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Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim

Për dashuronjësit e Ehli Bejtit dhe gjithë lexuesit
Durimi deri në përkthimin e këtij libri në gjuhën shqipe solli edhe
frytin e vet, meqë përkthimi përfundoi në Ditën e Ashurasë të këtij
viti.
Dashti Allahu që dhimbja dhe pikëllimi ynë për Dëshmorët e Ehli
Bejtit, të rënë në Qerbela, të kurorëzohet me këtë kontribur modest,
me të cilin synojmë të dëshmojmë se këto ndjenja burojnë nga
dashuria ndaj njerëzve më fisnik, përmes të cilëve Allahu na dha
shembullin më të mirë dhe më kuptimplotë se me çka na ka obliguar
dhe çka pret nga ne.
Kjo është një përpjekje shtesë për ta treguar të vërtetën e besimit
dhe të traditës Profetike, duke i spastruar këto  nga gënjeshtrat,
shpifjet dhe trillimet, të cilat njëherit janë bërë edhe pengesë në
bashkimin e Ummetit në një qëllim të përbashkët, duke iu kthyer me
tërë qenien Kuranit – Librit të Allahut të Mdhëruar dhe Ehli Bejtit a.s.

10.Muharrem.1444
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Parathënie

Faleminderimi dhe lavdia i takon Zotit të botëve, paqja dhe bekimet qofshin mbi
Muhamedin i cili u zgjodh si mëshirë për botët, i cili është i pari i atyre para dhe pas
tij, dhe i pastër nga të gjithë mëkatet dhe mangësitë.

Paqja dhe bekimet qofshin mbi pasardhësit e tij të zgjedhur e të pastër - Ehli Bejtin,
të cilët janë yjet e udhëzimit dhe llambat që ndriçojnë në errësirën e botës, pra
Imamët - pararoja e umetit musliman.

Po, në këtë libër u jam përgjigjur kryesisht pyetjeve të parashtruara nga myslimanët
kuriozë, veçanërisht ata nga drejtimi suni, atyre që kanë rezervuar ekskluzivisht për
vete ndjekjen e sunetit të pastër të Profetit, paqja dhe bekimet qofshin mbi të dhe
pasardhësit e tij të pastër, e të cilët kanë gjykuar myslimanët e tjerë, dhe nganjëherë
edhe janë tallur me ta.

Mjerisht, në shumë vende islame, gjithnjë e më shumë po themelohen shoqatat të
reja nën pretekstin e mbrojtjes së Sunetit të pastër të Muhamedit, s.a.v.a., ose nën
emrin e miqve të Sunetit dhe ndihmësve të sahabëve. Shtypen libra të panumërt në
të cilët shiat dhe Imamët e tyre akuzohen dhe përbalten, duke i quajtur të pafe,
ndërsa dijetarët e tyre i tallin, ndërkohë që të gjitha këto ide i plasojnë  në gjithë botën
islame dhe joislame përmes  mediave masive  ndërkombëtare, kështu që kjo ka
eskaluar deri në atë pikë sa që edhe bisedat e rëndomta të njerëzve janë redukuar në
debat mbi relacionin suni - shia.

Dhe shumë herë ka ndodhur që në raste të ndryshme jam takuar me të rinjë, të etur
për të vërtetën, me intelektualë që hulumtonin të vërtetën mbi shiat dhe të cilët, pasi
që në këto biseda fitonin njohuri për mësimet e shiave dhe nga literatura e lexuar,
viheshin para dilemës se ku është fshehur e vërteta? Me disa prej tyre kam biseduar
personalisht duke u dhuaruar librin tim Mandej u bëra i udhëzuar, ashtu që një pjesë
e konsiderueshme e tyre, pas një serie diskutimesh dhe bisedash në kërkim të së
vërtetës, e pranuan të vërtetën mbi Ehli Bejtin duke i mbetur besnik atyre.

Mirëpo kjo përkon vetëm me ata të cilët kanë patur rastin të takohen dhe të
bisedojnë me mua. Sa i përket pjesës tjetër të rinisë, që nuk kanë patur rastin të
njihen me shiat, pa dyshim se me të dëgjuar të këtyre ideve shqetësohen dhe
zemërohen.

Sado të shumta, të fuqishme dhe të qarta të jenë argumentet e shpalosura në librat
Mandej u bëra i udhëzuar dhe Në shoqëri me të sinqertit, ato megjithatë duket se nuk
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mjaftojnë për t'u ballafaquar me idetë agresive dhe të rrezikshme dhe me
propagandën helmuese e cila stimulohet përmes buxheteve të mëdha të
petro-dollarit nga shtete të caktuara dhe publikohet përmes mas mediave të
dirigjuara.

Gjithësesi unë jam plotësisht i bindur se zëri i së vërtetës do të depërtoj në gjithë atë
zhurmë, se rrezet e dritës do ta heqin velon e errësirës, ngase premtimi i Allahut
është i vërtetë:

„Ata duan ta shmangin dritën e Allahut me gojët e tyre, ndërsa Allahu do të bëjë që
drita e tij të dominojë, madje edhe nëse jobesimtarëve iu vie rëndë“.Saff, 8

“Ata që nuk besojnë shpenzojnë pasurinë e tyre që t'i largojnë nga rruga e Allahut.
Ata me siguri se do ta harxhojnë atë, ndërsa më vonë për këtë do të ndjehen keq dhe
në fund do të jenë të mundur. Ndërsa ata që nuk do të besojnë – do të dëbohen në
Ferr.“ Anfal, 36

Andaj dijetarët, shkrimtarët dhe intelektualët e kanë për obligim që t'i eliminojnë
problemet e kësaj natyre  dhe t'ia tregojnë të tjerëve rrugën e vërtetë. Allahu i
Lartësuar thotë:

„Ata që do t'i fshehin dëshmitë e qarta, të cilat Ne i kemi shpallur dhe rrugën e vërtetë
të cilën njerëzve ia kemi treguar në libër, ata Allahu do t'i mallkoj, ndërkaq do të
mallkohen edhe nga ata që kanë të drejtë t'i mallkojnë. Do t'ia fali vetëm atyre që
pendohen dhe përmirësohen dhe këtë e dëshmojnë publikisht, ndërsa Unë e pranojë
pendimin dhe jam i Mëshirshëm“.Bekare, 159-160

Andaj për këtë të diturit që janë të sinqertë dhe serioz në emër të Allahut nuk
lëshohen në debate mbi këtë çështje me rëndësi të veçantë, sepse, meqë Allahu e ka
lëshuar udhëzimin dhe sqarimin e Tij, e ka përsosur besimin, e ka plotësuar
begatinëe  tij dhe nëse i Dërguari i Allahut, s.a.a, i ka plotësuar premtimet e tij dhe
ummetit ia ka komunikuar porosinë e tij, krahas këshillave të nevojshme, atëherë prej
nga e gjithë kjo përçarje, urrejtje, armiqësi, intolerancë, tallje dhe mohim. Po, sot unë
në mënyrë eksplicite po ia publikoj të gjithë muslimanëve se nuk ka rrugë tjetër për
shpëtim, fitore, unitet, lumturi, kënaqësi, sukses dhe fitim të Parajsës, përveç se duke
iu kthyer dy parimeve themelore,e këto janë:

1. Libri i Allahut - Kur'ani
2. Ehli-Bejti (Pasardhësit e të Dërguarit)

Dhe nuk është kështu ngase po e them unë, por ky është të Folurit e Allahut nga
Kur'ani dhe të folurit e  të Dërguarit të Tij, s.a.a.. Për arritjen e unitetit mes
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muslimanëve, ata duhet t'i tejkalojnë dilemat të cilat janë edhe pengesa në këtë
rrugë.

Së pari: Ehli suneti do të duhej t'i pranojnë pasuesit e Ehli Bejtit (që njihen me
emërtimin shia), si mesheb i pestë dhe të sillen em ta sikur me 4 meshebet e tjera
sunite. Ata nuk duhet të nënvlerësojnë ose t'i akuzojnë pjesëtarët e këtij drejtimi të
mendimit.. Përkundrazi, ata duhet t'i japin lirinë e zgjedhjes intelektualëve të
arsyeshëm për të zgjedhur drejtimin e mendimit që atyre u përshtatet. Në këtë
mënyrë, është e nevojshme që sunitët dhe shiitët të njohin shkollat   e tjera të
mendimit si ibadi dhe zaidi. Dhe aq sa kjo mund të eliminojë përçarjet dhe urrejtjet në
umetin islam, fakti është se nuk ka zgjidhje të plotë për problemin e dytë historik.

Së dyti: Të gjithë muslimanët duhet të bashkohen në një ide. Kjo është ideja e
shpallur nga Libri i Allahut dhe i Dërguari i Tij, s.a.a., dhe kjo është rruga e drejtë
(siratul-musteqim) në të cilën nuk ka devijim, në fakt, është rruga e Imamëve të
Ehl-Bejtit, pikërisht atyre të cilët Allahu i Plotfuqishëm i ka pastruar nga çdo
papastërti., nga ndyrësia dhe gabimi, dhe se ka një pajtueshmëri mes shiave dhe
sunive për sjelljet, përsosmërinë, devotshmërinë, njohjen e drejtësisë, heqjen dorë
nga gjërat e kësaj bote dhe veprimet praktike, në raport me të gjithë njerëzit e tjerë.
Nëse, nga ana tjetër, ka mosmarrëveshje, ato shfaqen në lidhje me disa prej
sahabëve. Por a nuk do të ishte më mirë që muslimanët t'i refuzojnë ato në të cilat
kanë dallime dhe të pranojnë atë për të cilën bien dakord.

Sepse, i Dërguari i Zotit, s.a.v.a., na thotë:
"Lëreni atë për të cilën keni dyshime dhe pranoni atë për të cilën jeni të sigurt!"
(Sunneni i Tirmidhiut, vëll. 4, fq. 2288.; Sunnen ibn Hanbel vëll. 1. fq. 200.)

Prandaj, umeti islam duhet të bashkohet rreth një gjëje të fortë dhe të qëndrueshme
të themeluar nga Resulullahu, s.a.v.a, kur ai porosit:

“Unë ju lë dy gjëra të çmuara dhe nëse i përmbaheni fort atyre, nuk do të humbni
kurrë, ato janë: Libri i Zoti dhe Ehli Bejti im (familja ime). ”
(Sahihu i Tirmidhiut, vëll. 2, fq. 3008.; Sahihu i Muslimit, vëll. 4., fq. 122.)

Meqenëse ky hadith pranohet si sahih si nga sunitët ashtu edhe nga shiitët, dhe
pavarësisht dallimeve që kanë dhe cilës shkollë të mendimit i përkasin, atëherë pse
një grup në mesin e muslimanëve nuk vepron sipas tij? Pa dyshim, nëse të gjithë
myslimanët do të vepronin në frymën e këtij hadithi, do të krijohej një unitet i fortë
islam, që nuk do ta trazonin as erërat e ashpra, nuk do ta dridhnin stuhitë e fuqishme
e as natyra nuk do ta dëmtonte  e as nuk do të mund ta shfarosnin kurthet e
armiqëve.
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Unë jam vërtet i bindur se kjo është mënyra e vetme e shpëtimit për myslimanët, dhe
çdo gjë që shkon përtej kësaj është një fjalim mashtrues dhe i kotë. Dhe me siguri,
nëse dikush dëshiron të ndjekë besnikërisht Kuranin dhe Sunetin e Profetit, s.a.v.a.,
nëse ai do ta trajtonte historinë me një qasje pa anime, atëherë do të ndanim vlera të
përbashkëta me të.

Zgjidhja e parë, për fat të keq, u zhduk nga dita kur Profeti i Shenjtë, s.a.v.a., u
shpërngul në Ahiret, pasi shokët e tij u ndanë mes veti, gjë që shkaktoi një përçarje
në umetin islam, dhe me shumë keqardhje duhet të theksohet se ky proces vazhdoi
në valën e një propagande masive dhe helmuese drejtuar kundër Ehli Bejtit, fillimisht
nga sundimtarët umajad, pastaj nga sundimtarët abasidë e deri më sot, me ç'rast
ithtarët e Ehli Bejtit prej tyre akuzohen për devijim, madje edhe për mosbesim (kufër).

Pra, për ne, nuk ka ilaç tjetër përveçse të paraqesim fakte të qarta për atë që kërkon
të vërtetën, dhe të ballafaqojmë kundërshtarët e këtij mendimi me moton kuranore:

"Thuaj: sillni provat tuaja nëse flisni të vërtetën". Bekare, 111

Dhe dëshmitë dhe faktet e tyre nuk mund të imponohen me forcë, armë, kërcënime,
para, etj., ndaj atyre që janë liridashës dhe sakrifikues në emër të Zotit.

Zoti ynë, nëse ulemaja e sotme myslimane do të organizonte një konferencë islame
dhe me zemër të hapur, me arsyen e çliruar nga paragjykimet dhe me shpirt të pastër,
do të diskutonte të gjitha problemet e përmendura dhe çështjet e pazgjidhura, ky do
të ishte një shërbim i madh për umetin musliman; do të eliminoheshin përçarjet dhe
mosmarrëveshjet; plagët do të shëroheshin dhe do të rivendosej uniteti islamik.

Pa dyshim se ky unitete është në rrugën e vendosjes së tij, duam apo nuk duam ne.
Nga linja e Profetit, s.a.v.a., do të vijë Imami me të cilin do të vendoset drejtësia dhe
rendin në Tokë, pasi të ketë qenë e mbushur me plot padrejtësi. Ai Imam i madh i
pastër është nga pasardhësit e pastër të Muhamedit.

Zoti i Lartësuar i dha atij fuqi për një periudhë të gjatë kohore, ndërsa gjatë fshehjes
së tij nga bota e dukshme (koha e fshehjes) Zoti do ta tundojë umetin, për ta kthyer
atë në botën e dukshme (fenomenale) kur për këtë të vie koha (ahiri zaman – koha e
fundit). Ai do t'ia nxjerrë në pah umetit besimet e gabuara dhe lajthitjet, dhe do t'u
japë njerëzve mundësinë që të kthehen në të Vërtetën dhe të ndjekin Sunetin e pastër
të Muahmmed, s.a.v.a., pikërisht ashtu siç ishte lutur dikur: "Zoti im, udhëzoje
popullin tim, sepse ata nuk dinë "

Dhe derisa të vijë dita e kthimit të Mehdiu unë ju fali këtë libër në të cilin gjendjen
përgjigjet për disa pyetje që i kam zënë nga mësimet e Ehl-i Bejtit. Uroj që
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muslimanët në të gjithë botën islame të përfitojnë nga ky kontribut dhe le të jetë një
nxitje shtesë në përpjekjet e tyre drejt vendosjes së unitetit.

