. 

Nga Hasani do të përfitojnë një pjesë të parfumeve gratë e tij, 

kurse pjesën tjetër do ta marrin ata që janë prezentë dhe nuk do të 

mbetet gjë për të tjerët, kurse Huseini fillimisht fillon me jetimët e 
                                                           
1 Keshfu el gimetu 3:243; Tarijkh Medijnetu Dimeshk14:181; El Bidajetu ue el 

Nihajetu 8:208. 
2 El Imametu ue el sijasetu 1:187; Tarijkh Medijnetu Dimeshk 14:205. 
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atyre që u vranë me babanë e tij në luftën e Sefijnit, dhe po mbeti 

gjë e ndan për të tjerët1. 

 Trimëria e Huseinit është diçka që nuk kemi pse të 

habitemi sepse ajo është prej vetë metalit siç thuhet, ajo është një 

mirësi e trashëguar nga të parët e tij dhe e trashëguan brezat 

pasardhës. 

 Ai mori pjesë në luftrat e zhvilluara në Afrikën veriore, 

Taberistan2, Kostandinopojë3, si dhe në të gjitha betejat me babanë 

e tij që nga Xhemeli deri tek Sefijni4. 

 

 Askush nga rraca njerëzore nuk e ka treguar trimërinë 

ashtu si e ka treguar Huseini ditën e Kerbelasë. 

 Ai u edukua me trimëri ashtu siç e kishte të trashëguar në 

gjak. Mësoi artin e kalërimit dhe luftimit që në vegjëli, gjithashtu 

ai nuk i la pas dore dhe lojrat sportive të cilat mundësonin kalitjen 

e trupit me shpejtësi dhe shkathtësi.dhe ndërmjet tyre një lojë që 

quhej “ El Xheulef”5 që ndër evropianët njihej me emrin “Medahi” 

e cila guri në formë disku, hapnin një gropë në tokë dhe dhe 

hidhnin gurët në të. Ai që e hidhte gurin brenda në gropë ai ishte 

fituesi6. 

                                                           
1 Ujunu el Akhbaru 3:47-78. 
2 Muaxhim el buldan 3:244-247. 
3  Burimet historike nuk na sigurojnë në pjesmarrjen e Huseinit në beejën 
kundër Kostandinopojës në vitin 51 hixhri, shkak ishte mospasja e mardhënieve 
të shumta midis tij dhe Muavijes. Nëse do të kishte marrë pjesë në këtë luftë si 
ushtar i një ushtrie që udhëhiqej nga Jezijdi atëherë do ta dëmtonin njerëzit e 
emevijëve me çdo lloj mënyrë dhe kësj ai i është druajtur. 
4  Sherh Nehxhul  Belaga li ibni ebi el Hadijd 1:184; El Bidajetu ue el Nihajetu 
8:150. 
5 Meusuatu Alemu el Marifetu 10:491. 
6 El menakib li ibni Shehr Eshueb 4:72. 
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 Përsa i përkët mënyrës së jetesës së tij atë e përshkruante 

ndjesia e butësisë, bukuria e shijes dhe qëllimi për të vepruar çdo 

gjë të lejuar. 

Atij i pëlqenin e bukura dhe aromat, aq sa për një tufë lule dhe 

borzilok ai i ka dhënë lirinë një robi. 

 Transmetohet prej Enes bin Malik1 se një herë kishte qenë 

në shtëpinë e tij, hyn një robëreshë e cila mbante në dorë një tufë 

borzilok. Ajo ia dhuroi Huseinit dhe e përshëndeti. Ai ia ktheu: 

“Ti je e lirë për hir të Allahut”. Enesi e pyeti i habitur. Robëreshë e 

cila të vjen me një tufë borzilok dhe ti e liron atë? I përgjigjet, 

kështu na ka edukuar Allahu. Ka thënë i Lartësuari: “Kur 

përshëndeteni me ndonjë përshëndetje, ju ktheni përshëhdetje 

edhe më të mirë, ose kthejeni ashtu”2 dhe më e mira se ajo ishte 

liria e saj3. 

 Pëlqente humorin dhe zbavitej në kohën e lirë me tregimet 

e Eshabit4 dhe humorin e tij5. 

 Edhe pse luksi dhe salltanetet ishin shumë të përhapura në 

kohën e tij, ai nuk ju afrua atyre vetëm asaj që ishte e afërt me të. 

Saqë kanë thënë historianët se ai nuk e njihte aromën e pijeve. 

 Ai falte shumë namaze nafile, agjëronte ditë përveç muajit 

të ramazanit dhe nuk rrinte pa shkuar në haxh vetëm me ndonjë 

shkak të fortë6. 

 Ai jetoi pesëdhjetë e shtatë vjet sipas kalendarit hixhri7. 

Kishte prej armiqëve të tij që e besonin dhe e përgënjeshtronin, 

                                                           
1 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 34. 
2 Suretu "En Nisa", 86. 
3 Keshfu el Gummeh 2:243; El Fusulu el Muhimetu li ibni el Sibag 177. 
4 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 35. 
5 El Egani 19:94. 
6 El Akdu el Ferijd 5:133; Safuetu el Safuetu 1:763; Metalib es Su'l 2:63-64. 
7 Ialamul Uera 1:420; Miratu el Xhenan 1:106. 
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askush prej tyre nuk e nënçmoi apo përbuzi dhe askush nuk 

mundi që të përgënjeshtroi ndonjë prej cilësive të tij të njohura. 

 Njëherë u nxeh Muavija kur ata që ishin ulur rreth tij i 

rritën vlerat e Huseinit, ai deshi që ti shkruante një letër ku ta 

përçmonte atë, por tha: mund të shkruaj shumë për Aliun dhe nuk 

kam se çfarë të shkruaj për Huseinin1. 

Kjo është një përmbledhje e jetës për një nga dy kundërshtarët. 

 

 

MORALI I JEZIJDIT 

 

 Qëndron kundërshtari i Huseinit përballë tij me një 

qëndrim të kundërt, nuk ka vend për krahasim në shumicën e 

punëve, zakoneve, edukatës dhe veprimeve. 

 Jezijd bin Muavije ka një prejardhje të vjetër në Beni Abdu 

Menaf dhe më pas tek Kurejshët, por shokët, kundërshtarët, 

lavdëruesit dhe përçmuesit e tyre kanë rënë ndakort për 

përshkrimin e moralit me të cilin janë bërë të njohur pjestarët e 

këtij grupi të fisit Abdu Menaf, ajo që ka lënë më së shumti gjurmë 

dhe ajo që duhet lavdëruar më së shumti, është përfitimi i 

njerëzve me anë të rrugës së përfitimit të këtyre njerëzve. Rrallë 

është njohur ndonjë prej udhëheqësve të Emevijëve në xhahilije 

dhe në Islam me cilësinë e sakrificës në rrugën e përfitimit të të 

tjerëve. 

 Shtëpia e Ebu Sufjanit ishte prej familjeve kryesore 

udhëheqëse dhe nuk ka diskutime për këtë. 

 E vërteta që duhet ta përmendim në këtë rast është se Ebu 

Sufjani nuk trashëgoi asgjë nga ky rol udhëheqës të cilin e gëzonte 

                                                           
1 Ensabu el Eshrafu 3:154-155. 
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si dhe pasurinë e pallogaritshme, sepse Ebu Sufjani siç duket e 

shpenzoi gjithë pasurinë e tij në luftën kundër Islamit dhe nuk i 

mbeti shumë që t‟jua linte trashëgimtarëve. 

 Tasmetohet se një grua kërkoi mendim prej të Dërguarit të 

Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!) për tu martuar me Muavijen. Ai i tha: “ Ai është i varfër”1. 

 Gjithashtu, duhet të theksojmë një tjetër të vërtetë me këtë 

rast, ajo është se Muavija nuk ka qenë shkrues i Vahjit siç e kanë 

përhapur shërbëtorët e shtetit të tij pas hapjes së Islamit, por ka 

shkruar për Profetin (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) për nevojat e përgjithshme që kishte dhe ato që 

përfitoheshin nga sadakaja dhe se kujt i përkiste. Por nuk është 

dëgjuar nga asnjë burim i sigurtë që ai të ketë shkruar për Profetin 

ndonjë ajet të Kur‟an Kerijmit. 

 Muavija gjithashtu është njohur për cilësitë e tij të dashura 

si: cilësitë e bujarisë, udhëheqës, i duruar, dinak, por megjithatë ai 

nuk e përmbante durimin e tij që ti përshtatej me dëshmitarërimin 

që zotëronte. Ai ka vrarë Haxher bin Adij2 dhe gjashtë nga shokët 

e tij me shkakun se ata e mohonin mallkimin e Aliut dhe 

pasuesëve të tij. 

 Gjatë gjtihë jetës së tij ai e përmendte3 i penduar këtë 

veprim duke thënë: “Nuk kam vrarë askënd që unë të mos e di 

shkakun përse e kam vrarë, përveç Haxherit, unë nuk e di çfarë 

gjynahu bëri që e vrava”4. 

                                                           
1 Gruaja ka qenë Fatimetu bintu Kajs; Sahijhul Muslim 2:1119. 
2 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 36. 
3  El Kamil fij Tarijkh 3:242, Ata gjashtë persona janë Sherijk bin Shedad el 

Hadremiju, Sajfi bin Fejsel el Shejbani, Kabisatu bin Dabijatu el Abesiju, Muhriz 

bin Shihab, Kedam bin Haban, Abdurrahman bin Huzam. 
4 Tarijkh Medijnetu Dimeshk 12:231. 
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 Nëna e Jezijdit është Mejsuni bija e Muxhedel el Kulejbetu 

nga fisnikët e fisit Beni Kelb, e vjetër në prejardhje. Ajo e urrente 

jetesën me Muavijen në Damask dhe mallëngjehej për jetesën në 

shkretëtirë: 

 Për veshjen e abaes më është mallëngjyer syri ajo është më 

e dashur tek unë nga veshja e dëshmitarëreshës1 

 Shtëpia që të qetësohet shpirti është më e dashur tek unë 

nga kështjella e lartë. 

 Nga këto vargje theksojmë fjalën e saj: 

 Një njeri i mirë dhe i varfër2 nga fisi im është më i dashur 

tek unë se sa një burrë i fortë3 e i ashpër4. 

 Atëherë e dërgoi atë dhe djalin e saj Jezijdin në shkretëtirë, 

aty u rrit Jezijdi me nënën e tij larg nga i babai i tij. 

 Ai përfitoi prej kësaj rritjeje në shkretëtirë disa gjëra prej të 

cilave kanë dobi të fortët, por me sa duket ajo çfarë është e lidhur 

me përfundimet e prejardhjes së të fortëve i dëmton ata dhe i 

përgatit për ato çfarë mbetet ndër ta. 

 Atë që përfitoi nga shkretëtira Beni Kelb ishte pastërtia e 

gjuhës dhe dashuria për gjuetinë, shalimin e kuajve, stërvitjen e 

kafshëve dhe sidomos qenve. 

 Këto veçori e zbukurojnë një burrë të fortë dhe ja shtojnë 

fuqinë, por ajo në përfundim të fëmijërisë apo si i thonë mes 

njerëzve të thjeshtë, lojra që të shpien drejt humbjes, qejfit dhe 

dhënies pas kohës së lirë, sepse ajo është tek ai gjithshka dhe nuk 

është ndihmë për problemet e mëdha dhe të rëndësishme. 

                                                           
1 Sihahu lugatu 4:1382. 
2 Xhemheretu el lugatu 1:590. 
3 Sihahu el lugatu 1:330. 
4 Tarijkh ebi el Fidau 1:268; El Bidajetu ue el Nihajetu 8:235. 
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 Kështu ndryshuan këto cilësi tek Jezijdi nga plus u kthyen 

në minus për të. Interesi i tij për poezinë letrare ishte kur atë e 

shoqëronin në kuvendet e alkolit, kurse dashuria dhe dhënia e tij 

pas gjuetisë ishte aq e madhe saqë ato e i merrnin pjesën më të 

madhe të kohës dhe e pengonin nga punët e tjera të qeverisjes dhe 

politikës, po ashtu stërvitja e kafshëve ishte një pasion të cilin e 

bënte së bashku me shokët e papunë, majmunë dhe luanë. 

 Ai kishte një majmun të cilin e quanin “Eba Kajs”, të cilin e 

vishte me mëndafsh dhe i zbukuronte rrobat e tij me flori dhe 

argjend, e merrte me vete në kuvendet e alkolit, e hipte në një 

gomaricë dhe e vinte për të garuar, dhe mundohej që të ishte ai 

fituesi para kalit. Jezijdi në disa vargje të tij shprehet duke thënë: 

Mbahu Eba Kajs në sajë të kapistrës 

nuk ke siguri nëse do të biesh 

A nuk ka parë ndonjëri majmunin që të garojë 

gomarica me kalin e emijrit të mumininëve1. 

 Ndoshta Abdullah bin Handhaletu2 e ekzagjeron kur e 

shan (përbuz) duke thënë në adresë të tij: “Për Allah nuk dolëm 

kundër Jezijdit derisa patëm frikë se mos na bien gurë nga qielli, 

një njeri i cili martohet me nënat, vajzat, motrat e tij dhe pi alkol, lë 

pa falur namazin, për Zotin dhe sikur të mos ishte asnjë njeri me 

mua do të kisha marrë prej Zotit një dënim të mirë”3. 

 Transmetimet nuk janë përputhur në ndonjë gjë më shumë 

se janë përputhur në përdorimin e alkolit prej tij, dhënien e tij pas 

kënaqësive dhe bërjen prej tij të gjynaheve të mëdha4. 

                                                           
1 Muruxh el Dheheb 3:77; Hajatu el hajuan li Demijri 2:201. 
2 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 37. 
3 El Raddu ala muteasib el anijd 54; Tedhkiretu el hauas 289; Tarijkhu el hulefau 
li Sujuti 53. 
4 Tarijkhu el khalijfetu 157; Muruxhu el dheheb 3:81; El Raddu ala el muteasib 
el anijd 53; Tedhkiretu el hauas 288 dhe 289. 
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 Ai vdiq midis këtyre kënaqësive kur ishte duke mbushur 

tridhjetë e shtatë vjeç dhe infeksioni që pati në mëlci ishte rezultat 

i pirjes së madhe të alkolit, apo i dhënies së shfrenuar pas 

kënaqësive. 

 Askush nuk e mendon se këto mund të jenë shpifje dhe 

sajime nga armiqtë e tij sepse njerëzit nuk shpifën nga këto sajime 

për babanë e tij ose Amru bin el As, megjithëse ata të dy 

urreheshin më së shumti nga kundërshtarët e Emevijëve, por edhe 

mëkëmbësit e shtetit të tij të cilët i shërbenin nuk u përpoqën për 

të lavdëruar cilësitë e tij që të kishin mundësi të mbulonin të metat 

e tij, sikur ky lavdërim të ishte edhe supozim. 

 Kjo prapambetje te Jezijdi nuk ishte si dobësim në trupin e 

tij apo një prishje e prejardhjes së tij, e cila ndodh ndonjëherë në 

fundërinat e e pinjollëve të cilat kanë rëndësi për të humbur, 

zhdukur dhe fshirë, por ajo ishte prishje në moral dhe shkatërrim 

në ndërgjegje, duke rënë tek ai të gjitha gjynahet me prishjen e 

trupit dhe madhësinë e tij si dhe përshkrimin e tij me disa cilësi 

trupore që i rrisin më tepër epërsinë ndaj emirëve të tjerë si psh: 

bukurinë dhe gjatësinë trupore. 

 Në fëmijëri u sëmur me një sëmundje të keqe – sëmundja e 

lisë- pasojat e së cilës mbetën në fytyrë deri në fund të jetës së tij1, 

por kjo sëmundje ishte e përhapur në shkretëtirë, por kjo nuk ishte 

në natyrën e tij që të ulej me çdonjërin i cili prekej nga dëshirat 

dhe ëndrrat. 

 Ai e tepronte me aktivitetet e tij në ndjekje (kërkime) kur 

kjo ishte për të luajtur dhe kaluar kohën e lirë. Preokupimi i tij 

ishte të organizonte aktivitete për të garuar në të luftëtarët dhe pse 

                                                           
1 El Bidajetu ue el Nihajetu 8:227. 
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kishte disfata në fushën e betejës, megjithëse luftohej në mbrojtje 

të fesë dhe shtetit të tij. 

 Kur dërgoi babai i tij ushtrinë të udhëheqyr nga Sufjan bin 

Auf në Kostandinopojë për të luftuar kundër romakëve dhe 

mbrojtur shtetin Islam – ose tokat e shtetit Emevij – u sëmur deri 

sa u nis ushtria, u përhap se gjatë rrugës ushtria u sprovua me 

sëmundje dhe uri, ndërsa Jezijdi thotë: 

Unë nuk dua t’ia di se çfarë u ndodhi atyre në Firkadunetu1 nga 

sëmundja apo nga lija2. 

Unë jam shtrirë3 e qetësohem në manastirin4 e Meranit5 në shoqërinë e 

Umu Kulthumit. 

 Babai i tij kur i dëgjoi këto vargje u betua se do ta dërgonte 

me ushtrinë që të lante turpin e talljes me ushtrinë myslimane pas 

përhapjes së thënieve për intimitetin e tij. 

 Ajo që është më e çuditshmja në dallimet ndërmjet Huseinit 

dhe Jezijdit6, është se Jezijdi nuk ka qoftë edhe një veçori të dashur 

për ta barazpeshuar me veçoritë e Huseinit. Edhe ajo cilësi e cila 

është e rastësishme dhe nuk ka asnjë vlerë për ata që e posedojnë 

është dallimi i moshës dhe datëlindja e hershme. 

 Gjatë mosmarrëveshjes për halife Huseini ishte duke 

mbushur pesëdhjetë e shtatë vjeç pra ishte në kulmin e pjekurisë 

dhe mendimit, me njohuri të gjera e përvojë të thellë, kurse Jezijdi 

ishte rreth të tridhjetë e katërtave dhe më parë nuk kishte marrë 

pjesë në çështjet e drejtimit të shtetit dhe politikës. 

                                                           
1 Muaxhim el buldan 3:378. 
2 Lisanu el arab 13:224. 
3 Sihahu el lugatu 4: 1482. 
4 Burimi i mëparshëm 4:1482. 
5 Muaxhim el buldan 2:361. 
6 Tarijkhu Jakubi 2:229; El Egani 17:141; El Kamil fij Tarijkh 3:227. 
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 Për dallimin që kanë në moshën e tyre mund të flasim gjatë 

pro dhe kundër dhe mos të dalim në një përfundim të njëjtë si dhe 

ata që kanë folur gjatë kohërave para nesh. Ajo që ata kanë rënë 

dakort në mesin e popullit arab ku janë rritur parardhësit dhe 

pasardhësit e tyre, është se bindja duhet ndaj të vjetërve dhe të 

moshuarëve, kjo sepse pesëdhjetë e shtatë vjeç nuk është një 

moshë që të krenohesh me këtë veçori. 

 Gjithashtu nuk thuhet: “Trashëgimia në dëshmitarëri nuk 

është një çështje e cila i përket Jezijdit më shumë nga Huseini si në 

prejardhje dhe në Islam”1. 

 Muavija kur e la trashëgimtar djalin e tij ishte një risi e 

panjohur tek myslimanët e parë aq sa quhej Herkalijetu2 në atë 

kohë, si dhe nuk mendohej që arabët në zemër të  Islamit ti 

bindeshin Jezijdit sepse ai ishte i biri i Muavijes dhe ata nuk ju 

bindën të afërmve të Profetit në çështjet e halifatit si të afërm të 

Muhamedit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!). 

 Historia deshi që të takoheshin dy kundërshtarët në një 

pikë e cila sqarohet si konflikt interesash, që nuk ishte parë kurrë 

më parë një e tillë. Jezijdi do të kishte pësuar një humbje të sigurtë 

sikur të mos ishte konflikti i interesave i cili e ndihmoi, megjithëse 

nuk ishte e drejtë që të ndihmohej nga të tjerë, përveç fisit dhe të 

afërmve të tij, sikur të ishte ky konflikt interesash një afrimitet 

përveç përfitimit material, atëherë do të ishte racizëm nga fisi i 

                                                           
1 Muhaderat fij Tarijkh el umemu el Islamijetu (deuletu el Islamijetu) 2: 119 dhe 

120. 
2  E ka thënë Abdurrahman bin Ebi Bekr për Mervanin kur ky i fundit kërkoi 
prej banorëve të Medines për të njohur Jezijdin për halife. el muntedhim 5:299; 
El Bidajetu ue el Nihajetu 8:89; Tarijkh el hulefau li Sujuti 203. 
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Beni Umejes. Këtu është prejardhja kundër besimit të sinqertë dhe 

nuk besohet kush mashtron dhe trillon1. 

 Për këtë dyshuan disa njerëz në Islamin e atij brezi të 

Emevijëve2, por ai është një dyshim i cili nuk bazohet në 

argumenta historike të sigurta. 

 Edhe sikur të dyshojmë në sinqeritetin e besimit të Ebu 

Sufjanit meqenëse transmetimet për të përmbajnë disa 

interprentime, por Muavija i zbatonte detyrat e fesë, si dhe 

bekohej me trashëgiminë e Profetit si dhe e la amanet që të 

futeshin në varrin e tij thonjtë e të Dërguarit të cilat i kishte ruajtur 

deri ditën e vdekjes së tij3. 

 Dhe nuk është e rëndë për ne që të kuptojmë se si u rrit 

Muavija i dytë në një devotshmëri të tillë dhe këtë ambjent, 

edukohej në një shtëpi ku kishte hyrë Islami, ku banorët e saj 

ndonjëherë e shfaqnin atë që kishin fituar përmbi mosbesimin dhe 

dyshimin. 

Pra, ajo ishte trashëgimi dhe shkatërrimi i politikës. Politika dhe 

nxitja e urrejtjes nga armiqtë. Nga kjo trashëgimi dhe pasuesit e 

saj që edukohen me të dolën dy grupe të kundërta. 

 Mund të diskutojmë gjatë shkaqet e ndryshme të këtyre 

kundërshtarëve të përjetshëm. Këtu nënkuptojmë shembullin e 

qartë dhe realitetin. Huseini dhe Jezijdi janë dy shembuj realë të 

personaliteteve të ndryshme. 

 

 

 

                                                           
1 Xhemheretu el lugatu 1:389. 
2 Risaletu el xhahidh fi beni umejetu. 
3  Tarijkh el Taberi 4:538; Tarijkh el Islami li Dhehebiju 316; El Bidajetu ue el 
Nihajetu 8:141. 
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ERDHI KOHA E DY GRUPEVE 

TRUPAT E DY FRONTEVE 

 

 Huseini kishte marrë rrugën e tij për në Kufe ditën që e 

kërkuan përkrahësit e tij atje. 

 Ai gjatë rrugës pyeste kë takonte për gjendjen e njerëzve 

atje, ata i tregonin për qëndrimin rreth tij dhe Beni Umejes, por 

gjithkush i jepte përgjigje të ndryshme. 

 Pyeti Ferezdekun1 kur ai ishte jashtë Mekës, dihej që 

Ferezdeku ishte një prej pasuesëve të Ehli el Bejtit, dhe ai i tha: 

“Zemrat e njerëzve janë me ty ndërsa shpatat e tyre janë me Beni 

Umejen, caktimi zbret nga qielli, dhe Allahu bën çfarë të 

dëshirojë”2. 

 Mexhma bin Ubejd el Amirij i tha: “Paria e njerëzve dihet 

që kanë marrë rrushfete dhe pasuri, zemrat e tyre janë kundër teje, 

ndërsa njerëzit në përgjithësi pas tyre me zemër anojnë nga ty, 

kurse shpatat e tyre nesër do ti gjesh kundër teje”. 

 Kishte të drejtë Ferezdeku si dhe Mexhma bin Ubejd, të 

gjithë njerëzit me zemrat dhe ndjenjat3 e tyre ishin me Husein bin 

Ali, por po mos të ishte interesi dhe përfitimi ai që i lidhte me Beni 

Umejen, pra ata kundër tij me shpatat që i mbanin në duart e tyre 

kundër zemrave. 

                                                           
1 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 38. 
2  Ensabu el eshrafu 3:165; El Kamil fij Tarijkh 3:276; El Bidajetu ue el Nihajetu 
8:166 dhe 167. 
3 Tarijkh ebi Muhanef 1:443; El Kamil fij Tarijkh 3:281; El Bidajetu ue el Nihajetu 
8: 173. 
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 Udhëheqësit e tyre morën pasuri të mëdha si dhe shpresa e 

premtime, pra ata e kuptonin se që të jetonin në këtë lumturi dhe 

pasuri duhej që të dëshmitarëronte Beni Umeja. 

 Ndërsa udhëheqësit të cilët kishin rënë nga postet e tyre 

pas ardhjes në pushtet të Beni Umejes ata ndihmonin Huseinin 

dhe ishin kundër Emevijinëve, ose ishin në pushtet dhe nuk u 

shërbenin Emevijëve për të mos pasur luftë kundër Huseinit. 

 Ndër ta mund të përmendim Hani bin Urvetu i cili ishte 

nga udhëheqësit kryesorë në fiset Kindi, Sherijk bin el Eaur, 

Sulejman bin Sardi el Hazai1 dhe të dy ishin prej njerëzve të 

respektuar dhe fetarë. 

 Kishte dhe prej atyre të cilët ishin nëpunës të Beni Umejes 

por ndërgjegja e tyre i nxiti që kur mbërriti armiqësia kundër 

Huseinit në kulmin e saj ta lënë garnizonin e Beni Umejes për tu 

bashkangjitur me garnizonin në të cilin ishte shkruar vdekja. 

 Si bëri dhe Hurr bin Jezijd el Rrijahi në Kerbela. Ai pasi e 

pa që njerëzit dëshironin vrasjen e Huseinit dhe nuk kënaqeshin 

vetëm me rrethimin e tij. Ai pyeti Umer bin Sad2 komandantin e 

ushtrisë: “A dëshiron që ta vrasësh këtë njeri?”. Kur tha: “Po”, e la 

ushtrinë Emevite dhe shkoi e u afrua pranë Huseinit. I tha: “Do të 

jem dëshmori yt o biri i të Dërguarit të Allahut, unë jam shoku yt, 

të rrethova dhe të ngushtova ty në këtë vend, nuk mendova se 

njerëzit donin atë që u parashtrova atyre, për Zotin sikur ta dija që 

ata donin vdekjen tënde nuk do të kisha bërë atë që bëra, unë do 

të pendohem para Allahut për atë që veprova. A mendon se do të 

më pranohet pendimi?”. Huseini e pranoi pendimin e tij3. Kjo e 

                                                           
1 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 39. 
2 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 40. 
3 Sihahu el lugatu 3: 11966. 
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bëri që të luftonte prej atij çasti deri sa u vra. Fjala e tij e fundit 

ishte: “Es-selamu alejke o Ebu Abdullah”1. 

 Ajo që thuhet si përmbledhje është se në garnizonin e 

Jezijdit muk kishte asnjë njeri që të mos e ndihmonte kundër 

Huseinit dhe mos të kishte tama (dëshirë) për pasuri të madhe si 

dhe të bënte gjëra të papëlqyera dhe harame duke mos pyetur për 

asgjë. 

 Muavija kishte këshilltarë njerëz me përvojë si: Amru bin el 

As, Mugijretu bin Shubetu dhe Zijad bin Ebijhi dhe të tjerë në 

shkallën e tyre ata ishin dinakë që i ka quajtur historia ndihmëtarë 

të shtetit dhe ndërtues fronesh. 

 Ata ndikonin te Muavija, e ndihmonin, e këshillonin, me 

anë të tij arrinin qëllimet e tyre dhe ishin të mbrojtur prej 

gabimeve që bënin. 

 Por ata vdiqën të gjithë gjatë jetës së Muavijes dhe nuk i 

mbeti Jezijdit asnjë këshilltar nga ata që quhet ndihmëtarë dhe 

ndërtues fronesh. Atij i mbetën vetëm një grup i rrezikshëm ose 

është më mirë ti përkufizosh me grupi i xhelatëve, vrisnin këdo që 

urdhëroheshin për vrajen e tij duke e eleminuar me kënaqësi. 

 Ndihmësit e Muavijes2 ishin politikanë dhe këshilltarë me 

përvojë, kurse bashkëpunëtorët e Jezijdit ishin xhelatë dhe zagarë 

që ndiqnin një gjueti të madhe. 

Ata dhe si pamje trupore ishin të shëmtuar. Ashtu siç ishin kishin 

dhe gjokset e tyre të mbushur me urrejtje për bijtë e Ademit e 

sidomos ata të cilët ishin me pamje të bukur dhe fisnikë në sjelljet 

e tyre, ndaj tyre e zbraznin te gjithë urrejtjen dhe armiqësinë pa 
                                                           
1  Tarijkh ebi Muhanef 1:464; El Irshad 2:99-100; El Kamil fij Tarijkh 3:288; 
Maktal el Husein li Kashif el Gitai 25-27. 
2 Amru bin el As 43 hixhri dhe Mugijretu bin Shubetu viti 50 hixhri, Zijad bin 
Ebihi viti 53 hixhri dhe përveç atyre Saijd bin As viti 59 hixhri. Miratu el xhenan 
1:97 hixhri. 
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përfituar asgjë dhe pa u paguar për punën e tyre. Dhe nëse do të 

përfitonin apo paguheshin, atëherë kjo ishte një urrejtje dhe 

dëshirë e zjarrtë e cila nuk njeh kufij. 

Më të këqinjt e tyre ishin: Shimr bin Dhi el Xheushen1, Muslim bin 

Ukbetu2, Ubejdullah bin Zijad dhe e ndjek shembullin e tyre Umer 

bin Sad bin Ebi Vekas. 

Shimr bin Dhi el Xheushen ishte lebrozë dhe kishte pamje3 të keqe 

dhe ishte i shëmtuar, ishte pasues i medh‟hebit harixhij që ta 

kishte si argument në luftën kundër Aliut dhe fëmijëve të tij, por 

nuk e merrte si argument në luftë kundër Muavijes dhe fëmijëve 

të tij, sikur e merrte fenë argument për hakmarrje dhe e harronte 

fenë e hakmarrjen kur kishte pranë pasurinë4. 

Muslim bin Ukbetu ishte një krijesë me natyrë të ndërlikuar dhe të 

ashpër. Ishte i kuq, kryeneç, sikur i nxirrte këmbët nga balta gjatë 

ecjes së tij. 

 Ai arriti deri aty me të keqen e tij saqë – ishte një plak i 

sëmurë dhe drejt vdekjes – ai lejoi tre ditë në Medijne që ishte dhe 

Xhamia e Profetit (paqja dhe bekimete Allahut qofshin mbi të!) të 

vriteshin njerëzit me shpate dhe të copëtoheshin pjesë-pjesë, sikur 

ishin para kasapit i cili therte delet, arriti deri aty sa u lanë dhe 

këmbët me gjak. Ai vrau fëmijët e muhaxhirinjëve dhe ensarëve si 

dhe pasardhësit e banorëve të Bedrit. E mori besën për Jezijd bin 

Muavije nga të gjithë ata që mbetën gjallë nga sahabet dhe 

tabijinët sepse ai ishte një njeri i bindur i prijësit të besimtarëve5. 

                                                           
1 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 41. 
2 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 42. 
3 Tedhkiretu el hauas 285; El Bidajetu ue el Nihajetu 8:188. 
4 Lisanu el arab 13:151. 
5  Tarijkh el Jakubij 2:250-251; El Futuh li ibni Eathem 5:293-300; Muruxh el 
dheheb 3:78-80; Ejamu el arab fi el Islam 422-430. 
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 Hynin ushtarët e tij në Medijne pranë varrit të Profetit 

rrëmbenin pauritë dhe përdhunonin gratë, derisa arriti numri i të 

vrarëve përafërsisht në shtatëqind prej personaliteteve dhe dhjetë 

mijë prej njerëzve të thjeshtë1. 

 Më pas i shkruajti Jezijdit ku i përshkruante çfarë kishte 

bërë me një përshkrim triumfatori, ku ndër të tjera i thoshte, pas 

një fjalimi të gjatë: “U hipëm kuajve për tek ata deri sa e falëm 

namazin e drekës në xhaminë e tyre – Allahu e mëshiroftë Prijësin 

e Besimtarëve – pas një beteje të përgjakshme dhe një fitore 

madhështore, i kaluam në shpatë, vramë prej prijësve të tyre më të 

ndritur, ndoqëm organizatorët e tyre, vramë të plagosurit, e 

katapultuam tre ditë ashtu si urdhëroi Prijësi i Besimtarëve Allahu 

e ndihmoftë, vendosa roje tek pasardhësit e dëshmorit Othman 

bin Afan të cilët janë të sigurtë, falenderimi i takon Allahut i cili 

më qetësoi me vrasjen e ngatërrestarëve të vjetër dhe tradhëtarëve 

të mëdhenj, përderisa u përulën dhe herët ata tradhëtuan. Tani që 

po i shkruaj Prijësit të Besimtarëve ndodhem në shtëpinë e Saijd 

bin el As i sëmurë shumë rëndë nuk e di vetëm ai që është si unë, 

por nuk dua t‟ja di se kur do të vdes pas ditës së sotme”2. 

 E gjithë kjo urrejtje e zjarrtë e cila vlonte përbrenda, është 

një urrejtje në vetë tipat e këtyre njerëzve të shëmtuar dhe të 

deformuar. Ata e mbajnë vetën e tyre me iluzione se e gjithë kjo 

urrejtje buron nga hakmarrja për Othmanin ose nga që njerëzit 

kanë dalë në kryengritje kundër sundimit të Jezijdit. 

Abejdullah bin Zijad akuzohej se nuk ishte prej Kurejshitëve, kjo 

se nuk dihej se kush ishte babai i tij. 

 E quanin Zijad bin Ebijhi (Zijadi biri i babait), dhe më vonë 

Muavija ja bashkangjiti Ebi Sufjanit, kjo sepse Ebu Sufjani ka 

                                                           
1 Tarijkh ebi Fidau 1:267; El Bidajetu ue el Nihajetu 8:221 
2 El imametu ue el Siajsetu 1:239-240 
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përmendur një herë – pas lindjes së Zijadit – se kishte qenë i dehur 

në qytetin e Taifit dhe kishte shkuar me një prostitutë. Më vonë i 

erdhi një robëreshë e cila quhej Sumeje dhe i tha – pas lindjes së 

Zijadit – se ajo kishte mbetur shtatëzanë me të atë natë1. 

 Nëna e Ubejdullahut ishte një robëreshë mexhusijetu e cila 

quhej Merxhanetu2. Njerëzit talleshin me Zijadin për prejardhjen e 

tij. Kjo ishte shumë e rëndë për arabët dhe e bënte atë të shfaqte 

ligësi dhe urrejtje. Atij i merrej goja dhe gjithashtu kishte 

probleme me shqiptimin e shkronjave arabe. 

 Kur shqiptonte “ El Haruri” dëgjohej prej tij “ Herurij” dhe 

qeshnin ata që e dëgjonin atë3. Një herë deshi të thoshte tregojini 

shpatat tuaja, por në vend të saj tha hapini shpatat tuaja. Për këtë 

Jezijdi4 i thuri disa vargje 

Atë ditë që i hape shpatat dhe nga larg 

i vendose dhe gjithë urdhërat e tua ishin të gabuar5 

 Nuk kishte gjë më të lehtë për të se të priste duart ose 

këmbët ose të urdhëronte për të vrarë kur ishte i inatosur, të 

dyshuarin dhe jo të dyshuarin. 

 Për këtë na tregon Muslim bin Akijl i cili ishte i sinqertë 

dhe ishte një admirues i personaliteteve dhe veprave të tyre: “ E 

vret njeriun të cilin e ka ndaluar Allahu vrasjen e tij në inatosje, 

armiqësi dhe kur je në dyshim më pas dëfrehesh dhe luan sikur të 

mos ketë ndodhur asgjë”6. 

