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Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirëshmit, 

Mëshirplotit!  

 

FJALA E SHOQATËS 

 

 Falënderimet janë për Allahun e Madhëruar, 

Krijuesin e gjthçkaje, i Cili është Një i Vetëm, i Pashoq. Tek 

Ai mbështetet çdo krijesë. Falënderimet i takojnë Atij që 

solli Islamin dhe e ka lehtësuar zbatimin e tij. Falënderimet 

i takojnë Allahut, i Cili e ka bërë Islamin krenari për ne dhe 

siguri e qetësi për shpirtrat tanë e zemrat tona. Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi robin e Tij, të Dërguarin e 

Tij, të cilin e dërgoi mëshirë për mbarë botët, Muhamedin, 

të birin e Abdullahut, besnikut të vërtetë. Paqja dhe bekimi 

i Allahut qofshin mbi atë, i cili ftoi në adhurimin e Allahut 

të Vetëm, sakrifikoi, duroi dhe triumfoi në rrugën e 

bashkimit të zemrave dhe të sqarimit të rrugës së drejtë e 

të vërtetë! Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi atë 

pishtar ndriçues, drita e të cilit kurrë nuk do të shuhet, 

sepse ajo është e lidhur me dritën e Krijuesit të gjithësisë! 

Ai është profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut 

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

Allahut qofshin mbi familjen e tij të pastër e të dëlirë dhe 

mbi shokët e tij të zgjedhur e të çiltër! 
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 Bashkimi i muslimanëve ka kuptimin e fuqisë dhe të 

qëndrueshmërisë, të cilat përbëjnë pengesën kryesore 

përballë intrigave të armikut për përçarje. Armiqtë e 

Islamit i shohim të lëvizin e të punojnë ditë e natë për të 

penguar përhapjen e vlerave të larta e të shenjta islame. 

Kështu që bashkësia islame në përgjithësi ndodhet përballë 

një lufte ideologjike, kulturore, e pse jo edhe ushtarake. Me 

luftë kulturore kemi qëllimin e mësymjes së kulturës 

antifetare, e cila dita-ditës kërcënon Islamin pa dallim 

medh‟hebesh a grupacionesh, qofshin syni a shia, apo 

zejdij a bektashinj, tarikate etj. Pra, kjo luftë i përfshin të 

gjithë muslimanët.  

 Përsa i përket luftrave ushtarake në vendet 

muslimane, si në Palestinë, Siri, Irak, Jemen, Libi, Liban, 

Afganistan, Pakistan etj., këto nuk janë luftra fetare, por 

janë politike. Janë armiqtë e fesë e të vlerave të larta të saj 

ata të cilët i ngjyrosin ato luftra me ngjyrë fetare. 

Fatkeqësisht, nga këto luftëra gjakatare në vendet 

muslimane pas të ashtuquajturës “pranvera arabe”, të cilën 

do ta quaja “dimri arab”, është mëse e sigurtë se prej saj 

përfitojnë vetëm e vetëm armiqtë e Islamit dhe askush 

tjetër. 

 Vallë, a nuk ka ardhur koha që ymeti i profetit 

Muhamed, bashkuesit të zemrave, të bashkohet e të jetë si 

fortesë e palëkundur përballë këtij rreziku madhor?! A nuk 

ka ardhur koha për shiitët dhe synitët, të cilët i përçau dhe 

vazhdon t‟i përçajë politika, që të bashkohen?! S‟ka dyshim 
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se ajo politikë, e cila i përçau dhe po i përçan rreshtat e tyre 

dita-ditës, është e aftë që t‟i zbusë zemrat e tyre dhe t‟i 

bashkojë ato.  

 Po të studiohen me gjakftohtësi këto dy grupe të 

mëdha islame, syni e shia, do të vërehet se ata nuk 

ndryshojnë në thelbin e fesë. Të gjithë besojnë se Allahu 

është Një, Kur‟ani është një, profeti është një. Të gjithë e 

pohojnë domosdoshmërinë e namazit, agjërimit, haxhit, 

zekatit etj. Mospajtimet në jurisprudencë (fikh) nuk janë 

thelbësore: ato janë si pasojë e përpjekjeve individuale. Të 

tilla mospajtime i shohim tek të pesë medh'hebet islame 

(katër medh'hebe të Ehli synetit dhe medh'hebi shiit - 

Xha'ferij). Jo vetëm kaq, mospajtime ka edhe në mesin e 

dijetarëve të një medh'hebi të caktuar. 

 Është detyrë e muslimanëve që të bashkohen mes 

tyre me qëllim që Fjala e Allahut të jetë më e larta dhe të 

bashkëpunojnë me njëri-tjetrin për të zhdukur 

mospajtimet, sepse mospajtimi nuk i shërben as Islamit 

dhe as vetë muslimanëve; përkundrazi, e shkatërron atë 

(Islamin) dhe ata (muslimanët).  

 Të gjithë muslimanët duhet të kthehen te Libri i 

tyre, Kur‟ani i shenjtë, i cili thotë: “Bindjuni Allahut dhe 

të Dërguarit të Tij dhe mos u grindni ndërmjet jush, 

sepse do të humbni guximin e do t‟ju lërë fuqia! Bëhuni 

të durueshëm, se Allahu, me të vërtetë, është me të 

durueshmit.” (Sure “El Enfal”, ajeti 46). 

 Dhe: “Mos u bëni si ata që, pasi u erdhën provat e qarta, 

u përçanë dhe u grindën…” (Sure “Ali Imran”, ajeti 105). 
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Dhe: “Me të vërtetë, ti s‟ke të bësh fare me ata që e 

përçajnë fenë e tyre dhe shndërrohen në sekte. Tek 

Allahu është puna e tyre e pastaj Ai do t‟u tregojë çfarë 

patën punuar.” (Sure “El En‟am”, ajeti 159). 

 Të shumtë janë reformatorët dhe mendimtarët që 

ftojnë për dialog mes qytetërimeve dhe për afrimitet e 

bashkim mes popujve. Të shumtë janë personat që 

dëshirojnë të jenë urë komunikimi, me qëllim që të 

zhduken luftërat gjakatare, të cilat u kanë marrë jetën 

miliona njerëzve. Profeti Muhamed u dërgua para më 

shumë se 14 shekujve për mbarë njerëzimin për t‟i ftuar ata 

në adhurimin e Allahut të Vetëm e të Pashoq dhe për t‟i 

bashkuar ata nën parullën” “S’ka Zot tjetër përveç Allahut 

dhe Muhamedi është rob i Allahut dhe i Dërguari i Tij.” 

 Përderisa mesazhi i profetit Muhamed është 

mbarëbotëror, atëherë është e domosdoshme që njerëzit të 

jenë të bashkuar rreth monoteizmit dhe të gjithë të jenë të 

kapur pas litarit të Allahut të Madhëruar, larg përçarjes, 

hipokrizisë, urrejtjes e armiqësisë. Allahu i Madhëruar 

thotë: “O ju që keni besuar! Kijeni frikë Allahun ashtu si 

i takon Atij dhe vdisni vetëm duke qenë muslimanë! Të 

gjithë mbahuni fort për litarin e Allahut (Kur'anin) dhe 

mos u përçani! Kujtoni dhuntinë e Allahut për ju, sepse, 

kur ishit në armiqësi, Ai i pajtoi zemrat tuaja e, në saje të 

dhuntisë së Tij, u bëtë vëllezër. Dhe ju ishit buzë 

greminës së zjarrit, ndërsa Ai ju shpëtoi prej saj. Kështu, 

Allahu jua shpjegon shpalljet e Veta, që ju të drejtoheni 

në udhën e drejtë.” (Sure “Ali Imran”, ajetet 102-103). 
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 Këto dy ajete na qartësojnë interesimin e të 

Dërguarit të Allahut, vulës së profetësisë, profetit 

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

familjen e tij!) që mbarë njerëzia të jetë e lumtur. Po të 

vërehet me kujdes, këto dy ajetet i urdhërojnë besimtarët 

në veçanti, të cilët i kanë besuar mesazhit të tij që: 

1- Të jenë të devotshëm ndaj Allahut dhe t‟i frikësohen 

Atij ashtu siç e meriton.  

2- Po të vdesin besimtarë të devotshëm dhe muslimanë, 

fundi i tyre do të jetë i lumtur.  

3- Të bashkohen mes tyre, arabë dhe joarabë, syni e.  

4- Të kujtojnë poshtërsinë, në të cilën ishin para Islamit 

dhe shndërrimin e atij poshtërimi në krenari pas 

Islamit, sepse ata ishin armiq dhe i Dërguari i bashkoi 

zemrat e tyre dhe në mirësinë e Allahut u bënë 

vëllezër. 

5- Të kujtojnë se para ardhjes së Islamit ata ishin buzë 

humnerës së zjarrit për shkak të veprave që ata 

kryenin dhe ato vepra ishin shkak i rënies së tyre në 

zjarrin e tmerrshëm e përvëlues të Xhehenemit.  

Në këto pak rreshta dua të paraqes një njohje të 

shkurtër rreth shiizmit. Fatkeqësisht, shumica e 

njerëzve janë të keqinformuar rreth këtij medh'hebi, si 

pasojë e interesave politike. Në një hadith lexojmë: 

"Njeriu është armik i asaj që nuk e njeh.".  
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Kush janë shiiat? 

 

 Fjala "esh shiatu" është arabe dhe rrjedh prej fjalës 

mushajeah. Ajo do të thotë ndjekje, pasim.  

Muslimanët shiitë quhen kështu, sepse ata janë ndjekës të 

Aliut dhe të fëmijëve të tij pas profetit Muhamed (Paqja dhe 

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

se shiiat e kanë prejardhjen nga Abdullah ibn Sebe, është 

shpifje dhe trillim prej dritëshkurtërve, dashakeqësve dhe 

armiqve të pasuesve të rrugës së Ehli Bejtit (Paqja qoftë mbi 

ta!). 

 

Besimi tek shiitët 

 

 1- Ata besojnë se parimet e Islamit janë: Teuhidi 

(Njëshmëria e Zotit), Nubuveti (Profetizmi) dhe Meadi 

(Ringjallja). Ata besojnë gjithashtu se prej Teuhidit është 

Adli (Drejtësia sipas Zotit) dhe prej Nubuvetit është 

Imamati (Udhëheqësia).  

 

 2- Ata besojnë se dispozitat e Islamit janë: namazi, 

agjërimi, zekati, khumsi (1/5 e të ardhurave), haxhi, 

xhihadi, urdhërimi në të mira dhe ndalimi nga të këqijat, 

dashuria për Zotin dhe për eulijatë e Tij dhe urrejtja për 

armiqtë e Zotit dhe për armiqtë e eulijave të Tij. Kushdo që 

e mohon domosdoshmërinë e këtyre degëve të Islamit 

quhet i pafe. 
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 3- Ata besojnë se Allahu është Një i Vetëm e i 

Pashoq; nuk ka të ngjashëm me Të; nuk është i lindur dhe 

s‟ka lindur askënd. Ata besojnë se Atij i përket gjithçka që 

ndodhet në qiej e në Tokë. Ai është Krijuesi, Furnizuesi, i 

Gjithëdituri, i Plotfuqishmi etj. Ai ka emrat më të bukur 

dhe atributet më të përkryera. Vetëm Atij i takon adhurimi. 

Cilido që adhuron tjetërkënd përveç Allahut, ai është 

politeist, idhujtar. Allahu është Sunduesi i kësaj jete dhe i 

Jetës Tjetër. 

 

 4- Ata besojnë se profeti Muhamed (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) është 

profeti i fundit. Për këtë, ata bazohen tek thënia e Allahut 

të Madhëruar në Kur‟anin e shenjtë në suren “Ahzab”, ajeti 

40: “Muhamedi nuk është babai i askujt prej burrave 

tuaj, por është i Dërguari i Allahut dhe vula e profetëve; 

Allahu është i Gjithëditur për çdo gjë.” Pra, nuk vjen i 

dërguar tjetër pas Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimet e 

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

 

 5- Ata besojnë se Kur‟ani që ndodhet në duart e 

muslimanëve, është po ai që i ka zbritur profetit Muhamed 

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

tij!) pa asnjë lloj shtese ose mangësie. Ata i kushtojnë 

kujdes të madh Kur‟anit të shenjtë, leximit të tij, mësimit të 

tij përmendsh, komentimit dhe shkencave të tjera 
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kur'anore. Ata kanë shkolla të posaçme për mësimin 

përmendsh të Kur‟anit, për mësimin e leximit dhe të 

komentimit të Kur'anit të shenjtë. Ata besojnë se Kur'ani i 

shenjtë është libri i fundit qiellor dhe nuk vjen libër tjetër 

pas Kur'anit. Ai është Libri epokëbërës dhe kushtetuta e 

përkryer për mbarë njerëzimin. 

 

 6- Ata besojnë se Islami është feja e vërtetë dhe e 

drejtë dhe se vetëm Islami është i pranueshëm tek Allahu i 

Madhëruar. Për këtë ata bazohen tek ajeti i Kur'anit, i cili 

thotë: “E kush kërkon fe tjetër përveç fesë islame, atij 

kurrë nuk do t‟i pranohet dhe ai në Botën Tjetër është 

nga më të humburit.” (Sure “Ali Imran”, ajeti 85). 

 

 7- Ata besojnë se ligjet dhe rregullat islame janë ato 

ligje dhe rregulla të cilat i solli Profeti (Paqja dhe bekimet e 

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

Madhëruar, siç janë: rregullat e shitblerjes, të qirasë, të 

divorcit, të martesës, të gjykatës, të dëshmive, të 

trashëgimisë, të dënimeve e të ngjashme me to.  

 

 8- Ata besojnë se Islami nuk ka lënë asgjë pa e 

sqaruar. Ata besojnë se politika, ekonomia, kultura, 

edukimi, shoqëria, paqja, lufta, familja, qeveria, bujqësia, 

industria e shumë çështje që lidhen me njeriun, nga lindja e 

tij e deri në vdekje, janë të sqaruara në Islam. Të gjitha këto 

kanë rregulla të posaçme dhe ligje të drejta. Nëse njerëzit i 



Ajetullah Xha'fer Subhani 

  13  
 

zbatojnë këto rregulla dhe ligje: “…Ata do kishin furnizim 

me bollëk nga qielli dhe toka…” (Sure “A‟raf”, ajeti 96). 

 “Hallalli i Muhamedit - hallall deri në Ditën e Gjykimit; harami 

i Muhamedit - haram deri në Ditën e Gjykimit.” 

 

 9- Ata besojnë se moralet islame të pëlqyeshme tek 

Allahu janë: e vërteta, amaneti, turpi, trimëria, puna, nderi, 

përhapja e paqes, pajtimi në mes njerëzve, dashamirësia, 

vëllazëria etj.  

 Po ashtu, ata besojnë se Islami paralajmëron për 

moralet e papëlqyera e të ndaluara si: gënjeshtra, 

përgojimi, tradhtia, përtacia, pirja e pijeve alkoolike, 

ngrënia e haramit, kamata, vjedhja, kurvëria, 

homoseksualiteti, kopracia, çrregullimi, zbulimi i grave, 

mendjemadhësia etj. 

 

 10- Ata kanë mendimin se muslimanët, me gjithë 

ndryshimin e tyre në medh‟hebe, sekte e tarikate të 

ndryshme, ata janë ymet (bashkësi) i përbashkët. Ata janë 

vëllezër në fe, siç thotë Zoti i Madhëruar në Kur‟anin e 

shenjtë: “S‟ka dyshim, se besimtarët janë vëllezër. Bëni 

pajtim ndërmjet vëllezërve tuaj!” (Sure “Huxhurat”, ajeti 

10).  

Dhe: “…me dhuntinë e tij u bëtë vëllezër…” (Sure “Ali 

Imran, ajeti 103). 

Dhe: “Ju jeni populli më i dobishëm, i ardhur në mesin e 

njerëzve…” (Sure “Ali Imran”, ajeti 110). 
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 11- Ata besojnë se çdo përpjekje që ka për qëllim 

përçarjen e muslimanëve, futjen e urrejtjes dhe të 

armiqësisë mes tyre, përhapjen e shpifjeve e trillimeve dhe 

devijimin e tyre prej Kitabit (Kur‟anit) dhe Synetit (fjalët 

dhe veprat e Profetit), është e ndaluar (haram) në Sheriatin 

Islam dhe e dënuar. Allahu i Madhuar thotë në Kur‟anin e 

shenjtë: “Ata që duan të përhapin shpifjet e turpshme 

(ose imoraliteti) ndër besimtarët, i pret një dënim i 

dhembshëm në këtë botë dhe në Tjetrën; Allahu i di të 

gjitha e ju nuk i dini.” (Sure “Nur”, ajeti 19). 

 

 12- Ata besojnë se burimet e Fikhut (teologjia) islam 

janë katër: Kitabi (Kur‟ani), Syneti {fjalët dhe veprat e 

Profetit Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!), El – Ixhmau (konsensusi i dijetarëve) 

dhe Akli (logjika).  

 Nuk është i lejueshëm zbatimi i atyre ligjeve, të cilët 

janë në kundërshtim me këto katër burime, sepse: “E kush 

nuk gjykon me atë që e ka zbritur Allahu, ata janë 

mohues.” (Sure “Maide”, ajeti 44) 

 

 13- Shiiat gjenden në mbarë botën dhe nuk janë të 

fshehur. Ata gjenden në Arabinë Saudite, në Iran, në Irak, 

në Liban, në Bahrejn, në Afganistan, në Pakistan, në Egjipt 

etj... Ata, gjatë gjithë historisë islame, kanë patur dhe 

vazhdojnë të kenë qeveri, dijetarë, shkrimtarë, poetë, 
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filozofë, mendimtarë, shkolla, botime, biblioteka, ligjërues 

e udhëzues. 

 

 14- Shiiat, po ashtu, quhen (xhaferijetu), sepse Imam 

Xhafer Sadiku (Paqja qoftë mbi të!), nipi i Profetit Muhamed 

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

tij!), u përpoq në përhapjen e diturive të Profetit. Shiiat i 

morën nga ky imam këto dituri. Po ashtu, shiiat quhen 

(imamijetu), sepse ata thonë se Profeti Muhamed (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) emëroi 

mbas tij dymbëdhjetë imamë. 

 

 

 

Dëshmi të arta 

 

 Edhe pse kundërshtarë të shumtë flasin dhe hedhin 

parulla të rreme mbi medh‟hebin e Ehli Bejtit, ka dijetarë të 

drejtë nga Ehli syneti, të cilët shënuan fjalë të qarta e të 

sakta për këtë medh‟heb. Disa nga ata e quajnë edhe 

medh‟hebin e pestë dhe të tjerët e konsiderojnë si pasqyra 

e kthjellët e Islamit.  

Ja disa nga dëshmitë e tyre:  

 1- Imami i madh, Shejhu i Azharit, Mahmud 

Sheltut ka thënë: “Vërtet, medh‟hebi Xha‟feri, i njohur me 

si medh‟hebi shiit i imamit të të dymbëdhjetëve, lejohet me 

sheriat që të ndiqet, njësoj si medh‟hebet e tjera të Ehli 
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synetit.” (Islamuna, i Rafiiut; f. 59. Kjo fetva u botua në 

revistën “Risaletul islam”, e cila botohet në Egjipt.) 

 2- Shejhu i Az‟harit, doktor Muhamed Muhamed El 

Fehham ka thënë: “Unë isha nga ithtarët e Shejh Mahmud 

Sheltutit. E pëlqeja shumë moralin e tij, dijen e tij, njohuritë 

e gjera që kishte, aftësitë e tij në gjuhën dhe letërsinë arabe, 

në tefsijrin e Kur‟anit dhe në studimet e parimeve të 

jurisprudencës. Ai nxori fetvanë për ndjekjen e medh‟hebit 

të shiiave imamij. Unë nuk dyshoj në këtë, sepse sipas 

mendimit tim, kjo fetva e tij qëndron mbi këtë parim. 

Allahu e mëshiroftë Shejh Sheltutin, i cili e hodhi 

vështrimin nga ky kuptim fisnik! Ai do të qëndrojë i 

përjetshëm me fetvanë e tij të qartë e guximtare për lejimin 

e zbatimit të medh‟hebit të shiiave imamij.” (Islamuna; f. 

59) 

 3- Thirrësi, Shejh Muhamed el Gazalij në librin 

“Difaun anil akijdeti ue sheriah”, në faqen 257 thotë: “Besoj 

se fetvaja e profesorit të madh, Shejh Mahmud Sheltut ka 

hapur një rrugë të gjerë dhe është një kthesë për përpjekjet 

e qeveritarëve dhe dijetarëve për të përgënjeshtruar 

pretendimet e orientalistëve, të cilët thonë se smira do ta 

hajë ymetin (bashkësinë) para se të bashkohen radhët e saj 

nën flamurin e përbashkët.” Kjo fetva, sipas mendimit tim, 

është fillimi i rrugës dhe puna e parë. Pa dyshim, se shiiat 

besojnë në shpalljen e Muhamedit. Ata janë si të gjithë 

muslimanët dhe nuk mendojnë se ka njeri, nga të parët e të 

pasmit, më të madh sesa “Sadikul Emijni” (i vërteti dhe 

besniku).” 
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 4- Doktor Mustafa Rafi‟ij ka thënë: “Ato dy 

medh‟hebe - ka si qëllim imamitët dhe zejditët- janë të 

vetmit nga grupacionet e shiave që kanë afrimitet me 

medh‟hebet e ehli synetit dhe është e rregullt ndjekja sipas 

rregullave të tyre.” “Nuk shoh asnjë pengesë në vendosjen 

e Medh‟hebit Xha‟ferij përkrah medh‟hebeve të tjera.” 

(Islamuna; f. 32 dhe 59)   

 5- Hasan el Bena ka thënë: “Dijeni se synitët dhe 

shiat të gjithë janë muslimanë. Ata i bashkon një fjalë e 

vetme “La ilahe il-lallah Muhammed Resulullah” (Nuk ka 

Zot tjetër përveç Allahut dhe Muhamedi është i Dërguari i 

Tij).” Ky është parimi i besimit, ku synitë dhe shiat 

bashkohen me njëri-tjetrin. Ndërsa ndryshimet mes tyre 

janë çështje që mund të afrohen mes tyre.” (Dhikrajat la 

Mudhekkirat, i Umer et Telmisani; f.249 dhe revista “El Alem”, 

nr. 519,f.40) 

 6- Profesor Ahmed Bekr el Misrij, profesor i 

Sheltutit dhe i Ebi Zuhretu ka thënë: “Shiitët imamitë janë 

muslimanë. Ata besojnë në Allahun, në Profetin, në 

Kur‟anin dhe në çdo gjë që solli Muhamedi (Paqja dhe 

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

shiiat imamitë, si në kohët e shkuara, edhe tani, ka juristë 

shumë të mëdhenj dhe dijetarë në çdo fushë. Ata janë 

mendimtarë të thellë dhe njohës të gjerë. Shkrimet e tyre 

janë me qindra e mijëra, ku shumë prej tyre i kam lexuar.” 

(Tarihul Teshriul islamij) 
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 7- Shejhu i Az‟harit, Sejjid Muhamed Tantavi ka 

thënë: “Pa dyshim, muslimanët synitë dhe shiia besojnë në 

Allahun dhe në të Dërguarin e Tij. Ndryshimi i 

mendimeve nuk e pakëson shkallën e besimit të njerëzve.” 

(Revista “Risaletu Thakalejni”, nr. 12, i vitit të parë të botimit, 

1413 hixhri. F. 252-253.) 

 8- Profesor Mahmud Sertavij, Rektor i Fakultetit të 

Sheriatit në Universitetin jordanez dhe një nga myftitë më 

të njohur, ka thënë: “Unë them po atë që kanë thënë të 

shkuarit tanë të mirë: Shiiat imamitë janë vëllezërit tanë në 

fe. Ata kanë te ne të drejtën e vëllazërisë, e gjithashtu, edhe 

ne tek ato. Ato mendime dhe pikëpamje të ndryshme që 

gjenden mes nesh dhe atyre, janë te degët e fesë.” (I njëjti 

burim i lartpërmendur, f. 90)  

 9- Profesor Abdul Fetah Abdul Meksud ka thënë: 

“Unë besoj se shiiat janë ballina e saktë e Islamit dhe 

pasqyrë e pastër. Kushdo që do të shohë Islamin, ta shohë 

nëpërmjet besimit të shiiave dhe nëpërmjet punëve të tyre. 

Historia është dëshmuesja më e mirë për ato që kanë bërë 

shiiat dhe për shërbimet e mëdha që kanë dhënë në fushën 

e mbrojtjes së besimit islam. Vërtet, dijetarët e nderuar 

shiitë kanë luajtur rol të madh në fusha të ndryshme, ku 

askush nuk mund ta bëjë. Ata sakrifikuan dhe luftuan 

shumë për hir të lartësimit të Islamit, për përhapjen e 

mësimeve të tij të çmuara, për udhëzimin e njerëzve dhe 

për drejtimin e tyre kah Kur‟ani.” (Fi sebijli vahdetil 

islamijeh) 
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 Shoqata “Flladi” sjell në duart e lexuesve librin 

“Shiizmi në karvanin e historisë”, të eruditit shejh Xhafer 

Subhani, me qëllim që muslimanët të njihen me këtë 

medh‟heb. Falënderojmë të gjithë bashkëpunëtorët.  

Allahu na bëftë prej besimtarëve të drejtë dhe na e largoftë 

urrejtjen dhe armiqësinë nga zemrat tona!  

 

VULLNET MERJA 

Kryetar i shoqatës “Flladi” 
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HYRJE 

 

 Një njeri nuk nxjerr ndonjë përfundim të ri kur thotë 

se periudha kohore që dëshmon misionin e begatë të vulës 

së Profetëve, të Muhamedit, (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), si dhe vitet e shkurtra të 

jetës së tij, përbëjnë modelin e paparë ndonjëherë, përbëjnë 

një transformim madhështor në jetën njerëzore. Në të 

njëjtën kohë, një gjë të tillë e dëshmon edhe diagrama, e 

cila është një tregues i largpamësisë rrjedhëse të modelit 

qiellor dhe të legjislacioneve të shenjta.  

 Kohëzgjatja dhe i përcaktimit të kufijve të shtrirjes 

së misionit të Profetëve dhe të misionit të Muhamedit, 

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

tij!), në atë kohë ishte shumë i vështirë, për arsye të 

pengesave të panumërta dhe degradimit të madh 

shoqëror. 

 Thirrja për të realizuar shpejt një transformim ideor 

dhe ideologjik në jetën njerëzore në gadishullin ku 

mbizotëronte mashtrimi dhe gjakderdhja shkon paralel me 

nevojën e ngutshme për fillimin e kësaj thirrjeje qiellore në 

tokë. Kjo thirrje ndihmon forcën e madhe të këtij ndikimi 

pozitiv në shoqërinë e kohës dhe përcakton trajektoren e 

saj, përmes vizionit të ndryshëm transformues e 

reformues, si dhe përmes mënyrës së bashkëveprimit të 

përditshëm në harmoni me ngjarjet e jetës, me zhvillimin e 
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tyre, me kuptimin e vërtetë të imazhit, me qëllimin e 

krijimit të njeriut dhe rolin e tij në ndërtimin e jetës. 

 Këto të vërteta nxjerrin në pah edhe përpjekjen e 

madhe të poseduesit të Mesazhit hyjnor të Profetit 

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

familjen e tij!), për realizimin e këtij misioni dhe për 

qëndrueshmërinë e shtyllave të tij. Gjithë njerëzimi, 

anembanë botës, pa një humbje të dukshme në vlera e 

ibndje, pa një përzierje në ideologjitë përgjithësuese e në 

këndvështrimet ideore të saj. Prandaj njerëzimi i dedikohet 

kësaj rruge të përcaktuar nga linja qiellore dhe metodikate 

të sakta. Çdo rishikim i vlerave përgjithësuese që 

ekzistonin në atë kohë përbënte standartin bazë dhe 

përcaktonin një grup sjelljesh individuale e shoqërore. Ky 

realitet shoqëror tregonte qartë tragjedinë e thellë që 

përjetonin këta popuj në ato kohë. 

 Legjislacioni sundues në atë kohë përceptohej nga 

masat si burim i vendimit zakonor, legjislativ, drejtues dhe 

rregullues i çështjeve të shoqërisë njerëzore. Vazhdimësia e 

mendimit të tyre përmblidhet në tri pika kryesore, të 

njohura si shtyllat bazë:  

Jehudët, të cilët kishin një pozitë ideore dhe ideologjike. 

Kristianët, të cilët përbënin një fuqi ekonomike të madhe. 

Ata ishin pronarë të mallrave dhe të burimeve të mallrave, 

ishin ekzekutues dhe menaxhues të fateve të njerëzve. Ata 

e shtrinin veprimtarinë e tyre deri në vendet dhe kufijtë më 

të largët. 
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 Duke qënë zotërues të jetës materiale dhe 

shpirtërore të njerëzve ata përcaktonin edhe të gjitha 

standardet e moralit, parimet zakonore, marrëdhëniet 

shpirtërore e shoqërore, dhe ndikonin në gjithçka që 

zhvillohej nën diktatin e tyre deri në kufijtë më të largët të 

qendrave që administronin. 

 Këto qendra të shthurura vepronin me përkushtim 

për ta zbritur njeriun nga pozita e tij madhështore në të 

cilën e dëshironte Allahu i Madhëruar. Ata donin ta 

shmangnin njeriun nga roli i madh për të cilin u krijua. 

Allahu e pati deklaruar qartë misionin për të cilin e krijoi 

njeriun kur u tha engjëjve: “Vërtet Unë po krijoj në tokë 

një mëkëmbës”1.  

 Ata veprojnë me përkushtim që ta errësojnë 

plotësisht të vërtetën e madhe për të cilën u krijua njeriu, 

në mënyrë që njeriu të mbetet përherë i verbër. Në këtë 

mënyrë ata synonin të shtrijnë kthetrat e tyre djallëzore 

dhe të orientojnë njeriun të veprojë i nxitur nga epshet e 

tyre të devijuara. 

 Mbetjet e mesazheve të mëparshme hyjnore janë 

cungime të servirura, prandaj nuk duhet të merren si 

orientim për t‟u përballur me rrymat falsifikuese, me 

gënjeshtrat e mashtrimet, të cilat e fshinë imazhin e tyre.  

Dërgimi i Profetit Muhamed, (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), përshkruhet më së miri 

në thënien e Xhafer ibn Ebu Talibit, kur iu drejtua 

                                                           
1 Sure “Bekare”, ajeti 30. 
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Nexhashit: “I nderuar mbret! Ishim një popull injorant, që 

adhuronim idhujt, hanim ngordhësira, bënim vepra të pahijshme, 

bënim kurvëri, dëmtonim komshinjtë dhe i forti hante të 

dobëtin”.  

 Kjo gjë ndodhi kur këto qendra shtoheshin 

vazhdimisht dhe synonin shuarjen e vlerave njerëzore. 

Thirrja e brishtë islame dhe misionari i saj, Muhamedi, 

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

tij!), përballeshin me këto situata dhe ndikimin e tyre të 

pamasë. Kjo ishte përballja më e dhunshme dhe më e egër. 

Ishte një luftë e pashembullt vrastare, e cila derdhi shumë 

gjak dhe hapi shumë plagë. Gjatë këtyre viteve as i 

Dërguari i Allahut, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) dhe as bashkëkohësit e tij të zgjedhur 

nuk njohën rehati dhe qetësi. 

 As i Dërguari i Allahut, (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe as bashkëkohësit e 

tij nuk u lëkundën përballë këtyre vështirësive, por 

qëndruan duke bërë përpjekjeje dhe sakrifica të 

panumërta. Ata derdhën edhe gjakun e pastër të 

mbështetësve për hir të fesë së Profetit Muhamed, (Paqja 

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

 I Dërguari i Allahut, (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), mundi të ngrejë në tokë 

qeverinë e Allahut të Lartësuar dhe të bëjë të qëndrueshme 

shtyllat e fesë Islame, edhe në këto kushte tejet të vështira.  

Forcat e këqija nuk reshtën së përpjekuri për të 

kundërshtuar përhapjen e Mesazhit hyjnor të të Dërguarit 
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të Allahut, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), por nuk gjetën kushte të përshtatshme për 

mësymjen e tyre. 

 I Dërguari i Allahut, (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), e dinte më së miri se 

pika e dobët e këtij populli ishte përçarja e tyre. Armiqtë e 

fesë bënin çdo gjë për të lëkundur shtyllat e mosbesimit. 

Ata përpiqeshin pa u ndalur për të zbatuar ideologjitë e 

tyre dhe për të depërtuar midis banorëve vendas duke 

nxitur përçarjen. Ky ishte rreziku dhe dëmi më i madh që 

ata mund të bënin. Për këtë arsye i Dërguari i Allahut, 

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

tij!), dilte hapur dhe qortonte përçarjen e popullit të tij, 

duke i paralajmëruar ata me zjarrin e Xhehennemit. 

 Por ajo që i frikësohej më shumë i Dërguari i 

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

familjen e tij!), ishte mendimi se ç‟do të ndodhte kur të 

ndërronte jetë i Dërguarit i Allahut, (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ai kishte frikë 

se armiqtë e fesë do të gjenin rastin e favorshëm për të 

realizuar përçarjen e besimtarëve muslimanë.  

 Kështu ndodhi. Populli u përça në fraksione, rryma 

e grupe. Çdonjëra prej tyre mohonte tjetrën, hidhte mbi të 

akuza të padrejta e shpifje. Muslimanët, në vend që të 

merreshin me armiqtë, u morën me vrasjen dhe me 

torturimin e vëllezërve të tyre. Mbi këtë popull ra një 

epidemi e pashërueshme, e cila filloi të përhapej e të 
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lulëzonte dhe muslimanët nuk kujdeseshin për shërimin e 

saj. 

 Pas viteve të vështira të përçarjes, muslimanët, në 

fund të ciklit, filluan të shërojnë plagët që ia patën hapur 

vetë vetes së tyre. Por prapambetja e tyre në të gjitha 

nivelet, i la ata përsëri në kthetrat e kolonizatorëve e të 

armiqve të Allahut dhe të të Dërguarit të Tij, (Paqja dhe 

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

Përçarja vijoi të përhapej dhe përpjekjet për bashkim ishin 

të kota.  

 Po të hedhim një vështrim të shpejtë dhe të shohim 

atë që ndodh në vendet muslimane, duke filluar nga 

Palestina, në Liban, Afganistan, Bosnjë-Hercegovinë, 

Somali, etj. do të vemë re një pamje të dhimbshme e 

tragjike, me skena të rënda si pasojë e kësaj përçarjeje. 

 Do të duheshin përpjekje të sinqerta që të tërheqin 

vëmendjen te burimi i sëmundjes dhe te shërimi i saj. 

Sigurisht që duheshin marrë masa edhe për të parandaluar 

situata të tjera më të rrezikshme, të cilat mund të lindnin 

çdo ditë në vendet islame.  

 Nuk e teprojmë, nëse themi se Republika Islamike e 

Iranit dhe themeluesi i saj, Imam Khomeinin, (Allahu qoftë i 

kënaqur me të!), është kënaqësia e Allahut të Lartësuar, si 

dhe mirësia e madhe e Imamit që jo vetëm e përcaktoi dhe 

e lokalizoi sëmundjen, por edhe e shëroi plotësisht atë. 

Një përmbledhje e shkurtër e një grupi direktivash të 

Imamit të nderuar, (Allahu qoftë i kënaqur me të!), na bën të 

qartë aftësinë diagnostikuese dhe vendosjen e dorës së tij 
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në vendin e sëmurë. Është e dobishme thirrja e tij, për ta 

kthyer vëmendjen te shërimi i sëmundjes, para se të mos 

merremi me gjëra të tjera. 

 Në thirrjen e tij, (Allahu qoftë i kënaqur me të!), 

drejtuar haxhinjve, që vizitonin Shtëpinë e Shenjtë të 

Allahut, në vitin 1399 të Hixhrit, thotë: “Nga detyrat e këtij 

grumbullimi madhështor është thirrja e njerëzve dhe e 

shoqërive islame drejt unitetit të fjalës, shmangia e 

konflikteve dhe e kontradiktave ndërmjet muslimanëve. 