Zoti im, në Ty mbështetem dhe Ty të kthehem (drejtohem). Ti ma lehtëso rrugën time
të suksesit, ndërsa suksesin e kërkoj vetëm nga Ti. Zgjeroje gjoksin tim, më lehtëso
punët e mia, zgjidh nyjet nga gjuha ime, ashtu që ajo që them të jetë më e
kuptueshëm (nga të tjerët) dhe ajo që them të jetë bekuar me mirësi dhe dobi, dhe ky
kontribut le të jetë vetëm një tullë në pallatin e unitetit!

E them këtë sepse muslimanët e sotëm janë aq larg nga të drejtat minimale të njeriut
dhe bashkëpunimi i ndërsjellë.Kështu jam ndjerë personalisht në shumicën e
vendeve ose enklavave muslimane të cilat i kam vizituar.
Së fundmi kam udhëtuar nëpër Indi, një gadishull në të cilin jetojnë miliona
muslimanë. Kam dëgjuar shumëçka, mirëpo ajo që kam parë, vërtetë është një arsye
më shumë për t'u habitur dhe brengosur. Kam qarë dhe jamë ndjerë plotësisht i
pikëlluar për shkak të rrugës që ndjek ky ummet, dhe po të mos kisha besim dhe
shpresë në zemër për pak sa me tërë qenien t'i dorëzohem dëshpërimit.

Me t'u kthyer nga India, i dërrgova letër të hapur dijetarit hindu Ebu Hasan Nadaviut,
atij të cilit muslimanët e ehli sunetit në Indi e konsiderojnë si autoritet, në të cilën i
kam premtuar se nëse nuk përgjigjet, do t'i bëjë publike të dy letrat. Ende nuk kam
asnjë përgjigje prej tij. Për këtë arsye në fillim të këtij libri do ta publikoj letrën time , e
cila mund të mbetet si dokument historik, ndërsa para Zotit dhe njerëzve si dëshmi
se me të vërtetë e kemi dashur unitetin.
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Letër e hapur dijetarit hindu ztr. Ebu Hasan Nadavit

Në emër të Allahut Mëshiresit  Mëshirëbërësit
Le të jetë paqja në të Dërguarin Fisnik dhe pasardhësit e tij të pastër! Paqja dhe
bekimi i Allahut qoftë me ju!

Unë jam  Muhammed Tixhani Samawi, një tunizian i mëshiruar nga Allahu i Lartësuar
me  Udhëzimin e Tij dhe pas hulumtimeve dhe diskutimeve të gjata, i jam kthyer
Familjes së të Dërguarit s.a.v.a., përkatësisht shokës së mendimitt ë Ehli Bejtit.

Pasi që i takoja meshebit maliki dhe rendit sufik tixhani, i cili është i njohur në veriun
e Afrikës, në takimin që pata me ulemanë shia gjatë një udhëtimi i pranova mësimet
e tyre. Kështu e njoha dhe e kuptova të Vërtetën, ndërsa pas kësaj kam shkruar librin
Summe ihtedejtu, përkatësisht mandej u bëra i udhëzuar, ndërsa pas këtij edhe librin
Madžma' ilmi islami, gjegjësisht Njohuritë e kompletuara islame.  Gjitha këto janë
publikuar në disa gjuhë, prandaj pikërisht për këtë edhe isha ftuar në Indi.

Zotëri i nderuar“ Erdha në Indi, në një vizittë shkurtër me shpresën se do të takohem
me Ju. Për ju kam dëgjuar shumë, veçmas atë se shkëlqesia juaj i takon
personaliteteve me reputacion më të lartë të ehli sunetit vel xhematit. Mirëpo
largësia e madhe dhe mungesa e kohës më penguan për t'u takuar. Andaj u mjaftova
me vizitën e bërë qyteteve Bombaj, Buna, Xhebel Pur dhe qyteteve të tjera në
provinëcn Guxharat.
Pas gjithë asaj që pashë atje, veçmas urrejtjen dhe përbuzjen ndaj gjithçkaje shiite,
mbeta i dëshpëruar, i pikëlluar dhe i brengosur.

Kam dëgjuar raste që kanë përfunduar me përleshje, me luftime të ndërsjellta dhe
gjakëderdhje e të pafajshmëve, ndërsa e gjithë kjo në emër të mbrojtjes së parimeve
islame. Duke dëgjuar të gjitha këto, nuk iu besoja veshëve të mi, duke menduar se
këto janë vetëm se teprime dhe hiperbolizime. Mirëpo, duke qenë shumë i befasuar,
shumë shpejtë erdha në pëfundimin se plani dhe skenari i rrezikshëm dhe i ndryrë
armiqësor po realizohet në mënyrën që muslimanët, shia dhe suni, të vriten dhe
shkatërrohen mes veti. Ajo që veçmas m'i hapi sytë, ishte kontestimi im me disa alim
suni dhe me liderin e tyre Mufiun Shejh Aziz Rrahamni, i cili ndodhi në xhami të
Bombait, ndërkaq duke qenë i ftuar prej tyre. Sapo isha ulur në mesin e tyre, filluan
me fyerjen, baltosjen dhe talljen e shkollës shiite të mendimit (meshebit). Kështu
dëshironin të më provokonin meqë e dinin se unë jam autor i librit i cili bënë thirrje në
meshebin ose rrugën e Ehli Bejtit.

Sidoqoftë, duke e kuptuar se cili ishte qëllimi i tyre e kam përmbajtur veten dhe duke
buzëqeshur iu kam thënë: „Unë jam musafiri juaj, ndërkohë që kam përshtypjen se
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mos më keni ftuar për të më fyer e  sharë? Nëse Islami ju ka mësuar me sjellje të
tilla?“ M'u përgjigjën me shumë arrogancë: „Kush je ti, ti asnjë ditë të jetës tënde nuk
ke qenë musliman, meqë je shia dhe i takon shiave.“

Iu thashë: „Vëllezër, keni frikë nga Allahu! Ne kemi një Zot, të dërguarit i kemi të
përbashkët, sikur edhe Librat e Kiblën. Shiat besojnë në një Zot dhe i praktikojnë
dispozitat islame, e pasojnë të Dërguarin s.a.v.a. dhe Familjen e tij, a.s. Andaj si ia
lejoni vetes që ata t'i konsideroni për jobesimtarë?!“

Ata u përgjigjën: „Ju nuk i besoni Kur'anit, ju jeni hipokritë, ju e praktikoni takijeh
ngase Imami i juaj ka thënë: Takia është pjesë e besimit tim dhe i besimit të etërve të
mi. Ju jeni thjeshtë një sekt hebre, themelues i të cilit është Abdullah ibn Sebe“.

I buzëqeshur iu thashë: „T'i lëmë shiat, bisedoni me mua, sepse më parë kam qenë
sikur ju, isha (meshebi) maliki dhe pas hulumtimeve të caktuara kam ardhur deri te
bindjet se e vërteta është në anën e Ehli Bejtit, ndërkohë që ata janë më të
besueshmit dhe më meritorët për t'i ndjekur. A mos është qëllimi juaj që me mua të
fjaloseni dhe të grindeni apo jeni të gatshëm të më pyesni rreth argumenteve dhe
arsyeve të mia, sepse ndoshta vetëm në këtë mënyrë do ta kuptonim njëri – tjetrin?!“

Ata thanë: „Ehli Bejti janë gratë e të Dërguarit të Allahut, mbase ti për këtë asgjë nuk
ke mësuar nga Kur'ani?“

Iu thashë: „Sahihu i Buhariut dhe Sahihu i Muslimit nuk thonë ashtu çfarë ju po flisni.“
Ata thanë: Gjithçka që gjendet librat e Buhariut dhe Muslimit dhe në përmbledhjet e
tjera sunite të hadithit, ndërsa iu shkon për shtati argumenteve tua, ato janë ndërfutur
dhe nga shiat.“

Duke buzëqeshur iu thashë: „Nëse shiat kanë pasur sukses që pretendimet e veta t'i
fusin në librat tuaj sahih, atëherë ato nuk kanë ndonjë vlerë e rëndësi as për ju, sikur
edhe për meshebin tuaj, i cili bazohet në ato libra.“

Heshtën dhe nuk dhanë asnjë përgjigje, mirëpo befas njëri prej tyre sërish filloi me
provokime:„Kushdo që nuk beson në hilafetin e Ebu Bekrit, Omerit, Osmanit, Aliut,
Muavijes, Jezidit, Allahu qoftë i kënaqur me ta, nuk është musliman.“

Më habiti ky konstatim, të cilin po e dëgjoja për herë të parë në jetën time, se ai që
nuk i beson hilafetit të Muavijes dhe Jezidit nuk është besimtar. Kjo më goditi fortë
andaj thashë me vete: „Të thuhet se muslimanët duhet të jenë të kënaqur me Ebu
Bekrin, Omerin, Osmanin, por si të jenë me Jezidin?! Kështu diça dëgjova në Indi“. Iu
drejtova atyre duke i pyetur: „A pajtoheni edhe ju me konstatimin e tij?“ Ata u
përgjigjën: „Po!“
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E kuptova se vazhdimi i diskutimit me ta ishte i padobishëm ngase ndjehesha se
duan të më provokojnë me kurthet e tyre në shenjë hakmarrjeje (për shkak të
qëndrimeve të mia), ndoshta donin edhe të më vrisnin nën arsyetimin se kam shpifur
për ashabët? Allahu e di më mirë!

E shihja të keqen në sytë e tyre dhe e luta mikun tim, i cili më kishte sjellur deri aty, të
largoheshim prej tyre. Ai më nxorri jashtë duke më kërkuar falje për gjithë atë që
kishte ndodhur atje. Natyrisht, ky njeri fisnik, që kishte organizuar këtë takim, kishte
për qëllim ta kuptonte të vërtetën përmes këtij takimi. Emri i tij është Sherefudin,
ndërkohë që ishte pronarë i një librarie dhe shtëpie botuese islame në Bombaj. Ai
ishte dëshmitar i këtij diskutimi andaj edhe nuk e fshehu zhgënjimine  tij ndaj këtyre
njerëzve që konsideroheshin si ulema.

Mbeta i zhgënjyer për shkak të gjendjes së mjerueshme në të cilën kanë rënë
muslimanët, veçmas ata që veten e konsiderojnë për ulema (dijetar). Mendova me
vete: „Nëse ulemaja kanë aaritur këtë nivel të paragjykimeve të verbëta, në çfarë
gjendje janë masat injorante dhe laike? Kështu atëherë e kuptova se betejat dhe
luftërat, në të cilat në mënyrë të palejuar derdhet gjaku i pafajshëm, përdhoset nderi
dhe dinjiteti, në të vërtetë, bëhen nën pretekstin e mbrojtjes së islamit.

Unë qava për gjendjen e këtyre njerëzve të cilëve, nga Allahu xh.sh. iu besua roli i
udhëheqjes dhe i udhëzimit të njerëzve në rrugën e drejtë. Mirëpo, drita vështirë arrin
në zemrat e tyre. Në një situatë ku vetëm në Indi rreth 700 milionë njerëz, përveç
Allahut, adhurojnë lopë, statuja dhe hyjni të tjera, në vend që këta myslimanë t’i
bashkojnë forcat dhe përpjekjet e tyre për t'i çliruar këta njerëz nga mashtrimi dhe
errësira dhe për t'i udhëhequr ata në rrugën e Islamit, ata për fat të keq kanë nevojë
vetë për udhëzim dhe udhëheqje.

Zotëri i nderuar, po Ju shkruaj këtë letër pikërisht për këtë, edhe atë, në emër të
Allahut të Lartësuar dhe Gjithëmëshirshëm, në emër të dëshirës së të Dërguarit tonë
Fisnik, s.a.v.a., dhe të qëllimeve sublime të islamit, si dhe për shkak të së vërtetës së
lartësuarit e cili thotë:

„Dhe mbahuni fortë për litarin të Allahut dhe kurrsesi të mos u përçani“.

Si njëri prej muslimanëve me peshë, nga ju pres  të jeni i guximshëm dhe trim, që në
rrugë të Zotit të mos i frikësoheni qortimit dhe kritikës së askujt, dhe të distancoheni
nga çdo lloj i fanatizmit dhe nacionalizmit si dhe nga grupi i klientëve të shejtanit. Në
emër të Allahut dilni hapur, ngase ju jeni ai që paraqiteni në emër të islamit, ju jeni
obliguar për këtë para Allahut dhe me siguri se Allahu nuk do të jetë i kënaqur me Ju
nëse do të luani rolin e vëzhguesit të heshtur të ngjarjeve për të cilat jeni në dijeni. Pa
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dyshim, se Allahu i Lartësuar në Ditën e Gjykimit do t'ju pyes të gjithë juve për
gjithçka që ndodhë, qoftë me rëndësi të vogël apo të madhe. Andaj:

„Të diturit nuk janë të barabartë me të paditurit“. (Kur'an)

Secili do të pyetet dhe do të jetë përgjegjës  sipas kapacitetit të mendjes që iu është
dhuruar. Meqenëse Ju jeni lideri suprem, e me këtë edhe bartës i prëgjegjësisë për
udhëzimin dhe drejtimin e ulamas hinduse, përgjegjësia Juaj është më e madhe se e
të tjerëve.

Fjala juaj e thënë me qëllim të mirë mund të ketë pasoja shumë mëdha pozitive  te
muslimanët rreth jush, ndërsa gjithashtu edhe fjala Juaj qëllimkeqe mundë të shpie
në shkatërrimin e atij populli. Andaj, „Keni frikë Allahun o ju që iu është dhuaruar
arsyeja“.