                                                           
1 Tarijkh el Jakubi 2:218-219; El Akd el Ferijd 5:266-267; Muruxh el dheheb 3:14-
17; El Kamil fij Tarijkh 3:218-219; Tarijkh Medijnetu Dimeshk 19:162; Tarijkh el 
hulefau li Sujuti 196. 
2 Tarijkh Medijnetu Dimeshk 37:436. 
3 El bejan ue el tebijjin 1:72, Tarijkh Medijnetu Dimeshk 37:440. 
4 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 43. 
5 El Bejan ue el tebjin 2:210-211. 
6 Tarijkh ebi Muhanaf 1:426; El Irshad 2:62; El Kamil fij Tarijkh 3:274; El Bidajetu 
ue el Nihajetu 8:156. 
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 Kjo dëshirë e zjarrtë më e ulta dhe e liga (prishura) ishte 

për Ubejdullah bin Zijad atë ditë që u përball me Huseinin, ato 

ditë ishte në lulen e rinisë1 së tij nuk i kishte kaluar njëzet e tetë 

vjeç. Jezijdi e urrente atë dhe babanë e tij sepse ishte pikërisht 

babai i tij ai që e këshilloi Muavijen që ta ngadalësonte shpalljen e 

Jezijdit2 për halife. Prandaj Ubejdullahu ishte i kujdesshëm që të 

largonte dyshimet dhe të përforconte besimin për besnikëri ndaj 

udhëheqjes së re. 

 Ajo që i tërhoqi dhe i bashkoi më tepër bashkëpunëtorët e 

Jezijd bin Muavijes ishte lakmija dhe dëshira e tyre e zjarrtë për 

poste, pasuri dhe kënaqësitë e kësaj bote aq sa arriti deri aty sa të 

ndryshojnë karakteret, të mbyllen shikimet dhe të ndrydhen 

shpirtrat nga e vërteta. 

 I këtij rangu ishte dhe Umer bin Sad bin Ebi Vekas i cili iu 

nënshtrua Ubejdullah bin Zijad në betejën e Kerbelasë. Ai nuk 

ishte i drejtë në këtë betejë e cila pati një përfundim fatkeq, 

megjithëse kishte mundësi që ta shmangte atë përfundim. 

 Umer bin Sad bin Ebi Vekas u mashtrua nga pozita e 

guvernatorit në krahinën e Rrejit3 e cila ishte kurora e 

dëshmitarërve të lashtë. Ai e synonte atë që në kohën kur e hapi 

babai i tij4, komandanti legjendar e fisnik. 

Atij i bashkangjiten këto vargje në të cilat flet rreth vrasjes së 

Huseinit: 

Pasha Allahun nuk e di dhe jam i habitur 

dhe e mendoj çështjen në të dy rreziqet 

A ta lë udhëheqjen e Rrejit dhe Rreji është ëndra ime 

                                                           
1 Lisanu el arab 7:78. 
2 El Muntedhim 5:286; El Kamil fij Tarijkh 3:249-248; Tedhkiretu el hauas 241; El 
Bidajetu ue el Nihajetu 8:78-152. 
3 Tarijkh ebi Muhanef 1:447; El Kamil fij Tarijkh 3:283. 
4 El Istijab 2:172; El Bidajetu ue el Nihajetu 8:72. 
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apo të kthehem në gjynahqar me vrasjen e Huseinit 

Me vrasjen e tij zjarri të pret nuk ka mbrojtje prej tij, 

por udhëheqja e Rrejit1 është drita e syve të mi 

 

 Shihet shumë qartë dhe nuk ka dyshim në të se Umer bin 

Sad nuk mundet që të ndryshojë nga zemërngurtësia e këtyre lloj 

njerëzish pa patur asnjë lloj nevoje dhe shkaku. 

 Ishte ai i cili i grumbulloi gratë e Huseinit pas vrasjes së tij 

në rrugën e trupave të vrarë të cilat ishin akoma të lëna hapur. 

Ato pasi i panë në buzë të rrugës bërtitën me të madhe aq sa i bëri 

njerëzit e tij të lëshojnë lotë prej syve. Dhe ishte po ai, i cili vrau 

Huseinin dhe pasuesit e tij2. 

 Ata dhe shembujt e tyre nuk quhen politikanët e pushtetit, 

dhe profesioni i tyre nuk është të ndihmojnë sulltanin, por quhen 

xhelatë gjakpirës që i binden çfarë kanë në zemrën e tyre nga 

urrejtja dhe smira, si dhe i binden çfarë u ndodhet në zemrat e 

tyre nga pasuria dhe premtimet. Qëllimi i tyre është shfarosja 

duke mos pyetur se sa gjak derdhet dhe cili është shkaku i 

derdhjes së tij. 

 Që nga koha kur Jezijdi mori për bashkëpunëtorë në 

dëshmitarërimin të tillë njerëz që nga ai çast e caktoi që ilaci i 

zgjidhjes së problemit me Huseinin do të ishte forca e xhelatëve, të 

cilët nuk njohin asgjë tjetër përveç derdhjes së gjakut, dhe, që të 

derdhin të gjithë gjakun do shpërblehen për të. 

 Kështu pra, Jezijdi kishte bashkëpunëtorë të tij që e 

ndihmonin xhelatët të cilët bënin çdo gjë me shpatë dhe kamxhik 

në dorë për të arritur qëllimin e tyre i cili ishte pushteti dhe 

                                                           
1  El Menakib li ibnu Shehr Eshueb 4:98; El Kamil fij Tarijkh 3:283; Nehdetu el 
Husein 86. 
2 Tarijkh ebi Muhanef 1:494; Semtu el nuxhum el auali 3:181. 
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pasuria. Huseini kishte bashkëpunëtorë që e ndihmonin dhe 

jepnin dynjanë dhe jetën, pra ishin dëshmorë dhe jepnin çdo gjë 

me qëllim shpëtimin e shpirtit. 

Si përfundim mund të themi se: kjo ishte luftë midis xhelatëve dhe 

dëshmorëve. 

 

 

DALJA E HUSEINIT 

 

HUSEINI NË MEKË 

 

 Jezijdi punoi sipas porosisë që i la babai i tij. Menjëherë pasi 

erdhi në pushtet mendoi se si të merrte pëlqimin prej Huseinit 

dhe Abdullah bin Zubejrit të cilët ishin në krye të listës së atyre që 

nuk e pranuan për udhëheqës gjatë kohës që ishte Muavija gjallë. 

 Velijd bin Utbetu bin Ebu Sufjan ishte në atë kohë 

guvernator i Medijnes i emëruar prej Muavijes, kur i erdhi letra 

prej Jezijdit i cili e lajmëronte për vdekjen e të atitdhe e urdhëronte 

që të merrte prej atyre njerëzve pëlqimin “qoftë edhe me forcë dhe 

për këtë nuk kishte asnjë lloj justifikimi”, e thirri Mervan bin 

Hakim dhe u konsultua me të. Mervani e këshilloi me një këshillë 

e cila përmbante sinqeritet dhe nijetin e keq, ai i tha që ta thërriste 

Huseinin dhe Ibnu Zubejrin dhe ti linte të zgjidhnin midis 

pranimit dhe vdekjes. 

 Midis Huseinit dhe Velijdit dhe në prezencë të Mervanit 

ndodhi ajo që e kemi theksuar më parë. U kthye Huseini në 

shtëpinë e tij dhe vendosi që ta linte Medijnen e të shkonte në 

Mekë siç kishte vepruar dhe Ibnu Zubejri para tij. 
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 Ai doli prej Medijnes dy netë para se të përfundonte muaji 

Rexhep i vitit gjashtëdhjetë Hixhri. 

 Me të ishin shumica e anëtarëve të familjes së tij, vëllezërit 

e tij, si dhe fëmijët e tyre. Ai ndoqi gjatë udhëtimit të tij një rrugë 

të pashkelur për në Mekë siç bëri dhe Ibnu Zubejri, nga frika se 

mos e ndiqnin nga pas. Pati të drejtë dhe me zgjuarësinë e tij iu 

shmang kësaj çështjeje të vogël ashtu siç pati të drejtë në shumë 

probleme të mëdha1. 

 Njerëzit shkuan tek Huseini në Mekë dhe ishin dakort me 

të se halifati i takonte atij dhe askujt tjetër. Midis atyre që shkuan 

ishte dhe Ibnu Zubejri, i cili bënte tavafin rreth Qabes çdo ditë dhe 

e vizitonte atë mëngjes dhe mbrëmje, merrte mendimet e tij dhe 

dëgjonte mendimet e njerëzve në Hixhaz, Irak dhe gjithë vendet 

myslimane. 

 Huseini qëndroi në Mekë katër muaj në këtë gjëndje. Kohë 

pas kohe merrte ftesa për t‟u shfaqur dhe kërkuar njohjen e tij dhe 

veçanërisht nga banorët e Kufës dhe rrethinat e saj. 

 Në letrën që i shkruani i thoshin se atje e prisnin njëqind 

mijë vetë të cilët ishin në ndihmë të tij. Ata insistonin që të shfaqej 

sa më shpejt2. 

 Gjatë gjithë këtyre muajve Huseini ishte në mëdyshje për 

atë që do të bënte pas gjithë atyre kërkesave të përsëritura. 

Mendoi që të qëndronte derisa të qartësohej shumica e popullit 

dhe të vështronte nga afër parinë e tyre. 

 Vendosi që të dërgoi djalin e xhaxhait të tij Muslim bin 

Akijl bin Ebi Talib për të përgatitur terrenin dhe për të parë nëse 
                                                           
1 I'lamul Uera 1:435; El Muntedhim 5:327; Tedhkiretu el hauas 245; El Bidajetu 
ue el Nihajetu 8:147. 
2  Tarijkh ebi Muhanef 1:404; El Akhbaru el tual 229; Muruxh el dheheb 3:64; 
I'lamul Uera 1:436; El Kamil fij Tarijkh 3:266; Tedhkiretu el hauas 237; Tarijkh 
ebi el Fidau 1:263. 
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ishin të vërteta të gjitha sa thuheshin në letër. Ai u shkroi 

udhëheqësve të banorëve të Kufës para kësaj një letër në të cilën u 

thoshte: “Pas përshëndetjes, më ka ardhur letra juaj dhe e kuptova 

atë çfarë shkruanit nga dashuria për të ardhur tek ju. Po dërgoj tek 

ju vëllanë tim dhe djalin e xhaxhaittim, më të besuarin nga njerëzit 

e mi, Muslim bin Akijl. E urdhërova atë që të më shkruajë për 

gjendjen, problemet dhe mendimet tuaja. Nëse më shkruan se ai 

ka bashkuar mendjet e shumicës tuaj, e udhëheqësve dhe 

fisnikërisë tuaj ashtu si më lajmëruan të dërguarit tuaj dhe atë që e 

lexova në letrat tuaja do të vij menjëherë tek ju1 nëse do Zoti. 

Pasha Allahun: Imami nuk është gjë tjetër, veçse të punojë sipas 

librit, të jetë i drejtë, të përmbajë veten e tij brenda kënaqësive të 

Allahut. Selam”2. 

 Huseini u lajmërua se Muslimi arriti në Kufe, e mblodhi 

popullin që ta njihnin Huseinin. Thuhet se u mlodhën 

dymbëdhjetë mijë, dhe thuhet, se u mblodhën tetëmbëdhjetë mijë. 

Ai mendoi që ta lajmëronte Huseinin para se të shpërndahej ky 

grup dhe të prisnin sa të mblidhen dhe një herë. 

 Huseini u këshillua me të afërmit e tij, mendimet 

ndryshonin që nga dakort të shkonte, të qëndronte aty ku ishte, 

dhe të shkonte në një drejtim tjetër jo në drejtim të Irakut. 

                                                           
1 Sihahu el lugatu 6: 2309. 
2  Tarijkh ebi Muhanef 1:405; El Akhbar el tual 230; El Futuh li ibni el Athijm 
5:51-52; El Muntedhim 5:328; El Kamil fij Tarijkh 3:267; Tedhkiretu el hauas 244. 
(3) Muruxhu el dheheb 3:64, I'lamul Uera 1:437, Tedhkiretu el hauas 241; El 

Bidajetu ue el Nihajetu 8:152. përmendet se numri i atyre që i kanë dhënë besën 

ishin mbi njëzet mijë vetë. Në "Tarijkh ebi el Fidai" thuhet se kanë qenë tridhjetë 

mijë vetë, Ndërsa në "El imametu ue el sijasetu" thuhet se kanë qene mbi 

tridhjetë mije vetë. 
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 Vëllai i tij Muhamed bin Hanefijetu1 i cili ishte akoma në 

Medijne mendonte që ai të dërgonte njerëzit e tij në krahinat e 

ndryshme myslimane dhe të kërkonte njohjen e tij, para se të 

fillonte luftën me Jezijdin. Nëse bashkoheshin njerëzit me të mirë, 

e nëse bashkoheshin me dikë tjetër: “Allahu nuk ja prishte as fenë 

e as mëndjen atij”2. 

 Abdullah bin Zubejr i tha: “Nëse dëshiron të qëndrosh në 

Hixhaz do të mbështesim, këshillojmë dhe të njohim për halife, 

dhe nëse nuk dëshiron halife në Hixhaz atëherë më jep mua 

mundësinë të zgjidhem, të më bindesh dhe të mos më 

kundërshtosh”3. 

 Shumica e historianëve pretendojnë se Abdullah bin 

Zubejri e këshillonte më së shumti për të dalë Huseinin4. 

 Prej atyre historianëve veçojmë Ebu Ferexh Asfahanin i cili 

thotë: “Nuk kishte gjë më të rëndë për Abdullah bin Zubejrin se 

qëndrimi i Huseinit në Hixhaz, dhe nuk kishe gjë më të dashur tek 

ai se largimi i tij për në Irak me shpresë se do ti mbetej atij 

Hixhazi, kjo nuk mund të bëhej vetëm me largimin e Huseinit. Ai 

e takoi dhe e pyeti: çfarë vendose të bësh o Ebu Abdullah? 

 Huseini i tregoi qëllimin e tij se do të shkonte në Kufe dhe i 

tregoi gjithashtu për letrën që i kishte shkruar Muslim bin Akijl. I 

tha Ibnu Zubejri: Atëherë çfarë pret? Pasha Allahun sikur të kisha 

unë si pasuesit e tu në Irak nuk do të kisha pritur aspak”.5 

                                                           
1 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 44. 
2 El Kamil fij Tarijkh 3: 265; El Bidajetu ue el Nihajetu 8:147-148. 
3 Tarijkh ebi Muhanef 1:401; El Akhbarut Taul 244; Muruxhu el dheheb 3:65; El 
Kamil fij Tarijkh 3:275. 
4 Muruxhu el dheheb 3:65; Ibnu el Xheuzi fij el Muntedhem 5:327. 
5  Mukatilu talibijn, 72; Tarijkh ebi Muhanef 1:401; Tarijkh halijfetu 144; 
Muruxhu el dheheb 3:65; El Kamil fij Tarijkh 3:275; El Bidajetu ue el Nihajetu 
8:160. 
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 Ndoshta ai që ishte më i sinqertë dhe që kishte të drejtë në 

këshillën e tij lidhur me këtë çështje ishte Abdullah bin Abas dhe 

kjo nga afërsia e gjakut që kishin dhe se Ibnu Abasi ishte bërë i 

njohur për zgjuarësinë e tij. Ai e pyeti: 

- Njerëzit kanë përhapur lajme se ti do të nisesh për në Irak. Çfarë 

do të bësh? 

- Tha: Do të nisem në një nga dy ditët e ardhshme. 

- Ibnu Abasi tha: Allahu na ruajt nga kjo, e shtoi: Unë frikësohem 

për ty se do të vdesësh. Banorët e Irakut janë njerëz që se mbajnë 

premtimin. Qëndro në këtë vend sepse ti je zotëria e banorëve të 

Hixhazit. Nëse banorët e Irakut të duan ty ashtu si pretendojnë, 

atëherë le ta mohojnë armikun e tyre e më pas shko tek ata. Nëse e 

ke vendosur që të largohesh atëherë nisu për në Jemen, sepse atje 

ka fortesa dhe male dhe babai yt ka pasur pasues. 

Huseini i tha: 

 O biri i xhaxhait tim. Unë e di se ti je një këshillues që të 

vjen keq për mua por unë e kam vendosur për të shkuar dhe nuk 

kthehem më. 

Ibnu Abasi i tha: 

 Meqenëse e ke vendosur që të shkosh, atëherë mos merr 

asnjë me vete, as fëmijët as gratë që kur të vritesh mos të të shohin 

ashtu si bënë me Ibnu Afanin1. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 El Futuh li ibni Eathem 5:114; Muruxhu el dheheb 3:65; Mukatilu talibijn, 72; 
Tarijkh Medijnetu Dimeshk 14:211; El Muntedhim 5:327; El Kamil fij Tarijkh 
3:276; El Bidajetu ue el Nihajetu 8:160. 
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UDHËTIMI PËR NË IRAK 

 

 Huseini u largua nga Meka në tetë të dhul hixhetu1 duke 

mos e pritur bajramin në Mekë, kjo sepse lajmet që vinin nga Kufa 

e shtynë atë që të shpejtonte në udhëtim para se të ishte vonë. 

 Muslim bin Akijl ishte në Kufe, rreth tij ishin mbledhur 

mijëra njerëzit dhe i kishin dhënë besën për Huseinin. Numri i 

tyre arrinte në tetëmbëdhjetë mijë sipas Ibnu Kethijrit2 dhe në 

tridhjetë mijë sipas Kutejbes3. 

 Çështja arriti tek guvernatori i Kufës Nuaman bin Beshiri4 i 

cili u inatos me atë çka bënte Muslimi dhe pasuesit e tij të cilët 

shtoheshin dita-ditës. Ai hipi në minber dhe u foli njerëzve duke i 

lajmëruar se nuk do të luftonte kundër askujt deri sa ta luftonin 

atë dhe nuk do të ngacmonte askënd përderisa nuk e ngacmonin5. 

 Mbështetësit e Beni Umejes garuan për ta lajmëruar Jezijdin 

lidhur me atë që po ndodhte në Kufe. Sexhun Errumi6 i cili kishte 

qenë shërbëtor i babait të tij e këshilloi që të shkarkonte 

Nuamanin dhe të emëronte në vend të tij si guvernator të Kufes 

Ubejdullah bin Zijadin i cili ishte dhe udhëheqës i Basrës në atë 

kohë7. 

                                                           
1 I'lamul Uera 1:445; El Muntedhim 5:328; Tedhkiretu el hauas 5:328. 
2  El Bidajetu ue el Nihajetu 8:152; Shiko tabelën e biografive, biografia numër 
45. 
3 El Imametu ue el sijasetu 2:8; Shiko tabelën e biografive, biografia numër 46. 
4 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 47. 
5 Akhbarut taul 231; El Irshad 2:41; El Kamil fij Tarijkh 3:267. 
6 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 48. 
7 Tarijkh el Taberiju 4:556; El Irshad 2:41; I'lamul Uera 1:437; Tarijkhu el kufetu 
295. 
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 Mbërriti Ubejdullahu në Kufe dhe puna e parë që bëri ishte 

mbledhja me kryepleqtë e qytetit, pra me udhëheqësit e lagjeve. 

Ai i urdhëroi ata që të regjistrojnë emrat e të gjithë të huajve si dhe 

ata që ndodheshin në lagjet e tyre si: “ Studentët e Emirit të 

Mumininëve, Hururijet, banorët e Rejbit” dhe i paralajmëroi ata 

duke thënë se çdo i huaj që do të gjendej dhe emri i tij nuk ishte 

regjistruar tek ai do të kryqëzohej dhe shtëpia e tij do të mbyllej, si 

dhe ajo shtëpi do të hiqej nga lista e ndihmave1. 

 Ai kontaktoi me disa prej personaliteteve të qytetit nga 

përkrahësit e Huseinit për tu bërë qejfin dhe për të marrë vesh të 

fshehtat e tyre. Pyeti se kush nuk kishte shkuar ta takonte atë. Në 

krye të listës qëndronte Hani bin Urvetu. 

 I thanë ai është i sëmurë dhe nuk del nga shtëpia e tij. Hani 

justifikohej se ishte i sëmurë për t‟iu larguar takimit me të dhe për 

tu siguruar vetë. 

 Ubejdullahu shkoi dhe i bëri vetë vizitë në shtëpinë e tij për 

ta afruar. Ka ardhur në disa transmetime se e kanë këshilluar 

Muslim bin Akijl që të vrasi Ubejdullahun në shtëpinë e Hanit, 

por ai refuzoi duke thënë se ai është i sigurtë në shtëpinë e një të 

sëmuri të cilit po i bën vizitë.2 

 Ka thënë Ibnu Kethijri çfarë është përhapur se: Ndihmësit e 

këshilluan Muslim bin Akijlin për të vrarë Ubejdullahun në 

shtëpinë e Sherijk bin el Aur. Sherijku u njoftua se Ubejdullahu do 

ti bënte vizitë, atëherë lajmëroi Hani bin Urvetu të cilit i thotë 

dërgo Muslim bin Akijl në shtëpinë time që të vrasë Ubejdullahun 

kur të vijë të më bëjë vizitë. Ai nuk e vrau atë3. Kur e pyeti 

Sherijku se çfarë të pengoi ty që ta vrisje. Tha: “ Kam dëgjuar një 

                                                           
1 El Irshad 2:44-45; El Kamil fij Tarijkh 3:296. 
2 Tarijkh ebi Muhanef 1:412, El Akhbarut Taul 234-235; Mekatil el talibijn 65. 
3 Musned Ahmed 1:166; Mexhma el Zeuaid 1:96; Kenzul Ummal 10:499. 
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hadith prej të Dërguarit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) se me të vërtetë besimi e ndalon mashtrimin, 

besimtari nuk mashtron. E urreva që ta vrisja në shtëpinë tënde”. I 

tha Sherijku: sikur ta kishe vrarë atë do të kishe mbyllur një të çarë 

që nuk do ta hapte kush dhe do ta kishe rregulluar problemin e 

Basrës sepse kishe vrarë një të padrejtë dhe të shthurur. Pas tre 

ditësh vdiq Sherijku1. 

 Transmetimet e atyre ditëve janë të ndryshme dhe 

kundërshtojnë njëra-tjetrën. Ato janë të shumta, siç janë të shumtë 

dhe transmetuesit e tyre. E përgjithshmja e këtyre transmetimeve 

na tregon për terrorin e ashpër që ndërmori Ubejdullah bin Zijad 

ndaj Muslimit dhe pasuesëve të tij, derisa më në fund u largua nga 

xhamia kur pa se Muslimi po vinte me pasuesit e tij. Ubejdullahu 

u mbrojt në fortesë pasi mbylli dyert e saj2. 

U grumbulluan rreth Muslimit katër mijë vetë prej pasuesëve të 

tij. Ai urdhëroi që të thirreshin njerëzit me anë të simboleve shi-

ite. “O ndihmues! Vdis”. E pas kësaj u drejtua drejt kështjellës me 

një grup si ushtri e rregullt. 

 Atë kohë në kështjellë nuk ishin më shumë se tridhjetë 

policë dhe njëzet prej banorëve të Kufës. Ubejdullahun e kapi 

dëshpërimi dhe mendoi se erdhi fundi i tij para se të vijë ndihma 

nga prijësi i tij, por bëri maksimumin e asaj që mundte të bënte 

për të mashtruar, aq sa të mundte kundërshtarin pasi kjo ishte më 

mirë se dorëzimi. Ai i shpërndau ndihmësit e tij në çdo qoshe të 

qytetit me premtime. Me të shpejtë pasuesit e tij u nisën dhe 

filluan të përhapnin fjalë se po mbërrinin përforcime të shumta 

prej Jezijdit duke i paralajmëruar njerëzit që të mos e ndihmonin 

Muslimin se do ta paguante i pafajshmi nga fajtori si dhe ai që nuk 

                                                           
1 El Bidajetu ue el Nihajetu 8:153. 
2 Mekatil el talibijn 66; El Irshad 2:51; el Bidajetu ue el Nihajetu 8:154. 
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merte pjesë prej atij që merrte, shpërndanë pasuri dhe ryshfete për 

ata të cilët korruptoheshin, si dhe bënin premtime për ata të cilët 

kënaqeshin me premtime1. 

 

 

VRASJA E MUSLIM BIN AKIJL 

 

 Përdorën çdo lloj mënyre për të arritur aty ku deshën. 

Mashtronin njerëzit dhe i largonin nga Muslim bin Akijl, aq sa 

dërgonin gruan pas burrit të saj, nënën pas djalit të saj, si dhe 

vëllanë pas vëllait të tij e edhe takoheshin me ta deri sa i tërhiqnin 

dhe i futnin në grupin e Ubejdullahut. 

 Kur ishte duke perënduar dielli i asaj dite, Muslimi pa se 

rreth tij ishin vetëm pesëqind vetë prej atyre katër mijëve. Fali 

namazin e akshamit dhe pas tij ishin vetëm tridhjetë vetë të cilët u 

larguan në errësirën e natës. Mbeti i vetëm në xhami dhe nuk gjeti 

askënd që t‟i tregonte për ndonjë shtëpi ku mund të strehohej2. 

 Ubejdullahu dëgjonte që nga kalaja, por kur u qetësuan 

zhurmat3 kërkoi prej njerëzve të tij që vështronin se çfarë mbeti 

prej asaj turme. Ata nuk panë askënd dhe nuk dëgjonin zëra. 

Menduan se ndoshta ishte ndonjë dredhi lufte dhe njerëzit 

fshiheshin nga errësira4. E ndricuan vendin përreth me kandila 

dhe pishtarë derisa u qetësuan se xhamia ishte bosh dhe Muslimi 

me ithtarët e tij ishte shpërndarë. 

                                                           
1  El Akhbarut Taul 238-239; Muruxhu el dheheb 3:67; Mekatil el talibijn 66-67; 
El Irshad 2:52-54; El Kamil fij Tarijkh 13:271-272; Tarijkh ebi Fidau 1:264. 
2 Shiko burimin e mëparshëm. 
3 Taxhu el arus 2:167. 
4 Lisanu el arab 5:109 dhe 112. 
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 I thirri njerëzit për namaz në xhami. I dërgoi tellallët të 

lajmëronin në gjithë Kufën duke thënë: “A nuk është i pafajshëm 

një njeri me policet, kryepleqtë dhe komandantët e tij”. Kryepleqtë 

dhe komandantët të mos e falin namazin e jacisë përveçse në 

xhami. 

 Vuri rojet të ruanin pas tij dhe ai filloi të falej me ata që ju 

përgjigjën. Xhamia1 u mbush e tëra. Pasi mbaroi namazin u ngrit e 

tha: “Jemi të pafajshëm para Allahut për gjakun e atij personi që 

do t'i gjendet Ibnu Akijli në shtëpinë e tij”. 

 I thirri shefit të policisë: “O Husein bin Nemijr2, të 

mallkoftë nëna jote nëse mbetet dera e ndonjë rrugice prej 

rrugicave të Kufës pa kontrolluar dhe ikën ai njeri e ti nuk më vjen 

me të. Të udhëheqësh patrullat e banorëve të Kufës, vendos roje 

në hyrje të rrugicave dhe mendoje se deri nesër do të më vish me 

atë njeri”. 

 Nuk kaluan vetëm pak orë kur erdhën me Ibnu Ukejlin. U 

mundua tu shmangej policëve sa kishte mundur. Ishte i plagosur, 

i raskapitur dhe i etur. Po vështronte një shtambë3 me ujë të ftohtë 

në hyrje tek dera. I thotë njëri prej njerëzve të Ubejdullahut4: “A e 

shikon sa e ftohtë është. Për Zotin nuk ke për të shijuar prej saj 

qoftë dhe një pikë deri sa të shijosh të nxehtin në zjarrin e 

xhehenemit”. Umer bin Harijth nuk e5 pranoi këtë sjellje të 

vrazhdë të atij personi. 

                                                           
1 Mukatilu el talibijn 68; El Irshad 2:55-56; El Kamil fij Tarijkh 3:282. 
2 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 49. 
3 Xhemheretu el lugatu 1:164. 
4 Vrasësi është Muslim bin Umer el Bahiliju babai i Kutejbes, Mukatilu talibijn, 
5:96; El Irshad 2:60. 
5  Thuhet se i panjohuri ishte djali i Amru bin Harith el Bahiliju emri i tij ishte 
Kajs. Dhe thuhet se djaloshi quhej Selijm; Mukatil talibijn 80, Thuhet se emri i tij 
ishte Sulejman; Tarijkh el Kufetu 300; Thuhet se i panjohuri ishte Amaretu bin 
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 I solli një poce në të cilën ishte një shami e me të një filxhan. 

I hodhi ujë në filxhan dhe e uli për tek ai që të pinte, por prej tij 

rridhte gjak në filxhan. Çdo herë që e ngrinte për të pirë deri sa u 

mbush dhe në të ranë dy dhëmballët e tij. Falenderoi Allahun dhe 

tha sikur të kisha pjesë të caktuar do ta kisha pirë atë1. 

 E futën tek Ubejdullahu. Vështroi të pranishmit që ishin 

ulur aty dhe në mes tyre dalloi Umer bin Sad bin Ebi Vekas. E luti 

atë si të afërm që ishin ti linte një amanet të cilin ta kryente pas 

vdekjes së tij. Por nuk pranoi që ta shprehte para Ubejdullahut. Ai 

i dha leje që t‟ja tregonte fshehtas. I tha Muslimi: “ Unë këtu në 

Kufe kam marrë borxh shtatëqind dirhem. Shite shpatën dhe 

mburojën time dhe laje borxhin në emrin tim. Dërgo tek Huseini 

dikë që ta kthejë atë pasi unë i shkruajta atij dhe i thashë se 

banorët e Kufës ishin me të. Ai do të jetë rrugës duke ardhur për 

këtu”. 

 U kthye Umeri tek Ubejdullahu dhe i tregoi të fshehtën për 

të cilën u betua dhe e kishte amanet ta fshihte. Ubejdullahu thirri 

ushtarin me të cilin u përball Muslimi dhe e qëlloi në kokë – emri i 

të cilit ishte Bekijr bin Hamran2 – ia dorëzoi Muslimin atij dhe i 

tha: “ Ti je ai, i cili do ta ekzekutosh”. 

 U ngjit me të lart në kala dhe njerëzit përreth saj e 

vështronin. I preu kokën. Trupin ja hodhën njerëzve3 kurse kokën 

e tij së bashku me disa koka të tjera që ishin paria e qytetit dhe e 

                                                                                                                                              
Ukbetu bin Ebi Muijt. Ai dërgoi një shtambë me djalin e tij Nesijmin.. El Kamil 
fij Tarijkh 3:373; El Bidajetu ue el Nihajetu 8:157. 
1 El futuh li ibni el Athem 5:90; Mukatilu talibijn, 68; El Irshad 2:57; El Kamil fij 
Tarijkh 3:262. 
2 Muruxhu el dheheb 3:96; Mekatil el talibijn 71; El Bidajetu ue el Nihajetu. 
3  El Akhbarut Taul 241; El Futuh li ibni el Ethem 5:100-101; El Akdu el ferijd 
5:127-128; El Irshad 2:61; El Bidajetu ue el Nihajetu 8:157; Ejamu el arabu fij el 
Islam 411. 
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mbështetën atë kur mbërriti ja dërguan Jezijdit. Midis tyre Hani 

bin Urvetu të cilin e theksuam më parë.1 

 

 

PARAROJA E DËSHTUAR 

 

 Muslim bin Akijl u vra në nëntë të muajit dhul hixhetu 

natën e bajramit, kurse Huseini u nis nga Meka një ditë2 para 

kësaj. Kur mori vesh për vrasjen e Muslimit ai ishte në fund të 

udhëtimit. 

Kur ishte në hyrje të Irakut deshi të sigurohej edhe një herë para 

se të hynte në të. 

 Ai u dërgoi banorëve të Kufës një letër me Kajs bin Mes‟her 

es Sajdani me të cilën i lajmëronte për mbërritjen e tij dhe i nxiste 

për qëndresë. Mbërriti Kajsi në Kadesijetu por u zbulua prej 

njerëzve të Ubejdullahut të cilët e arrestuan dhe e shoqëruan tek 

ai. Ubejdullahu e urdhëroi që të ngjitej lart në kala dhe ta shante. “ 

Gënjeshtar biri i gënjeshtarit Husein bin Ali”, si dhe ti ndalonte 

njerëzit që ti bindeshin atij. U ngjit Kajsi dhe tha: “ O ju njerëz 

Husein bin Alij është krijesa më e mirë e Allahut, biri i Fatimesë 

bija e të Dërguarit të Allahut. Unë jam i dërguari i tij. Atë e kam 

lënë në pritë. Përgjigjjuni atij dhe mallkojeni Ubejdullah bin 

Zijadin dhe babanë e tij”. 

Përnjëherë ushtarët e hodhën prej kalaje dhe ra posht i vdekur3. 

                                                           
1 El Akhbarut Taul 242; El Irshad 2:65; El Kamil fij Tarijkh 3:275; Tedhkiretu el 
hauas 243. 
2 El futuh li ibni Ethem 5:77-78; Tedhkiretu el hauas 245; El duru el nedhijm 546. 
3 El futuh li ibni el Ethem 5:145-147; El Irshad 2:70-71; El Bidajetu ue el Nihajetu 
8:168; Tarijkhu el Kufetu 293. 
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 Të njëjtën gjë vepruan dhe me Abdullah bin Jekdhar i cili 

nuk pranoi që të mallkonte Huseinin por mallkoi Ubejdullah bin 

Zijadin. E hodhën prej ballkoneve të kalasë, kur ra në tokë nuk 

kishte vdekur por kishte pësuar thyerje të kockave, atëherë e 

therën1. 

 Çdokush që vinte prej Iraku Huseini e pyeste dhe merrte 

lajme prej tij për të dërguarin apo për thirrësin e tij. Disa prej 

shoqëruesëve të tij e këshilluan që të kthehej ndërsa të tjerët i 

thanë që ti nuk je Muslim bin Akijli, nëse do të shkosh në Kufë 

njerëzit do të mblidhen menjëherë rreth teje. 

 U hodhën pasardhësit e Ukejlit e thanë se nuk do të 

ktheheshin derisa të merrnin gjakun e Muslimit ose të 

përfundonin si ai. 

 Huseini2 e pa të arsyeshme se nuk duhej të merrte me vete 

asnjë përveçse me dëshirën e tij dhe çdokush duhej ta merrte 

parasysh atë që mund të ndodhte nëse do të qëndronte, prandaj i 

mblodhi ata që e shoqëronin dhe u tha: “ Ithtarët tanë kanë hequr 

dorë prej nesh e na kanë mbraktisur. Kush dëshiron prej jush që të 

largohet le të largohet, askush prej nesh nuk do të hidhërohet me 

të. U shpërndanë të gjithë përveç të afërmve të tij dhe pak prej 

atyre që u bashkangjitën gjatë rrugës”3. 

 

 

 

 

 
                                                           
1  El Irshad 2:75; El Kamil fij Tarijkh 3:278; El Bidajetu ue el Nihajetu 8:168; 
Tarijkhu el Kufetu 292. 
2 El Irshad 2:75; El Kamil fij Tarijkh 3:278. 
3  Tarijkh el Taberiju 4:601; Mukatilu talibijn, 73; El Irshad 2;75-76; El Kamil fij 
Tarijkh 3:278; El Bidajetu ue el Nihajetu 8:169. 
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HUSEINI DHE HURR BIN JEZIJD 

 

 Karvani u takua me pararojen e ushtrisë së Ubejdullahut 

prej një mijë kalorësish të cilën e udhëhiqte El Hurr bin Jezijd et 

Temijmi el Jerbui në malin Dhi Hasim. Ata kishin marrë urdhër që 

të mos e lejonin Huseinin deri sa të paraqitej para Ubejdullahut në 

Kufe. 

 Urdhëroi Huseini muezinin e tij që të thërriste ezanin e 

drekës. U foli njerëzve të tij dhe njerëzve të Hurr bin Jezijdit të 

cilëve u tha: 

“ O ju njerëz. Unë nuk erdha këtu tek ju derisa më erdhën letrat 

dhe të dërguarit tuaj që eja tek se nuk kemi imam. Shpresojmë që 

Allahu të na bashkojë me ty në të drejtë dhe udhëzim. Erdha tek 

ju. Nëse më betoheni dhe më jepni besën atëherë do të vi tek trojet 

tuaja e nëse nuk e bëni këtë apo jeni të pakënaqur me ardhjen 

time, atëherë unë do të iki andej prej nga kam ardhur”. 

Nuk ju përgjigj askush. 

Atëherë i tha muezinit: 

“Thirre ikametin”. 