Është detyrë e predikuesve, e këshilltarëve dhe e 

shkrimtarëve t‟i japin rëndësi kësaj çështjeje jetike e të 

krijojnë një front për forcimin e unitetit të frontit, unitetit të 

fjalës ndaj skllavërimit të fuqive të huaja djallëzore, 

kolonizuese e shfrytëzuese, si dhe për triumfin e 

vëllazërisë islame mbi të gjitha problematikat. Ai thoshte: 

“Nuk ka Zot tjetër, përveç Allahut!” O muslimanë të botës! O 

ithtarë të shkollës së njësimit! Çdo fatkeqësi e vendeve 

islame vjen nga kontradikta e fjalës, nga mosharmonia, 

kurse triumfi vjen nga uniteti i fjalës dhe harmonia”. Këtë e 

ka bërë të qartë Allahu i Lartësuar në një fjali të vetme: 

“Bëhuni si një trup i vetëm me litarin e Allahut, të gjithë së 

bashku e mos u përçani! Të bëhesh një trup i vetëm me 

litarin e Allahut, do të thotë të bashkohen të gjithë 

muslimanët për hir të Islamit, në drejtim të Islamit dhe të 

interesave të muslimanëve dhe të shmangin përçarjen, 

copëtimin e fraksionizmin, të cilat janë bazat e çdo 

fatkeqësie e prapambetjeje”. 
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 Përpara një delegacioni me dijetarë të mëdhenj të 

Mekës dhe të Medines, në vitin 1399 të Hixhrit, ka thënë: 

“Simboli i triumfit të muslimanëve, në fillimet e Islamit, ka 

qenë uniteti i fjalës dhe forca e besimit”. 

 Sikur të ishte uniteti i fjalës dhe qeveritë e popujve 

islamë të ishin të pandarë, nuk do të kishte ndodhur që një 

miliard banorë muslimanë të qëndronin nën kontrollin e 

forcave të huaja. Sikur kjo fuqi e madhe hyjnore të 

shoqërohej me forcën e besimit dhe të gjithë së bashku të 

ecnin si vëllezër në rrugën e Islamit, asnjë fuqi nuk do t‟i 

mposhtte ata. 

 Allahu e mëshiroftë atë që siguroi dhe përforcoi 

rëndësinë e sekretit të triumfit të muslimanëve në fillimet e 

para të Islamit, pavarësisht numrit të vogël të tyre dhe 

mundësive të pakta. Ndërsa sot është e kundërta. 

Muslimanët janë më shumë dhe mundësitë i kanë më të 

mëdha.  

 O muslimanë të botës! Çfarë ju pengon ju? Ju keni 

qenë superfuqi në fillimet e Islamit, megjithëse ishit më të 

pakët në numër, kundrejt fuqive të mëdha, ndërsa tani jeni 

një popull madhështor islam e njerëzor. Sot jeni mbi një 

miliard njerëz dhe keni burime të mëdha, të cilat janë armë 

e madhe! A e dini se të gjitha të këqijat tuaja fshihen te 

përçarja dhe kontradiktat ndërmjet parisë së vendeve tuaja 

dhe për më tepër, ndërmjet jush?!” 

 Gjithashtu, ai tha: “Nxitja e kontradiktave ndërmjet 

fraksioneve islame janë plane kriminale, të kurdisura nga 

fuqitë përfituese, nga kontradiktat ndërmjet muslimanëve, 
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në bashkëpunim me funksionarët e sulltanëve tiranë. Ata e 

ndezin zjarrin e mosmarrëveshjeve në mënyrë të 

vazhdueshme. Çdo ditë ngrenë kurthet e tyre dhe në çdo 

etapë zbatojnë një plan për nxitjen e mosmarrëveshjeve, 

duke shpresuar shkatërrimin e kështjellës së njësimit e të 

unitetit ndërmjet muslimanëve”. 

 Imazhi fillon e bëhet më i qartë gjatë leximit të 

ligjëratës së Imam Khomeinit, (Allahu qoftë i kënaqur me të!) 

dhe të këshillave të tij të vazhdueshme ndaj të gjithë 

muslimanëve, veçanërisht gjatë ritualit të Haxhit, i cili 

përbën grumbullimin më të mirë islam, ku marrin pjesë një 

numër i madh muslimanësh nga të gjitha anët e botës.  

 Në një kongres madhështor, që i dedikohej 

muslimanëve për studimin e shërimit të problematikave 

dhe të ibndjeve të tyre, Imami i nderuar, (Allahu qoftë i 

kënaqur me të!), këmbëngulte në nxitjen e këtyre çështjeve të 

rëndësishme për jetën në islam të muslimanëve. Ai nuk e 

ka fshehur përpjekjen e tij për një gjë të tillë. 

 Kthimi te ligjëratat fetare të Imam Khomeinit, 

(Allahu qoftë i kënaqur me të!), na bën të qartë thellimin e 

direktivës së tij për këtë çështje jetike dhe të mprehtë. 

 Po sjellim një shkurtesë të direktivave të Imam 

Khomeinit, (Allahu qoftë i kënaqur me të!), drejtuar 

pelegrinëve: “Është detyrë e vëllezërve iranianë dhe shi‟itë, 

në të gjitha vendet e botës islame, që të shmangen nga 

veprat e sëmura, që çojnë në përçarjen e radhëve të Islamit, 

që të largohen nga formësimi i namazeve në grup e shtëpi 

dhe nga veprat që mund të bien në kundërshtim me 
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legjislacionin islam, si vendosja e artopalanteve në mënyrë 

joharmonike, hedhja e vetes mbi varret e pastra. Është i 

detyruar prezantimi te grupet e Ehli Sunetit. 

 Është e domosdoshme dhe e mjaftueshme, në të dy 

rastet, zbatimi i vendimit të gjykatësit të Ehli Sunetit, edhe 

nëse merret për ju një ndëshkim i rëndë. Të gjithë motrat 

dhe vëllezërit në fe duhet ta kenë të qartë se një nga 

shtyllat filozofike të ritualit të Haxhit është gjetja e 

mirëkuptimit dhe mbjellja e vëllazërisë ndërmjet 

muslimanëve”.  

 Janë dhe shumë ligjërata të tjera fetare të 

rëndësishme. Ftojmë të gjithë muslimanët që t‟i lexojnë ato. 

Në këtë linjë Republika Islamike e Iranit vazhdoi ecurinë e 

saj për unitetin e fjalës së muslimanëve. Edhe pasi ndërrojë 

jetë Imam Khomeini, (Allahu qoftë i kënaqur me të!) 

vazhdojnë ta përforcojnë unitetin e fjalës dhe të mendimit 

në çdo ngjarje në vend, me gjuhën e udhëheqësit të tyre. 

 Si përfundim, ky libër që keni në dorë, është një 

ftesë për të perceptuar këto realitete, në përputhje me 

kufijtë për të cilat folëm më parë. Kjo vepër pasqyron një 

imazh të vërtetë dhe flet për madhështinë e ofensivës së 

jobesimtarëve, të cilët dëshirojnë copëtimin e ummetit 

islam, duke e përçarë. 



Shiizmi në karvanin e historisë 

 30    
 

Natyrisht, nuk duam të mbrojmë me të padrejtë këtë 

legjislacion qiellor, por duam të shmangim mëkatarët që 

duan ta shkatërrojnë.  

 Drejtoria e Çështjeve të Arsimit dhe Kërkimeve 

është marrë me botimin e librit, në mënyrë që të gjithë 

njerëzit, veçanërisht muslimanët të njihen më nga afër me 

shi‟itët. 
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PRINCIPI I SHIIZMIT DHE HISTORIA  

E PËRHAPJES SË TIJ 

 

 Shumë shkrimtarë pretenduan dhe pretendojnë se 

Shiizmi, si të gjitha sektet e tjera islame, është pjellë e 

konfrontimeve politike. Disa të tjerë thonë se është si 

rezultat i polemikës së fjalëve dhe luftës ideologjike.  

 Kështu filluan të kërkojnë edhe datën e shfaqjes dhe 

të përhapjes së tij në arenën islame. Ata e mendonin dhe e 

mendojnë se Shiizmi është një fenomen i ri në shoqërinë 

islame. Tokat me popullsi të përbërjes shiite, i shihnin 

sikur janë të tilla si rezultat i ngjarjeve dhe zhvillimeve 

politike, shoqërore e ideologjike, të cilat çuan në krijimin e 

këtij fraksioni si të tillë. 

 Ndoshta ky imazh i gabuar për konceptin e Shiizmit 

i shtyu ata që kishin këto pretendime në përpjekjet për të 

rrëzuar konceptin e tyre për përhapjen e këtij medhhebi 

dhe për paraqitjen e një komentimi më të saktë. Sikur këta 

studiues të thelloheshin në studimet e tyre në lidhje me 

historikun e përhapjes së tezave ideologjike dhe 

intelektuale mbi të cilat u ndërtua Shiizmi, do ta mësonin 

në mënyrë të qartë dhe pa të meta se ky sekt ka në thelibn 

e formimit të tij dhe të bazave të themeleve të tij, shtrirjen 

reale të mendimit ideologjik fetar islam mbi të cilin është 

ndërtuar. 
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 Disa të tjerë mendojnë se Shiizmi shfaqet me 

imazhin e tij më të qartë nëpërmjet përkrahjes së 

këshilltarit që zgjodhi i Dërguari i Allahut, (Paqja dhe 

shpëtimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), si 

pasardhës të tij me urdhër të Allahut të Lartësuar që të jetë 

komandant dhe Imam për njerëzit, ashtu siç ka qënë i 

dërguari i Allahut, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!). Vërtetësia e kësaj përhapjeje është 

shoqërimi i saj me përhapjen dhe kristalizimin e mendimit 

islam. Kristalizimin e këtij mendimi duhet ta plotësojmë 

edhe pasi të ndërrojë jetë poseduesi i Mesazhit hyjnor, 

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

tij!), sepse është e domosdoshme që kjo ideologji të ketë 

vazhdimësi të vërtetë dhe të mbartë vlerat e trashigimisë së 

saj.  

 Nëse marrim në konsideratë se Shiizmi 

përqëndrohet në thelb tek vazhdimësia e udhëheqjes së 

këshilltarit, atëherë nuk do të gjenim për të një datë 

historike, me përjashtim të datës historike të islamit dhe 

teksteve të transmetuara nga i Dërguari i Tij, (Paqja dhe 

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

 Autorët më të saktë të librave të haditheve kanë 

transmetuar hadithe të shumta në lidhje me postin e 

këshilltarit të Imamit, Prijësit të besimtarëve. Për këto 

hadithe nuk mund të ngrihet asnjë dyshim, as për forcën e 

tyre argumentuese. Ata konsiderohen si epiqendra 

ideologjike. I Dërguari i Allahut, (Paqja dhe bekimet e Allahut 
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qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), dëshiroi t‟i bënte të 

qëndrueshme themelet e tyre. Ato tregojnë qartaz me 

përgjigjet e mëpastajme të vazhdueshme dhe të vërteta se 

ishin të njëjta me ata që paraprinë epokën e të Dërguarit të 

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

familjen e tij!). Nëse është kështu, atëherë të gjithë ata që iu 

përgjigjën të Dërguarit të Allahut dhe e ndoqën atë 

realisht, konsiderohen nismëtarë të Shiizmit dhe mbartës 

të rrënjëve të të parëve. Shiitët janë muslimanë nga 

emigrantët, (mekkasit) dhe triumfatorët (medinasit). Ato 

që i pasuan shiitët në brezat e mëpasëm qëndruan siç kanë 

qënë në kohën e të Dërguarit në lidhje me çështjen e 

udhëheqjes . Ata nuk u tërhoqën nga askush tjetër. Nuk u 

dhanë pas interesave në këmbim të teksteve. Pasardhësit e 

shiitëve u bënë të besueshëm dhe të dlirë. Ata përshkruhen 

në thënien e Tij të Lartësuar: “O ju që keni besuar! Mos 

nxitoni para (urdhrit të) Allahut dhe të Dërguarit të Tij 

dhe kijeni frikë Allahun! Vërtet, Allahu dëgjon gjithçka 

dhe është i Gjithëdijshëm.”2 Kështu ata u bënë të 

devotshëm me rrënjë e degë ndaj Aliut dhe të afërmve të tij 

të pastërt dhe u shmangën nga sektet e tjera fetare të cilët 

nuk ranë dakort me tekstet e Khilafetit, prijësisë dhe 

komandimit të të afërmve, të cilët i lanë tekstet dhe kapën 

pas interesave. 

 Transmetimet e ardhura nga Profeti i nderuar lidhur 

me të drejtën e ndjekësve të Imamit (shiiave të imamit), të 

                                                           
2 Sure “Huxhurat”, ajeti 1. 
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cilët janë edhe shiiat (ndjekësit) e të Dërguarit të Allahut, 

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

tij!), largojnë çdo dyshim dhe demaskojnë fytyrat e një 

pjese të muhaxhirinëve e mekas që hiqeshin si shiitë, 

përkrahës të Aliut në kohën e Mesazhit hyjnor. Profeti i 

nderuar i përshkroi me fjalët e tij si fitimtarë shiitët. Për të 

eleminuar çdo dyshim lidhur me këtë do të sjellim disa nga 

tekstet e haditheve: 

 

1. Ibn Merdevije transmeton nga Aishja se ka thënë: 

“O i Dërguari i Allahut, cila është krijesa më e nderuar tek 

Allahu”? I Dërguari i Allahut tha: “O Aishe, a nuk e ke 

lexuar: “Vërtet ata që besuan dhe bënë vepra të mira, janë 

krijesat më të mira.”3 4  

2. Ibn Asakir transmeton nga Xhabir Ibn Abdullah, i 

cili ka thënë se ishin tek Profeti, (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe ndërkohë aty erdhi 

Aliu. Profeti tha: “Betohem në Atë që ka në dorë qënien 

time se vërtet ky dhe përkrahësit e tij janë fitimtarë Ditën e 

Ringjalljes”. Dhe zbriti: “Vërtet ata që besuan dhe bënë 

vepra të mira, janë krijesat më të mira”. Bashkëkohësit e 

Profetit, kur vinte Aliu thonin: “Erdhi krijesa më e mirë”.5 

3. Ibn Udej dhe Ibn Asakir transmetojnë nga Ebij Saijd: 

“Aliu është krijesa më e mirë”.6 

                                                           
3 Sure “El Bejjine”, ajeti 7.  
4 Ed Durul Menthur i Sujutit, vëllimi 6, faqe 589. 
5 Ed Durul Menthur i Sujutit, vëllimi 6, faqe 589. 
6 Ed Durul Menthur i Sujutit, vëllimi 6, faqe 589. 
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4. Ibn Udej transmeton nga Ibn Abbas se ai ka thënë 

në momentin që zbriti: “Vërtet ata që besuan dhe bënë 

vepra të mira janë krijesat më të mira”. I Dërguari i 

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

familjen e tij!), i tha Aliut: “Ai je ti dhe përkrahësit e tu që 

Ditën e Ringjalljes do jeni të kënaqur prej Allahut dhe të 

kënaqur në vetvete?” 

5. Ibn Merdevije transmeton prej Aliut se ka thënë: 

“Më ka thënë mua i Dërguari i Allahut, (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!): “A nuk e dëgjon 

thënien e Allahut: „Vërtet ata që besuan dhe bënë vepra të 

mira janë krijesat më të mira‟. Ti dhe përkrahësit e tu, 

takimi im dhe takimi juaj është rrethi, kur të vinë popujt 

për llogaridhënie thërriteni fluturimthi me një hop”.7 

6. Ibn Haxher transmeton tek libri i tij “Es Sauaik nga 

Ummu Seleme”: “Ishte nata ime dhe Profeti, (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), ishte 

tek unë. Aty erdhi Fatimja dhe pas saj Aliu, (Paqja qotë mbi 

ta!). Profeti tha: „O Ali, ti dhe shokët e tu jeni në Xhennet, ti 

dhe përkrahësit e tu jeni në Xhennet”.8 

7. Ibn Ethijr në librin e tij “En Nihaje” transmeton dhe 

thotë se Profeti ka thënë duke iu drejtuar Aliut: “O Ali, ti 

do të prezantosh tek Allahu, ti dhe përkrahësit e tu të 

kënaqur prej Tij dhe të vetëkënaqur do të prezantojnë tek 

Ai armiqtë e tu të zemëruar e të plogështuar”. Pastaj vuri 

                                                           
7 Ed Durul Menthur i Sujutit, vëllimi 6, faqe 589. 
8 Es Seuaiku, faqe 161 botim i "Kulijetul Kahirah" 
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dorën në grykën e tij në mënyrë që t‟i tregojë atij si është 

plogështimi. Ibn Ethijr ka thënë: “Plogështimi është ngrijtja 

e kokës dhe shmangja e shikimit”.9 

8. Zamakhsherij në librin e tij “Er Rabij” transmeton se 

vërtet i Dërguari i Allahut ka thënë: “O Ali, kur të bëhet 

Dita e Ringjalljes do merrem në mbrojtje të Allahut të 

Lartësuar, kurse ti do merresh në mbrojtjen time, fëmijët e 

tu do të merren në mbrojtjen tënde. Do merren përkrahësit 

e fëmijve tuaj në mbrojtjen e tyre”.10 

9. Ahmedi transmeton në librin e tij “El Menakib”se 

Profeti, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) i ka thënë Aliut: “A nuk ke dëshirë që ti të 

jesh me mua në Xhennet. Hasani dhe Husejni dhe 

trashigimtarët tanë pas nesh dhe bashkëshortet tona pas 

trashigimtarëve tanë, si dhe përkrahësit tanë nga e djathta 

dhe e majta jonë?”11 

10. Transmeton Et Tabaranij se i ka thënë, (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) Aliut: 

“Katër të parët që hynë në Xhennet jemi unë, ti, Hasani dhe 

Husejni, trashigimtarët tanë prapa nesh, bashkëshortet 

tona pas trashigimtarëve tanë dhe përkrahësit tonë nga e 

djathta dhe e majta jonë”.12 

                                                           
9 En Nihajetu, lënda "kamea", vëllimi 4, faqe 106. E ka transmetuar 
edhe ibn Haxhr në Es Seuaiku, faqe 154. 
10 Rabiul Ebrar. 
11 Es Seuaiku, faqe 161. 
12 Es Seuaiku, faqe 161. 
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11. Ed-Dejlemij transmeton: “O Ali, vërtet Allahu të ka 

falur ty, trashigimtarët e tu, fëmijët e tu, të afërmit e tu dhe 

përkrahësit e tu. Atëherë përgëzo! Vërtet ti je ekstrakti më i 

mirë i dy barqeve”.13 

12. Ed Dujlemij transmeton nga Profeti se ka thënë: “Ti 

dhe përkrahësit e tu ktheheni tek rrethi i ngushtë dhe më i 

afërt të ngopur e të lumtur, me fytyra të bardha, ndërsa 

armiqtë e tu kthehen tek rrethi të etur e të pikëlluar”.14 

13. El-Megazilij transmeton nga Enes ibn Malik se i 

Dërguari i Allahut ka thënë: “Do të hynë nga Ymmeti im 

në Xhennet shtatëdhjetë mijë veta pa dhënë llogari”. Pastaj 

u kthye nga Aliu e tha: “Ato janë përkrahësit e tu dhe ti je 

Imami i tyre”.15 

14. El Megazilij transmeton nga Kethijr Ibn Zejd i cili ka 

thënë se hyri El A‟amashi te Mensuri dhe duke e parë atë 

tha: “O Sulejman, fol diçka!” Sulejmani tha: “Unë do flas, 

përderisa u ule”. I Dërguari i Allahut më ka thënë: “Më 

erdhi pranë Xhebraili a.s. e më tha që të vendosni unazë 

agate, sepse ai është guri i parë që dëshmoi Allahun me 

njësim, mua me Profetësi, Aliun si këshilltar, fëmijët e tij si 

Imam dhe për përkrahësit e tyre me Xhennet”16 

                                                           
13 Es Seuaiku, faqe 161. 
14 Es Seuaiku, faqe 161. 
15 Menakib El Megazilij, 293. 
16 Menakib El Megazilij, 281. E ka transmetuar El Bahranij në librin 
Gajetul Meram. 
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15. Ka transmetuar Selman El Farisij nga Profeti, (Paqja 

dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), se 

ka thënë: “O Ali, vendos unazë Jemeni që të jesh nga të 

afërmit”. Ai tha:” O i Dërguari i Allahut, kush janë të 

afërmit?” I Dërguari tha: “Xhebraili dhe Mijkaili”. Aliu tha 

përsëri: “E çfarë unaze të vendos, o i Dërguari i Allahut?” I 

Dërguari i tha: “Agat të kuq, sepse ai është një mineral, të 

cilin Allahu e bëri të qëndrueshëm me njësim, mua me 

Profetësi, ty me këshilltar, fëmijët tuaj me Imamet, të 

dashurit e tu me Xhennet dhe përkrahësit e tu e të fëmijve 

të tu me Firdeus”.17 

16. Ibn Haxheri transmeton se kur po kalonte Aliu te 

një grup njerëzish ata u ngritën menjëherë në këmbë. Ai u 

tha: “Kush jeni ju?” Ata thanë: “Nga përkrahësit e tu, o 

prijësi i besimtarëve”. Ai u tha atyre: “Gjë e mirë”. Pastaj 

tha: “O ju, njerëz! Nuk po shoh te ju shenjën e përkrahësve 

tanë si dhe ornamentin e dashurisë sonë”. Ata i zuri turpi. 

Ndërkohë i tha njëri prej tyre: “Të betohemi ty në Atë që ju 

nderoi ju, Ehli Bejtin, që ju përzgjodhi dhe ju bëri të 

dashur, që të na lajmëroje me cilësitë e përkrahësve 

(shiitëve) të tu”. Aliu u tha: “Përkrahësit tanë janë ata që e 

njohin Allahun dhe veprojnë me urdhërin e Allahut”.18 

17. Es Sadduk (306-381 hixhri) transmeton nga Ibn 

Abbasi se ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut të thotë: “Kur 

të ndodhë Dita e Ringjalljes e të shohë qafiri se çfarë ka 

                                                           
17 Ilelu Sheraiu, 158. Botuar në Nexhef. 
18 Es Seuaiku, faqe 161. 
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përgatitur Allahu i Lartësuar për përkrahësit e Aliut si 

shpërblim, afrim, nderim…”19 

Këto kontekste të bashkërënduara e të pasura dhe 

transmetimet e tyre na përshkruajnë Aliun, (Paqja qoftë mbi 

të!), si të veçantë ndërmjet bashkëkohësve të Profetit. Aliu 

përshkruhet me cilësi e shenja me të cilat njihet në jetën e 

Profetit dhe pas jetës së tij, (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Ato, pa dyshim që nuk 

dalin jashtë kontureve të linjës së Profetit, të idesë 

madhështore të islamit, e cila vërteton përkrahjen dhe 

principin e tij, i cili nuk largohet nga përhapja e fesë dhe 

qëndrueshmëria e saj. 

 

Këshillat e Profetit të nderuar, (Paqja dhe bekimet e 

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

Ehli Bejtin e tij (Paqja qoftë mbi ta!): 

 

Qëndrimi i një grupi sahabësh të nderuar rreth Imam 

Aliut, (Paqja qoftë mbi të!), gjatë jetës së Profetit, (Paqja dhe 

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

pasi ai ndërroi jetë, ndodhi si rezultat i këshillave e 

porosive profetike për të drejtën e Imamit dhe Ehli Bejtin e 

tij. Këto këshilla e trondisin zemrën e çdo muslimani që ka 

logjikë. Profeti Muhamed, (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), ka deklaruar haptazi në 

etapa të ndryshme të thirrjes së tij të gjitha të vërtetat e 

                                                           
19 Ilelu Sheraiu, 156. Botuar në Nexhef. 
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dlira. Përmes këtyre të vërtetave ai kërkonte që ashabët e 

tij dhe të gjithë muslimanët të ndjekin Imamin dhe Ehli 

Bejtin e tij, t‟u kthehen çështjeve të fesë dhe të gjithë 

çështjeve që shqetësojnë njerëzimin.  

Kjo ishte një shtytje për një pjesë të madhe të sahabëve 

dhe pasardhësve të tyre për të ndjekur Aliun dhe për t‟i 

dhënë përparësi atij e jo dikujt tjetër në drejtimin e të gjitha 

çështjeve fetare. Kjo ndodhte për arsye të farës që mbolli 

Profeti i nderuar, e cila lulëzoi dhe u zhvillua, pasi ai 

ndërroi jetë, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!). Nëse për çdo fenomen do të kishte një 

shkak, atëherë fenomeni i shiizmit u zhvillua si ndikim i 

këtyre këshillave Profetike, i këtyre e ovacioneve atërore që 

hasim në këto hadithe. Këtu po paraqesim shkurtimisht 

disa prej tyre: 

 

1. Hadithi Thakalejn  

Profeti i nderuar, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!), e lajmëroi ymmetin e tij dhe e sqaroi 

se ku të bazohen dhe ku të strehohen pas vdekjes së tij. 

Këtë e bëri me thënien e tij: “O ju njerëz! Unë ju kam lënë 

juve dy gjëra të rëndësishme (thakalejn), të cilat, nëse i 

merrni, nuk keni për të humbur. Ata janë: Libri i Allahut 

dhe dhe pasardhësit e mi, Ehli Bejti im”.20 

                                                           
20 Kenzul Ummal, vëllimi 1, faqe 44. E ka transmetuar Tirmidhij dhe 
Nisaij nga Xhabiri. 
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Profeti, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), ka thënë: “Vërtet unë kam lënë ato dy gjëra 

të rëndësishme, të cilat, nëse i merrni, nuk keni për të 

humbur pas meje. Ato janë Libri i Allahut, ky litar i zgjatur 

nga qielli në tokë dhe pasardhësit e mi, Ehli Bejtin tim. 

Këto të dyja nuk ndahen, derisa të kthehen te unë. Duke 

ndjekur këto të dyja, do të më pasoni mua”.21 

 Profeti, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), ka thënë: “Vërtet unë po ju lë juve dy 

pasardhës: Librin e Allahut, këtë litar që zgjatet nga qielli 

në tokë dhe pasardhësit e mi, Ehli Bejtin tim. Këto të dyja 

nuk ndahen, deri sa të kthehen te unë”.22 

 Profeti, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), ka thënë: “Unë do t‟ju lë juve dy gjëra të 

rënda: Librin e Allahut dhe Ehli Bejtin tim. Këto të dyja 

nuk ndahen, derisa të kthehen te unë”.23 

 Profeti, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), ka thënë : “Vërtet unë pres që të thirrem 

e do të përgjigjem, kështu që unë do ju lë juve dy gjëra të 

rënda: Librin e Allahut të Lavdishëm e të Lartësuar dhe 

gjenezën time të ngushtë. Libri i Allahut është një litar që 

zgjatet nga qielli në tokë dhe pasardhësit, Ehli Bejtin tim. I 

Buti dhe i Mirëinformuari më lajmëroi mua se ato të dyja 

                                                           
21 Kenzul Ummal, vëllimi 1, faqe 44. E ka transmetuar Tirmidhij nga 
Zejd ibn Arkam. 
22 Musned Ahmed, 3/182 dhe 189. 
23 Mustedrekul Hakim, 3/148. 
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nuk ndahen kurrën e kurrës, deri sa të kthehen në gjirin 

tim, kështu që shikoni se si do të më kundërshtoni mua në 

këto të dyja”.24 

 Profeti, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), në ligjëratën e tij të lamtumirës dhe 

zbritjen e tij në luginën Khum ka thënë: “Sikur unë po 

thërritem e do të përgjigjem. Vërtet unë ju lashë juve dy 

gjëra të rënda. Njëra prej tyre është më e madhe se tjetra: 

Libri i Allahut dhe pasardhësit e mi, Ehli Bejtin tim, kështu 

që shikoni se si do të më kundërshtoni mua në këto të dyja, 

sepse ato nuk ndahen kurrë, derisa të kthehen te unë”.25 

 

2. Hadithi i Anijes (hadijthus Sefijneti) 

Profeti i nderuar, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) e ka krahasuar Ehli Bejtin e tij me 

varkën e Nuhut (Paqja qoftë mbi të!) kur ka thënë: “Vërtet, 

shembulli i Ehli Bejtit tim për ju është si shembulli i varkës 

së Nuhut (Paqja qoftë mbi të!). Kush hipën në të, shpëton 

dhe kush kundërshton të hipë në të, mbyt”.26 

Në një hadith tjetër Profeti, (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), thotë: “Vërtet shembulli 

i Ehli Bejtit tim për ju është si varka e Nuhut (Paqja qoftë 

                                                           
24 Musned Ahmed, 3/17-26. E ka marrë nga transmetimi i Ebi Said el 
Khuderij. 
25 Mustedrekul Hakim, 3/148. E ka marrë nga transmetimi i Zejd ibn 
Arkam. 
26 Këtë e ka transmetuar El Hakimu në Mustedrek me zinxhir 
transmetimi nga Ebi Dherri, 3/151. 
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mbi të!). Kush hipën në të shpëton dhe kush kundërshton 

të hipë në të, mbytet. Vërtet shembulli i Ehli Bejtit tim për 

ju është si porta e Hittatusë për Benij Israilët. Kush hynte 

në të i faleshin mëkatet”.27 Dhe në një hadith të tretë thotë: 

“Yjet janë siguri për banorët e tokës nga mbytja. Ehli Bejti 

im është siguri për ymmetin tim nga përçarja dhe, nëse e 

kundërshton atë një fis prej arabëve, përçahen dhe bëhen 

partia e Iblisit”.28 

Dihet se qëllimi me Ehli Bejt janë një pjesë e zgjedhur nga 

Ehli Bejti i tij. Këtë e ka kuptuar Ibn Haxher dhe ka thënë: 

“Është e mundur që qëllimi me Ehli Bejtin është të sigurojë 

dijetarët e tyre, sepse dijetarët udhëzojnë si puna e yjeve”.  

Qëllimi i krahasimit të tyre, (Paqja qoftë mbi ta!), me varkën 

e Nuhut na tregon se ai që u drejtohet atyre në fe, merr 

degët e bazat e saj dhe shpëton nga ndëshkimi i Allahut, 

kurse ai që i kundërshton ato, i ngjan atij që ngjitet në majë 

të malit për të shpëtuar nga tufani, nga urdhëri i Allahut, 

por që nuk ia vlejti, se u mbyt e u shkatërrua. 

 Krahasimi i tyre me portën e Hittatu është bërë për 

të treguar se Allahu i Lartësuar e bëri këtë portë njërin 

aspekt prej aspekteve të nënshtrimit ndaj Lavdisë së Tij, e 

bëri një bindje ndaj ligjeve të Tij, përmes të cilave fiton 

faljen e Tij. Ai bëri shpëtimin e këtij ymmeti për Ehli Bejtin, 

Profetin e Tij dhe ndjekësit e tyre një aspekt tjetër prej 

                                                           
27 Dyzet hadithe i Nabhanij, faqe 216. E ka marrë nga Et Tabaranij në El 
Eusatu. 
28 Këtë e ka transmetuar El Hakimu në Mustedrek me zinxhir 
transmetimi nga Ibn Abasi, 3/149. 
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aspekteve të nënshtrimit ndaj Lavdisë së Tij dhe bindjes 

ndaj ligjeve të Tij. Dhe ky bëhet shkaku i faljes. 

 Ibn Haxheri i ka sqaruar këto krahasime në një 

hadith ku ka thënë: “Krahasimi i tyre me varkën tregon se 

ai që i do ato, i lartëson si falenderim dhe begati për 

respektin e tyre, ato që veprojnë sipas udhëzimit të 

dijetarëve të tyre janë të shpëtuar nga errësira e 

kundravajtjeve. Ndërsa ai që i kundërshton këto mbytet në 

detin e kufrit dhe të mohimit dhe shkatërrohet në fitoret 

tiranike” Ai thotë: “Porta e Hittatut është quajtur porta 

Erijha Bejtul-Makdes, të cilën Allahu e bëri shtëpinë e 

shenjtë për t‟u nënshtruar dhe për të kërkuar falje, e bëri 

shkak për falje, e bëri që ky ymmet të tregojë dashurinë për 

Ehli Bejtin”.29 

 

3. Dymbëdhjetë Imamët në hadithin e të 

Dërguarit, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!). 

 

 Cilido që shfleton literaturat e haditheve të Profetit 

të nderuar do të gjejë hadithe që kufizojnë dhe përcaktojnë 

numrin e Imamëve pas të Dërguarit dhe shenjat e tyre, por 

pa përmendur emrat e tyre. Ato janë hadithet e 

dymbëdhjetë imamëve, të cilët i transmetohen poseduesit 

të librave të saktë të haditheve. Ato janë në kontekstin e 

                                                           
29 Shih Es Seuaiku, kreu njëmbëdhjetë. 
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vetëm të përcaktimit të të Dërguarit të Allahut, (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), për 

Khilafetin dhe prijësinë. Kjo është arsyeja që ne po i 

përmendim këtu si argument për Khilafetin. I sjellim këtu 

që lexuesi të ketë mundësi t‟i shohë nga afër dhe të mund 

të udhëzohet nga e vërteta që ato përcjellin. Është mirësi 

për mua që të sjell disa nga këto tekste, të cilat vërtetojnë 

njëri – tjetrin: 

 

Dymbëdhjetë imamët: 

1. Bukhariu ka përcjellë nga Xhabir ibn Semre se ka 

thënë se kishte dëgjuar të Dërguarin e Allahut, (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), të 

thotë: “Do të jenë dymbëdhjetë princa”. Tha fjalë që nuk i 

kisha dëgjuar më parë. Pasi i dëgjoi babai im këto fjalë, më 

tha se ai ka thënë: “Që të gjithë janë nga Kurejshët”.30 

2. Transmeton Muslimi që ai të ketë thënë: “Hyra me 

babain tim dhe Aliun, tek Profeti, (Paqja dhe bekimet e 

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

atë të thotë: “Vërtet kjo çështje nuk mbaron deri sa të 

kalojnë në të dymbëdhjetë Khalijfe”. Pastaj foli ca fjalë 

fshehtas me Aliun. E pyeta babain tim se çfarë tha. Babai 

më tregoi se ai tha: “Të gjithë janë prej Kurejshëve”. 

3. Transmetohet nga ai gjithashtu, të ketë thënë: “Kam 

dëgjuar Profetin, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të 

                                                           
30 Sahihu Bukharij, 9/101, Kitabul Ahkam, kapitulli 51 (kreu El i 
istkhlaf). 
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dhe mbi familjen e tij!), të thotë: “Çështja e njerëzve do 

mbetet në kalim, derisa princat e tyre të bëhen 

dymbëdhjetë burra”. Pastaj Profeti, (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), i foli Aliut në 

fshehtësi. Prandaj e pyeta babain tim se ç‟tha i Dërguari i 

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

familjen e tij!). Ai më tha se Profeti, (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), tha: “Që të 

gjithë janë prej Kurejshëve”. 

4. Përsëri transmetohet prej tij i njëjti hadith, veçse nuk 

përmendet në të: “Do mbetet çështja e njerëzve e 

vazhdueshme”. 

5. Muslimi transmeton prej tij gjithashtu, se ka thënë: 

“Kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), të thotë: “Do të 

vazhdojë islami të jetë i lavdishëm deri në dymbëdhjetë 

Khalijfe”. Pastaj tha një fjalë që nuk e kuptova, prandaj e 

pyeta babain tim se çfarë tha. Babai më tha se Profeti, 

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

tij!), tha: “Që të gjithë janë prej Kurejshve”.31 

6. Muslimi transmeton prej tij gjithashtu, që të ketë 

thënë se kishte shkuar tek i Dërguari i Allahut, (Paqja dhe 

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

me mua ishte dhe babai im, të cilin e dëgjova të thotë: “Do 

vazhdojë të jetë kjo fe e lavdishme dhe imune deri në 

                                                           
31 Sahihu Muslim, 6/3. 
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dymbëdhjetë khalijfe”. Pastaj tha një fjalë të fshehur prej 

njerëzve, ndaj e pyeta babain tim se çfarë tha. Babai më tha 

se i Dërguari i Allahut, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin 

mbi të dhe mbi familjen e tij!) tha: “Që të gjithë janë prej 

Kurejshëve”. 