Meqë Allahu i Lartësuar të diturit i ka nderuar me një shkallë të lartësuar të
vendosmërisë: „Allahu dëshmon, ashtu edhe engjujt e të diturit që veprojnë me
drejtësi se nuk ka hyjni tjetër veç Allahut“, ndërsa edhe të gjithë neve na ka obliguar
në drejtësi dhe në vërtetësi: „peshoni me drejtësi dhe mos hiqni nga peshorja“, gjë të
cilën disa mufesir e interpretojnë sikur kjo të përkonte vetëm me drejtësinë në
kuptimin material. Mirëpo, në çështjet e meshebeve (mes'eleve) dhe në çështjet e
besimit (akides), me ç'rast nuk është e lehtë ta dallosh të vërtetën nga jo e vërteta,
dhe ku një qëndrim i drejtë mund të rrezatoj udhëzim dhe shpëtim për njerëzimin,
thelbi i ajetit të lartëpërmendur mund të jetë me rezultat më të vlefshëm dhe kuptim
më të thelluar.
Allahu i lartësuar thotë:
„O Davud, Unë të kam vendosur mëkëmbës në tokë, andaj gjyko me drejtësi dhe mos
iu nënshtro epsheve tuaj, ngase do t'i devijosh ata nga rruga e së vërtetës“.

Ndërsa i Dërguari Fisnik, s.a.v.a. thotë: „pasoje të vërtetën, sado që ajo të jetë kundër
teje dhe thuaje të vërtetën sado që e hidhur të jetë ajo“.

Zotëri i nderuar! Unë ju bëjë thirrje me librin e Allahut dhe Sunetin e të Dërguarit të Tij,
s.a.v.a., kështu që ju lutemi pranoni të vërtetën sado e hidhur të jetë, në mënyrë që
kjo të jetë dëshmia juaj para Allahut.

Për Allahun, a i konsideroni jomuslimanë shiat, a jeni vërtet të bindur se shiat janë të
pafe? A janë qafirë ndjekësit e Ehli Bejtit të të Dërguarit, të cilët shfaqin njëshmërinë
e Allahut, dhe mbi të gjitha e adhurojnë dhe madhërojnë Atë, dhe që nuk i atribuojnë
Atij asnjë ngjashmëri me asgjë, as nuk e mishërojnë Atë në asnjë formë dhe pamje,
ndryshe nga të tjerët, që besojnë në mesazhin e Muhamedit, s.a.v.a., dhe të cilët i
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sjellin atij më shumë bekime dhe salavate se çdo kush tjetër dhe që e vlerësojnë dhe
respektojnë atë më shumë se të tjerët, sepse ata e mbajnë atë të pagabueshëm,
edhe para se ai të fillonte të merrte shpallje?!

A janë jobesimtarë ata që i binden Allahut të Lartësuar dhe të Dërguarit të Tij, ata që
e duan dhe ndjekin Familjen më shembullore të Profetit të tyre, s.a.v.a., të cilët i
quajnë shia?

A e kanë statusin e jobesimtarit këta shia që falin namazin duke e konsideruar si
aktin më të rëndësishëm, që paguajnë zekatin dhe të cilët, për të plotësuar bindjen
ndaj Allahut dhe Profetit, paguajnë edhe Humsin (duke dhënë 1/5 e të ardhurave në
emër të anëtarëve të Familjes së Profetit, s.a.v.a.), ata që agjërojnë Ramazanin, dhe
ditë të tjera shtesë si agjërim vullnetar, që kryejnë Haxhin, që respektojnë atributet e
Allahut, që respektojnë miqtë e Allahut dhe distancohen nga armiqtë e Tij, duke i
konsideruar ata armiq të tyre?! Vallë, edhe duke qenë të tillë e kanë statusin e
jobesimtarit?!

A janë të pafe ata që besojnë në dymbëdhjetë imamët e Ehli Bejtit, ata prej të cilëve
Allahu ka hequr çdo papastërti dhe gabim dhe të cilët Ai i ka bërë të pastër dhe të
patëmetë dhe ardhja e të cilëve është shpallur në hadithet e regjistruara si nga
Buhariu ashtu edhe nga Muslimi. Pra, a kanë dalë nga Islami bartësit e këtyre
bindjeve?!

A është e vërtetë përfundimtare se muslimanët kurrë nuk besuan në Imamat dhe nuk
i pranuan Imamët, qoftë gjatë jetës së vetë Profetit, s.a.v.a., apo pas vdekjes së tij,
kështu që sot ne ta trajtojmë Imamatin dhe Imamët si një trillim i iranianëve, ish
adhurues të zjarrit.

A jeni vërtet të bindur për kufrin e dikujt nëse ai nuk e pranon imamatin e Jezid ibn
Muavijes, imoraliteti dhe shthurja e të cilit në kohën e tij ishin të njohura si për
njerëzit e shquar e të famshëm ashtu edhe për njerëzit e zakonshëm.

Imoraliteti i tij dhe fryma perverse i dhanë leje ushtrisë së tij që si hordhi të egra, të
zbrazin dufin e tyre në Medine, Qytetin e të Dërguarit, s.a.v.a., dhe atje të bëjnë një
çrregullim dhe dhunë të paparë, ndërsa e gjithë kjo që muslimanët e Medines t'i
shprehin atij mbështetje dhe t'i betohen.

Në këtë fushatë në Medine pësuan me dhjetëra mijëra ashab dhe tabiinë më të mirë,
ndërsa ushtrisë së jezidit iu lejua që t'i merrte muslimanët si robër, ndërsa gratë dhe
vajzat e tyre iu nënshtruan nënçmimeve më të shëmtuara, ashtu që një numër i
madhë i fëmijëve, numrin e të cilëve e din vetëm Allahu, erdhi në këtë botë si rezultat
i dhunimeve. Ndërsa për atë që kishte masakruar nipin e të Dërguarit, Hz Husejnin,
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për atë që me shkop i binte buzëve të vdekura të tij, për atë që nipërit e të Dërguarit të
Allahut i trajtoi si robër, vetëm se për këto veprime do të ketë mjaftueshëm mëkate
për shekuj e shekuj. Ky është Jezidi i cili duke i rënë me shkop buzëve të Hz. Husejnit
recitonte: „O etërit e mi, që vdiqët në Bedër....“ , gjithnjë deri te: „Fëmijët e benu
Hashimit (i Dërguari dhe trashëgimtarët e tij) lozën me pushtetin, mirëpo nga kjo më
nuk ka asnjë shenjë, e as që nuk është shpallur kurrfar Shpallje, ngase e tërë kjo ishte
vetëm se një trillim“.

Me këto veprime ai në mënyrë të paskrupullt e ka mohuar pejgamberinë e
Muhammedit s.a.v.a., dhe Librin e Allahut, Kur'anin. A thua ende e mbani për
jobesimtar dikë që distancohet nga Jezidi dhe i ati i tij Muaviu, i cili hapur mallëkonte
Hz. Aliun dhe që e ndëshkonte dhe e vriste secilin që këtë e kundërshtonte, edhe pse
Hz. Aliu për të gjithë muslimanët është njëri nga ashabët më të mirë, sikur që kishte
vepruar me Haxher ibn Adi Kindin dhe me miqtë e tij. Me këtë Muaviu mallëkimin e
ngriti në sunet, që zgjati së zbatuar për tetëdhjetë vite me radhë, përkundër hadithit
të të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., të cilin e dinte edhe vetë:

„Kushdo që e lëndon Aliun, më ka lënduar mua, ndërsa kush më lëndon mua ka
lënduar Allahun, xh.sh.” (Mustadrak Hakim, vëll 3., fq. l21.)

Kështu transmetojnë sahihët e ehli sunetit. Jo vetëm kaq, sepse, përveç kësaj,
Muaviu ka bërë edhe shumë vepra të tjera në kundërshtim me islamin, siç është
vrasja e ashabëve të ndershëm dhe të përkushtuar, vetëm për faktin se nuk pranuan
që përmes dhunës t’i japin betimin birit të tij Jezidit. Në të njëjtën linjë të veprave të tij
është edhe vrasja (helmimi) i Hz. Hasanit, nipit të të Dërguarit të Allahut, përmes një
gruaje të quajtur Xhuda, e bija e Asasit, si dhe një mori krimesh të tjera që lidhen me
emrin e Muaviut, të cilat janë të transmetuara nga historian të ehli sunnetit dhe nga
burimet shia.
Zotëri i dashur! Nuk mendoj se ju do t’i pranoni gjithë vërejtjet e mia, e as që mendoj
se refuzimi i tyre do të kishte pasojë fundin e botës dhe të islamit. Sepse, po të ishte
kështu, atëherë më nuk do të kishte vend as për kriteret sheriatike, as për arsyen,
logjikën, provat, aksiomat, e as për diçka tjetër. Allahu i Lrtësuar thotë: “O ju që
besoni, kini frikë Allahun  dhe bëhuni me të sinqerit”.

Bukur e ka thënë dijetari pakistanez Ebu'l Ala Mewdudi, r.a. në librin e tij Hilafet ve'l
mulk(Hilafeti dhe mbretëria), fq. 106 kur kishte cituar Hasanin nga Basra, r.a.:
„Muaviu kishte tri veçori që secila prej tyre është e mjaftueshme në vetvete për
rënien e tij në Xhehenem:

1. Ai e rrëmeu hilafetin për vete pa marrëveshje (shura) në një situatë kur kishte
akoma sahabë që ishin superior ndaj tij në aspektin e vyrtyteve;
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2. Ia kaloi hilafetin e tij tek djali i tij Jezidi, një pijaneci, perversi (fasiku), i cili vishej
me mëndafsh dhe argëtohej me daulle e zurle;

3. E trajtoi Zijad ibn Ubejn si djalin e tij edhe krahas hadithit të qartë të të Dërguarit të
Allahut, s.a.v.a.: 'Një fëmijë i përket shtratit ku ka lindur (pra babait të vërtetë), ndërsa
për tradhëtinë bashkëshortore  pason ndëshkimi  me gurëzimi“.

4. Ai vrau Haxher ibn Adi Kindin dhe shokët e tij. I mjeri ai për shkak të Haxherit dhe
shokëve të tij (duke e përsëritur këtë tre herë).

Allahu pastë mëshirë në Mevdudin i cili e publikoi të vërtetën dhe po të kishte dashur
ai ka mundur t'i radhiste, jo vetëm katër, por dyzet e më shumë karakteristika të
ngjajshme të Muaviut. Por mjaftojnë edhe këto katra, që janë rrënim për të dhe që do
ta shpiejnë në Xhehenem.

Ndoshta Mevdui në këtë rast është kujdesur të mos lëndoj ndjenjat e asaj pjese të
njerëzve të cilët me vite i kishte mësuar se duhet rrespektuar paraardhësit (selefët)
në mesin e të cilëve i konsideronin Muaviun dhe Jezidin, të cilëve me vite iu kishin
dërguar bekime, për të cilën gjë edhe vet jam binbdur në Indi. Ve la havle vela kuwete
ila billahil azim (Nuk ka forcë e as fuqi tjetër përveç te Allahut)!

Pikërisht për këtë arsye un isha i suptil ndaj atyre që më ftuan me dëshirën për t'më
provokuar, andaj për shkak të frikës për jetën time, nuk thashë asgjë.

Zotëri i dashur! Unë me të vërtetë nga ju dua që pa hezitim ta dëshmoni të vërtetën,
ngase Allahu nuk nguron ta thotë të vërtetën. Nuk kërkoj nga ju t'i publikoni shkeljet,
gabimet dhe mëkatet tragjike të Muaviut.
Për këtë nuk do të kemi kurrfar problemi sepse  për këtë e kemi historinë si
dëshmitare e mjaftueshme.

Gjithashtu, pres nga Ju që ta pranoni të vërtetën dhe që ndjekësit tuaj t'i mësoni se
ata që nuk e pranojnë imametin dhe lidershipin e selefëve tuaj, të mos trajtohen si
qafir, ngase ata janë muslimanë që pa kurrfar dyshimi meritojnë nder dhe rrespekt.

Pranojeni  se shiat gjatë gjithë historisë kanë qenë të keqtrajtuar, vetëm nga shkaku
se asnjëherë nuk kanë dashur ta pranojnë lidershipin e atyre që janë të mallkuar, e
për të cilët Allahu i ka shenjuar në Kur'an.
Për Zotin, a është mëkat i shiave në atë se e kanë zbatuar urdhërin e të Dërguarit të
Allahut, s.a.v.a., për ta pasuar Ehli Bejtin, për të cilën figurativisht ka thënë se janë si
Anija e Nuhut a.s., andaj kush hynë në të do të jetë i shpëtuar, e kush kundërshton do
të jetë i humbur?
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Çfarë mëkati i shiave është që e kanë pranuar këtë direktivë me gjithë zemër e shpirt.
Ja, ky është adresimi i të Dërguarit:

“Unë po ju lë dy gjëra të çmuara. I pari është Libri i Allahut (Kurani) dhe i dyti është
Familja ime, dhe nëse i përmbaheni atyre, nuk do të sorollateni kot. "

Ndërsa ky hadith është autentik si për shiat ashtu edhe për sunitët. Çfarë turpi, sepse
në vend se të tregoni respekt për ta që kurrë nuk iu bindën asnjë sunduesi, emiri dhe
mbreti të padenjë, por qëndruan besnikë ndaj Profetit, s.a.v.a., dhe Familjes së tij. Kjo
jo vetëm që nuk është e drejtë, por është edhe joracionale.

Zotëri i nderuar! Le të lëmë një histori të thatë dhe të pafrytshme që nuk bazohet në
asnjë dëshmi dhe argument të vlefshëm, siç janë ato sipas të cilave thuhet se shiat
kanë një Kuran të veçantë (të ndryshëm), se ata Hz. Aliun e konsiderojnë sikur të jetë
i Dërguari i Zotit, ose se hipokriti Abdullah ibn Sebe themeloi Shiizmin, ngase
intelegjenca e arsyeshme islame ato nuk i mere si të mirëqena dhe të sakta . Këto
janë mashtrime dhe gënjeshtra tendencioze. Zoti është Dëshmitar i faktit se
prodhuesit e tyre janë armiq të Islamit dhe muslimanëve. Ky fenomen u shfaq vetëm
si një pasqyrim i fanatizmit të verbër dhe tendenciozitetit qëllimkeq.