Pyeti Hurrin: 

“A do të falesh ti me njerëzit e tu dhe unë me njerëzit e mi” 

Tha Hurri: 

“Falemi të gjithë së bashku dhe ti të jesh imami”1 

 Më pas Huseini mori një rrugë të vështirë2 kurse kalorësit e 

Ubejdullahut nuk largoheshin prej tij por vazhdonin të ngulmonin 

                                                           
1 I'lamul Uera 1:448; El Muntedhim 5:335; Semtu nuxhum el auali 3:173-174. 
2 Muaxhim el buldan 3:304. 



Husein bin Ali 

136 
 

që të merrte rrugën për tek kryetari i tyre dhe i bllokonin çdo 

rrugëkalim tjetër përveçse asaj që kishin për qëllim. 

Huseini filloi ti këshillojë dhe tu tërheqë vërejtjen ndërsa ata e 

dëgjonin, tha: 

 “O ju njerëz. I Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimete Allahut 

qofshin mbi të!) ka thënë: kush shikon një udhëheqës të padrejtë, 

lejon ato që ka ndaluar Allahu, vepron në kundërshtim më 

sunetin e të Dërguarit të tij, sillet me robërit e Allahut me 

padrejtësi dhe shfrytëzim, dhe nuk ndryshon atë që duhet të 

ndryshojë as me vepra dhe as me fjalë atëherë është e drejtë e Zotit 

që ta ndryshojë atë. A nuk janë ata duke ju bindur dhe ndjekur 

rrugën e shejtanit, dhe kanë lënë bindjen ndaj të Mëshirshmit, 

kanë lejuar shthurjen, nuk kanë zbatuar ligjet, janë ndikuar prej 

grabitjeve, kanë lejuar haramin dhe kanë ndaluar hallallin, unë 

meritoj më shumë se të tjerët, pre jush më kanë ardhur letrat dhe 

të dërguarit tuaj me besën prej jush se nuk do të më dorëzoni dhe 

se nuk do të më tradhëtoni, nëse do ti përmbaheni fjalës tuaj do të 

udhëzoheni. Unë jam Husein bin Ali dhe biri i Fatimes bija e të 

Dërguarit të Allahut (paqja dhe bekimete Allahut qofshin mbi të!), 

shpirti im është me shpirtrat tuaj dhe njerëzit e mi janë prej 

njerëzve tuaj, unë jam shembull për ju, e nëse nuk më pranoni dhe 

mohoni besën e tërhiqeni prej premtimit tuaj betohem se nuk do 

të ju pranohet, i humbur është ai që bashkohet me ju, fati juaj 

është gabimi juaj, dhe rrizku juaj do humbasë, kush e thyen 

premtimin e thyen për veten e tij, Allahu është pjesa ime dhe 

selam”. 

 El Hurr bin Jezijdi dhe njerëzit e tij u qetësuan, e më pas 

shkon drejt tij dhe e paralajmëron për përfundimin duke i thënë: 

“Nëse do të na luftosh do të luftojmë”. 

Ia kthen Huseini duke thënë: 
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 -“ A me vdekjen do që të më frikësosh! Nuk di se çfarë të të 

them ty? Por po të them si i tha vëllai i Evsit për Ibnu Umerin i cili 

donte të ndihmonte të Dërguarin e Allahut, e frikësoi Ibnu Umeri 

dhe e paralajmëroi se do të vritej dhe ai i thuri këto vargje: 

Do të shkoj se vdekja nuk është turp për një djalosh 

nëse ka për nijet që të mirë dhe të luftojë si mysliman 

Dëshiroj të jem prej njerëzve të mirë 

të largohem prej të keqit dhe të ndahem nga keqbërësit 

Nëse jetoj nuk pendohem e nëse vdes nuk më vjen keq 

mjafton për ty që të jetosh i poshtëruar dhe i përulur1. 

 

 Pas kësaj shikonin njëri-tjetrin ndërsa Huseini mori drejtim 

për nga shkretëtira. 

El Hurr bin Jezijdi shpejtoi për ta kthyer në drejtim të Kufës derisa 

mbërritën në Benijne2. Në atë kohë vjen një kalorës i armatosur. 

Përshëndeti Hurrin dhe nuk e përshëndeti Huseinin. I dorëzoi 

Hurrit një letër prej Ubejdullahut në të cilën thuhej: 

“Diskuto me Huseinin derisa të mbërrijë letra me të dërguarin 

tim. Detyroje Huseinin që të zbresë në fushë që nuk ka mbrojtje 

dhe nuk ka ujë. E kam urdhëruar të dërguarin tim që të qëndrojë 

me ty dhe mos të ndahet prej teje, derisa të më vijë lajmi se ti i ke 

zbatuar urdhërat e mi. Selam”. 

 Kur u pa se El Hurr bin Jezijd dëshiron që të zbatojë 

urdhrat e Ubejdullah bin Zijad dhe frikësohej prej mbikëqyrësit të 

tij i cili ishte urdhëruar që të mos ndahej prej tij derisa të zbatonte 

urdhrin, njëri prej shokëve të Huseinit i thotë – Zuhejr bin Elkajn – 

“Ky që shikoni tani dhe e keni përballë është më i mirë dhe i lehtë 

                                                           
1 Tarijkh ebi Muhanef 1:442-443; El Irshad 2:80-81; El Kamil fij Tarijkh 3:280-281; 
El Bidajetu ue el Nihajetu 8:172-173. 
2 Muaxhim el buladan 4:429; Meusuatu el itabat el mukadesetu 8:32. 
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për ne se ata që do të vinë pas tij o biri i të Dërguarit të Allahut! 

Përleshja me ta është më e lehtë për ne se përleshja me ata që do të 

vinë pas tyre. Betohem se ata që do të vinjë pas tyre nuk do të 

kemi mundësi që ti përballojmë. Eja ti sulmojmë tani”. Huseini e 

kundërshtoi këshillën e tij dhe tha: “Unë e urrej që të filloj i pari 

luftën kundër tyre”1. 

 

 

UMER BIN SAD 

 

 Krahina e Dijlemit kishte ngritur krye kundër Jezijd bin 

Muavijes dhe kishin marrë Destebën2 në zonën e Hamdhanit. 

 Ubejdullah bin Zijadi përgatiti një ushtri numri i së cilës 

arrinte në katër mijë kalorës nën udhëheqjen e Umer bin Sad bin 

Ebi Vekas të cilit i kujtonte Dijlemi emrin e babait të tij i cili e 

kishte hapur atë vend, ai i premtoi që ta bënte mëkëmbës në 

krahinën e Rrejit pasi të shtypte kryengritjen e Dijlemit.3 

Kur mbërriti Huseini në Irak i tha Ubejdullahu, Umerit: 

- “Të lirohemi prej Huseinit e pastaj të shkosh në punën tënde”. 

I kërkoi falje se nuk mundet, por Ubejdullahu e dinte vendin e 

ëndrave të tij. I tha: 

“Në rregull të falim por me kusht që të na kthesh premtimin 

tonë”. 

 Umeri i kërkoi leje që të këshillohej me njerëzit e tij. Djali i 

motrës së tij Hamzetu bin Mugijretu ibnu Shubetu4 i cili ishte një 

                                                           
1 Akhbarut taul 251; El Irshad 2:83-84; El Muntedhim 5:336; El Kamil fij Tarijkh 
3:282. 
2 Muaxhim el buldan 2:300-316. 
3 El Biadjetu ue le Nihajetu 8:174. 
4 Shiko tabelen e biografive numri 50. 
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prej këshilltarëve më të mëdhenj të Muavijes e këshilloi që të mos 

pranonte që të luftonte kundër Huseinit, duke i thënë: 

“Pasha Allahun sikur të ishin të tuat pasuria dhe dëshmitarërimi i 

tokës dhe ti humbisje ato, do të ishte për ty më mirë se të dilje 

para Allahut me gjakun e Huseinit”. 

E kaloi gjithë natën duke u menduar dhe në mëngjes u ngrit e 

shkoi tek Ibnu Zijadi. 

 I propozoi që të dërgonte tek Huseini nga fisnikët e Kufes 

të cilët nuk do të humbnin gjë në luftë kundër tij. 

 Kundërshtoi Ibnu Zijadi dhe i tha ose të shkonte në luftë 

kundër Huseinit ose do të shkarkohej nga detyra e mëkëmbësit të 

Rrejit. Veproi kundër ushtarëve të tij të rëndësishim të cilët 

ndiheshin keq nga kjo, përveç atyre të cilët ishin me pagesë dhe të 

cilët nuk e njohin moralin1. 

 Ushtarë nga ushtria e tij u tërhoqën dhe një pjesë e tyre u 

fshehën në Kufe. Ubejdullahu ngarkoi një prej mbështetësve të tij i 

cili ishte Sad bin Abdirrahman el Munkerri të kontrollonte e të 

gjente ata ushtarë të cilët nuk shkonin në luftë kundër Huseinit. 

Sadi erdhi me një ushtarë për të cilin thanë se nuk donte që të 

shkonte në luftë kundër Huseinit. E ekzekutuan menjëherë, kurse 

të tjerët u nisën me nxitim2. 

 Ushtria e gjeti Huseinin në Kerbela rreth njëzet e pesë milje 

në veri perëndim të Kufes vend në të cilin mbërriti më dy 

muharrem të vitit gjashtëdhjetë e një hixhri. 

 Kufa ishte në duar të dy njerëzve të cilët ishin në garë me 

njëri-tjetrin për sjellje të këqija dhe poshtërsira. Kishin të njëjtin 

mendim se si duhej ta tradhtonin çështjen e Huseinit e cila nuk 

                                                           
1 Shiko burimet e mëparshme. 
2 Akhbaru el taul 254-255. 
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kishte kthim prapa. Ata ishin Ubejdullah bin Zijad dhe Shimr bin 

Dhi el Xheush. 

 Ubejdullahu ishte prej një fisi të përgojuar të cilin çdokush 

e përfliste, ashtu si flitej dhe për një tjetër përson që rridhte prej 

fisit më të mirë të arabëve në xhahilije dhe në Islam. Nuk kishte 

kënaqësi më të madhe për këtë njeri, sesa të kishte në sundimin e 

tij këtë njeri që të kishte mundësi ta poshtëronte dhe tallte. 

 

 

SHIMR BIN DHI EL XHEUSH 

 

 Shimr bin Dhi El Xheush ishte me lebrozë dhe i shpifur. 

Dallimi i tij prej Huseinit ishte si çdo i shëmtuar, i mallkuar nga 

një bujar, i dashur dhe i këndshëm (simpatik). 

 Që të dy i kuptonin gjynahet e njëri-tjetrit, si dhe e 

ndihmonin dhe ia lehtësonin punën njëri-tjetrit. Në këtë rast 

kundër Huseinit ata këshilloheshin dhe kuptoheshin. 

 Nuk kishte rast më të volitshëm se ky për të zgjidhur 

çështjen e Huseinit, ashtu si kënaqej Jezijdi dhe, të shtronin rrugën 

për të hyrë në zemrat e myslimanëve qoftë dhe për pak kohë. 

Sikur të mos ishte kjo armiqësi e mbledhur në këtë krijesë ashtu 

sikurse sheqeri i helmuar, nuk do të kishte vend për një mendim 

të shëndoshë apo një ide për përfundimin e afërt a të largët. 

 Tani që Huseini ishte në duart e tyre, nuk kishte gjë më të 

lehtë për ta që ta arrestonin ose ta survejonin në një vend, ku ai 

fitoi fisnikëri dhe nuk nxiti për revolucion. 

Por ata të dy, nuk menduan për më të lehtën apo më të 

dobishmen për shtetin të cilit i shërbenin, ata menduan vetëm për 

fisin e përfolur dhe pamjen e zhdukur. Nuk kishte për ta 
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shqetësim më të madh sesa poshtërimi i Huseinit dhe të 

dëshmonte e gjithë bota poshtërimin e tij. 

 Ibnu Zijadi mori një letër prej Umer bin Sadit në të cilën i 

thoshte: “Huseini na ka kërkuar që ta lejojmë që të kthehet nga ka 

ardhur, ose që ta shoqërojmë në një vend që ne dëshirojmë, ose le 

të vijë Jezijdi dhe të vërë dorën mbi dorën e tij”1. 

 Atë çfarë në nxjerrim si konkluzion nga rishikimini i 

ngjarjeve dhe i argumenteve, është se ndoshta u ka propozuar 

shkuarjen tek Jezijdi për të parë mendimin e tij, por ai nuk u ka 

premtuar atyre që ta njihte dhe të vinte dorën mbi dorën e tij, 

sepse nëse do ta pranonte këtë, e kishte njohur aty ku ishte dhe 

Sad bin Umer kishte mundur që të shkonte me të atje ku 

dëshironte, gjithashtu njerëzit e Huseinit të cilët e shoqëruan atë 

për në Irak, e kanë mohuar atë që është shkruar në këtë letër e 

ndërmjet tyre Ukbetu bin Semani i ka thënë: 

 “E kam shoqëruar Huseinin nga Medina në Mekë dhe nga 

Meka në Irak dhe, nuk jam ndarë prej tij deri sa u vra. Kam 

dëgjuar të gjitha fjalimet e tij që u bëri njerëzve deri ditën që u vra. 

Pasha Allahun nuk ju ka thënë atë që pretendojnë që të vinte 

dorën e tij mbi dorën e Jezijdit, dhe, as që ta shoqëronin në ndonjë 

vend tjetër, por ai ka thënë, më lini që të kthehem andej nga jam 

nisur, ose më lini të shkoj në vendin që më kërkuan, që të shoh se 

si është puna e atyre njerëzve”2. 

 Ndoshta Umer bin Sadi e ka ekzagjeruar qëllimisht fjalët e 

Huseinit, me qëllim që të lejohet për ta paraqitur para Jezijdit, që 

të gjejë të mesmen midis luftës dhe asaj që ndjente përbrenda, 

                                                           
1 Tarijkh ebi Muhanef 1:448; El Irshad 2:87; El Kamil fij Tarijkh 3:284; El Bidajetu 
ue el Nihajetu 8:170. 
2  Tarijkh el Taberiju 4:614; El Kamil fij Tarijkh 3:283-284; Tedhkiretu el hauas 
248. 
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mendimet e këqija dhe vrasja e ndërgjegjes. Ose ndoshta 

bashkëpunëtorët e Emevijëve e përhapën se Huseini dëshironte që 

të njihte Jezijdin, kjo për të detyruar më vonë pasuesit e Huseinit 

ta njihnin atë, dhe t‟i bindte argumenti i tyre për t‟u ngritur 

kundër sundimit Emevit. 

 Sido që të jetë e vërteta, ajo i shton edhe më tepër gjynahet 

e Ubejdullahut dhe Shimrit dhe nuk i pakëson ato. 

 Ata të dy gjendeshin në të njëjtën gradë dhe gjithësecili prej 

tyre ia kalonte shokut për nga ligësitë dhe gjynahet. Prej tyre nuk 

pritej asnjë të mirë që të lante të këqijat e tyre. 

Ubejdullahu sa nuk fluturonte prej kënaqësisë kur i mbërriti letra 

prej Umer bin Sadit. Ai u këshillua me Shimrin i cili e ndaloi dhe e 

nxiti për ashpërsi kundër Huseinit, duke i thënë: 

 “A e pranon këtë prej tij dhe ai është në tokën tënde dhe në 

kufi me ty! Pasha Allahun: nëse largohet prej vendit tënd dhe nuk 

e vë dorën e tij mbi dorën tënde, atëherë ai del më i fituar dhe i 

fuqishëm, e ndërsa ti, del i humbur dhe i dobët. Mos ja jep këtë 

mundësi, por detyroje të dorëzohet në dorën tënde ai dhe njerëzit 

e tij. Pas kësaj, nëse i dënon, je ti ai që vendos dhe nëse i fal, je po 

ti ai që i fal”. 

 Ai deshi gjithashtu të zhdukte Umerin dhe për këtë e 

akuzoi te Ubejdullahu që ta zëvendësonte për udhëheqjen e 

ushtrisë dhe më vonë në udhëheqjen e krahinës. Ai i tha se 

Huseini me Umerin takoheshin natën midis dy kampeve dhe 

diskutonin. 

 Ubejdullahu u bind nga mendimi i Shimrit dhe e vuri në 

zbatim duke urdhëruar që të vritej Umeri nëse ai nuk i zbatonte 

urdhërat e tij dhe gjithashtu ta detyronte Huseinin që të shkonte 

në Kufe, ose ta luftonte atë deri në vdekje dhe i shkruajti atij duke 

i thënë: 
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“Pas përshëndetjes. Unë nuk të kam dërguar ty te Huseini që të 

qëndrosh me të dhe ta mbrosh atë, ta këshillosh apo ta 

paralajmërosh, apo të jesh ndërmjetës tek unë për të. Shiko: nëse 

Huseini dhe njerëzit e tij pranojnë që të jenë nën gjykimin tim, 

dërgoji tek unë me paqe, e nëse nuk pranojnë, atëherë sulmoji ata, 

derisa ti vrasësh dhe ti bësh shembull, sepse këtë e meritojnë. 

 Nëse ecën me urdhërat tanë, do të shpërblejmë me 

shpërblimin e atij që dëgjon dhe bindet, e nëse i kundërshton 

urdhërat tanë, atëherë je i shkarkuar dhe lërja udhëheqjen Shemër 

bin Dhi Xheushen. Selam”1. 

 Përfundoi katastrofa e Kerbelasë e gjitha pas disa ditësh, 

por ditët e përkujtojnë si beteja e lakmitarit me bamirësin. Kanë 

kaluar qindra vite dhe nuk janë fshirë aspak gjurmët e atyre ditëve 

në historinë e lindjes dhe Islamit. 

 

 

A E GODITI? 

 

GABIMI I DËSHMORËVE 

 

 Dalja e Huseinit nga Meka për në Irak është një lëvizje e 

cila është e vështirë që të gjykohet me kushtet e ngjarjeve të sotme, 

sepse ajo është një lëvizje nga të vetmet lëvizje që ka parë historia 

nga thirrjet fetarë apo politike. 

 Ajo nuk përsëritet çdo ditë dhe nuk e bën çdo njeri, gabimi 

në të nuk vjen – nëse e godet – nga një drejtim përmblidhet fjala 

në të, dhe nuk vjen gabimi në të – nëse ka gabuar – nga një shkak i 
                                                           
1  Tarijkh el Taberiju 4:615; El Akdu el ferijd 5:128; El Irshad 2:88; I'lamul Uera 
1:543; El Kamil fij Tarijkh 3:284; Tedhkiretu el hauas 248; Tarijkh ebi el Fidau 
1:265, el Bidajetu ue el Nihajetu 8:170-175. 
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vetëm mundemi që të mos biem ndakort në të. Zakoni mund të 

jetë prej atyre që ka ndikuar më së shumti ose ka gabuar më së 

shumti, ai është një ndryshim i vogël nga rastësia apo arritja e 

qëllimit. Pra ai mund të shkojë në të dyja këto pole të kundërta. 

 Këtë lëvizje nuk e bëjnë veçse ata burra që janë krijuar për 

shembuj të tillë, askujt tjetër nuk i shkon në mendje. Ajo del mbi 

ligjet e tashme dhe të afërta, të cilat synojnë në qëllimet e tyre të 

ndjekin rrugën e hapur dhe shtegun e lënë. 

 Ajo është një lëvizje unike të cilën e bëjnë burra unikë. 

Është gjë e ulët që tu bindemi personave që nuk veprojnë si ato 

personalitete dhe me të njëjtat metoda, sepse ata ndiejnë, kuptojnë 

dhe kërkojnë atë që të tjerët nuk e ndiejnë, kuptojnë dhe kërkojnë. 

 Ajo nuk është një aventurë nga aventurat politike dhe as 

një marrëveshje tregtije, as një metodë për të arritur pushtetin e 

dynjasë apo të jetë dynjaja në sundimin e tij. Ajo është një mënyrë 

për të bindur veten dhe njerëzinë, me një mendim prej 

mendimeve të cilit ai i besonte dhe mendonte dhe se njerëzit 

duheshin që të besonin në të. Nëse atë e pranonte dynjaja e 

pranonte, e në qoftë se e refuzonte për të ishte njëlloj sikur të 

humbiste i vdekur, a të humbiste gjatë jetës por ndoshta humbja e 

tij i vdekur do të ishte më e pëlqyeshme për të. 

 Pra, ajo është një lëvizje e cila nuk matet me peshoren e 

aventurave dhe as me paktet e marrveshjeve tregtare, por ajo 

matet me peshoren e mospërsëritjes dhe mosrikthimit të një 

kërkesë të tillë nga ndonjë burrë apo në ndonjë kohë. 

Mos të harrojmë se gjashtëdhjetë vitet që erdhën pas lëvizjes së 

Huseinit kaluan në errësirën e shtetit i cili u ngrit mbi gabime në 

çdo gjë dhe miratimin e kalorësve në çdo veprim. 

 Kuptimi i asaj që Huseini veproi drejt është se ky shtet ishte 

i prishur dhe marrja e shkakut ishte hedhja e gjynaheve mbi të, 
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duke mos pasur frikë askënd, ashtu sikurse harrohet turpi dhe të 

mbulojnë gjynahet, nganjëherë pastrohet sulltani që është në 

pushtet dhe mbulohet me gjynahe sulltani që largohet nga 

pushteti. 

 Gjykimi se veproi mirë Huseini apo veproi gabim, nuk 

është në dorë të atyre ekzagjëruesëve të cilët tmerrohen prej 

udhëheqësit i cili është në pushtet dhe i pasuron me të ardhura, 

dhe, as në dorë të atyre që kanë frikë mëkëmbësit e atij 

udhëheqësi i cili i pasuron dhe u jep shpërblime të shumta. 

 Gjykimi se veproi mirë Huseini apo veproi gabim 

ndërthuret nga dy shkaqe të cilët nuk ndryshojnë me ndryshimin 

e kohërave dhe sundimtarëve e ato janë: shkaqet shpirtërore të 

cilat e shtyjnë dhe e bëjnë natyrën njerëzorë të qëndrueshme dhe, 

përfundimet e përsëritura të cilat janë shembuj të veçantë sipas 

shumicës së mendimeve. 

Me anë të këtyre dy argumentave të fortë, mundemi të gjykojmë 

lëvizjen e Huseinit dhe daljen e tij kundër Jezijd bin Muavije dhe 

të themi se kishte të drejtë. 

 Themi se kishte të drejtë nëse do të shohim në shkaqet 

shpirtërore të cilat e shtynë atë drejt atij veprimi. Nuk mund ta 

çojmë në mendje se ka pasur shkaqe të tjera të cilat mund ta kenë 

shtyrë atë. 

 Ka pasur të drejtë, nëse do të shohim përfundimet e lëvizjes 

së tij në këndvështrim të gjerë. Nuk mund të diskutojë në të, ai që 

i krahason gjërat me të tashmen apo anën e interesit, ose që i 

krahason me dobitë materiale. 

 Ishin shkaqet e brendëshme shpirtërore ato që ngritën 

shpirtin e Huseinit atë ditë kur u ngrit e thirri në qytetin e 

Medinës pas vdekjes së Muavijes për të njohur Jezijdin për halife. 
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Ishin ato shkaqe që e bënë atë, të bënte atë që bëri dhe askush 

tjetër nuk mund të veproj ashtu si veproi ai. 

 Është një mijë herë për birin e Ademit që të jetë një krijesë si 

Huseini i cili e inatosi Jezijd bin Muavije sesa të jenë gjithë bijtë e 

Ademit në atë lloj krijese që është i kënaqur Jezijdi. 

 Ka përparësi ajo që duhet të theksojmë, se kuptimi i 

shkaqeve shpirtërore të cilat e shtynë Huseinin të kryejë atë vepër 

të dhimbshme, është për vetë faktin, se njohja e Jezijdit nuk do të 

ishte një njohje e përhershme dhe e përjetshme në kuptim e saktë 

të saj. 

 Ajo ishte një njohje që lindi nga intrigat dhe mashtrimet, aq 

sa Muavija nuk e çonte në mendje, derisa e inkurajuan dhe e 

shtynë ata që kishin interesa të drejtpërdrejta në këtë inkurajim. 

 Mugijretu bin Shubetu ishte vali i Muavijes në Kufe. 

Muavija deshi ta shkarkonte dhe në vend të tij të emëronte Saijd 

bin el As. Ai ishte i vendosur në traditën e tij për t‟i dobësuar 

mëkëmbësit e tij para se ata të forcoheshin dhe, për të goditur 

njërin grup me anë të grupit tjetër dhe kështu ata e ndihmonin 

kundër njëri-tjetrit dhe nuk bashkoheshin kundër tij. 

 Kur e ndjeu Mugijrja një gjë të tillë u kthye në Sham dhe 

shkoi tek Jezijdi dhe e pyeti atë i habitur: 

“Nuk e di se çfarë e pengon prijësin e besimtarëve që të shpallë ty 

pasues të tij”? 

Jezijdi dhe vetë nuk e besonte se ishte i aftë për këtë dhe se kjo 

punë mund të pranohej prej myslimanëve me lehtësi. 

E pyet Mugijren: 

“A mendon se kjo mund të bëhet”? 

Mugijrja iu përgjigj; nuk është e vështirë nëse të pranon babai yt. 

 Jezijdi lajmëroi të jatin për çfarë i tha Mugijrja. Ai e kuptoi 

se ky ishte shansi i tij i leverdisshëm dhe se Muavija do të 
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ndërronte përfitimin e mejëhershëm me atë kohor. I jepte si 

rryshfet atij ndihmën për ta lënë djalin pasardhës të tij dhe i 

merrte si rryshfet qëndrimin në krye të vilajetit të Kufes, derisa të 

përfundonte çështja e zgjedhjes. 

Kur e takoi Muavija e pyeti rreth asaj që i kishte treguar Jezijdi. Ky 

ia ktheu duke ja zbukuruar me atë që e kënaqte më së shumti. 

I tha: 

“Pashë atë që ndodhi pas vrasjes së Othmanit nga gjakderdja dhe 

mosmarrveshjet, Jezijdi është pasuesi yt, emëroje atë. Nëse të 

ndodh ndonjë gjë ty, atëherë do të ishte mburojë për njerëzit dhe 

pasues për ty, nuk do të kishte gjakderdhje dhe as përçarje”. 

E pyeti Muavija me shqetësim dhe gëzim: 

“E kush do të më ndihmojë për këtë”. 

I tha: 

“Mjaftoj unë dhe banorët e Kufes dhe Zijadi me banorët e Basrës, e 

pas këtyre dy krahinave askush tjetër nuk të kundërshton”. 

 Muavija e ktheu atë në punën e mëparshme siç shpresonte 

dhe e këshilloi që të mos e përhapnin këtë ide. 

 Pas kësaj u këshillua me Zijad bin Ebi Sufjan për përhapjen 

e kësaj ideje tek disa nga të afërmit e tyre. Ai tha: 

 Thuhet se Jezijdi u distancua nga shumë veprime të cilat i 

kryente para kësaj këshille, gjithashtu Muavija i tha Zijadit për ta 

përmbushur këtë ide. Ai nuk e shpalli pasuesin e tij derisa vdiq 

Zijadi1. 

 Muavija e ndjente pakënaqësinë e të afërmve të tij para se 

ta ndjente nga të huajt2. 

                                                           
1  Tarijkh el Taberiju 4:518-519; El Muntedhim 5:285-286; El Kamil fij Tarijkh 
3:249-250; Tarijkh el hulefau li Sujuti 205. 
2 El Bidajetu ue el Nihajetu 8:79. 



Husein bin Ali 

148 
 

Ishte gruaja e tij Fahitatu bintu Kurdhetu bin Hubejb bin Abdu 

Shems e cila e urrente Jezijdin si trashëgimtar, sepse shpresonte që 

të ishte Abdullahu, djali i saj si trashëgimtar. Ajo i tha Muavijes: 

“Çfarë të sugjeroi ty Mugijrja? Donte që të bëjë ty një armik i cili 

dëshiron shkatërrimin tënd çdo ditë”. 

 Urrejtja e Mervan bin el Hakim u shtua edhe më tepër kur i 

mbërriti mesazhi për njohjen e Jezijdit si trashëgimtar, duke mos 

haruar se ai ishte më i afërmi nga të afërmit e Muavijes. Ai nuk 

pranoi që të merrte besën nga populli i Medines dhe i shkruajti 

Muavijes duke i thënë se: “Populli yt nuk pranuan që t‟i përgjigjen 

ftesës tënde”. 

 Muavija e shkarkoi si vali të Medines dhe në vend të tij 

emëroi Saijd bin el As. 

Mervani ishte gati që të ngrihej dhe revoltohej kundër Muavijes, ai 

shkoi tek dajat e tij në fisin Beni Kananetu të cilët e mbështetën 

dhe i thanë: 

“Ne jemi në dorën tënde dhe shpatat tona në krahun tënd, me atë 

që dëshiron të ndeshemi do ta godasim, dhe atë që ti godet do ta 

presim, mendimi yt është dhe i joni, ne jemi pasuesit e tu”. 

 Mervani së bashku me një delegacion të madh të tyre erdhi 

në Damask, shkoi tek kalaja e Muavijes dhe u thirri njerëzve, por 

roja i ndaloi që të futeshin sepse turma ishte e madhe. Aty u 

përleshën, shpërthyen portën dhe u futën tek Muavija, Mervani 

bashkë me pasuesit e tij dhe diskutuan. Muavija u frikësua prej 

kësaj turme në krye të së cilës ishin njerëzit e tij dhe u mundua që 

ta kënaqte Mervanin me çfarë të mundte. Ai u caktoi atyre 

shpërblim mujor. Njëmijë dijnar për Mervanin dhe nga njëqind 

dinar pasuesëve të tij1. 

                                                           
1 El Imametu ue el sijasetu 1: 97-9; Muruxhu el dheheb 3:38. 
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 Nuk ishte vetëm Mervani i pakënaqur prej Beni Umejes 

nga qenia e Jezijdit si trashëgimtar, por dhe Saijd bin Othman bin 

Afan mendonte se kishte më shumë të drejtë për të qenë 

trashëgimtar, pasi ai ishte biri i Othamanit, me emrin e të cilit 

Muavija u justifikua për të ardhur në pushtet. Ai i tha Muavijes: 

“O prijësi i besimtarëve! Përse do të lësh trashëgimtar Jezijdin dhe 

jo mua? Pasha Allahun! Duhet ta dish se babai im është më i mirë 

se babai i tij, nëna ime është më e mirë se nëna e tij, dhe ti atë që 

përfitove e përfitove prej babait tim”. 

U kënaq Muavija prej tij dhe iu përgjigj duke qeshur e i tha: 

“ O biri i vëllait tim! Fjala jote se babai yt është më i mirë se babai i 

tij, një ditë e Othmanit është më e mirë se Muavija. Kurse fjala jote 

se nëna jote është më e mirë se nëna e tij, dihet, se midis 

Kureshijes dhe Kulejbes ka dallim të qartë. Ndërsa ajo që the se 

unë përfitova nga babai yt, duhet ta dish se pushteti është i 

Allahut dhe Ai ia jep atij që do. Kur u vra babai yt (Allahu e 

mëshiroftë), e mbështetën Beni el As dhe u ngritën Beni Harbët, ne 

jemi më shumë të faforizuar nga ju. Ndërsa të jesh më i mirë se 

Jezijdi, për Zotin do të doja që shtëpia ime të ishte e mbushur me 

burra si ty e jo si Jezijdi. Tani ta mbyllim këtë temë.  Kërkomë 

çfarë të duash të ta jap. Pas kësaj e emëroi vali në Horosan. 

 Ishte më i fuqishmi prej Beni Umejes dhe më i favorshmi1 

për të qenë pasues i Muavijes. Urrejta kundër Jezijdit ishte aq e 

madhe sa dhe shpresa për të mos qenë ai, edhe pse ata i kishte 

bashkuar përfitimi farefisnor një pjesë të kohës, por gara për të 

qenë konkurentë me Jezijdin nuk i lejonte për të vazhduar më 

gjatë dhe ti përgëzonte për siguri dhe qetësi. 

                                                           
1  El Imametu ue el sijasetu 1:213-214; El Futuh li ibni el Ethem 4: 184-185; El 
Egani 18:187-188; El Kamil fij Tarijkh 3: 253; El Bidajetu ue el Nihajetu 8:79. 
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 Në këtë mënyrë u përfitua trashëgimia për Jezijdin mes 

përfitimit, imponimit dhe urrejtjes. Kështu ftohtë u prit mes 

përkrahësve më të sinqertë dhe të afërmve më të afërt. 

Ajo që dallohet qartë, është se, që në çastet e para Mugijre bin 

Shubetu ishte një matrapaz, i cili bënte marrëveshje me atë çka 

nuk i përkiste. Ai siguroi Kufen dhe Basrën dhe premtoi se nuk do 

të kishte mosmarrveshje nga krahinat e tjera. 

 Kufa ishte qyteti i parë i cili e urreu Jezijdin si pasues të 

Muavijes. Basra u vonua në përgjigje dhe valiu i saj bënte thirrje 

dhe këshillonte për qetësi. Ky ishte qyteti të cilin Muavija nuk e 

vizitoi gjatë gjithë jetës së tij. Krahina të tjera nga krahu i 

Hamdhanit ishin ngritur në kryengritje. Hixhazi kishte vite që e 

kundërshtonte sundimin e Beni Umejes. Në Jemen nuk ekzistonte 

asnjë mbështetës i Beni Umejes, e nëse do të kishte ndonjë 

mbështetës, ata do të bënin revolucion si ai në Hixhaz. 

 Kështu mund të themi se; nga ajo që është vërejtur në 

lëvizjen e Huseinit, në Sham nuk mund të gjeje një njeri që të 

besonte se Jezijdi kishte të drejtë dhe Huseini ishte në gabim. 

 Atyre u vinte turp që të luftonin kundër Huseinit dhe kush 

mundej prej tyre i shmangej kësaj lufte, derisa kërcënoheshin me 

vdekje ose me ndërprerjen e shpërblimit. 

 Ngjarjet që pasuan lëvizjen e Huseinit, në përfundim të 

halifatit të Jezijdit, tregojnë më së miri mosmarrveshjet gjatë 

sundimit të tij dhe pasigurinë e tij. Mosmarrveshjet dhe konfliktet 

vazhduan gjatë gjithë jetës së tij, dhe pas vdekjes së tij për disa 

vite me radhë. 

 Ne sot e dimë nga historia, se si përfunduan këto 

mosmarrveshje dhe konflikte gjatë sundimit të Jezijdit dhe pas 

vdekjes së tij. Ne e përfytyrojmë se përfundimet e tyre nuk kishin 

asnjë dyshim dhe nuk mundeshin që të fshiheshin, por ata të cilët 
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jetuan, ishin të ndërgjegjshëm se nuk mund të jetonin gjithë jetën e 

tyre nën sundim1 të përulur dhe poshtëruar. 

 

 

SHKAQET E DALJES 

 

 Nuk do të kishin ndodhur konflikte2 dhe kryengritje nëse 

Jezijdi do të kishte ardhur në pushtet e gjithë myslimanët do të 

ishin kënaqur nga llogjika, sjellja, karakteri dhe disiplina në shtet, 

dhe të kënaqeshin3 me zgjedhjen për dashurinë që kishin për të, 

zgjuarësinë e tij, moralin e tij, të qetësoheshin për politikën e tij 

rregullatore. 

 Ai kishte të kundërtën e kësaj, ishte sikurse e pamë edhe 

më lartë një njeri hokatar dhe kishte nevojë për të ngritur shtetin, 

nuk pritej prej tij asnjë lloj rregullimi. Zgjedhja e tij në krye të 

shtetit ishte e imponuar ku çdonjëri prej kandidatëve mbeti i 

kënaqur me shpërblimin që mori pasuri dhe udhëheqësa 

vilajetesh. Sikur të gjithë njerëzit të kishin pranuar të tilla 

shpërblime do të kishin vënë në krye të tyre një njeri më negativ 

se Jezijdi dhe nuk do të interesoheshin për çfarë vepronte ai si 

moszbatimi i ligjeve fetare dhe rregullave të moralit. 

 Më e çuditshmja është se kërkohej prej Husein bin Ali që të 

njihte Jezijdin dhe ta lavdëronte atë para myslimanëve, duke 

dëshmuar se ky ishte halifja më i përshtatshëm dhe njeriu që i 

takonte e drejta dhe i duhur për këtë punë. Nuk kishte rrugëdalje 

tjetër për Huseinin ose ta njihte ose të dilte kundër tij, sepse ata 

nuk e linin të qetë në këtë çështje. Ose me të ose kundër tij. 