7. Muslimi transmeton prej tij se ka dëgjuar të 

Dërguarin e Allahut, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!), ditën e xhuma, në mbrëmjen e 

gurëzimit të Eslemij të thotë: “Do vazhdojë të jetë e 

qëndrueshme feja deri sa të vijë ora, ose deri sa të jenë për 

ju dymbëdhjetë khalijfe dhe që të gjithë janë prej 

Kurejshëve”.32 

8. Ebu Dauti transmeton nga Xhabir ibn Semre. Ky ka 

thënë se ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut, (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), të 

thotë: “Do vazhdojë të jetë kjo fe e lavdishme deri në 

dymbëdhjetë”. E madhëruan Allahun njerëzit dhe u bë pak 

zhurmë, pastaj i tha një fjalë të fshehtë Aliut dhe unë e 

pyeta babain tim se çfarë tha. Babai më tha se Profeti, 

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

tij!), tha: “Që të gjithë janë prej Kurejshëve”.33 

9. Transmeton Tirmijdhij nga Xhabir ibn Semre i cili ka 

thënë se i Dërguari i Allahut, (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), ka thënë: “Do të jenë 

                                                           
32 Sahihu Muslim, 6/3 -4. 
33 Sahihu i Ebi Daud 2, kitab El Mehdi faqe 207 (botuar në Egjipt). I tillë 
është transmetuar po ashtu në dy rrugë. 
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pas meje dymbëdhjetë princa”. Pastaj foli diçka që nuk e 

kuptova, prandaj pyeta atë që ishte me mua e ai më tha se i 

Dërguari i Allahut, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!), tha: “Që të gjithë janë prej 

Kurejshëve”. 

Tirmijdhij ka thënë: “Ky hadith është i mirë e i saktë 

dhe se është transmetuar edhe nga Xhabiri”. Pastaj 

përmendi mënyrën tjetër të transmetuar nga Xhabiri.34 

10. Ahmedi transmeton në Musnedin e tij se Xhabir ibn 

Semre ka thënë se ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut, (Paqja 

dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), të 

thotë: “Ky ymmet do ketë dymbëdhjetë khalijfe”.35 

11. El Hakimi tek libri i tij “El Mustedrek” transmeton 

se bazuar mbi dy librat e saktë “Njohja e Sahabëve” të Aun 

ibn Xhuhejfeh se babai i tij ka thënë se ishte me xhaxhain e 

tij te Profeti, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) kur tha: “Do vazhdojë të jetë e vlefshme 

çështja e ymmetit tim deri sa të kalojnë dymbëdhjetë 

khalijfe”. Pastaj tha një fjalë me zë të ulët. Prandaj unë e 

pyeta xhaxhanë tim që ishte para meje se çfarë tha. 

Xhaxhai im tha se Profeti, (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) kishte thënë: “O bir, që 

të gjithë janë prej Kurejshëve”.36 

                                                           
34 Sahihu Tirmidhij, 2/45 (botuar në vitin 1342 hixhrij). 
35 Musned Ahmed, 5/86-108. 
36 El Mustedrek ala Sahihejn, (kreu Ma'rifetu Sahabeh) 3/617-618 
(botuar në Indi). 
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12. Transmetohet gjithashtu, në “Senedin” e tij nga 

Xherijr, nga El Mugijre, nga Esh Sha‟abij, nga Xhabir i cili 

ka thënë se kishte qenë tek i Dërguari, (Paqja dhe bekimet e 

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

dëgjuar të thotë: “Do vazhdojë të jetë çështja e këtij ymmeti 

e dukshme deri sa të vijnë dymbëdhjetë khalijfe”. Më pas i 

tha një fjalë të fshehtë Aliut. Babai im ishte më afër se unë 

me të, prandaj i thashë se çfarë tha. Babai më tha se kishte 

thënë: “Që të gjithë janë prej Kurejshëve”.37 

13. Ibn Haxheri ka thënë tek libri i tij “Es Seuaik” se Et 

Tabaranij ka transmetuar nga Xhabir ibn Semre se Profeti 

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

tij!) ka thënë: “Do jenë pas meje dymbëdhjetë princa, që të 

gjithë prej Kurejshëve”. 

Gjithashtu, i Dërguari i Allahut, (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), ka krahasuar 

numrin e khalifeve me numrin e përfaqësuesve tek Benij 

Israilët.38 

14. Ahmedi transmeton me zinxhirin e tij të 

transmetimit nga Mesruku se ka thënë: “Ishim duke 

ndenjur tek Abdullah ibn Mes‟ud. Ai po na lexonte Kur‟an 

dhe dikush i thotë atij: “O babai i Abdurrahmanit, a e keni 

pyetur të Dërguarin e Allahut sa do këtë ymmeti nga 

khalifet?” Abdullah ibn Mes‟udi tha: “Nuk më ka pyetur 

                                                           
37 El Mustedrek ala Sahihejn, (kreu Ma'rifetu Sahabeh) 3/617-618 
(botuar në Indi). 
38 Es Seuaiku, 189. 
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njeri për këtë para teje që kur kam ardhur në Irak”. Pastaj 

tha: “Po, e kemi pyetur të Dërguarin e Allahut, (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe ka 

thënë: “Dymbëdhjetë, sa numri i përfaqësuesve e te Benij 

Israilët”.39 

15. Këtë e gjë e transmeton edhe El Khatijb në librin e 

historisë së tij nga Xhabir ibn Semreh.40 

16. E transmeton atë El Muttekij El Hindij në 

përzgjedhjen e librit “Kenzul Ummal“ nga Ahmedi dhe Et-

Tabaranij tek “Mu‟xhem El Kebijr” si dhe El Hakim tek 

libri “El Mustedrek”.41 

17. Ka thënë Es Sujuti në librin “Tarijkhul Khulefa” me 

zinxhir transmetimi të mirë nga ibn Mes'ud se ai është 

pyetur se sa khalijfe do ketë ky ymmet. Ai ka thënë se e 

kanë pyetur për këtë të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe ka 

thënë: “Dymbëdhjetë, sa numri i përfaqësuesve tek Benij 

Israilët”.42 

Ka edhe shumë transmetime të tjera si këto që 

argumentojnë se numri i imamëve pas Profetit të nderuar, 

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

tij!) është dymbëdhjetë. Në to janë dhe shenjat e tyre, 

cilësitë e tyre dhe numri i tyre. Pamvarësisht kësaj, e 

                                                           
39 Musned Ahmed, 1/389. 
40 Tarijkhu Bagdad, 14/353 nr. 7673. 
41 Muntekhab Kenzul Ummal, bi hamish Musned Ahmed, 5/312. 
42 Tarijkhul Khulefa, 10. 
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rëndësishme është përcaktimi i kredibilitetit dhe 

besueshmërisë së tyre, shenjësimi i burimeve dhe 

personave përkatës. Nga ana tjetër, ato nuk njihen, veçse 

me survejim apo investigim si dhe me inventarizimin e 

shenjave të treguara në këto hadithe. Përmbledhja e tyre 

vijon më poshtë: 

1. Islami do vazhdojë të jetë i lavdishëm. 

2. Feja do vazhdojë të jetë e lavdishme dhe immune. 

3. Feja do vazhdojë të ekzistojë. 

4. Çështja e ymmetit do vazhdojë të jetë e vlefshme. 

5. Çështja e këtij ymmeti do vazhdojë të jetë evidente. 

6. E gjithë kjo sa të kalojnë dymbëdhjetë princa, të cilët 

do jenë që të gjithë prej Kurejshëve. 

7. Derisa ti pasohen ato dymbëdhjetë khalijfe që të 

gjithë nga Kurejshët. 

8. Vërtet numri i tyre është sa numri i kapitenëve tek 

Benij Israilët. 

 Të gjitha këto shenja dhe specifika janë vetëm për 

për dymbëdhjetë imamët e njohur për të dy grupet. Këto 

hadithe janë nga lajmet e fshehta dhe mrekullitë e Profetit 

të nderuar, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) e, veçanërisht, kur përmblidhen në të 

hadithet e dy të rëndave, të varkës, të qënies së Ehli Bejtit 

të Profetit, si siguri për banorët e tokës, ashtu si yjet që janë 

siguri për banorët e qiellit.  

 Dymbëdhjetë imamët janë të njohur ndërmjet 

muslimanëve, të cilët thirren e quhen Shijatul Imamije. I 

pari prej tyre është Aliu, Prijësi i besimtarëve dhe i fundit 
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prej tyre El Mehdiu. Me këto përputhen shenjat. Ai që do 

të studiojë jetën e tyre shkencore, shoqërore dhe politike 

do të konstatojë se ata janë shembulli më i lartë i moralit, 

maja më e lartë në dituri, në vepra, në devotshmëri dhe më 

të diturit për Kur‟anin dhe sunetin. Me ata Allahu i 

Lartësuar e ruajti fenë e Tij dhe lartësoi mesazhin e Tij. 

 Le të shohim se çfarë thonë joshiitët për vërtetësinë 

e këtyre haditheve, si i komentojnë ato me Khalifet që kanë 

patur pushtetin pas Profetit të nderuar, (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Më poshtë po 

paraqesim tekstet e thënieve të tyre: 

 

1. Thënia e tij e dymbëdhjetë është tregues i khalijfeve 

të Benij Umejjes!!! I pari i Benij Umejes është Jezijd ibn 

Muauije dhe i fundit i tyre është Mervan ibn Himar. Numri 

i tyre është dymbëdhjetë. Nuk konsiderohen Othmani, 

Muauije, ibn Zubejr prej Sahabëve, as Mervan ibn El 

Hakem prej Sahabëve, apo që ai ka qënë i mundur, sepse 

njerëzit ranë dakort për Abdullah ibn Zubejr. Nuk ishin 

për lavdi, por për pushtet. Ato ishin: Jezijd ibn Muauije 

dhe biri i tij, Muavije, pastaj Abdulmelik, El Uelijd, 

Sulejmani, Umer ibn Abdulazijz, Jezijd ibn Abdulmelik, 

Hisham ibn Abdulmelik, Uelijd ibn Jezijd, Jezijd ibn Uelijd, 

Ibrahim ibn Uelijd dhe Meruan ibn Muhamed.43 

                                                           
43 Fet'hul Barij fi sherh Sahijh Bukharij, 13/212, botim i Darul Ma'rifeh. 
Në burim thuhet: Numri i tyre është trembëdhjetë. 
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Përgjigjja për këtë është: Sikur i Dërguari të dëshironte 

këtë e të mos synonte lavdërimin e tyre, atëherë çfarë dobie 

do të kishte një lajm i tillë? Si mundet që kjo nuk është 

lavdëruese, përderisa i sheh shenjat e transmetuara e të 

deklaruara qartë në lavdërim, si p.sh.: “Kjo fe do vazhdojë 

të mbetet e lavdishme dhe immune”, apo “çështja e 

ymmetit tim e dobishme dhe e vlefshme”. Më e çuditshmja 

është se bën të parin e Khulefave Jezijd ibn Muauije me 

argumentin se ai e meriton pushtetin. Po si mund ta 

meritojë pushtetin ai që u hakmor në Irak në vitin e parë 

dhe vrau e persekutoi banorët e Medines në vitin e dytë?! 

Të gjitha ditët e tij ishin të mbushura plot me luftëra të 

përgjakshme, me vrasje, grabitje dhe shkatërrime, të cilat 

nuk sjellin asnjë grimcë lavdie, besimi e humanizmi. 

 

2. “Qëllimi se ai posedon dymbëdhjetë Khalijfe pas 

vdekjes së Mehdiut”44 është nga komentimet më të 

çuditshme, sepse lajmet janë të qarta në lidhje me 

khilafetin e tyre me Profetin e nderuar, (Paqja dhe bekimet e 

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

këtë mendim e pyetën Abdullah ibn Mes‟udin për numrin 

e atyre që do marrin pushtetin e këtij ymmeti. 

3. Ibn Haxher transmeton në librin “Fet'hul Barij” nga 

Kadij Ajjad: Me të synohen Khalifet për të cilët njerëzit 

kanë rënë dakort me unanimitet dhe në se ato janë: Ebu 

                                                           
44 Fet'hul Barij fi sherh Sahijh Bukharij, 13/212, botim i Darul Ma'rifeh. 
Në burim thuhet: Numri i tyre është dymbëdhjetë në çdo kohë të 
Islamit deri në Ditën e Kijametit. 
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Beker, Umer, Othman, Ali, Muauije, Jezijd, Abdulmelik 

dhe katër fëmijët e tij, El Velijd, Sulejman, Jezijd, Hisham, 

Umer Ibn Abdul Azijz Ibn Sulejman, Jezijd. Ai tha se ato 

janë shtatë, pas Khulefau Rrashidijn dhe i dymbëdhjeti 

është Velijd Ibn Jezijd ibn Abdulmelik.45 

Akoma vazhdoj të çuditem nga Kadij Ajjad dhe ibn 

Haxher se si i njohin për Khalifet këtadhe thonë se Islami u 

forcua me këta persona ndër të cilët është edhe Jezijd ibn 

Muavije, që ishte pijanec, i shthurur, pinte verë e linte 

namazin, goditi Qaben me katapult. Ai vrau djalin e vajzës 

së të Dërguarit të Allahut, (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), Husein ibn Ali (Paqja 

qoftë mbi ta!), vëllezrit dhe motrat e tij, as'habët më të 

zgjedhur dhe vajzat e tjera të të Dërguarit të Allahut (Paqja 

dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

fëmijë të pafajshëm nga Kerbelaja e deri në Sham.  

Çfarë fatkeqësi e madhe! Cila peshore i mban këto?! Cili 

është komentimi që i bëjnë synetit të Profetit? Ndërkohë që 

veprimet e tyre përgënjeshtrojnë të gjitha të pavërtetat që 

kanë shkruar e deklaruar.!! 

A u madhështua Islami me Abdul Melikun? Mjafton të 

përmendim të keqen e tij që ishte caktimi i Haxhxhaxhit në 

Irak dhe faktin që vrau shumë prej Sahabëve dhe 

Tabiinëve.46 

                                                           
45 Fet'hul Barij fi sherh Sahijh Bukharij, 13/213. Shih edhe Tarijkhul 
Khulefa faqe 11. 
46 Tarijkhul Khulefa, faqe 250, e të tjera burime. 
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Si u madhështua feja me Velijd ibn Jezijd ibn 

Abdulmelik, me këtë shkelës të të ndaluarave të Allahut, i 

cili u përpoq të pinte verë mbi kurrizin e Qabesë dhe 

ndërkohë që sa hapi Kur‟anin, iu shfaq ajeti i nderuar: 

“Kështu që kërkoni çlirimin. U zhgënjye çdo tiran 

kokëfortë”.47  

Ai që dëshiron të mësojë më shumë për krimet e këtij 

burri, të të afërmve të tij dhe gjyshërve të tij, le të lexojë 

historinë, faqet e së cilës janë nxirë nga veprat e tyre të 

fëlliqura. Historia nuk fsheh asgjë. Ajo është lehtësisht e 

kuptueshme për të gjithë. 

Autori i njohur Sejjid Muhamed Tekij El Hakijm, flet 

për këto hadithe dhe thotë:  

1. Numri i prijësave apo khulefave është dymbëdhjetë 

dhe të gjithë janë prej Kurejshëve. 

2. Këta prijësa janë të caktuar me tekst, ashtu si edhe 

krahasimi i tyre me mbikqyrësit e Benij Israilëve. Kjo është 

thënë nga i Lartësuari: “Me të vërtetë, Allahu mori 

besëlidhjen e bijve të Izraelit dhe nga mesi i tyre caktoi 

dymbëdhjetë mbikëqyrës.”48 

3. Këto transmetime janë të obliguara dhe të 

përhershme për aq sa do të jetë feja islame. Kjo shihet edhe 

në transmetimin e Muslimit: “Vërtet kjo çështje nuk merr 

fund, derisa të kalojnë prej tyre dymbëdhjetë Khalijfe”. Më 

e qartë se kjo është transmetimi tjetër i tij: “Kjo çështje do të 

                                                           
47 Sure "Ibrahim", ajeti 15. 
48 Sure "Maide", ajeti 12 
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vazhdojë tek Kurejshët, deri sa të mbesin dy veta prej 

njerëzve”. 

 Ky citim përputhet me strukturën imamije të numrit 

të imamëve që përmendet në tekstet e transmetuara prej 

Profetit, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!). Ajo është e mëshiruar me hadithin e dy të 

rëndave të mbetjes së përhershme të tyre deri sa të kthehen 

në gjirin e tij. Saktësia e këtij përftimi është e kushtëzuar 

me qëllimin e mbetjes së çështjes tek ato. Mbetja e imametit 

dhe khilafetit me meritokraci dhe jo me pushtet 

sipërfaqësor është e rëndësishme, sepse khalifati legjitim 

është ai që pushtetin e tij e merr prej Allahut të Lartësuar.  

 Vlen të theksojmë se disa transmetime kanë qënë të 

përmendura në disa libra hadithesh të sakta përpara 

plotësimit të numrit të imamëve. Nuk është e mundur që 

të jenë prej tematikave pas plotësimit të numrit të 

përmendur ku të gjithë transmetuesit e tyre janë nga Ehli 

Sunneti dhe nga më të besueshmit e tyre, të cilët, ndoshta 

janë dijetarët më të shquar të evidentimit të këtyre 

haditheve. Përshtatja e tyre me realitetin historik në thelb 

ishte pamundësia e tyre e përgënjeshtrimit. Që këtu filloi 

përplasja në lidhje me atë se kujt i drejtohet si dhe sqarimi i 

qëllimit të saj. 

 Es Sujutij pasi transmetoi ato që kanë thënë dijetarët 

lidhur me këto hadithe problematike doli me një mendim 

të çuditshëm. Ky mendim ka të bëjë me faktin se ai gjeti 

vetëm katër nga dymbëdhjetë khalijfet: Hasanin, Muauijen, 

Ibn Zubejr dhe Umer ibn Abdulaziz tek Benij Umeje. Kjo 
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është e dukshme qartë kur bëhet fjalë për të drejtën që u 

jep ai atyre. Mbesin edhe dy në pritje dhe njëri prej tyre 

është El Mehdi, sepse ai është nga Ehli Bejti i Muhamedit, 

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

tij!) Por nuk bëhet e qartë i dyti. Allahu e mëshiroftë atë që 

ka thënë për Sujutin se ai është drumbledhës nate. 

 Nga hadithi i dy të rëndave dalin çështje të 

rëndësishme, të cilat po të vlerësoheshin drejt nga ymmeti, 

do të ishin të bashkuar në tryezën e Ehli Bejtit dhe nuk do 

të kishin nevojë për gjë tjetër. Ato janë: 

1. Krahasimi i rrethit të ngushtë e të pastërt me 

Kur'anin e ndritur tregon se tek ato është e pranishme 

dituria e Kur'anit.  

2. Mbështetja në këtë Libër i shpëton nga humbja.  

3. Është e ndaluar paraprirja ndaj rrethit të ngushtë, 

ashtu siç është e ndaluar edhe largimi prej tyre. 

4. Rrethi i ngushtë nuk i ndahet librit dhe se ato janë të 

qëndrueshme deri në Ditën e Ringjalljes. 

 Atëherë, a është e udhës që pas këtyre deklaratave 

dhe shenjave të qarta të shmangemi nga rrethi i ngushtë e 

të ndjekim të tjerë?! 

 Le të mjaftohemi për të drejtën e Aliut dhe Ehli 

Bejtit (Paqja qoftë mbi to!) me këto hadithe që përmendëm. 

Hadithet e tjera, si: hadithi i tërheqjes së vëmendjes (el 

indhar), hadithi i Gadijrit do t'i përmendim më pas.  

 Ndalojmë te hadithet që kërkojnë 

domosdoshmërinë e ndjekjesjes së Aliut dhe Ehli Bejtit të 

tij, (Paqja qoftë mbi to!) dhe të lexojmë emrat e atyre që 
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përkrahën Aliun dhe u udhëzuan me udhëzimin e tij drejt 

së mirës nga Sahabët e Tabiinët. Kaq do të ishte e 

mjaftueshme për të njohur shiitët e këtij shekulli. Le t‟i 

lexojmë në vijim: 

 Ka mbisunduar përdorimi i termit “Shii‟atu” pas 

epokës së të Dërguarit, për atë që njeh si prijës, Aliun dhe 

Ehli Bejtin e tij dhe beson në Imametin e tij dhe beson në 

këshillat e tij. Kjo duket qartë në fjalët e historianëve dhe të 

njerëzve të pendës. Po tregojmë disa prej tyre: 

1. Mes'udi transmeton lidhur me ngjarjet që ndodhën 

kur ndërroi jetë Profeti. Mes'udi transmeton: “Imam Aliu 

së bashku me përkrahësit (shiiat) e tij qëndruan në 

shtëpinë e tij, derisa u mbyll çështja e besëdhënies për Ebu 

Bekrin”.49 

2. Ebu Mukhannef ka thënë se Shiitët u mblodhën tek 

shtëpia e Sulejman ibn Sard dhe përmendën shkatërrimin e 

Muavijes dhe falenderuam Allahun për këtë. Ai tha: 

“Vërtet Muavije u shkatërrua. Husejni, sapo ka marrë nga 

populli besëlidhjen dhe ka shkuar drejt Mekës dhe ju jeni 

shiitët e tij dhe shiitët e babait të tij”.50 

3. Muhamed ibn Ahmed ibn Khalid El Berkij, (vdekur 

274 hixhri), ka thënë: “Vërtet as'habët e Aliut ndahen në: el 

as'habë, el esfija dhe el eulija... Nga el esfija Selman El 

Farisij, Mikdad, Ebu Dherr, Ammar Ebu Lejla, Shebijr, Ebu 

Senan, Ebu Amre, Ebu Saijd El Khuderij, Ebu Berzeh, 

                                                           
49 El Uasijetu i Mes'dij, faqe 121 botim në Nexhef. 
50 Maktelul imam Husein i Ebi Mukhannef. Hulumtoi Hasan El Gifarij, 
faqe 15 dhe shih faqen 16. 
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Xhabir ibn Abdullah, El Berrae ibn Azib dhe Tarfe El 

Uzedij”.51 

4. En-Nubekhij, (vdekur 313 hixhri), ka thënë: “Vërtet 

gupi i parë shiit është ai i Ali ibn Ebi Talib. Ky grup është 

quajtur shijatu Ali (ndjekësit e Aliut) në kohën e Profetit 

dhe pas tij. Ata janë njohur si të prerë ndaj tij e që e besonin 

në Imamatin (udhëheqësinë) e tij”.52 

5. Ebu Hasan El Esharij ka thënë: “Vërtet është thënë 

për ta “Shijah”, sepse ata e kanë përkrahur Aliun dhe e 

preferonin atë më shumë se sahabët e tjerë të të Dërguarit 

të Allahut”.53 

6. Esh-Sherestanij thotë: “Esh Shijatu janë ata që e 

përkrahën Aliun në mënyrë të veçantë dhe besojnë në 

khilafetin e tij me caktim dhe me tekst”.54 

7. Ibn Hazim ka thënë:” Ai që përputhet me shiitët, 

pranon që Aliu është njeriu më i mirë, pas të Dërguarit të 

Allahut dhe e meriton më shumë se të gjithë Imametin. Ai 

është shiit dhe fëmijët e tij pas tij janë shiitë, edhe nëse janë 

në kundërshtim me ndonjë gjë tjetër, përveç kësaj që 

thamë, për të cilat mund të jenë në kontradiktë 

muslimanët. Nëse është në kundërshtim me atë që 

përmendëm, nuk është shiit”.55 

                                                           
51 Err Rrixhalu i El Berkij (botuar në Teheran). Shih Fehrest i ibn 
Nedijm, faqe 263 (botuar në Egjipt). Thënia e tij është e afërt me 
thënien e El Berkij. 
52 Fireku Shiiati, faqe 15. 
53 Mekatul Islamijine, 1/65 botuar në Egjipt. 
54 El Milelu ue Nihelu, 1/131. 
55 El Fasl fi Milel ue Nihel, 2/113, bouar në Bagdad. 
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 Këto janë disa thënie prej transmetuesve dhe 

historianëve, të cilët përmendin se një grup i ymmetit, gjatë 

kohës që jetoi i Dërguari edhe pas tij, në kohën e khulefave 

dhe pas tyre, kanë qënë të njohur si shiitë të Aliut dhe me 

termin “Shijah”. Fjalën shiatu e ka thënë edhe i Dërguari 

dhe e ndoqi edhe ymmeti. 

 Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) toleroi dhe lehtësoi 

mjaft punën me marrjen e së drejtës së tij. Kjo u bë edhe 

për interesa më madhore të fshehura me një veprim të tillë 

të mençur. Vërtetësia e zëvëndësimit të Profetit (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) me të u 

ngulit në zemrat e besimtarëve. Numëri besimtarëve shiitë 

u shtua me kalimin e kohës. Në mendjet e tyre sillnin 

qëndrimet e Profetit, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!), i cili e sqaroi se Aliu do të jetë 

zëvendësi i tij. Të shumtë ishin njerëzit që e ndoqën imam 

Aliun dhe u bënë thirrësa besnikë të tij në të gjithë etapat 

që kaluan.  

 Ende sot shiizmi vazhdon të lulëzojë e të përhapet 

ndërmjet muslimanëve në vende të ndryshme të botës. U 

përhapën dhe përhapen në mesin e muslimanëve hadithet 

e zëvëndësimit (khilafetit) dhe njerëzit gjetën në historinë e 

tij (imam Aliut), përkushtimin e tij dhe mençurinë e tij, të 

cilat i përmendnin ato transmetime. Ata kuptuan se ai ishte 

i zgjedhuri për udhëheqjen e ymmetit, për mbrojtjen e 

Kur‟anit, për përhapjen e direktivave dhe parimeve të tij.56  

                                                           
56 Es Shiatu bejne el Eshaireti uel Mu'tezileti, faqe 28-29. 
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 Nëse elementi themelor i thënies se “Esh Shiiau” 

është përkrahja e Aliut pas Profetit të nderuar, në 

udhëheqësi, në zbatimin e atyre që urdhëron feja dhe në 

moszbatimin e atyre që nuk i lejon feja, atëherë nuk është 

logjike përpjekja e hipotezës se shiizmi lindi dhe u përhap 

për arsye shoqërore, politike, apo filozofike.  

Për ta patur më të qartë këtë po parashtrojmë disa nga 

transmetuesit të kësaj fushe të shenjtë. Ata konsiderohen 

bartësit e parë të këtij emërtimi. Ai që dëshiron të zgjerohet 

më tej, le t‟u kthehet botimeve të shkruara rreth këtyre 

çështjeve. Ne do t‟i tregojmë titujt e këtyre librave në fund 

të këtij shkrimi. 
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Flamurtarët e shiizmit në përiudhën e Profetit 

 

 Njohja e transmetuesve shiitë te librat e botuar për 

këtë çështje është e vështirë dhe nuk kalon pa diskutime e 

debate. Por ne do të bëjmë një rezume të transmetimit të 

sahabeve të njohur si shiitë dhe përkrahësit e tyre që ishin 

në këtë linjë. 

 

1. Abdullah ibn Abbas. 

2. El Fadl ibn Abbas. 

3. Ubejdullah ibn Abbas. 

4. Kuthem ibn Abbas. 

5. Abdurrahman ibn Abbas. 

6. Tamam ibn Abbas 

7. Akijl ibn Ebi Talib 

8. Ebu Sufjan ibn El-Harth ibn Abdul Mutalib. 

9. Nufel ibn El-Harth. 

10. Abdullah ibn Xha‟fer ibn Ebu Talib. 

11. Aun ibn Xha‟fer. 

12. Muhamed ibn Xha‟fer. 

13. Rabija ibn El Harith ibn Abdul Mutalib. 

14. Et Tufejl ibn El Harith. 

15. El Mugijre ibn Nufel ibn El Harith. 

16. Abdulla ibn Harith ibn Neufel. 

17. Abdullah ibn Ebij Sufjan ibn El Harith. 

18. El Abbas ibn Rabija ibn El Harith. 
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19. El Abbas ibn Utbeh ibn Ebij Leheb. 

20. Abdul Mutalib ibn Rabija ibn El Harith. 

21. Xha‟fer ibn Ebij Sufjan ibn El Harith. 

 

 Këto janë nga më të njohurit tek Benij Hashim. 

Ndërsa për të tjerët po paraqesim vetëm emrat e tyre. 

 

22. Selman El Muhamedi. 

23. Mikdad ibn Esued El Kindij. 

24. Ebu Dherr El Giffarij. 

25. Ammar ibn Jasir. 

26. Hudhejfe ibn El-Jeman. 

27. Khuzejmetu ibn Thabit. 

28. Ebu Ejjub El-Ensarij, miku i Profetit. 

29. Ebul-Hejthem Malik ibn Et Tejhan. 

30. Ubej ibn Ka‟ab. 

31. Sa'd ibn Ubadetu 

32. Kajs ibn Sa'ad ibn Ubadetu 

33. Udej ibn Hatem. 

34. Ubade ibn Es Samet - Bilal ibn Ribah El Habeshij. 

35. Ebu Rafiu – Meula i të dërguarit të Allahut. 

36. Hashim ibn Utbe. 

37. Uthman ibn Hunejf. 

38. Sehl ibn Hunejf. 

39. Hakijm ibn Xheble El Abdij. 

40. Khalid ibn Saijd ibn El As. 

41. Ibn Hasijb El-Eslemij. 

42. Hind ibn Ebu Hale Et Temijmij. 
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43. Xha‟d ibn Hubejreh. 

44. Haxhr ibn Udej El Kindij. 

45. Amru ibn Udej El Hamk El Khuzaij. 

46. Xhabir ibn Abdullah El-Ensarij. 

47. Muhamed ibn Ebu Bekr. 

48. Eban ibn Saijd ibn El As. 

49. Zejd ibn Seuhan El Abdij. 

 

 Këta janë sahabët e grupit të parë të Shiitëve. Ai që 

dëshiron shpjegime të mëtejshme në lidhje me jetën dhe 

përkrahjen e tyre ndaj shiizmit le t‟u kthehet librave të 

botuar për personalitetet (Err Rrixhalu). 

 Në mbyllje po transmetojmë atë që ka përmendur 

Muhamed Kurd Ali në librin e tij “Khutatu Shami” ku ka 

thënë: “Është njohur një grup sahabësh të mëdhenj që kanë 

ndjekur Aliun në kohën e të Dërguarit të Allahut, (Paqja 

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

prej tyre është Selman El Farisij, i cili pati thënë se i kishin 

dhënë besën të Dërguarit të Allahut për këshillimin e 

muslimanëve. Këtë e plotësuam me Ali ibn Ebu Talib, i cili 

ishte me bindje pro tij dhe e përkrahte atë. 

 Gjendet edhe shembulli i Ebu Said El Khuderij i cili 

thotë: “U urdhëruan njerëzit me pesë, por ndërkohë 

vepruan me katër dhe e lanë njërën”. 

Në momentin që u pyet për katër prej tyre tha se ata janë: 

“Namazi, zekati, agjërimi i muajit të Ramazanit dhe 

haxhi”. 

U tha: “Po cila është ajo që kanë lënë?” 
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Tha: “Vilajeti i Ali ibn Ebi Talib”. 

Iu tha atij: “Edhe ajo është e obliguar rreptësish me ato të 

katrat?” 

Tha: “Po, ajo është e obliguar rreptësisht së bashku me 

ato”. 

 Shembulli i Ebu Dherr El Giffarij mbështetet edhe 

nga Hudhejfe ibn El Jemani, Dhush Shehadetejni Khazim 

ibn Thabit, Ebu Ejub El Ensarij, Khalid ibn Said dhe Kajs 

ibn Sa‟ad ibn Ubade.57 

 

Librat e botuar rreth flamurtarëve të shiizmit 

 

1. Një grup dijetarësh imamij dhe ideologë të tyre 

kanë realizuar një sërë botimesh me vlerë. Ato tregojnë në 

brendësi të tyre në mënyrë të detajuar në lidhje me 

flamurtarët e parë shiitë dhe rolin e tyre në përforcimin e 

shtyllave ideologjike të idesë së dlirë islame. Me këtë rast 

po përmendim ato që kemi hasur dhe në të cilat jemi 

ndalur: 

 Sadrudijn sejid Ali El Medenij El Husejnij Esh 

Shijrazij, autori i librave “Selafetul asr fi mehasini shuarai bi 

kul'li masr” , “Enuaru rabi'ij fi ilmil bedi'ij” dhe “Tarazu 

lugati”, i cili ndërroi jetë në vitin (1120 të hixhrit). Ky autor 

ka veçuar një botim në këtë fushë të cilin e quajti “Ed 

derexhatu rafi'ati fi tabakati esh shiiatil imamijeh”. Aty veçon 

shtresën e parë me shiitët sahabe. Kapitullin e parë e bëri 

                                                           
57 Khutatu Sham, 5/251. 
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veçanërisht për sahabët Beni Hashim, kurse e të dytin për 

të tjerë prej tyre. Në kapitullin e parë ka folur për 

biografinë e 23 sahabeve nga Beni Hashimi, të cilët nuk i 

janë ndarë Aliut asnjëherë. Në kapitullin e dytë ka folur 

për biografinë e 46 sahabeve të tjerë.58 

2. Shejkh Muhamed El Husejn Ali Kashiful Gita 

përmend në librin e tij “Aslu shiiati ue usuliha” emrat e një 

grupi sahabesh të cilët e kanë përkrahur Aliun gjatë jetës së 

tij. Ata kanë vazhduar ta përkrahin edhe pasi ai ndërroi 

jetë. Autori ka komentuar thënien e Ahmed Emijnit, 

shkrimtarit egjiptian kështu: “E vërteta është se Shiizmi ka 

qënë një strehë ku ktheheshin të gjithë ato që donin të 

shkatërronin islamin”. Por ishte ruajtja dhe mbrojtja jonë e 

ujërave të pastra nga ndotja si dhe përkujdesja jonë që të 

mos ndizej zjarri i urrejtjes, për këtë themi se duhet të 

zbatohet mençuria e thënies: “Mos ndalo një moral e të 

vish me shembullin e tij”. Duhet të njihet ai që dëshiron 

shkatërrimin e themeleve të islamit me anë të levave të 

ateizmit e mosbesimit si ai që vrapon për shqyerjen e 

njësimit të muslimanëve me faktorët e ndarjes e të 

përçarjes. Ne dëshirojmë ta pyesim këtë shkrimtar: Cila 

shtresë nga shtresat e shiitëve dëshironte shkatërrimin e 

islamit? Mos është shtresa e parë që janë ajka e sahabëve të 

Profetit e më racionalët, si: Selman El Muhammedij, El 

Farisij, Ebu Dherr, Mikdad, Ammar, Khazijme Dhij 

Shehadetejn, Ibn Et Tejhan, Hudhejfe ibn El Jemani, 

                                                           
58 Ed derexhatu rafi'ati, 79- 452. Botuar në Nexhef. 
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Zubejr, Fadl ibn El Abbas, vëllai i tij El Hiber ibn Abdullah, 

Hashim ibn Utbe El Mirkal, Ebij Ejjub El Ensarij, Eban, 

vëllai i tij Khalid ibn Saijd ibn As, Ubej ibn Ka‟b? Apo mos 

janë kënduesit më të mirë, si: Enes ibn Harth ibn Nebijh, i 

cili dëgjoi Profetin të thotë: “Vërtet, biri im, Husejni do të 

vritet në një tokë që quhet Kerbela, kështu që, ai që e sheh 

këtë prej jush, le ta ndihmojë atë”. Vërtet Enesi doli dhe u 

vra bashkë me Husejnin. Kthehu tek “El Isabetu” dhe “Vel 

Istijab”, te këto dy libra që janë më të besueshmit që kanë 

botuar dijetarët e Ehli Sunnetit në lidhje me biografinë e 

sahabeve. Edhe sikur të dua të numëroj dy shiitë nga 

sahabet si dhe të marr vërtetimin e përkrahjes së tyre nga 

vetë librat e synnetit, për këtë gjë do më nevojitej botimi i 

një libri gjigand.59  

3. Imam Es Sejid Abdul Husejn Sherefudijn (1377 – 

1290 hixhri) është marrë me grumbullimin e emrave të 

shiitëve prej sahabëve sipas radhës së germave të alfabetit. 

Ai ka thënë: “...Për ty po paraqes disa prej emrave të 

shiitëve prej sahabëve të të Dërguarit të Allahut në mënyrë 

që ta dish se edhe ne kemi ndjekur modelin e tyre dhe me 

udhëzimin e tyre u udhëzuam. Unë do të veçoj për to, nëse 

me jep sukses Allahu, një libër i cili ua bën të qartë 

njerëzve përkrahjen e tyre ndaj shiizmit. Ai libër do të 

përmbajë detaje të punëve të tyre. Ndoshta, disa prej 

aktivistëve intelektualë dhe përmbushës të së vërtetës më 

paraprijnë mua në botimin e këtij libri. Do ta kisha për 

                                                           
59 Aslu shiiati ue usuliha, faqe 53-54. Botoi shtëpia botuese El Irfanu.  
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nder t‟i shërbeja atij me përmendjen e disa prej emrave në 

këtë drejtim, të cilët i kam radhitur sipas kronologjisë së 

alfabetit. 