I nderuar zotëri! Unë Ju pyes nëse ulemaja nga India nuk ka dëgjuar për fetfanë e
lëshuar tridhjetë vjet më parë nga Al-Azhar duke lejuar muslimanët të respektojnë
dhe studiojnë medhhebin shia. Në mesin e dijetarëve të mëdhenj të El-Azherit kishte
dhe ata që menduan se fikhu Xhaferi ishte më afër frymës islame, se sa medhhebet
e tjerë që e përdorin atë dhe përfitojnë prej tij. Një nga këta dijetarë të mëdhenj është
Muhamed Sheltut, i cili dikur ishte rektor i Univerzitetit Al-Azhar, dhe i cili u deklarua
shumë pozitivisht për medhhebin Xhaferi (shiat imami). A mund të thuhet se ulematë
e këtij rangu nuk e njihnin as Islamin as myslimanët dhe se ulematë e Indisë janë më
të informuar se këta dijetarë? Unë nuk mendoj se ju vërtet rezononi kështu.

Zotëri i nderuar! Kam shpresë tek ju, ndërsa zemra ime është plot mirësi dhe
përzemërsi ndaj jush.

Si për mua ashtu edhe për ju, e vërteta dikur ishte e mbuluar me një vello sekreti dhe
unë isha larg nga Ehli Bejti, por pas një kohe që jetova në lajthitje Allahu më udhëzoi,
kështu që unë u largova nga lajthitjet e mëparshme, nga paragjykimet dhe sjelljet e
verbërta. Atëherë kuptova se një numër jashtëzakonisht i madh i muslimanëve
jetojnë me bindje të gabuara për shkak të ndikimit të propagandës qëllimkeqe,
thashethemeve tendencioze dhe është larg të kuptuarit të së vërtetës. Pikërisht këto
thashetheme të shpifura janë arsyeja që pjesa më e madhe e asaj bote pengohet të
arrijë në anijen e shpëtimit të Ehli Bejtit, të bartësv të Sunetit të të Dërguarit të
Allahut, s.a.v.a., dhe në vend të kësaj orientohet në luftë kundër litarit të fortë të

15



Allahu (unitetit), siç edhe vet e dini. Nuk ka dallime të mëdha midis shiave dhe
sunive, përveç rasteve që ndodhën pas vdekjes së të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., kur
lindën mosmarrëveshje dhe kontestime mbi kalifatin, kur lindën mendime
kontradiktore midis sahabëve që ndonjëherë ishin aq radikale sa që sahabet
mallëkonin njëri-tjetrin ose vriteshin mes veti dhe bënë luftëra mes veti.

Pra, nëse përçarjet mes muslimanëve janë arsyeja e largimit të tyre nga dini, sahabët
janë kryesisht fajtorë për atë situatë. Unë nuk pres që ju të jeni të kënaqur me
mendimin tim. Unë pres që ju të mos i trajtoni shiat si të dalur nga besimi (apostatë),
sepse ashtu siç shiat shprehin respektin dhe admirimin e tyre për Ehli Bejtin, ashtu
edhe sunitët shprehin respektin e tyre për sahabët. Sa ndryshim ka tani midis këtyre
dy qëndrimeve?

Pra, nëse shiat gabuan, atëherë Ehlu Suneti pa dyshim që është në gabim, ngase të
gjithë sahabët e konsideruan Ehl-i Bejtin më të zgjedhur se veten e tyre dhe i sollën
salavate dhe bekime Ehli Bejtit ashtu siç i sollën të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., dhe
ne nuk kemi një rast të vetëm ku njëri prej sahabeve ta ketë përfshirë veten në Ehli
Bejtin.

Tani, pra, ka ardhur koha për të hequr padrejtësinë historike që u bëhet shiave
(pasuesve të Ehli Bejtit) dhe për të vendosur miqësi, vëllazëri dhe bashkëpunim të
mirë me ta, në bazë të devotshmërisë. Sepse mjaftë më me konfuzion të vetëdijshëm
(qëllimshëm) dhe gjakëderdhje brenda umetit islam.

Zoti ju ndihmoftë që të krijoni vëllazëri dhe unitet mes muslimanëve përmes
ndërmjetësimit tuaj, të shëroni plagë të hapura përmes ndërmjetësimit tuaj, të shuani
zjarrin e telasheve dhe të mposhtni djallin dhe mbrojtësit e tij, dhe Ju në këtë mënyrë
te Allahu i Plotëfuqishëm të jeni të regjistruar në mesin e të sinqertëve, ndërsa këtë
po thkesoj veçmas ngase kam dëgjuar se ju jeni një nga pasardhësit e Ehli Bejtit
(Sejjid), dhe përpjekjet tuaja të sinqerta mund të jenë një arsye për t'u ringjallur mes
tyre. Zoti ynë, na ndihmo ne dhe ata që janë në atë që është e mirë dhe na bëj të
suksesshëm. Në banesën e fundit na streho në mesin besnikëve t'u të sinqertë!

Së bashku me këtë letër, po ju dërgoj edhe librin tim Mandej u bëra i udhëzuar me
shpresën se do të jetë i pranueshëm për ju në këtë kontekst.

Ve selamu alejkum ve rahmetullah ve berekatuhu!
I juaji Muhammed Tidžani Samawi Tunisi
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Pyetni të diturit

Pyetni të diturit nëse ju nuk dini! (Nahl, 43)

Ky ajet i nderuar i urdhëron myslimanët që nëse e gjejnë veten në një
mosmarrëveshje, ata duhet t'i drejtohen dijetarëve dhe të urtëve nga umeti musliman,
në mënyrë që të ndajnë të vërtetën nga e pavërteta. Kështu, Allahu i Lartësuar, pasi u
mësoi atyre njohuri, i zgjodhi dhe i paracaktoi që ta interpretojnë Kuranin me diturinë
me të cilën i pajisi.

Ky ajet u zbrit me rastin e Ehli Bejtit të cilin e përbëjnë: Muhamedi, s.a.v.a., Aliu,
Fatimeja, Hasani dhe Husejni. Ato janë pesë personat nga pasardhësit e Huseinit të
cilët në shumë raste vazhdimisht ishin paralajmëruar nga i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,
si Imam të udhëzimit, "llamba në errësirë", "të dijshëm", "ata që janë të vendosur në
njohuri". Këta janë personat që me caktim të Allahut e posedojnë dhuntinë e
njohurive për Kuranin.

Këto transmetime janë të vërteta për (sahih) si për shiat ashtu edhe për disa nga
dijetarët dhe mufesirët suni të cilët e pranojnë se rasti i shpalljes së tyre është i lidhur
me Ehli Bejtin. Sa për kujtesë, ne do të japim disa shembuj të tillë:

1. Imam S'alabiu në tefsirin e madh mbi kuptimin e këtij ajeti nga surja Nahl.
2. Tefsiri i ibn Kethirit, skr. 2., fq. 591.
3. Tefsiri i Teberit, skr. 14., fq. 75.
4. Tefsiri Al-Alusit i njohur si “Ruh al-Ma'ani”, skr.. 14., fq. 134.
5. Tefsiri i Kurtubit, skr. 11., fq. 272.
6. Tefsiri i Hakimit i njohur si “Shavahid al Tanzil”, skr. 1., fq. 334.
7. Tefsiri i al-Tustarit i njohur si “Ethakul al Hak”, skr. 3., fq. 482.
8. Xhanabi al Mavada al Kunduzi al Hanefi, fq. 140.

Dikush mund të përfundojë në bazë të qasjes së jashtme se ajeti mund t'u referohet
dijetarëve nga hebrenjtë dhe të krishterët, kështu që është e nevojshme të sqarohet
se një gjë e tillë nuk është qëllimi i këtij ajeti fisnik.

Së pari: Ka shumë ajete në Kuran që na thonë se si hebrenjtë ashtu edhe të krishterët
nuk iu bindën Allahut, shtrembëruan fjalën e Allahut dhe futën fjalët e tyre personale
sikur të ishin fjalë të Allahut, ndërsa të gjitha këto i bënë me qëllim nxjerrjen e një
përfitimi të vogël. Mirëpo dolën dëshmitë se kemi të bëjmë me gënjeshtrat e tyre të
cilat u mundën nga e vërteta. Prandaj, është e pamundur t'u jepet urdhër
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muslimanëve që t'i ndjekin ata (hebrenjtë dhe të krishterët) deri sa ata vetë nuk janë
të udhëzuar.

Së dyti: Buhariu në Sahihun e tij sjell "Librin e Dëshmive", në pjesën "Ehli shirku"
(politeistët). Ebu Hurejra transmeton se Profeti, s.a.v.a., tha: "Mos u besoni ithtarëve
të Librit (të krishterëve dhe hebrenjve), por mos i mohoni ata plotësisht, por thoni:"
Ne besojmë në Allahun dhe atë që Ai ka shpallur. "
(Sahihu i Buhariut, vëll. 3., fq. 163., Kitab al shehadet, vëll. 3., fq. 237.)

Nga kjo shihet qartë se nuk duhet t'i adresohemi (referohemi) atyre, por se duhet të
distancohemi prej tyre. Prandaj, të mos besosh dhe të mos keshë besim te ata
automatikisht do të thotë të kesh kujdes nga lajthitjet dhe përgjigjet e tyre të
gabuara.

Së treti: Buhariu në Sahihun e tij në "Librin mbi unitetin", në pjesën "Çdo ditë Ai është i
brengosur", transmeton nga Ibn Abasi se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., tha:

"O Muslimanë! Pse i pyetni Popujt e librit kur Allahu i Plotfuqishëm, përmes Profetit
tuaj zbret Librin (Kuranin) i cili ju sjell lajmet më të fundit dhe kur iu është shpallur se
ata kanë ndryshuar Librat e Allahut dhe aty kanë futur fjalët e tyre ndërsa i shitën
fjalët e Perëndisë për përfitime të vogla. A nuk ju ka ndaluar Allahu i Lartësuar që t'u
kërkoni atyre ndonjë gjë. Për Allahun, unë nuk kam parë asnjë prej tyre të interesuar
për atë që ju është zbuluar (shpallur) juve".

Së katërti: Nëse sot do t’i pyesnim  të krishterët se çfarë mendojnë ata për Isaun,
a.s., ata do të thoshin se ai është Zot (Allahu na ruajt nga kjo shpifje!), dhe hebrenjtë
do ta mohonin atë, madje duke pretenduar se ai nuk është aspak i Dërguar i Allahut.

Sidoqoftë, të dyja këto grupe refuzojnë Islamin. Ishin ata që përhapën gënjeshtrat
dhe shpifjet më të mëdha ndaj Profetit tonë, s.a.v.a. Prandaj Allahu nuk ka kërkuar
nga ne të kërkojmë përgjigje dhe udhëzime prej tyre, për të zgjidhur problemet tona.

Dhe ajo që konfirmohet në bazë të transmetimeve të sakta, si nga shiat ashtu edhe
nga sunitë, është se ajeti në fjalë i referohet Ehli-Bejtit të Profetit fisnik. Ajo që në fakt
kuptohet nga kjo është se Allahu i Plotfuqishëm iu dhuroi pikërisht imamëve të Ehli
Bejtit njohuri të plota mbi Kur'anin, pa asnjë përjashtim dhe shkurtim, dhe mes
besnikëve të tjerë të Zotit i zgjodhi ata për misioninin e interpretimit të saktë të
Kuranit (tefsir dhe tavil) dhe udhëzim të drejtë në rrugën e shpëtimit.

Allahu, të cilit i përket gjithë lavdia, donte që njerëzit t'i bindeshin të zgjedhurve të Tij,
atyre të cilëve Ai ua mësoi interpretimin e së vërtetës dhe i dalloi në të gjitha gjërat
mbi botën e zakonshme. Por nëse nuk do të ishin ata, rrugët do të hapeshin për
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arrogantët dhe injorantët, të gjithë do të ndiqnin pasionet e tyre dhe njerëzit do të
gjendeshin në pështjellim dhe konfuzion të plotë, sepse atëherë të gjithë mund të
pohonin për veten e tyre të drejtën e përparësisë në dije dhe përsosmëri ndaj të
tjerëve.

Dhe pikërisht këtu do të dëshmoj se ekziston një bindje e qartë se me të "diturit"
(Ehl-Zikr) në këtë ajet i referohet Ehli-Bejtit. Dhe për këtë unë do të sjell prova dhe
argumente për çështjet për të cilat ulemaja e Ehli Sunet ve-l-Xhemat-it nuk kanë
përgjigje ose ka përgjigje që janë kontradiktore me njëra-tjetrën dhe që nuk bazohen
në detaje të vlefshme që për studiusit objektiv janë të papranueshme. Ndërsa
përgjigjet e vërteta janë te imamët e pastër dhe të vlerësuar të cilët e kanë mbushur
botën me dije, njohuri dhe vepra.
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Çështja në lidhje me Krijuesin të fuqishmin dhe Madhërishmin

Çështja e parë:
Mbi të pamurit e Allahut dhe qenien e Tij trupore (fizike).

Allahu i Lartësuar thotë në Kur'anin Fisnik:
„Shikimet nuk arrijnë deri te ai.“ An'am, 103
“Asgjë nuk i gjason atij.“ Shura, 11

Kur Hz. Musau kërkoi ta shihte Allahun, mori përgjigjen:
„Ti nuk mund të më shohësh mua...“ E'araf, 143

Ndaj si mund t'i pranoni hadithet e shënuara në Sahihët e Buhariut dhe Muslimit në të
cilat Allahu i Lartësuar iu tregohet besimtarëve të Tij që e shohinsiç duket Hëna në
natëne  14-të të muajit Shaban,
(Sahihu i Buhariut, vëll. 7., fq. 205.; Sahihu i Muslimit, vëll. 1., fq. 112. )
Mandje edhe atë se Allahu zbret çdo natë në qiellin e botës sonë,
(Ibid., vëll. 2., fq. 47.), se Allahu e vendos këmbën e Tij në Xhehenem dhe Xhehenet dhe
këshu ato mbushen. (Ibid., vëll. 8., fq. 187 dhe 178.)

Në hadithin tjetër thuhet se Allahu e zbulon nëngjurin e Tij që muminët të mund ta
dallojnë (njohin), (Ibid., vëll. 8., fq. 182.; Sahihu i Muslimit, vëll. 1., fq. 115.), se Allahu
qeshet, se Ai habitet, ose edhe se ai merr forma trupore dhe si i tillë ai lëviz dhe
ndryshon pozitë.

Po sipas këtyre transmetimeve ai ka dy duar, dy këmbë dhe pesë gishtërinjë, ashtu që
qiejt i mbanë në gishtin e parë, Tokën në gishtin e dytë, drunjt në të tretin, ujin dhe
tokën në të katërtin, ndërsa krijeat e tjera i mbanë në gishtin e pestë.
(Sahihu i Buhariut, vëll. 7., fq. 33., Sahihu i Muslimit, vëll. 9., fq. 181.)