                                                           
1 El ajnu li el ferahidiju 2:252. 
2 Sihahu el lugatu 1:409. 
3 Burimi i mëparshëm 5:1835. 
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 Disa historianë orientalistë dhe disa mendjelehtë prej 

lindorëve e harrojnë këtë të vërtetë dhe nuk e vendosin që të 

peshojë në peshore1. 

 Për ta ishte e thjeshtë që të përmendnin se çështja e besimit 

fetar në shpirtin e Huseinit nuk ishte e imponuar, si dhe ai ishte 

një njeri me besim shumë të fortë në ligjet islame, kishte një besim 

të palëkundur në atë se moszbatimi i ligjeve fetare ishte një gjynah 

shumë i madh për të, të afërmit e tij si dhe për gjithë popullin arab 

në tashmen dhe ardhmen e tij, sepse ai ishte mysliman, ishte nipi i 

Profetit. Për këdo Islami është udhëzim për shpirtin, ndërsa për 

Huseinin ishte udhëzim për shpirtin dhe krenari për familjen. 

 Beni Umeje vazhduan dhe gjashtëdhjet vjet pas vrasjes së tij 

të mallkonin atë dhe babanë e tij nëpër minbere. 

 Askush nuk e llogariti thjeshtësinë, devotshmërinë dhe 

kujdesin e tij për rregullat fetare, deri tek më e vogla e të voglave, 

të cilat i kryen robi haptas apo fshehtas. 

 Ata u munduan që të gjenin ndonjë të metë përveç 

kryengritjes së tij kundër shtetit të tyre, por nuk mundën të gjenin 

as ata, as shërbëtorët dhe njerëzit e paguar prej tyre. 

 Një njeri i tillë, si mund të ishte rrezik për fenë dhe fronin, 

halifatin dhe sigurinë e shtetit? Si ka mundësi që të zgjidhet për 

udhëheqës një njeri i cili nuk mund të jetë ndërmjetës dhe nuk 

është i aftë por vetëm nga fakti që është biri i të atit. 

 Ka qenë babai i tij Muavija i aftë, serioz, me eksperiencë 

dhe përvojë. Ai i njihte mirë çështjet e dëshmisë dhe udhëheqjes, 

megjithëkëtë ai kishte pranë vetes ndihmësa dhe këshilltarë të aftë 

që i njihnin mirë ligjet e dëshmisë dhe disiplinonin dhe udhëzonin 

të gjithë ata që nuk i zbatonin rregullat. 

                                                           
1 Sijretu el eimetu el ithna asher 2:88-90. 
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 Djali i tij i cili e trashëgoi të atin nuk ishte i aftë për atë 

punë nuk ishte serioz dhe nuk kishte ata këshilltarë dhe ndihmësa 

vetëm ata që e ndihmonin në vepra të gabuara dhe të ndaluara ose 

që të shpinin në humbje. 

 Askush nuk shpresonte që ai të udhëhiqte drejt mirëqënies 

dhe rregullit por të gjithë e dinin që ai do të shpinte drejt 

shkatërrimit dhe humbjes së sigurt. 

 Ai ishte një hap i cili nuk kishte kthim mbrapa nëse do të 

hidhej nga Huseini, pasi ai ishte i sinqertë dhe mbajtës i fjalës së 

dhënë. Po qe se ai do t‟i jepte besën Jezijdit ai do t‟i qëndronte 

fjalës së dhënë gjatë gjithë jetës, ashtu si i qëndroi besës së 

Muavijes. Po si mund t‟i jepte besën Jezijdit kur ai e njihte 

paaftësinë dhe të metat e tij? Ishin këto arsyet që e bënë imam 

Huseinin te dilte në kryengritje. 

 Sundimi i Jezijdit nuk ngrihej qoftë dhe mbi një cilësi të 

vetme, që mund ta kënaqte Huseinin. Ai nuk mund ta kënaqte atë 

as nga ana fetare, as nga prejardhja e tij dhe as për mbarëvajtjen e 

umetit Islam. Kush kërkonte prej tij që ta mbështeste këtë sundim, 

atëherë kërkonte prej tij, që të mbështeste një sundim të cilin e 

mohonin të gjithë dhe nuk e lavdëronte askush në asnjë lloj rasti. 

 Mos të harrojmë gjithashtu, se pas kësaj ky sundim 

vendosej përfundimisht në mendjet e njerëzve edhe pse Huseini 

kishte veçoritë e të atit në bujarinë, përkrahjen dhe dëshirat e tij. 

 Ata mallkonin dhe ofendonin Aliun në minbere duke e 

cilësuar atë si gënjeshtar, njeri i cili ka shkelur ligjet e Allahut, i 

gjurmonin pasuesit e tij. Kudo që të ishin i detyronin që ta 

mallkonin atë, ta shanin para njerëzve, dhe po të mos e bënin këtë 

ateherë dënoheshin me dënime të rënda deri edhe në ekzekutime 

në mjedise popullore si tregje etj. 
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 Vazhdimi në këtë rrugë, në fillimin e një sundimi të ri do të 

thoshte që kjo ishte një rrugë e cila u imponohej njerëzve brez pas 

brezi, pa asnjë lloj shprese për të manovruar apo për ta ndryshuar 

atë. Ai i cili e pranoi dhe i zbatoi këto ligje që në fillim, iu 

zvogëluan shpresat atij dhe mbëshetësve të tij në të ditë pas dite, 

duke e shtuar me kalimin e kohës dobësinë e tij dhe duke e rritur 

më tej argumentet e forta të kundërshtarëve kundër tij. 

 Këto ishin shkaqet e brendshme të cilat vlonin në gjoksin e 

Huseinit atë ditë të cilën e thirrën udhëheqësit e Beni Umejes për 

ta njohur Jezijdin, që ai të tërhiqej nga e drejta e tij, e fëmijëve të tij, 

e familjes së tij. Ai duhet të hiqte dorë nga kushdo që të ishte në 

krye të udhëheqjes së myslimanëve, edhe nëse udhëheqësi 

keqadministronte.  

 Ato ishin shkaqe të nuk mund të ndalnin nga dalja, dhe të 

detyronin të zgjidhje një prej dy rrugëve të cilat nuk kishin të 

mesme, dhe ato ishin: dalja nëse duhej të dilte një ditë prej ditëve, 

ose dorëzimi në atë që nuk e kënaqte personalitetin e tij dhe nuk e 

kënaqte besimin e tij. 

 

 

RËNIA DHE FITORJA 

 

 Rezultatet e gjithë kësaj lëvizjeje, nëse do t‟i shihnim nga 

një këndvështrim më i gjerë, janë më pozitive për një çështje të 

cilën luftoi, se nga njohja e Jezijdit. 

 Huseini vdiq atë vit që doli, ndërsa Jezijdi e pasoi më pak 

se katër vjet më vonë1. 

                                                           
1  Kjo ka ndodhur në vitin 64 hixhri. Tarijkh halijfetu 157; Muruxhu el dheheb 

3:63; El Kamil fij Tarijkh 3:316. 
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 Nuk kaluan as gjashtë vjet nga vdekja e Huseinit derisa e 

morën shpërblimin të gjithë ata që morën pjesë në luftë kundër tij 

në Kerbela. Asnjëri prej tyre nuk i shpëtoi vdekjes. Dikush u vra e 

dikush tjetër vdiq nga shkaqe të ndryshme1. Shteti i Beni Umejes 

nuk jetoi pas saj as sa jeta e një burri të zakonshëm. Pas vdekjes së 

Huseinit vazhdoi dhe ky shtet jetoi dhe gjashtëdhjetë e disa vjet2. 

Vdekja e Huseinit ishte sëmundja e cila u fut në trupin e tij derisa 

u shkatërrua dhe hakmarrja e Huseinit vazhdoi të thërriste çdo 

shtet i cili i hapte rrugën për tek ata të cilët dëgjonin dhe kishin 

zemër. 

 Përfundimet e kësaj lëvizjeje të gjerë ishin se ajo hyri në 

zemrat e historianëve të cilët mendojnë se çdo gjë ishte e 

përgaditur nga Huseini, i cili që nga fillimi e dinte se kur do të 

vinte fitorja. Atë nuk e pushtoi pasiguria për vrasjen e tij atë vit, si 

dhe, përfundimin e vrasësve të tij pas disa vitesh. 

 Marjen, i cili është gjerman, ka thënë në librin e tij “Es-

sijasetu el Islamijetu”: Lëvizja e Huseinit në kryengritjen e tij 

kundër Jezijdit ishte një vendim i një zemre të madhe të cilin e 

nxiti fitorja e shpejtë. Ai doli së bashku me familjen dhe të afërmit 

e tij. Kjo kryengritje do ta arrinte qëllimin me një fitore të largët 

pas vdekjes së tij, e cila do të ringjallte një çështje të humbur, që 

nuk kishte rrugë tjetër ringjalljeje. 

Dhe, po të mos të jetë mendimi i shkrimtarit i tëri i drejtë, një pjesë 

e tij, të paktën, është i drejtë dhe në këtë nuk ka dyshim3. 

 Mendimi ynë mbështetet në faktin se, edhe pasi u nda nga 

lëvizja Huseini dhe shkoi atje ku dëshiroi, vdekja e tij ndikoi sikur 

të ishte gjallë; kjo, sepse ai i mendonte pasojat e Beni Umejes pas 

                                                           
1 Tarijkh ebi Muhanef 2:140-151; Tarijkh ebi Fidai 1:270-271. 
2 Tarijkh halifetu 260-268; Miratu el xhenanu1:216-219. 
3 Keshfu el gimetu 2:241. 
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vdekjes së tij. Pra, ai arriti të fitonte mbi ta atë që nuk mundi ta 

përmbushte në fushën e Kerbelasë. 

 Ai nuk u demoralizua aspak nga kënaqësia e njerëzve dhe 

afrimi i tyre me të që në çastet e para, si dhe, nuk u mërzit aspak 

nga takimi i vdekjes edhe kur ia imponuan, megjithë kërkesën e tij 

për t‟u kthyer ose larguar dhe kundërshtimin e tyre para se të 

paraqitej tek Ubejdullah bin Zijad. 

 Dallohen mendimet e këtyre të fundit se kryengritja e tij së 

bashku me gratë dhe fëmijët ishte një vendosmëri dhe bujari. A do 

të ishte më mirë dhe më bujare, po të dilte i vetëm për të parë 

përgjigjen e njerëzve ndaj tij apo kundërshtim e tyre si dhe a e 

donin apo e urrenin atë!?1 

 Kjo nuk është në dorën e këtyre të fundit për të gjykuar 

këtë çështje sipas mendjeve dhe traditave të tyre. Pse? Sepse kjo 

është një çështje e cila gjykohet sipas mendjes së një arabi dhe 

zakoneve të tij, të cilave nuk u përngjan një rast i tillë. 

 Ka qenë në traditën e arabëve shoqërimi i grave dhe i 

fëmijëve gjatë ekspeditave të tyre, për të cilat përgatiteshin për 

luftë pa kthim, si dhe, gjatë ekspeditave që mund të kishte beteja 

dhe mund të përfundonin në paqe si ajo e Huseinit. 

 Luftëtarët në betejën e Dhikarit ishin të shoqëruar2 nga 

gratë e fëmijët e tyre3. Edhe myslimanët si dhe jobesimtarët 

shoqëroheshin nga gratë dhe fëmijët e tyre në betejat me Profetin 

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

 

                                                           
1 Shiko librin Hasan ue Husein li Muhamed Rida 89. 
2 Lisanu el arab 15:330. 
3 Muruxhu el dheheb 2:326; El Bidajetu ue el Nihajetu 7:46; El Kadesijetu 143. 
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 Në1 luftrat2 që kanë zhvilluar myslimanët dhe romakët 

kanë qenë një pjesë e parisë së grave Kurejshite më të zgjuarat e 

familjeve të tyre. Profeti (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) shoqërohej nga një ose disa gra në betejat3 e 

tij. Ato rregulla që janë për një, janë edhe për disa. 

 Kjo është një traditë e vjetër tek arabët. Me këtë kishin për 

qëllim rënien dëshmor, pra, realizimin e nijetit për të cilin kishin 

shkuar. 

 Ibnu Kulthumi4 në Mualakan e tij na njeh me të në mënyrë 

të përgjithshme me këtë traditë të arabëve që në kohët e lashta 

duke thënë: “Në gjurmët tona janë të bardhat e kuajve; 

paralajmërojmë që të betohen ose të tradhëtojnë, hingëllijnë kuajt 

tanë dhe nuk ndalen, jeni burrat tanë nëse nuk na ndaloni5”. 

 Huseini (Paqja qoftë mbi të!) i këshillonte njerëzit për xhihad 

duke i nxitur ata në këtë rrugë sikurse e nxisnin vetë atë. Ata nuk 

pyesnin se çfarë do t‟u ndodhte atyre, fëmijëve apo pasurive të 

tyre, sepse ata kërkonin atë që është më e shtrenjtë për besimtarin 

se shpirti, fëmijët dhe pasuria. Nuk është prej personalitetit të 

besimtarit që të këshillojë të tjerët për një punë dhe të mos jetë 

vetë shembull në të. 

 Huseini e kishte vendosur që ta kundërshtonte, pasi kishte 

mbledhur argumentet më të forta në duart e tij, kundër 

kundërshtarit të tij kishte argumenta të forta për t‟u ngritur. Ai 

ishte i fuqishëm dhe fitimtar. 

                                                           
1 Ejamu el arab fil Islam 41-42. 
2 El Kamil fij Tarijkh 2:248 dhe 352. 
3 El Bidajetu ue el Nihajetu 4:160. 
4 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 51. 
5 Divani Amru bin Kulthum 86-87. 
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 Myslimanët e ndihmonin Huseinin prej prejardhjes1 së tij 

fisnike, por dhe për shkak të qëllimit të tij kur ai ishte mes të 

afërmve dhe fisit të tij. Po të mos ishin këto shkaqe nuk do ta 

kishin ndihmuar në mënyrë të tillë. Dhe, do të shihnim se ai do të 

ishte i humburi. 

 

 

REALITETI I DËSHMORËVE 

 

 Ajo që mund të themi është se dalja e Huseinit prej 

Hixhazit në drejtim të Irakut ishte një lëvizje e fortë e cila kishte 

shkaqet e saj të brendshme dhe ishte e vetme për llojin e saj, pasi 

është e vështirë të gjesh një të tillë. 

 Rezultatet që dëshironte ajo i arriti në realitet sepse ajo 

ishte një çështje popullore që i kalonte kufijtë e personave dhe 

arrinte në breza; sido që të ishte edhe si mbështetje për të afërmit e 

Huseinit apo luftë për Beni Umejet. 

 Kjo lëvizje duket e gabuar nëse do ta shohim nga një kënd i 

ngushtë dhe i vetëm. Ai është këndi i punës personale i cili tregon 

rrugët e jetesës së përditshme dhe shikon përfitimin e shpejtë të 

atyre që ngrihen apo thërrasin në të. 

 Lëvizja e Huseinit nuk përshkohej nga objektivat e 

përfitimit të Huseinit me çdolloj çmimi dhe çdolloj mënyre. 

 Dobësia e kësaj shfaqjeje është afër. Kjo, sepse Huseini 

(Paqja qoftë mbi të!) kërkoi halifatin në saje të kushteve që i 

përmbushte dhe nuk kërkoi pasuri për veten e tij dhe ta ruante atë 

me çdolloj çmimi që të kushtonte dhe të gjitha mënyrat që do të 

nevojiteshin. 

                                                           
1 Lisanu el arab 6:81. 
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Ky është dhe gabimi i dëshmorëve. 

Ose, mund të themi ky është realiteti i dëshmorëve. 

Kush është dëshmor e di se është burrë që bën atë që duhet dhe e 

di që bën të drejtën, sepse realiteti e përul atë dhe nuk shkon 

gjithmonë me të drejtën. 

 Cili është ai dëshmor, që nuk i kalon ditët kundër të 

përgjithshmes dhe i beson të mirës në natyrën e njeriut, e mira 

është e dashur dhe dynjaja për të është e vogël. 

 Që në lashtësi, dëshmorët e kanë bërë këtë gabim. Po qe se 

do të kishin vepruar ndryshe nuk do të quheshin të tillë, kurse 

dynjaja nuk do të ndrinte nga fisnikëria e tyre. 

 Huseini (Paqja qoftë mbi të!) e kërkonte halifatin me drejtësi 

sepse i takonte. Ai dëshironte që të vazhdohej në rrugën e 

hulefave rrashidijnë dhe të mos vazhdohej me shtetet e dynjasë, 

që ishin të dhënë pas pasurisë, udhëheqësit e së cilës 

mundoheshin që ta merrnin me të gjitha mënyrat. 

 Përkujdesja e tij për thirrjen ishte shumë më e madhe se sa 

përkujdesja për organizimin dhe detyrimet. 

 I dërguari i tij i parë, Muslim bin Akijl kur erdhi në Kufe, 

nuk kishte me vete pasuri dhe kështu u detyrua që të merrte 

borxh shtatëqind derhem, për të cilat la amanet para se të vritej 

për t‟ia kthyer të zotëve. 

 Ky ishte një përfundim prej përfundimeve rreth të cilit 

thellohen thirrjet e heronjve, por, megjithë këtë nuk ishte një 

përfundim i keq dhe i përulur. 

 Nëse do të kishte kërkuar pasuri me ndonjë mënyrë nga 

metodat e dynjasë apo politike, do të kishte mundur të mblidhte 

aq sa t‟i mjaftonte; kjo do të ishte shumë e lehtë për të, pasi rreth 

tij u grumbulluan mbështetësit dhe i dhanë besën për Huseinin 
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numri i tyre arriti në tridhjetë mijë, siç është përmendur në disa 

transmetime. 

 Në ato çaste ai kishte mundësi që të rrethonte kështjellën e 

valiut dhe ta merrte atë duke vendosur kështu sundimin e 

Huseinit, e pas kësaj ai do të kishte mundësi që të dërgonte 

thirrësa në krahina të ndryshme, në lindje të shtetit dhe të merrte 

pëlqimin për Huseinin e në të njëjtën kohë të përgatiste ushtrinë. 

 Meqenëse ky rast i iku dhe Emevijët patën frikë nga rreziku 

që po u kanosej ata dërguan në Kufe Ubejdullah bin Zijadin, i cili 

një ditë prej ditësh ishte në duart e tij dhe kishte mundësi që ta 

vriste dhe kështu do t‟i hiqte Jezijd bin Muavijes një prej 

mbështetësve më të fuqishëm që kishte. 

 Dhe ky rast i iku nga duart; kjo, sepse ligjet e halifatit nuk e 

lejonin këtë gjë sipas mendimit të tij. Ai besonte se e drejta është e 

qartë dhe e padrejta është e qartë dhe nuk kishte nevojë për të tilla 

veprime, pas qartësisë së tyre, përveç largimit nga tradhëtia, si e 

quajti ai. Pra, nuk ishte e nevojshme derdhja e gjakut. 

 Muslimi mendonte se njeriu i tij kishte të drejtë të merrte 

halifatin dhe kjo kuptohej vetëm me ardhjen e njerëzve të bindur 

që do t‟i jepnin besën atij duke e zgjedhur. 

 Ndërsa, kur u shpërndanë nga frika e sulltanit dhe dobësia 

për të parë realitetin, ai i shkroi Huseinit duke i bërë të ditur 

largimin e njerëzve prej tij dhe të mos vononte nga mbërritja, 

ndryshe nuk kishte më të drejtë mbi ta, deri sa të shpërbleheshin 

prej tij. 

 Lufta ndërmjet Huseinit dhe Jezijdit ishte e para e llojit të 

saj pas kohës së Profetit dhe kohës së hulefave të parë. 

 Lufta ndërmjet Aliut dhe Muavijes nuk ishte në këtë qartësi 

dhe pa më të voglin dyshim ndërmjet të drejtës dhe të padrejtës, të 

mirës dhe të keqes. 
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Njohja e Huseinit u bë e qartë si drita e mëngjesit, për atë që kishte 

sy. 

 Siç e thamë edhe më lart, kjo ishte përvoja e parë për llojin e 

saj pas kohës së dëshmorëve në rrugën e akijdes dhe besimit. 

 Pas asaj kohe kur njeriu largohej nga pasuria e tij, ndante të 

afërmit e tij dhe përgatitej për luftë kundër babait të tij, vëllezërve 

dhe të afërmve kur ata ishin në kundërshtim me rregullat e 

Islamit. 

 Në kohën kur numri i myslimanëve ishte i pakët dhe një 

numër i madh jobesimtarësh sundonin, në duart e tyre kishin 

armët dhe besimin, prapa tyre qëndronin mendjet dhe furnizimi. 

 Pas kësaj kohe, njerëzit ndryshuan dhe dëshironin dikë që 

t‟i kthente në kohën që ishin para këtij ndryshimi. 

 

 

NJERËZIT JANË ROBËRIT E DYNJASË 

 

 Si ka mundësi që të poshtërohet Huseini dhe të triumfojë 

Jezijdi në një botë që ka dëshmuar Profetin dhe ka jetuar në 

rrugën e hulefai rrashidijnëve? 

 Një fjalë të vetme tha Huseini, në një çast trishtimi dhe në 

të dallohej qartë qëllimi i tij për të vendosur drejtësi, por të habit 

fakti se do ta bënte këtë gjë jo me detyrim. Kjo duket në fjalën e tij: 

“Njerëzit janë robër të dynjasë, kurse feja ka mbetur në gjuhët e 

tyre, e lënë atë kur jetesa e tyre është e mirë dhe kur i godet 

ndonjë e keqe, atëherë thuaj se ata janë fetarë”. 

 Llojet njerëzore nuk nënshtrohen në të mirën e njerëzve 

dhe kjo gjë nuk të habit, sepse kjo nuk del nga ai rrethi i ngushtë 
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dhe nuk beson çfarë ka pas saj, qofshin ato shpresa apo 

paralajmërime1. 

 Ajo nuk mund të largohet nga rruga e përfitimit sepse nuk 

njeh rrugë tjetër. 

Ndikohet nga një kandil që mban në duart e tij dhe nuk mund të 

shohë diellin e shndritshëm që rrezaton në qiell, jo se nuk e shikon 

diellin që shndrit në qiell, por e sheh kandilin dhe diellin dhe e di 

se i pari është afër e tjetri është shumë larg. 

 Nuk mashtrohet as nga mjegulla sepse nuk del nga 

brendësia e shtëpisë dhe nuk ndien etje në shpirtin e saj, pra nuk e 

sheh mjegullën. 

 Natyra e heronjve nuk është e njëjtë me natyrën e njerëzve 

të zakonshëm që shesin dhe blejnë. 

 Natyra e njerëzve të zakonshëm bazohet në ruajtjen e 

kënaqësisë, ndërsa natyra e heronjve bazohet në sakrifikimin e 

jetës në atë që është më e përjetshme se jeta. 

 Natyra e njërës ndryshon nga natyra e tjetrës, ndryshojnë 

në gabimin e herojve dhe gabimin e njerëzve të zakonshëm. 

 Nuk janë barabarta veprat e njerëzve të zakonshëm me 

veprat e atyre që sakrifikojnë, të cilët me të rregullojnë çështjet e 

njerëzve. Njerëzit nuk kënaqen kurrë prej atyre që gabojnë sepse 

qëndrojnë më lart se ata që preken dhe ata janë heronjtë. 

 Ndoshta ata janë në të drejtë në një kohë të largët edhe nëse 

janë në gabim për momentin. 

 Prej tyre ishte Huseini (Paqja qoftë mbi të!), i cili është prijësi 

i dëshmorëve, heroizmi i të cilit nuk mund të krahasohet me asnjë 

tjetër në gjithë historinë njerëzore. 

                                                           
1 Tuhuf el Ukul 245; Keshfu el gimetu 2: 244. 
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 Nuk ka asnjë problem nëse një pune ia qëllon edhe për një 

kohë të gjatë dhe gabon për një kohë të shkurtër, kohë, e cila, varet 

nga përfitimi i të cilit mund ta fitosh brenda ditës. Kjo është një 

kohë gjatë së cilës nuk mund të mashtrohesh dhe të rrezikohesh 

për të. 

 

 

KERBELAJA VENDI I SHENJTË 

 

 Është njohur në lashtësi me emrin “Kur Babel” e më pas 

është shkruar Kerbela. Është quajtur me këtë emër për shkak të 

njohjes që është bërë me bashkimin ndërmjet Kerb dhe Bela, kjo 

sipas transmetimeve të disa poetëve1. 

 Më parë nuk është përmendur për ndonjë mirësi qoftë ajo e 

afërt apo e largët. Nuk është ndonjë vend i përshtatshëm ose tokë 

e begatë dhe nuk ka patur ndonjë ngjarje të veçantë për tu 

shënuar. Vjen një çast dhe mbetet në mendjen e të gjithëve. 

 Ndoshta koha ka dashur që të përshkruhet orë pas ore e 

kohë pas kohe, pa ia dëgjuar asaj emrin dhe pa e ndier ekzistencën 

e saj, përveçse, të përmendet “Nijneua” dhe ata përreth saj, duke u 

futur në grupin e atij rrethi pa asnjë llogari. 

 Ishte një rastësi që Huseini të drejtohej drejt saj pasi ia 

bllokuan të gjitha rrugët që të çonin në vende të tjera. U krahasua 

historia e saj me historinë e Islamit. Është më e drejtë nëse do të 

krahasojmë historinë e njerëzimit kudo që njihet me këtë njeri 

fisnik, i cili meriton përkujtim dhe përjetshmëri. 

 Sot, ai është një vend i shenjtë që e vizitojnë myslimanët për 

ta përkujtuar dhe për ta marrë shembull, si dhe, e vizitojnë 

                                                           
1 Nehdhetu el Husein 89. 
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jomyslimanët për kuriozitet, por nëse do t‟i jepnin të drejtën që i 

takon, atë duhet që ta vizitojë çdo njeri, që të njohë llojin e tij dhe 

një pjesë të shenjtërisë dhe është me fat nga mirësitë që sheh. Ne 

përkujtojmë një pjesë nga pjesët e tokës, të cilës i krahasohet emri i 

saj me një përmbledhje mirësishë dhe veprash të lartësuara, të 

cilat e afrojnë llojin njerëzor me atë që është krahasuar me emrin e 

Kerbelasë pas vrasjes së Huseinit në të. 

 Çdo cilësi nga ato cilësi të larta e zbukurojnë dhe e bëjnë atë 

njeri sepse pa ato mund ta quajmë një kafshë prej gjësë së gjallë, 

pra, këto mund t‟i krahasojmë me ditët e Huseinit (Paqja qoftë mbi 

të!) në atë vend të thatë. 

 Nuk ka cilësi më të larta, më fisnike, më bujare dhe më të 

detyrueshme për të në llojin njerëzor se besimi, heroizmi, 

kryengritja, zgjimi i ndërgjegjes, lartësimi i të vërtetës, ruajtja e 

parimeve, vendosmëria në të drejtën dhe trimëria para vdekjes së 

sigurt. 

 Të gjitha këto tipe dhe lloje cilësish që përmendëm do t‟i 

shohim në ngjarjet e Kerbelasë që prej kohës kur zbriti Huseini. 

Ato nuk janë bashkuar kurrë dhe as kanë ndodhur në ndonjë vend 

tjetër ashtu si kanë ndodhur aty këto ngjarje. Caktimi ishte që në 

të të ndodheshin më fisnikët e fisnikëve të bijëve të Ademit në 

njërin kah e në kahun tjetër, të ndodheshin më të këqijtë e të 

këqinjve nga krijesat njerëzore. 

 Ky ishte morali i cili ishte formuar në shpirtrat e tyre. 

Çdonjëri prej tyre që u vra në Kerbela, kishte mundësi që të 

shpëtonte po të mënjanohej nga aty me fjalë ose të ikte. Por, ata të 

gjithë së bashku qëndruan të vdisnin të etur dhe të uritur me 

heroizëm për të thënë atë fjalë dhe të hidhnin atë hap, sepse ishin 

ndikuar nga një edukatë fisnike dhe nuk ishin dhënë pas 

kënaqësivë të dynjasë. 
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 Ata ishin ndikuar nga edukimi që kishte udhëheqësi dhe 

shembulli i tyre, të cilin e panë të binte dëshmor mes tyre. 

 Askush nuk e jep shpirtin e tij që të bjerë dëshmor 

përveçse, kur e sheh veten e tij të gatshëm dhe i përgatitur për të 

rënë në rrugën e tij dhe dhe rrugën e thirrjes që bën dhe të jetë në 

karakterin e dëshmorit, për të cilin përkujdesen dëshmorët. 

 

 

 

DO TË VDESIM ME TY 

 

 Erdhi një djalosh i vogël i cili quhej Alij bin Husein1  tek 

babai i tij, e dinte se ishin vënë të zgjidhnin midis vdekjes dhe 

dorëzimit. E pyeti: 

“A nuk jemi në të drejtë”? 

I ati ia ktheu: 

“Po. Dhe ai që kthehet tek ai është rob”. 

I thotë djaloshi: 

“O baba... atëherë nuk duam t‟ia dimë”2. 

Kështu ishin të gjithë. Nuk donin t‟ia dinin se çfarë i priste. E 

dinin që ishin me të vërtetën dhe për të do të vdisnin. 

 Huseini nuk dorëzohej e kështu donte që të vdiste i vetëm 

që të mos rrezikonte asnjë prej shoqëruesve të tij. 

 I grumbullonte ata herë pas here dhe çdo herë u thoshte: 

“Jeni të pafajshëm dhe më keni ndihmuar, ushtarët nuk duan 

tjetër përveç meje, e nëse do të më vrasin mua nuk do të 

                                                           
1 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 52. 
2  Tarijkh ebi Muhanef 1:446; I'lamul Uera 1:450; El Kamil fij Tarijkh 3:282; 

Nehdhetu el Husein 115-116. 
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ngacmojnë asnjë tjetër pas meje. Kur të bjerë nata, shpërndahuni 

në errësirën e saj dhe shpëtoni vetet tuaja”1. 

 Kjo për ta ishte njëlloj sikur të kërkonte prej tyre 

shkatërrimin e jo shpëtimin. Ata u drodhën nga kërkesa e tij njëlloj 

sikurse dridheshin të tjerët që kërkonin të ishin të vetëpërmbajtur 

e të qëndronin. 

Iu përgjigjën atij sikur të flisnin të gjithë në një gjuhë: 

“Allahu na ruajttë dhe muajt e shenjtë. Çfarë do t‟u themi njerëzve 

kur të kthehemi tek ta? E t‟u themi atyre se ne e lamë prijësin tonë 

birin e prijësit tonë dhe komandantin tonë? E lamë për mëshirë 

dhe si mbrojtje nga shigjetat, ushqim për grabitqarët duke u 

larguar nga dëshira për të jetuar?! Allahu na ruajttë. Ne do të 

jetojmë me jetën tënde ose do të vdesim me ty”. 

 I thanë: “Do të vdesim me ty, bëj si të duash”. Askush prej 

tyre nuk mendoi që ta nxiste për tu dorëzuar e kështu të shpëtonte 

veten e tij, e nëse e këshilluan këtë e bënë me sinqeritet sepse 

donin që ai të jetonte. Ata nuk mashtruan vetet e tyre dhe as atë. E 

panë më të drejtë që të luftonin deri në vdekje dhe të mos 

dorëzoheshin. Të këtij mendimi ishin të gjithë. 

 Jo të gjithë ata që e shoqëronin ishin pasardhësit dhe të 

afërmit e tij, por kishte prej tyre që nuk kishin të bënin fare me të. 

Ata këshilluan atë dhe vetet e tyre me këtë këshillë, prej të cilës 

tmerrohet ai që është i turpëruar dhe nuk tmerrohet vdekja. 

 Zuhejr bin el Kajn i thotë: “Pasha Allahun do të dëshiroja 

që të vritesha e pas kësaj të ringjallesha e të vritesha e të vritesha 

kështu një mijë herë, e Allahu të shpëtonte ty dhe ata djelmosha të 

familjes tënde”2.  

                                                           
1 El Irshad 2:91-92; I'lamul Uera 1:455-456; El Bidajetu ue el Nihajetu 8:176-177. 
2 Tarijkh ebi Muhanef 1:456; I'lamul Uera 1:456. 
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 Muslim bin Auxhestu i thotë – sikur e këshillonte në atë 

çfarë kishte zgjedhur- “A ne të largohemi prej teje? E si të 

shfajësohemi para Allahut që nuk e kemi çuar të drejtën tënde në 

vend? Jo pasha Allahun, derisa të ngul në gjoksin e tyre heshtën 

time dhe t‟i qëlloj me shpatën time, derisa ta kem atë në dorën 

time. E në qoftë se nuk do të kem armë do t‟i luftoj me gurë. Pasha 

Allahun, nuk largohemi prej teje derisa ta dijë Allahu se ne e kemi 

ruajtur të fshehtën e të Dërguarit të tij me ty. Për Zotin, edhe sikur 

ta di se unë do të vritem e pastaj do të ngjallem e, pas kësaj do të 

digjem e pas kësaj do të ngjallem e pas kësaj do të digjem e të 

përsëritej kjo punë shtatëdhjetë herë, nuk do të ndahesha prej 

teje”1. 

 Erdhi një burrë nga shokët e tij që nuk kishte të bënte me të 

që sapo e kishin lejuar për fitnen e Dijlemit. Ai e mori vesh se atje 

ishte familja e tij nga ku nuk mund të largoheshin prej andej 

robërit përveçse të kishte dëshmorë. Huseini e lejoi që të largohej 

në një kohë kur kishte marrë prej tij besën dhe i jepte djalin për 

dëshmor. Ai kundërshtoi me një kundërshtim të fortë duke i 

thënë: “Allahut ia dorëzoj atë dhe veten time”. E pas kësaj i thotë 

Huseinit: “Sikur të largohesha prej teje dhe të pyesja kalimtarët 

për ty. Për Zotin nuk ka për të ndodhur asnjëherë”. 

  Arritën këto virtyte në shkallën e tyre më të lartë dhe në 

shpirtin e udhëheqësit të tyre legjendar2. Ai shikonte veprimet e 

tyre në Kerbela se si krijesa fisnike, garonin ndërmjet tyre se kush 

do të dhuronte me nder jetën për të. Nuk e dinte a kishte më trim 

se trimëria e tij, më durimtar se ai apo më bujar se bujaria e tij, apo 

në besimin e tij që xhelozonte vetëm për drejtësi, pra kishin arritur 

këto virtyte në gradën më të lartë. 

                                                           
1 El Bidajetu ue el Nihajetu 8:177. 
2 Mukatilu talibijn, 78. 
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Ajo ishte dita e trimërisë. Trimëria ishte një prej virtyteve e 

shtrihej te të gjitha krijesat fisnike që përpiqeshin në rrugën e saj. 

 Huseini i ngjante Aliut për nga trimëria shpirtërore dhe 

trupore së bashku në qëllimet e tij. Ai merrej si shembull mes 

grupit kryesor si më trimi i trimave nga fëmijët e Ademit dhe 

Havasë. 

 Ai kishte kurajo dhe çdo gjë përreth tij e ndiente këtë 

guxim. I zgjidhte çështjet me mprehtësi. Butësia dhe mprehtësia e 

tij të mahniste. 

 E përmbajti guximin e tij dhe përreth kishte gratë dhe 

fëmijët në lulen e rinisë të uritur dhe të etur i ngjiteshin dhe qanin. 

 Ai e përmbajti kurajon e tij me maturi dhe kujdes dhe, nuk 

e përmbajti me inate dhe zemërime. 

 Para betejës dhe gjatë saj ishte i fortë, i qëndrueshëm, e 

largonte dobësinë, ashtu si largon luani pluhurin nga guralecët. 

 Nuk u ndie aspak keq në këto çaste të vështira dhe kjo kur 

shihte të dashurit1 dhe të afërmit e tij të cilët e shihnin, e dëgjonin 

dhe i dëgjonte. 

 Duke parë tek binin tha: “Allahu e mëshiroftë Ibnu Abasin, 

për këshillën që më dha”. 

 Natën e betejës u ul dhe rregullonte shigjetat me duart e tij 

dhe recitonte vargjet e mëposhtme, ndërsa djali i tij, Aliu i rrinte 

përballë.2 

O kohë uf për ty për të dashurit 

sa ke nga lindja dhe krijimi 

Nga shokët dhe të shtrenjtët të vrarë 

dhe koha nuk kënaqet me ndërrime 

Çështja është në dorë të të Lartësuarit 

                                                           
1 Xhemheretu el lugatu 1:301. 
2 El Kamil fij Tarijkh 3:287; El Bidajetu ue el Nihajetu 8:179. 
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sepse çdo e gjallë atë rrugë do të ndjekë. 