Është filluar me Ebu Rafi El Kibtij, meulaja i të 

Dërguarit të Allahut e duke përfunduar me Jezijd ibn 

Hauthere El Ensarij. Nuk ka përmendur gjë nga jeta e tyre, 

por këtë e ka lënë me shpresë që ndonjë studiues tjetër nga 

intelektualët aktivë të mund ta bëjë këtë gjë.  

Por ai, Allahu e mëshiroftë, ka përmendur më shumë se 

dyqind prej emrave të tyre.60 Predikuesi i madh, doktor 

Esh Shejkh El Uailij, (Allahu e mëshiroftë!), ka përmendur 

emrat e transmetuesve të përkrahësve të shiitëve në kohën 

e të Dërguarit të Allahut në librin e tij të botuar “Hauijetu 

Teshjjui”. Ai përmend emrat e njëqind e tridhjetë sahabëve 

të sinqertë të Imamit nga sahabet e nderuar, të cilët flasin 

në shumë raste edhe për citimin e Profetit për 

zëvëndësimin e Aliut. Nuk mund të kalojnë këto situata pa 

i nxitur njerëzit të njohin këtë njeri, i cili është këshilltari i 

Profetit. Prandaj është e patjetërsueshme për muslimanët 

që të mos u binden urdhrave që transmetohen në tekstet e 

haditheve pa i parë mirë se çfarë është transmetuar në to. 

Ky është kuptimi i shiizmit. Një grup njerëzish e njohën 

shiizmin e tij, u bindën dhe e përkrahën atë. Për ta 

argumentuar një gjë të tillë do të përmend emrat e grupit 

                                                           
60 El Fusulul Muhimeti fi te'lifil ummeti, faqe 179-190. 
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të parë të sahabëve, të cilët e njohën shiizmin e Imam 

Aliut.61 

I fundit prej tyre, por që nuk është shkruesi i fundit i 

këtyre rreshtave, iu përgjigj thirrjes së Sejid Sherefudijnit. 

Ai botoi një libër që merret me këto çështje. Ai e ndau në 

këtë fushë në dy pjesë. Pjesën e dytë e përfundon me 

biografinë e Ebu Dherrit, (Xhundub ibn Xhenade). Libri 

është në gjuhën persiane dhe e përktheu në arabisht Esh-

Shejkh Xha‟fer El Hadij, redaktori mendjemprehtë dhe 

intiligjent, i cili e botoi dhe e shpërndau. 

Ai që dëshiron të studiojë më imtësisht për 

transmetuesit e shiizmit në librat e përsonaliteteve të Ehli 

Synnetit nuk e ka të vështirë dhe të ndaluar. Ne po 

tregojmë disa prej transmetuesve të shiizmit: 

1. El Istijab të ibn Abdul Berr, (vdiq më 456 të hixhrit). 

2. Usdul Gabe i El Xhezrij, (vdiq më 606 të hixhrit). 

3. El Isabetu i ibn Haxher, (vdiq më 852 të hixhrit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Hauijetu et teshejjui, faqe 34 
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HIPOTEZA TË PABAZA 

 

 Më sipër folëm rreth përhapjes së shiizmit. Në këtë 

diskutim u bë mëse e qartë se nuk ka ndarje ndërmjet dy 

përhapjeve: asaj të historisë së përhapjes së islamit dhe të 

përhapjes së shiizmit dhe se ato janë dy faqe të së njëjtës 

monedhë. Por ekzistojnë grupe historianësh dhe njerëzish 

të penës, të udhëhequr nga hipoteza e keqkuptime, të cilët 

e konsiderojnë shiizmin si një risi në shoqërinë islame dhe 

filluan të kërkojnë për fillimin e burimit të tij. Hamendësia 

më e madhe armiqësore është aji që e përmendin disa të 

shkkuar dhe të sotëm se shiizmi e ka lindur nga Abdullah 

ibn Sebe Jehudij, i cili u prishi punë Khulefave dhe 

muslimanëve, nxiti as‟habët dhe tabiinët kundër Othmanit, 

të cilët e vranë atë në prag të shtëpisë së tij. Më pas, gjithnjë 

sipas tyre, ftonte në imametin e Aliut dhe ftonte në 

rikthimin e Profetin. Dhe kështu ai formoi një medhheb me 

emrin shiiatu. Pra, shiizmi, siç e përshkruajnë ata dhe siç 

ua përshkruajnë atë të tjerëve, është produkt i këtij njeriu 

jehudij që pretendonte dhe shfaqte Islamin. Përderisa kjo 

tematikë ka një rëndësi të veçantë dhe zë një vend të madh 

në mendjet naive e sipërfaqësore, ne nuk do të mjaftohemi 

me sqarimin e një hipoteze të vetme. Ne do t‟i përmendim 

këto pretendime njëri pas tjetrit duke patur parasysh 

zinxhirin kronologjik kohor. 
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Hipoteza e parë: Shiizmi dhe dita e Sakifes 

 

 Nuk fshihet nga askush pika e kthesës së 

rrezikshme në historinë islame pas përfundimit të 

kongresit në Sakifen e Beni Saide. Nuk fshihen as rezultatet 

dhe vendimet e rrezikshme që u morën në të. 

Duhet thënë se ky kongres përfshiu në radhët e tij një grup 

të madh sahabësh prej muhaxhirinëve, mekasve, ensarëve 

dhe medinasve. Ky kongres ua harroi detyrën më të 

rëndësishme në nder të të Dërguarit të Allahut, (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), 

poseduesit të mirësisë më të madhe. Atë e lanë në duart 

Ehli Bejtit të tij dhe u morën me atë që nuk është e drejtë 

për të, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), se gjoja ai e la konfuz ymmetin, pasi ndërroi 

jetë. 

  Si rezultat i asaj mbledhjeje ata u privuan nga 

obligimi i nderimit të të Dërguarit të Allahut, (Paqja dhe 

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

humbën gjënë më madhështore dhe neglizhuan në 

zbatimin e saj, të cilën e vepruan vetëm Ehli Bejti i tij pa 

lënë mngut asgjë. Kongresmenët e Sakijfes, dolën me një 

vendim, i cili ishte fryt i një pune të vështirë e të lodhshme. 

Ai bëri të qartë, pa dyshimin më të vogël, shkapërndarjen e 

mendimeve, të kontradiktave e të mosmarrëveshjeve të 

tyre, të cilat mund të çonin edhe në rrethana të rrezikshme. 

I Dërguari i Allahut, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!), bëri përpjekje të mëdha që 
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besimtarët që ishin me të dhe të hidhnin themelet e kësaj 

feje dhe të forconin shtyllat e saj.  

 Nuk është e llogjikshme për të Dërguarin e Allahut, (Paqja 

dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), të 

përceptonte këtë të vërtetë që s‟është e largët. Ai nuk mund 

ta anashkalonte këtë të vërtetë. Kur ai shkonte në ndonjë 

vend, caktonte zëvendës të tij për atë kohë që do të 

mungonte. E si të mos caktonte zëvendës pas largimit të 

përhershëm nga kjo jetë?! 

 Për këtë çështje çdo njeri me zemër dhe mendje të 

ndritur duhet të ndalet e të mendohet mirë. 

 Ngjarjet e Sakijfes treguan ekzistencën e një rryme të 

fuqishme që adoptoi një grup sahabesh, si gjatë kongresit, 

ashtu edhe pas tij. Ky grup e reklamoi veten shumë.  

 Ndoshta, besimi i një grup sahabësh në imamatin e 

Imam Aliut, u bë shkak për t‟i shtyrë disa historianë të 

thonë se shiizmi është pjellë e këtij kongresi (kongresi i 

Sakifes) dhe rezultat i tij. Këta historianë u pasuan nga të 

tjerë që mbështesin të njëjtin mendim, përmes ideve dhe 

supozimeve të tyre. Ky grup i ngre pretendimet e tij ireale 

mbi një bazë të gjërë hipotezash të palogjikshme nga të 

cilat lindin shumë hipoteza të pavërteta e jo të logjikshme. 

 Ndoshta u mbështetën në këto përfytyrime për të 

treguar përhapjen e shiizmit, siç thamë edhe më parë. Këtë 

ide e transmeton jo vetëm Tabarij, por edhe të tjerë, të cilët 

i referohen ecurisë së këtij kongresi dhe rezultateve që 

dolën prej tij, pa e hedhur shikimin më larg, te 
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përgjithësimi i meditimit të kongresit dhe i dimensioneve 

të tij. 

 Et Tabarij ka thënë: “U grumbulluan ensarët në 

Sakijfen (në strehën) e Beni Sa‟ade, në mënyrë që t‟i jepnin 

besëlidhjen Sa‟ad ibn Ubades”. Kjo gjë i shkoi në vesh Ebu 

Bekrit, i cili erdhi aty. Me të erdhi Umeri dhe Ebu Ubejde 

ibn El Xherrah. Ai tha: “Çfarë është kjo?” Thanë: “Prej nesh 

një princ dhe prej jush një princ”. Ebu Bekri tha: “Prej nesh 

princa dhe prej jush ministra”. Më pas tha: “E dha 

besëlidhjen Umeri dhe njerëzit”. Thanë ensarët, ose disa 

prej ensarëve,: “Nuk ia japim besëlidhjen askujt, përveç 

Aliut”. 

 Më poshtë Tabarij thotë: “Erdhi Umer ibn El 

Khattab tek shtëpia e Aliut. Aty ishin edhe Talha, Zubejr e 

të tjerë nga muhaxhirinët”. Ai tha: “Pasha Allahun, do t‟ju 

djeg të gjithëve ose do të dilni për besëlidhje”. 

Zubejri i doli para me shpatë të zhveshur, por i ra shpata 

nga dora dhe ia morën. 

 Gjithashtu, kanë thënë se Aliu dhe Zubejri u 

tërhoqën. Por Zubejri e zhveshi shpatën e tij e tha: “Nuk e 

fus në këllëf, deri sa t‟i japin besëlidhjen Aliut”. Kjo u ra në 

vesh Ebu Bekrit dhe Umerit. Ata thanë: “Merrjani shpatën 

Zubejrit”.62 

 El Ja‟kubij në historinë e tij ka thënë: “Anuan nga 

Ali ibn Ebi Talib disa prej tyre, si: Abbas ibn Abdul 

Mutalib, El Fadl ibn El Abbas, Zubejr ibn El A‟uam ibn As, 

                                                           
62 Tarijkhu Tabarij, 2/443-444. 
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Khalid ibn Saijd, Mikdar ibn Umer, Selman El-Farisij, Ebu 

Dherr El Giffarij, Ammar ibn Jasir, El Berae ibn Azeb dhe 

Ubej ibn Ka‟ab”.63 

 Transmeton Zubejr ibn Bekar tek libri “El 

Meukifijat”: “Të gjithë muhaxhirinët dhe shumica e 

ensarëve nuk dyshonin se Aliu është poseduesi i 

pushtetit”. 

 Transmeton El Xheuherij në librin “Es Sakijfe”: 

“Vërtet Selmani, Zubejri dhe disa ensarë kishin dëshirë që 

besëlidhjen t‟ia jepnin Aliut”. 

 Transmetohet gjithashtu, se: “Kur iu dha besëlidhja 

Ebu Bekrit dhe u stabilizua çështja e tij shumë prej 

ensarëve u penduan për besëlidhjen e tyre dhe filluan të 

qortojnë njëri – tjetrin. Ata thirrën në emër të Imam Aliut, 

por ai nuk ra dakort me ta”.64 

 Ibn Kutejbe transmeton në librin e tij “El Imame Ue 

Sijaseh”: “Ebu Dherr mungonte në kohën e besëlidhjes. 

Sapo erdhi, tha: “Qëlluat në bindje dhe latë afërsinë, sikur 

ta kishit bërë këtë te Ehli Bejti i të Dërguarit të Allahut, nuk 

do kishte mosmarrëveshje ndërmjet dy vetave”. 

 Selmani ka thënë: “Qëlluat në moshë dhe gabuat në 

mineral, sepse sikur t‟ua kishit dhënë atyre, nuk do të 

kishte kontradiktë ndërmjet dy vetave dhe do të hanit me 

shije”. 

                                                           
63 “Tarijkh El Ja‟kubij”, 2/103, botuar në Nexhef. 
64 Shiko tek Ibn Ebij Hadijd. Shpjegimi i librit “Nehxhul Belaga”, 6/43-
44. 



Ajetullah Xha'fer Subhani 

  75  
 

 Kështu, nëpërmjet teksteve të përmendura e të tjera 

si ato, disa pretenduan se zanafilla e shiizmit dhe përhapja 

e tij ka ndodhur në këto momente të vështira të historisë 

islame.  

 Ata harrojnë se pretendimi i tyre është i pasaktë 

sepse ai bazohet në hamendësime të pabaza.  

Po të lexohen me kujdes këto tekste, bëhet mëse e qartë se 

ideja e përkrahjes së Aliut, pra shiizmi, nuk lindi nga kjo 

situatë komplekse. Kjo situatë vërteton se kjo ide ka qenë e 

fermentuar në trurin e tyre dhe e përmendur në mendjet e 

tyre për vite me rradhë. Në momentin që këto grupe panë 

shmangjen e çështjes në një drejtim që nuk ishte në interes 

të tyre dhe as në kufinjt e imagjinatës së tyre, ata u kapën 

fort me të, u tubuan te shtëpia e Aliut duke shpallur 

haptazi qëndrimin dhe bindjen e tyre. 

 Ishte e papritur që të bashkohej mendimi i këtyre 

grupeve, të cilët përbëheshin nga një ajkë e zgjedhur 

sahabësh dhe të merrej një qëndrim unanim i 

qëndrueshëm. Prandaj, kjo çështje na tregon me qartësi se 

zanafilla e shiizmit nuk ka lindur atë ditë dhe se nuk është 

rezultat i punës së tyre. 

 Ajo që e vërteton këtë dhe i përforcon bazat e tij janë 

transmetimet në të gjitha burimet e ndryshme të haditheve. 

Ato hadithe përmbajnë thirrjet e të Dërguarit të Allahut, 

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

tij!), këshillat e tij për të drejtën e Aliut, të pasardhësve të 

tij, Ehli bejti, dhe të përkrahësve (shiave) të tij (imam Aliut) 

në më shumë se një rast e vend për mirësinë që tregonte ai, 
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(Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e 

tij!), për ndjekësit e Aliut dhe pozitën e tyre, përforcimin e 

domosdoshmërisë së obligimit ndaj tyre.  

 Këto argumente të pa kundërshtueshme tregojnë se 

shiizmi nuk ka lindur në kongresin e Sakijfes.  

 Shiizmi ka qenë shtrirë thellë që në përhapjen e 

Islamit dhe forcimin e premtimit të tij në kohën e Profetit 

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

familjen e tij!). 

 

 Hipoteza e dytë: Shiizmi është produkt i Abdullah 

ibn Sebesë 

 

 Të lexojmë atë që ka shkruar Et Tabarij në lidhje me 

këtë hipotezë artificiale: 

 Et Tabarij ka thënë: “Vërtet një jahudi me emrin 

Abdullah ibn Sebe, me nofkën Ibn Seuda në San‟a, e shfaqi 

islamin e tij në kohën e Othmanit dhe e fshehu atë 

ndërmjet muslimanëve. Ai filloi të depërtonte edhe në 

mesin e muslimanëve. Shkonte edhe në kryeqytetet e tyre: 

Sham, Kufe, Basra, Misr duke u thënë se Profeti i nderuar 

do të kthehet, ashtu siç do të kthehet Isai, biri i Merjemes. 

Ai thoshte se Aliu është zëvendësi i Muhamedit, (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), ashtu 

siç ka patur për çdo profet zëvendës. Ai thoshte se Aliu 

është vula e zëvendësve, ashtu siç ka qënë Muhamedi vula 

e Profetëve. Othmani është grabitës i kësaj të drejte dhe 
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ëstë i padrejtë. Kështu që ai duhet kundërshtuar dhe e 

drejta t‟i kthehet atij që i takon. 

 Abdullah ibn Sebe dërgoi në vendet islame thirrësit 

e tij, të cilëve u kishte thënë që të duken se po urdhëroojnë 

në të mira dhe po ndalojnë nga e keqja dhe të flasin keq për 

prijësat. Kjo bëri që shumë prej grupeve muslimane ta 

ndjekin atë. Mes ndjekësve ishte edhe sahabiu i madh dhe 

ndjekës të tjerë të sinqertë siç ishin: Ebu Dherr, Ammar ibn 

Jasir, Muhamed ibn Hudhejfe, Abdurrahman ibn Adijs, 

Muhamed ibn Ebu Beker, Sasa‟ah ibn Seuhan El Abdij, 

Malik El Eshter, etj. Sebizmi nxiste njerëzit kundër 

udhëheqësve të tyre lidhur me zbatim e planit të 

komandantit të tyre. Ata bënin shkrime për mangësitë e 

prijësve dhe i dërgonin edhe në qytete të tjera të vendeve 

islame, jo në qytetin ku ato qëndronin. Si rezultat i nxitjes 

së sebizmit u ngritën grupe muslimanësh, të cilët 

mbërritën në Medine dhe e rrethuan Othmanin në shtëpinë 

e tij deri sa e vranë. E gjithë kjo u bë nën ndikimin e 

sebizmit dhe iniciativën e tyre. 

  “Muslimanët, i dhanë besëlidhjen Aliut, të cilën 

Talha dhe Zubejri e thyen dhe shkuan në Basra. Në atë 

kohë përkrahësit e sebizimit vunë re se komandantët e 

ushtrisë filluan të merreshin vesh ndërmjet tyre. Nëse 

arrihej një gjë e tillë, do të merrnin gjakun e Othmanit. U 

mblodhën natën dhe vendosën që të intrigonin një kurth 

ndërmjet dy ushtrive e të fillonin luftën nesër, pa e ditur 

askush. Ata arritën ta zbatojnë këtë vendim të rrezikshëm 

në mes të natës para se ta vinin re dy ushtritë vrasëse. U 



Shiizmi në karvanin e historisë 

 78    
 

kacafytën palët e politikanëve tek ushtria e Aliut me ata që 

ishin përballë ushtrisë së Basras. Ndërkohë u frikësuan të 

dy ushtritë, u frikësuan dhe komandantët dhe pandehnin 

më të keqen. Kështu, Lufta e Basras ndodhi, ndërkohë që 

komandantët e të dy ushtrive nuk ishin në dijeni për këtë”. 

 Et Tabarij e transmeton këtë hipotezë në një vend 

tjetër në librin e tij: 

  “Shkruante për Es Serij nga Shuajb, nga Sejf, nga 

Atije, nga Jezijd El Fakasij, i cili ka thënë se Abdullah ibn 

Sebe ka qenë jahudi nga banorët e San‟asë. Nëna e tij ishte 

e zezë. E pranoi islamin në kohën e Othmanit. Më pas 

lëviste në vendet islame ku përpiqej që muslimanët të 

humbnin. Kështu filloi me Hixhazin, pastaj me Basran, 

Kufen e Shamin, por nuk e arriti atë që donte tek asnjë nga 

banorët e Shamit. Ai shkoi në Egjipt dhe aty banoi. Ai u 

thoshte atyre: Çudi se si thotë dikush që Isai do të kthehet 

dhe gënjen kthimin e Muhamedit. Ndërkohë që Allahu i 

Lartësuar ka thënë: “Vërtet Ai që të obligoi ty Kur‟anin do 

të dëshironte për ty që të ktheheshe.”65 Kështu që 

Muhamedi e meriton më shumë kthimin sesa Isai”… Pastaj 

u tha atyre: “Kanë qenë njëmijë profetë dhe për secilin 

profet ka patur një zëvendës. Aliu ka qenë zëvendësi i 

Muhamedit”. Pastaj tha: “Muhamedi është vula e 

Profetëve dhe Aliu është vula e zëvendësve”. E pas kësaj 

tha: “A ka më të padrejtë se ai që nuk e zbaton këshillën e 

të Dërguarit të Allahut, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin 

                                                           
65 Sure “El Kasas”, ajeti 85. 
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mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe zmbrapset e kundërshton 

Aliun, të caktuarin e të Dërguarit të Allahut, (Paqja dhe 

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

merr në dorë çështjen e ymmetit?”. Pas kësaj u tha atyre: 

“Vërtet Othmani e mori atë me pa të drejtë dhe ky është 

këshilltari i të Dërguarit të Allahut, (Paqja dhe bekimet e 

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

ngrihuni për këtë çështje dhe mobilizohuni për të. Bëni 

intriga ndaj prijësve tuaj. Shfaquni duke urdhëruar në të 

mira duke ndaluar të keqen që njerëzit të anojnë kah ju. 

Ftojini ata në këtë çështje. Ai i dërgoi thirrësit e tij me letra 

në duar që t‟i çonin nëpër qytete të ndryshme dhe t‟i 

ftonin, që, duke u fshehur pas propogandimit të 

gënjeshtërt, të manipulonin njerëzit. Ata shfaqën të 

urdhëruarit në të mirë dhe të ndaluarit nga e keqja. Filluan 

të shkruajnë për njerëzit në vende të ndryshme duke u 

vënë në pah mangësitë e prijësve të tyre. Edhe vëllezërit e 

tyre shkruanin të njëjtën gjë. Ata shkëmbenin letra 

ndërmjet të gjitha vendeve për gjithçka që vepronin dhe ua 

lexonin gjithsecilit, derisa mbërritën në Medine. Ata u 

zgjeruan në të gjitha vendet ku donin të bindnin publikun. 

Në fakt ata tjetër propogandonin e tjetër dëshironin. Ata e 

fshihnin atë që shpalosnin… e deri në fund të asj që 

përmend Et Tabarij për këtë tematikë. Pas luftës së devesë 

ai nuk përmend asgjë nga këto ndodhi dhe as nga 

sebizmi”.66 

                                                           
66 Et Tabarij, 3/378. 
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 Kështu u bë e qartë ajo që transmetuam nga Et-

Tabarij, në të cilën sqarohej se një pjesë e mirë e sahabëve 

të zgjedhur u kthyen në përfaqësues të mëdhenj të sebizmit 

dhe komandantë të tij. Ata tregoheshin të përkushtuar dhe 

të devotshëm, të sinqeritë e të dlirët. Ndërsa Abdurrahman 

ibn Udejs El Beleuij i dha besëlidhjen Profetit poshtë pemës 

dhe në çlirimin e Egjiptit ai ishte komandant i Othmanit.67 

 Nëna e Muhamed ibn Ebu Bekr ishte Esma bint 

Amijs El Khathamije. Atë e mori për grua Ebu Bekri, pasi 

Xha‟fer ibn Ebi Talib ra dëshmor. Me atë lindi Muhamedin, 

rrugës për në Mekë. Muhamedi u rrit nën kujdesin e Aliut, 

pas babait të tij. Aliu ishte prezent me të në shumë luftra, 

siç ishte prezent në Sifijn e më pas Uelij e në Egjipt ku edhe 

u vra në sulmin e Umer ibn As.68  

Sa‟sa‟ah ibn Seuhan El Abdij e pranoi islamin në kohën e të 

Dërguarit të Allahut. Ai ka qënë predikues dhe orator e 

elokuent. Ka marrë pjesë në Sifijn me Aliun. Në momentin 

që ra dëshmor Aliu dhe drejtimin e Irakut e mori në dorë 

Muavije e internuan në Bahrejn dhe atje vdiq.69  

                                                           
67 Usdul Gabeh 3/309, i cili ka thënë: “Ishte pjesmarrës në beslidhjen e 
Er Ridvan ku e dha besëlidhjen. Princi i ushtrisë së ardhur prej Egjiptit 
ishte për izolim ndaj Othman ibn Affan (Allahu qoftë i kënaqur me të!) 
dhe kur e vranë atë rrëfyen për të një grup tabiinësh në Egjipt …” 
68 Ishte një prej kundërshtarëve të Othmanit derisa u vra dhe më pas u 
përfshi me Aliun. “Usdul-Gabeh”, 4/324. “El Istijab”, 3/328. “El Xherh 
uet ta‟dijl”, 7/301. 
69 “Usdul-Gabeh” 3/320 ku thuhet: “…Ishte musliman në kohën e 

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

Ishte një zotëri prej zotërinjve të popullit të tij Abdul Kajs. Ka qenë 
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 Kurse El Eshter është Malik ibn El Harith En 

Nukhaij. Ai është nga të besueshmit e tabiinëve dhe ka 

qënë prezent në ngjarjen e Jermukut. Ai e ka shoqëruar 

Aliun në luftën e Xhemelit dhe Siffinit ku e bëri guvernator 

të Egjiptit në vitin 38 të hixhrit. Kur arriti në Kulzum atë e 

helmoi Muaviju, i ndihmuar nga një bashkëpunëtor i tij.70  

 Kjo është ajo që ka përmendur Et Tabarij. Duke i 

marrë këto si të vërteta, historianë e njerëz të pendës, 

mbështetën idenë se shiizmi lindi nga sebizmi, sipas tyre, 

përgjatë shekujve e dekadave. Ata që ranë pre e këtij 

gabimi pa e provuar dhe pa u thelluar janë: 

1. Ibn Ethijri (ndërroi jetë në vitin 630 të hixhrit), i cili e 

ka transmetuar tregimin ndërmjet ngjarjeve të viteve (30-36 

të hixhrit). Ai, edhe pse nuk e përmend burimin e 

transmetimit, rrjedh nga historia e Et Tabarij dhe i përket 

ngjarjeve të tre shekujve të parë.71 

2. Ibn Kethijr Esh Shamij (ndërroi jetë në vitin 774 të 

Hixhrijt) e ka përmendur tregimin në librin e tij të historisë 

“El Bidaje ue nihaje”. Atë e ka marrë nga ngjarja e El 

Xhemel e historisë së Et Tabarij dhe ka thënë: “Kjo është 

                                                                                                                              
letrar, elekuent dhe një fetar i mirë nga as‟habët e Aliut (Paqja qoftë mbi 

të!). Ka marrë pjesë me të në të gjitha luftërat. 
70 Mbreti i arabëve, një prej fisnikëve dhe heronjëve të tyre: Et Tabakat 

el Kubra, 6/213; El Isabetu, 3/459; Sejr e‟alam en Nubela, 4/34. 
71 Shiko hyrjen tek libri “Tarijkh El Kamil”, në të cilën thuhet: “Filloi 
me librin “Et Tarijkh El Kebijr” të cilin e botoi imam Ebu Xha‟fer Et 
Tabarij. Ai është libri, të cilit i referohen të gjithë. Disa këtë libër e 
hedhin poshtë dhe e kundërshtojnë duke marrë të gjitha biografitë të 
tij, pa lënë asnjë. Shiko 1/3, botim i shtypshkronjës “Sadir”. 
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një përmbledhje e asaj që ka përmendur Ebu Xha‟fer ibn 

Xherijr”72. 

3. Ibn Khaldun (ndërroi jetë në vitin 808 të hixhrit), në 

librin e tij të historisë “El Mubtede uel Khaber” e ka 

transmetuar tregimin tek ngjarja e “Ed Daru” dhe “El 

Xhemel” dhe ka thënë: “Kjo është çëshja e Xhemelit e 

përmbledhur nga libri i Ebi Xha‟fer Et Tabarij”.73 

Ndërsa ata që erdhën pas këtyre historianëve dhe 

morën atë që transmetonin ata si të vërtetë vetëm duke u 

besuar atyre, janë: 

4. Muhamed Reshijd Rida botuesi i revistës “El 

Menar”, i cili (ndërroi jetë në vitin 1354 të Hixhrijt). Ai e 

përmëndi atë në librin e tij “Es Sunetu Uesh Shijah” dhe 

thotë: “Ishte krijuesi i rrënjëve të tij (shiizmit) një jehudij . 

Emri i tij është Abdullah ibn Sebe. Ai e shfaqi islamin e tij 

me dredhi dhe ftoi në madhështinë e Aliut, (Allahu e 

fisnikëroftë fytyrën e tij!), në mënyrë që ta përçajë këtë 

                                                           
72 El Bidaje ue nihaje, 7/246, botim i shtypshkronjës “El Fiker”, Bejrut. 
73 Tarijkh ibn Khaldun thotë: “Othmani dërgoi në vende të ndryshme 
njerëz që t‟i sillni lajme të sakta. Ata ishin: Muhamed ibn Muslimeh në 
Kufe, Usame ibn Zejd në Basra, Abdullah ibn Umer në Sham. Ammar 
ibn Jasir në Egjipt e të tjerë nga vende të ndryshme”. Kur u kthyen tek 
ai, i thanë: “Nuk na kundërshtoi në asgjë dhe as ne nuk kundërshtuam 
muslimanët me pozitë dhe as masat e tyre, me përjashtim të Ammarit, 
te i cili anonte një popull keqdashës”. Prej tyre ishte edhe Abdullah ibn 
Sebe, i njohur si Ibn Sevda, i cili ka qënë jehudij. Ai emigroi në kohën e 
Othmanit dhe nuk e përmirësoi islamin e tij, kështu që u largua nga 
Basra. Në librin “Tarijkh ibn Khaldun”, kapitulli El Iberu 2/139, 166 ka 
thënë: “Kjo është çështja e Xhemelit”. Përmbledhje nga libri i Ebi 
Xha‟fer Et Tabarij. Tek ai u mbështetëm si i besueshëm e i pastërt nga 
prirjet egoiste. 
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ymmet, të shkatërrojë fenë e tyre. Më pas listoi tregimin e 

tha: “Ai që u kthehet lajmeve të ngjarjes së Xhemelit në 

historinë e ibn Ethijrit, do të shohë ndikimin e madh të 

shkatërrimit të sebizmit, i cili nuk riparohet dot.74  

5. Ahmed Emijn (ndërroi jetë në vitin 1372 të Hixhrijt). 

Për Abdullah ibn Sebe në librin e tij “Fexhrul Islam” ka 

thënë: “Vërtet ibn Seuda ka qënë jahudi nga San‟a. Ai vuri 

në dukje islamin e tij në kohën e Othmanit dhe u përpoq që 

të shkatërrojë tek muslimanët fenë e tyre. Ai përçoi në 

vende të ndryshme ideologji të shumta e të dëmshme. Ai 

ka shkuar në shumë vende, si: në Hixhaz, Basra, Kufe, 

Sham dhe Egjipt. Më pas përmendi se Ebu Dherri kishte 

një ide të përbashkët me këtë jahudi, të cilën e mori nga 

Muzdekij i Irakut apo Jemenit. 

Libri “Fexhrul Islam” i botuar në vitin 1952 pati një 

përhapje të gjërë në vendet islame, sepse ishte i pari që 

turbulloi ujërat islame. Këtij libri iu kundërpërgjigjën në 

mënyrë të shtjelluar dijetarët e mëdhenj të kohës, si: Esh 

Shejkh El Muslih Kashiful Gita, i cili botoi librin “Aslu 

shiiati ue usuluha”. Atij iu kundërpërgjigj edhe dijetari i 

madh, Esh Shejkh Abdullah Es Sebijtij me librin e tij “Tahte 

rrajetil hakk”. 

6. Ferijd Vuxhdij, autor i “Dairetul Mearif”, (ndërroi 

jetë në vitin 1370 të hixhri), e ka cekur këtë në librin e tij 

                                                           
74 Es Sunnetu uesh Shiiah, 4-6-49-54-103. 
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kur ka përmendur luftën e Xhemelit tek përshkrimi i 

biografisë së Imam Aliut.75 

7. Edhe Hasan Ibrahim Hasani e ka përmendur atë në 

librin e tij “Tarijkhul Islam Es Sijasij” në fund të Khilafetit 

të Othmanit. Ai thotë: “Kjo klimë ishte jashtëmase e 

përshtatshme dhe e gjetur për pranimin e thirrjes së 

(Abdullah ibn Sebe). Ai që i shkoi pas, u ndikua prej saj 

përtej limiteve dhe përhapi zjarrin e këtij revolucioni. Një 

sahabij i vjetër, i njohur për devotshmërinë e tij 

përkushtuese dhe një nga personalitetet e mëdha të 

shkencës së hadithit, Ebu Dherr El Giffarij, sfidoi politikën 

e Othmanit dhe të Muauijes. Ai e bëri guvernator atë në 

Sham me anë të nxitjes së Abdullah ibn Sebe, i cili, 

megjithëse ka qënë jahudi, e pranoi Islamin, por më pas 

filloi të transferohej në vendet islame, si në: Hixhaz, Basra, 

Kufe, Sham dhe Egjipt … etj.76 

Kjo është tabloja e atyre muslimanëve që shkruan për 

shiitët. Ndërsa orientalistët aktronin në tryezat e 

muslimanëve, flisnin për to dhe hidhnin këtë ide të gabuar 

në librat e tyre, të cilët i botonin për qëllime të veçanta. Ai 

që dëshiron të ndalet tek thëniet e tyre le t‟i kthehet asaj që 

ka botuar kërkuesi i madh, Es Sejid Murteda El Askerij në 

këtë fushë.77  

 

 

                                                           
75 Dairetul Mearif, 6/637 
76 Tarijkhul Islam Es Sijasij, 347 
77 Abdullah ibn Sebe, 1/46-50 
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Pikëpamja e investiguesve në lidhje me tematikën: 

 

1. Ajo që erdhi si rrëfim në historinë e Et Tabarij është 

e vlefshme vetëm për legjendarët dhe xhindët 

kundërshtarë. Si mund t‟i besojë njeriu një jahudiu, i cili 

erdhi me një shpikje, e pranoi Islamin në kohën e Othmanit 

dhe mundi të rekrutojë sahabe e tabiinë të mëdhenj, të cilët 

do t‟i mashtronte më pas?! Si mund t‟i besohet atij që 

përhap këto ide të pavërteta në të gjitha vendet islame?! Si 

mund t‟i besohej atij që me thirrjet e tij të pavërteta 

kërkonte të ngriheshin kundër Othmanit dhe të shkonin në 

Medine, t‟i kundërviheshin khilafetit islam, atij që e rrethoi 

dhe e vrau në shtëpinë e tij përpara sahabëve të drejtë, të 

cilët e kishin ndjekur në të mirë?! Është diçka që nuk e 

pranon asnjë logjikë. 

Kjo histori prek nderin dhe fisnikërinë e muslimanëve, 

të sahabëve dhe të tabiijnëve që ishin zotërinj, 

komandantë, shkencëtarë dhe ideologë. Ajo krijon imazhin 

e një ymmeti naiv, që mbytet në idenë e një jahudiu. 

2. Leximi tematik i biografisë dhe historisë na bën që 

të ndalemi tek biografia e Othman ibn Affan dhe Muavije 

ibn Ebi Sufjan. Këta të dy i ndëshkonin kundërshtarët e 

tyre, i dëbonin dhe i godisnin ata. Prej tyre ishte Ebu Dherr 

El Giffarij (Allahu e mëshiroftë!), të cilin Othmani e dëboi atë 

nga Medina në Rebdhe për arsye se kundërshtonte ndarjen 

e plaçkës së luftës dhe pasurisë mes familjarëve të tij. Po 

ashtu, ka goditur sahabiun e nderuar, Ammar ibn Jasir, të 
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cilit i çanë barkun dhe i thyen një brinjë.78 Veprime dhe 

qëndrime të tilla si këto binin mbi këdo që kundërshtonte. 

Mirëpo, bazuar në ato hipoteza të pabaza që përmendëm, 

khalifat dhe bashkëpunëtorët e tyre mbyllnin një sy ndaj 

veprimeve që bëheshin ndaj sahabëve dhe tabiinëve që i 

kundërshtonin dhe ndaj vrasjes së khalifit të tyre në 

shtëppinë e tij!!! Kjo është e papranueshme për atë që ka 

sadopak njohuri mbi historinë e Khilafetit dhe biografinë e 

Muavijes. 