Mandej në to thuhet se Ai ka shtëpi në të cilën banon, ndërsa që Muhamedi s.a.v.a.
të hyjë në të duhet kërkuar leje tri herë. (Sahihu i Buhariut, vëll. 8., fq. 183.)

Allahu i Alrtësuar është larg nga ajo që diçka t'i gjasoj dhe se Aifare nuk është i tillë
çfarë i mvishet.

O Zotëruesi ynë, Pronar i famës dhe maddhështisë, i Pastër dhe i Shenjtë, te Ti kërkoj
strehim nga përhkrimet e tilla dhe nga të prezentuarit Tëndë me veti njerëzore!
Qëndrimet e Imamëve të Ehli Bejtit për këtë çështje janë si në vijim: Llambat dhe
Drita e Allahutnë errësirë do të thotë se Allahu i Lartësuar dhe fisnik është i pastër
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dhe i privuar nga çdo lloj trupëzimi, ngjashmërie,figurativitetit dhe forme dhe çfarëdo
lloj redukimi në një hapësirë të caktuar.

Për këtë çështje Imam Aliu a.s. thotë:

„Faleminderimin ia kemi borx Allahut, famën e të cilit oratorët nuk mund ta shprehin,
mirësitë e të cilit numrëuesit nuk mund t'i numërojnë, ndërkaq nuk mund t'i dalin
hakut drejtësisë së Tij ata që përpiqen, të cilën guximi i arsyeshëm nuk  nuk mund ta
vlerësoj, e as të kuptuarit e thelluar nuk mund ta arrijë, e as nuk e arrijnë të kuptuarit
e thelluar.

Atij – për vetitë e të cilit nuk ka kurrfar kufijsh, e as ndonjë përshkrim – nuk është i
kufizuar në kohë e as që i është përcaktuar ndonjë afat. Ai ka krijuar botërat me
gjithfuqishmërinë e Tij, i ka shpërndarë erërat e mëshirës së Tij, dhe se Tokën, e cila
ishte dridhur, e përforcoi me male....
Kështu që kushdo që Allahut i përshkruan veti (cilësi), i përgjason diçka Atij, ndërsa
kush i përgjason diçka Atij, e konsideron si dualitet, e kush e konsideron të tillë,
pranon pjesë për Të (e pranon Atë si të ndashëm), ndërsa kush e përshkruan si të
tillë, gabimisht e ka kuptuar, ndërkaq kush e kupton gabimisht  ai e shenjon Atë,
ndërsa kush e shenjon Atë e kufizon Atë, ndërkaq kush e kufizon Atë e cakton me
numër.

Kush thotë se në çka është Ai, thotë se ai është brenda diçkaj, e kush thotë në çka
është Ai, thotë se ai nuk është edhe në diçka tjetërm, Ai është i tillë çfarë është, por
jo përmes fenomenit të arritjes në qenësi. Ai është, por jo nga i paqenëmi. Ai është
me të gjitha, por jo në afërsi trupore. Ai dallon nga gjithçka, por jo në dallueshmërinë
lëndore. Ai vepron, por jo në kuptimin e lëvizjes  së sendeve. Ai sheh edhe atëherë
kur nuk ka gjë për t'u dukur mes krijesave të Tij. Ai është vetëm Një, ashtu që nuk ka
tjetër me të cilin Ai mun d të shoqërohet ose Ai të mos mund ta vërej në mungesën e
tij.“
(Nehxhul-belaga, Fjalimi 1., fq. 51. Përkthim i Rusmir Mahmutqehajićit dhe Mehmedali
Haxhiqit)

Këtu po e shfrytëzoj rastin t'i foj intelektualët e ri dhe hulumtuesit të fokusohen në
këtë begati kolosale që Hz: Aliu kishte lënë pas vetes. Ligjërat të cilat më vonë u
tubuan në „Nehdžul-belaga” (Shtegu i elokuencës). Ky është libri të cilit ia kalon asnjë
libër tjetër përveç Kur'anit

Megjithatë është për të ardhur keq se për shkak të mbetjeve dhe gjurmëve të
propagandës së përhapur nga frika dhe të pengesave të imponuara nga ana e
kalifëve Umajad dhe Abasid, ky libër me vlerë të jashtëzakonshme ka mbetur i
panjohur për shumicën e njerëzve. As unë nuk e teproj nëse them se në Shtegun e
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elokuencës gjendjen shumë urti dhe këshilla të cilat kanë qenë të domosdoshme për
njerëzit e të gjitha kohërave të mëparshme. Njohuritë mbi ahlakun, sociologjinë,
ekonominë, kontribute të rëndësishme për hapësirën dhe teknologjitë, e gjithësesi
edhe për filozofinë, mistikën, politikën dhe urtinë, e gjithë kjo gjendet aty.
Personalisht këtë temë kam dashur ta ndriçoj me tezën time të doktoratës të cilën e
kam paraqitur në Universitetin e Sorbonës, me theks të veçantë në katër tema të
përzgjedhura nga “Shtegu i elokuencës” dhe të gjitha këto i kam ofruar për shqyrtim.
Kështu e kam fituar titullin doktor i shkencave. Sa fat i mirë do të ishte nëse
myslimanët do t’i kishin kushtuar vëmendje meritore “Shtegut të elokuencës” për t’i
hulumtuar e shqyrtuar të gjitha këshillat dhe urtësitë atyshme, me ç’rast do të kishin
konstatuar se aty është një det i pashtershëm në të cilin hulumtuesit vazhdimisht do
të gjenin margaritarë dhe perla të çmuara.

Shënim:
Ekziston një dallim i qartë midis dy akideve (besimeve): akidja e Ehli Sunetit
vel-Xhematit e cila përmban në vete se Allahu është i një karakteri trupor dhe kështu
sipas tyre Krijuesi Suprem ka një trup dhe formë që mund të shihet dhe përfshihet
nga shikimi, dhe me këtë ata e imagjinojnë atë si një njeri, që zbret poshtë, që ka një
apartament dhe një shtëpi ...., dhe aty është një numër krahasimesh të tjera të
palogjikshme nga të cilat Allahui i Lartësuar është i pastër dhe larg prej tyre.
Akida e shiave pohon se Allahu është i pastër dhe pa asnjë karakteristikë fizike dhe
trupore, dhe e mban qëndrimin se është e pamundur që Ai të shihet në këtë botë dhe
në botën tjetër. Unë jam personalisht i bindur se nocioni i një vizioni fizik për Allahun,
në të cilin beson Ehli Suneti, u mor nga hebrenjtë. Dhe kjo u bë gjatë kohës së
sahabëve, kur në kohën e kalifit Omer ibn Hattab, hebreu Ka'b al-Ahbar përqafoi
Islamin dhe filloi të propagandonte dhe përhapte besime të ngjashme, ndërsa disa
sahabë naivë si Ebu Hurejra dhe Vehb ibn Munabibi ranë në kurthin e tij. Kjo është
gjithashtu e qartë nga fakti se shumica e transmetimeve të tilla janë transmetuar nga
Ebu Hurejra, siç është rasti me sahihët e Buharis dhe Muslimit.

Në diskutimet e mia të mëparshme, theksova se Ebu Hurejra nuk bëri dallim midis
haditheve të Profetit dhe fjalimeve të Ka’b al Ahbar. Kjo ishte aq e theksuar saqë në
një rast Omer ibn Hattabi personalisht e goditi atë me rastin e versionit të tij të
hadithit se Allahu, xh.sh., krijoi qiejt dhe tokën në shtatë duke ia ndaluar
transmetimin e haditheve në këtë temë.
Dhe përderisa Ehli Suneti këmbëngul në bindjet e tij se transmetimet në sahihët e
Buhariut dhe Muslimit janë libra të besueshëm të hadithit, ndërsa Ebu Hurejren e
konsiderojnë transmetuesin e parë dhe më të zgjedhurin, dhe deri sa nuk heqin dorë
nga një pasim të tillë të verbër, nuk do të jenë në gjendje të ndryshojnë akiden e tij.
Mënyra e vetme është që të drejtoheni te burimi i drejtë dhe i vërtetë i udhëzimit  Ehli
Bejtit të të Dërguarit të Allahut, imamëve të tij dhe „portës së qytetit të diturisë“.Ehli
Bejtit të Profetit, Imamëve të tij dhe "portave të qytetit të dijes".
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Pyetja e dytë:
Si është e mundur ta pajtosh drejtësinë dhe detyrimin e
Perëndisë?

Allahu i Madhërueshëm thotë në Kuranin Fisnik:
"Thuaje të vërtetën nga Zoti yt, dhe kush të dojë do ta besojë, e kush nuk do të
besoj do ta mohojë." Kahf, 29
"Nuk ka detyrim në besim, ngase rruga e drejtë dallohet qartë nga  ajo që shpie në
humbje." Beqare, 256
"Pra, kushdo që bën mirë sa një thërrime do ta shohë atë, dhe kushdo që bën keq sa
një thërrime gjithashtu do ta shohë atë." Zilzale, 8
"Ju jeni vetëm një paralajmërues, ju nuk jeni mbikëqyrësi i tyre." Xhasije, 22

Si, tani, pas gjithë këtyre ajeteve i pranoni transmetimet Sahih të Buhariut dhe
Muslimit në të cilat pretendohet se Zoti i paracaktoi veprat e tyre para se të krijonte
robërit e Tij. Për shembull, në sahihun e tij Buhari transmetohet se:

“H. Adem dhe h. Musai patën një dialog me njëri -tjetrin kështu që Musai a.s. tha: ‘O
Adem! Ti ishe babai ynë, kështu që na bëre të ndjehemi keq dhe na dëbove nga
Parajsa! Ndërsa Ademi, a.s., iu përgjigj:‘ O Musa! Zoti ju ka bërë të dekoruar duke
folur me ju dhe Ai ka shkruar për ju me dorën e Tij; a më qortoni për atë që vetëm
Zoti (fati) e ka paracaktuar për mua 40 vjet para se të më krijonte. Dhe kështu gjatë
këtij diskutimi Ademi, a.s., triumfon tri herë mbi Musain a.s. “
(Sahihu i Buhariut, vëll. 7., fq. 214; Sahihu i Muslimit, vëll. 8., fq. 49.)77

Gjithashtu edhe Muslimi transmeton në Sahihun e tij se:

"Secili prej jush formohet në barkun e nënës tuaj për 40 ditë si një qenie e plotë,
pastaj në 40 ditët e ardhshme formohet në formën e një mpiksje gjaku, dhe pastaj në
40 ditët e ardhshme si një copë mishi. Pastaj Zoti dërgon engjëllin e Tij që e
frymëzon me shpirtin e tij dhe ia tregon katër paracaktime, e që përkojnë me nafakën
e tij, sa do të jetoj, nivelin e njohurive dhe nëse ai do të jetë me fat apo fatkeq. Për
Allahun, që nuk ka Zot tjetër veç tij, disa prej jush do të bëjnë vepra që i çojnë në
Parajsë gjithnjë sa t'i afrohet Parajsës deri në një llërë, dhe pastaj do të mbizotëroj
libri i fatit (paracaktimit) dhe ai do të bëjë vepra të cilat do ta shpiejnë në xhehenem.
Ndërsa është e mundur që disa prej jush të bëjnë vepra që të çojnë në Ferr dhe se
ndërmjet atij Ferrit nuk mbetet distancë sa një llërë, atëherë libri i fatit do të
mbizotëroj kështu që ai do të fillojn të bëjë vepra që do ta shpiejnë në Xhehenet”.
(Sahihu i Muslimit, vëll. 8., fq. 44.; Sahihu i Buhariut, vëll. 7., fq. 210.)
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Gjithashtu, Muslimi në Sahihun e tij transmeton hadithin e mëposhtëm nga Aishja,
nëna e besimtarëve, sipas të cilit:

“I Dërguari i Allahut, s.a.v.a., mori pjesë në Funeralin e një fëmije nga njëri prej
ensarëve. Unë thashë: ‘O i Dërguari i Allahut! Sa mirë për këtë fëmijë që do të jetë një
zog prej zogjëve të Parajsës.  Ai nuk ka bërë asnjë mëkat dhe nuk iu afrua kufirit të
mëkatit. ’Resulullahu, s.a.v.a., u përgjigj:‘ Mund të mos jetë kështu oj Ajshe! Zoti
krijoi një grup njerëzish për Xhenet, ndërsa ata ishin në kurrizin e etërvetë tyre,
ndërsa Ai gjithashtu krijoi një grup tjetër për Ferrin, ndërsa edhe ata ishin në kurrizin
e etërve të tyre.“ (Sahihu i Muslimit, vëll. 8., fq. 55.)

Buhariu në Sahihun e tij thotë:
"Dikush pyeti:" O i Dërguari i Allahut, a është e mundur me diçka t'i dallosh njerëzit e
Ferrit nga njerëzit e Parajsës? "" Po, u përgjigj ai.  Po atëherë pse janë të nevojshme
për njeriun punët dhe veprat, nëse është mkështu? – ishte pyetje tjetër. ‘Secili bën
vetëm atë për të cilin është krijuar ose atë që i është caktuar.”
(Sahihu i Buhariut, vëll. 7., fq. 210. )

Zoti yne!