Ia ktheu djali i tij këshillën që të mos ia shtonte dhimbjen mbi atë 

që kishte. 

 Kur e dëgjoi motra e tij Zejnebi, nuk mund ta përmbante 

dhimbjen dhe keqardhjen, doli nga çadra e saj dhe shkoi tek ai 

duke qarë e duke ulëritur: “Sot vdiq gjyshi, i Dërguari i Allahut, 

nëna ime Fatimeja e pastër, babai im Aliu dhe vëllai im Hasani; o 

vdekje e cila më mohove jetën. O Husein! O ti që kishe mbetur nga 

e shkuara dhe teproje dhe për të ardhmen!”. 

 Vajtoi me vajin e saj, sepse nuk mundi që ta përmbante dot 

keqardhjen për të. Imam Huseini i tha asaj: “O motra ime, po të 

më lije pak do të flija”1. Vazhdoi t‟i fliste asaj dhe ta qetësonte dhe 

gjendja e tij ishte e qetë si një mal në përballimin e vdekjes. 

 Ai vazhdonte të kundërshtonte që të dorëzohej dhe të 

zbriste në dorë të Ibnu Merxhanes. Pas kësaj u përgjum dhe e 

futën në çadrën e saj.2 

 Zhduken dëshmi, ngrihen shtete, përfitojnë dëshirat si dhe 

afrohen kërkesat ose mungojnë, por këto krijesa të larta në 

shpirtin e njeriut, kanë më shumë të drejtë për të qëndruar nga 

dëshmitë dhe shembësit e tyre, si dhe shtetet dhe ruajtësit ose 

humbësit e tyre, por kanë më shumë të drejtë për të qëndruar 

edhe se shtyllat e tokës dhe planetët e qiellit. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Xhemheretu el emthal 2:194-195; Mexhma el emthal 2:161. 
2  Tarijkh ebi Muhanef 1: 457-458; El Irshad 2:93-94;  I'lamul Uera 1:456-457; El 
Kamil fij Tarijkh 3:258-286. 
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LUFTA NDËRMJET DRITËS DHE ERRËSIRËS 

 

 Huseini kishte një grup të vogël, si e kemi parë më parë 

dhe ishin pozicionuar përballë tyre një ushtri e madhe e cila 

kundërshtonte me forcën më të madhe që mundte, e cila e mbante 

shumë larg mundësinë e bashkëpunimit ndërmjet dy grupeve. 

Ndërmjet tyre ndodhej një tokë e errët, e papërshtatshme për 

asgjë1. 

A ishte i përgatitur ky plan apo ishte një rastësi? 

 Ne nuk e dimë, përveçse ishte një rastësi mbahet e fshehtë 

prej nesh se ç‟ka ndodhën midis tyre si bisedime dhe lidhjet që 

patën. Këtu është edhe më e çuditshmja që duhet parë nga çuditë 

e nëse nuk qëndron, nuk ke për të kuptuar asgjë nga ky plan. 

 Në lashtësi, në Kerbela kanë besuar nga besimet e hershme 

për luftën ndërmjet dritës dhe errësirës. Përreth saj kishte njerëz 

që besonin në luftën e përjetshme ndërmjet Urmezit dhe 

Ehermanit.2 

 Por kjo, në të vërtetë, ishte hiperbolë dhe legjendë e sajuar 

nga mendja e njeriut. 

Deshi rastësia e historisë që të shohë në këtë vend, që besonte në 

luftën ndërmjet Urmezit dhe Ehermanit ose që quhej ndërmjet 

dritës dhe errësirës, luftën e Huseinit dhe luftëtarëve të tij. 

 Për ne, është më e rëndësishme të quhet me këtë emër nga 

luftrat që janë zhvilluar ndërmjet Islamit dhe Mexhusijes në atë 

zonë dhe ndodhet pas saj nga tokat e Persisë. Mexhusët mbronin 

diçka që e mohonin. Në mbrojtjen e saj kishte kuptim besimi që 

                                                           
1 Lisanu el arab 6:284. 
2 El munexhid fi el alam 80. 
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mund ta linin me forcë. Ushtarët që dërgoi Ubejdullah bin Zijad 

për të luftuar kundër Huseinit ishin ushtarë që luftonin zemrën 

për shkak të barkut të tyre, që luftonin zotërinë e tyre për shkak të 

valiut të tij. Ndërmjet tyre nuk kishte asnjë njeri i cili të mos 

besonte në të drejtën e Huseinit dhe të padrejtën e Jezijdit. Nuk 

kishte asnjë ndërmjet tyre që të mos besonte në fenë islame, 

përveç atyre që e mbanin të fshehtë mosbesimin e tyre dhe ata 

ishin të pakët. 

 Po qe se luftonin besimi me besimin do të shihnim 

jobesimtarët me besimtarët. Por armiqësia e tyre duke e ditur se 

Huseini ishte në të drejtë i bënte ata që të ndjenin detyrën më të 

shëmtuar nga armiqësitë e njeriut, i cili injoron mendjen e tij dhe 

ndjenjat e tij. Ata luftonin të drejtën duke e njohur atë. 

 Qëndrimi i tyre ishte si ai i errësirës disa katëshe. Nuk 

kishin ndjenja që t‟i detyronin që të ndjenin botën e dritës dhe të 

heroizimit. Atë ditë në Kerbela ata ishin1 me të vërtetë, një forcë 

nga bota e errësirës që lufton kundër botës së dritës. 

 Justifikimi më i mirë atë ditë ishte ai që u justifikua me 

përcarje dhe frikë, sepse ata urrenin me shpatë atë çfarë 

dëshironin. Frika për ta ishte më fisnikja nga cilësitë e këqija. 

Prej tyre kishte njerëz që i kishin shkruar Huseinit që të vinte në 

Kufe dhe t‟i jepnin besën në luftë kundër Jezijdit. Kur kërkoi 

Umer bin Sadi që ta takonte atë dhe ta pyeste e sulmuan për atë që 

donte të bënte, nuk e lejuan. Po ta pyesnin se përse kishte ardhur 

në këtë vend, përgjigja e tyre do të ishte: “Ata e kishin ftuar dhe ai 

i ishte përgjigjur ftesës së tyre”. 

 Një pjesë e atyre që morën pjesë i kapi frika e përhershme 

gjatë gjithë jetës së tyre. Ata e dinin gjynahun që kishin bërë i cili 

                                                           
1 Sihahu el lugatu 3:1030. 
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nuk lahej lehtë. Ndër ta ishte një burrë nga Beni Eban bin Darem, i 

cili tregon: 

“Vrava një djalosh që ishte me Huseinin; mes syve të tij 

dalloheshin qartë shenjat e sexhdes. Nuk ka natë që prej ditës që e 

vrava, veçse më ka ardhur në gjumë. Më merrte derisa më afronte 

pranë Xhehenemit dhe më hidhte brenda. Kur ngrihesha nuk 

kishte mbetur askush në lagjen time që të mos kishte dëgjuar 

britmat e mia.”1 

 Ky njeri u takua pas disa kohësh me një shokun e tij. I 

kishte ndryshuar pamja dhe fytyra kishte marrë ngjyrë të zezë. I 

tha: “Për pak nuk të njoha. Të mbaja mend të bukur me një fytyrë 

të bardhë që shkëlqente”2. 

 Mes tyre kishte që përfytyronin Huseinin gjatë betejës dhe 

frikësoheshin3 mos i sulmonte dhe u ndodhte ndonjë e keqe4. 

 Po të qe se ata e luftonin sepse e dinin që e meritonte të 

luftohej nuk do të turpëroheshin me luftën që bënin pasi kjo ishte 

një luftë ndërmjet dy mendimeve, dy grupeve dhe dy trimave, por 

ata zbuluan në shpirtrat e tyre turpin që i vinte prej tij. Ata 

luftonin kundër asaj që besonin, kundër prijësit të tyre që në 

ndërgjegjen e tyre ishte i shenjtë dhe fisnik dhe këtu është dhe 

gjynahu i tyre i rëndë. 

 Frika nuk e shpjegon atë që vepruan ushtarët e 

Ubejdullahut me veprimet e tyre të ulëta dhe makabre ato ditë në 

Kerbela. 

 Nuk ka nevojë frikacaku për të ndërmarrë të tilla veprime 

jonjerëzore duke shkaktuar dhimbje pa qenë e nevojshme. Nuk 

                                                           
1 Mukatilu talibijn, 79; Tedhkiretu el hauas 282. 
2 Tedhkiretu el hauas 281; Semtu el nuxhum el auali 3:196. 
3 Lisanu el arab 13:144. 
4 El Kamil fij Tarijkh 3:293. 
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justifikohet vrasja e fëmijës së vogël, i cili vdes prej etjes duke 

qenë pranë burimit të ujit me një urdhër, i cili i drejtohet dikujt që 

dridhet prej frikës dhe dikujt që nuk ka të ngopur me pasuri. 

 Këto ngjarje ndodhën në Kerbela, e si këta shembuj të ulët, 

janë transmetuar shumë prej Emevijëve. Ata nuk janë mjaftuar 

vetëm me Hashimijët, Talibijinët dhe kundërshtarët e Beni 

Umejes, por kanë vepruar në mënyrë masive. 

 Duhet të kuptojmë një gjë, ashtu si është në të vërtetë dhe 

pa i dhënë kuptim tjetër, ajo është e keqja që rrënjoset në shpirtin 

njerëzor kur në të ftohen dhe ngrijnë ndjenjat, kur mjegulla i 

mbulon ndjenjat derisa i mbyt ato.1 

 Një njeri i keq i zhytur në ligësinë e tij mund të sillet në 

vetmi me sjelljen e tij të ulët, duke mos ja ditur për asgjë, sepse, 

është i vetëm dhe larg syve të eprorëve të tij. Por katër mijë vetë, 

nuk mund të sillen me poshtërsinë më të madhe e ndërmjet tyre 

askush mos t‟i thotë njëri-tjetrit se ata veprojnë ashtu si e 

meritojnë në përuljen dhe poshtërimin. Prej tyre nuk pranohet 

shfajësimi dhe pendimi. 

 Ata në këtë rast kanë vepruar me entuziazëm dhe kanë 

luftuar kundër kryengritjes me sa kanë pasur mundesi, për të 

treguar në rrobat e tyre të shtrenjta besimin që atë kishin dhe nuk 

dyshonin asnjë çast në sinqeritetin e asaj që vepronin. Njëri prej 

tyre i mbylli sytë dhe u mbulua me mbulesën e hipokritit, aq sa 

dyshoi se mund të mashtronte edhe veten e vet. 

 Ky inat i keq dhe kjo urrejtje e zjarrtë ishte në ndjenjat e 

tyre. 

                                                           
1  El Imametu ue el sijasetu 2:12; Mukatilu talibijn, 77 dhe 79; El Irshad 2:108; 
I'lamul Uera 1:466; El Kamil fij Tarijkh 3:294; El Bidajetu ue el Nihajetu 8:186. 
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Tërheqja e shpirtit nga mjegulla dhe ndjekja e saj është diçka e 

frikshme, por shembujt për këtë janë të shumtë dhe ne i shohim 

çdo ditë. 

 P.sh. Një burrë bën përpjekje që ta lërë alkolin por nuk 

mundet. Pas kësaj atij i ka dalë turpi dhe zhytet në të natë e ditë, 

duke mos pyetur se çfarë thonë.1 

 Është njëlloj sikur të thotë: “Largoji nga unë gjynahet e mia, 

sepse gjynahet të mbytin”2. 

 Një grua dëshiron që ta ndiejë çdo të thotë turp dhe të 

pastrohet nga sharjet dhe ofendimet që janë përhapur rreth saj, 

por atë e mund ambjenti, e kështu që ajo e flak tej turpin e saj. Me 

këtë bëri që të sulmojë çdokënd që flet për të dhe ambjenti përreth 

nuk e ndien kurrë uljen, turpin dhe poshtërimin. 

 Përkrahësit e së keqes e filluan luftën në Kerbela pa asnjë 

lloj shkaku dhe asnjë lloj motivi që përmban rregullorja e luftës. 

Kjo na tregon se shkaku i kësaj lufte ishte vetëm ndjenja e keqe që 

kishte kapluar shpirtrat e shokëve të Jezijdit. Më parë ne vumë re 

ndjenjat e thella dhe shpirtmadhësinë në zemrat e shokëve të 

Huseinit. 

 Për ne kjo nuk është e nevojshme për të gjetur shkakun apo 

motivin e atyre të cilët janë krijuar kriminelë, por për të kuptuar, 

se si te ata është krijuar ndjenja e urrejtjes dhe e të bërit keq në 

këtë vend apo në vende të tjera si psh: Shimr bin Dhi Xheushen 

dhe ata, pasuesit e tij. Ata nuk mund të bëjnë gjë tjetër, përveçse 

asaj që bëjnë sa herë që gjejnë mundësi. 

 Pas gjithë kësaj, mund të themi se ajo ishte një luftë 

ndërmjet të mirës dhe të keqes, ndërgjegjes dhe urrejtjes, dritës 

dhe errësirës. Problemi i tyre qëndron në faktin se deri ku shtrihet 

                                                           
1 Lisanu el arab 9:105. 
2 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 53. 
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e mira dhe deri ku arrin e keqja, pra, sa influencë ka secili prej 

grupeve. 

Është e natyrshme, që pasi janë vënë përballë dhe mbikëqyrin 

njëra-tjetrën këto dy forca, herët a vonë, do të vijë dhe lufta 

ndërmjet tyre. Le të ndjekim rrjedhën dhe vijueshmërinë e 

ngjarjeve ashtu siç kanë ndodhur. 

 Edhe pse transmetimet rreth ngjarjeve të ndodhura në 

Kerbela, nuk përputhen në një renditje kronologjike të njëjtë si ato 

të transmetuara nga pasuesit e Huseinit po ashtu edhe ato të 

transmetuara nga pasuesit e Jezijdit. 

 Një renditje normale që e pranon edhe logjika, nga shkaku i 

qëndrimit në atë vend është moslejimi i Huseinit që të shkojë ku të 

dëshirojë dhe mos afrimi i tij tek uji, derisa etja ta detyroi të 

dorëzohet. 

Këtë qëndrim e ka përshkruar Ebu Ala pas katër shekujsh: 

E ndaloi djaloshin e me të mirë tregoi madhështinë e ruante tigri 

ujin derisa e afroi gjaku.1 

 Fillimisht uji nuk u ndalua e në mënyrë të prerë, kjo, sepse 

rojet e burimit nga ushtarët e Umer bin Sadit nuk ishin të 

vendosur në atë çfarë po ndodhte, për të luftuar apo jo kundër 

Huseinit dhe njerëzve të tij2. Kur shkuan disa nga njerëzit e 

Huseinit te uji me shekujt e lëkurës e enë të tjera, i ndaluan 

butësisht e më pas i lejuan të afroheshin te burimi nga frika dhe 

turpi. Pinë dhe i mbushën enët e tyre për aq sa u mjaftonte për 

njëfarë kohe3. 

 Duket qartë se e keqja më e madhe u erdhi atye atëherë kur 

aty mbërriti Shimr bin Dhi el Xheushen, duke e forcuar dhe duke 

                                                           
1 El luzumijat 2: 407. 
2 Lisanu el arab 1:100. 
3 Tarijkh ebi Muhanef 1:449; Tarijkh el Taberiju 4:613. 
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e mbyllur edhe më fort bllokadën dhe rrethimin që i bëhej 

Huseinit. 

 Ai dëshironte që ta shkarkonte dhe dënonte Umer bin Sad 

bin Ebi Vekas, pasi shpresonte që pas këtyre veprimeve të merrte 

komandën e ushtrisë dhe të ishte vali në krahinën e Rrejit. 

 Ai filloi të ishte përditë e më i vendosur dhe i kërkoi 

Huseinit dhe njerëzve të tij që të mos afroheshein më te burimi i 

ujit. Pas disa ditësh në garnizonin e tyre nuk kishte më jetë, pasi 

që nga burrat, gratë, fëmijët dhe kafshët dridheshin për pikën e 

ujit, të cilin nuk mund ta merrnin. Ndër ta kishte fëmijë të vegjël, 

të moshuar, ulërimat e të eturve arrinin në veshët e Huseinit natën 

e ditën, dhe ai nuk mund të bënte asgjë, përveçse ti këshillonte për 

durim. 

 Në këtë moment të vështirë në të cilin gjendeshin Huseini 

dhe njerëzit e tij, shfaqet edhe njëherë ligësia që ndodhej në 

kampin e Ibni Zijadit, me të keqen që ndodhet në natyrën e 

krijesës njerëzore, duke ndërmarrë veprime jonjerëzore. Ata 

argëtoheshin me lëkurën e tyre të çarë nga temperatura dhe 

fytyrat e nxira dhe nuk ndjenin keqardhje për ta. 

 Në atë që vijon, do të tregojmë atë ç‟ndodhi dhe ndikimin 

që la në shpirtrat e njerëzve për kohë të gjatë. 

 

 

GJYNAHE TË TURPSHME 

 

 Nga këto gjynahe të turpshme përmendim se Huseini nuk 

donte t‟ia dinte për etjen, por kur pa djalin e tij Abdullahun, që 

përpëlitej nga dhimbjet dhe etja dhe ishte ngjirur nga të qarjat, e 

mori në krahë me qëllim që t‟i jepte për të pirë dhe iu drejtua 
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njerëzve duke thënë: “Kini frikë Allahun për këtë fëmijë edhe pse 

nuk e kini frikë Allahun për ne”. 

 

 

 U shkëput një burrë nga paria e Kufes, mori harkun1 dhe e 

qëlloi fëmijën me shigjetë duke iu drejtuar dy grupeve dhe tha: 

“Merre dhe jepi për të pirë këtë”. Dhe e hodhi shigjetën duke e 

ngulur në gjoksin e tij2. 

 I bërtitnin Huseinit me inat duke i thënë: “A nuk e shikon 

Eufratin që është freskues dhe ngjallës? Pasha Allahun, nuk keni 

për ta shijuar atë derisa të vdisni, ti dhe ata që janë me ty”3. 

 Kur etja arriti kulmin e saj, Huseini zbriti në lumin Eufrat 

për ta shuar atë. Husein bin Nemijr e qëlloi me shigjetë në gjuhë. 

Huseini e shkuli atë dhe gjaku mbuloi duart e tij aq sa u mbushën 

plot. E hodhi lart drejt qiellit dhe duke e ndjekur me shikim dhe 

tha: “Në qoftë se na e ke ndaluar ne fitoren nga qielli, bëje këtë për 

atë që është më e mira dhe hakmerru për ne ndaj popullit 

zullumqar”4. 

 Ndalimi i ujit para qëllimit me shigjetë ishte një 

paralajmërim i mjaftueshëm për luftë. 

 Kjo e lejonte Huseinin që të qëllonte kë të mundte nga 

kundërshtarët e tij. 

Mendimi i Shimr bin Dhi el Xheushen - i cili ishte më i urryeri nga 

kundërshtarët e tij – ishte që të afroheshin pranë vendit të 

Huseinit që ta përcaktonin më mirë vendin e sulmit. Huseini e 

kundërshtoi shokun e tij Muslim bin Auxhesetu që ti qëllonte me 

                                                           
1 Ai ishte Hurmeletu el Kahiliju. 
2 El Irshad 2:108; El Kamil fij Tarijkh 3:294; El Bidajetu ue el Nihajetu 8:197. 
3 I'lamul Uera 1:452; El Kamil fij Tarijkh 3:283. 
4 El Irshad 2:109; I'lamul Uera 1:467; El Kamil fij Tarijkh 3:294. 
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shigjeta edhe pse ishte një shenjues i mirëfilltë1 dhe i sigurt, 

arsyeja2 ishte se nuk donte që të fillonte i pari armiqësinë. 

 Atij iu duk sikur dalloi tek ata dobësi dhe pakënaqësi, për 

të mbrojtur udhëheqësin e tyre. Ai e dinte se nuk ishin të sinqertë 

në dashurinë e tyre ndaj Jezijdit, si dhe nuk besonin se ai kishte të 

drejtë. Ata i shërbenin atij nga frika dhe dëshira për pasuri, e nuk i 

shërbenin me ndërgjegje se ai kishte të drejtë. 

 Ai dëshiroi që të qëllonte e të zgjonte zemrat e tyre dhe t‟i 

paralajmëronte ata për gabimin e zemrave, kështu që, përdori 

shigjetën e fundit nga shigjetat e thirrjes, para se të përdorte 

shigjetën e parë nga shigjetat e luftës. 

 Një ditë doli i veshur me veshjen e Gjyshit të tij (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) duke i 

përngjasuar atij me shpatën, e sidomos, me çallmën e rrobat e tij. E 

panë se do t‟u fliste. Argumenti i parë ishte, se ai ishte i sinqertë 

në fjalimin e tij, ishte se udhëheqësit dhe kundështarët e tij deshën 

që njerëzit të mos dëgjonin, që të mos ndikoheshin në zemrat e 

tyre, kënaqeshin dhe dilnin kundër tyre. Bënë zhurmë me britma, 

ulërima dhe lëviznin duke bërë rrëmujë me qëllimin që mos të 

dëgjohej fjala e tij dhe ruheshin nga këshillat e tij, pasi ai të 

tërhiqte vëmendjen me atë pamje të këndshme. 

 Ai duroi derisa u lodhën. U lodhën edhe vëllezërit e tyre që 

bënin zhurmë. Kështu e nxjorrën në pah pamundësinë dhe frikën 

e tyre. 

 U qetësuan disa çaste dhe e dëgjuan kur ai filloi fme 

alënderimin e Allahut dhe salavatet mbi të Dërguarin e Tij, dhe 

tha: “Më thoni, kush jam unë? A ju lejohet juve vrasja ime e 

mospërfillja e shenjtërisë time? 

                                                           
1 Lisanu el arab 7:415. 
2 El Irshad 2:96; I'lamul Uera 1:458; El Muntedhim 5:339. 
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 A nuk jam djali i vajzës së Profetit tuaj? A nuk e dini se 

çfarë ka thënë i Dërguari i Allahut për mua dhe vëllain tim: Këta 

të dy janë prijësit e të rinjve të banorëve të Xhenetit? Mjerë për ju! 

A dëshironi vrasjen time për dikë që ju ka vrarë ju dhe pasurinë 

time, për dikë që ju ka shpërdoruar pasurinë?! 

 E pas kësaj u thirri atyre personave, të cilët i kishin shkruar 

dhe e kishin thirrur në Kufe e që kishin dalë për të luftuar kundër 

tij, duke u bashkuar me ushtrinë e Ibni Zijadit, u tha: “O Shebth 

bin Rabij1, o Haxhar bin Ebxher, o Kajs bin Eshath, o Jezijd bin 

Harith, o Umer bin Haxhaxh, a nuk më keni shkruar se ka ardhur 

koha dhe janë pjekur kushtet? Dhe jeni nga ushtarët e mi kundër 

meje”!?2 

 U drodh toka poshtë këmbëve të tyre nga këto fjalë dhe 

arriti që të kënaqej ai, i cili ishte shumë i pakënaqur. Një pjesë e 

tyre e dinte se po të ktheheshin, nuk do të kishte tjetër përfundim, 

veçse vdekje të shpejtë. I frikësoi ata kjo vdekje dhe nuk u 

frikësuan nga qëndrimi me Ibni Zijadin, i cili u kishte premtuar 

pasuri dhe poste. 

 Nuk ishte fjala e Huseinit ajo që e dallonte garnizonin e tij 

nga armët e thirrjes përpara se të përplaseshin me shpatë. 

 Ishin fjalët e trimit të ndritur Zuhejr bin el Jekijn për 

banorët e Kufes më të forta se shigjetat kur të godasin. Ai i hipi 

kalit të tij dhe u shfaq para tyre duke u thënë: “O banorët e Kufes! 

Po ju paralajmëroj nga dënimi i Allahut. Është e drejtë e 

myslimanit që ta këshillojë myslimanin. Ne deri tani jemi vëllezër 

të një feje, përderisa mes nesh dhe jush, nuk na ka ndarë shpata. 

                                                           
1 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 54. 
2  Tarijkh ebi Muhanef 1:461-462; I'lamul Uera 1:458-459; El Muntedhim 5: 339; 
El Bidajetu ue el Nihajetu 8:179. 
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Nëse na ndan shpata, nuk ka më lidhje mes nesh, ju jeni një popull 

ashtu siç jemi edhe ne një tjetër. 

 Allahu i Lartësuar na ka sprovuar ne dhe ju me 

trashëgimtarin e të Dërguarit të Tij (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), për të parë se si do të veproni 

ju dhe ne. 

 Ne ju ftojmë që të ndihmoni Huseinin dhe të poshtëroni 

zullumqarin, birin e zullumqarit Ubejdullah bin Zijad. Prej tij nuk 

keni parë veçse të këqija. Ju nxjerrin sytë dhe ju presin duart dhe 

këmbët, duke ju bërë shembuj dhe duke ju varur nëpër hurma. 

Vrasin përfaqësuesit dhe prijësit tuaj si, p.sh. Haxher bin Adij dhe 

shokët e tij si dhe Hani bin Urvetu etj si ai1. 

 U qetësua prej tyre kush u qetësua dhe u bë i paturp prej 

tyre kush u bë. Nuk ka gjë më të çuditshme se, kur njeriut i bie 

vlera dhe i ikën turpi. Kërcënuan Huseinin dhe ata që ishin me të, 

duke u përbetuar se ose do t‟i vrisnin, ose do t‟i dorëzonin tek 

Ubejdullah bin Zijadi të poshtëruar. 

 

 

POSHTËRIM DHE DOBËSIM 

 

 Nuk ishte shfaqur akoma nga dy grupet fusha e betejës, kur 

ata që shkonin në sheshqëndrimin e Huseinit ishin të shumtë dhe 

ndiqnin njëri-tjetrin. I pari që u afrua ishte i frikshëm dhe i 

rrezikshëm, sepse ishte një nga komandantët më të mëdhenj nga 

forcat e Ibni Zijadit. Ai ishte El Hurr bin Jezijd, i cili u dërgua në 

fillim fare për të ndaluar Huseinin të hynte në Kufe. 

                                                           
1 El Kamil fij Tarijkh 3:288; el Bidajetu ue el Nihajetu 8:180. 
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 Ai mendonte se puna e tij do të mbaronte këtu1, vetëm me 

mbikëqyrje, pa u armiqësuar dhe pa qenë nevoja për të luftuar 

dhe derdhur gjak. 

Kur u bind se qëllimi ishte për të luftuar, filloi të afrohej pranë 

vendqëndrimit të Huseinit pak nga pak. Ai filloi të ndiente 

dridhje dhe dhimbje të forta, derisa ia shfaqi mendimin e tij 

shokut të tij El Muhaxhir bin Eus dhe i tha: 

- “Pasha Allahun, kjo puna jote është e çuditshme. Nuk të kam 

parë ty asnjëherë si po të shoh tani. Nëse do të më thoshin se kush 

është më trimi i banorëve të Kufës, nuk do të përballesha kurrë me 

ty”. 

- Ia shfaqi atij se çfarë ndjente përbrenda duke i thënë: 

- “Unë jam duke zgjedhur ndërmjet Xhenetit dhe zjarrit. Nuk do 

të zgjidhja asgjë përveç Xhenetit, dhe, nëse do të më copëtonin apo 

do të më digjnin”. 

- Pas kësaj, shkelmoi kalin e tij duke u bashkuar me Huseinin e 

duke i kërkuar falje, i tha: 

- “Sikur ta dija se ata do të vepronin sikurse duan të veprojnë, 

nuk do të kisha vepruar ashtu si veprova. Unë kam ardhur tek ty i 

penduar. Për aq sa kam mundësi, do të përpiqem derisa të vdes në 

duart e tua”2. 

 Nuk u larguan disa qindra nga garnizoni i Zijadit si El 

Hurr bin Jezijd të cilët besonin si ai, dhe donin që ta zbatonin atë 

që besonin, pra, të bashkangjiteshin në kampin e Huseinit. Por, ata 

i shqetësonte fakti që të ndryshonin pozicion sepse ata ishin 

mbikëqyrës të tij3 dhe kishin frikë se mos zbuloheshin gjynahet e 

tyre, të cilat i kishin vepruar më parë. 

                                                           
1 Sihahu el lugatu 1-45. 
2 Tarijkh ebi Muhanef 1:464; El Irshad 2:99; El Kamil fij Tarijkh 3:288. 
3 Taxhu el arus 4:447. 
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 Ata nuk kishin frikë se ishin të pakët në numër dhe do të 

humbisnin në fushën e betejës. Çdo njëri prej tyre ndjente atë që 

ndjente ai, besonte atë që besonte ai dhe gjithashtu besonin në atë, 

se Huseini kishte më shumë merita se Jezijdi. 

 As që mund të mendohet, se ai grup njerëzish iu bind 

Jezijdit se ai ishte udhëheqësi i cili kishte marrë pëlqimin e tyre, 

por sepse ata ishin edukuar me edukatën e shtetit, edukatë e cila 

të mëson me ndjenjën e besimit tek xhemati, si dhe, shenjtërinë e 

familjes së Profetit! A mund të pranohet vrasja e nipit të Profetit? 

Si mundet kjo? Kur disa prej tyre i kishin dhënë besën Huseinit 

për së largu dhe luteshin për të, për të udhëhequr “ushtrinë” në 

luftë kundër Jezijdit? Fjala e tyre për një besë të dhënë, është sa 

për të mbuluar atë që thonë me gjuhët e tyre, por nuk mund të 

mbulojë atë që është në zemrat e tyre. Nuk është aspak e vështirë 

për të tillë njerëz, mbulimi i gabimeve sa herë shfaqet para tyre një 

simbol apo ka lëvizje të cilat janë shembuj për ta, siç ishte 

shembulli i njeriut të tyre El Hurr bin Jezijd. 

 Nuk është aspak e vështirë, të theksojmë shqetësimin dhe 

vështirësinë e madhe, si dhe dëshirën për përfundimin sa më të 

shpejtë dhe daljes nga ky pozicion kaq i vështirë, në të cilin 

ndodheshin dy grupe të mëdha dhe kampe të forta. 

 

 

TRIMËRIA E HUSEINIT 

 

 Garnizonet ndodheshin atje. Njëri ishte i vogël. Atë e 

mundonte etja dhe rrethimi, por ishte i qetë në të drejtën e tij dhe i 

përgatitur për të pritur vdekjen.  

 Garnizoni tjetër ishte i madh, por ai “tradhëtonte” veten e 

tij, në ndërgjegjen e çdonjërit prej pjesëmarrësve të tij. Atë e 
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mundonte shqetësimi, pendimi, frika, gabimi dhe përplasjet që 

kishte ndërmjet vetes. 

 Ata ishin të acaruar, secili prej tyre mundohej të sfidonte 

tjetrin me çdolloj mënyre. 

 U zgjat shqetësimi përbrenda Umer bin Sadit. Ai mori një 

shigjetë dhe e lëshoi në hapësirë sikur donte të shpërthente 

gjoksin e tij, e pas kësaj u qetësua. 

 Sulmoi pranë kampit të Huseinit, e mori shigjetën që hodhi 

me harkun e tij dhe thërriste në kampin e tij: 

“Dëshmoni për mua tek prijësi, se isha unë i pari që qëllova 

kundër Huseinit”. 

 Pas kësaj, menjëherë vërshuan shigjetat duke e prishur 

kështu atmosferën e paqes dhe çdo gjë ishte e qartë për të gjithë. U 

ngrit Huseini bashkë me shokë e tijt, teksa vështronin shigjetat të 

cilët vinin në drejtim të tyre. Ai u tha shokëve të tij:  

“Ngrihuni o bujarë, këta janë të dërguarit e popullit për tek ju”1. 

Me këtë filloi luftimi. 

 Huseini ishte në pritje të kësaj situate. Edhe pse ishte në 

pritje të saj, dëshironte që të fillonin ata të parët armiqësinë nga 

ana e tyre, që të ishte i detyruar që të mbrohej me një mënyrë që 

nuk kishte rrugë tjetër. 

 Zgjodhi shkurret që të mbrohej2 dhe e zgjeroi një vend të 

sigurt, aq sa u bë si një hendek që nuk ishte i lehtë për t‟u 

kapërcyer. U vuri zjarrin shkurreve për t‟i ndaluar ata që të 

rrotulloheshin pas tij3. Ata ishin të shumtë në numër. Njerëzit e tij 

                                                           
1 El Irshad 2:101; El Kamil fij Tarijkh 3:289; El Bidajetu ue el Nihajetu 8:181. 
2 Muaxhim mekajisi el lugatu 6:147. 
3  Tarijkh ebi Muhanef 1:465-466; El Akhbarut Taul 256; I'lamul Uera 1:458; El 
Kamil fij Tarijkh 3:286. 
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përllogariteshin gjashtëdhjetëherë më pak se kundërshtarët e tyre, 

të cilët kishin mundësi që të sulmonin nga të gjitha anët. 

 Me të ishin tridhjetë e dy kalorës dhe dyzet këmbësorë. 

Kundërshtarët e tyre përllogariteshin mbi katër mijë, ku një pjesë 

e madhe e të cilëve ishin kalorës dhe të hipur mbi deve si dhe 

mbanin lloje të ndryshme armatimi.1 

 Edhe pse me këtë dallim kaq të madh në numër ndërmjet 

dy grupeve, ishte grupi i vogël i mjaftueshëm për të përballuar 

grupin e madh, nëse lufta do të zhvillohej siç ishte tradita e asaj 

kohe me dyluftime, të cilat ishin të përhapura në atë kohë po qe se 

përzgjidhej nga njëra palë. 

 Familja e Aliut ishte e njohur në mesin e arabëve, e jo vetëm 

mes arabëve por edhe mes joarabëve, për forcën e tyre fizike, për 

durimin kur ishin të plagosur dhe njohjen e artit të luftës orë pas 

ore. Kishte ndërmjet tyre edhe përpunues hekuri. 

 Ndërmjet tyre ishte Muhamed bin el Hanefijetu, i cili luftoi 

kundër barbarëve me fuqinë e tij trupore, ndërmjet arabëve dhe 

joarabëve të kohës së tij. Ndërmjet tyre ishte një përbindësh nga 

tokat romake me të cilin mburreshin banorët e saj. Dëshmitari i 

tyre i dërgoi lajm Muavijes i cili i injoronte arabët që nuk 

mundeshin të luftonin me të dhe trembeshin nga emri i tij. U ngrit 

Muhamed bin Hanefijetu dhe kërkoi nga përbindëshi romak që ta 

sfidonte. Ishte njëlloj sikur po lëviste një mal, për shkak të 

muskujve dhe forcës së tij. Kur e pa pafuqinë e tij, Muhamedi e 

mori dhe e ngriti sipër kokës së tij dhe e përplasi disa herë në 

tokë.2 

                                                           
1 El Irshad 2:95; El Bidajetu ue le Nihajetu 8:178. 
2  Sherh Nehexhul Balaga li ibni ebi Hadijd 8:197; El Bidajetu ue el Nihajetu 
8:102; El Gadijr 2:133-134. 
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 Huseini (Paqja qoftë mbi të!) ishte prej atyre djelmoshave të 

familjes së Aliut, i cili kishte trashëguar fuqinë trupore siç 

trashëgoi qëndrimin e paepur dhe kurajën. Ata ishin të aftë për 

dyluftim njëri pas tjetrit, derisa të vriteshin të gjithë ushtarët e 

Ubejdullahut nga kalorësit e tij, ishin të aftë për dyluftim. Atij nuk 

i mbeti tjetër, veçse përgjegjësit e deveve1, të cilët mundoheshin të 

përballonin si trima. 

 Me Huseinin ishin të zgjedhurit e kalorësve arabë. Të gjithë 

ishin të njohur për trimërinë e tyre, qëndresën si dhe goditjen në 

shenjë me harqe e shpatë. Dhe, nuk kishte se si të mos shoqërohej 

Huseini me të tillë trima të njohur, kur njihej se kush ishte. 