Dijetari i madh El Emijnij thotë: " Ah, sikur Ibn Sebe ta 

kishte marrë vesh këtë ngatërresë të madhe që ka bërë 

përçarjen e muslimanëve! Dijetarët e ymmetit dhe 

politikanët e tyre në të gjitha vendet u njohën me këtë 

ngatërresë, prandaj kjo çështje përfundoi tek Khalifja i 

kohës. Atëherë, përse nuk u kap ai?! Përse nuk u zbuluan 

krimet e tij të rrezikshme, përse nuk u goditën ato?! Përse 

nuk u burgos në thellësitë e burgut, që të qetësohej 

ymmeti, siç u veprua me disa sahabë të nderuar të cilët 

urdhëronin në të mira dhe ndalonin nga e keqja?! Thirrja e 

Kur‟anit të ndritur bie në veshët e fetarëve: “Shpërblimi i 

atyre që luftojnë Allahun dhe të Dërguarin e Tij, që 

nxisin për të bërë shkatërrime, për të vrarë, kryqëzuar e 

prerë dhe dëbuar nga tokat është një turp dhe për ta ka 

një dënim të madh”.79 

                                                           
78 El-Istijab, 2-422. 
79 Sure “El Maide”, ajeti 33. 
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A e zhduku khalifja virusin e atyre të zemëruarve me 

vrasjen e tyre? Si arrinte të flinte i qetë dhe si krenohej me 

lartësinë e kështjellës së tij mbi të pafajshmit e ymmetit të 

Muhamedit, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), kur dihej mirë se ç‟kishte bërë?!80 

Një grup shkrimtarësh së kohës dhe të tjerë, në vend që 

të hapnin sytë mbi realitetin e hidhur e të ndaleshin në 

shkaqet që çuan në vrasjen e Khalifes, u përpoqën që t‟u 

jepnin fund tymnajave të së vërtetës me anë të hipotezave 

iluzioniste. Këto rrethana çuan në vrasjen e Khalijfes. 

 

Lidhur me këta një prej shkrimtarëve të kohës thotë: 

 

“Në Lindje ka shkrimtarë që nuk duan t‟ia dinë për 

historitë reale, as për jetën, situatën apo mjedisin, as për 

shkaqet e revolucionit të të padrejtëve kundër Othmanit. 

Ata kështu i kufizojnë ngjarjet e kohës, vetëm sipas 

dëshirës së një individi që bredh në krahina e vende të tjera 

për të rekrutuar njerëzit kundër khalijfes e shtetit!” 

 Rezultati praktik i këtij pretendimi dhe i kësaj 

shpifjeje është se shteti në kohën e Othmanit dhe të 

ministrit të tij Meruani, ka qënë një shtet ideal. Emevitët, 

guvernatorët dhe aristokratët ishin të dërguarit e drejtësisë 

shoqërore dhe të vëllazërimit njerëzor në tokat arabe. 

Mirëpo, një burrë i vetëm, Abdullah ibn Sebe, i shkatërroi 

emevitët, guvernatorët, aristokratët, interesat e pushtetin e 

                                                           
80 El Gadijr, 9/219-220. 
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tyre, sepse ai shkonte në krahina dhe vende të tjera dhe 

fliste keq për Othmanin, udhëheqësit dhe për guvernatorët 

e tij të sinqertë e vepërmirë. Sikur të mos ishte ky burrë 

dhe lëvizjet e shëmtuara të tij në rajone e qytete të tjera, 

njerëzit do të jetonin një jetë të begatë e me prosperitet në 

begatinë e Mervanit, drejtësinë e Uelijdit dhe durimin e 

Muavijes. 

 Pretendimi i mësipërm është shpifje ndaj realitetit 

dhe dhunim ndaj njerëzve. Ky pretendim mbështetet në 

një logjikë naive dhe mbi argumente iluziv. Ka edhe një gjë 

më të rrezikshme se kjo, që është: Mbështetja në këto 

pretendime çon në humbjen e të vërtetave, mbi të cilat 

ndërtohet historia. Përkrahësit e kësaj historie të 

shtrebëruar dhe të dështuar përpiqen t‟i anashkalojnë 

plotësisht ngjarjet e kohës, madje periudha të tëra të 

historisë, vetëm sipas dëshirës së një individi, i cili 

sorollatet nëpër krahina të ndryshme duke nxitur njerëzit 

kundër shtetit me argumente absurde. 

 Shkatërrimi i sistemit ekonomik, financiar, 

strukturor, tirania e rebeluesve kundër pushtetarëve, 

kundërshtimi i guvernatorëve të mbështetur mbi 

mirëqënien, përballja me pushtetin e Benij Umejes, kalimi 

nga politika popullore demokratike te politika nepotike 

aristokrate kapitaliste, nënçmimi i atyre që i atrofizon 

populli, respektimi i shumë të tjerëve, si shembulli i Ebu 

Dherr, Ammar ibn Jasir, si dhe të gjitha rrethanat jetike 

shoqërore të tjera, nuk synonin në vetvete nxitjen e 

krahinave dhe rebelimin e tyre kundra familjes emevite në 
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pushtet e as vartësit e tyre! E gjithë çështja është 

revolucioni i Abdullah ibn Sebe kundër Othmanit, i cili 

(Abdullahu) i fton njerëzit të largohen nga bindja ndaj 

imamëve dhe mbjell të keqen mes tyre. 

 A nuk është e rrezikshme përhapja e këtyre ideve në 

Lindje, të cilat shtrembërojnë ngjarjet e përgjithshme dhe 

që kanë një lidhje të fortë me grupet me interesa të 

fuqishme ekonomike dhe shoqërore, vetëm nga dëshira e 

një njeriu që sorollatet në vende të ndryshme duke 

përhapur shkatërrimin e kësaj shoqërie të shëndoshë?! 

 A nuk është e rrezikshme nxitja e revolucioneve 

reformatore në histori me një shkak fëminor, i cili nxitet 

nga dëshirat e disa individëve që duan të shkaktojnë 

turbullira?!81 

3. Transmetimi i Tabariut u bë nga persona që nuk ia 

vlen të merremi me to. 

Es Surej, nga i cili transmeton Tabarij, është njëri prej 

këtyre dyve: 

1. Es Surej ibn Ismail El Hamdaniji, të cilin Jahja ibn 

Saijd e ka quajtur gënjeshtar dhe e transmetimet e tij i ka 

quajtur të dobëta.82 

                                                           
81 “Imam Ali seutul adaletil insanijeh”, 4/894-896 dhe për thënien ka 
një lidhje. Ai që dëshiron le t‟i kthehet atij. 
82 Jahja Kattan ka thënë: “U bë e qartë gënjeshtra e tij në një kuvend”. 
Nisaij ka thënë: “I lënë”. Të tjerë kanë thënë: “Nuk është asgjë”. 
Ahmedi ka thënë: “E kanë lënë njerëzit hadithin e tij”. Shih "Mijzanul 
I‟tidal”, 2/117. 
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2. Es Surej ibn Asim ibn Sehl El Hamdaniji, i cili shkoi 

në Bagdad ku edhe ndërroi jetë në vitin (258 të Hixhrit). 

Ibn Xherij Et Tabarij thotë se e ka njohur këtë për tridhjetë 

vite. Ibn Khurash e ka quajtur gënjeshtar. Ibn Udej ka 

thënë se thëniet e tij janë të dobëta. Po ashtu ka thënë ka 

thënë: “E vidhte hadithin”. Ibn Habbani shton: Nuk 

lejohen të argumentuarit me thëniet e tij. En Nakkash ka 

thënë për një hadith se e ka shpik “Es Surej”.83  

Kështu që, emri është i njëjtë për të dy gënjeshtarët dhe 

nuk na intereson askush prej tyre.  

 Pretendimi se Sureji ibn Jahja është nga të 

besueshmit, nuk është i saktë, sepse ai ndërroi jetë në vitin 

167 të Hixhrit, kurse Et Tabarij është i datëlindjes së vitit 

(234 të Hixhrit). Kështu që, diferenca ndërmjet tyre është 

me 57 vjet. Prandaj, është e pamundur që Es Surej të jetë 

njëri nga dy burrat gënjeshtarë. 

 Kurse Shuajbi është Shuajb ibn Ibrahim El Kufij El 

Mexhhul. Ibn Udej ka thënë: “Nuk është i njohur”. Edh 

Dhehebiji ka thënë në një transmetim të tij të transmetuar 

nga Sejf: “Tek ai ka injorancë”.84 

 Xhesijf ibn Umer: Ibn Habban ka thënë: “Sejf ibn 

Umeri i transmetonte hadithet e shpikura sikur ishin të 

rregullta të besueshme”. Ai ka thënë: “Thonë se ai ka qënë 

prej atyre që shpikte hadithe dhe është akuzuar me 

ateizëm”.  

                                                           
83 Tarijkhul Khatijb, 993. Mijzanul I‟tidal, 2/117. Lisanul Mijzan, 3/12. 
84 Mijzanul I‟tidal, 2/275. Lisanul Mijzan, 3/145. 
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 El Hakem ka thënë: “Është akuzuar me ateizëm dhe 

në transmetim është hedhur poshtë (i papranueshëm)”.  

 Ibn Udej ka thënë: “Disa prej haditheve të tij janë të 

njohura e shumica e tyre të mohuara e që nuk merren për 

bazë”. Po ashtu ka thënë: “Shumica e haditheve të tij janë 

të refuzuar”.  

El Burkanij ka thënë nga Darkutnij :” I lënë”.  

Ibn Muijn ka thënë: “I dobët në hadith e nuk ka të mirë 

prej tij”.  

Ebu Hatim ka thënë: “Hadithin e tij e lëmë, hadithi i tij 

ngjan me hadithin e El Uakidij”. Ebu Daud ka thënë: “Nuk 

është gjë”.  

En Nisaij ka thënë: “I dobët”.  

Es Sujutij ka thënë: “Shpikës” dhe përmendi një hadith të 

Surejit ibn Jahjasë nga Shuajb ibn Ibrahijm ibn Sejfi e tha: “I 

shpikur dhe i vendosur. Në të ka dobësi, e më i dobëti 

është Sejfi”.85 

 Nëse kjo është situata e transmetimeve, atëherë si 

mund të mbështetemi në analizën e formimit të njërit prej 

grupeve të muslimanëve që përbëjnë një të pestën, apo një 

të katërtën e tyre mbi këto transmetime?! Kjo është gjendja 

e zinxhirit të transmetimit dhe përmbajtjes së tyre. Kështu 

që, mbështetja tek ai është mashtrim dhe humbje. Atë nuk 

e pranon logjika. 

 

                                                           
85 “Mijzanul I‟tidal2, 1/438. Tehdhijbut Tehdhijb, 4/295. El Lealij El 
Mesnuah, 1/157-199-429. 
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4. Abdullah ibn Sebe - legjendë historike 

 

Faktet dhe dëshmitë, si dhe kontradiktat e gjetura në 

lidhje me këtë njeri, datëlindjen e tij, kohën e pranimit prej 

tij të Islamit, përmbajtjen e thirrjes së tij e bëjnë 

hulumtuesin të mendojë se Abdullah ibn Sebe është si i 

çmenduri i Benij Amiri dhe i Benij Hilal.Të tillë njerëz dhe 

shembujt e tyre janë trillime mitike dhe mashtruese të cilët 

i shpikën autorët e romaneve e tregimeve. Këto nuk janë të 

vërteta. Sa më shumë që përmirësohej jetesa, rriteshin 

pretendimet për epshe dhe zgjerohej hapësira për të 

hedhur në tregje të tilla imagjinata, të tilla tregime e 

përralla për të kënaqur fëmijët e luksit dhe pasurisë.86 

 Kjo është ajo përmend reformatori i madh, Kashiful 

Gita. Kjo bëri që të përhapej ideja investiguese ndërmjet 

dijetarëve të kohës, të cilët thanë se Abdullah ibn Sebe 

është më afër legjendës se realitetit. Në lidhje me këtë ka 

një thënie të shkrimtarit Egjiptian Dr. Taha Husejn, i cili 

pretendon ekzistencën e këtij burri dhe të një legjende 

historike për të, të cilën armiqtë e shiitëve e kanë 

hiperbolizuar që njerëzit ta neglizhonin dhe të gënjeheshin 

e të shkonin deri në mosibndje ndaj shiitëve. Kjo ishte një 

përpjekje e fshehtë për të mbjellë përçarje dhe urrejtje 

ndërmjet masave të muslimanëve.  

Ia vlen të ndalemi pak tek fjala e tij. Në të thuhet: 

                                                           
86 Aslu Shijah ue Usuluha, 73. 
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 “Hamendësia më e madhe është se, edhe nëse të 

gjitha ato që thuhen për Abdullah ibn Seben të jenë të 

vërteta, Ai tha ato që tha dhe ftoi aty ku dëshiroi, edhe pse 

ishte përçarje e ngatërresë. Ai e zmadhoi mospajtimin e 

ndezi përçarjen”. 

 Armiqtë e shiitëve e ekzagjeruan shumë çështjen e 

Abdullah ibn Sebe në kohën e emevitëve dhe të abasitëve. 

Kjo bëhej me qëllim që të dyshojnë te ngjarjet që lidheshin 

me Othmanin e guvernatorët e tij nga njëra anë si dhe 

monstruozitetin kundra Aliut dhe përkrahësve të tij nga 

ana tjetër. Për më tepër, të kthenin disa çështje të shiitëve 

tek një jahudi që e pranoi Islamin vetëm për të intriguar 

muslimanët.  

 Sa të shumtë dhe të tmerrshëm janë kundërshtarët e 

shiitëve! Sa shumë luftojnë kundër shiitëve! 

 Le të mbajmë një qëndrim të rezervuar e të matur 

ndaj gjithë kësaj. Duhet t‟i lartësojmë muslimanët sepse ata 

nuk kanë nevojë që fenë e tyre, politikën, ideologji e tyre t‟i 

përhapë një burrë i ka ardhur nga San‟a, që ishte jahudi, i 

cili e pranoi Islamin, jo me dëshirë e me presion, por si 

kurth, si intrigë e mashtrim. Më pas, i nxiti muslimanët 

kundra khalijfes së tyre, derisa e vranë. Kjo i përçau 

muslimanët në grupacione e në parti. 

 Të gjitha këto janë çështje që nuk përputhen me 

logjikën, nuk janë të qëndrueshme ndaj kritikës, ndaj nuk 

duhet të merren si çështje historike. Gjëja më e saktë për të 

cilën nuk ka dyshim është se rrethanat e jetës islame në atë 

kohë nxisnin haptazi mosmarrëveshje mendimi, përçarje 
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tekash, përhapje fraksionesh politike. Të kapurit pas 

teksteve të Kur‟anit, synnetin e Profetit dhe biografinë e 

bashkëkohësve të tij i shihnin si çështje që i mohonin dhe 

nuk i njihnin. Ata dëshironin që ato të përballeshin, ashtu 

siç i përballte Umeri mevendosmëri e ashpërsi, me 

vetëpërmbajtje dhe vetëpërmbajtje të masës. Të rinjtë tek 

Kurejshët dhe te viset e tjera arabe i pranonin këto çështje 

me një shpirt të ri, në të cilat kishte ego, lakmi, rebelim, 

shpresë të largët. Ky ishte si një ankth, të cilit nuk i dihej 

fundi. Për këto arsye ishte përhapur gjithë kjo konkurencë 

dhe rëmujë jo vetëm për postet, por edhe për çdo gjë rreth 

tyre.  

 Të gjitha këto çështje të reja ishin një sajesë për të 

nxitur të rriturit e të rinjtë t‟i çojnë aty ku dëshironin. Këto 

troje janë të gjera e të hapura dhe plot pasuri të bollshme 

për të gjithë. Atëherë, përse gjithë kjo konkurrencë? Ka 

përreth edhe vende të tjera që nuk janë çliruar, të cilat 

aspirojnë të çlirohen, siç janë çliruar të tjerët. Atëherë, çfarë 

kanë ata që nuk përpiqen për t‟u çliruar? Çfarë kanë ato që 

nuk kundërshtojnë politikën e këtij mbreti dhe të këtij luksi 

të paparë? Përse amiciozët dhe lakmitarët prej rinisë së 

Kurejshëve, nuk aspiron drejt lavdisë, pushtetit e luksit? 

Çfarë çudie ka që konkurenca të jetë ndërmjet të rinjve 

ensarë e të rinjve në zona të tjera arabe? Pse zemrat e tyre 

nuk mbushen me smirë, inat e zemërim, kur shohin 

khalijfen që i pengon në këtë garim ndërmjet tyre? Përse 

nuk nxiten Kurejshët për konkurrencë për këto çështje të 

mëdha?! 
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 Ajo që s‟ka dyshim është se Othmani ngarkoi 

guvernatorë në Kufa Velijdin dhe Saijdin pasi shkarkoi 

Sa‟adin. Më pas vendosi Abdullah ibn Amir guvernator në 

Basra, pasi shkarkoi Ebu Musain dhe ia dha të gjithë 

Shamin Muavijes. Ky e shtriu pushtetin e tij deri në kufinjt 

më të largët të mundshëm. Shami ishte me vilajete, në të 

cilat merrnin pjesë si administruesit e tij dhe Kurejshët e të 

tjerë nga rilindasit arabë. Më pas ngarkoi si guvernator 

Abdullah ibn Ebi Sarh në Egjipt, pasi shkarkoi Umer ibn 

As. Të gjithë këta Valij ishin prej të afërmve të Othmanit. 

Disa ishin vëllezër nga nëna e tij, disa vëllezër qumështi, 

njëri ishte daja i tij. Të tjerët ishin nga të afërmit, deri tek 

Umeje ibn Abdu Shems. 

 Nga burimet del se armiqtë e shiitëve e njihnin Ibn 

Sebenë si një personalitet iluzionist. Kjo duket në çështjet e 

poshtëshënuara. 

1. Historianët e besueshëm nuk kanë cekur te botimet 

e tyre tregimin e Abdullah ibn Sebe, siç janë Ibn Sa‟ad tek 

libri i tij “Et Tabakat, El Beladhirij”, tek “Futuhat”. 

2. Nga burimi i vetëm i tij del se Sejf ibn Umer është i 

njohur si gënjeshtar që shpikte hadithe. 

3. Çështjet që i atribuohen Abdullah ibn Sebe kanë 

nevojë për mrekulli. Gjithashtu duhet të thuhet se 

muslimanët që u mashtruan nga Abdullah ibn Sebe e u tall 

me ata, ishin zbatuesit e synimeve të tij pa kundërshtim me 

budallallëkun e absorditetin më të madh. 

4. Nuk ka një komentim bindës për rënien e Othmanit 

dhe funksionarëve të tij nga pushteti, edhe pse ata u 
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goditën nga kundërshtarët, si: Muhamed ibn Ebi Hudhejfe, 

Muhamed ibn Ebu Bekr, etj. 

5. As djegia e tij nga Aliu dhe as përcaktimi i vitit në të 

cilin u dogj Ibn Sebe nuk ekzistojnë në librat e historisë. 

6.  Nuk ka asnjë gjurmë të Ibn Sebes dhe e xhematit të 

tij në ngjarjen e Siffinit dhe luftën e Nahrauanit. Këtë 

çështje e përfundon doktori Taha Huseijn me thënien: “Ai 

është një person që e kanë trilluar armiqtë e fesë kundër 

shiitëve dhe që nuk ekziston në realitet.”87 

 Shumë nga orientalistët e ndoqën atë. Mendimet e 

tyre i ka transmetuar Dr. Ahmed Mahmud Subhij tek libri 

“Nadharijetul-Imameh” dhe te “Nadhariteul imamije”.88 

Investiguesi mendjemprehtë, Murteda El Askerij, ndjesë 

pastë, botoi librin e tij “Abdullah ibn Sebe”. Aty ai i bëri 

një studim të thellë tematikës së këtij libri dhe analizoi 

historinë mbi baza shkencore. Autori arriti në një 

konkluzion, të cilin e përmend Shejkh Muhamed Xheuad 

Mugnije: “…Për fe dhe shkencë, e veçanërisht për origjinën 

e shiizmit, një shërbim që nuk krahasohet me asnjë vepër 

deri në këtë përiudhë. Sulmet dhe shpifjet ndaj tij dhe ndaj 

shiiave dhe përkrahësve të tyre janë të shumta. Ai ua mbyll 

gojën spekullatorëve e besëthyerve, të cilët luftojnë me çdo 

                                                           
87 Taha Husejn, El Fitnetul Kubra. Fasl ibn Sebe që i ka përmbledhur 
çështjet e përmendura në këtë kapitull. Dr. Esh Shejkh Ahmed El Uailij 
në librin e tij “Hauijetu Teshejjui”, 146 
88 Nadharijetul Imameh, Ahmed Mahmud Subhij, 37 
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kusht për të shkatërruar unitetin e muslimanëve dhe 

dobësimin e fuqisë së tyre”.89 

 Edhe nësë supozojmë se ky njeri ka ekzistuar 

realisht, nuk do të thotë se duhet të bindesh ndaj asaj që 

transmetohet në lidhje me të, sepse ai është vetëm vegim, 

iluzion e mashtrim që nuk gëlltitet”. Dr. Ahmed Mahmud 

Subhij thotë: “Nuk kishte gjë që ta pengonte jahudiun që të 

shfrytëzonte ngjarjet që ndodhnin në kohën e Othmanit 

dhe të ngatërronte njerëzit të merreshin me to e të 

rebeloheshin kundër Othmanit. Madje ai nuk pengohej të 

bënte thirrje në emër të ideve të çuditshme. Por atij i ka 

kaluar koha. Njerëz si Ibn Sebe dhe nuk duhet të ketë këtë 

ndikim ideologjik sa të ndodhë kjo çarje ideologjike mes 

një grupi të madh muslimanësh.”90 

 Këto duhen hedhur poshtë si devijues e mashtrues 

sepse përpiqen të argumentojnë përhapjen e shiizmit 

përmes kësaj rruge.  

 Madje, nëse u kthehemi librave të shiitëve, do të 

vërejmë se imamët dhe dijetarët e tyre distancohen dhe 

shfajsohen plotësisht prej tij. 

1. El Kishshij, nga dijetarët e shekullit të katërt, ka 

thënë: “Abdullah ibn Sebe pretendonte Profetësinë dhe se 

Aliu ishte Allahu. Kërkoi (Aliu) nga ai që të pendohej për 

                                                           
89 Abdullah ibn Sebe, 1/11, libri është me dy vëllime. Ai arriti në 
rezultatin që folëm më parë në këtë libër dhe në këtë kapitull. 
90 Nadharijetul Imameh, 37 
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tri ditë. Ai nuk e bëri. Më pas e dogji atë në zjarr në prani 

të shtatëdhjetë burrave.91 

2. Esh Shejkh Tusij, (385-460 hixhri), te kapitulli 

“Ashabët e prijësit të besimtarëve” ka thënë: “Abdullah ibn 

Sebe u kthye në qafir dhe shfaqi Gulatin (hiperbolizim) për 

Aliun”.92 

3. Dijetari i madh El Hil‟lij, (648-726 hixhri), ka thënë: 

“Hiperbolizoi i mallkuari, e dogji atë prijësi i besimtarëve 

me zjarr. Pretendonte se Aliu është Zot dhe ai Profet. 

Allahu e mallkoftë”.93 

4. Ibn Daud (647-707 hixhri), ka thënë: “Abdullah ibn 

Sebe u kthye në qafir dhe shfaqi hiperbolizimin”.94 

5. Esh Shejkh Hasan ibn Zejnudijn, (ndërroi jetë në 

vitin 1011 hixhrij), përmend tek libri “Et Tahrir, Et Tausij”: 

“Hiperbolizoi i mallkuari. E dogji në zjarr prijësi i 

besimtarëve (Paqja qoftë mbi të!)”.95  

 Ai që dëshiron të ndalet tek thëniet e shiitëve në 

lidhje me këtë njeri, le të kthehet tek libri “Rixhal” i autorit 

El Kishshij, i cili ka transmetuar të gjitha transmetimet që 

lidhen me hiperbolizimin e tij ndaj së drejtës së Aliut. 

Ndërsa ajo që ka transmetuar prej tij Sejf ibn Umer nuk ka 

ndikim në këto transmetime. Gjëja më e paktë që mund t‟i 

                                                           
91 Rixhalul Kishshij, 98 me numër 48. 
92 Rixhalu Tusij, kapitulli i ashabëve të Aliut me numër 51/76 
93 El Khulasah i El-Al-lameh: Pjesa e dytë, kapitulli i dytë: Abdullah, 
236. 
94 Rixhal ibn Daud, pjesa e dytë 254 numër 278. 
95 Et Tahrijr Et Tausij, 173, me numër 234. 
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besojmë atij është se ai shfaqi hiperbolizimin dhe u vra ose 

u dogj për këtë arsye. Kjo thënie nuk shkakton ndonjë 

dëm. Ajo që përmend Tabarij me mënyrën e mëparshme 

nuk është e besueshme dhe nuk merret në konsideratë për 

atë që ka sadopak njohuri në histori e biografi. 

 Si përfundim, bëhet krejtësisht e qartë se kjo teori 

për përhapjen e shiizmit është e pavërtetë dhe e tjetërsuar. 

Ajo nuk qëndron përpara kritikës e provës, madje, në 

vetvete përmban rrënjet e rënies së saj. Për këtë ka një 

argumente të qartë në lidhje me origjinën e medhhebit të 

shiizmit, për të cilin folëm më parë.  

 Shizmii e ka zanafillën nga ideologjia islame 

autentike dhe shtrirja e tij reale. Ndërsa ajo që veproi Ibn 

Sebe, nëse supozohet se janë të rregullt, konsiderohet një 

qëndrim individual dhe sjellje personale, jashtë strukturës 

së medhhebit. Ai që e ndjek atë ka futur veten e tij në ferr.  

Është e largët çështja e ibn Sebe me ata burra që nuk 

e kundërshtojnë Allahun, të Dërguarin e Tij dhe 

udhëheqësit e tyre, që nuk i kundërshtojnë urdhërat e tyre 

asnjë grimcë, E ata ishin: Mikdad, Selman, Haxher Ibn 

Udej, Reshijd El Hixhrij, Malik El Eshter, Sasa‟ah e vëllai i 

tij dhe Umer Ibn Hamk nga të cilët kthehen retë e zbret 

bereqeti e shiu. 

Këtu përfundon analiza e teorisë së dytë.  

Tani le të kalojmë tek diskutimi i teorisë së tretë. 
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Hipoteza e tretë: Shiizmi pers, princip apo ngjyrim  

 

 Ekzistojnë tri hipoteza të shpikura nga orientalistët 

në lidhje me formimin e medhhebit të shiizmit në 

shoqërinë islame. Kjo hipotezë për të cilën do të flasim 

është hipoteza e tretë. Edhe kjo hipotezë, si dy të parat, 

mbështetet në pretendimin se formimi i këtij medhhebi u 

bë me qëllim me padituri. Kjo tezë udhëhiqet nga imazhi i 

gabuar dhe mbështetet në teorinë që thotë se medhhebi i 

shiizmit ka persianizmin në princip. Ky thënie ndërmjet dy 

çështjeve buron nga dy mendime të autorëve të kësaj 

teorie: 

1. Mendimi i parë thotë se shiizmi është nga shpikjet e 

persianëve për qëllime politike, por atë nuk e ka përqafuar 

askush nga arabët, përpara persianëve. Ata, në momentin 

që pranuan Islamin, e shpikën këtë ide për qëllime të 

veçanta. 

2. Mendimi i dytë thotë se shiizmi në princip është 

arab. Një grup arabësh e përqafuan atë përpara se 

persianët të pranonin Islamin. Kur e pranuan Islamin e 

përqafuan edhe shiizmin dhe e bënë ngjyrim persian.  

Këto dy mendime ne i përshkruam që në titull. Tani le 

të detajojmë rreth tyre: 

Mendimin e parë e shpiku orientalisti Devzij. 

Përmbledhja e tij është: Medhhebi Shiit ka prirje persiane, 

sepse arabët besonin te liria, ndërsa persianët tek pasuria e 

trashigimia dhe nuk e njihnin kuptimin e zgjedhjeve. Në 
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momentin që Profeti kaloi në jetën e përhershme dhe nuk 

la djalë, thanë: “Aliu është më parësor në Khilafet, pas tij”. 

Konkluzioni i tij: Harmonizimi ideor ndërmjet 

persianëve dhe shiitëve do tëthotë: Të qënit e khilafetit 

çështje trashigimore tregon se shiizmi ka lindur nga 

persianët. 

Ky vizion është plotësisht i papranueshëm për shkak të 

një numri të madh paqartësish: 

Së pari, shiizmi, siaps asaj që u përmend, u shfaq në 

kohën e Profetit të nderuar. Vetë Profeti i quajti ndjekësit e 

Aliut “shiitë”. Shiitët kanë ekzistuar në kohën e Profetit 

dhe pas tij deri në kohën që akoma nuk kishte hyrë askush 

nga persianët në islam, me përjashtim të Selmanit (paqja 

qoftë mbi të!). 

Natyrisht që flamurtarët e shiizmit në kohën e Profetit 

dhe zëvëndësit sipas porosisë së tij kanë qenë të gjithë 

arabë. Mes tyre nuk ka patur asnjë persian, me përjashtim 

të Selman Faresiut dhe që të gjithë ndiqnin idenë e 

shiizmit. 

 Gjatë khilafetit të tij, prijësi i besimtarëve, imam 

(Paqja qoftë mbi të!), ka kaluar në tri luftëra: Lufta e 

Xhemelit, Siffinit dhe Nahrauanit. E gjithë ushtria e tij ishte 

me origjinë e prej fiseve arabe, të njohura ndërmjet 

Adnanijëve dhe Kahtanijëve. Këta fise u përfshinë në 

ushtrinë e tij, në të cilën kishte grupe nga Kurejshët, Eusët 

dhe Hazrexhët si dhe nga fiset Medhhaxh, Hamdan, Taj, 

Kinde, Temijm e Medarr. Madje, komandantët e ushtrisë së 

tij kanë qënë nga kokat e këtyre fiseve, si p.sh: Ammar ibn 
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Jasir, Hashim El Mirkal, Malik El Eshter, Sasa‟ah ibn 

Sahvan e vëllai i tij Zejd, Kajs ibn Sa‟ad ibn Ubade, 

Abdullah ibn Abbas, Muhamed ibn Ebu Bekr, Haxher ibn 

Udej, Udej ibn Hatim, etj. Me këtë ushtri dhe me këto 

komandantë, prijësi i besimtarëve e çliroi Basrën, luftoi 

Muavijen e ushtarët e tij në Siffin dhe po me to triumfoi 

ndaj renegatëve. 

 Në këtë ushtri nuk kishte as ushtarë persianë e as 

komandantë persë që të mund të mendohej se ato kanë 

qënë guri themeltar i shiizmit. Persianët e përqafuan këtë 

medhheb dhe nuk ishin të vetmit sepse medhheb e 

përqafuan edhe turqit, indianët e të tjerë popuj joarabë. 

 Dëshmia e orientalistëve se Shiizmi është me 

zanafillë arabe: 

 Një grup orientalistësh deklaruan qartazi se arabët e 

përqafuan Shiizmin përpara persianëve.  

Thëniet e tyre po i sjellim më poshtë: 

1. Dr. Ahmed El Emijn ka thënë: “Ajo që shoh unë dhe 

siç argumenton historia, është se përkrahja e Aliut filloi 

para hyrjes së islamit tek persianët. Por kjo përkrahje shiite 

mori një ngjyrë të re me hyrjen e elementeve të tjerë në 

islam. Por, përderisa elementi më i madh që hyri në islam 

ishin persianët, ata patën ndikimin më të madh në 

përkrahjen Shiite”.96 

2. Në fund të kësaj fjale tregohet se Shiizmi mori një 

nuancë të re pas një përiudhe kohe nga lindja e tij. 

                                                           
96 Fexhrul Islam, 176. 
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Orientalisti Felhuzen ka thënë: “Të gjithë banorët e Irakut 

në kohën e Muavijes, veçanërisht banorët e Kufes, ishin 

shiitë. Shiizmi nuk u kufizua tek individët, por përfshiu 

fiset dhe kryetarët e arabëve”.97 

3. Orientalisti Gold Tesijher ka thënë: “Është gabim të 

themi se Shiizmi gjatë përhapjes dhe etapave të zhvillimit 

të tij përfaqëson një ndikim konformist të krijuar nga idetë 

e fiseve iraniane në islam, vetëm pse e përqafuan atë ose 

pse u nënshtrua nga pushteti i tyre përmes çlirimit dhe 

propagandës. Ky iluzion i përhapur ngrihet mbi 

keqkuptimin e ngjarjeve historike. Prandaj themi se lëvizja 

alavije u lind në tokën e pastër arabe”.98 

4. Ndërsa orientalisti Adam Metz ka thënë: 

“Medhhebi i shiizmit nuk është siç pretendojnë disa, një 

reagim shpirtëror i iranianëve në kundërshtim me Islamin. 

Gadishulli arabik ka qënë i gjithi shiit, me përjashtim të 

qyteteve të mëdha si Meka, Tuhametu dhe San‟a. Shiizmi 

ka qënë shumicë në disa qytete, si: Amman, Hixher dhe 

Sa‟adeh. Ndërsa Irani ka qënë i gjithi synnij, me përjashtim 

të Kummit. Ndërsa banorët e Asfahanit hiperbolizonin 

Muavijen. Madje disa prej banorëve besonin se ai ishte 

Profet i dërguar”.99 

5. Ai që thellohet në thëniet e tyre do të shohin qartë 

se ata e hedhin poshtë idenë se shiizmi është persian. Ata 

nuk gjejnë për këtë asnjë justifikim logjik, pavarësisht 

                                                           
97 El Khauarixh uesh Shijah, 148-241. 
98 El Akijde uesh Sherijah, 204. 
99 Adam Metz. El Hadaretul Islamije, 102. 
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mossimpatisë së tyre për shiizmin. Esh Shejkh Ebu 

Zuhretu thotë: “Vërtetë persianët u bënë shiitë nga arabët 

dhe se Shiizmi nuk është krijesë e tyre.”. Madje, për më 

tepër shton: “Në Faris, Khorasan dhe në vendet islame që 

ndodhen pas këtyre emigruan shumë dijetarë islamë, të 

cilët filluan të bëheshin shiitë duke u larguar nga ideologjia 

e tyre emevite e fillimit, e më pas edhe nga ideologjia 

abbasite. Shiizmi ka qënë i përhapur në këto vende jashtë 

mase, përpara rënies së shtetit të emevitëve, me largimin e 

ithtarëve të Zejdit e të tjerëve para tij”.100 

6. Es Sejid el Emijn ka thënë: “Vërtet persianët që hynë 

në islam nuk ishin shiitë në fillimet e tyre, me përjashtim të 

një numri të vogël. Shumica e dijetarëve synnij, sidomos 

më të njohurit e tyre ishin persianë, si p.sh: Bukhariu, 

Tirmijdhiu, Nisaij, Ibn Maxhe, El Hakim, En Nijsaburij, El 

Bejhakij, e të tjerë që erdhën nga shtresa e dytë”.101 

E dyta: Vërtet historia na argumenton se persianët kanë 

hyrë në islam me ngjyrën e synnijve. Për këtë El Beladhirij 

na flet në librin e tij duke na thënë: “Abreuzij i drejtohet Ed 

Dujlem me katër mijë vetë. Ata ishin shërbëtorët e tij dhe 

njerëzit e tij të veçantë, të cilët qëndruan po në këtë pozitë 

edhe më pas. Ata ishin pjesmarrës në Kadisije me 

Rustemin. Kur u mund dhe u vra Mexhusi, u tërhoqën e 

thanë: „Ne s‟jemi si ata e nuk kemi strehë. Pania jonë tek 

ato nuk është i mirë. Mendimi ynë është që të hymë në fe 

                                                           
100 El Imam Xha‟fer Es Sadik, 545. 
101 A‟ajanu Shijah. 
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bashkë me ta‟. Kështu që u tërhoqën. Sa‟adi tha: „Çfarë 

kanë ato‟? Tek ato shkoi Mugijre ibn Shu‟be dhe i pyeti se 

çfarë kishin. I thanë: „Të hymë në fenë tuaj‟. Kështu që u 

kthye tek Sa‟adi, e lajmëroi atë dhe u besoi atyre. Kështu 

ata e pranuan islamin dhe çliruan qytete. Me Sa‟adin ishin 

pjesmarrës në çlirimin e Xhelulasë. Më pas u liruan e 

zbritën në Kufe me muslimanët”.102 

Islami i tyre në atë kohë ishte si islami i të gjithë 

popujve, kështu që a mund të thuhet se vërtet islami i tyre 

atë ditë ishte islam shiit? 