Ti je i shenjtë dhe i pastër nga çdo padrejtësi, Ti je lart mbi atë që të atribuohet Ty. Si
mund të besojmë në këto transmetime që janë në kundërshtim me atë që thua Ti:

"Me të vërtetë, Zoti nuk bën dhunë ndaj njerëzve, por ata bëjnë dhunë ndaj
vetvetes." (Junus, 44)
"Me të vërtetë, Allahu nuk ushtron dhunë (ndaj askujt) as sa një zero." (Nisa, 40)
"Zoti yt nuk i bën padrejtësi askujt." (Kehf, 49)
"Dhe Zoti nuk u bëri dhunë, ata i bënë dhunë vetvetes ." (Ali Imran, 117)
"Dhe Ne nuk u bëmë dhunë atyre, por ata vetë ishin dhunues." (Tewbe, 70; Ankebut,
40; Rum, 9
"Kjo është nga ajo që ju kanë bërë duart tuaja. Zoti nuk është i padrejtë ndaj
besnikëve të tij." (Enfal, 51)
"Ai që bën mirë e bënë për të mirën e vet, ndërsa ai që bënë keq, e ka për të keqen e
vet, dhe Zoti yt nuk është tiran ndaj besnikëve të tij." (Fusilet, 47)

Ndërsa në hadithin kudsi thuhet:

"O besnikët e Mi, unë e kam ndaluar padrejtësinë ndaj Vetes, dhe gjithashtu jua kam
ndaluar edhe juve, ndaj mos bëni padrejtësi."
(Tahzib Tarih Dimeshk, vëll. 7., fq. 206)

24



Pra, si është e mundur që myslimanët që besojnë në Zotin, drejtësinë dhe mëshirën e
Zotit, të mendojnë se Ai i krijoi njerëzit në atë mënyrë që Ai caktoi njërin grup për Ferr
dhe tjetrin për Parajsë, arbitrarishtë dhe me qëllim, kështu që të gjitha veprat dhe
aktet e grupeve të përmendura janë paracaktuar dhe kushtëzuar në atë masë saqë
secili duhet të punojë dhe të bëjë atë që është i detyruar të bëjë (domethënë se
njeërzve nuk iu është lënë në dispozicion kurrfar lirie dhe veprim)?

Këto transmetime jo vetëm se nuk janë në harmoni me kuptimin e Kuranit të Shenjtë,
por ato janë në kolizion me vetë natyrën e Allahut xh.sh., sipas së cilës Allahu xh.sh.,
krijoi njerëzit, me arsye, me të qenit njeri dhe me një minimum të drejtash.

Si mund ta pranojmë këtë besim që e bëri njeriun një kukull të hutuar të cilin fati dhe
paracaktimi bënë me të çfarë të doj,  duke e futur më në fund në një furrë të zjarrtë.
Ç’është ky besim që e pengon kreativitetin intelektuale, inovacionin, duke ia
pamundësuar atij progresin dhe garën; dhe që e trajton njeriun si një qenie të
pakuptimtë, të pavlerë dhe të pamerituar, që të duken sikur u përçohet mesazhi që të
jenë të kënaqur me atë që iu është dhënë duke mos iu lënë asnjë hapësirë ta
mendoje progresin, ndërsa e gjithë kjo me pretekstin e predestinimit të imponuar për
gjithçka që është krijuar.

Si është e mundur që përmes arsyes ta pasqyrojmë Allahun e Mëshirshëm si një
forcë të fuqishme që mbizotëron gjithçka dhe i Cili, kinse, i paska kijuar njerëzit të
dobët dhe të pafuqishëm për t'i shtyer në Xhehenem edhe atë vetëm sa për t'iu
dëshmuar atyre se Ai është i fortë dhe i fuqishëm dhe se mund të bëjë çfarë t'i teket.
A mundet që njerëzit me aftësi racionale dhe inteligjente ta quajnë një Krijues të tillë
të Urtë, Mëshirëplotë dhe të Drejtë?

Nëse do të debatonim me intelektualë dhe dijetarë jomuslimanë dhe nëse ata do ta
dinin se Zoti yt ka cilësi të tilla dhe se besimi ynë ia paracakton mjerimin dhe
fatëkeqësin që pa lindur ende, atëherë si do të ishte e mundur që ata ta përqafojnë
Islamin në mënyrë masovike?
Zoti ynë! Ju jeni larg këtyre shpifjeve të rreme dhe tendencioze të risive Umajade për
shkak të ambicieve të tyre të sëmura dhe të liga, dhe më pas këto i plasuan dhe i
përhapën në të gjitha anët. Këto janë pretendime të falsifikuara që kundërshtohen
nga ajo që Ti thua.

Ti je Lartësuar nga ajo që i Dërguari yt, paqja qoftë mbi të dhe Ehli Bejtin e tij të
pastër, të pajtohet dhe të thonë diçka për Ty që bie ndesh me atë që Ti thua. Ka një
konfirmim të besueshëm se i Dërguari ka thënë :
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"Nëse ju vjen një hadith nga unë, verifikojeni vërtetësinë e tij përmes Librit të Allahut,
dhe nëse është në përputhje me të pranojeni atë, ndërsa nëse është në kundërshtim
atëhere atë transmetim përplaseni për muri".

Të gjitha këto hadithe, të cilat janë shumë, dhe të cilat nuk janë në përputhje me
Librin e Allahut dhe me arsyen, duhet thyer për muri dhe nuk duhet t'u kushtohet
asnjë rëndësi, madje edhe nëse ato janë sjellë në transmetimet e Buhariut dhe
Muslimit ; kjo ndodh sepse ata në asnjë mënyrë nuk mbajnë atributet e pafajësisë.

Një dëshmi është e mjaftueshme për këtë, dhe ky është misioni i të gjithë
lajmëtarëve që u zgjodhën dhe u veçuar nga Allahu dhe erdhën përmes historisë për
të korrigjuar dhe reformuar gabimet njerëzore, lajthitjet dhe risitë e shpifura dhe për
t'i përgëzuar me Xhennet, nëse do të ishin bëmirës, dhe me Ferr nëse si të prishur do
të bënin të kundërtën.

Ndërsa shenja e drejtësisë dhe mëshirës së Zotit ndaj robërve të Tij është se ai nuk i
ndëshkon ata derisa u dërgon atyre një lajmëtar me anë të të cilit ai u dërgon
udhëzimet e Tij:

„Kush e pranon udhëzimin ai me të vërtetë këtë e bënë për të mirën e vet, ndërsa
kush e pranon lajthitjen me të vërtetë e ka bërë për veten e tij. Asnjëri prej jush nuk
do të mbajë barrën e tjetrit dhe Ne nuk ndëshkojmë (askënd) derisa të dërgojmë të
Dërguarin Tonë“.Isra, 15

Pra nëse me transmetimet e Buhariut dhe Muslimit mësojmë se Allahu e ka krijuar
veprën para vet njeriut dhe nëse ata pretendojnë të jenë sahih (të besueshëm),
atëherë edhe dërgimi i vet të dërrguarëve dhe „lëshimi“ i Librit të Allahut del të jetë
punë e tepërt dhe e kotë.
O Allahu im! Meqë nuk të njohin bëjnë gjykime të tilla për Ty .Kjo është një shpifje e
madhe ndaj Teje!

„Këto janë ajete të Allahut që t'i shpallim me të vërtetën, ndërsa Allahu nuk
dëshiron padrejtësi për botët“Ali Imran, 108

Përgjigjet ndaj këtyre problemeve gjenden edhe te Imamët, yjeve ndriçuese të
Allahut, të parëve fisnik të këtij ummeti, ndaj ejani ta dëgjojmë përgjigjen në qytetin e
diturisë (njohjes), nga hazreti Aliu, i cili në mënyrën më të bukur e ndriçon pikërisht
çështjen e fatit dhe predestinatës, për ata musliman që kishin braktisur atë. Tl tjerat
janë mistere dhe enigma.

Njëri nga sahabet pyeti:
„Nëse shkuarja jonë në Siri ishte fat nga Allahu dhe predestinim, apo jo?“
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„I mjeri ti! Mos e dhëntë Allahu të kesh menduar se është fjala për domosdoshmërinë
e fatit dhe patjetërsueshmërinë e predestinatës. Nëse do të ishte ashtu atëherë
shpërblimi dhe ndëshkimi nga një akt i tillë do të ishte për t'u diskutuar (e pa vlerë),
premtimi dhe kërcënimi do të ishin të pakuptimta. Allahu i Lartësuar disa gjëra i ka
urdhëruar për besnikët e vet, por iu ka dhënë edhe një liri të qëndrueshme për t'i
ekzekutuar ato. Ai, gjithashtu, ia ka ndaluar disa gjëra, mirëpo iu ka dhënë
paralajmërimin dhe detyrën me atë që ajo është e lehtë dhe e mundshme dhe
asnjëherë më e rëndë nga ajo që ata mund ta përballin (bartin), ndërsa për veprën më
të vogël Ai jep shpërblim të begatshëm
Padëgjueshmëria e shprehur ndaj Allahut nuk është humbje e Tij, ndërsa
dëgjueshmëria ndaj Tij nuk është shprehje e detyrimit të Tij. Allahu xh.sh. nuk i ka
dërguar të Dërguarit e Tij dhe Librat e Tij të Shenjta, robërve të tij nga loja dhe
argëtimi; tokën dhe qiejt dhe atë që është mes tyre nuk i ka krijuar kot. Kështu
rezonojnë ata që janë bërë jobesimtar, ndërsa mjerë jobesimtarët të ndëshkuar nga
zjarri i ferrit.”
(Šarh Nehdžul Belage, Muhammed Abduhu, vëll. 4., fq. 673.)

Të vërtetën e ka thënë Hz. Aliu, se sa vështirë do të jetë për ata që Allahut i mveshin
zullumin dhe pakuptimësinë.

Është me rëndësi të thuhet se ehli suneti mbanë qëndrimin se Allahu është i pastër
nga çfardo padrejtësie de pakuptimësia, dhe nëse diskuton me ta për këtë çështje,
ata do ta mohojnë këtë, duke qenë kundër çfardo jopërkryershmërie të Allahut.
Megjithatë ashtu i nxituar do të insistoj në vlefshmërinë e transmetimeve të Buharitu
dhe Muslimit. Ai asnjëherë nuk tenton një zgjidhje të arsyeshme dhe logjike të
kontestit.Kështu, sipas tij, atributi "i dhunshëm dhe i padrejtë" nuk mund t'i referohet
Zotit, pasi Ai është Krijuesi, dhe Ai ka të drejtë të krijojë çfarëdo lloj marrëdhënieje që
mund të ketë me krijesat e Tij dhe askujt nuk do t'i jap llogaru për to, deri sa Krijesat e
tij i nënshtrohen llogaridhënies.

Dhe kur e pyet (një pjesëtar të Ehli Sunetit) se si është e mundur që Zoti e gjykoi
njeriun për të shkuar në Ferr edhe para se ta krijonte atë (ngase ia kishte përshkruar
atij fatin e keq që para lindjes), ndërsa dikë tjetër që para lindjes e kishte gjykuar me
parajsë (sepse, që para lindjes, ai ai kishte përshkruar lumturinë)?
A është trajtimi i këtyre dy personave i barabartë në këtë dhunë?

Personi i parë që shkon në Parajsë nuk shkon për shkak të rezultateve të veprimit të
tij, por për shkak të vullnetit të Zotit. Nëdrsa personi tjetër, shkon në Ferr, por jo për
shkak të mëkateve dhe mosbindjes së tij, por për shkak të predestinatës nga ana e
Zotit të përshkruar atij shumë kohë më parë. A nuk është kjo një padrejtësi ?!
A nuk është kjo në kundërshtim me Kur'anin? Ai do t'ju përgjigjet për të gjitha këto:
"Allahu bën atë që Ai dëshiron ".
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Sidoqoft, edhe kur përballeni me këto dy qëndrime, ju nuk e kuptoni pozicionin e tij.
Por kjo është e kuptueshme, ngase ai është i bindur se pas Kuranit nuk ka libër më të
vërtetë dhe të bazuar në dëshmi sesa librat e Buhariut dhe Muslimit, ndonëse këto
libra përmbajnë gjëra të çuditshme, të pakuptimta dhe kjo është një tragjedi e madhe
në të cilën kanë rënë myslimanët.

Pa dyshim se qëndrimet e tilla janë rezultat i politikës Umajade, dhe pas tyre asaj
Abaside, të cilat nuk ngurruan të fusin ide dhe risi të kota në besim dhe përhapjen
dhe avokimin e tyre, sepse pikëpamje të tilla të këqija ishin në përputhje me politikën
e tyre. Gjurmët e veprimeve të tyre fatkeqësisht kanë mbetur edhe sot e kësaj dite,
dhe ajo që është më e dhimbshme, myslimanët e sotëm gjithë këtë e konsiderojnë
trashëgiminë më të çmuar dhe më të vlefshme të paraardhësve të tyre. E gjithë kjo
është e paketuar nën firmën e haditheve sahih të Profetit. Ndërsa nëse myslimanët
do të ishin të vetëdijshëm se hadithe të tilla prodhoheshin vetëm për të përmbushur
qëllimet e politikës ditore të kohës, ata kurrë nuk do t'i pranonin ato.

Ndërsa kjo ka të bëjë veçmas me ato tradita që janë në kundërshtim të hapur me
Kuranin. Kur bëhet fjalë për Kuranin, megjithatë, Allahu i Lartësuar premtoi se Ai do ta
ruante atë personalisht nga çdo shtrembërim, dhe pasi që Sahabët vazhdimisht ia
vinin në pah Profetit, për hir të verifikimit, edhe nuk kishte mundësi për falsifikimin e
tij. Sidoqoftë, pas Profetit, veçanërisht në kohën e umajadëve, Suneti i Profetit u
mbështet për muri (u shtri për tokë), të cilin ata e falsifikuan aq sa mundën, e meqë
ndaj mbrojtësve të vërtetë të Kuranit dhe Sunneti (Imamët e Ehli Bejti), kishin një
qëndrim armiqësor, ata për, shpifnin hadithe sipas nevojës, të cilin mandej ia
atribuonin të Dërguarit s.a.v.a., ndërsa të gjitha këto  të gjitha tek muslimanët si
hadithet më të besueshme dhe më të bazuara, dhe njerëzit kanë i pranoi me qëllime
të mira dhe i kaloi brez pas brezi deri më sot.