 Shoqërimi i Huseinit në këtë udhëtim nga ana e tyre është 

një tjetër argument për trimërinë e tij, pritjen e vdekjes dhe 

bujarinë që ishte në natyrën e tij. Po të ishte zhvilluar beteja e 

gjitha me dyluftime ndërmjet personaliteteve të tilla dhe 

ndërmjet2 atyre që paraqiteshin nga ushtarët e Ubejdullahut, ata 

do të ishin të mjaftueshëm për t‟i përballuar, duke mos iu dhënë 

shpresë për të fituar edhe pse ishin më të pakët në numër. 

 Beteja filloi me sulmin e kalorësve të Ibni Zijadit. Njerëzit e 

Huseinit i pritën me heshtat e tyre, me të cilat qëlluan kalorësit 

dhe ata vështronin. Asnjë kalë nuk i shpëtoi heshtës së tyre, aq sa 

u tmerruan kuajt dhe kalorësit3. 

 U drejtuan të dy grupet drejt dyluftimeve, ku çdonjëri prej 

ushtarëve të Ibni Zijadit që u paraqit, e humbi atë. U frikësuan 

komandantët e ushtrisë nga përfundimi i dyluftimeve, sepse nuk 

kishte asnjë shpresë se do të fitohej ndonjë prej tyre. 

                                                           
1 Lisanu el arab 15:135. 
2 Sihahu el lugatu 3:898. 
3 Tarijkh ebi Muhenef 1:468; El Irshad 2:102; El Kamil fij tarijkh 3:289. 
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 Umer bin el Haxhaxh dhe njerëzit e tij thirrën me zë të 

lartë: 

 “A e dini se kundër kujt po luftoni? Po luftoni kundër kalorësve 

të zgjedhur dhe njerëzve që e duan vdekjen. Nuk ka për të dalë në 

dyluftim askush prej jush. Ata janë pak. Edhe sikur me gurë t‟i 

qëllonit, nuk do të fitonit kundër tyre”. 

 Edhe Umer bin Sadi ra dakort me mendimin e tij dhe i 

ndaloi njerëzit për të dalë në dyluftim.1 

Kur para tyre doli Aijs bin Ebi Shebijb Shakiri2 dhe i sfidoi me 

dyluftim, ata u frikësuan prej trimërisë së tij dhe qëndruan larg. 

Umeri i urdhëroi duke thënë: 

“Qëllojeni me gurë”. 

 Filluan të hidhnin gurë nga të gjitha anët. Ai e flaku 

mburojën dhe u nis drejt tyre, duke i luftuar derisa vdiq.3 

 Megjithëse kalorësit e tyre ishin të shumtë në numër, e 

kishin të pamundur që të luftonin kundër atyre të Huseinit. Orë 

pas ore vdiste ndonjë prej kalorësve të tyre. 

 Urvetu bin Kajs dërgoi komandantin e kalorësisë të Ibni 

Zijadit tek Umer bin Sadi për t‟i thënë: “A nuk i sheh problemet që 

kemi sot me kalorësinë kundër këtij grupi të vogël? Dërgo njerëz 

dhe harkëtarë”. Ai dërgoi pesëqind harkëtarë,e në krye të tyre 

Husein bin Nemijr. Ata qëlluan dendur mbi Huseinin dhe mbi 

njerëzit e tij, masakroi kuajt, plagosi kalorësit dhe njerëzit.4 

 Ebu Shathau Jezijd bin Zijad el Kindi ishte një prej atyre që 

i ishte bashkangjitur Huseinit. Ai ishte një prej harkëtarëve të 

shquar të kohës së tij. Kur u shtua numri i shigjetave të cilat binin 

                                                           
1 El Irshad 2:103; I'lamul Uera 1:462; El Kamil fij Tarijkh 3:290. 
2 Shiko tabelen e biografive numri 55. 
3 Tarijkh ebi Muhanef 1:488; El Bidajetu ue el Nihajetu 8:158. 
4 El Irshad 2:104; I'lamul Uera 1:463; El Kamil fij Tarijkh 3:291. 
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mbi ta, u ul në gjunjë para Huseinit dhe lëshoi njëqind shigjeta, 

prej të cilave, vëtëm pesë nuk qëlluan në shenjë. E pas kësaj, luftoi 

derisa vdiq1. 

 Mbështetësit e Huseinit, të cilët qëndruan me të në 

garnizon, ishin të ashpër dhe të vendosur në luftë, duke sulmuar 

deri në vdekje. Ndër ta, ishte dhe El Hurr bin Jezijd të cilin e 

përmendëm më parë. 

 Ai u përpoq sa mundi, që të kënaqte shokët e tij të parë që 

të ndaleshin nga lufta kundër Huseinit, ose t‟i bashkangjiteshin 

atij. I hipi kalit të tij dhe filloi t‟u fliste banorëve të Kufes dhe i 

kritikonte ata. Pushuan dhe e dëgjuan me qetësi, më pas filluan ta 

qëllonin me shigjeta, goditën kalin dhe e plagosën atë. Edhe pse i 

plagosur, ai vazhdonte të kërkonte vdekjen duke luftuar e duke 

hyrë thellë në radhët e tyre. Më në fund ra në tokë nga plagët e 

marra dhe e thërriste Huseinin: “Selamu Alejkum o Ebu 

Abdullah”2. 

 Të gjithë pasuesit e Huseinit e kërkonin vdekjen duke 

gjurmuar vendin dhe qëllimin. 

 Ndër ta, Nafia bin Hilal el Bexheli3 shkruante emrin në 

shigjetat që qëllonte me të cilat vriste dhe plagoste. E rrethuan dhe 

e qëlluan në krahët e tij duke ia thyer ato. 

 E zunë rob, ndërsa gjaku i rridhte nga fytyra dhe duart. 

Menduan se do të ishte zbutur qëndrimi i tij nga paralajmërimet 

dhe nga ajo çfarë ishte bërë me të. Ai vazhdonte t‟u fliste për ato 

që ata urrenin, duke ua u shtuar edhe më tepër inatin. U thoshte: 

“Kam vrarë prej jush dymbëdhjetë burra, përveç atyre që plagosa. 

                                                           
1 Tarijkh ebi Muhanef 1: 482-483; El Muntedhim 5:345; El Kamil fij Tarijkh 3:293. 
2 El Irshad 2:100; El Bidajetu ue el Nihajetu 8: 180-181. 
3 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 56. 
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Nëse do t‟i kisha akoma gjymtyrët e mia, do ta kisha rritur atë 

numër”1. 

 

 

VRASJA E HUSEINIT 

 

 Shënjestra e harqeve dhe e shpatave të kundërshtarëve 

ishte Huseini, por ithtarët e tij e mbronin me trupat e tyre dhe nuk 

vriteshin veçse mes duarve të tij. Sa herë që rrëzohej ndonjëri prej 

tyre, me të shpejtë vendin e tij e zinte dikush tjetër, për të takuar 

dhe ai vdekjen e tij, në gjurmët e shokut. 

 E ngushtoi pala e madhe grupin e vogël, duke e shtrënguar 

më tepër rrethimin që t‟ua bënin të pamundur qëndresën e tyre. 

Ata u dolën nga pas çadrave ku ishin të strehuar fëmijët dhe gratë 

për t‟i rrethuar më pas nga të gjitha anët. U vunë zjarrin atyre, 

ndërsa njerëzit e Huseinit mundoheshin që t‟i shuanin dhe t‟i 

mbronin ato. 

 E vërejti Huseini (Paqja qoftë mbi të!), se duke u marrë me 

mbrojtjen e çadrave dhe shuarjen e zjarrit, pengoheshin në luftën 

kundër tyre. Prandaj u tha: 

“Lërini, le të digjen. Nëse ata i djegin, nuk mund të afrohen nga ai 

krah tek ju”2. 

Qendresa dhe guximi në ato çaste të vështira nuk mund të 

përshkruhen. 

 Ajo ishte një përpjekje e jashtëzakonshme, të cilën nuk 

mund ta përballojë mishi dhe gjaku. Atë mund ta bëjnë vetëm 

                                                           
1 Tarijkh ebi Muhanef 1:479; El Kamil fij Tarijkh 3:292; El Bidajetu ue el Nihajetu 
8:184. 
2  Tarijkh ebi Muhanef 1: 476; Tarijkh el Taberiju 4: 635; El Kamil fij Tarijkh 3: 
291. 
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njerëz me një kurajo të madhe, fisnikë, që janë të rrallë dhe që 

kanë lindur prej Ademit e Havasë. 

 Ai (Paqja qoftë mbi të!), po vuante prej etjes, urisë, 

pagjumësisë, rrjedhja e plagëve, drejtimi i luftimit, ndiqte lëvizjet 

e njerëzve dhe kurthet e tyre, udhëzonte pasuesit e tij në mënyrë 

që t‟i zbrapste ato lëvizje dhe kurthet, mbi shpatullat e tij binin 

gabimet e tij dhe të tyre. Keqardhja shtohej çast pas çasti, sa herë 

që para i binin një dëshmor nga dëshmorët e tij. Luftonin duke 

mos harruar atë që ndjenin në gjokset e tyre. Kërkonin ujë dhe kjo 

ia rëndonte më shumë zemrën. I thoshte çdo të vrari në 

përfundimin1 e tij: “Nuk ka asnjë vlerë të jetosh pas teje”. E merrte 

në gjoks çdonjërin që takonte. 

 Të vrarët po shtoheshin që nga luftëtarët e deri tek fëmijët e 

vegjël, nga pasardhësit dhe të afërm të familjes së tij. Ranë të gjithë 

ata që ishin me të njëri pas tjetrit. Mbeti vetëm ai dhe tre të tjerë që 

përpiqeshin ta mbroni nga goditjet, kurse ai luftonte dhe i lejoi ata 

që të shpëtonin veten e tyre, sepse tashmë po afrohej fundi dhe 

përfundimi ishte i qartë. 

 Një fëmijë nga familja e Huseinit, i quajtur Abdullah bin 

Hasën, po vështronte nga çadra dhe papritur vuri re një burrë që 

po qëllonte xhaxhanë e tij me shpatë. Ai u nis me të shpejtë drejt 

xhaxhait të tij dhe thirri duke e sharë kundërshtarin: 

“O biri i të keqes. A dëshiron që të vrasësh xhaxhanë tim?” 

Burri u mundua që ta vriste atë. Por Huseini e goditi duke ia prerë 

krahun.2 

 Më pas u vranë dhe tre shokët e tij të fundit. Ai mbeti i 

vetëm, duke luftuar kundër një ushrie që ishte radhë-radhë. 

                                                           
1  Mukatilu talibijn, 76; El Irshad 2: 106; I'lamul Uera 1:464; El Bidajetu ue el 
Nihajetu 8:158. 
2 Mukatilu talibijn, 77; I'lamul Uera 1: 467; El Bidajetu ue el Nihajetu 8:168. 
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Sulmonte ata që ishin në të djathtën e tij dhe shpërndaheshin. 

Shtrëngohej fort pas kalit duke i përballuar radhët. 

 I afroheshin pranë e pastaj largoheshin. Përpiqeshin ata që 

ishin në radhët e para që ta qëllonin atë, e pas kësaj tërhiqeshin, 

sepse turpëroheshin që ta vrisnin. Askush prej tyre nuk donte që 

ta mbante gjynahin e vrasjes së tij. U inatos Shimr bin Dhi el 

Xheushen dhe urdhëroi harkëtarët që të qëllonin me shigjeta nga 

larg. U foli atyre që ishin pranë tij: 

“Mjerë për ju! Çfarë prisni me një njeri? Vriteni, ju mallkofshin 

nënat tuaja!”. 

 U sulën drejt tij nën urdhërin e Shimrit nga frika e 

hakmarrjes dhe dënimit. E qëlloi Zuratu bin Sherijk et Temijmi në 

dorën e majtë duke ia prerë atë, ndërsa të tjerët e qëlluan në 

shpatull dhe shpinë. U rrëzua dhe ra me fytyrë në tokë. Sërish 

filloi të ngrihej; binte, ndërsa ata e shponin me heshta dhe e 

godisnin me shpata derisa nuk lëvizi më.1 

 U gjetën në trupin e tij (Paqja qoftë mbi të!), tridhjetë e tre të 

prera dhe tridhjetë e katër goditje, përveç goditjeve të shigjetave. 

Ndërsa në rrobat e tij, u numëruan njëqind e njëzet të prera.2 

 U afrua Huli bin Jezijd el Esbahi për t‟i prerë kokën. Filluan 

t‟i dridheshin duart dhe trupi. Iu kthye Shimri duke i thënë: 

“Ta thërrmoftë Allahu trupin.”  

E mori kokën e Huseinit dhe kundërshtoi që ta dorëzonte3, por 

filloi të tallej duke frikësuar të gjithë ata që nuk dëshironin të 

luftonin në fillim. 

                                                           
1 Akhbaru el taul 258; El Irshad2:111; El Bedu ue le Tarijkh 6:11; El Muntedhim 
5:240-241; El Kamil fij Tarijkh 3:295; Tedhkiretu el hauas 253; Tarijkh ebi Fidai 
1:265-266; Miratu el xhenan 1:107. 
2 Shiko burimet e mëparshme. 
3 Shiko burimet e mëparshme. 
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 E kishte shkruar Allahu që ky njeri i lig, i djallëzuar1 dhe 

keqdashës, të përshkruante veten e tij dhe të mburrej duke mos 

lënë asnjë dyshim se ishte ai, që kishte bërë një vepër kaq të ligë. 

 Gjithë urrejtja e tij ishte një urrejtje e cila nuk kishte kuptim 

dhe as ndonjë shkak që të çonte drejt saj, por ai ishte prej atyre të 

cilët i kishte mbuluar turpi dhe gjynahet. Ata ishin kundër 

fisnikëve, kundërshtarë të hapur dhe që shfaqeshin kundër 

njerëzve të pastër e të mëdhenj, sepse e dinin që nuk mund të 

ishin si ata dhe as që mund t‟u afroheshin atyre. Ata u shkaktonin 

dhimbje të gjithë atyre që ju nxirrnin në pah urrejtjen dhe turpin. 

 Vazhdoi emri e atij grupi të ngrihej lart e më lart, ndërsa 

kundërshtarët e tyre u ulën poshtë e më poshtë. 

 Në kampin e Huseinit kishte mbetur shkëndija e fundit 

gjallë; ai ishte një burrë i prerë dhe i mbushur me plagë. E lanë 

dhe nuk morën asnjë masë kundër tij sepse menduan se ai kishte 

vdekur. 

 Ky burrë fisnik ishte Suejd bin Ebi el Metau2, njeriu më i 

sinqertë nga pasuesit e tij dhe një trim legjendar. 

 Nuk donte Allahu, që kjo shkëndijë e dobët ta linte dynjanë 

pa marrë meritat që ishin të shumta atë ditë në të cilën ishin 

mbledhur shumë shpirtra. Aty ishte dhe pjesa e tij e fisnikërisë, 

përmendjes dhe lavdërimit. 

 Thirrën njerëzit se e vranë Huseinin. Zëri i tyre mbërriti në 

veshët e tij dhe ia rënduan dhimbjen, deshi që të mos e besonte se 

                                                           
1 Kamus el muhijt 2:160. 
2 Emri i tij është Suejd bin Amru bin Ebi Mutau el Hathamiju. Munteha el Amlu 
1:671. 
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çfarë kishte dëgjuar. Nuk u kujdes që të fshihej për të shpëtuar, 

por i hoqi shpresat dhe po i afrohej fundit. As që e mendonte se ai 

ishte i dobët, i gjakosur, mundeshin që ta vrisnin para se të afrohej 

apo të kishte mundësi të kryente edhe veprimin më të vogël. Ai 

nuk llogariti asgjë nga këto në ato çaste të tmerrshme, por dëshira 

e tij e vetme ishte të luftonte kundër atyre, që mundën të bënin atë 

që bënë, kundër atij grupi të vogël. 

 Vuri dorën në shpatën e tij, por pa që ia kishin hequr. 

Vështroi përreth për ndonjë gjë me të cilën të mund të luftonte 

dhe dora e tij kapi një copë dru të vogël, i cili nuk vlente asgjë 

përballë atyre shpatave dhe heshtave. Gjithsesi, ai u kënaq me të 

dhe e mundi frikën dhe vdekjen. U ngrit në këmbë dhe ishte midis 

një të vdekuri dhe një të pashpresi, i cili nuk largohet prej asgjëje 

dhe nuk do që t‟ja dijë se çfarë do ta gjejë. 

 I trembi duke shkaktuar panik ndërmjet tyre, aq sa i 

paralizoi dhe ishin gati të shtriheshin drejt tij. U nis drej tyre duke 

i luftuar, derisa u doli frika nga zhurma dhe paniku që i zuri. Dy 

vetë prej tyre bashkëpunuan për ta vrarë.1 

 Ky ishte me të vërtetë një nder dhe vepër fisnike për 

kampin e Huseinit, të cilët luftuan deri në shkëndijën e fundit. 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Ata të dy ishin Uruetu bin Bekar el Taglibiju dhe Zejd bin Uekar, Munteha el 
Amlu 1:761. 
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POSHTËRSIA DHE SHTAZËRIA 

 

 Ishte e vërtetë dhe aspak e tepërt ajo që thamë më sipër se 

ato ishin dy grupe kundërshtare. Ajo ishte një luftë ndërmjet më 

fisnikëve të njerëzve dhe më të ultëve të tyre.  

 Nga njëra anë një njeri nga kampi i Huseinit ngrihet 

ndërmjet të plagosurve dhe lufton deri në çastet e fundit në 

rrugën e besimit të tij, ndërsa nga ana tjetër, janë të tjerë që 

ndërmarrin veprime dhe gjynahe nga më të ultit e të ultëve 

 Edhe sikur në kampin e Huseinit të kishte vetëm flori dhe 

margaritarë, atyre nuk nuk do t‟u bënin dobi, sepse ata ishin 

përafërsisht katër mijë vetë. 

 Ata nuk pritën sa të vdiste Huseini, por menjëherë u sulën 

mbi gratë e familjes së të Dërguarit të Allahut duke marrë me 

forcë stolitë dhe rrobat që kishin në trupat e tyre1. Nuk u 

interesonte atyre se ata ishin të afërmit e të Dërguarit të Allahut të 

Madhëruar. 

 U kthyen sërish te trupi i Huseinit dhe filluan të rrëmbenin 

çfarë të mundin nga rrobat e prera dhe të copëtuara nga goditjet, 

aq sa e lanë gati të zhveshur në tokë, po të mos kishte veshur 

benevrekë të cilat ishin grisur. Dhe ato u munduan që t‟ia grisnin 

dhe ta linin trupin e tij lakuriq në tokë. 

 Pas kësaj dhjetë kalorës2 e morën dhe e lidhën pas kuajve 

duke e tërhequr trupin e tij me shpinë dhe me bark duke e prishur 

atë1. Këtë e bënë me urdhër të Ibni Zijadit. 

                                                           
1 El Irshad 2:112; El Bidajetu ue el Nihajetu 8:188. 
2 Ata ishin Isak bin Hubetu, Ahnes bin Murthed, Usejd bin Malik, Hukejm bin 
Tufejl el Senbesiju, Amru bin Subejh el Sajdaji, Rexha bin Munaked el Abidiju, 
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Përfitimi nuk mund të shfajësojë këto gjynahe të cilat ishin shumë 

të mëdha dhe shumë të ulëta. Por ata në të vërtetë, shtuan të 

këqija mbi të këqija, përkundër asaj që shpresonin për të përfituar, 

shumë ose pak. 

 Ata i mohuan pijen një fëmije të etur e të vogël, e në vend të 

kësaj i dërguan heshtën duke ia ngulur në gjoks si kompensim për 

ujë. Vranë ata të cilët nuk kishin qëllim vrasjen e tyre, treguan 

guxim dhe kurajo ndaj atij të cilit, nuk ishte e moralshme ngritja e 

shpatës. Fëmija doli nga çadra për të parë se çfarë po ndodhte 

përreth tij. Kalorësi u lëshua kundër tij me shpatë dhe e hodhi 

sipër kalit të tij duke e prerë me shpatë. Këtë veprim çnjerëzor e 

bëri para nënës, motrës, hallës dhe të afërmve të tij. 

 Ajo masakër që ndodhi në Kerbela, nuk kishte asgjë të 

shtuar ashtu siç pretendonin shërbëtorët e pushtetit të asaj kohe. 

Në asnjë vend tjetër të botës, nuk ndodhi ndonjë masakër e 

ngjashme me krimet që u kryen në Kerbela. 

 Në të vërtetë, në Kerbela u vranë të gjithë meshkujt të 

mëdhenj e të vegjël nga pasardhësit e Aliut (Paqja qoftë mbi të!), 

dhe nuk shpëtoi askush prej tyre, përveç një fëmije i quajtur Alij 

Zejnul Abidijn. 

Për këtë, Surrakatu el Bahiliju thotë: 

Shtatë prej tyre nga pasardhësit e Aliut u shfarosën dhe shtatë të 

Ukejlit2 

 Alij Zejn el Abidijn shpëtoi vetëm nga një rastësi e caktimit 

të Allahut, sepse ai ishte i sëmurë dhe qëndronte te dhomat e 

grave. Ai pritej të vdiste atë ditë ose të nesërmen. Kur Shimr bin 

                                                                                                                                              
Salim bin Hajthemtu el Xhafiju, Uahidh bin Naim, Salih bin Uheb el Xhafiju dhe 
Hani bin Thubejt el Hadremiju. Biharul Anuar 45: 59. 
1 I'lamul Uera 1:480; El Bidajetu ue el Nihajetu 8:189. 
2 Sherh Nehexhul Balaga li ibni ebi el Hadijd 8:162. 
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Dhi el Xheushen deshi që ta vriste, Umer bin Sad1 e ndaloi nga ky 

veprim. Këtë e bëri ose nga turpi, ose nga afërsia e gjakut, ose nga 

prania e grave. Ai kishte të bënte me të, prejardhja e tyre ishte e 

njëjtë, rridhnin nga Abdu el Menafi. Ai shpresonte të vdiste nga 

helmi që e kuronte. Shpëtoi me këtë mrekulli në një çast tepër 

kritik, e kështu u ruajt trashëgimia e Huseinit pas tij. Po të mos 

ndodhte kjo, gjaku i tij do të ishte zhdukur. 

 Pasi ua prenë kokat, i ngritën para tyre në hunj dhe i lanë 

trupat të përhapur mbi tokë pa i varrosur dhe pa ua falur 

xhenazen, ashtu si ua falën trupave të tyre të vrarë.  Kaluan me 

gratë e tyre të robëruara pranë tyre. Ato vazhdonin të qanin, 

ndërsa Zejnebja (Paqja qoftë mbi të!) thirri me të madhe: 

“O Muhamed! Këtu është Huseini lakuriq, vajzat e tua të 

poshtëruara, pasardhësit e tu i vranë bashkë me fëmijët”.2 

 Mbetën njerëzit me të si të ngrirë, ndërsa lotët pushtuan 

zemrat e tyre. Qanë armiqtë, ashtu si qanë dhe të dashurit e tyre. 

 Nuk kishin kaluar atë ditë më shumë se pesëdhjetë vjet nga 

largimi i të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!), në Jetën e Amshuar. Muhamedit, të 

cilin e duan si jetën e tyre, që nuk u largua nga dynjaja derisa i 

nxori nga errësira në dritë, si dhe, nga jeta e ashpër e shkretëtirës 

në jetën e lulëzuar dhe të begatë duke udhëhequr popujt e botës. 

Sa kaluan pesëdhjetë vjet nga kjo gjendje e vështirë në të cilën 

jetonin, nga shkretëtira në qytete, filluan të ofendoheshin vajzat e 

Muhamedit të robëruara, si dhe, valviteshin kokat e nipërve të tij 

të ngulura në hunj, kurse ata ndiheshin fitimtarë me atë që kishin 

arritur. 

                                                           
1 El Irshad 2:112-113; El Kamil fij Tarijkh 3:295; Tedhkiretu el hauas 258. 
2 I'lamul Uera 1:470; El Kamil fij Tarijkh 3:295. 



Husein bin Ali 

196 
 

 Trupat e njerëzvë të Huseinit mbetën të flakur mbi tokë dhe 

lakuriq derisa u qelbën nga era e tyre.1 

 Natën doli një grup nga fisi Beni Esed të cilët banonin në 

ato anë, kur u lajmëruan prej njerëzve të tyre se ishte qetësi, pas 

një ose dy ditësh, shkuan nën dritën e hënës në një vend që nuk 

binte drita e saj duke i nderuar dhe duke i respektuar dhe jo 

poshtëruar me shfarosje pas shfarosjes. 

 Huseini u vra më 10 Muharrem. Atë natë hëna ishte thuajse 

e plotë. I hapën varret në dritën e saj, falën xhenazen mbi trupat e 

tyre dhe i varrosën, e pas kësaj, u larguan në ruajtjen e historisë.2 

 Sot ai është një vend vizitash, të cilin e vizitojnë myslimanët 

e bashkuar e të përçarë, por është e drejta e tyre që ta vizitojnë, 

sepse ai është mishërim i një vendi të shenjtë, në të cilin 

respektohet kjo krijesë ndër të gjitha krijesat njerëzore. 

 E ndriçoi mëshira qiellore këtë vend të shenjtë, në të cilin 

prehet një dëshmor që e nderojnë të gjithë me kuptimin e plotë që 

përmban heroizmi dhe kujtimi i dëshmorëve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Lisanu el arab 6:290 dhe 7:284. 
2 El Irshad 2:114; El Bidajetu ue el Nihajetu 8:189. 



Prijësi i dëshmorëve   

197 
 

 

FAJET E KERBELASË 

VARROSJA E KOKËS SË TIJ 

 

 Përputhen transmetimet për varrosjen e trupit të Huseinit 

(Paqja qoftë mbi të!)1, por janë të shumta mendimet për 

vendvarrosjen e kokës së tij të ndershme. 

 Koka e tij u kthye pas një farë kohe në Kerbela, ku u varros 

së bashku me trupin e tij.2 

 Një tjetër mendim, është se iu dërgua Amru bin Saijd bin el 

As3, valiu i Jezijdit në Medine, i cili e varrosi në Bekija pranë varrit 

të nënës së tij, Fatimes së ndershme4. 

 Thuhet, se është gjetur në kasafortën e Jezijd bin Muavijes 

pas vdekjes së tij dhe është varrosur në Damask pranë portës 

Feradijs. 

 Përmendet se ajo u shëtit nëpër krahina të ndryshme5 

derisa arriti në Askalan6, aty e varrosi prijësi i atij vendi. Ajo 

                                                           
1  Nuz-hetu el mushtak 2:668; I'lamul Uera 1:470; El Bidajetu ue el Nihajetu 
8:203. 
2 Resail el Murteda 3:130; Tedhkiretu el hauas 265. 
3 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 57. 
4 Er Radu ala muteasib el anijd 49-51; El Muntedhim 5:244; Tarijkh ebi el Fidau 
1:266; Miratu el xhenan 1:109; El Bidajetu ue el Nihajetu 8:204; Nurul Ebsaru 
269. 
5 El Muntedhim 5:344; El Bidajetu ue el Nihajetu 8:204; Babu el Firdeus është një 
nga dyert e Damaskut 
6  Asklan: Është një qytet në Sham. Në bregdetin e Palestinës midis Gazës dhe 
Bejtu Xhibrijn. I thoshin ndryshe dhe Dëshmitarja e Shamit. Në të kanë jetuar 
një grup sahabesh dhe tabijinësh prej të cilëve kanë transmetuar shumë njerëz. 
Ajo vazhdoi të ishte ashtu derisa u pushtua nga kryqëtarët në vitin 548 hixhri 
dhe qëndroi e tillë për tridhjetë e pesë vjet derisa e rimori Salahudijn Ejubi në 
vitin 583 hixhri. Më pas u forcuan të krishterët dhe e morën Akën dhe shkuan 
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qëndroi atje derisa u pushtua nga të krishterët në luftrat e 

kryqëzatave. Atyre u pagoi Salih Talaija, udhëheqësi i Fatimijëve 

në Egjipt tridhjetë mijë dirhem që ta merrte në Kajro1 ku iu bë një 

varrim madhështor2. 

 Ka thënë Sharani3 në librin e tij Tabakat el Evlija: “Ministri 

Salih Talaija bin Rrezebek doli së bashku me ushtrinë e tij për ta 

pritur në Salihijetu. E mori kokën e tij të ndershme dhe e vuri në 

një qese prej mëndafshi të gjelbër mbi një karrige abanozi; poshtë 

saj shtroi misk, qelibar dhe parfum, duke e varrosur në vendin 

Huseinij pranë Han el Halijli në një varr të njohur. 

 Ka4 thënë Saih el Herevi5 në lidhje me vendet që vizitohen, 

e ndër to është Askalani, pra, në Askalan është vendi i Huseinit 

(Paqja qoftë mbi të!). Në të ishte koka e tij.  Kur qytetin e 

morën të krishterët, atëherë myslimanët e kaluan në qytetin e 

Kajros në vitin 549. 

 

 Në udhëtimet e Ibni Batutës6 thuhet se ai udhëtoi në 

Askalan. Në të ishte një vend i njohur në të cilin ndodhej koka e 

Husein bin Ali (Paqja qoftë mbi të!), para se ta kalonin në Kajro7. 

 Nipi i Ibnu Xheuzit8 ka përmendur se është thënë në disa 

transmetime të ndryshme: “Koka e tij gjendej në xhaminë Rukatu9 

                                                                                                                                              
drejt Askalanit. Duke patur frikë se mos vepronin si me Akën ata e shkatërruan 
në vitin 587 hixhri. Muaxhim el buldan 3:327. 
1 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 58. 
2 Nurul Ebsaru 269; Rihletu ibnu Xhubejr 19 dhe 242. 
3 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 59. 
4 Nurul Ebsaru 269. 
5 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 60. 
6 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 61. 
7 Rihletu Ibnu el Batuta 60. 
8 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 62. 
9 Muaxhim el buldan 2: 413-414. 
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në Eufrat”. Kur e prunë kokën e tij te Jezijd bin Muavije tha: “Do 

ta dërgoj tek familja e Ebi Muijtit ku është koka e Othmanit”. Ata 

ndodheshin në Rukatu. E varrosën tek shtëpitë e tyre. Kur u 

zgjerua xhamia e madhe, shtëpia hyri brenda dhe ai është në anë 

të murit atje1. 

 Vendet që përmendëm më sipër janë gjashtë, në gjashtë 

qytete të ndryshme. Ato janë: 

 “Medina, Kerbelaja, Rrukatu, Damasku, Askalani dhe Kajroja”. 

Ato ndodhen në krahinat e Hixhazit, Irakut, Shamit, Bejtu el 

Makdes dhe tokat Egjiptiane. 

 Nëse nuk janë këto vendet, ku është varrosur koka e 

Huseinit, atëherë janë vendet ku përkujtohet ai dhe ato janë të 

shumta. 

 Historia ka mospërputhje të shumta, i quajmë 

mospërputhje gojore ose të rastësishme sepse përfundimi 

thelbësor i tyre është i njëjtë për të gjitha transmetimet. Ndër to 

edhe varrosja e kokës së Huseinit (Paqja qoftë mbi të!). 

 Kudo që të ndodhet vendi që është varrosur koka e tij e 

fisnike, ai e meriton respektin dhe nderimin. 

 Huseini është krenar për heroizmin, krenar për trimërinë 

dhe krenar për familjen profetike në të cilën bën pjesë. Ai është në 

gjoksin tonë pavarësisht vendit se ku ndodhet varri i tij, afër apo 

larg nesh; ndodhet në Kajro apo Askalan, në Damask apo në 

Rrukatu, në Kerbela apo në Medine apo në vende të tjera. 

 

 

 

 

                                                           
1 Tedhkiretu el hauas 266. 
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PATURPËSIA E IBNI ZIJADIT 

 

 Zvogëlohen mospërputhjet dhe lehtësohet çështja përsa i 

përket transmetimeve për atë që ndodhi në takimin ndërmjet 

atyre që pësuan fatkeqësinë në Kerbela dhe Jezijdit. 

Është i saktë transmetimi se gratë dhe kokat e tyre u çuan në Kufe. 

Ibnu Zijadi urdhëroi që ata të qarkulloheshin dhe tregoheshin 

nëpër lagjet e Kufes, e pastaj të niseshin për te Jezijdi1. 

 Vepra e tyre ishte një paturpësi dhe risi, e cila nuk ishte 

parë më parë. 

 El Huli bin Jezijd e mori atë natë kokën në shtëpinë e tij. Ai 

e ushqente veten e tij me iluzione sikur kishte pasurinë më të 

madhe që kishte parë koha, ashtu siç pretendonte. U betua gruaja 

e tij Hadremija2 se nuk mund të qëndronte koka e saj dhe koka e 

tij në një shtëpi ku ishte dhe koka e djalit të të Dërguarit të 

Allahut”3. 

 Ditën tjetër në mëngjes, shkoi në kështjellën e Ibni Zijadit, 

aty ku ishte dhe Zejd bin Erkami4 i cili ishte nga shokët e të 

Dërguarit të Allahut. 

Ai e pa tek po e shtynte me shkop5 në anë të faqeve kur e vunë 

përpara tij dhe i foli me inat: 

“Ngrije shkopin prej atyre buzëve. Pasha Allahun, që nuk ka tjetër 

përveç Tij, kam parë të Dërguarin e Allahut që t‟i puthi ato buzë”. 

Dhe qau... 

                                                           
1 El Kamil fij Tarijkh 3:297-298; Semtu nuxhumu el auali 3:181. 
2 Munteha el amal 1:717. 
3 Tarijkh ebi Muhanef 1: 493-494; El Kamil fij Tarijkh 3:296. 
4 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 63. 
5 Sihahu el lugatu 1:269. 
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Ibnu Zijadi e kërcënoi duke i thënë: 

“Po të mos ishe i moshuar, do të të kisha përgënjeshtruar dhe do 

të kisha dhënë urdhër të të kishin prerë kokën”. 

 Doli Zejdi prej aty dhe filloi tu thërriste njerëzve pa u 

merakosuar për asgjë: 

“Ju o njerëz jeni robër pas kësaj dite. Vratë djalin e Fatimes dhe 

shkoni pas djalit të së mallkuarës (lavires). Ai i vret të këqijët dhe 

robëron të zgjedhurin tuaj”1. 

 E futën brenda të nderuarën Zejneb bintu Ali (Paqja qoftë 

mbi të!), e cila mbante rroba të pista. Me të ishte familja e Huseinit 

dhe shërbëtoret e saj. U ul në një qoshe dhe nuk fliste e as nuk 

shikonte kush ndodhej para saj. Pyeti Ibnu Zijadi: 

“Kush është ajo, e cila është ulur në qoshe dhe me të janë gratë e 

saj”? 

 Nuk iu përgjigj. E përsëriti pyetjen e tij tri herë por Zejnebja 

nuk iu përgjigj. Në vend të saj iu përgjigj një nga shërbëtoret e saj 

duke i thënë: “Kjo është Zejnebja, vajza e Fatimesë, vajza e të 

Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!)”. 

Mori guxim Ibnu Zijadi duke thënë: 

 “Falënderimi i takon Allahut, që ju demaskoi, ju vrau dhe 

jua prishi kurthet tuaja”. 

 Zejnebi (Paqja qoftë mbi të!), ndihej krenare për prejardhjen e 

saj fisnike edhe në këtë udhëtim katrastofal, i cili është i vështirë 

edhe për burrat. Ishte trimëreshë dhe e meritonte që të ishte 

mbesa e Muhamedit, vajza e Aliut dhe motra e Huseinit. Ishte e 

shkruar që të ishte ajo që me trimërinë e saj deri në sakrificë të 

                                                           
1  El Akhbarut Taul 259-260; El Irshad 2:114-115; Tedhkiretu el hauas 257; 
I'lamul Uera 1:471; Tarijkh ebi el Fidau 1:266. 
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ruante mashkullin e fundit nga soji i Huseinit. Po të mos ishte ajo, 

fara e tij do të ishte zhdukur që nga dita e Kerbelasë. 

Nuk e duroi dot Ibnu Zijadit dhe vazhdoi duke i thënë: 

“Falënderimi i takon Allahut që na nderoi ne me të Dërguarin e 

Tij, na pastroi nga gjynahet. I demaskoi të prishurit, i gënjeu 

mashtruesit dhe na ngadhënjeu ne. Falënderimi i takon Allahut”. 

I thotë Ibnu Zijadi: “Allahu e shëroi shpirtin tim nga zullumqarët 

dhe gjynahqarët”. 