Së treti: Islami përhapej ndërmjet persianëve ashtu siç 

përhapej te të gjithë popujt. Nuk kishte ndonjë vend në 

Iran që njihej me shiizmin deri kur u transferua një pjesë e 

Esh‟arijve shiitë në Kumm e Kashan ku mbollën farën e 

shiizmit. Kjo ndodhi në fund të shekullit të parë, kurse 

persianët hynë në islam në kohën e khalifes së dytë, pra, 

duke filluar nga viti i 17-të i hixhrit. Kjo do të thotë se 

kishin kaluar shumë vite përpara se të përceptonin e të 

dinin kuptimin e konceptin e shiizmit. Jakut El Hameuij na 

flet me fjalorin e vendeve dhe thotë: 

 “Kummi është një qytet që përmendet me Kashanin. 

Është një qytet i ri islam, në të cilin nuk ka ndikim nga të 

huajt. I pari që e qytetëroi atë është Talha ibn El Ahuas El 

Esh‟arij. Ai ishte beduin, në kohën e Haxhaxh ibn Jusuf, në 

vitin 83 të Hixhrijt. Kjo për shkak se Abdurrahman ibn 

Muhamed ibn Esh‟ath ibn Kajs ka qënë princ i Sexhistanit 

                                                           
102 El Beladhiri: Futuhul Buldan, 279. 
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nga ana e El Haxhaxh, por më pas doli kundër tij. Ai kishte 

në ushtrinë e tij shtatëmbëdhjetë dijetarë tabiinë prej 

irakienëve. Kur ibn Esh‟ath u kthye në Kabul i mundur, 

gjeti një grup njerëzish që quheshin: Abdullah, El Ahvas, 

Abdurrahman, Ishak, Naijm. Ata ishin Benu Sa‟ad ibn 

Malik ibn Amir El Esh‟arij, të cilët shkuan në periferi të 

Kummit. Atje ishin shtatë fshatra. Njëri prej tyre quhej 

Kumendan. Aty zbritën këta vëllezër dhe i çliruan, i morën 

në administrim dhe i popullarizuan. Atyre iu bashkuan 

bijtë e xhaxhallarëve të tyre dhe ato shtatë fshatra u bënë 

shtatë krahina. Njëra prej tyre u quajt “Kumendan”. Këtij 

emri ia hoqën disa prej germave dhe e arabizuan duke e 

quajtur “Kumm”. I pari i këtyre vëllezërve ishte Abdullah 

ibn Sa‟ad. Ai kishte një djalë që u edukua në Kufe dhe më 

pas u transferua në Kumm. Djali tjetër ishte Imamij, i cili 

transportoi shiizmin te banorët e asaj krahine. Prandaj aty 

nuk gjendet asnjë synnit”.103 

 E gjithë kjo shërben si bazë edhe për analizën e 

teorisë nga këndvështrimet historike. Ndërsa argumentimi 

i tij është mjaft i dobët. Në këtë kohë as persianët dhe as 

arabët nuk e dinin kuptimin e zgjedhjeve dhe të lirisë. 

Arabi që jetonte në periferi e donte lirinë dhe e praktikonte 

atë, ndërsa arabi që bënte një jetë fisnore, ishte i pari i fisit 

dhe drejtonte si patriark, nuk i njihte fare lirinë dhe 

zgjedhjet. Jeta organizohej duke trashëguar postet bir pas 

                                                           
103 Mu‟xhemul Buldan, 4/396, lënda “Kumm”. Thotë në hyrjen e tij se 
banorët e Kummit e Kashinit janë të gjithë shiitë Imamij. Shiko tek 
Rixhal En Nexhashij: “Biografia e transmetuesve të Esharijve”. 



Ajetullah Xha'fer Subhani 

  107  
 

biri. Këtë mënyre organizimi e quanin liri. Ky ishte 

kuptimi i tyre për lirinë. 

Analiza e teorisë së dytë: 

Kjo teori edhe pse pohon se Shiizmi ka lindur në vendet 

arabe, mirëpo kjoteori thotë se pas hyrjes së persëve në 

islam shiizmi mori nuancë perse. Këtë mendim zgjodhi 

edhe Dr. Ahmed Emijn, siç e përmendëm edhe më paë, 

sëbashku me një grup orientalistësh, si “Felha Venz”. Ky I 

fundit ka thënë: “Vërtet idetë e shiizmit përshtateshin me 

iranianët, ndërsa për idetë që kanë dalë nga iranianët kjo 

përshtatje nuk është argument. Madje, transmetimet 

historike thonë të kundërtën. Këta thonin se shiizmi i qartë 

dhe i deklaruar ekzistonte fillimisht në mjediset arabe e më 

pas kaloi nëpër vilajete e u bashkuan ndërmjet tyre”. 

 Kur shiizmi arab u lidh me elementë të privuar hoqi 

dorë nga edukimi popullor arab. Hallka e lidhjes ishte 

Islami. Por, nuk ishte më ai Islami i vjetër, por një lloj feje e 

re.104 

 Unë them: Qëllimi i thënies së tij është: Shiizmi në 

kohën e të Dërguarit dhe pas tij lidhej me kuptimin e 

dashurisë dhe ndjekjes së Aliut. Por kur ai kaloi në duart e 

persianëve, mori një kuptim tjetër. Ai lidhej me khilafetin, 

çështje trashigimore në shtëpinë e Aliut, (Paqja qoftë mbi 

të!). Këtë e deklaron haptazi Dr. Ahmed Emijn në thënien e 

tij: “Vërtet ideja persiane iu aneksua shiizmit. Me këtë 

synohej aneksimi i bërjes së khilafetit, si një çështje 

                                                           
104 El Khavarixh uesh Shijah, 169. 
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trashigimore, ashtu siç ka qënë ndërmjet persianëve, në 

kohën e mbretërve të Benij Sasan e të tjrë përeç tyre”. 

 Qëllimi i qeverisjes dhe i pushtetit si një çështje 

trashigimore nuk ka qënë nga veçoritë e persianëve. 

Zanafilla e trashigimisë së pushtetit ka qënë e përhapur në 

të gjitha shoqëritë. Sistemi ekzistues ndërmjet mbretërve të 

Hijreh, Gassan, Humejr në Irak, Sham e Jemen ka qënë 

trashëgimore. Pushteti në jetën e fiseve në Gadishullin 

arabik ka qënë trashigimor. Postet e njohura tek Kurejshët 

e Sikajetu, Rufadetu, ndërtimi i Xhamisë së Shenjtë dhe 

kujdestaria kanë qënë çështje trashigimore. Madje edhe 

Profeti i nderuar nuk i ndryshoi ato, përkundrazi, i 

vazhdoi ato. Kjo duket edhe te çështja e dorëzimit të 

çelësave të shtëpisë tek Benij Shejbe, edhe te 

qëndrueshmëria në postet e tyre përherë. Tua ngjitësh 

çështjen e trashëgimsë vetëm persëve është e habitshme 

dhe e papranueshme te zotëruesit e intelektit. Si rrjedhojë, 

është e domosdoshme të themi se shiizmi u ngjyros me 

nuancë persiane, gassanije, hamijrije dhe së fundi arabe. 

Çfarë kuptimi ka kufizimi i trashëgimisë me prsët 

ndërkohë që ajo ishte ide mbarëbotërore?! 

 Profetësia dhe kujdestaria janë çështje trashëgimore 

në legjislacionet qiellore, jo me kuptimin se trashëgimia 

është një posedim i caktuar, por me kuptimin se Ai, i 

Lartësuari, e bëri nurin e Profetësisë dhe Imametit në 

shtëpi të veçanta dhe ka trashëguar Profeti Profetin dhe 

kujdestari kujdestarin.  
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 Thotë i Lartësuari: “Kemi dërguar Nuhun dhe 

Ibrahimin dhe kemi bërë tek trashigimtarët e tyre 

profetësi dhe libër”.105 

 “Kur Zoti i tij e sprovoi Ibrahimin, fjalën e Tij e 

përfundoi kështu: “Vërtet Unë do të të bëj ty tek njerëzit 

Imam, prijës”. Ibrahimi tha: “Po prej trashigimtarëve të 

mi”? Zoti Tha:” Nuk arrin premtimi im tek të 

padrejtët”.106 

“A kanë smirë njerëzit për atë që u ka dhuruar Allahu 

nga mirësia e Tij? Ne i dhuruam familjes së Ibrahimit 

Librin dhe mençuri, i dhuruam atij pushtet 

madhështor”.107 

 Po, përse nuk është shkaku i shiizmit të persianëve 

në dobi të këtyre ajeteve dhe transmetimeve, në të cilat 

deklarohet haptazi se kujdestaria ndërmjet Profetëve ishte 

një çështje trashëgimore? Ky është ligji i Allahut për 

kombet. Kjo duket qartë tek thënia e Tij e Lartësuar: “Nuk 

e arrijnë premtimin Tim te të padrejtët”. Dhe e quajti 

Imamatin premtim të Allahut e jo premtim e besëlidhje të 

njerëzve.  

 Ai që pretendon se Shiizmi është produkt i 

persianëve në princip, është injorant në fushën e historisë 

së Persisë, sepse synnizmi ka qënë i përhapur tek ata deri 

në fillim të shekullit të dhjetë, deri sa mbizotëroi tek ata 

Shiizmi, në kohën e safvijinëve. Po, Er Rraj , Kummi dhe 

                                                           
105 Sure “El Hadijd”, ajeti 26. 
106 Sure “El Bekare”, ajeti 124. 
107 Sure “En Nisa”, ajeti 54. 
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Kashani ishin bastioni i shiizmit. Për këtë thotë Ebu 

Zuhretu: “Shumica e banorëve të Persisë në këtë kohë janë 

shiitë dhe shiitët e parë kanë qënë nga banorët e 

Persisë”.108 

 Një prej shkrimtarëve të vjetër në librin “Ahsenu 

Tekasijm” kur diskutohej se cili ka qenë medhhebi 

mbizotërues në këtë shekull: synizmi apo shiizmi, ka 

thënë: “Rajoni i Khorasanit është i Mu‟tezilëve dhe i 

Shiitëve. Shumica e tyre janë ndjekës të Ebu Hanifes, me 

përjashtim të Keuretu Shash, të cilët janë Shafiij. Edhe në to 

ka një grup të sektit të Abdullah Es Serkhasij. Sektet e 

rajonit të Er Rihab janë racionale, me përjashtim të 

njohësve të hadithit, të cilët janë hanbelij. Shumica janë 

bedbijl, ndoshta erdbijl, të shkollës së Ebu Hanifes. Ndërsa 

në Rij sektet e tyre janë të ndryshme. Shumica janë hanefij, 

por një pjesë e madhe janë hanbelij. Banorët e Kummit janë 

shiitë, Dejnur sekti, i Ebij Sufjan Eth Theurij. Rajoni i 

Khuzistanit ka sekte të ndryshme. Shumica e banorëve të 

Ahuazit, Ramehrmez dhe Ed Deurek janë hanbelij e 

gjysma e banorëve të Ehuazit janë shiitë. Aty ka ndjekës të 

Ebu Hanifes, por edhe malikij ka shumë. Rajoni i Persisë ka 

njohës të hadithit dhe ndjekës të Ebu Hanifes. Në rajonin e 

Kermanit mbizotëron medhhebi shafiij. Në rajonin Es 

Sened shumica e sekteve janë ndjekës të hadithit, banorët 

El Miletan janë shiitë, të cilët thonë në ezanin e tyre: 

‟Hajdeni për në veprën më të mirë. Thonë dy herë në 

                                                           
108 Tarijkh El Medhahibul- slamije. 



Ajetullah Xha'fer Subhani 

  111  
 

Ikamet: „Allahu Ekber‟ dhe „Eshhedu En La Ilahe Il-lall-

llah‟, dy herë gjithashtu. Në të gjenden juristë të medhehbit 

hanefij”.109 

 Ndërsa Ibn Batuta në udhëtimin e tij thotë: “Mbretin 

e Irakut, Sulltan Muhamed Khadabende, e shoqëronte 

gjatë mosbesimit të tij juristi prej Reuafid El Imamije. 

Juristi quhej Xhemaludijn Mutahhar d.m.th, dijetari i 

njohur El Hil‟lij, (648 – 726 hixhri). Kur Sulltani e pranoi 

Islamin dhe së bashku me të Et Tatarzad, për ta nderuar 

këtë jurist, ai i foli me fjalë zbukuruese për medhhebin i Er 

Reuafid dhe e quajti më të mirë se të tjerët. Sulltani 

urdhëroi që njerëzit të zbatojnë këtë medhheb, Er Rafid. Ai 

u shkroi për këtë irakianëve, persëve, azerbaixhanasve, 

Asfahanit, Kermanit dhe Khorasanit, si dhe dërgoi 

delegatë në këto vende. Vendet e para të cilëve u arriti 

urdhëri ishin Bagdadi, Shijrazi e Asfahani. Prej banorëve të 

Bagdadit dolën banorët e portës Uzxh dhe thanë se nuk e 

dëgjojmë dhe nuk bindemi. Ata erdhën në xhami dhe e 

kërcënuan khatijibn me vrasje, nëse e ndërron ligjëratën. 

Të njëjtën gjë bënë edhe banorët e Shirazit e të 

Asfahanit”.110 

 El Kadij Ajjad në hyrjen e librit të tij “Tertijb El-

Medarik”, duke folur për përhapjen e shkollës juridike të 

Malikiut, tha: “Në Khorasan dhe vendet e tjera të Lindjes, 

pas Irakut u fut ky medhheb, fillimisht përmes Jahja ibn 

                                                           
109 Shemsudijn Muhamed ibn Ahmed El Mukadesij, Ahsenu Tekasijm, 
119. (E shkruajti atë në vitin 375). 
110 Rihletu ibn Batuta, 219-220. 
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Jahja Et Temijmij, Abdullah ibn El Mubarek, Kutejbe ibn 

Saijd. Përgjatë kohëve ai ka patur imamë aty. Me kalimin e 

kohës u përhap në Kazvijn e në vende të tjera malore. I 

fundit që mësoi prej tij në Nijsabur ishte Ebu Is‟hak ibn El 

Katan. Në ato vende mbizotëronte medhhebi i Ebu Hanifes 

dhe medhhebi i Shafiut”.111 

 Brukelman ka thënë: “Shah Ismail Es Safavij, pas 

triumfit të tij kundër El Vend, u drejtua për në Tebrijz. 

Dijetarët shiitë të Tebrizit e bënë me dije se dy të tretat e 

banorëve të qytetit, të cilët arrinin një numër prej treqind 

mijë banorësh, ishin synnij”.112 

 Tregimet e mëparshme argumentojnë në mënyrë të 

qartë se synnizmi ka qenë rryma mbizotëruese deri në 

shekullin e dhjetë në mesin e persianëve. Atëherë, si mund 

të thuhet: “Vërtet Persia ka qënë atdheu i origjinës së 

Shiizmit!?” 

 Thënia e Ibn Ethijri në librin e tij të historisë e 

përforcon këtë. Ai thotë në këtë libër: “Banorët e Et Tuus 

kanë qenë synnij deri në kohën e Mahmud ibn Sebketkijn. 

Mahmud ibn Sebketkijn e rinovoi ndërtesën e Mashhadit 

në Tuus, në të cilën gjendet varri i Ali ibn Musa Er Rida. 

Banorët e Tuusit i bënin keq atyre që e vizitonin atë. I biri i 

tij i ndaloi ta bënin një gjë të tillë. Kjo u bë shkak se ai pa në 

ëndërr prijësin e besimtarëve, Ali ibn Ebi Talib duke i 

thënë: „Deri kur, kështu‟? Ai e kuptoi se bëhej fjalë për 

                                                           
111 Tertijb El Medarik, 1/53. 
112 Tarijkh El Medhahib El Islamije, 1/140. 
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çështjen e Mashhadit dhe urdhëroi për rundërtimin e 

tij”.113 

 Ajo që transmeton E Bejhakij e mbështet këtë dhe 

thotë: “Me‟mun El Abbasij u mor me shkrimin e një libri 

për të intriguar kundra Muavijes. Jahja ibn Ekthem i tha 

atij: „O prijësi i besimtarëve! Njerëzit nuk e përballojnë 

këtë, e në mënyrë të veçantë banorët e Khorasanit dhe të 

jesh i sigurtë që do të kenë antipati”.114 

 Mirëpo El Muteuekel me qëllim e arrogancë bëri 

planin e shkatërrimit të varrit të Imam Huseinit (Paqja qoftë 

mbi të!). Për këtë, poeti i njohur, Besamij, ka thënë: 

  “Pasha Allahun, sikur Ummeje të vinte, do ta vriste 

djalin e vajzës së Profetit me pa të drejtë. Në atë çast i 

erdhën bijtë e babait të tij duke i thënë: „Pasha jetën, varri i 

tij është i shkatërruar‟. Kërkuan ndjesë që të mos jenë 

pjesmarrës në vrasjen e tij dhe e rinovuan atë”.115 

Nga sa u përmend këtu, qartësohen dy çështje: 

1. Shiizmi nuk është persian në princip. Ai është i 

lindur dhe i përhapur në Hixhaz. Atë e përkrahën arabët 

për një përiudhë të gjatë. Gjatë kësaj kohe nuk hyri njeri në 

të nga persianët, me përjashtim të Selman Farisiut. Edhe 

islami hyri te persianët, ashtu siç hyri tek kombet e tjera. 

Ata e përkrahën islamin me rrymat e tij, ashtu siç e 

përkrahën popujt e tjerë. Ata qëndruan në këtë gjendje për 

një kohë të gjatë, derisa u forcua shtylla e shiizmit. Gjatë 

                                                           
113 Ibn Ethijr, El Kamil Fi Tarijkh, 5/139. 
114 El Bejhakij, El Mehasin Vel Measavij, 1/108. 
115 Tarijkh Ebij El Fida, 2/68. 
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kësaj kohe u shtuan përkrahësit e tij në periudhën pas 

mbretërve mongolë ose të periudhës Safvite, (905 hixhri). 

2. Fakti që Imami kufizohet tek Aliu dhe fëmijët e tij 

nuk është i rastësishëm për shiizmin. Madje është esenca e 

shiizmit dhe realiteti i tij. Po të mos kishte qenë kjo, shiizmi 

do ta humbiste shpirtin dhe esencën e tij. Kështu që ndjekja 

dhe përkrahja për familjen e Muhamedit (Paqja dhe bekimet 

e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), apo përparësia 

e Aliut ndaj khalifeve të tjerë, u bë origjina dhe esenca e tij. 

Kjo çështje konsiderohet, siç pretendojnë disa, një çështje 

rastësore, e futur në medhebin shiit. Ky pretendim nuk ka 

argument dhe është i sajuar. El Mufijd, (Allahu e 

mëshiroftë!), ka thënë: “Shiit është ai që afrohet me 

obligimin e Imametit si dhe ekzistencën e tij në çdo kohë 

dhe se tekstet hyjnore e obliguan pagabueshmërinë e çdo 

imami. Më pas u kufizua imameti tek djali i Huseinit, djalit 

të Aliut, derisa erdhi te Er Rida, Ali ibn Musa, (Paqja qoftë 

mbi ta!). 

 

Hipoteza e katërt:  Shiizmi dhe Dita e Xhemelit 

 

Kjo është hipoteza e katërt. Edhe kjo hipotezë është e 

gabuar.  

Ajo thotë se shiizmi u krijua ditën e Xhemelit. Ibn 

Nedijm në indeksin e tij përmend: “Aliu synonte të 

luftonte Talhan dhe Zybejrin, deri sa të përmbushej 

urdhëri i Allahut të Lavdishëm e të quhen ndjekësit e tij 
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shiitë”. Ai thoshte: “Shiitët e mi”. Ai, (Paqja qoftë mbi të!), i 

emëroi ata: El Esfija, El Eulija, Shurtatul Khamijs dhe 

As‟hab”.116 

Mbi bazën e kësaj, orientalisti Felhuzen thoshte: “Me 

vrasjen e Othmanit islami u nda në dy grupe: Partia e Aliut 

dhe partia e Muavijes. Fjala “parti” në gjuhën arabe thuhet 

“shijah”. Shiitët e Aliut ishin përballë shiitëve të Muavijes. 

Në momentin që mori pushtetin Muavije në të gjitha 

vendet islame filloi të përdoret termi “shiiah”, i kufizuar 

vetëm për ndjekësit e Aliut”.117  

Ai që vëren me vëmendje atë që ka përmendur Ibn 

Nedijm në lidhje me ndarjen e shiitëve të Aliut (Paqja qoftë 

mbi të!) në esfija, evlija, shikon se është e njëjta ndarje që ka 

transmetuar bashkëkohësi i tij, El Berkij118, për as‟habët e 

prijësit të besimtarëve, (Paqja qoftë mbi të!), i cili ka thënë: 

“As‟habët e prijësit të besimtarëve”. 

El esfija janë as‟habët e prijësit të besimtarëve (Paqja 

qoftë mbi të!): Selman El Farisij, Mikdad, Ebu Dherr, 

Ammar, Ebu Lejla, Shebijr, Ebu Sennan, Ebu Amre, Ebu 

Saijd El Khudrij (Arabij Ensarij), Ebu Berze, Xhabir ibn 

Abdullah, El Berae ibn Azib (Ensarij), Urfetul Ezdij dhe se i 

Dërguari i Allahut është lutur për të duke thënë: “O Allah i 

Plotpushtetshëm, bekoje atë me dhuntitë më të mira”. 

                                                           
116 Ibn Nedijm. Indeksi 263, botim i Kajros. 
117 El Khavarixh ue Shijah, 146 (biografia e Abdurrahman El Bedevij, 
botim i Kajros). 
118 El Berkij ndërroi jetë në vitin 274 ose 280, ndërsa Ibn Nedijm e 
shkroi librin e tij në vitin 277 dhe ndëroi jetë në vitin 378. 
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As‟habët e prijësit të besimtarëve (Paqja qoftë mbi të!) 

që kanë qenë Shurtatul Khamijs. Kanë qënë gjashtë mijë 

burra. Ali ibn El Hakem ka thënë: “As‟habët, e prijësit të 

besimtarëve”. Ai ka thënë për ta: “Shlyjeni llogarinë, sepse 

unë do ju shlyej llogarinë tuaj me Xhennet. Nuk do ua 

shlyej llogarinë tuaj me ar apo argjend”. Vërtet Profeti ynë, 

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

tij!), u ka thënë as‟habëve të tij në të kaluarën: “Shlyjeni 

llogarinë, sepse unë nuk do jua shlyej llogarinë tuaj, veçse 

me Xhennet”.119 

Nga ajo që përmendëm më parë del e qartë se ata që e 

konsideronin Ibn Nedijm prej as‟habëve të imamit, janë 

burra që kanë ndërruar jetë përpara ditëve të khilafetit të 

tij. Ata janë: Selmani, Ebu Dherri, Mikdadi. Të gjithë kanë 

qënë shiitë të imamit. Atëherë, si mund të jetë shiizmi i 

lindur ditën e Xhemelit!? Pra, duket qartë ekzistenca e 

devijimit te fraza e Ibn Nedijmit. 

 Ajo që komentuam më sipër prej teksteve që 

përpiqen të argumentojnë ekzistencën e shiizmit në kohën 

e të Dërguarit, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) dhe përhapjen e tij haptazi pasi ndërroi 

jetë, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), përpara se të ndizej zjarri i luftës në Basra 

është mendim i dobët, është një argument për hedhjen 

poshtë të thënies së Ibn Nedijm. Ndërkohë, imami dhe 

shiitët e tij, pas daljes të së vërtetës dhe normalizimit të 

                                                           
119 El Berkij: Er Rixhal, 3. 
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situatës së Ebu Bekrit, e panë të arsyeshme se interesat e 

islamit dhe të muslimanëve fshihen te heshtja dhe 

prosperiteti i popullit. Ndërkohë, thirrja e shiizmit ngrihej 

nga ana e muhaxhirinjëve, në të vërtetë nga Ebu Dherr El 

Giffarij e të tjerë. Por synimi kryesor ishte ruajtja dhe 

mbrojtja me të gjitha mundësitë e qëndrueshmërisë së 

Islamit që të mos shkonin muslimanët drejt një përplasjeje 

të madhe dhe zjarrit përvëlues, për të kontribuar për 

frontin politik të khilafetit islam, me të gjithë përkushtimin 

e sinqertë e këshillën e pandërprerë. 

Kur çështja erdhi te Aliu (Paqja qoftë mbi të!), i gjeti 

shiitët të qetë. Në këtë kohë u ndalën pretenduesit e kësaj 

hipoteze dhe të tjerë që kishin dyshime të padrejta. 

 

Hipoteza e pestë: Shiitët dhe Dita e Siffinit 

 

Disa orientalistë120 pretendojnë se Shiizmi u formua 

ditën që u përça ushtria e Aliut lidhur me çështjen e 

gjykimit ndërmjet dy sekteve. Kur Aliu hyri në Kufe, El 

Hururijetu u ndanë nga ai kurse Shiitët qëndruan me të 

dhe thanë: “Mbi supet tona ka një besëlidhje të 

qëndrueshme. Ne jemi miq të atij që na prin dhe armiq të 

atyre që zmbrapsen”. 

Konceptimi i gabuar i kësaj ngjarjeje si dhe artikulimi 

i kësaj fraze për përcaktimin e përhapjes së shiizmit 

mbështetet mbi hipotezën se formimi i shiizmit historikisht 

                                                           
120 Tarijkh El Imamije, Dr. Abdullah Fajjad, 37. 
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është i ndarë nga historia islame. Et Tabarij kur përmend 

thënien etij: “Shiitët qëndruan të palëkundur më të”121 

është argument se shiitët kanë qenë të pranishëm para 

kësaj ndodhie. Pasi Imami e mori Khilafetin, shiitët u 

dukën qartasi. Presioni u rrit dhe sahabët e tabiinët u 

grumbulluan rreth tij. Por jo të gjithë ata që ishin 

pjesmarrës në ushtrinë e tij ishin shiitë, përkrahës të tij, me 

kuptimin e obligimit si shiitë. Madje, ata që u angazhuan 

më shumë në këtë ushtri ishin tabiinët, ndjekësit e tij, sepse 

ai ishte Khalijfja i tyre dhe ata i kishin dhënë besën atij për 

këtë. 

 

Hipoteza e gjashtë: Shiitët dhe Beuihijunët 

 

Familja Bevejhe i mori frerët e qeverisjes e të pushtetit 

në vitin 320 – 447 të hixhrit. Pushteti i tyre ishte në Irak dhe 

në disa vende të Iranit, si: Faris, Kerman, vendet malore, 

Hamedan, Isfahan dhe Er-Rej. Ata u thyen në fund me 

sulmin e El Gazavineh kundër tyre në vitin 420 të hixhrit.  

Historianët, veçanërisht Ibn Ethijr tek libri i tij “El 

Kamil e Ibn Xheuzij” te libri i tij “El Muntedhim” 

përmendin shumë gjëra në lidhje me situatat dhe 

shërbimet e tyre duke i hapur dyert për të gjithë dijetarët, 

pa bërë dallime ndërmjet rrymave të ndryshme të tyre. 

Orientalisti Stanli Lijn Pol shkruajti një libër për jetën e tyre 

që u përkthye me titullin: “Tabakatu salatinil islam”. 

                                                           
121 Tarijkhu Tabarij, 4/46 botim i Egjiptit. 
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Ibn Ethijr, lidhur me ngjarjet e vitit 372 të hixhrit, 

gjatë fjalës së tij për një nga mbretërit Beuihijun, i cili ishte 

më i forti i shtetit, thotë: “Ishte i mençur, përparimtar, 

politikbërës i mirë, godiste në shenjë, shumë hijerëndë, 

largpamës, i mprehtë, i donte moralet e mira dhe të afërmit 

e tij, dorëlëshuar në vendet që duhej të jepte … “. Më tej 

tha: “I donte shumë dijet dhe dijetarët, u qëndronte afër 

dijetarëve, bamirës ndaj tyre, ulej dhe debatonte me to për 

çështje të ndryshme. Atë e vizitonin dietarët e të gjitha 

vendeve dhe botuan për të libra”. Prej tyre përmenden: “El 

Ijdah Fi Nahv”, “El Huxhxhetu fil kiraati”, “El Meklij fi et 

tib”, “Et Taxhij fi tarijkh”, etj.122  

Kjo gjë argumenton se ata e kanë dashur dijen, kanë 

qenë të mishëruar me të dhe ia vlen t‟i falenderojmë për 

përhapjen e diturisë si dhe për mbështetjen dhe përkrahjen 

e dijetarëve. 

Megjithëse në kohën e tyre në shumicën e vendeve 

mbizotëronte synnizmi, bevihijunët nuk treguan qëndrim 

armiqësor ndaj tyre, pavarësisht qëndrimit të mbretëve të 

tjerë joshiitë që treguan armiqësi me shiitët dhe i luftuan 

ata. 

Ndoshta historia do të ketë regjistruar në fletët e saj 

ngjarje të dhimbshme pas rënies së bevijhitëve dhe hyrjes 

së Tugrul Beut në qytetin e paqes, Bagdad, në vitin 447 të 

                                                           
122 Ibn Ethijr, El Kamil Fi Tarijkh 9/19/21, shtypur në shtypshkronjën 
“Sadir”. 
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hixhrit ata dogjën bibliotekën e Shejkh Et Tuusij dhe 

karrigen e tij, në të cilën ulej për të studiuar.123  

 Medhhebi shiit u përhap në kohën e tyre dhe 

përkrahësit e tyre filluan tënuhasin aromën pranverore të 

lirisë pas padrejtësisë dhe persekutimit gjatë periudhës së 

abbasitëve e, në mënyrë të veçantë, në kohën e El 

Muteuekel dhe pas tij.  

 

Hipoteza e shtatë: Shiitët dhe Safavijtë 

 

Fjala për këtë familje është e njëjta edhe për 

Bevihijinët. 

Safavijunët janë familja e Esh Shejkh Safijudijn, i 

njohur në Erdebijl. Ai ndërroi jetë në vitin 735 të hixhrit. 

 Kur u zhduk shteti i mongolëve, dhe ata ishin nën 

pushtetin e tyre, vendi u nda në pjesë të vogla shiite dhe 

joshiite. Kjo vazhdoi deri sa u ngrit njëri prej nipërve të 

Safijudijnit, Shah Ismaili, në vitin 905 të hixhrit dhe mori 

në dorëzim frerët e qeverisjes së pushtetit, si dhe të 

vendeve të Persisë. Ai ngriti edhe një qeveri të veçantë, e 

cila bëri të mundur zgjerimin e pushtetit të tij. Ai vazhdoi 

të qeveriste deri në vitin 930 të hixhrit. Më pas atë e 

trashëguan fëmijët e tij, dersia ranë si pasojë e triumfit të 

afganëve ndaj Iranit në vitin 1135 të hixhrit. Safavijunët 

ishin mbretërit më të mirë. Ata bënë pak të këqia dhe 

shumë begati të mëdha. Gjatë sundimit të tyre mbizotëroi 

                                                           
123 El Muntedhim ibn Xheuzij, 16/108 botimi i ri Bejrut. 
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dija, letërsia dhe arkitektura. Për ta ka gjurmë të 

përhershme që dallojnë akoma në Iran dhe Irak.  

Ai që ndalet te situatat e tyre dhe historia e shiizmit 

do të mësojë se koha e tyre ka qënë koha e lulëzimit të 

shiizmit dhe jo koha e formimit të tij. Kjo është një çështje 

që nuk ka dyshim. Për këtë binden të gjithë, me përjashtim 

të naivëve dhe injorantëve. 

Këto ide të hedhura poshtë nga analiza e historisë së 

shiitëve dhe fillimi i formimit të tyre kanë qënë çështje 

hipotetike të ngritura mbi baza të gabuara, sipas së cilave 

shiizmi është një fenomen spontan në shoqërinë islame pas 

kohës së Profetit, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!). Allahu i faltë ata që nuk e kanë patur 

me qëllim falsifikimin. Allahu na faltë ne dhe ato! 

 

Dr. Abdullah Fajjad pretendon se shiizmi, me 

kuptimin e ndjekjes së Aliut, (Paqja qoftë mbi të!), shtrihet 

në tri etapa: 

1. Shiizmi shpirtëror. Dr. Abdullah Fajjad thotë: 

“Shiizmi ndaj Aliut me kuptimin e tij shpirtëror e ka 

mbjellur farën e tij në kohën e Profetit dhe përfundoi 

përpara marrjes së Khilafetit”. Pastaj hedh argumentet në 

lidhje me këtë, siç është: hadithi “Jeum Dar”, fillimi i 

thirrjes në islam, hadithi i Gadijrit dhe ato që ka thënë 

Profeti për të drejtën e Aliut si prijësi të besimtarëve. 

2. Shiizmi politik: Qëllimi i tij me Shiizmin politik 

është se: Aliu ishte më meritor për imamatin 

(udhëheqësinë), jo për hir të teksteve, por për hir të 
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cilësive, të virtyteve e mirësive të tij. Ai ka thënë: “Vërtet 

shiizmi politik i ka shfaqur shenjat e tij pa qenë nevoja e 

çështjes së njohjes me imametin e tij fetar, (që nënkupton 

tekstin), në Sakijfen, në strehën e Ibni Sa‟ades, ku i dhanë 

të drejtë Aliut me khilafet një numër muslimanësh, si: 

Zubejri, Abbasi, etj. Shiizmi politik arriti kufinjtë më të 

largët të tij në momentin që iu dha beslidhja Aliut me 

Khilafet, pas vrasjes se Othmanit”. 

3. Shfaqja e tij në formën e një grupacioni ka ndodhur 

pas ndodhisë së Kerbelasë, në vitin 61 të hixhrit. Shiizmi 

nuk është shfaqur më parë në formën e një grupacioni që të 

njihej me emrin shiatu. Pastaj ai sjell si dëshmi thënien e El 

Makdesij që thotë: “Origjina e të gjitha medhhebeve 

muslimane ndahet në katër: Shiizmi, El Khauarixh, 

Murxhie dhe El Mu‟tezile‟, kurse shkaku i përçarjes së tyre 

është vrasja e Othmanit. Më pas u ndanë”.124 

 Teorinë e tij e mbështeti në thënien e orientalistit 

Felhuzen, i cili kishte thënë: “Shiizmi fillimisht u bë i 

mundur në Irak. Në thelb nuk ishte një sekt fetar, por ishte 

një perifrazim i një ideje politike e cila u përhap në gjithë 

rajonin. Të gjithë banorët e Irakut e, veçanërisht banorët e 

Kufes, ishin shiitë të Aliut, me pak ndryshime ndërmjet 

tyre”.125 

 Për këtë përfytyrim e imazh të përmendur më sipër 

mund të sjellim disa vërejtje: 

                                                           
124 Ahsenu Tekasijm, 38, shtypur në Lijdon 1906. 
125 Tarijkhul Imamije, 38-47. 
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 Së pari: Ndarja ndërmjet dy etapave të para ku e 

para ndodhi në kohën e Profetit dhe shenjat e etapës së 

dytë u shfaqën pasi Profeti ndëroi jetë. Këtë tezë e hedh 

poshtë vetë shkrimtari, kur thotë: “Flamurtarët e shiizmit 

ishin shpirtërorë. Ata zbatonin idetë juridike të Aliut, 

krahas zbatimit politik të tyre”.126 

 Së dyti: Në tekstet e përmendura, lidhur me 

aspektin shpirtëror, tregohet, argumentohet dhe pranohet 

se Aliu është udhëheqësi shpirtëror. Shkrimtari 

argumenton qartë se Aliu është udhëheqësi politik. Autori 

ka transmetuar shumicën e teksteve të transmetuara në 

këtë drejtim. Kuptimi I ndaarjes mes dy grupeve u bë se 

sahabët, me vetëdije u morën me një pjesë të përmbajtjes së 

tyre duke lënë një pjesë tjetër. Por, nëse është e vërtetë kjo 

për disa sahabë, nuk është e vërtetë për Selmanin, Ebu 

Dherrin dhe Ammarin, të cilët nuk e linin të vërtetën, sido 

që të shkonte puna. 

 Përderisa Profeti ishte komandanti me përvojë i 

muslimanëve nuk ishte e nevojshme të shfaqej shiizmi 

politik gjatë jetës së tij, por kishte hapësira për shfaqjen e 

shiizmit shpirtëror dhe kthimin e njerëzve tek Aliu për 

çështje e dispozita juridike. Kjo nuk do të thotë se ai nuk 

ishte si udhëheqës politik dhe se këshillat e Profetit nuk 

kishin si qëllim këtë aspekt. 