Gjithashtu është e vërtetë se edhe shiat ishin përballur me hadithe të shpifura të cilat
ia mvishnin të Dërguarit s.av.a. dhe Imamëve të Ehli Bejtit a.s. Pra ata ishin viktima të
këtyre shtrembërimeve dhe mund të thuhet lirisht se as ata e as ehli suneti nuk ishin
imun nga shpifja e haditheve të cilat ia mvishnin të Dërguarit s.a.v.a.. Kjo edhe
përkundër faktit se shiat janë bartësit e tri përparësive të rëndësishme në raport me
të gjitha grupimet e tjera islame, akida (besimi) e të cilëve është në përputhje me
Kur'anin, sunetin dhe arsyen, e që janë:

1. Përkushtimi apsolut ndaj Ehli Bejtit a.s., ngae asnjë grupim tjetër si shiat nuk i
japin askujt përparësi mbi Ehli Bejtin. Dhe janë të vetmit që janë dakord në liderizmin
dhe shembullësinë e Ehli bejtit në raport me të tjerët, të cilët Allahu i ka pastruar nga
çfardo papastërtie dhe mëkati.
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2. Numri i imamëve është dymbëdhjetë, ndërsa periudha e tyre kohore ka zgjatur tre
shekuj. Të gjitha fjalimet dhe transmetimet e tyre mes veti janë të pajtueshëm,
ndërkohë që gjithashtu janë kompatibile edhe me frymën e Kur'anit. Pikërisht nga ky
fakt shiat ia dolën të gjenin zgjidhje për të gjitha çështjet pikërisht nga ky burim i
vërtetë, andaj patën rastin ta kuptonin besimin e vërtetë. Ky është besimi pa kurrfar
antagonizmash dhe dyshimesh në vetvete, meqë shiat ia dolën të qëndronin në
themelet e shëndosha të akides së qartë dhe të qëndrueshme.

3. Pranimi i tyre i qatë dhe i hapur se përveç Librit të Allahut (Kur'anit), i cili në asnjë
rast dhe në asnjë çështje e përmbajtje dhe në asnjë mënyrë nuk mund të
shtrembërohet, sepse nuk ka libër tjetër që është plotësisht i vërtetë dhe i saktë.
Mjafton ta dini se ata për librin e tyre më të vlerësuar Usuli Kafi e pranojnë hapur se
ka mijëra hadithe të pasakta dhe të dobëta. Mirëpo do ta shihni se si dijetarët e tyre
serioz, muxhtehidët dhe njerëzit me prirje të mendimit kritik, diskutojnë dhe bëjnë
hulumtime për të gjitha hadithet, dhe asnjë prej tyre nuk i pranojnë nëse janë të
papranueshëm rivajeti sa i përket zinxhirit të transmetuesve, tesksti, përputhshmëria
me Kur'anin dhe arsyen.

Mirëpo, Ehli suneti ia ka nënshtruar dhe e ka obliguar veten të besoj atë që shkruan
në librat e emërtuar si „sahih“,kështu që gjithçka që gjendet n to për ta është e
vërtetë dhe e besueshme. Ndërsa besimet e tyre i bazojnë në mbështetjen dhe
besimin e tyre të plotë në gjeneratat e para (selefët) dhe gjithçka që ka ardhur prej
tyre e pranojnë pa kurrfar diskutimi, verifikimi dhe hulumtimi. Po të ishte ndryshe ata
do ta konstatonin se një numër i madhë i haditheve që është transmetuar përmes
„sahihëve“ nuk kanë kurrfar baze shkencore e as që pranohen nga arsyeja e
shëndoshë, ndërsa disa prej tyre paraqesin horrësi dhe blasfemi të pastër në të cilat,
për shembull, nënçmohet edhe vet Muhamedi s.a.v.a., teksa të gjitha ato janë në
kundërshtim me Kur'anin, ahlakun dhe sjelljen e të Dërguarit të Allahut, s.a.a.

Për një lexues objektiv do të mjaftonte ta lexonte librin e shejhut të Egjiptit Muhamed
ebu reja Drita në sunetin e Muhamedit në të cilin mjaftueshëm zbardhet vlera e
gjashtë përmbledhjeve të zgjedhura të hadithit të njohura si „Kutubu site“.

Faleminderimi i takon Allahut i cili ka mundësuar që aktualisht gjithnjë e më shumë
intelektual të rinjë po çlirohet nga prangat e lajthitjeve të vjetra dhe se me sukses por
e zbërthen të vërtetën nga e pavërteta. Anda një numër i konsiderueshëm i të rinjëve
sot po distancohen nga „Sahihët“, por jo pse konstatuan mangësitë e numrit të
madhë, por sepse kanë zbuluar hulumtimet e argumentuara dhe logjike të provave
shiite, qoftë sa i përket dispozitave të fikhut, qëndrimeve akaidore ose qëndrimeve që
përkojnë me gajbin (të fshehtën) dhe gjërave të fshehura. Sa për ilustrim, nuk ka snjë
mendin te shiat, ose qëndrim ahiretik, e që ajo të mos jetë transmetuar në ndonjërën
nga gjashtë përmbledhjet sunite.
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Pikërisht kjo ishte shkaku që njëri prej ekstremistëve të tyre të dashuruar dhe luftarak
më tha: „Ti që je i bindur se transmetimet në librat e Buhariut dhe Muslimit nuk janë
të vërteta, pse atëherë po i shfrytëzon në diskutime dhe dislogje me ne?“

Ju përgjigja: „Ajo që gjendet te Buhariu, as që e tëra është e saktë, as e tëra
gënjeshtër!
Por për ne e vërteta dhe e pavërteta janë gjëra që duhet hulumtuar e verifikuar“.
Ndaj kësaj ai tha: „Mos vallë ti e ke ndonjë mikroskop të veçantë përmes të cilit e
sheh të vërtetën dhe të pavërtetën?“.

Ju përgjigja: „Unë nuk kam asgjë më tepër nga ato që ke ti, por për mua është e
pranushme gjithçka për të cilën janë pajtuar sunit dhe shiat. Ngase përputhshmëria
fletë mbi autencititetin e atyre qëndrimeve dhe unë si të tilla i pranoj pa asnjë
rezerëvë. Dhe sado që ato qëndrime të jenë të pranueshme për njërën palë, nuk e
pranoj imponimin e tyre ndaj palës tjetër.

Gjithashtu, nga hulumtuesi i pavarur nuk duhet pritur që detyrimisht dhe menjëherë t'i
pranoj të gjitha (dhe për këtë duhet që me të të ketë ndonjë debat të
zhurmshëm/ashpër), duhet t'i jipet kohë.
Unë do ta përmendi rastin ashtu që më nuk do të ketë vend për kundërshtime dhe
protesta dhe të mos e përsërisin më të njëjtën kritikë në forma të ndryshme:
Shiat thonë se në vendin e quajtur Gadir Hum, i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., e ka
zgjedhur Hz. Aliun si mëkëmbës të tij (kjo ka ndodhur më 18 Dhul Hixhe, menjëherë
pas përfundimit të Haxhit Lamtumirës) dhe me atë rast tha:

„Kushdo që mua merrë për mbrojtës (mavla) të tij edhe Aliu është mbrojtësi i tij. O
Allahu im, duaje secilin nga ata kush e pranon udhëheqjen (velajetin) e tij, ndërkaq
bëhu armik i secilit prej tyre kush bëhet armik i tij“.

E shohë se në Sahihët e tyre këtë ngjarje, përkatësisht hadith, e kanë transmetuar një
pjesë e konsiderueshme e ulemasë sunite. Andaj është e pamundur për shiat që mbi
këtë bazë të debatojnë me ehli sunetin.
Nga ana tjetër, ehli sunet vel xhemat-i thonë se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., e kishte
caktuar Ebu Bekrin që t'iu printe njerëzve në namaz, duke thënë: „Allahu dhe i
Dërguari i Tij dhe ata që besojnë nuk  epranojnë askë tjetër pos Ebu Bekrit“.

Ky hadith nuk ekziston në librat shiite. Ata kanë vetëm transmetime se i Dërguari i
Allahut, s.a.v.a., e dërgoi Hz. Aliun, sikur që të njëjtën kohë Aisha e dërgoi dikë për ta
ftuar babain e saj dhe kur i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., e kuptoi se çfarë po ndodhte, i
tha asaj: „Ti je sikur ato gratë që tentuan ta joshnin Hz. Jusufin, a.s.  I Dërguar,
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s.a.v.a. menjëherë pas kësaj shkoi në drejtim të xhamisë, e largoi Ebu Bekrin dhe doli
para xhematit për t'iu pri në namaz.

Andaj nuk është e mundur, as nuk është e drejtë që ehli sunneti i kundërshton shiat
duke u thirrur vetëm në atë që ata e kanë pranuar, veçmas kur bëhet fjalë për faktet e
shtrembëruar dhe kontradiktore historike.
Është i njohur fakti se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., e caktoi të ishte në ushtrinë e
Usames nën komandën dhe udhëheqjen e tij, ndërkaq dihet mirëfilli se komandanti
në luftë njëherësh është edhe lider i xhematit, përkatësisht prijës në namaz.

Kjo ishte një dëshmi historike se në kohën kur i Dërguari i Allahut la këtë botë, Ebu
Bekri nuk ishte në Medine por ishte në vnedin e quajtur Sauh duke u bërë gati të
shkonte me komandantin e tij Usamen, i cili nuk kishte më shumë se 17 vjet. Andaj si
mund të besojmë se i Dërguari i Allahut e emëroi Ebu Bekrin të printe në namaz?.
Përveç se t'i besojmë asaj që thotë Omer ibn Hatabi lidhur me Profetin se Profeti
paska folur në gjendje të pavetëdijshme, përkatësisht se nuk e dinte se çfarë po
fliste. Natyrisht se kjo ështëë e pabesueshme dhe diçka të tillë shiat as që e kanë
pranuar.

Në shqyrtimin e këtij rasti hulumtuesi duhet t'i druhet Allahut dhe num do të duhej
lejuar që arsyen t'ia nënshtroj emocioneve duke ndjjekur dëshirat personale dhe të
shmanget nga rruga e Allahut. E ka për detyrë ta pranoj të vërtetën madje edhe nëse
ajo gjendet te dikush tjetër. Ai duhet ta çliroj veten nga egoizmi dhe bindjeve të
gabuara. Ai duhet të jetë patjetër nga ata për të cillt Allahu i Lartësuar thotë: „... të
cilët e dëgjojnë Kur'anin dhe e pasojnë atë që është më e bukur në të, atyre Allahu ua
ka treguar rrugën e drejtë dhe janë prej të urtëve.“

Andaj mnuk është e vërtetë kur hebrenjët thonë: „E vërteta është me ne“, ose edhe
kur të krishterët thonë: „ E vërteta është me ne““ kur mes tyre dallojnë për nga besimi
dhe rregullat e fikhut (jurisprudencë).
Kjo është arsyeja pse është e nevojshme që studiuesit të shqyrtojnë dhe studiojnë të
tri fetë, duke i krahasuar ato me njëra -tjetrën derisa e vërteta të jetë e qartë.
Po kështu, nuk është as e përshtatshme dhe as korrekte që Ehli Suneti apo shiat të
thonë se e vërteta është vetëm me ta,  pasi të dy grupet janë dallojnë shumë si në
ahkam ashtu edhe në besim.
E vërteta është një dhe nuk ndahet.

„Ti thuaj: jepni prova se është e vërtetë ajo që thoni.“ Bekare, 111

Të qenit shumicë nuk ka mjaftuar  që e vërteta të në anën e tyre, sepse e vërteta
është në anën e pakicës. Allahu i Lartësuar thotë:

31



"Nëse i bindeni shumicës së atyre që jetojnë në tokë, ata do të zbrapsnin nga rruga
e Allahut." An’am, 116
"Ndërkaq shumica e njerëzve, pavarësisht dëshirës tënde, nuk do të jenë
besimtarë." Jusuf, 103

Pikërisht, përparimi shkencor dhe teknologjikë, paraja dhe pasuria nuk ishin të
mjaftueshme që e vërteta të jetë perëndimore ose lindore. Allahu xh.sh. thotë:
„Mos të ngazëllej pasuria e tyre, as fëmijët e tyre! Allahu dëshiron që me to t'i dënoj
në këtë botë dhe të përfundojnë si jobesimtarë.” Tevbe, 55
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Besimi i Ehli Dhikrit në Allahun e Lartësuar (në atë që thotë
Allahu i Latësuar)

Çfarë thotë Ehli Dhikri për Allahun e Lartësuar
Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, thotë:
“Faleminderimi i takon Allahut që di gjithçka të padukshme dhe tek i cili çojnë
shenjat e çdo gjëje të dukshme. Ai nuk është i dukshëm për syrin e shikuesit, por syri
që nuk e sheh nuk mund as ta mohojë, as mendja që dëshmon ekzistencën e Tij nuk
mund të arrijë tek ai. Ai është aq i Lartësuar në Madhërinë e Tij sa asgjë nuk mund të
jetë më e Lartësuar se Ai, ndërsa në afërsi Ai është aq afër sa asgjë nuk mund të jetë
më afër se Ai. Por Lartësia e Tij nuk e largon Atë nga asgjë në krijimin e Tij, as
afërsia e Tij nuk e sjell atë në një nivel të barabartë me diçka. Ai nuk ua zbuloi
mendjeve misterin e atributeve të Tij, e megjithatë Ai nuk i pengoi ata të merrnin
njohuri thelbësore për Veten e Tij.
Dhe për këtë arsye Ai është i tillë që të gjitha shenjat e ekzistencës aq dukshëm
dëshmojnë për Të, saqë këtë, gjithashtu   e dëshmon edhe mendja e mohuesit. Allahu
është i Lartësuar mbi atë që për të thonë,  ata që e krahasojnë me çkado dhe ata që e
mohojnë Atë. Falënderimi i takon Allahut për të cilin një gjendje nuk i paraprin një
tjetre, në mënyrë që ai të jetë i pari para dikujt që ishte i fundit dhe i dukshëm para se
të fshihej. Çdo gjë që shenjohet  me një përveç Tij - është e parëndësishme. Secili i
respektuar përveç Tij  - është i mjerë. Secili përveç Tij – është i pafuqishëm.
Secili zotërues përveç Tij – është rob. Secili dijetar përveç Tij – është kërkues. Secili
drejtues përveç Tij – ndonjëherë ka afëtsi drejtuese e nganjëherë përfshihet nga
paaftësia. Secili dëgjues veç Tij – është i shurdhër për zërat e qetë, zërat e fortë e
shurdhojnë, ndërkaq zërat e largët nuk i kupton. Secili shikues veç tij  - është i verbër
për ngjyrat e fshehura dhe për gjërat tepër të ndjeshme. Gjithçka e dukshme veç Tij –
është e fshehur, ndërsa gjithçka e fshehur veç Tij – nuk mund të bëhet e dukshme”.
(Nehxhl-belaga, fjalimi 64. dhe 162. )
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Diskutime mbi të Dërguarin s.a.v.a.