 Atë e pushtoi hidhërimi nga ajo që dëgjoi dhe nuk kishte se 

kush ta ndihmonte prej tij. Ajo i tha: Vrave vëllanë tim, shfarose të 

afërmit e mi, këpute lidhjet e mia, shkatërrove origjinën time. Në 

qoftë se të shëron kjo, u shkatërrofsh. 

Ibnu Zijadi duke u tallur i thotë: Kjo është oratori. Betohem se dhe 

babai yt ishte orator dhe poet. 

Ia kthen Zejnebi: 

Unë nuk kam punë me oratorinë 

dhe gruaja është oratore.1 

 

 

ALI ZEJNUL ABIDIJN 

 

 Pastaj Ibnu Zijadi e hodhi vështrimin mbi një djalë të vogël 

e të imët që ishte me të nderuarën Zejneb dhe e pyeti: 

Kush je ti? 

Ai i tha: Ali bin Husein. 

Ibnu Zijadi tha: A nuk e ka vrarë Allahu Ali bin Huseinin? 

Ali bin Husein tha: Kam pasur një vëlla që quhej Ali, por atë e 

vranë njerëzit. 

                                                           
1  El Irshad 2:115-116; I'lamul Uera 1:471-472; El Kamil fij Tarijkh 3: 296-297; El 
Bidajetu ue el Nihajetu 8:193. 
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E përsëriti Ibnu Zijadi fjalën e tij “Allahu e vrau”. 

I thotë Aliu: “Allahu i merr shpirtrat kur është momenti i vdekjes 

së tyre ( i vdekjes së trupave të tyre)”1         

“Askush nuk vdes pa vullnetin dhe lejen e Allahut. Ai është 

shënim i afatit të caktuar”2      

Ibnu Zijadi me kryeneçësinë e të keqes i thotë: 

“Ke guxim dhe më kundërshton mua”! 

Shpirtligu i ndyrë i thërret rojes së tij dhe i thotë: 

“Merreni dhe prejani kokën” 

 U mbërthye fort pas hallës së tij me një forcë që nuk kishte 

sulltan që ta ndante dhe as armë që ta trembte, sepse ajo ishte një 

forcë për atë që po i afrohej vdekja, ndërsa ajo e donte jetën. E 

shtrëngoi fort djaloshin me një shtrëngim që nuk kishte fuqi që ta 

ndante vetëm nëse do të ishte trup i vdekur. 

U betua që po ta vriste fëmijën le ta vriste dhe atë. 

Ibnu Zijadi u drodh i habitur dhe thotë i çuditur: 

“Kjo është dashuria farefisnore? Unë mendoj se ajo do të 

dëshironte që të vdiste me të”. 

Dhe shton: “Lëreni me të”3. Duke menduar se do ta zhdukte më 

vonë. 

Aliu është Zejnul Abidijn, gjyshi i çdo pasardhësi të Huseinit 

(Paqja qoftë mbi të!).  

Ibnu Sadi4 thotë në Tabakat: “Ka transmetuar shumë hadithe të 

sakta”5. 

                                                           
1 Sure "Ez-Zumer", 42. 
2 Sure "Ali Imran", 145. 
3 Tabakatu el kubra li ibni Sad 5:212; I'lamul Uera 1:472-473; El Kamil fij Tarijkh 
3:297. 
4 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 64. 
5 Tabakatu el kubra li ibni Sad 5:222. 
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 Jahja bin Saijd1 thotë: “Ka qenë Hashimiu më i mirë që kam 

parë në Medine”2. 

Sikur të mos kishte qenë këmbëngulja e hallës së tij, siç e pamë, do 

të ishte zhdukur dhe ky pinjoll i fundit i Huseinit me një urdhër 

nga buzët e Ibni Zijadit!. 

 

 

KOKA TEK JEZIJDI 

 

Pasi zemërkeqi e kënaqi dëshirën e tij të ulët dhe e shëtiti kokën e 

Huseinit nëpër Kufe dhe rrethinat e saj3, e dërgoi kokën e tij dhe 

kokën e shokëve të tij të ngritura nëpër heshta në Damask te 

Jezijdi. Më pas, dërgoi gratë dhe fëmijët në grupe. Me ta ishte dhe 

Ali Zejnul Abidijn i hipur në një kafshë, i lidhur në qafën e tij, të 

cilin e tërhiqte Shimr bin Dhi el Xheushen dhe Mahdar bin 

Thalebetu. U bashkuan grupet në rrugë dhe u futën në Sham së 

bashku për te Jezijdi4. 

 E njëjta skenë që pamë në kështjellën e Kufës dhe në kalanë 

e Jezijdit në u përsërit sërish në Damask. 

 Dhe ne nuk kemi pse të çuditemi që është përsëritur e njëjta 

skenë. Por ka nga ata që kanë menduar se është bërë një gabim në 

histori, dhe ka një përzierje ndërmjet dy takimeve. Sepse, takime 

të këtij lloji kanë të njëjtin zhvillim, si në diskutime ashtu edhe në 

përfundime. 

                                                           
1 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 65. 
2 Tehdhijbu el kemal 20: 387; Tehdhijbu el tehdhijb 7:269. 
3 El ajnu li ferahijdi 8:36. 
4  Tarijkh ebi Muhanef 1: 497; El Akhbarut Taul 260; El Irshad 2:119; El 
Muntedhim 5:341; El Bidajetu ue el Nihajetu 8:191. 
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 Filloi të dridhej gjithkush që ishte në praninë e Jezijdit, kur 

mbërriti lajmi për të vrarët e Kerbelasë. Thotë Jahja bin el Hakem1, 

i cili ishte me Emevijët: 

Është e rëndësishme që të afrosh pranë ata që nuk kanë farefis si 

Ibni Zijadi, rob, i cili nuk ka farefis2. 

Sumeja e kishte farefisin e saj sa nuk numëroheshin vajza e të 

Dërguarit të Allahut nuk është me fis të zhdukur3. 

 E pushoi Jezijdi. Duke bërë me shenjë nga koka thotë duke 

tundur shkopin në dorën e tij: “A e dini nga vjen ky”? Ai thoshte: 

Babai im, Aliu është më i mirë se babai i tij, nëna ime, Fatimeja 

është më e mirë se nëna e tij, gjyshi im, i Dërguari i Allahut është 

më i mirë se gjyshi i tij, unë jam më i mirë se ai dhe kam më 

shumë të drejtë se ai. 

 Babai i tij luftoi kundër babait tim dhe Allahu gjykoi mes 

atyre dyve dhe njerëzit e morën vesh se cili prej atyre dyve e 

meritoi pushtetin. Ndërsa mamaja e tij Fatimeja, vajza e të 

Dërguarit të Allahut, betohem në Zotin se është më e mirë se nëna 

ime; gjyshi i tij, betohem në Allah se askush që beson në Zotin dhe 

Ditën e Gjykimit e sheh veten e tij të afërt ose të barabartë me të. 

Ai e kërkoi këtë vetë nga dëshira e tij dhe nuk e ka lexuar fjalën e 

Allahut: “Thuaj: “O Allah, Sundues i çdo sendi, Ti ia jep 

pushtetin atij që do, Ti ia heq prej dore pushtetin atij që do, e 

lartëson atë që do dhe e përul atë që do. Çdo e mirë është vetëm 

në dorën Tënde, vërtet, Ti ke mundësi për çdo gjë”.4 

                                                           
1 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 66. 
2 Lisanu el arab 15:351. 
3 El Irshad 2:119; I'lamul Uera 1:474; Kifajetu el talib 432. 

Është transmetuar me emrin Abdurrahman bin Hakem. El Egani 13:264. 
4 Tarijkh el Taberiju 4: 657-658; El Muntedhim 5:343; El Kamil fij Tarijkh 3:299; 
Semtu nuxhum el auali 3:183; Sure "Ali Imran" 3:26. 



Husein bin Ali 

206 
 

 Kjo është e njëjta përgjigje që ia ktheu Muavija Aliut në 

përballjen e tyre. Këtë Jezijdi e mori prej të babait të tij dhe shtoi 

disa gjëra në të1. 

 Disa nga prijësit e Shamit panë të nderuarën Fatimetu bintu 

Husein2, e cila ishte robëreshë e marrë peng dhe i thanë Jezijdit: 

“Ma dhuro mua këtë”. Ajo u tremb dhe u kap fort pas rrobave të 

hallës së saj. Halla e saj kishte për detyrë që ta mbronte me një 

qëndrim që e mbajti dhe në Kështjellën e Kufës duke mbrojtur 

vëllanë e saj, Zejnel Abidijn. Dhe, i tha personit që e kërkoi: 

“Gënjeve dhe ofendove. Kjo nuk është as e jotja dhe as e tij”. 

U ngrys Jezijdi dhe tha: “Gënjeve ti. Ajo është e imja. E nëse dua e 

dhuroj”. 

 Ajo iu përgjigj duke thënë: “Jo për Allah. Nuk ta ka dhënë 

Zoti këtë të drejtë. Vetëm nëse ke dalë nga mileti islam dhe nuk 

beson në fenë tonë”. 

 U shtua dhe më tepër inati i Jezijdit dhe klithi duke thënë: 

“Mjerë ti që flet këto fjalë! Nga feja doli babai dhe vëllai yt”. 

Ajo i thotë: “Me fenë e Allahut, babait, vëllait dhe gjyshit tim u 

udhëzove ti, babai dhe gjyshi yt”. 

 Nuk gjeti përgjigje tjetër çfarë t‟i kthente asaj dhe i thotë: 

“Por gënjeve o armike e Allahut”. 

 Ajo i thotë: “Ti je prijësi i besimtarëve dhe mallkon si 

zullumqar dhe krenohesh me pushtetin tënd”. 

E mbylli dhe nuk foli.3 

 Futën Ali bin Husein të lidhur. Jezijdi urdhëroi që ta lironin 

prej prangave dhe i tha: 

                                                           
1 El kamil fi lugatu ue el edeb 1:222. 
2 Shiko tabelen e biografive numri 67. 
3 Tarijkh ebi Muhanef 1:500; El Irshad 2:121; el Bidajetu ue el Nihajetu 8:194-195. 
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“Sa keq, o biri i Huseinit! Babai yt i ndërpreu lidhjet farefisnore, e 

mohoi të drejtën time, e kundërshtoi pushtetin tim dhe Allahu 

bëri çfarë pe”. 

 I thotë Aliu: “Nuk ndodh asnjë fatkeqësi në tokë e as në 

trupin tuaj, e që të mos jetë në shënime (libër - Lehvi Mahfudh) 

para se të ngjajë ajo, e kjo për Allahun është lehtë. Ashtu që të 

mos dëshpëroheni tepër për atë që ju ka kaluar, e as të mos 

gëzoheni tepër me atë që Ai u ka dhënë, pse Allahu nuk e do 

asnjë arrogant që u lavdërohet të tjerëve”.1 

Jezijdi e pasoi me ajetin tjetër: 

“Çfarëdo e keqe që mund t’ju godasë, ajo është pasojë e veprave 

tuaja (të këqija)”.2 

Pas kësaj vërejti fytyrën dhe nuk i foli më.3 

 Takimi me gratë e Jezijdit ishte më i mirë se takimi me të. 

Ato e afruan të nderuarën Zejneb dhe Fatime dhe ata që e 

shoqëronin, filluan që t‟i pyesnin rreth asaj që ndodhi në Kerbela 

dhe ndjenë keqardhje për atë që u ndodhi.4 

 Jezijdi dëshironte që të ndreqte disa nga ato gabime të cilat 

i prishi. Thirri Nuaman bin Beshijr, valiu i Kufes të cilin e shkarkoi 

për sjelljen e mirë me pasuesit e Huseinit dhe e urdhëroi që të 

shoqëronte familjen e Huseinit për në Medine dhe t‟i priste sa më 

mirë5. 

 Thuhet, se ai kur u përshëndet me Zejnul Abidijn tha: 

“Al‟llahu e mallkoftë birin e të keqes (ndyrës). Pasha Allahun, po 

të isha shoku i babait tënd, çfarëdo që të më kishte kërkuar do t‟ia 

                                                           
1 Sure "El Hadid", 22-23. 
2 Sure "Esh Shura", 30. 
3 I'lamul Uera 1:474; El Kamil fij Tarijkh 3:299. 
4 Tarijkh ebi Muhanef 1:498; El Muntedhim 5:344. 
5 Tarijkh ebi Muhanef 1:500; El Ajdu el ferijd 5:131; El Irshad 2:122; El Bidajetu 
ue el Nihajetu 8:195. 
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kisha dhënë, edhe po ta kisha paguar me jetën time apo të 

shfaroseshin disa nga fëmijët e mi, por Allahu bëri ashtu si deshi, 

o djalosh! Më shkruaj nga Medina dhe më thuaj për çdo hall që të 

kesh1”. 

 

 

PËRGJEGJËSIA E JEZIJDIT 

 

 Njerëzit llogarisin përgjegjësinë që bie mbi Jezijdin si pasojë 

e punës së mëkëmbësve të tij pijanecë dhe të dhënë pas dëshirave 

të tyre. Çdonjëri prej tyre kthehej për t‟u orientuar në qendër e më 

pas vendoste për ato që do të ndërmerrte. 

 Dikush mendon se Jezijdi është i pafajshëm nga 

përgjegjësitë, një tjetër, se ai i aprovoi veprimet2 e Ibni Zijadit e 

pas kësaj është penduar për to3. Ndërsa njëri mendon se ai 

urdhëroi gjithçka që veproi Ibni Zijadi dhe e paramendoi ngjarjen, 

të cilën kishte mundësi që ta ndalonte dhe nuk e ndaloi4. 

 Ajo që qëndron dhe nuk mund të diskutohet, është se 

Jezijdi nuk ndëshkoi asnjë nga vartësit e tij, qoftë të madh apo të 

vogël, rreth asaj që vepruan në fatkeqësinë e Kerbelasë. 

Politika që ndoqi ai në shtetin e tij pas kësaj, ishte politika e 

mëkëmbësve, të cilët ndoqën të njëjtën rrugë si ajo që ndodhi në 

Kerbela. 

 Ai lejoi të luftohej në Medine ku ishte dhe shtëpia e Profetit 

Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen 

                                                           
1 Tarijkh el Taberiju 4:656; I'lamul Uera 1:475; El Kamil fij Tarijkh 3:300. 
2 El Kamil fij Tarijkh 3:300; El Bidajetu ue el Nihajetu 8:191; Egalij el Muerihijn 
121. 
3 El Bidajetu ue el Nihajetu 8:23; Tarijkh el Taberiju 5:26. 
4 Tedhkiretu el hauas 290-292; Semtu nuxhumu el auali 3:182. 
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e tij!), ku nën komandën e Muslim bin Ukbetu u masakruan burrat 

dhe gratë, vepër kjo, që nuk ishte e një burri i cili mohoi politikën 

e Kerbelasë me mendimin dhe zemrën e tij, ose politika e një 

njeriu i cili ecën në të kundërt të ngjarjeve, të cilat ndodhin pa 

parashikimet dhe udhëzimet e tij. Jezijdi dhe pasuesit e tij 

vazhdonin që të urdhëronin njerëzit për mallkimin e Aliut, 

Huseinit dhe familjeve të tyre nëpër minbere anembanë shtetit 

Islam. Ata jepnin fetva dhe udhëzonin për derdhjen e gjakut dhe 

të drejtën e ndëshkimit të tyre, për atë që kishin vepruar. Sipas 

mendimit të atyre të cilët mallkonin, ai që mallkohet nëpër 

minbere, disa vite pas vdekjes së tij, vrasja e tij është e lejueshme 

ose e detyrueshme. 

 Mund të mendojmë të keqen dhe të themi se Ibnu Zijadi e 

ka shpërfillur urdhrin e Jezijdit, për atë çfarë veproi, ose veproi 

me një urdhër të fshehtë të tij. 

 Shfarosja e pasardhësve meshkuj të Huseini, ishte një 

çështje që i interesonte Jezijdit, që trashëgimtarët e familjes së tij të 

dëshmonin. Ai e urdhëron në fshehtësi Ibni Zijadin të veprojë, e 

pas kësaj thotë, që përgjegjësia është e tij. 

 Dhe sikur të mos ishte kjo, do të ishte e çuditshme që të 

varej jeta e Huseinit, fëmijëve dhe e familjes së ti, në duart e valiut 

të Kufes pa urdhër nga kryetari i tij. 

Koha që kaloi nga dalja e Huseinit nga Meka dhe mbërritja e tij në 

Taf, pranë Eufratit, ishte e mjaftueshme për ta lajmëruar Jezijdin, 

dhe korrierët të ktheheshin me orientimet e nevojshme për valiun 

e Kufes dhe valinjtë e tjerë. 

 Nëse nuk do të ishte rënë në ujdi, atëherë kjo është një 

fatkeqësi, e cila e pason këtë organizim të shëmtuar dhe barbar. 

Kjo është një tragjedi që tregon, se sa keq drejtoheshin dhe 

organizoheshin punët e shtetit. 
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 Transmetohet nga Ibnu Sherijh el Jeshkeri, se Ubejdullahu 

ka deklaruar pas vdekjes së Jezijdit: “Për vrasjen e Huseinit, Jezijdi 

më vuri të zgjidhja midis kokës së tij dhe kokës time, unë zgjodha 

vrasjen e tij”. Por, kjo deklaratë akuzuese nuk mund të merret për 

bazë, sepse është ngritur për një person, i cili nuk ekzistonte sepse 

kishte vdekur.1 

 Para nesh paraqitet sikur ata duan që ta poshtërojnë 

Jezijdin dhe të na japin përshtypjen se, ai ka qenë organizatori i 

kësaj tragjedie. Kjo ndodh sepse, ishte bërë traditë që gjatë 

qeverisjes së tij, ai u kishte lënë shumë liri valinjve të tij, ndërsa ai 

ishte i preokupuar me gjuetinë dhe lojrat. Ndoshta ai, ishte duke 

pushuar në poltronin e tij, në fillimet e kësaj çështjeje të filluar nga 

Ibni Zijadi dhe bashkëpunëtorët e tij. 

 Ai, me ngadalë e pa edhe përfundimin2, i cili filloi të 

zbatohej nga ai në çdo vend, derisa u përmend nga pakujdesitë 

(gjumi) e tij dhe kjo, pasi kishte kaluar koha e saj. Dëshiroi që të 

ndreqte dhe të rregullonte atë çfarë të mundte, por në zgjimin dhe 

përmendjen e tij, nuk kishte kush ta ndihmonte, ta këshillonte dhe 

t‟i qëndronte pranë. 

 Këto shenja u panë jo shumë larg, por vetëm pak orë pasi u 

përhap lajmi në familjen e tij, para se të përhapej në kryeqytetin e 

dëshmisë së tij. Ibnu el Hakim e kritikoi veprimin e Ibni Zijadit, e 

gratë e Jezijdit vajtuan me keqardhje për fatkeqësinë që dëgjuan, 

vajtoi djali i tij Salih el Muavijetu. Kur e pyesnin, ai përgjigjej: 

“Vajtojmë për Beni Umejet dhe jo për të kaluarën e Beni 

Hashimijve”.3 

                                                           
1 El Kamil fij Tarijkh 2:223-224. 
2 Lisanu el arab 9:40. 
3 El Imametu ue el sijasetu 1:241. 
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 Sido që të jetë kjo pakujdesi e Jezijdit, askush, në 

mënyrë absolute, nuk rrezatoi ndaj tyre, pastaj bën të paditurin 

duke thënë se kjo ishte një goditje e pamatur që nuk mund të 

anashkalohet pa fajtorë. Faji i saj nuk mund të harrohet lehtë, as 

në të tashmen e afërt dhe as në të ardhmen e largët. 

E vërteta është, se atë e pasuan faje të tjera dhe jo vetëm një 

veprim i fajshëm, kurse pasojat e këtij veprimi, vazhdojnë edhe në 

ditët tona. 

 Nuk kaluan as dy vjet, kur Medina u ngrit në një 

revolucion të fuqishëm dhe menjëherë i ndërpreu lidhjet dhe i 

theu ligjet, sepse ata mbajtën peshën e lajmit të Huseinit si dhe 

përhapjen e gëzimit me fatkeqësinë e të tjerëve. Valiu i tyre Amru 

bin Saijd qeshte kur dëgjonte vajtimet dhe qarjet në familjet e të 

afërmve të Profetit. Ai binte shembull fjalën e Amru bin Muijd 

Jekreb: 

 Bërtisnin gratë e Beni Zijadit me britma si britmat e grave 

tona në betejën e Gudatu el Erteb1 

Vajza e Ukejl bin Ebi Talib2 dilte së bashku me gratë e tjera dhe 

vajtonin: 

Çfarëdo të thoni nëse do t’ju thotë Profeti ju 

çfarë bëtë dhe ju jeni populli i fundit. 

Me fëmijët dhe të afërmit e mi pasi unë u largova 

disa i bëtë robër e të tjerët i mbuluat me gjak 

Unë nuk e meritoja këtë kur u këshillova ju 

që të më pasoni me të keqe në të afërmit e mi3 

 

                                                           
1 El Irshad 2:123; El Kamil fij Tarijkh 3:300. 
2 Kifajetu el talib 441; Keshfu el gimmetu 2:280; Ajanu el shijatu 1:622. 
3 Tarijkh ebi Muhanef 1:503; El akdu el ferijd 5:132; Muruxh el dheheb 3:78; El 
Muntedhim 5:344; Tarijkh ebi el Fidau 1:266. 
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Emevijët iu përgjigjeshin këtyre vajtimeve me të njëjtat vargje dhe 

thoshin ashtu si tha Amru ibnu Saijd: “Vajtoni si vajtimi i 

Othmanit”1. 

 Këtu nuk ka vend për t‟u gëzuar për Huseinin sepse, ai u 

plagos tek dera e shtëpisë së Othmanit, duke e mbrojtur atë dhe të 

afërmit e tij2. Por ajo është një kënaqësi e pamenduar mirë, duke 

mos ditur se çfarë bëjnë dhe çfarë thonë. 

 

 

REVOLUCIONI I MEDINES 

 

 Në një farë mase ishte shtuar dëshira e valinjve Emevijë për 

të shuar kryengritjet e Hixhazit. 

 Ata nuk donin t‟ia dinin për hidhërimin e banorëve të 

Medines dhe keqardhjen e tyre të brendshme, por qëllimi i tyre i 

vetëm ishte që të detyronin njerëzit të harronin fjalimet e Huseinit, 

njohjen e prej tyre të dëshmisë që kishte rrëmbyer Jezijdi. 

 Banorët e Medines dërguan në Damask një delegacion të 

përbërë me figurat më të ndritura të Medines, por ata nuk vonuan 

dhe u kthyen duke e mohuar sundimin e Jezijdit dhe të bashkuar 

në atë, se duheshin larguar nga besa dhënë atij. Ata vazhdonin t‟u 

thonin banorëve të Medines: “Ne jemi kthyer prej një njeriu, i cili 

nuk ka fe, pi alkol, u bie veglave muzikore, kërcejnë për të laviret, 

luan me qentë ndërsa tek ai mbizotëron shthurja”3. 

 Kryetari i tyre, Abdullah bin Handhala el Ensari, i cili njihej 

si njeri i drejtë, i sinqertë dhe asket, thotë: “Edhe sikur mos të gjeja 

                                                           
1 El Irshad 2:123; El Kamil fij Tarijkh 3:300. 
2 El auasim 141; El Bidajetu ue el Nihajetu 7:176 dhe 181. 
3 Tarijkh ebi Muhanef 2:8; Tedhkiretu el hauas 288-289. 
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fis tjetër, përveç atyre do t‟i kisha luftuar me të tetë djemtë e mi. 

Më dha atë që desha të më jepte, përveç devotshmërisë”1. 

 Shpërtheu zjarri i revolucionit midis dhimbjes dhe ankthit 

dhe thirrjes për bashkim. Banorët e Medines e nxorën nga qyteti 

valiun e Jezijdit, Emevijët dhe përkrahësit e tyre dhe nuk e njohën 

Jezijdin për udhëheqës. 

 Pati të drejtë Ibnu Handhala në idenë e tij kur tha se do të 

vritej së bashku me djemtë e tij. Ai luftoi me djemtë e tij deri sa iu 

vranë një e nga një të gjithë dhe pas tyre u vra dhe vetë. Ai nuk 

dëshironte të jetonte një jetë të neveritur duke iu bindur Jezijdit 

dhe valinjëve të tij. 

 Në revolucionin e Medines shihet qartë se Jezijdi nuk kishte 

përfituar as më shumë e as më pak nga shembulli i Kerbelasë, 

sepse ai vendosi si komandat të ushtrisë një njeri, të cilit nuk i 

mungonte asgjë më pak për nga ligësia, shthurja, poshtërsia, 

paturpësia, gjynahet, dhuna, dhënia e shembullit të keq, 

shpirtligësia dhe abuzimi se Ubejdullah bin Zijad. Ai ishte Muslim 

bin Ukbetu el Merriju. 

 Ai e urdhëroi që t‟u paraqesë kryengritësve paqen dhe 

kushtet e saj, si dhe, t‟u japë tre ditë kohë. Nëse nuk do të 

pranonin t‟i bindeshin atij dhe kushteve që ua paraqiti pas 

rrethimit të qytetit dhe përfundimit të pritjes që ishte tre ditë, 

atëherë do të sulmonte. 

 Kushtet të cilave duhet t‟u bindeshin ishin: “Ata duhet t‟i 

jepnin besën prijësit të besimtarëve duke iu bindur atij që ai të 

komandonte dhe të hiqnin dorë prej gjakut të tyre dhe pasurive të 

tyre, duke e lënë të vepronte si të donte me ta”2. 

                                                           
1 Tarijkh halijfetu 148; El Muntedhim 6:19; El Bidajetu ue el Nihajetu 8:221. 
2 Tarijkh el Jakubi 2:250; El Muntedhim 6:13; El Kamil fij Tarijkh 3:311. 
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 A ka kushte më të rënda në shpirtin e njeriut se këto kushte 

që janë më të shëmtuara se errësira, sesa heqja dorë nga shpirti 

dhe nderi, duke jetuar pranë varrit të të Dërguarit të Allahut? 

 Ky ishte sundimi i Jezijdit në duart e vrasësve të regjur me 

gjynahe, abuzime, ligësi, inate dhe mllefe, siç ishte dhe Muslim 

bin Ukbetu. Ai sikur i takonte njerëzit me peshën e sëmundjes 

shpirtërore dhe sëmundjes trupore, si dhe, sëmundjen e gjakut me 

të cilën ishte sprovuar, duke mos pyetur për ligësitë dhe smirat që 

kishte në zemrën e tij. 

 Ai i vuri banorët e Medinës para shpatës duke i therur 

njëlloj si kasapi që ther dhentë, derisa i fundosën këmbët në gjak, 

duke vrarë fëmijët e muhaxhirinjve dhe ensarëve. 

Ibnu Kethijri transmeton se ai ndërmori shkatërrime të mëdha në 

Qytetin e Profetit, aq sa, nuk numërohen dhe përshkruhen1. 

 Nuk u mjaftua vetëm me derdhjen e gjakut dhe marrjen e 

nderit, por arriti deri aty, sa t‟u hiqte shpresat dhe të fuste frikën 

në shpirtrat e të pafajshmëve, para se t‟i vinte para shpatës. 

 Kur sollën para tij Muakal bin Senan2, shoku i të Dërguarit 

të Allahut, e priti i qeshur dhe e takoi për ta qetësuar. Pas kësaj e 

pyeti: “A je i etur o Muakal? Mbushni atij një gotë pije nga lëngu i 

bajameve, nga ai që i dërguam emijrit të mumininëve”. Pasi e piu 

atë, i tha atij: “Nuk kam për të qenë në krahun tënd kurrë”. 

Urdhëroi për vrasjen e tij.3 

 Ibnu Kutejbe transmeton se numri i të vrarëve nga paria e 

ensarëve dhe muhaxhirinëve arriti në një mijë e gjashtëqind, kurse 

                                                           
1 El Bidajetu ue el Nihajetu 8:222. 
2 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 68. 
3 Tarijkh ebi Muhanef 2:17; Tarijkh el Taberiju 5:14; el futuh li ibni Eatam 5:297; 
El Kamil fij Tarijkh 3:314. 
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pjesa tjetër e njerëzve arriti në dhjetë mijë vetë të vrarë burra, gra 

dhe fëmijë.1 

 Një ngjarje e vetme nga kasaphana e cila ndodhi, tregon për 

gjithë ngjarjet e ngjashme me të. 

 Një burrë nga ushtarët e Muslim bin Ukbes hyri te një grua 

prej grave të ensarëve e cila sapo kishte lindur dhe e kishte djalin 

në krahë. I thotë: “A ke pasuri për të më dhënë”? Jo për Zotin - i 

përgjigjet – nuk na lanë asgjë. I thotë: “Për Zotin ose do të më 

japësh ndonjë gjë ose do të ta vras fëmijën tënd që ke në krahë”. 

“Mjerë për ty. Ai është djali i Ebu Kebsh el Ensari, shok i të 

Dërguarit të Allahut. Ai e kapi fëmijën i cili po pinte në gjoksin e 

nënës së tij, e tërhoqi me forcë nga krahët e saj dhe e përplasi pas 

murit. Koka ju ça dhe trutë i ranë në tokë”2. 

 Ky është vetëm një shembull nga ata shembuj, të cilët u 

përsëritën shumë herë me radhë në ato shtëpi, në të cilat u vranë 

mijëra vetë, gra dhe fëmijë, baballarë dhe nëna. 

 Ky vrasës vdiq gjatë rrugës për në Mekë, ku dëshironte të 

përsëriste në të, atë që bëri në Medine. U varros në rrugë. Disa nga 

                                                           
1  El Imametu ue el sijasetu 1:237; Semtu el nuxhum li auali 3:203. Ka 

transmetuar Halijfetu bin Hajat në historinë e tij (155) se numri i kurejshitëve 

dhe ensarëve të cilët u vranë ishte 306 burra.; Miratu el xhanan 1:112. Zuhriju 

ka thënë se numri i ensareve dhe muhaxhirijnëve nga figurat e ndritura ishte 

shtatëqind, ndërsa pjesa tjetër, dhjetë mijë.; El Muntedhim 6:16; Tarijkh ebi el 

Fidau 1:267; El Bidajetu ue el Nihajetu 8:221. Në Muaxhim el buldan (2:287) 

është përmendur se numri i të vrarëve nga shërbëtorët ka qenë tre mijë e 

pesëqind, nga ensarët një mijë e katërqind dhe nga kurejshitët një mijë e 

treqind. E njëjta gjë është përmendur dhe në Ibnu el Etham në el futuh 5:295, 

vetëm se për numrin e ensarëve ai ka thënë se ka qenë një mijë e shtatëqind. 
2 El Imametu ue el sijasetu 1:238; Semtu el nuxhum el aualiju 3:204. 
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banorët e Medines e ndoqën pas, e zhvarrosën dhe trupin e tij e 

dogjën.1 

 

 

FAJËSIA E DREJTË 

 

 Nuk kishin kaluar as katër vjet nga dita e Kerbelasë dhe 

Jezijdi kishte vdekur, kur u krye në Kufe fajësia e drejtë, e cila 

preku të gjithë ata që kishin shtrirë dorën mbi Huseinin dhe 

pasardhësit e tij. 

 Allahu vendosi në krye të vrasësve të Huseinit një njeri, i 

cili ishte i aftë për t‟u hakmarrë kundër tyre. Ai i përgjigjej hekurit 

me hekur dhe peshonte me atë peshore të cilën ata e njihnin mirë. 

Ky ishte Muhtar bin Ebu Ubejd Ethekafi2 i cili ishte një thirrës i të 

penduarve nga nxënësit për hakmarrjen e Huseinit. 

 Nuk shpëtoi Ubejdullah bin Zijad, as Umer bin Sad, as 

Shimr bin Dhi el Xheush, Husein bin Nemijr, Huli bin Jezijd dhe 

askush prej atyre të cilët llogariteshin se kishin ndihmuar, folur 

apo shtrirë duart për të bërë keq dhe poshtërsira, qofshin ato për 

të gjallët apo edhe për të vdekur. 

 Hakmarrja arriti deri në vrasje, djegie, shfarosje shkatërrim 

të shtëpive, ndëshkim të atyre që u larguan dhe çdo vrasësi në 

bazë të asaj që kishin vepruar. 

 E vranë Ubejdullahun dhe ia dogjën trupin, u vra Shimr bin 

Dhi el Xheushen dhe pjesët e trupit të tij ia hodhën qenve. Vdiqën 

qindra nga prijësit e tyre me shembuj të tillë dhe mijëra nga 

                                                           
1 El Imametu ue el sijasetu 1:241-242; Tarijkhu el Jakubiju 2:251; El Futuh li ibni 
el Ethem 5:301. 
2 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 69. 
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ushtarët dhe pasuesit e tyre të mbytur në lumë, ose të përndjekur 

aty ku nuk mund të kishin ndërmjetësim.1 

 Ndëshkimi i tyre nga Muhtari ishte drejtësi dhe që u 

vendos pa mëshirë. Nuk mund ta quajmë të ashpër dhe të rreptë 

sjelljen e Muhtarit. 

Fajin e dytë e pasoi një i tretë pak vite më pas. 

 Hixhazi qëndroi i vendosur në revolucionin e tij dhe në 

kundërshtimin ndaj Beni Umejes deri në kohën e sundimit të 

Abdulmelik bin Mervan2. Ishin dy grupet që kryen veprat më të 

kritikuara si gjynahe të mëdha, vepra të cilat janë kryer nga dy 

njerëz të rrezikshëm. I pari për të cilin folëm, i dogjën dhe trupin, 

kurse i dyti Haxhaxhi3 ishte nëpunësi i Abulmelikut. Ai montoi 

katapultat në kodrat e Mekës dhe qëlloi Qaben me gurë dhe zjarr. 

E rrënoi atë dhe pas kësaj i fali ata që lanë ushtarët e Jezijd bin 

Muavijes4. Komandanti që pasoi Muslim bin Ukben shkoi dhe 

rrethoi Mekën dhe ishte i pari që montoi katapultat dhe ndërmori 

shkatërrime dhe prishje.5 

 Vazhdonin gjynahet të pasonin njëra-tjetrën, derisa u 

shemb ngadalë sundimi i Beni Umejes dhe doli kundër tyre 

Sefahu6 i madh me bashkëpunëtorët e tij në shtetin e Beni Abasit. 

 Ata e shtrinë hakmarrjen e tyre mbi të gjallët dhe të 

vdekurit1, shembën shtëpi, rrënuan varre, u lutën dhe bënë dua 

                                                           
1  Tarijkh ebi Muhanef 2:95-166; El Akhbarut Taul 292-305; El akdu el ferijd 
5:152-153; El Kamil fij Tarijkh 3:356-382; El Bidajetu ue el Nihajetu 8:264-286; 
Tarijkh el kufetu 314-328. 
2 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 70 
3 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 71 
4  Tarijkhu el halijfetu 168; El Akhbarut Taul 314; El Muntedhim 6:124-125; 
Tarijkh ebi el fidau 1:273. 
5  Qëllimi është Husein bin Numejr; Tarijkh ebi halijfetu 158; Tarijkh Jakubiju 

2:252; Muruxhu el dheheb 3:81. 
6 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 72. 
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për Muhtar bin Ebi Ubejd. Hakmarrja e tyre ra mbi të gjithë ata që 

paraqisnin rrezikshmëri për Beni Hashimët. 

 Goditja e Kerbelasë, e Medinës dhe Bejtu el Haramit ishin 

goditjet më të forta të Beni Umejes, të cilat bënë të pamundur 

vendosjen e pushtetit të tyre si dhe rezistencën e sundimit të tyre 

mbi mospranuesit dhe kundërshtarët. Nuk do të kishin mundur të 

fitonin kundërshtarët e tyre me ndonjë gjë më shumë, sesa 

përfituan nga goditjet e duarve të tyre. 

 Ky është faji i një dite të vetme dhe ajo është dita e 

Kerbelasë. Një shtet i madh dhe i fuqishëm jeton sa jeta e një 

njeriu të vetëm. Fituesit e ditës së Kerbelasë ishin humbësit e 

vërtetë, nëse do ta peshojmë jetëgjatësinë në peshore. 

 

 

PËRFUNDIMI I UDHËTIMIT 

 

KUSH ËSHTË FITUESI? 

 

 Është padrejtësi nëse njeriu nuk do të shpërblehet me 

drejtësi për punën dhe sjelljen e tij. 