 Së treti: Shiizmi politik u shfaq në ditët e Sakijfes me 

njohjen e imametit të tij shpirtëror. Edhe pse Et Tabarij, e të 

                                                           
126 Terijkhul Imamije, 45. 
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tjerë si ai, nuk kanë përmendur shkakun e kthimit të 

Zubejrit dhe Abbasit tek Aliu, ekzistojnë tekste që janë 

transmetuar nga shiitët që argumentojnë kthimin e një 

grupi prej sahabëve kanë debatuar me Ebu Bekrin duke u 

bazuar në tekste fetare. 

 Es Saduk transmeton nga Zejd ibn Uehab se ai ka 

thënë: “Ata që e mohuan përparësinë e Ebu Bekrit ndaj Ali 

ibn Ebi Talib janë dymbëdhjetë burra nga muhaxhirinët 

dhe ensarët. Nga muhaxhirinët ishin : Khalid ibn Saijd ibn 

As, Mikdad ibn Esued, Ubej ibn Ka‟ab, Ammar ibn Jasir, 

Ebu Dherr El Giffarij, Selman El Farisij, Abdullah ibn 

Mes‟ud dhe Burejde El Eslemij. Dhe nga ensarët ishin: Zejd 

ibn Thabit, Dhu Shehadetejn, Ibn Hunejf, Ebu Ejub El 

Ensarij dhe Ebul Hejthem ibn Et Tejhan”. 

 Pasi Ebu Bekri u ngjit në minber, Khalid ibn Saijd i 

tha: “O Ebu Bekr, kije frikë Allahun”. Pastaj argumentoi 

përparësinë e Aliut me fjalën që ka përmendur Profeti. Ai 

tha: “O ju Muhaxhirinë dhe Ensarë, ju këshilloj ju me një 

këshillë, të cilën duhet ta memorizoni. Do ju përcjell juve 

një çështje, të cilën duhet ta pranoni. Aliu është princi juaj 

pas meje dhe zëvendësi im tek ju”. Më pas u ngrit Ebu 

Dherri e tha: “O ju Muhaxhirinë dhe Ensarë! Kërkuat 

thënien e Profetit tuaj, por sikur e keni harruar atë që ju ka 

udhëzuar”. Pastaj ai përmendi si apel për gjithsecilin prej 

tyre protestën e tyre kundër Ebu Bekrit me hadithe, të cilat 
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i kanë dëgjuar nga Profeti i nderuar.127 Kjo tregon se 

shiizmi politik, i cili është shfaqur, sipas situatës, pas 

ndërrimit jetë të Profetit (Paqja dhe shpëtimi i Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), ai përftohet nga 

tekstet e profetit. 

 Së katërti: Duhet sqaruar se çfarë nënkupton fjaën 

sekt (firkatu) dhe shiizmi u formua në formën e sektit, pas 

vrasjes së Imam Husejnit. Mos vallë, dëshiron sektin e 

kelamit, i cili ngrihet mbi idetë e një ideologjie që bie në 

kundërshtim me sektet e tjera? Kjo çështje nuk ka ekzistuar 

dhe nuk është përmendur, deri në mes të shekullit të tretë 

të hixhrit. Deri në atë kohë nuk kishte asnjë çështje verbale 

me të cilën të merreshin shiitët e Aliut nga njëra anë dhe të 

tjerët nga ana tjetër. Përkundrazi, muslimanët ishin të 

njëjtë në ideologji e dispozita, siç u kishte ardhur nga i 

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

familjen e tij!). Në atë kohë te ata nuk ekzistonte asnjë 

mosmarrëveshje ideologjike, me përjashtim të çështjes së 

udhëheqjes. Kështu që sekti, me këtë kuptim, nuk ka 

ekzistuar mes muslimanëve. 

 Por nëse me “sekt” nënkuptohet një grup i ngritur 

mbi baza shpirtërore dhe politike mbi vilajetin e Aliut dhe 

ai ka më përparësi në udhëheqje nga të gjithë të tjerët, 

atëherë kjo ka ekzistuar Ditën e Sakijfes dhe pas saj. 

                                                           
127 El Khisal, 461, botim i librarisë “Es Saduk”. Shih apelimin deri në 
fund të tij. Do të gjesh në të argumente të mjaftueshme në lidhje me 
qëndrueshmërinë e Khilafetit të Imamit, të prijësit të besimtarëve, 
(Paqja qoftë mbi të!). 
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 Sigurisht, zgjerimi i hartës gjeografike të vendeve 

islame, që u shoqërua edhe me përplasje të drejtpërdrejtë 

mes grupeve me mendime ideologjike të ndryshme, 

ndikimi i disa sekteve islame nga ato mendime dhe 

iluzione, ndihmoi në gjetjen e shkollave të shumta 

kelamiste në strukturën e shoqërisë islame.  

Por shiitët, që ishin më të kapur me hadithin e njohur të dy 

të rëndave (thakalejn), u kthyen tek imamët e Ehli Bejtit 

dhe u shndërruan në një grupacion kelamije që bazohej në 

Kur'an, synet e logjikë. 

 Kështu që nuk ka asnjë dyshim në gabueshërinë e të 

gjitha hipotezave të mëparshme me të cilat përpiqen të 

vërtetojnë se shfaqja e shiizmit është si një fenomen 

spontan në Islam. Shiizmi është i njëjti islam në kornizën e 

vërtetimit të udhëheqjes së Aliut, pas ndërrimit jetë të 

Profeti, i cili e caktoi atë (Aliun) zëvendës të tij). Shiizmin e 

kanë pranuar një grup sahabësh dhe tabiinësh që nga koha 

dërgimit të Profetit të nderuar dhe është përhapur në breza 

e në shekuj. Madje, falë kapjes pas hadithit të dy të 

rëndave, u shfaqën dijetarë përpjekës, poetë, gjenialë të 

hadithit, jurisprudencës, komentimit të Kur‟anit, filozofisë, 

logjikës e letërsisë. Ata ju bashkuan të gjithë muslimanëve 

në ndërtimin e civilizimit islam në aspektet e tij të 

ndryshme, ata kanë dakosdësi me të gjithë sektet, në 

shumicën e bazave dhe të degëve të fesë, edhe pse kanë 

papjtueshmëri me disa prej tyre, ashtu siç kanë 

papajtueshmëri disa sekte me disa të tjerë. Do të vijë 
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detajimi i ideologjisë së shiizmit në një kapitull të veçantë, 

me lejen e Allahut. 

  Dr. Abdul Aziz Ed Deurij ka thënë se shiizmi është 

një ideologji shpirtërore që u shfaq në kohën e Profetit e që 

ai e konsideron parti politike. Ai u shfaq pas vrasjes së 

Aliut.128 Sigurisht, kjo thënie është e dobët dhe e pabazë. 

 

Shiizmi në dy epoka: Emevitët dhe Abbasitët 

 

 Nuk vijmë me ndonjë risi nëse themi se sulmi i egër, 

i cili synonte zhdukjen e shiizmit kishte marrë përmasa të 

rrezikshme dhe të përgjakshme gjatë dy dinastive asaj 

Emevite dhe Abbasite. Kur Imam Aliu u martirizua në 

natën e njëzet e një të muajit të Ramazanit, në mihrab gjatë 

faljes së namazit, nga dora e më të ligut ndër të parët dhe 

të fundit, vëllai i vrasjes së devesë së Themudit, armiqtë e 

imamit dhe kundërshtarët e shiitëve e ligjëruan haptazi 

dëbimin dhe vrasjen e përkrahësve të këtij medhhebi, si 

dhe të atyre që e ndiqnin atë. Rënia dëshmor e Imam Aliut 

përbënte në vetvete një goditje të ashpër në strukturën e 

ndërtimit të Islamit. Por, kjo nuk i pengoi disa që të mbajnë 

një qëndrim të padrejtë e devijues ndaj Imam Aliut (Paqja 

qoftë mbi të!). Ata shfaqën gëzim kur u vra imami, siç ka 

ransmetuar Ibn Ethijri nga Aisheja, bashkëshortja e të 

                                                           
128 Shih me kujdes lidhjen ndërmjet Tesevvufit dhe Shiizmit, 18. 
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Dërguarit të Allahut, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi 

të dhe mbi familjen e tij!).129 

 Nuk kemi pse e fshehim se Muavije u gëzua më 

shumë nga kjo gjë. Kur i erdhi lajmi, ai tha: “Vërtet, luani 

që dikur i shtrinte krahët e tij në luftë, e përfundoi 

ulërimën e tij”. Më pas kompozoi: 

 “Thuaju lepujve të kullosin ku të duan, të mos kenë 

frikë nga ujqit e të mos tregohen vigjilentë”.130 

 Nga ana tjetër vërejmë se Imam Hasani, djali i madh 

i Imam Aliut dhe trashëgimtari i tij, e vajton babain e tij në 

xhaminë e Kufes: “Këtë natë u largua prej nesh një burrë, 

të cilin paria nuk e përcepton dot dhe që nuk do të shohin 

kurrë më si shembulli i tij. Është ai, i cili luftonte me 

Xhebrailin në të djathtë të tij e Mijkaijlin në të majtë të tij. 

Pasha Allahun, ndërroi jetë në këtë natë, në të cilën vdiq 

Musai e u ngrit Isai, biri i Merjemes, si dhe zbriti Kur‟ani. 

Ai nuk trashëgoi as është të verdhë (flori) e as të bardhë 

(argjend)…131  

 Pas fjalimit i dhanë besëlidhjen Hasanit. Kajs ibn 

Sa‟ad El Ensarij ishte i pari që i dha besëlidhjen atij. Pas tij 

ia dhanë besën edhe njerëzit e tjerë.  

Prijësit të besimtarëve i dhanë besë dyzet mijë vetë 

nga ushtria e tij. Kur po bëhej gati për të lëvizur, u vra, 

(Paqja qoftë mbi të!). Atëherë ata ia dhanë besën djalit të tij, 

Hasanit. Kur e mori vesht ikjen e Muavijes në Sham, ai u 

                                                           
129 El Kamil i ibn Kethijr, 3/94 shtypur në shtypshkronjën Sadir. 
130 Tarijkh El Ja‟kubij, 2/213. 
131 Tarijkhu Ja‟kubij, 2/213. 
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bë gati. Ushtria, e cila i kishte dhënë beslidhjen Aliut, lëvizi 

nga Kufja për të takuar Muavijen.132 

 Imam Hasani, nuk i kishte punët në rregull për 

shumë shkaqe të njohura: 

Së pari: Shkaku më i rëndësishëm ishte pabesia e 

banorëve të Irakut. 

 Së dyti, Shujukhët që i dhanë besëlidhjen Aliut dhe 

që e rrethonin ishin adhurues të plaçkës së luftës dhe të 

posteve. Ata nuk kishin pjesë në khilafetin e Hasanit, me 

përjashtim të asaj që kishin tek babai i tij. Një numër jo i 

vogël prej atyre që i dhanë besëlidhjen Hasanit, ishin 

hipokritë.  

 Së treti, ata shkëmbenin letra dhe i bindeshin 

Muavijes.  

 Së katërti, një grup i ushtrisë së tij ishin prej 

Khavarixhëve dhe bijve të tyre. 

  Kishte shkaqe të tjera që e shtynë Imamin që të 

pranonte paqen me Muavijen, me kushte të veçanta, të cilat 

i siguronin shiitëve të Aliut paqe e siguri. Pavarësisht 

kësaj, Muavije edhe pse e bëri marrëveshjen e paqes me 

imam Hasanin, nuk hezitoi për njoftimin e sekretit të tij 

haptazi e qartazi në minberin e Kufes. Ai tha: “Pasha 

Allahun, unë nuk u kam luftuar ju që të mos faleni, as që të 

mos agjëroni, as që të mos bëni Haxhin, as që të mos jepni 

zekatin. Ju do ta bëni këtë. Unë ju kam luftuar juve që t‟ju 

udhëheq. Sapo ma dhuroi mua Allahu këtë, kurse ju e 

                                                           
132 El Kamil, 3/404 shtypur në shtypshkronjën Sadir. 
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urreni këtë. Vërtet, unë i premtova Hasanit shumë gjëra. 

Që të gjitha janë poshtë këmbëve të mia, dhe nuk do t‟i 

zbatoj atij asgjë prej tyre.”133 

 Kjo deklaratë e rrezikshme mohonte parimet më të 

thjeshta të kushtetutës islame. Ajo përbënte lajmin zyrtar të 

fillimit të një fushate të ashpër për çrrënjosjen e shiizmit të 

Aliut e të ndjekësve të tij. Masakrat vazhduan edhe pas 

Muavijes e deri në fund të shtetit Emevit. Gjatë kësaj 

periudhe për shiitët nuk kishte gjë tjetër, me përjashtim të 

vrasjes, mohimit e privimit.  

 Për këtë do të flasim në këtë kapitull në mënyrë të 

përmbledhur, që lexuesi të kuptojë se mbijetesa e shiizmit 

në këto epoka të zymta ka qënë një mrekulli prej 

mrekullive të Allahut të Lartësuar. Edhe shiizmi nga ana e 

tij ka bërë rezistencë, luftë e kundërpërgjigje kundrejt të 

padrejtëve dhe përkrahësve të tyre që nga koha e imamit e 

deri në ditët tona.  

Këtu po paraqesim disa dokumente nga krimet e Muavijes. 

 

1. Shkresa e Imam Husejnit për Muavijen 

 

 “Më erdhi shkresa jote në të cilën përmend se te tit ë 

kanë ardhur disa çështje të miat për të cilat nuk e dije se 

unë i dëshiroja ato. Por, të mirat nuk dhurohen prej kujt 

tjetër, përveçse prej Allahut të Lartësuar. Në lidhje me atë 

që thoje se kjo është një goditje e imja kundra teje, po të 

                                                           
133 El Irshad Esh Shejkh El Mufijd, 191 
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them se këtë e kanë ngritur kundërshtarët dhe ata që i 

duan thashethemet e shpifjet, përçarësit ndërmjet grupeve 

dhe gënjeshtrat e intriguesve e mashtruesve. Nuk e 

dëshiroj për ty luftën e as përçarjen. Unë frikësohem vetëm 

prej Allahut nga braktisja e saj prej teje dhe prej partisë 

tënde që është parti gënjeshtarëve, parti e të padrejtëve dhe 

e ndihmësve të djajve të mallkuar. A nuk je ti vrasësi i 

Haxherit dhe e as‟habëve të tij adhurues e të përulur, të 

cilët mbroheshin nga risitë, urdhëronin të mira dhe 

ndalonin nga e keqja? Ndërkohë, i vrave ata me padrejtësi 

dhe armiqësi, pasi u dhe atyre pakte të shumta e premtime 

të sigurta, duke u treguar kokëkrisur ndaj Allahut, duke 

mos patur frikë premtimin e Tij? A nuk je ti vrasësi i Amr 

ibn El Hamk? E vrave atë pasi i dhe atij premtime dhe 

siguri...  

 A nuk ishe ti ai që pretendoje për Zijadin se ai është 

djali i Ebu Sufjanit, ndërkohë që ishte thënë nga i Dërguari 

i Allahut, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!), se fëmija është i dyshekut dhe për kurvën 

gurëzimi? Më pas vure pushtetin mbi banorët islam duke i 

vrarë ato e duke ua prerë duart e këmbët, vetëm pse 

kundërshtuan. A nuk i kryqëzove trupat e tyre në palma? 

 I lavdishëm është Allahu, o Muavije. Sikur të mos 

ishe prej këtij ymmeti! A nuk je ti vrasësi i Hadermijit, për 

të cilin të shkruajti ty Zijadi se ai është në fenë e Aliut, 

(Allahu e fisnikëroftë fytyrën e tij!) dhe se feja e Aliut është 

feja e djalit të xhaxhait të tij, (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). A nuk ishte ai që të uli 
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ty në atë vend, në të cilin je ulur? Sikur mos të ishte kjo do 

të ishte më mirë për ty e për të parët e tu mishërimi i dy 

udhëtimeve. Udhëtimi i dimrit dhe udhëtimi i verës. 

Allahu u dha forcë prej nesh duke thënë atë që ke thënë: 

„Mos e ktheni këtë ymmet në ngatërresë‟. Unë nuk njoh 

ngatërresë më të madhe se sa ngatërresa e principatës 

tënde. E the atë që the: „Shiko veten tënde, fenë tënde dhe 

ymmetin e Muhamedit‟. Vërtet unë, pasha Allahun, nuk di 

një të mirë nga xhihadi yt, por edhe nëse e bëj unë, është 

përafrim ndaj Zotit tim. Edhe nëse nuk e bëj, kërkoj falje 

nga Allahu për mëkatin tim. I lutem Atij të më japë sukses 

në lidhje me atë që dëshiron e që është i kënaqur. E the atë 

që the: „Kur të më bësh kurth mua, do të bëj kurth ty‟. 

Atëherë më bëj kurth mua, o Muavije, si të duash. Pasha 

jetën time, nuk u kanë bërë kurth vepërmirëve në të 

kaluarën dhe unë lutem që të mos dëmtosh, veçse veten 

tënde e të mos i bësh padrejtësi kujt, veçse vetes tende. 

Kështu, më ngre kurth mua si të duash. Kije frikë Allahun, 

o Muavije. Dije se Allahu ka shkrues, të cilëve nuk u 

shpëton asgjë e vogël dhe as e madhe. Dije se Allahu nuk 

harron vrasjet e tua të mbështetura në supozime dhe në 

akuzimin e të tjerëve. Nuk të shoh ndryshe, veçse duke 

prishur veten tënde, duke shkatërruar fenë tënde dhe duke 

humbur masën. Ue selam”134 

                                                           
134 El imame ue Sijaseh, 1/164, Xhumhurutur Resail, 2/67, e 
transmeton El Kishij tek personalitetet e tij, 48-51. El Mexhlisij Fil 
Bihar, 44/212-214. 
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 Hulumtuesit në aspektet e kësaj shkrese dhe 

zbatuesit i fjalëve të saj do t‟u qartësohet roli devijues i 

Emevitëve me në krye Muavijen në luftimin e përkrahësve 

të medhehbit të shiizmit dhe të ndjekësëve të tij. Kjo tregon 

edhe katastrofën e madhe, në të cilën kaloi Shiizmi gjatë 

kësaj periudhe. 

 Në mënyrë që të bëhet më i qartë imazhi për 

lexuesin e nderuar, e ftojmë atë të lexojë shkresën e Imam 

Muhamed ibn Ali El Bakir (Paqja qoftë mbi të!), të cilën ia 

dërgon njërit prej ashabëve të tij. Në të thuhet: “Vërtet i 

Dërguari i Allahut, (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të 

dhe mbi familjen e tij!) u largua nga kjo jetë. Ai lajmëroi se ne 

jemi njërëzit më parësor për njerëzit. Kurejshët na 

anashkaluan dhe e nxorrën çështjen prej burimit të saj. Ato 

polimizuan me Ensarët, ndaj të drejtëë tonë. Pastaj këtë e 

përcollën kurejshitët njëri pas tjetrit derisa u kthye te ne. 

Ata e kundërshtuan besëlidhjen tonë duke na hapur luftë 

neve. Merituesi i çështjes vazhdon të ngjitet e të ulet derisa 

u vra. Pas tij iu dha besëlidhja Hasanit, birit të tij, të cilin 

më pas e tradhëtuan. Ai u dorëzua. U hodhën kundër tij 

banorët e Irakut, deri sa e therën me thikë në krah. Ushtria 

e tij e grabiti. Dhe nënat e fëmijëve të tij u morën robina. Ai 

bëri pajtim me Muaviun i ftoi dhe mbrojti gjakun e tij dhe 

gjakun e Ehli Bejtit të tij. Dhe këto ishin pak. Më pas i 

dhanë besëlidhjen Huseinit njëzet mijë vetë nga banorët e 

Irakut. Pastaj e tradhëtuan dhe dolën kundër tij dhe 

kundër besëlidhjes së tij dhe e vranë. 
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 Ne Ehli Bejti vazhdonin të nënçmoheshim e të 

poshtëroheshim. Privoheshim dhe vriteshim. Na bënin të 

kishim frikë dhe të mos ishim të sigurtë për gjakun tonë 

dhe gjakun e të dashurve tanë. Gënjeshtarët e përkushtuar 

ndaj gënjeshtrave të tyre përpiqeshin që të afroheshin ndaj 

prijësve të tyre duke bërë vepra të këqija në çdo vend, 

duke u folur atyre me hadithe të sajuara e të rreme, duke 

transmetuar kundër nesh atë që nuk e kemi transmetuar e 

nuk e kemi vepruar. Të gjitha këto i bënin në mënyrë që ne 

të na urrejnë njerëzit. Kjo ishte gjëma më e madhe në 

kohën e Muavijes, pas vdekjes së Hasanit (Paqja qoftë mbi 

të!). Shiitët tanë u pakësuan në çdo vend, sepse i torturuan 

duke ua prerë këmbët e duart vetëm me hamëndësim. Ai 

që përmendte dashurinë ndaj nesh, burgosej, i sekuestrohej 

pasuria ose i shkatërrohej shtëpia. Kjo bela vazhdonte të 

shtohej e të ashpërsohej deri në kohën e Ubejdullah ibn 

Zijad, vrasësit të Husejnit (Paqja qoftë mbi të!). Pastaj erdhi 

El Haxhaxh, i cili i vrau të gjithë duke u mbështetur në 

hamendje e supozime. Sipas tij, po t‟i thuhej ateist, apo 

qafir një njeriu, ishte më e dashur për të sesa t‟i thuhej shiit 

i Aliut…135  

 Për ty po përcjellim se çfarë thotë Ibn Ebi El Hadijd 

El Mu‟tezilij librin e tij “Sherhul Belaga”: 

“Sa‟ad ibn Sarh ishte Meula Habijb ibn Abdush Shems 

ishte nga shiitët e Ali ibn Ebi Talib. Kur erdhi Zijadi 

guvernator në Kufe e frikësoi atë. Zijadi e kërkoi të 
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takoheshin. Ai shkoi te Hasani, biri i Aliut. Zijadi sulmoi 

vëllanë e tij, fëmijët dhe gruan e tij dhe i burgosi, ua mori 

pasurinë dhe ua shkatërroi shtëpinë”. Hasani i shkroi 

Zijadit: Nga Hasani, biri i Aliut, drejtuar Zijadit: “Vërtet ti 

e more dhe e fundose një burrë prej muslimanëve, i 

shkatërrove shtëpinë, i more pasurinë e familjarët e tij i 

burgose. Nëse të mbërrin kjo shkresë e imja, ndërtoja 

shtëpinë dhe ktheji familjarët e pasurinë e tij…”. 

 Zijadi i shkroi atij: “Nga Zijadi, ibn Ebu Sufjan! 

Drejtuar Hasanit, birit të Fatimes: “Më erdhi shkresa jote, e 

cila fillon me veten tënde, përpara meje dhe kërkon 

përmbushe të nevojës. Unë jam sulltan e ti je popull i 

thjeshtë. Më ke shkruar gjepura që s‟ia vlen të merrem me 

to. Më e keqe se kjo është ndjekja e babait tënd. Mjer ti, po 

bëre gjë. Ti e di se i je afruar këtij qëndrimi me keqkuptim 

dhe se e dëshiroj për ty një gjë të tillë. Pasha Allahun, nuk 

më sfidon dot mua! Edhe po e arrite një pjesë, nuk të 

shoqëron ty, se të mungon masa. Vërtet mishi më i dashur 

për mua është që të ha prej mishit tend. Kështu që 

përshëndete fajtorin që është më primar se ti. Edhe nëse 

kërkoj falje prej tij, nuk do të ndërmjetësoj tek ai. Edhe nëse 

e vras atë, nuk e vras, veçse për dashurinë që ka ndaj 

babait tënd të shthurur dhe selam.”136 

 Zijadi i grumbullonte njerëzit në Kufe te porta e 

kështjellës së tij dhe i nxiste të mallkonin Aliun. Mbushej 
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prej tyre xhamia e sheshi. “Kush refuzonte këtë, përballej 

me shpatën.”137 

 Ibn Xheuzij në librin e tij “El Muntedhim”, thotë:” 

Kur Zijadin e goditën me gurë banorët e Kufes në kohën që 

ishte duke predikuar në minber, ai ua preu duart 

tetëdhjetë vetave, ua shkatërroi shtëpitë dhe u dogji 

pasurinë e mbetur. Pastaj i grumbulloi ata. U mbush 

xhamia dhe sheshi. I nxiste të shfajësohen prej Aliut duke e 

ditur se ata nuk do ta bënin atë. Kjo argumenton vrasjet 

dhe shkatërrimin e vendit të tyre.”138 

 

Shkresa e Muauiut për funksionarët e tij 

 

 Ebul Hasan Ali ibn Muhamed ibn ebi Sejf El 

Medainiji transmeton në librin e tij “El Ahdath” se Muauije 

u shkroi një letër funksionarëve të tij, pas vitit të asociimit 

(xhematit) ku thotë: “Shfajsohen të zbuluarit, të cilët 

përkrahin Ebu Turaibn (Iamam Aliun) dhe Ehli Bejtin e 

tij”. U ngjitën predikuesit në çdo vend e në çdo minber 

duke mallkuar Aliun e duke u shfajësuar prej tij dhe Ehli 

Bejtit të tij. Fatkeqët më të mëdhenj në atë kohë ishin 

banorët e Kufes, sepse ishin shumica shiitë të Aliut (Paqja 

qoftë mbi të!). Më pas aty shërbeu Zijad ibn Sumeje, i cili 

përfshiu edhe Basran, të cilët e ndiqnin shiizmin. Ai e dinte 

një gjë të tillë, sepse ai ka qënë prej tyre në kohën e Aliut, 
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(Paqja qoftë mbi të!). Ai i kishte vrarë ata nën çdo gurë e 

pusetë, i kishte terrorizuar, u kishte prerë duar e këmbë, u 

kishte nxjerrë sytë, i kishte kryqëzuar në trungjet e 

palmave dhe i kishte përzënë e larguar nga Iraku, derisa 

nuk mbeti në të asnjë i njohur prej tyre. 

 Muavije u shkroi funksionarëve të tij në të gjithë 

rajonet. Ai u kërkonte që të mos lejojnë asnjërin nga shiitët 

e Aliut dhe të Ehli Bejtit të tij të dëshmojnë . U shkruante 

atyre: “Mendoni ata para jush prej shiitëve të Othmanit, të 

dashurit e tij dhe ndjekësit e tij. Qëndroni pranë 

kuvendeve të tyre, afrohuni me ta, respektojini ata. Më 

shkruani mua në lidhje me atë që thotë transmeton çdo 

njëri prej tyre, emrin e tij, emrin e babait të tij dhe të 

familjes së tij”. 

Ata e vepruan një gjë të tillë derisa i shtuan mirësitë e 

virtytet e Othmanit. Muavije u dërgonte atyre bekime, 

veshmbathje, ushqime dhe kope bagëtish. Ai u jepte 

arabëve dhe dashamirësve, të cilët u shtuan në çdo qytet. 

Ata garonin për poste në jetën e kësaj bote. Asnjë prej 

njerëzve apo funksionarëve nuk kundërshtohej nga 

Muavije. Ai përkrahte çdo cilësi apo virtyt të Othmanit, 

vetëm që t‟i shkruhej emri i tij e i të afërmve të tij. Ata 

qëndruan në këtë gjëndje për një periudhë kohe. 

 Pastaj u shkroi funksionarëve të tij: “Biseda në lidhje 

me Othmanin u shtua e u përhap në çdo anë, prandaj kur 

ta merrni shkresën time, ftojini njerëzit që përkrahin 

cilësitë e sahabëve e khalijfeve të parë. Mos lini asnjë lajm 

të përcjellë nga një musliman për lidhje me Ebu Turaibn 
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(imam Aliun), veçse ma sillni të shoqëruar me një hadith 

kundërshtues të atij transmetimi nga sahabët. Kjo gjë është 

shumë e dashur për mua është drita e syve të mi. Është më 

e përgënjështruar për argumentin e Ebu Turabit dhe shiitët 

e tij si dhe më e ashpër për ata se sa cilësitë e virtytet e 

Othmanit”. 

 Ju ua lexuat librat e tij njerëzve, u transmetuat 

shumë lajme në lidhje me cilësitë e sahabëve, lajme të 

shpikura e të pavërteta dhe njerëzit i besuan dhe filluan t‟i 

përmendin në minbere duke arritur deri te mësuesit, të 

cilët ua mësonin edhe nxënësve të tyre. Këto lajme i 

transmetuan dhe i mësuan ashtu siç mësonin Kur‟anin. 

Mësuan me to vajzat, gratë, shërbëtorët dhe të afërmit e 

tyre dhe propaganduan çfarë deshi Allahu. 

 Pastaj u shkroi funksionarëve të tij në të gjitha 

rajonet: “Hapni sytë ndaj atij që deklaron qartë e haptazi 

dashurinë ndaj Aliut dhe Ehli Bejtit të tij. Fshijeni atë nga 

ofiqi, rrënojeni atë që i është dhënë dhe pasurinë e tij”. Kjo 

u pasua me një kopje tjetër: “Ata që keni akuzuar me 

përkrahjen e tyre, torturojini dhe shkatërrojuani shtëpitë e 

tyre”. 

 Nuk kishte bela më të madhe e më të ashpër se ajo e 

Irakut, veçanërisht në Kufe. Asnjë prej përkrahësve të 

Aliut, (Paqja qoftë mbi të!), nuk fliste dot as me atë që i 

besonte. Askush nga përkrahësit e Aliut, (Paqja qoftë mbi 

të!), nuk kishte besim që të fliste për ndonjë sekret edhe në 

shtëpinë e tij nga frika se shërbëtori i tij e pronari i tij e 

spiunonin. Askush nuk bisedonte me dikë tjetër, deri sa të 
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sigurohej te besnikëria e tij. Ndërkohë u shfaqën shumë 

hadithe të sajuara dhe të fallsifikuara, të cilët depërtuan 

deri te juristët, gjykatësit e velijët. Njerëzit më fatkeqë, të 

cilët viktimizoheshin të parët nga kjo ishin lexuesit 

hipokritë e të dobët, që hiqeshin si të devotshëm e të 

përkushtuar duke shpikur hadithe në mënyrë që të kishin 

fat të velijët e tyre, t‟u afroheshin kuvendeve të tyre e të 

merrnin prej tyre pasuri e poste. Kjo vazhdoi derisa këto 

hadithe ranë në duart e atyre që nuk e pranonin 

gënjeshtrën dhe fallsitetin kështu që i pranuan e i 

transmetuan ato duke menduar se ato janë të vërtetë. Po ta 

dinin se ato janë të pavërtetë nuk do t‟i transmetonin e nuk 

do t‟u besonin atyre. 

 Ibn Ebij El Hadijd përmend: “Gjendja vazhdonte të 

ishte e tillë derisa vdiq Hasani, biri i Aliut (Paqja qoftë mbi 

të!). Fatkeqësitë dhe ngatërresat u shtuan dhe nuk mbeti 

askush pa u kërcënuar me vdekje ose me dëbimin nga 

vendi”. 

 Situata e përkeqësuar kundër shiitëve mbeti e tillë 

deri pas vrasjes së Husejnit, (Paqja qoftë mbi të!). Në pushtet 

erdhi Abdulmelik ibn Mervan. Ai tregoi ashpërsi ndaj 

shiitëve. Ai ngarkoi kundër tyre El Haxhaxh Ibn Jusuf. 

Njerëzit e fesë të paqes iu afruan atij duke urryer Aliun 

dhe duke ndjekur armiqtë e tij. Ata i shtuan transmetimet 

rreth cilësive të tyre, virtyteve të të parëve të tyre. Po 

ashtu, e shtuan urrejtjen ndaj Aliut duke përmendur të 

meta, intriga e shpifjen për atë. Madje, një person, për të 

cilin thuhet se ishte gjyshi i El Esmaij, Abdulmelik ibn 
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Kurijb, u ngrit para El Haxhaxh dhe i bërtiti atij: “O prijësi i 

besimtarëve! Të afërmit e mi më kanë ndëshkuar dhe më 

kanë vënë emrin Ali. Unë jam i varfër e fatkeq dhe kam 

nevojë të lidhem me prijësin e besimtarëve”. El Haxhaxh e 

përqeshi dhe tha: “Ç‟mirësi të madhe të paskan ofruar. Të 

kam emëruar në filan vend”. 

 Ibn Urfe, i njohur me emrin Nafteuijh, një nga 

njohësit më të mëdhenj të haditheve në historinë e tij, 

lidhur me këtë lajm thotë: “Shumica e haditheve të sajuara 

janë për cilësitë e sahabëve. Ato u shpikën në kohën e Benij 

Umejes për t‟u afruar me ta, duke pandehur se me këtë 

veprim do t'ia ulnin hundën Benij Hashim.”139 

 Ndodh që njeriu mahnitet duke menduar emrat e 

sahabëve dhe tabiinëve me pozita të larta në shoqëri dhe 

në rolin e lavdishëm në shërbim të fesë dhe njerëzve të saj 

se si u vranë nga shpata e Emevitëve, jo për tjetër gjë, por 

vetëm pse përkrahnin Aliun (Paqja qoftë mbi të!). Të tillë 

ishin: 

1. Haxher ibn Udejin e kapi Zijadi, pas shkatërrimit të 

Mugijres, në vitin 51 të Hixhrite dërgoi së bashku me 

sahabët e tij në Sham me dëshmi të rreme e shpifje të 

padrejta, me të cilat synohej vrasja e tij. Kjo ishte një goditje 

e fortë për shiitët e Aliut. 

El-Mesudij thotë:  

 Në vitin pesëdhjetë e tre Muavije vrau Haxher ibn 

Udej El Kindij. Ai qe i pari që u vra si durimtar për islamin. 

                                                           
139 Sharh Nehxhul Belaga, 11/46. 
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Atë e ngarkoi Zijadi nga Kufja me nëntë sahabë të Kufes 

dhe katër të tjerë. Kur kishin bërë disa milje nga Kufja për 

në Damask, filloi bija e tij: 

 “Ngrihu o hënë e ndritur se ndoshta ti e shikon 

Haxherin të ecë e të marshojë drejt Muavijes. Prijësi 

pretendoi ta kryqëzonte atë në portat e Damaskut e ta linte 

që ta hanin shqiponjat e mira. E vrau atë dhe as'habët e 

tij140, në mënyrën më makabre”. Kjo ndodhi përmendet në 

të gjitha librat e historisë. 

2. Amr ibn El Hamk: “Këtë sahab madhështor, të cilin 

Imam Husejni (Paqja qoftë mbi të!), mbreti i dëshmorëve, e 

përshkruan: Ai ishte një adhurues i denjë. Muavije e vrau 

pasi i dha siguri.”141.13 

3. Malik El Eshter: Një nga burrat më dinjitoz e më 

heroik të tyre. Ishte fisnik, i bindur dhe komandant i 

forcave të larta. Atë e vrau Muavije me helm rrugës për në 

Egjipt me dorën e prej punonjësve të tij.”142 

4. Reshijd El Hixhrij: “Ishte nga nxënësit e Imamit dhe 

prej shokëve të ngushtë të tij. Zijadi i propozoi atij 

shfajsimin e mallkimin e Imam Aliut, por ai refuzoi. 

Kështu që ia preu duart, këmbët, gjuhën dhe e 

kryqëzoi.”143 

                                                           
140 Muruxhudh Dheheb, 3/3-4. Sejr A‟lamun Nubela, 43/462-466, 
numër 95. 
141 Sejr A‟lamun Nubela, 4/34-35, numër 6. 
142 Shedheratudh Dheheb, 1/91. 
143 Sherh Nehxhul Belaga, 2/294-295. 



Shiizmi në karvanin e historisë 

 142    
 

5. Xhuvejreh ibn Mus‟hir El Abdij: “Zijadi ia preu 

duart e këmbët dhe e kryqëzoi në trungun e palmës.”144.16 

6. Kamber, shërbyesi i prijësit të besimtarëve: 

Transmetohet që El Haxhaxh t‟u ketë thënë disa prej 

xhelatëve të tij: “Dua të godas një njeri prej as'habëve të 

Ebu Turabit!!” Ata thanë: “Nuk njohim ndonjë që e ka 

shoqëruar më shumë se Kamberi”. Kështu që dërgoi dikë 

në kërkim të tij. Kur e gjetën, i thanë: “Ti je Kamberi?”Ai 

tha: “Po”. I tha atij: “Hiq dorë nga feja e Aliut”. I thotë atij: 

“A di ndonjë fe më të mirë se feja e tij”? Tha: “Unë do të të 

vras ty, kështu që zgjidh vrasjen më të mirë”. Ai u tha: “Më 

ka lajmëruar Prijësi i besimtarëve, (Paqja qoftë mbi të!): 

“Vdekja ime do të më bëjë kurban me pa të drejtë”. 