 Edhe më e rëndë do të ishte sikur ai që kishte vepruar 

vepra të mira të ndëshkohej dhe ai që kishte vepruar vepra të 

gabuara të shpërblehej. 

 Njerëzit ishin të sinqertë që kur filluan të besonin në Sheriat 

dhe të drejtoheshin nga feja. Historia ka shkruar për moralin e 

tyre. 

                                                                                                                                              
1 El Imametu ue el sijasetu 2:167-168; El Kamil fij Tarijkh 4:333; Semtu nuxhumu 

el auali 3:351. 
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 Shpërblimi i drejtë është njëra anë e medaljes, në të cilën 

shihen të gjitha këto qëllime të lartësuara. Po të mos ekzistonte 

shpërblimi i drejtë, me mosekzistencën e tij do të shpërbëhej edhe 

morali, do të prisheshin bazat e besimit dhe fetë. Në të janë ligjet 

për mbarëvajtjen e jetës së njeriut si dhe udhëzimin e mendjes së 

tij, larg dëshirave të shfrenuara dhe shkatërrimit. 

 Shpërblimi i drejtë, është qëllimi të cilin e ruan me anë të tij 

mendja e njeriut bujarinë për veten e saj, e bindur në vërtetësinë 

dhe mirësinë e kryerjes së tij. Me një logjikë të drejtë kemi për 

qëllim atë këndvështrim, ku qetësohemi me realizimin e tij dhe 

hidhërohemi me humbjen e tij, edhe nëse nuk presim në fund 

shpërblim apo ndëshkim. Logjika e shëndoshë është e dashur, 

kurse të metat janë sëmundje të urryera. 

 Ne nuk synojmë me këtë ekuilibër të drejtë, të manipulojmë 

dhe të luajmë me bujarinë e mendjes njerëzore, si qëllimi i 

përplasjes ndërmjet vdekjes dhe përfitimit, ose lufta midis 

dëshmorëve dhe tamaqarëve e hilexhinjve. 

 Në këtë përplasje, në pamje të parë, shohim se ajo është 

betejë ndërmjet një njeriu, i cili humbi gjithçka e u shfaros, por që 

në të vërtetë, ai fitoi dhe triumfoi. 

 Ne na duket se tjetri fitoi mbi gjithçka dhe triumfoi, por në 

të vërtetë, ai humbi dhe dështoi. 

 Historia përfitoi shumë nga beteja ndërmjet Husein bin Ali 

dhe Jezijd bin Muavije në ballafaqimin nga më të siqertët, ku 

pamë një shpërblim të drejtë në veprimet e dëshmorëve, si dhe, të 

tamaqarëve e hilexhinjve. Nëse do të shohim në historitë e 

popujve në lindje dhe perëndim, nuk mund të gjejmë një model të 

tillë kaq të qartë, ku përballen fitorja dhe dështimi. 

 Jezijdi në ditën e Kerbelasë ishte fituesi i cili nuk pranonte 

humbje. 
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 Huseini ishte atë ditë humbësi i cili mendonte që pas tij do 

të vinte triumfi mbi Jezijdin. 

 Erdhi koha dhe gjërat ndryshuan. Peshorja po ngrihej dhe 

po i peshonte me drejtësi krahun e fituesve të vërtetë dhe 

humbësve. 

 Këtë kishim për qëllim që të sqaronim në përgjithësi gjatë 

gjithë këtyre rreshtave dhe kapitujve. 

 Nuk ka shembull më të mirë, më të qartë dhe me të plotë 

për t‟u studiuar nga historia dhe jeta. 

 Ne nuk po themi se lufta ndërmjet Huseinit dhe Jezijdit 

është një shembull i plotë për t‟u krahasuar me të gjitha luftrat që 

janë zhvilluar ndërmjet martirëve dhe përfituesëve, apo midis 

besimit dhe dynjasë. Kjo betejë ka ngjyra që nuk numërohen dhe 

nuk përsëriten në asnjë shembull tjetër, ajo gjithashtu, ka disa 

përbërës që nuk përmblidhen në asnjë konflikt tjetër ndërmjet dy 

personave, si dhe, hapa që nuk ndërmerren në asnjë rrugë tjetër, 

ashtu si janë marrë në të që nga fillimi e deri në fund të saj. 

 Nuk mund të themi se konflikti ndërmjet Huseinit dhe 

Jezijdit, është një shembull që i përmbledh të gjitha ngjyrat e 

konflikteve. Kjo sepse beteja ndërmjet Huseinit dhe Jezijdit ishte 

një çështje ndërmjet dy edukatave të përjetshme. Udhëtimi i 

këtyre dy krijesave ishte një nga udhëtimet, i cili kaloi nëpër 

vende të pashkelura më parë dhe vazhdojnë që të ecin edhe sot. 

Ata e nisën këtë udhëtim si rezultat i ndarjes ndërmjet tyre, ku 

secili ka një vend të njohur ndërmjet gjithë udhëtimeve. Askush 

tjetër nuk ka të drejtë që ta ndjekë këtë udhëtim. 

 Mendimi ynë për këtë shembull të lartë është që çdonjëra 

prej këtyre dy krijesave të marrë të drejtën e saj me një vlerësim të 

paanshëm. 
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 Nëse dikush mundohet që të punojë me njerëzit me 

mashtrime dhe hile për të përmbushur tekat e tij, atëherë le të jetë 

ky përfitimi i tij, sepse nuk do t‟i bënte dobi dashuria, mirënjohja e 

sinqertë e njerëzve dhe falënderimet e tyre. 

Edhe nëse dikush do ta shkatërronte jetën e tij në rrugën e besimit, 

atëherë shkatërrimi i tij nuk do t‟i mjaftonte. Ai dëshiron më 

shumë se kaq, siç është respekti, mirënjohja, mirësjellja, afrimiteti 

etj. 

 Sikur të ishte e lejueshme kjo, atëherë mirënjohja njerëzore 

do të ishte mashtrimi më i madh të cilin kemi njohur në dynja nga 

mashtrimet, kjo sepse fallsifikimet mund t‟i blesh në dynja dhe t‟i 

kalosh, ndërsa mashtrimet mund t‟i fshehësh një ditë, por do të 

dalin gjatë ditëve në vazhdim. 

 Po të ishte lakmia njerëzore në shpirtin e njeriut, të 

dhurohej në dynja për të përfituar dhe pasuruar dashurinë dhe 

falënderimet, atëherë do të kishin përfituar lakmitarët dhe do të 

humbte raca njerëzore. 

 Po të humbiste gjithçka njeriu në rrugën e besimit të tij, do 

të ishte një budalla dhe i falimentuar që të kërkonte të bënte mirë 

për njerëzit dhe të harronte veten e tij. 

Gjithkujt i mjafton ajo që përfiton. 

 Nëse themi se Muavija fitoi se punoi me dredhi dhe 

zgjuarësi, Jezijdi nuk punoi dhe nuk fitoi asgjë me dredhi dhe 

zgjuarësi, por e trashëgoi pasurinë me të cilën bleu fuqinë dhe 

shpatat, dhe me to bëri një udhëtim duke luftuar ndërgjegjet dhe 

zemrat. 

Duhej që të mos fitonte me anë të kësaj rruge, por meqë jemi para 

një fakti të kryer, duhet të qëndrojë në të. Është i nevojshëm një 

justifikim i mashtruesit dhe një falënderim i rremë, që njerëzit të 
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mos mendojnë të të llogarisin prej atyre që meritojnë falënderime 

të sinqerta.  

Jezijdi e ekzagjëroi me teprimet e përfituesve dhe të oborrtarëve 

që morën prej tij pasurinë, pra, ky respekt duhet të ngrihet deri në 

atë shkallë që e kanë përfituar, sepse qëllimi i respektit të tyre 

ishte përfitimi dhe atë e morën. 

 Ndërsa, respekti i përhershëm nuk është virtyt i atyre 

përfituesve; ky është dhe shkaku që ky respekt nuk mund të 

blihet. 

 Ai i cili e fiton respektin me anë të pasurisë, nuk pyet për 

tjetër gjë veç saj. Historia vlerëson dhe interesohet për veprat dhe 

fjalët, para se të interesohet për shpenzimet. 

Në jetëshkrimin e Jezijdit nuk ka asnjë vepër me vlerë për të cilën 

mund të krenohet, si dhe, asnjë fjalë të saktë për të cilën mund të 

lavdërohet, që të kishin mundësi përfituesit e tij të justifikoheshin 

në lëvdatat që i bënin, si dhe ta barazpeshonin ndërmjet tij dhe 

Huseinit. 

 Të gjitha gabimet e tij qëndrojnë. Ai nuk ka qoftë dhe një 

meritë të vetme, me të cilën mund të barazpeshojë gabimet dhe të 

metat e tij. 

 Kulmi i gabimeve të tij ishte vrasja e Huseinit, kjo, sepse ai 

do t‟i kishte shërbyer vetes dhe vendit të tij po të mos e kishte 

kryer një veprim të tillë. 

 Ai gaboi në goditjen e Qabes, masakrën kundër Medines, 

emërimin e Muslim bin Ukbes e Ubejdullah bin Zijadit e të tjerëve 

si ata përmbi krijesat e Allahut. 

 Ja kush e pati këtë të drejtë që të kënaqej në mirësitë e 

uzurpuara forcërisht, por që nuk ka të drejtë të fitojë nga mirësitë, 

respekti, përkrahja dhe admirimi i njerëzve. 
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 Përfitimi i respektit njerëzor është një nga kushtet më të 

shenjta për hulumutuesit dhe kritikët e historisë, sepse respekti 

dhe mirënjohja njerëzore është gjithçka që ka historia. Ajo është 

pasuria e vetme që ruhet përjetë. 

 Ne nuk po i marim parasysh gabimet e tyre politike; po e 

marrim të mirëqenë politikën e tyre dhe se kanë ndjekur një 

politikë të planifikuar dhe të menduar mirë. 

 Vetëm për këtë cilësi, sikur të ishte e plotë, askush prej 

nëpunësve të asaj kohe nuk duhej të kundërshtonte dëshmorët që 

merituan respektin e përjetshëm, sepse ata i shërbenin parimeve, 

në të cilat shkruhej jeta e brezave, ashtu sikurse shkruhej dhe jeta 

e personave. 

 Mohimi i të drejtës së dëshmorëve në respektin e 

paraardhësve dhe pasardhësve është një gabim në ndjenja, siç 

është dhe një gabim në mendim. 

 Njerëzit kanë humbur dhe dështuar, nëse prishet dhe bie 

respekti i tyre për dëshmorët. 

 Rënia dëshmor është virtyt i shpirtit, i cili ndonjëherë rritet 

dhe ndonjëherë tjetër është shumë i rrallë. 

 Dashuria për pasurinë, nëse do ta quajmë virtyt, është një 

cilësi e cila nuk i dallon të gjallët asnjëherë ndërmjet njerëzve dhe 

egërsirave. 

 Natyra njerëzore e ka të theksuar dashurinë për dëshmorët, 

respektin për ta dhe shenjtërimin e emrave të tyre. Askush nuk ka 

nevojë për t‟u kujtuar apo këshilluar për përkujtimin e 

dëshmorëve, sepse çdokush e ndjen në veten e tij. 

 Ka prej atyre historianëve, të cilët marrin si shembull këtë 

pjesë të historisë. Një prej atyre është dhe historiani arab profesor 
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Muhamed el Hudri1, studiues i historisë së popujve myslimanë, i 

cili bazohet për çdo gjë te ky shembull. 

 Në përfundim, rreth revolucionit të Medines, për të cilin 

kemi folur më parë, ai thotë: 

“Me të vërtetë, njeriu çuditet kur shikon këtë pamje, e cila 

paraqitet tek banorët e Medines, të cilët u ngritën të vetëm kundër 

halifes me qëllim për ta larguar nga pushteti, kur halifja kishte 

mundësi që të dërgonte kundër tyre një ushtri, të cilën ata nuk 

mund ta përballonin. Ne nuk dimë gjithashtu, se çfarë donin të 

bënin pas largimit të halifes. A dëshironin të ishin të shkëputur 

nga pjesa tjetër e shtetit Islam dhe të kishin një udhëheqës që të 

menaxhonte çështjet e tyre, apo të ishin ata që do të udhëhiqnin 

shtetin Islam? Po si mund të ndodhte kjo dhe ata ishin të 

shkëputur nga pjesa tjetër e shtetit Islam, dhe me ta nuk ishte 

bashkuar askush prej ushtrisë myslimane? 

 Ata u përçanë pjesë-pjesë dhe ndërmorën një gabim të 

madh. Atyre u takon një pjesë e madhe e fajit për rrënimin e 

Medines. Jezijdi dhe komandanti i ushtrisë e kishin mundësinë që 

të mos silleshin me mënyrën që u sollën. Ata kishin mundësinë që 

ta shtypnin revoltën me anë të embargos.2 

 Për aq sa lexojmë në këto rreshta, shohim se profesori gjen 

justifikime për Jezijdin por një gjë të tillë ai nuk e bën për banorët 

e Medines, kjo, sepse ai e kupton se si nxehet njeriu në zotërimin e 

tij, por nuk kupton se sa ngusht ndjehet kur i bëhet padrejtësi dhe 

të paramendojë ndryshimin e besimit. 

 Kjo është dhe ndjenja e cila ndan mes tij dhe vendimit të 

drejtë në këtë ngjarjeve historike. 

                                                           
1 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 73. 
2 Muhaderat fi Tarijkh el umemi el Islamijetu (deuletu el emevijetu) 2:132. 
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 Nuk ka ndodhur asnjëherë në ballafaqimin ndërmjet 

padrejtësisë dhe largimit nga pushteti të atij që e urren, të ndjejnë 

njerëzit ashtu si dëshiron profesori të ndjejnë ose të mendojnë 

rreth asaj çështjeje, ashtu si dëshiroi ai që të mendojnë. 

 Është e pamundur që të ndodhë kjo gjë në mënyrë absolute. 

Dhe, nuk janë mjaftuar që të përmendin se kjo nuk ka ndodhur 

më parë në histori. 

 Këto lëvizje të cilat përballen me pushtete të cilat urrehen 

janë të papritura dhe nuk ka mundësi që të priten, kjo sepse numri 

dhe forca e tyre rritet nga duart e pushtetit i cili urrehet. 

 Ajo është një lëvizje apo një kërkesë, e cila fillon me një 

person të vetëm, i cili propagandon rreth asaj që i bën të tjerët për 

vete. Pas tij fillojnë të vijnë i dyti, treti, i katërti e derisa të ketë 

mundësi që të tërheqë rreth vetes duke e ngushtuar 

kundërshtarin, sa të bjerë mbi ta ndëshkimi i tij. Përhapet 

zemërimi dhe zbulohet padrejtësia. Ata nuk mund t‟i rezistojnë 

fuqisë dhe dhunës së tij. E në fund, fuqia dhe dhuna i shfaros ata. 

 Në këtë mënyrë njihet historiani, se si i trajton shpirtrat 

njerëzorë, ata që janë të llojit të tyre dhe ata që duhet të presin të 

tjerë. Ai nuk e trajton ashtu si duhet një çështje e cila përmbledh 

dhe hedh në librin e llogarive këtë dhe atë grup. 

 Pra, siç e pamë kjo ishte rruga që ndoqi lëvizja e Huseinit, 

një rrugë që ishte e domosdoshme për tu ndjekur, sepse nuk 

kishte mënyrë tjetër për tu ndjekur përveç saj. 

Në sundimin e Jezijdit çështja arriti deri në atë pikë sa nuk mund 

të ndreqej pa heroizma. 

 Në përfundim historiani e lë rrugën e dëshmorëve të shkojë 

deri në fund të destinacionit të saj, fillon dhe përgatit librin e 

tregëtarëve ashtu si dëshiron. Në fund të fundit, ai do të shohë se 
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libri i tregëtarëve nuk ka shënuar asnjë lloj përfitimi përveçse në 

faqën e dëshmorëve. 

 Prijësit e dëshmorëve humbasin jetën e tyre dhe jetën e 

pasardhësve të tyre, por ata e dërgojnë thirrjen e tyre dhe e lënë 

pas vetes të fituar dhe krenarë. Triumfojnë më në fund me 

gjithshka, siç janë paraqitja sipërfaqsore dhe përfitimi i dynjasë. 

 Përfituesit e dynjasë fitojnë në pjesën e parë pas kësaj 

humbasin në përballjen me prijësit e dëshmorëve edhe pse kanë 

humbur jetën e tyre dhe jetën e pasardhësve të tyre. Fatet e tyre 

peshohen me çdo lloj peshore dhe si perfundim dalin të humbur. 

Kështu humbi Huseini dhe fitoi Jezijdi. 

 Pas vdekjes së Jezijdit u ndëshkuan bashkëpunëtorët e tij 

dhe u prish përsonaliteti i tij vetëm pas disa muajsh. Shteti i tij dhe 

i pasardhësve të tij ra shumë shpejt dhe nuk i kaloi të 

gjashtëdhjetat që është dhe mosha e një njeriu mesatar. 

 Humbi Huseini në Kerbela, si dhe u dëmtuan pasardhësit e 

tij, por ai la pas një thirrje me të cilën u ngrit pushteti i Abasijëve 

dhe Fatimijëve si dhe përfituan prej saj njerëz prej Ejubijinëve dhe 

Othmanijinëve, vazhduan në gjurmët e saj dëshmitarër dhe prijësa 

nga arabët, persianët dhe indianët. Ajo ishte shembull për njerëzit, 

dritë prej të cilës ke frikë se verbohesh, si dhe krenari e cila nuk 

ekziston si ajo në historinë e njerëzimit, pa përjashtim qoftë ai arab 

apo i huaj, i vjetër apo modern. 
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PRIJËSI I DËSHMORËVE 

 

 Asnjë familje në botë nuk ka lindur heronj sa ka lindur 

familja e Huseinit për nga numri, shembulli dhe përkujtimi. 

 Ai është i vetëm në këtë dynja që është dëshmor, bir i 

dëshmorit dhe babai i dëshmorëve në qindra vjet. 

 Gjëja më e lehtë për të dobëtit e humbur është që të 

përmendin se Huseini kërkonte pushtetin për të ulur heroizmin e 

tij dhe të pasardhësve të tij.1 

 Ata janë iluzionistë të humbur që janë mbytur në iluzionet 

dhe humbjen e tyre, kjo sepse kërkimi i pushtetit nuk të ndalon 

nga rënia dëshmor. Njeriu mund ta kërkojë pushtetin duke qenë 

hero dhe i shejtëruar, ashtu si mund ta kërkojë pushtetin duke 

qenë kriminel. 

 Pra, ai kërkoi dhe kërkoi, qëllimi ishte. Problemi në këtë 

rast qëndron te kërkesa dhe jo tek kërkuesi. 

 Kush e kërkon pushtetin me çdo çmim dhe bën të 

pamundurën për ta arritur dhe barazon ndërmjet rrëmbimit dhe 

të drejtës, ndërmjet mashtrimit dhe sinqeritetit, si dhe, ndërmjet 

atij që shikon interesin personal para interesit të përgjithshëm. Ai 

punon në shërbim të dynjasë apo në rrugën për të rënë dëshmor. 

 Kush e kërkon pushtetin me çdo kusht dhe kush e kërkon 

pushtetin me të drejtë e nuk e kërkon se ai është kënaqësi dhe kaq, 

e kërkon pushtetin duke e ditur se ai do të vdesë, sepse nuk ka 

rrugëzgjidhje tjetër, e kërkon pushtetin sepse ai krenohet me 

fitoren e besimit dhe nuk krenohet me ushtarët dhe armët, e 

kërkon pushtetin për t‟u mbrojtur nga padrejtësitë që bëheshin 

ashtu si e shpjeguam me dritën e besimit dhe të ndërgjegjes. Pra, 

                                                           
1 El auasim 232; El Bidajetu ue el Nihajetu 8:149. 
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këto nuk janë shkaqe të cilat të bëjnë të punosh për veten tënde, 

por ai është një dëshmor që nuk kërkon materialen dhe përfitimin, 

por i bindet besimit, duke sjellë për njerëzit një shembull, i cili i 

kalon kufijtë e jetës së një personi dhe jetës së shumë brezave. 

 Ai ngre argument pas argumenti, të vërtetën mbi të vertetat 

në shembujt e kësaj beteje ndërmjet dy krijesave ose ndërmjet dy 

sjelljeve dhe dy historive. 

 Heroizmi mundi të dobëtin në një ditë, në një javë apo në 

një vit, por ai është fitimtar ndërmjet dy kundërshtarëve ndër 

breza e breza dhe inë të gjitha kohërat. 

 Ajo është një e vërtetë e cila e forcon përfundimin që e 

shohim me syrin e tokës apo të qiellit me kusht që të shohësh 

gjithmonë në fund të saj. 

 Përfundimi është ai ku hyn raca njerëzore me llogarinë e saj 

dhe përmblidhen simpatia dhe habia, sepse ai nuk punon për të 

tre detyrat në ditë dhe nuk e shikon jetën nga djepi deri në varr, 

por ai punon për tërë jetën dhe mendon për përjetësi. 
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NË BOTËN E BUKURISË 

 

I DASHURI I BUKURISË 

 

 Nëse do t‟u bashkangjisim jetëshkrimeve shembuj të tillë të 

cilët përshkruhen me imtësi nga poetët dhe u këndojnë artistët, kjo 

tregon se sa popullorë janë këto figura1 shembullore në botën e të 

bukurës. 

 Ndër argumentet e bukurisë janë se ajo e sfidon përfitimin 

dhe ndikon tek heroizmi mbi paqen. 

 E shëmtuara dhe e bukura nuk mund të bashkohen, se po 

të ndodhte kjo, atëherë nuk do të kishte peshore që të mundte t‟i 

peshonte. Pra, është sikur të kundërshtosh mirësitë dhe ato 

ndodhen ndërmjet duarve të tua, ta pranosh dhimbjen dhe ajo 

është kundër teje, ta bësh të detyrueshme në karakterin tënd 

dashurinë e marrë me vështirësi, i nënshtrohet atij dhe nuk i 

nënshtrohet këshillës së këshilltarit ose fajit të fajtorit, sepse i 

dashuruari pas të bukurës jepet pas saj duke mos ia ditur se çfarë 

do t‟i ndodhë në rrugën e saj. 

 Është përshkruar natyra e të dashuruarit pas bukurisë në 

çdo varg të krijuar nga poetët e Huseinit dhe pasardhësve të tij si 

lavdi dhe falënderime për ta. Ata nuk i janë drejtuar atij me 

lavdërime, por i janë drejtuar ashtu si i drejtohet i dashuri asaj që 

dashuron, edhe pse janë torturuar për shkak të saj dhe kanë 

duruar çdo sakrificë. 

Në këtë kontekst, Kumejti2 poet nga Ehli Bejti, ka thënë:  

                                                           
1 Sihahu el lugatu 4:1480. 
2 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 74. 
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U kënaqa dhe isha përmalluar për gëzime 

Nuk ishte lojë prej meje por thinjoshi luante 

Nuk më argëtonte mua shtëpia dhe as pamja e saj 

e nuk më kënaqnin fëmijët e zbukuruar 

unë nuk jam prej atyre të cilët e pengojnë zogun 

a të drejtë ka korbi apo duhet të kundërshtosh dhelprën 

as zogu i marrosur mbrëmë në darkë 

urdhri i atij që i ka brirët apo urdhri i brithyerit1 

por më bamirësit nuk ndalen 

më i miri i bijve të Havasë më i miri kërkon 

tek disa persona të ndritur që me dashurinë e tyre 

tek Allahu me atë që kam fituar dëshiroj të afrohem 

Beni Hashim janë të afërmit e Profetit dhe 

Unë me ta kënaqem shumë dhe për ta hidhërohem 

Hapi nga unë për ta krahët e mëshirës 

Mbuloji ata me mëshirën e njerëzve dhe mirëpriti 

Më bëjnë mua shenjë me dorë dhe thonë 

A nuk ka dështuar dhe ata që bëjnë shenjë janë më të dështuar 

Një grup më mohoi mua me dashurinë tuaj 

Ndërsa pjesa tjetër më tha mëkatar dhe i gabuar 

Nuk më dëmtoi mohimi i tyre 

Dhe as turpi i atyre të cilët janë të turpëruar 

Dëshirojnë të më humbasin2 dhe të dështoj 

në dashurinë tuaj, por tallen dhe çuditen 

Dhe thanë: Turabi3 dëshirat dhe mendimet e tij 

                                                           
1 Xhemheretu el lugatu 1:272; burimi i mëparshëm 1:354. 
2 Taxhu el arus 2:327 
3  Kështu thirrej Alij bin Ebi Talib “Ebu Turab”. Kështu e thirri i Dërguari i 

All‟llahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) kur e 

gjeti në sexhde dhe fytyra e tij ishte e mbuluar me rërë. 
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në të cilat thirri dhe për to u mbiquajt 

Unë kam ndaj jush detyrën time 

sikur të bashkohen kundër meje e të ma marrin 

duke mbajtur kundërshtarët tek ju 

më ngarkojnë atë që është më larg e unë e mbaj atë1 

 Ne folëm më parë për Zejnul Abidijn (Allahu qoftë i 

kënaqur prej tij) i cili ishte një fëmijë i sëmurë, për pak sa nuk e 

përpiu vdekja nga një fjalë e Ubejdullah bin Zijad sepse ai pati 

kurajë që t‟i përgjigjej atij. 

 Ky fëmijë i sëmurë jetoi dhe arriti të sundonte zemrat aty 

ku sundonte trupat pushteti i Hisham bin Abu el Melik2 

sundimtari i Ibnu Zijadit dhe të afërmve të tij. 

 Shkoi Ibnu Hishami me ushtrinë dhe pasuesit e tij që të 

kryente ritualin e Haxhit e të kënaqej me njerëzit, por nuk mundi 

të prekte gurin e zi për shkak të njerëzve të shumtë që ishin. 

Atëherë u ul në poltronin e tij dhe duke pritur që të rralloheshin 

njerëzit, kur pa Zejnul Abidijn të afrohej tek guri i zi dhe ta prekte 

atë me qetësi dhe autoritet, si dhe, u kthye sërish ndërsa njerëzit i 

hapnin rrugën me respekt dhe luteshin për të. 

 U çudit një prej njerëzve të Ibnu Hishamit me këtë respekt, 

të cilin nuk e pa as tek sundimtari i tij dhe pyeti: “Kush është ky 

njeri që e respektojnë njerëzit kaq shumë”? 

 Hishami u frikësua se ndoshta ushtarët do vërenin pozitën 

që kishte ky njeri pozitë që nuk e panë tek ai vetë, megjithëse ai 

                                                                                                                                              
Musnedi Ahmed 4:263; El Edebu el mufred 253; Sahijhu el Muslim 4:1874-1875; 

El Muaxhim el kebijr li Taberani 6: 149; El Mustedrik ala sahijhejni 3:151; El 

Munakib li ibni el Megaziliju 9 dhe 10; I'lamul Uera 1:307; Metalibu es sul 1:59-

60; Dehairu el akabiju 56; Rijadu el nadretu 3:94 dhe 95; Tehdhijbu el tehdhijb 

7:294. 
1 Dijvan el hashimijat li Kumejt 118 dhe 120. 
2 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 75. 
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ishte sundimtari, për këtë arsye thotë: “Nuk e njoh”, dhe qëndroi 

në pritje të përgjigjes. 

 Këtu i përgjigjet poeti, i cili tërë jetën e tij luftoi për Ehli 

Bejtin. Ai tha poemën e njohur e cila ishte shumë e rëndë në 

gjuhën e Hishamit. 

Ky poet ishte Ferezdeku dhe thotë: 

Ky është ai që e njeh toka dhe 

Shtëpia, e njeh atë dhe vendi dhe Haremi 

Ky është biri i më të mirës krijesë të Allahut 

I devotshmi, i sinqerti, i pastri, i dituri 

Ky është biri i Fatimesë nëse nuk e njeh 

Me gjyshin e tij, të Dërguarit e Allahut janë vulosur 

Pyetja jote: kush është ky nuk i bën dëm atij 

arabët dhe të huajt (joarabët) e njohin atë të cilin e mohove 

Po shohin Kurejshët do të thonë fjalën e tyre 

Te bujaria e tij përfundojnë mirësitë 

Kush bashkon me dashurinë e tij fenë dhe urrejtjen e tyre 

e mohuar dhe të afërmit shpëtuan dhe janë lidhur pas tij1 

 Ubejdullah bin Kethijr i thotë mëkëmbësit të Mekës Halid 

bin Ubejdullah2: i mallkuar qofsh edhe pse ai e kishte mundësinë 

që ta vriste, shkak ishte mallkimi i Aliut dhe Huseinit në 

predikimet e tij. 

Allahu e mallkoftë kush ofendon Aliun 

Dhe Huseinin nga njerëzit e thjeshtë apo udhëheqësit 

                                                           
1 Dijvanu el Ferzdek 454-456. 
Për këtë tregim shiko el Egani 21:400-402; El Muhtesib 1:267; Huljetu el eulijau 

3;139; Zehru el adab 1:95-97; El Menakib li ibni Shehr Eshuab 4:169-172; Safuetu 

el safuetu 2:98-99; Shehru el Mufasel li ibni Jaijsh 2:53; Metalibu es sul 2:93-94; 

El duru el nedhijm 585; Muhtesir Tarijkh Medijnetu el Dimeshk 17: 246-249; 

Tehdhijbu el Kemal 30:400-402; Sijeru el alamu el nubelau 4:399. 
2 Shiko tabelën e biografive, numri 76. 
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A mallkon të pastërtit e rinj 

Bujarë prindërit e tyre dhe të moshuarit 

Është i sigurt zogu dhe pëllumbi në këtë vend 

Dhe nuk janë të sigurt të afërmit e Profetit 

Bëji mirë familjes dhe kënaqi të afërmit e tu 

Mirëpriti të afërmit e familjes së Profetit dhe Islamit 

(Mëshira e Allahut dhe Paqja qoftë mbi të!) 

Gjithmonë që ndonjëri çon salavate1 

 

 Kalojnë vitet dhe dëgjohet një tjetër poet ndër arabë, gjuha 

e të cilit nuk ra kurrë në paqe, nuk u pajtua asnjëherë me të keqen 

dhe vajtoi ata që e meritonin. Ai thurte vargje të pahijshme dhe 

pyeste për autorin e tyre. Thoshte nuk e meritonte asnjeri, dhe 

ndoshta do ta meritojnë shumë.2 

 Ky poet i çuditshëm ishte Daijl el Huzai3, i cili i nxiste 

shpirtrat me shembuj dhe vargje të tilla nga Al el Bejti. 

Shkolla e argumentave është mbyllur së lexuari 

shtëpia në të cilën ka zbritur vahji një shesh i boshatisur 

të afërmit e të Dërguarit të Allahut frikësohen nga dhurata 

në këndet e dhomave dhe pse njihen kush janë 

vendbanimi i Aliut, Huseinit dhe Xhaferit 

dhe Hamzës dhe Sexhadit Dhi eth Thefenat4 

vende të cilat u falën dhe prej tiranëve 

                                                           
1  El Bejan ue el tebjin 3:359-360; Edeb el tif 3:20. Poeti i parë është quajtur 

Abdullah bin Kethijr, ndërsa i dyti Kethijr bin Kethijr bin Abdulmutalib bin 

Beni Kab bin Luiju bin Galib. Është quajtur Sehmiju në Sherh Nehexhul 

Balaga li ibni ebi el Hadijd 8:176 
2 El Eganiju 20:68; Sherh Nehexhul Balaga li ibni ebi el Hadijd 9:68. 
3 Shiko tabelën e biografive, biografia numër 77. 
4  Është thirrur Alij bin Husein Dhi Thefenat nga që rrinte shumë në sexhde. 

I'lamul Uera 1: 480. 
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dhe nuk u falën prej ditëve dhe viteve 

Derisa thotë: 

Shenjat e tua tek të afërtit e Profetit të cilët janë 

më të dashurit që jetojnë dhe të sinqertët 

o Zot ma shto inteligjencën dhe zgjuarsinë 

o Zot më shto dashurinë për ta dhe mirësitë ndaj tyre 

dëshiroj të largoj të afërmit nga dashuria për ta 

dhe të largohem nga familja dhe fëmijët 

janë turbulluar ditët rreth meje nga mosmarrëveshjet me ta 

uroj që pas vdekjes time të kthehet qetësia 

a nuk e sheh që unë tridhjetë i kam kaluar 

shkoj dhe largohem gjithmonë nga të këqijat 

e shoh kthimin e tyre tek të tjerët të përçarë 

dhe duart e tyre nga kthimi janë zverdhur 

tha i Dërguari i Allahut t’i fshijmë trupat e tyre 

ndërsa njerëzit e Zijadit gëzojnë nëpër kështjella1 

fëmijët e Zijadit nëpër kështjella të fortifikuara 

kurse të afërmit e Dërguarit të Allahut nëpër fusha2. 

 Ali bin Musa u kënaq nga poeti dhe i dhuroi një sasi të 

hollash të prera në emrin e tij dhe një palë rroba. Banorët e Kumit 

ia ndërruan për tridhjetë mijë dirhem, e pas kësaj u kënaq me atë 

që ranë dakort. Më pas, qëndruan në rrugë për t‟ia marrë me 

forcë, si dhe bekim e kujtim prej tij. Ai pranoi që të jepte pasurinë, 

por nuk pranoi që të jepte rrobat. 

                                                           
1 Lisanu el arab 3:246 dhe 11:87. 
2  Dijvanu deabel 59-64; Ujun akhbaru el Rida 2:241; Zehru el adabu 1:130; El 

Menakibu li ibni Shehr Eshueb 3:365; Muaxhim el udebau 11-103; Tehdhijbu el 

Kemal 21-151; Sijeru alamu el nubelau 9:391. 
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 U munduan ta bindnin por kundërshtoi, përveçse t‟ia 

kthenin të plotë që të varrosej me to. Ata ia copëtuan duke mos 

pyetur për çmimin që kishin paguar për të. 

 Nuk kaloi shumë kohë dhe arabët dëgjuan për një tjetër 

poet më të fuqishëm se Daijli dhe më krijues në vajtimet dhe 

lëvdatat e tij. Ky është Ali bin Abas bin Rrumi1, i cili nuk thuri 

lavde për familjen e Profetit dhe Beni Abasët, por përmendte 

nipin e Huseinit, heroin Jahja bin Umer dhe sikur kjo t‟i kushtonte 

jetën dhe t‟i privonte të tjera gjëra. 

 Të gjithë ata poetë e harrojnë devotshmërinë në vende të 

ndryshme në veprat dhe fjalët e tyre por nuk e harrojnë të drejtën 

e dëshmorëve nga të afërmit e Huseinit dhe shokët e tij, sepse e 

ndiejnë bukurinë në ndjenjat e poetëve dhe nxiten nga këto pamje, 

të cilat vetëm mund të imagjinohen. 

 Poetët nuk lavdërojnë askënd, përveçse kur nxiten nga 

pasuria dhe falënderimet, por në rastet e dëshmorëve ata janë 

bujarë sepse i lavdërojnë ata dhe të afërmit e tyre duke e ditur se 

nuk presin asgjë në këmbim të saj. 

 Një tjetër poet që nuk kishte vajtuar askënd më parë, 

gjithashtu, kishte një mendim të keq për gjithë njerëzit. Ai 

lavdërontë ata që e lavdëronin dhe nuk kursehej ndaj tyre. Ky 

është Ebu Ala el Marij, i cili e përshkruan agimin dhe perëndimin: 

 

Koha e sheh gjakun e dy dëshmorëve 

Aliut dhe birit të tij që dëshmojnë 

Ata në fund të natës janë si dy agime 

E në fillimin e saj janë si dy perëndime 

Qëndruan në këmishat e tyre për të ardhur 

                                                           
1 Dijvan Ibnu Rrumi 1:308. 
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Ditën e Gjykimit dhe për t’u përshëndetur me Rrahmanin1 

 Thurja e poezive është nga të fshehtat e shpirtit, si dhe, 

përfundimi më i sinqertë në gjuhën e historisë nëse dy persona 

nuk bien dakort për një çështje. 

 Por, ata ranë dakort në një thënie të vetme. E kthyen 

jetëshkrimin e Huseinit në një pamje të bukur në botën e 

shembujve që të jetojë përgjithmonë ndërmjet njerëzve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Saktu el zened 96. 
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