Urdhëroi ta presin, siç pritet dashi.14517 

7. Kumejl ibn Zijad: “Ai ishte nga shiitët e zgjedhur e 

nga të veçantët e prijësit të besimtarëve. E kërkoi atë El 

Haxhaxh dhe ai i iku atij. Populli i tij e bëri haram 

dorëzimin e tij. Kur e pa këtë Kumejli, tha: “Unë jam 

shejkh i madh në moshë, më ka kaluar koha dhe nuk është 

e duhur që të jem shkak i bërjes haram nga populli im”. 

Kështu që u dorëzua tek El-Haxhaxhi. Kur e pa atë, i tha: 

“Dëshiroja që të gjeja për ty një rrugë”. Ndërkohë Kumejli i 

tha: “Mos vetëtij e mos bubullij. Pasha Allahun nuk ka 

mbetur prej moshës sime, veçse një grimcë pluhuri, kështu 

që mbaroje atë punë e të takohem me Allahun e Lartësuar 

                                                           
144 Sherh Nehxhul Belaga, 2/290-291. 
145 Rixhalul Kishij, 68-69 me numër 21. Eshijah Vel Hakimun, 95. 
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e të Lavdishëm, se pas vrasjes është llogaria. Sapo më 

njoftoi prijësi i besimtarëve (Paqja qoftë mbi të!) se ti je 

vrasësi im”. El Haxhaxh tha: “Argumenti është kundër 

teje, atëherë”. Tha: “Kjo, nëse ti e kryen atë”. Tha: “Po, 

natyrisht, goditeni qafën e tij.”146 

8. Saijd ibn Xhubijr: Tabiini i njohur për ndershmëri, 

asketizëm e adhurim. Falej pas imam Zejnul Abidijn (Paqja 

qoftë mbi të!). Sapo atë e pa El Haxhaxh i tha: “Ti je i keqi, i 

birit i të thyerit (ibn Kesijr)”. Tha: “Nëna ime e di më mirë 

se ti emrin tim”. Pastaj mori një trëndafil dhe urdhëroi El 

Haxhaxh për ta vrarë. Ndërkohë, Saijd tha: “Ia drejtoj 

fytyrën time Atij që ka krijuar qiejt dhe tokën. Unë nuk jam 

prej politeistëve më të mëdhenj të haditheve në historinë e 

tij. Dha urdhër: “Tërhiqeni atë në krah të kundërt me 

kiblen”. Tha: “Ngado që të ktheheni, atje do të gjeni 

fytyrën, drejtimin e Allahut”. El Haxhaxh tha: 

“Përmbysjani fytyrën në tokë”. Saijidi tha: “Prej saj ju 

krijuam juve, në të do t‟ju kthejmë dhe prej saj do t‟ju 

nxjerrim edhe njëherë tjetër”. Pastaj u pre koka e tij147. 

Do të mjaftojë ajo që ngjau me Zejd ibn Aliun kur 

kryqëzoi Hisham ibn Abdul Melikun në vitin 122 të hixhrit 

për të kuptuar sektin Ez Zejdije, nëse do Allahu i 

Lartësuar. 

Këto janë vetëm disa nga krimet e shumta të emevitëve 

kundër shiitëve gjatë përiudhës së pushtetit të tyre. Pasha 

                                                           
146 Sherh Nehxhul Belaga Ibn Ebij El Hadijd, 17/149. Eshijah Vel 
Hakimun, 96. 
147 Sejr A‟lamun Nubela, 4/321-328, El Xharh Ve Ta‟dijl 4/9, numër 29. 
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Allahun, njeriut do t‟i vijë për të vjellë, nëse thellohet në 

këto faqe të zeza, të cilat nuk fshihen dot nga kujtesa e 

historisë, sepse ato tregojnë vrasjet makabre të Ehlit. 

 

Shiitët në khilafetin Abbasit 

 

U soll koha kundër Benij Umeje. U ngritën revolucione 

të dhunshme kundër tyre gjatë periudhës së khilafetit të 

tyre, derisa ranë në fund të mbretërisë së tyre. Mervan El 

Himar, udhëheqësi i fundit i tyre, u rrëzua. “Kështu humbi 

gjurma e atij populli të padrejtë. Falenderimi i takon 

Allahut, Zotit të gjithësisë”148.  

Pas emevitëve udheqësinë e morën abbasitët, të cilët 

ngritën parrullën se Ehli Bejtit u është bërë padrejtësi. Kët e 

bënë për të arritur karrigen e pushtetit dhe për të rrëzuar 

emevitët. Në pak kohë ata i forcuan pozitat dhe u vërsulën 

si egërsira kundër shiitëve. I persekutuan dhe i vranë pa 

mëshirë ato. Ata ishin më të këqinj se paraardhësit e tyre, 

emevitë. Ishin kriminelët më të mëdhenj. Një perlë e një 

poeti thotë: “Pasha Allahun, nuk kanë vepruar Benij Umeje 

një të dhjetën e asaj që vepruan Beni Abbas”. 

1. I pari që e mori pushtetin prej tyre ishte Ebu Abbas 

Es Seffah. Atij iu dha besëlidhja në vitin 132 të hixhrit dhe 

vdiq në vitin 136 të hixhrit. E kaloi kohën e tij në ndjekje të 

emevitëve dhe të rrëzimit të tyre. Ai, edhe pse nuk iu 

kundërvu alevijve, por intrigoi ndaj tyre dhe ndaj 

                                                           
148 Sure “El En‟am”, ajeti 45. 
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përkrahësve të tyre. Madje, ngarkoi poetë që të dalin 

kundër fëmijëve të Aliut dhe Ehli Bejtit të tij në një 

përpjekje për t‟ua marrë pozitën e tyre dhe për të bërë 

thirrje që khilafeti islam t'u kalonte atyre (abasitëve). 

Muhamed Ahmed Berrak thotë në librin e tij “Ebul Abbas 

Es Seffah”: “Thelbi i thirrjes ishte për familjen e Aliut, 

sepse banorët e Khorasanit ishin për familjen e Aliut dhe jo 

për familjen e Abbasit. Kjo është arsyeja që Seffah dhe ata 

që erdhën pas tij synonin që të mos përhapej shiizmi për 

familjen e Aliut. Ata thirrnin poetë që t‟u thurnin lavde 

atyre. Për këtë u jepnin edhe dhurata. Poetët i 

kundërshtonin bijtë e Aliut dhe ua mohonin atyre të 

drejtën e khilafetit, edhe pse ata i përkisnin Profetit, 

përmes linjës së vajzës së tij, Fatimes, ndërsa Benu Abbas 

ishin bijtë e hallës.”149 

2. Pas tij erdhi Ebu Xha‟fer El Mensur. Edhe ky ishte 

shumë larg nga e drejta. Ky burrë i forcoi themelet e shtetit 

të tij dhe ngriti baza të forta e të qëndrueshme. Por edhe ai 

bëri shumë padrejtësi, mizori e krime të papara. Për disa 

nga mizoritë e krimet e tij shkruan Ibn Abdu Rabbuh në 

librin e tij “El Akdul Ferijd”. Aty ai thotë: “Mensuri ulej 

dhe pranë tij ulej një këshilltar. Më pas vinin xhelatët, të 

cilët mbanin shpatat në duar gati për të goditur kokat e 

njerëzve, derisa gjaku të mbërrinte tek rrobat e tij”. Atëherë 

ai sillej nga këshilltari e thoshte: „Më këshillo mua‟. Nëse 

këshilltari i përmendte Allahun, Mensuri qëndronte si i 
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mposhtur!!! Pastaj xhelatët godisnin kokat. Nëse gjaku nuk 

arrinte te rrobat e Mensurit, i thoshte këshilltarit të tij 

përsëri: “Më këshillo mua!”150 

Vallë, çfarë donte të thoshte Mensuri me thënien e tij: 

“Më këshillo mua?” Çfarë nënkuptonte me goditjen e tij e 

më pas me heshtjen e tij? Mos donte të tallej me fenë që 

ndalonte vrasjen e qenieve njerëzore dhe gjakderdhjen, apo 

donte diçka tjetër? Ku kanë qenë dhe ku janë historianët 

dhe njerëzit e penës që nuk janë shprehur për këto krimeve 

të turpshme, prej të cilave të rrënqethet trupi, por flasin 

mirë për këtë burrë, thurin poezi e lëvdata për veprat e tij?!  

Lexuesit le të gjykojë për këto krime makabre. 

 Natyrisht që ky njeri e ka tepruar shumë me vrasjen 

e alavijëve.  

 El Mes'udij thotë: “Mensuri grumbulloi bijtë e 

Hasanit dhe urdhëroi t‟u vendosin pranga dhe zinxhirë në 

këmbët dhe qafat e tyre. Ai i ekspozoi ato në vende të 

hapura, pa rroba, njësoj siç veproi Jezijd ibn Muavije me 

familjen e Husejnit. Pastaj i çoi në një vend ku nuk e 

dallonin natën nga dita. Aty për ta u bënë problem kohët e 

faljes, prandaj e ndanë Kur‟anin në pesë pjesë dhe faleshin 

në kohën e lirë. Nevojat e domosdoshme i kryenin po aty. 

Era u bë e padurueshme. Mes tyre u përhap epidemia. Nga 

kjo epidemi ata vdiqën të gjithë.151 

                                                           
150 El Akdul Ferijd, 1/41. 
151 Muruxhudh Dheheb, 3/310 botuar në 1948. 
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 Ibn Ethijr ka thënë: “Memnsuri ftoi Muhamed ibn 

Abdullah El Othmanij, i cili ishte vëlla me fëmijët e Hasanit 

nga nëna e tyre dhe e urdhëroi që t‟ua griste rrobat deri sa 

t‟u shfaqen pjesët e turpshme të trupit. Më pas i goditi me 

njëqind e pesëdhjetë kamxhikë. Një prej tyre kamxhiku e 

goditi në fytyrë. Ai i tha: “Më grrice, mos më qëllo në 

fytyrë”. Mensuri i tha xhelatit: “Në kokë, në kokë”. Xhelati 

e goditi në kokë me tridhjetë kamxhikë. Njëra prej 

goditjeve i ra në sy. Pastaj e vrau. Më pas Ibn Ethir tregon 

se Mensuri shkoi te Muhamed ibn Ibrahim ibn El Hasan. 

Ai ishte njeriu më i pashëm dhe i tha: “Ti je si mëndafsh i 

verdhë. Do të bëj një vrasje që nuk ia kam bërë asnjërit”. 

Më pas urdhëroi ndërtimin e një cilindri mbi të, në të cilën 

ai vdiq.15224 

3. Pas tij drejtoi Mehdiu, djali i Mensurit, i cili qëndroi 

në pushtet nga viti 158 i hixhrij deri në vitin 169 hixhrij. 

Edhe për padrejtësinë e tij ndaj alavijve kemi mjaft çfarë të 

tregojmë. Ai e burgosi dhe e helmoi Ali ibn Abbas ibn 

Hasan ibn Ali ibn Ebi Talibin. Mishi iu shpërbë, derisa i 

dolën gjymtyrët. 

4. Kur vdiq Mehdiu, i dhanë besëlidhjen djalit të tij, El 

Hadij. Khilafeti i tij ishte një vit e tre muaj. Edhe ky u soll 

me mizori kundër alavijve, njësoj si paraardhësit e tij. 

Mjafton të përmendim atë që ka treguar Ebul Ferxh El 

Asbahanij në librin “Mekatulu Talibijn” ku thotë: “Nëna e 

Husejnit që iu bë kurth, është Zejneb bint Abdullah ibn 

                                                           
152 El Kamil, 4/375. 
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Hasan ibn Hasan ibn Ali ibn Ebi Talib. Mensuri vrau 

babain e saj, vëllezrit, hallat dhe bashkëshortin e saj, Ali 

ibn Hasan. Më pas, El Hadij, nipi i Mensurit, vrau djalin e 

saj, Husejnin. Ajo u vesh me të zeza, por nuk ndodhi asgjë 

ndërmjet tij dhe asaj, deri sa u takua me Allahun e 

Lavdishëm e të Lartësuar.”153 

5. Pas tij, në vitin 170 të hixhrit erdhi në pushtet Err 

Rrashijd, i cili vdiq në vitin 193 të hixhrit. Ai ka patur një 

regjistër të zi për veprimet e tij me shiitët. Aty imazhi i tij 

del më i qartë. Aty kristalizohet ajo që u ndesh te Imam 

Musa ibn Xha‟fer El Kadhim, të cilën do ta përmendim më 

pas, nëse do Allahu i Lartësuar. Këtu po përmend vetëm 

një prej veprave të tij të përgjakshme që ka regjistuar 

historia për të dhe që e transmeton El Isbahanij nga 

Ibrahim ibn Ribah i cili ka thënë: “Kur fitoi Rrashijdi me 

Jahja ibn Abdullah ibn El Hasan, ndërtoi një cilindër 

petëzues për të, kur ky ishte gjallë. Këtë veprim kriminal e 

trashëgoi nga gjyshi i tij, Mensuri.”154  

6. Pas tij erdhi i biri i tij, Emijni. Qëndroi në pushtet 

katër vite e dy muaj. Ebul Ferxh thotë: “Biografia e Emijnit 

lidhur me çështjen e familjes së Ebi Talibit ishte e kundërta 

e paraardhësve të tij, sepse ishte i zënë me vepra të 

turpshme dhe me luftën ndërmjet atij e Me‟munit, deri sa u 

vra. Gjatë sundimit të tij nuk ndodhi ndonjë gjë kundër 

tyre”. 

                                                           
153 Mekatilu Talibijn, 285 botim i “En Nexhef.” 
154 Mekatilu Talibijn, 320 botim i “En Nexhef” dhe transmetoi në lidhje 
me vrasjen e tij një çështje tjetër. 
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7. Pas tij erdhi në pushtet Me‟muni. Ky ka qënë ndër 

udhëheqësit më të fortë të abbasitëve, pas babait të tij, 

Rreshijdi. Kur pa se njerëzit e pranuan Imam Rizain në 

krye të alavijvëve, e arrestoi atë duke përdorë një hile. Ai e 

ftoi atë në pallatin e tij, i hodhi helm dhe ai vdiq. 

8. Me‟muni vdiq në vitin 210 të hixhrit. Në pushtet 

erdhi i biri i tij, El Mu‟tesam, i cili burgosi Muhamed ibn El 

Kasim ibn Ali ibn Umer ibn Ali ibn El Husejn ibn Ali ibn 

Ebi Talib, por ai mundi të arratisej nga burgu i tij. 

9. Pas tij pushtetin e mori El Uathiku, i cili burgosi 

Imam Muhamed ibn Ali El Xhevad (Paqja qoftë mbi të!) dhe 

i hodhi helm me dorën e bashkëshortes mëkatëre, Ummul 

Fadl bint El-Me‟mun. 

10. Pas El Uathik pushtetin e mori El Mutevekel. Këtu 

po paraqesim disa shembuj të urrejtjes së tij ndaj familjes 

së Aliut, (Paqja qoftë mbi të!), të cilët i përmend Ebu Ferxh. 

Ky ka thënë: “El Mutevekel e ka shkelur me këmbë 

familjen e Ebi Talibit. Ai ishte harbut me xhematin e tij dhe 

kishte shumë urrjetje për ta. Kishte edhe mendime të këqija 

dhe i akuzonte ato. Është rënë dakort me unanimitet se 

Ubejdullah ibn Jahja ibn Hakan, ministri i tij i fliste keq për 

to, por ia zbukuronte atij të keqen e sjelljes së tij. Ai arriti 

deri atje ku nuk kishte arritur më parë asnjë prej Benij 

Abbasëve. Ai prishi varrin e Husejnit (Paqja qoftë mbi të!) 

dhe i zhduku gjurmët e tij. Ai vendosi në çdo cep të tij 

njerëz të armatosur. Kushdo që e vizitonte atë e torturonin 

dhe e vrisnin”. 
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 Tha: “Dërgoi një njeri prej as'habëve të tij që quhej 

Ed Dejzexh, i cili ishte jehudij që e kishte pranuar islamin 

te varri i Husejnit. Atë e urdhëroi që ta prishte varrin, t‟i 

fshihte gjurmët e të shkatërronte gjithçka. Ai shkoi, prishi e 

shkatërroi gjithçka që ishte rreth tij. Rreth tij kishte dyqind 

të zgjebosur. Kur arriti pranë varrit të tij, askush nuk 

mundi t‟i afrohej atij. Më pas erdhi një grup jahudinjsh dhe 

e shkatërruan atë. Rreth tij rrodhi ujë. Për këtë ngarkuan 

njerëz të armatosur. Në çdo dy të armatosur kishte një 

distancë prej një milje, prandaj nuk ishte e mundur ta 

vizitonte atë ndonjë vizitor, sepse e kapnin dhe e vrisnin”. 

 Gjithashtu ka thënë: “Muhamed ibn Husejn El 

Eshnanij më ka treguar se pas periudhës sime të vizitës 

ndërmora një rrezik për veten time. Për këtë mua më 

ndihmoi një burrë prej attaritët. U nisëm për ta vizituar. 

Ditën qëndronim, natën ecnim, derisa mbërritëm në 

periferi të El Gadirijes. Dolëm në gjysëm të natës dhe 

kaluam ndërmjet dy të armatosurve, të cilët i kishte zënë 

gjumi. Kur erdhëm te varri, filluam t‟i marrim erë, (ta 

karakterizojmë atë). Arka që ka qënë rreth tij ishte hequr. 

Ajo u dogj. Mbi të u hodh ujë. Ajo u shndërrua në qumësht 

dhe u bë si llogore. E vizituam atë dhe e aglomeruam”. 

Tha: “I dhamë lamtumirën atij dhe bëmë rreth varrit 

shumë shenja në disa vende. Kur u vra El Mutevekel u 

grumbulluam me një grup shiitësh, derisa mbërritëm te 

varri. I nxorëm ato shenja dhe e kthyem atë ashtu siç kishte 

qënë”. 
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 Gjithashtu ka thënë: “Përdori në Medine e Mekë 

Umer ibn El Ferexh. E ndaloi familjen e Ebu Talibit që këtë 

çështje t‟ua tregonin njerëzve. Njerëzit i ndaloi që t‟u 

bindeshin atyre. Nëse merrte vesh se dikush ishte 

përkrahës i tyre, persekutohej e ndëshkohej dhe merrte 

gjobën më të rëndë. Edhe këmishën e grupit alavij me të 

cilën faleshin njëri pas tjetrit e copëtonin dhe uleshin mbi 

copat e tyre të zhveshur lakuriq, derisa u vra El Mutevekel. 

Muntesiri pati simpati për to dhe u soll mirë me to. Ai dhe 

grupi i tij anonin drejt tyre. Kjo gjë nxiti kundërshtinë e të 

atit të tij, në kundërshtim me sektin e tij.”155 

 Pas tij e mori pushtetin El Muntesir, djali i tij. Ai 

shfaqi animin nga Ehli Bejti në kundërshtim me babain e 

tij, siç e thamë dhe që nuk u ndërmor prej tij asnjë vrasje, 

asnjë burgosje apo urrejtje kundër askujt. 

 Gjëja e parë që bëri kur mori khilafetin ishte 

shkarkimi i Salih ibn Ali nga Medinja dhe dërgimi i Ali ibn 

El Husejn në vend të tij. Këtij i tha gjatë ndarjes së 

lamtumirës: “O Ali, vërtet unë po të drejtoj ty me mishin e 

gjakun tim, kështu që shiko se si do të jesh me popullin e si 

do të sillesh me ta, d.m.th. familjen e Ebi Talibit”. Ai i tha: 

“Shpresoj që të përfaqësoj mendimin e prijësit të 

besimtarëve, Allahu e përkrahtë, nëse dëshiron Allahu”. 

Tha: “Atëherë, po më lumturon me këtë!”156 

                                                           
155 Mekatilu Talibijn, 597-599. 
156 MekatiluTalibijn, 636. 
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 Pas tij erdhi në pushtet El Musteijn bil Emr. Ai i 

shkarkoi të gjithë vepërmirët që kishte ngarkuar El 

Muntesir. Ai vrau Jahja ibn Umer ibn El Husejn. Ebul 

Ferxh thotë për të: “Ishte (Allahu qoftë i kënaqur me të!), një 

kalorës i mirë, me trup të fuqishëm, me zemër të mbledhur 

e të fortë, larg veseve të turpshme të të rinjve”. Kur kokën 

e tij e sollën në Bagdad banorët filluan të bërtisnin në 

shenjë proteste. Ebu Hashim hyri tek Muhamed ibn 

Abdullah ibn Tahir dhe i tha: “O Princ, kam ardhur te ti që 

të të përgëzoj me atë që, edhe Dërguari i Allahut, sikur të 

ishte gjallë, do të krenohej me të.” 

 I futën mërgimtarët, as'habët e Jahjas në Bagdad ku i 

trajtuan mjaft keq, si askush më parë. U përballën me një 

gjendje të mjerueshme. Kush prej tyre ishte i zbathur e 

kush vonohej, u hiqej koka. 

 Ebul Ferxh ka thënë: “Nuk më ka qëlluar të vajtojnë 

për ndojnjërin prej atyre që u vranë në shtetin Abbasit nga 

familja e Ebi Talibit më shumë sesa kanë vajtuar për Jahjan. 

As poezi nuk ka patur më shumë për të tjerët, se sa për të.” 

 Ai që dëshiron të ndalet në krimet e këtyre dy 

shteteve, Emevite dhe Abbasit,e dhe të njihet me dosjen e 

mizorive të tyre, le të lexojë këto tri poema që i kanë 

kompozuar njerëz të sinqertë e besimtarë, të cilët kanë 

rezikuar veten e tyre në kërkim të së drejtës: 

1. Taietu Da‟bel El Khuzaij, ka rënë dëshmor në vitin 

242 të Hixhrijt. Ky është një dokument historik i cili 

përshkruan politikën e dy shteteve kundrejt Ehli Bejtit, 
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(Paqja qoftë mbi to!). Poeti e ka kompozuar atë për Imam Er-

Riza, i cili qau bashkë me gratë. 

 El Hamudij transmeton nga Ahmed ibn Zijad nga 

Da‟bel El-Khuzaij, i cili ka thënë: “Kam kompozuar një 

poemë për Mevlanën tim, Ali Er Riza (Paqja qoftë mbi të!): 

“Shkolla ajetesh të zhveshura nga recitimet, shtëpi e lagje 

në toka të shkreta i ka thënë Da‟bel”. Pastaj lexova pjesën e 

mbetur të poemës dhe arrita te thënia e tij:  

 “Dalja e imamit është e pashmangshme, ajo do të 

bëhet me emrin e Allahut dhe me bekimet”. 

Rizai qau me dënesë. 

Dhe nga kjo poemë shkëpusim thënien e tij: 

 “Ata kundërshtuan premtimin e librit dhe obligimin 

e tij, me gënjeshtra, keqkuptime, trashëgim pa të afërm, 

me mbretëri pa udhëzues e gjykim pa konsensus e pa 

ndjesë”. 

Gjithashtu dhe një thënie tjetër: 

 “Për familjen e të Dërguarit, me frikën prej 

trashigimtarëve e të të afërmve. Përcaktimin e 

shkrumbimin e trojeve të begata të Aliut, Husejnit, 

Xha‟ferit, Hamzasë e Sexhadit. Troje që i fali marrëzia e 

çdo sipërmarrësi e që nuk i falën ditët e vitet shtëpitë që 

ishin për falje, devotshmëri, agjërim pastrim e vepra të 

mira. Shtëpi të Shpalljes së Allahut, mineralit të diturisë së 

Tij, rrugë frytdhënëse me metodika të qarta. Shtëpi të 

shpalljes së Allahut, që zbriste rreth tyre mbi shpritrat e 

agimet e Ahmedit”. 

E deri kur tha: 
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 “Trojet e të Dërguarit të Allahut u bënë të shkreta, 

ndërsa trojet e Zijadit të helmeta. Të afërmit e të Dërguarit 

të Allahut u lidhën me vargonj qafë e këmbë dhe të afërmit 

e Zijadit u trashën me kështjella. Familja e të Dërguarit të 

Allahut përgjakej nga therrja e tyre, kurse familja e Zijadit 

zbukurohej me ornamente”. 

2.  “Mejmejeti i Princii Ebij El Firas El Hamdanij”,(320-

357 hixhri). Kjo poemë njihet si Shafiije dhe është nga 

poemat që do të mbet përherë në mendje. Në të ka retorikë, 

famë të lavdishme, recitim të mrekullueshëm, forcë 

argumentuese dhe kuptim të shkëlqyer. E kompozuar dhe 

e sistemuar, ajo fillon: 

  “Bijtë e Aliut u thirrën për esenë tuaj, por perlës 

nuk i bie vlera e vendi i saj…” 

 Princi, në përgjigje të tij ndaj Mejmejes, shkroi një 

lloj poeme të rimuar dhe të njohur ku thotë: 

  “E drejta është asimiluar, feja e zhbiruar dhe hija e 

familjes së të Dërguarit të Allahut e prerë në besë”. 

 E deri kur thotë: 

  “O burra, a nuk ka për Allahun triumfues ndaj 

mozorëve? A nuk ka për Allahun hakmarrës? 

Bijtë e Aliut janë barinj të trojeve të tyre e çështjen e kanë 

në dorë gratë e shërbëtorët!”157 

                                                           
157 E ka transmetuar atë tek libri i tij “El Gadijr”, me numrin e tij dhe e 
ka marrë nga burimet e saj, shiko 3/399-402. 
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3. “Xhijmijetu ibn Rumij” është një poemë tjetër me 

anë të së cilës vajtoi Jahja ibn Umer ibn El Husejn ibn Zejd. 

Prej saj citojmë: 

  “Përpara syve shiko se çfarë trajtimi po bën. Dy 

rrugë të ndryshme: të drejta e me kthesa. Po kush ishin 

këto njerëz që u zgjati dëmi i tyre. Me familjen e të 

Dërguarit të Allahut, duke i frikësuar e trembur me 

ngrënien e bashkohësve të Profetit Muhamed dhe vrasjen e 

të pastërve e duke derdhur gjakun lumë.”158 

 Sa e sa përshkrime ka bërë El Asbehanij në lidhje me 

barrën e madhe që ka mbajtur Ehli Bejti dhe shiitët e tyre 

për hirë të fjalës së drejtë dhe të qëndrimit besnik. Qeveritë 

e padrejta nuk e njohën këtë butësi dhe mëshirë, por i 

dhanë fund kësaj vlere të shenjtë dhe e çrrënjosën me 

rrënjë atë. Për këtë thuhet:  

 “Pasha Allahun, nuk njeh historia familje si familja e 

Ebi Talibit. Ajo i kalonte të gjithë kufijtë e ndershmërisë 

dhe të fisnikërisë. Ajo familje ishte e shoqërueshme, por 

asaj ia humbën të drejtën dhe përpjekjet që bëri me 

përkushtim në rrugën e Allahut. Ajo familje nuk fitoi asgjë 

nga gjithë ato përpjekje vigane. Ato fituan vetëm dhimbje. 

Ajo familje në përpjekjet e saj ndoqi shembujt më të mirë, 

heronjtë e humbur që derdhën gjakun, me zemra të 

kënaqura e ndërgjegje të sigurtë, të cilët përqafuan vdekjen 

me trimëri të madhe, me një durim të paparë e të 

çuditshëm. Personalitete të mëdha kanë përhapur ngjyrat e 

                                                           
158 Mekatilu Talibijn, 639-646. 
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vlerësimit e të madhështisë së kësaj familjeje. Armiqtë e 

kësaj familje e tepruan me luftën kundër saj, e keqtrajtuan 

dhe provuan mbi të lloj – lloj torturash. Kjo familje nuk 

pati kurrfërë mbrojtje e të drejte. Mbi të u zbraz e keqja, 

mbi gra, fëmijë e burra, me një dhunë të patolerueshme e të 

pamëshirshme. Fatkeqësitë e Ehli Bejtit u bënë për t‟i marrë 

shembull. Kjo mizori e pamasë shpërtheu burimet e 

mëshirës dhe të dashurisë në zemrat e njerëzve dhe 

përhapi një keqardhje të madhe në ndërgjegjet e njerëzve. 

Dëshmorët e kësaj familje u bënë objekt bisedash e lajmesh 

që transmetoheshin, tregimesh që rrëfeheshin. Në to 

njerëzit gjenin kënaqësinë e butësisë së tyre si dhe 

qetësimin e ndjenjave të tyre, prandaj i kërkuan dhe i 

mbrojtën ato.”159.33 

 Është krahasuar historia e padrejtësive ndaj shiitëve 

me lloje të padrejtësisë e të keqtrajtimit, të vrasjes dhe 

persekutimit. Këto mënyra nuk i kishte parë askush më 

parë nga grupet e muslimanëve. Këto barbarizma nuk i 

kishin parë emevitët dhe abbasitët, as selxhukët dhe as ato 

që erdhën pas tyre. Nuk kishin parë asnjë dëm në qëniet e 

tyre, në pasurinë e tyre, në shkencat e bibliotekat e tyre. 

Ndërkohë, jehudët e të krishterët ishin të lirë dhe 

argëtoheshin në tokat islame e të muslimanëve, sepse lirinë 

atyre ua siguronin qeveritarët, në emër të mëshirës islame. 

Ndërkohë që shiitët ndëshkoheshin nën çdo gurë e pusetë, 

                                                           
159 Hyrje tek Mekatilu Talibijn, me penën e zotërisë Ahmed Sifer, fq. 1, 
botuar në shtypshkronjën “El Mearife”. 
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vriteshin vetëm duke u bazuar në dyshime e supozime, 

persekutoheshin familjet e tyre, u sekuestroheshin pasuritë 

e tyre. Nuk gjenin se ku t‟i fshihnin shumë prej ideologjive 

të tyre, nga frika e vrasjes dhe e keqtrajtimit nga të 

pamëshirshmit. Nuk kishte asnjë pikë mëshire për ta. Ata 

silleshin me vëllain e tyre musliman me të kundërtën e 

devotshmërisë që pretendonin. Gjithë përgjegjësia binte 

mbi atë që e mbarte këtë sjellje, mbi atë që e lejoi gjakun, 

nderin e pasurinë e tij.  

 Ky është Tigral Beu, mbreti i parë i mbretërve të 

selxhukëve, i cili erdhi në pushtet në Bagdad në vitin 447 të 

hixhrit. Ky përhapi tek shiitët fushatën e poetëve, urdhëroi 

djegien e bibliotekës së shiitëve që e pati themeluar Ebu 

Nasr Sabur ibn Erdeshijr, ministër i shtetit të lavdishëm të 

Buvejhijve. Ajo ka qenë bibliotekave të rëndësishme në 

Bagdad që ndërtoi ky ministër i nderuar, e shndërroi 

zonën ndërmjet dy mureve të El Karkh në vitin 381 të 

hixhrit në një shembull të shtëpisë së mençurisë. Ka qenë e 

njëjtë më bibliotekën El Hikmetu që ndërtoi Harun Err 

Rrashijd. Ajo pati një rëndësi të veçantë shkencore. Ky 

ministër grumbulloi librat e shpëndarë ndërmjet Persisë 

dhe Irakut, kërkoi botimet e librave indianë, kinezë e 

romakë. Muhamed Kurd Ali ka thënë se numri i këtyre 

librave i kalonte dhjetë mijë dhe shumica e tyre ishin kopje 

origjinale. 160 

                                                           
160 Khutatu Sham, 3/185. 
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 Jakut El Hamevij ka thënë: “Ajo ka qënë depoja e 

librave. Atë depo e bëri vakëf ministri Ebu Nasr Sabur ibn 

Erdeshijr, ministri i lavdishëm i shtetit Ibn Uded. Nuk ka 

patur në këtë botë libra më të mirë se ato. Të gjithë kanë 

qenë me shkrimin e imamëve me vlerë e kopjet e tyre 

origjinale.”161 

 Ndërmjet tyre ka patur edhe Mushafe me 

dorëshkrimin e Ibn Mekale, siç përmend Ibn Ethijr.162 

Meqënëse ministri Saburi ishte me kredibilitet letrar, 

dijetarët filluan t‟i dhuronin atij botimet e tyre të 

ndryshme. Kështu biblioteka e tij u bë nga më të pasurat në 

Bagdad. Kjo bibliotekë madhështore u dogj në Karkh me 

ardhjen e Tigral Beut në pushtet. Grupi i ashabëve të tij që 

dogjën bibliotekën, dogjën edhe karrigen në të cilën ulej ai. 

 Ibn Xheuzij ka thënë në lidhje me ngjarjet e vitit 448 

të hixhrit: “Ebu Xha‟fer Et Tuusij u arratis. Atij iu grabit 

shtëpia. Më pas, për ngjarjet e vitit 449 të hixhrit u tha 

kështu: “Në fillim të këtij viti u dhunua shtëpia e Ebu 

Xha‟fer Et Tuusij, letrarit të shiitëve në Karkh. Atij i morën 

çfarë gjetën nga shënimet e tij, si dhe karrigen, në të cilën 

ulej. Në Kerkh e iu dhuruan atij tre senaxhijk të bardhë, të 

cilët i merrnin me vete vizitorët e Kerkhit, kur shkonin për 

të vizituar Kufen. Por ata i dogjën që të gjitha.”163.37 

                                                           
161 Mu‟xhemul Buldan, 2/342. 
162 Et Tarijkh El Kamil, 10/3. 
163 El Muntedhim,8/173-179, transmetuam atë që lidhet me bibliotekën 
“Ebij Nasr Sabur” dhe “Esh Shejkh Et Tuusij” nga hyrja e Shejkhut 
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 Së fundi, uroj që lexuesi i nderuar të thellohet e të 

mendohet për këto ndodhi duke u mbështetur në burime 

historike deri edhe në ato të atyre kohrave që panë këto 

mizori të njëpasnjëshme, të cilat pa dyshimin më të vogël, 

shkonin pas midesë së qeveritarëve të asaj kohe.  

 Lexuesi do të kuptojë qartë ekzistencën e shiizmit 

deri në ditët e sotme, mrekullitë e kerameteve të 

jashtëzakonshme, do të mësojë se historia e tyre ka qenë 

një serial proçesesh therrjesh, vrasjesh, shuarjesh e 

çrrënjosjesh. Ka qenë një proces i tërë asgjësimi, gërshetimi 

i forcave të kufrit dhe imoralitetit për shkatërrimin e 

çrrënjosjen e tyre.  

 Megjithatë, ata, shiitët, kanë pasur shtete e qytete, 

institute e fakultete, qytetërime e civilizime, flamurtarë e 

bëma, gjeni e filozofë, juristë, muhadithë, ministra e 

politikanë dhe përbëjnë sot një të pestën e muslimanëve në 

botë, ose një të katërtën e njerëzimit. 

 Kjo është nga mirësitë e të Lartësuarit që lidhet me 

mbajtjen e së drejtës dhe humbjen e së padrejtës, që 

frymëzohet nga qëndrueshmëria e shiitëve gjatë shekujve 

përballë së padrejtës, që frymëzohet nga sakrifica dhe 

flijimi në emër të parimit e sektit. I Lavdishëm është Ai, i 

cili ka thënë: “...Nëse mes jush gjenden njëzet të 

qëndrueshëm, ata do të mundin dyqind (mohues) e, nëse nga 

                                                                                                                              
tonë Et Tahranij me qartësi si dhe përmendëm burimet që i ka 
vendosur në fusnotë. Shiko faqen e hyrjes së librit. 
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ju janë njëqind të qëndrueshëm, ata do të mundin një mijë 

mohues, sepse ata janë njerëz që nuk kuptojnë”164 

 Mos harro, ti vëllai im lexues, se revolucionet e tyre 

të njëpasnjëshme kundër qeverive të padrejta, të shthurura 

e të dala nga kufinjtë e kushtetutës islame janë shkaku që i 

çoi ata në persekutimin e vrasjen e tyre dhe në përçarje. 

Sikur ato të merreshin vesh me pushtetin emevit dhe 

abbasit, do të arrinin majat dhe shkallët më të larta. 

Revolucionet e tyre nuk ishin raciste, etnike apo në kërkim 

të kryesisë. Ato ishin për zhdukjen e padrejtës në shoqëri, 

ishin thirrje për lartësimin e fjalës së Allahut, e të tjera si 

këto, që janë funksione e detyra të dijetarëve të njohur: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
164 Sure “El Enfalë”, ajeti 65. 
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