Çështja e dytë: Çfarë thoni mbi pagabueshmërinë e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.?
Allahu xh.sh. thotë për të Dërguarine  Tij, s.a.v.a.:

“Allahu do të t’mbroj nga njerëzit”. Ma’ide, 67
“Ai nuk flet çfar t’i teket, kjo është vetëm shpallje e cila atij i proklamohet.” Nadžm,
3
“Atë që ju jep i Dërguari merreni, ndërsa atë që ju ndalon lëreni (mos iu qasni).”
Hashër, 7

Këto ajete tregojnë qartë në pagabueshmërinë e të Dërguarit në të gjitha rrethanat.
Ju thoni se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., ishte i pagabueshëm vetëm se në
transmetimin e Shpalljes së Kur’anit. Në rastet e tjera, për ju ai është si çdo njeri
tjetër, pra vepron drejtë por edhe gabon. Për këto pretendime tuaja ju i nxjerrni provat
nga gabimet e tij nga situata të ndryshme në bazë të haditheve që i transmetoni në
sahihët tuaj. Nëse kjo është ashtu siç po pretendoni, cila është prova juaj i cila do të
ishte në pajtim me Librin e Allahut dhe sunetin?

Në bazë të provave tuaja, atëherë përkushtimi në Librin e Allahut dhe në sunetin jo që
është garancë se dikush do të jetë i mbrojtur nga devijimi nëse e ndjek atë sunet,
ngase i tërë Kur’ani është i sqaruar  dhe i interpretuar me sunetin e të Dërguarit të
Allahut. Cilat janë provat tuaja se komentet dhe sqarimit nuk janë në kundërshtim me
Librin e Allahut?
Njëri prej tyre më pati thënë: “me siguri se i Dërguari i Allahut e ka kundërshtuar
Kur’anin në shumë dispozita në pajtim me kërkesat (kontekstin) e situatës”. Ndërkaq
i befasuar i thashtë: “Ma cito një shembull të këtij kundërshtimi”.

Ai tha: “ Kur’ani thotë: Lavirin dhe lavren ndëshkojini me 100 kamxhinjë”, ndërsa i
Dërguari i Allahut urdhëroi të gjuhen me gurë.”
I thashë: “Gjuhen me gurë laviri e lavirja që janë të martuar, që tradhëtojnë kurorën,
ndërsa kamxhikosja vlenë për burrat e gratë beqare”.

Ai thotë: “Në Kur’an nuk specifikohet nëse fjala është për të martuar ose beqarë,
meqë Allahu xh.sh., andaj më me ëndje e përdor nocionin “laviri ose lavirja” pa ndonjë
kualifikim të tyre”.
I thashë: “Atëherë, sipas rezonimit tuaj, do të thotë se secili rregull i prëgjithshëm në
Kur’an është i kundërthënshëm. A pretendon ti se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., ka
kundërshtuar Kur’anin në shumicën e dispozitave?”
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Ai u përgjigj: “I vetmi Kur’ani është i pagabueshëm, ngase Allahu ka garantuar
ruajtjen e tij, ndërkaq sa i përket të Dërguarit, s.a.v.a., ai është njeri andaj herë gabon
e herë vepron drejtë, pikërisht siç thotë Kur’ani për të: “Thuaj: Un nuk jam diç tjetër
përveç se njeri sikur ju.”
I thashë: Pse ti luteh në mëngjes, në drekë dhe pasdreke, në mbrëmje dhe natën,
edhe pse Kur’ani e përdor formulimin e përgjithshëm “Lutje” pa specifikimin e kohës
se kur të lutemi.
Ai u përgjigj: “Në Kur’an thuhet: me të vërtetë lutja për besimtarin duhet të bëhet në
kohën e caktuar”, ndërsa Profeti, s.a.v.a., i ka sqaruar terminet e lutjeve”.
E pyeta: “Si është e mundur të besosh të Dërguarit kur i cakton terminet e lutjeve,
ndërsa dyshon në drejtësinë e tij sa i përket dispozitës për gjuajtjen me gurë të
shkelësve të moralit?”
Ai u përpoq maksimalisht ta gjente ndonjë përgjigje të kundërthënshme me një
filozofi të thatë pa kurrfar provash lojike dhe intelektuale.

Për shembull: askush nuk mund të dyshoj në terminet për lutje, sepse i Dërguari i
Allahut, s.a.v.a. i ka ushtruar ato gjatë tërë jetës së tij pesë herë në ditë. Mirëpo ne
nuk mund të jemi të sigurtë për ndëshkimin me gurë meqë ai këtë veprim e ka bërë
një apo dy herë në jetën e tij.
Naprimjer, ne može niko sumnjati u vremena (termine) molitvi, zato što je Božiji
Poslanik izvršavao molitvu (namaze) tokom cijelog svog života pet puta na dan.
Međutim, mi ne možemo biti sigurni za kamenovanje pošto je to on činio samo
jedanput ili dva puta u svom

Ngjajshëm me këtë ai pretendonte se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., nuk gabon kur për
diçka urdhërohet nga Allahu. Mirëpo, kur ai gjykon sipas rezonimit të tij ai nuk është i
pagabueshëm. Bazuar në këtë, sahabet do ta pyesnin të Dërguarin e Allahut sa herë
që kanë kërkuar përgjigje për diçka, se nëse ajo që thoshte ishte prej tij apo prej
Allahut? Nëse ai do të përgjigjej se është prej Allahut, ata do ta dëgjonin pa ndonjë
kontestim, ndërsa kur thoshte: “Kjo është nga unë”, ata do të debatonin dhe
diskutonin bashkëm me të dhe do të këshilloheshin, andaj ai do t’i pranonte këshillat
dhe mendimet e tyre. Ndonjëherë Kur’ani do të publikonte ajete që do t’i vërtetonin
qëndrimet dhe mendimet e ndonjërit prej sahabeve, që ishin në kundërshtim me
mendimin e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.. Për shembull, rasti i robit në Bedër dhe i
rasteve të tjera të ngjajshme”.
Në mënyrën më të bukur tentova ta bind, por pa kurrfar suksesi, ngase dijetarët e ehli
sunetit janë të bindur në qëndrime të tilla.

Ngase sahihët e tyre janë përplotë hadithe të tilla që rrënojnë pagabueshmërinë e të
Dërguarit të Allahut, s.a.v.a. Për pasojë ata e konsiderojnë të Dërguarin si një person
me një status më të ulët, se sa ndonjë i devotshëm, lider ushtrie ose shejh sufi i
tarikateve. Nuk e teproj nëse them se sipas pretendimeve të tyre del që i Dërguari të
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jetë në një status më të ulët se sa një person i rëndomtë. Nëse i lexojmë disa prej
haditheve në sahihët e ehli sunetit, do ta kemi krejtësisht të qartë se deri në çfarë
shkallë Umajadët janë infiltruar dhe kanë ndikuar në mendimin e muslimanëve deri
në ditët tona dhe se një gjendje e tilëë është trashëguar deri në ditët tona.

Nëse tentojmë ta hulumtojmë qëllimin e veprimeve të tyre dhe aktet përkatëse, do të
arrinim deri te një përfundim i hidhur, se ata që kanë drejtuar muslimanët në krye të
dinastisë umajade, lideri më i zëshëm i të cilëve ishte Muavija ibn Sufjan, nuk kanë
besuar (sinqerisht) asnjë ditë se Muhamedi s.a.v.a. ishte i dërguar me mesazhin e
Allahut dhe se ai është i Dërguari i Allahut.

Nga ajo që pretendojnë sunit i bie se ata besuan se ai ishte një Profet që mashtroi
njerëzit dhe arriti mbretërinë me koston e degradimit të njerëzve, me ndihmën e atyre
robëre që ndihmuan në misionin e tij. Ky nuk është supozimi i vetëm, pasi disa
supozime mund të jenë mëkat. Kur lexojmë vepra historike me synimin për të njohur
karakterin e Muavijes dhe të tjerëve rreth tij, dhe atë që ai bëri gjatë mbretërimit të tij,
dyshimet bëhen realitet dhe nuk mund të shmangen.

Ne të gjithë e dimë se kush ishte Muavija, kush ishte babai i tij dhe nëna e tij Hinda!
Ai është një rob i liruar, i biri i një skllavi të liruar i cili e kaloi rininë në shoqërinë e
babait të tij, duke mobilizuar ushtri për ta luftuar Profetin, s.a.v.a., e me këtë edhe
Allahun xh.sh., me synimin për të penguar misionin e tij me çdo kusht. Dhe pastaj kur
të gjitha planet e tij ranë në ujë, kur i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., ndryshe nga ata, erdhi
deri te fitorja, ata dorëzohen dhe e pranojnë Islamin pa bindje të sinqertë. Por i
Dërguari i Allahut, s.a.v.a., për shkak të madhështisë së tij, me mëshirën e tij kalon
mbi veprat e tyre dhe i trajton ata si njerëz të lirë. Dhe menjëherë, pas vdekjes së të
Dërguarit të Allahu, s.a.v.a., babai i tij donte të inkurajonte një fitne (huti) të re në
mënyrë që të çrrënjoste plotësisht Islamin.

Kështu ai erdhi  natën  te Hz. Aliu duke tentuar ta nxiste për t’u rebeluar kundër Ebu
Bekrit dhe Omerit. Ai i premtoi Hz. Aliut shuma të mëdha parash dhe mbështetje të
fortë ushtarake, por ai, Hz. Aliu e dëboi atë nga shtëpia e tij. Pas kësaj, ai, si një
gjarpër i plagosur, mbeti në urrejtje dhe përbuzje ndaj Islamit, deri në fudn të jetës,
ndërsa kur kushëriri i tij, Osmani, mori kalifatin, ai e shfaqi të gjithë mosbesimin dhe
hipokrizinë e  tij, duke thënë:

"Fëmijët e mi, jepjani kalifatin njëri -tjetrit si një top, kështu që betohem në atë që
betohet Ebu Sufjani, nuk ka as Parajsë as Ferr!"
(Tarih i Taberiut, vëll. 10., fq. 58.; Muruxh al Zeheb, vëll. 2., fq. 343.)

Në tarihun e tij, Ibn Asakir transmeton se Enesi ka thënë:
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“Kur Ebu Sufjani u verbua, një ditë hyri te osmani, deri sa ky ende ishte kalifë, dhe e
pyeti: A është i pranishëm dikush tjetër? JO – ishte përgjigjur Osmani. Ai në vazhdim
thotë: “O Zot rregulloje këtë çështje si në kohën e xhahilijetit, riktheje këtu pushtetin
diktatorial dhe të gjitha kodrinat dhe ultësirat nënshtroji në kontrollin e familje së
beni Umejes.” (Tezbib ibn Asakir, vëll. 6., fq. 409.) Ky ishte Ebu Sufjani.
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A e din se kush është Muaviu?

Është e pakët, çkado që të thuash për atë që ia ka shkaktuar Ummetit të
Mihammedit, s.a.v.a., gjatë sundimit të tij në Siri, pasi që fronin e sundimtarit e kishte
grabitur dhunshëm.
Historianët kanë shënuar shumëçka, veçmas sa i përket përbuzjes së Librit të Allahut
Kur’anit, sunetit dhe dispozitave sheriatike dhe shumë pisllëqe të tjera nga të cilat
turpërohet gjuha dhe lapsi për t’i thënë e shkruar.
Mirëpo ne në shenjë rrespekti e ndjesie për vëllezërit tanë suni, që kultivojnë rrespekt
ndaj Muaviut, nga jeta e tij do t’i përmendim vetëm se disa detaje tepër të shëmtuara,
të cilat nuk bënë të heshten në asnjë rast.

Gjithësesi në fillim duhet përmendur patjetër mendësinëe  tij dhe besimin e tij, të cilat
qenësisht nuk dallonin nga besimi i babait të tij. Ai është ushqyer me qumshin e
Hindës e cila kishte kafshuar shpnetkën (Zamahšeri, Rebiul Abrar, vëll. 3., fq. 155.;
Babul Qarabat vel ansab, Tefsir Nahdžul-belage, Ebi Hadid, vëll. 1., fq. 332.), e cila
ishte e njohur si ngatërrestare dhe fodulle. Dyftyrësinë dhe hipokrizinë i kishte
trashëguar nga babai i saj, që ishte lider i hipokritëve, ndërkohë që pikërisht të gjitha
këto veti kanë bërë që islami të mos futet në zemrën e saj të errësuar nga mëkatet.
Tani, pas një biografie të shkurtër për të jatin dhe të birin, të themi edhe diçka për
karakteristikat e brendshme të të birit të Sufjanit i cili ishte edukuar sipas parimeve
hipokrite të babait të vet.

Zubejr ibn Bekar transmeton nga Mutavafa Mugire ibn Suba i cili ka thënë:
“Bashkë me abain Mugiren hymë te Muaviu. Babai im gjithnjë bisedonte dhe
këshillohej me të, ndërsa mua ma lavdëronte urtësinë dhe mendjehollësinë e Muaviut
dhe u habit nga ajo që pa te Muaviu.
Një natë e takova të brengosur, ia shtrova darkën, por ai refuzoi të hante. Pas një ore,
duke menduar se mos shkaku i shqetësimit të tij ishte ndonjë veprim i yni, e pyeta:
“Baba, cili është shkaku që ti sonte je i brengosur? Ai u përgjigj: “Biri im unë po vij nga
njeriu më i pistë dhe më i tmerrshëm”.
“Po kush është ky njeri” – e pyeta unë. “Muavija, sepse kur mbeta vetëm me të i
thashë: “O lider i besnikëve tani më je në moshë të shtyer dhe është koha që t’i
kthehesh drejtësisë dhe të tregohesh i mirë. Ti që ke realizuar qëllimin tëndë në çdo
rast, nëse vetëm pak do t’i kiushtoje vëmendje farefisit tëndë; pjesëtarëve të benu
Hashimit. Për Allahun, mos i shkëput lidhjet farefisnore, se më nuk ke asnjë arsye për
t’ua pasur frikën. Ky gjest do të ishte për t’u mbajtur në kujtesë, ndërkohë që për këtë
do të ishe i shpërblyer me sevape”.
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M’u përgjigj: “largë qoftë prej kësaj, larg qoftë prej kësaj!!! Çfarë shpërblimi, për çfarë
sevapi kam nevoj unë? Ai (Ebu Bekri) që ishte nga një fis i rëndomtë, Tajmi, ishte
udhëheqës dhe zbatonte drejtësi dhe bëri atë që bëri. Nuk kaloi shumë kohë pas
vdekjes së tij, ndërkohë që emri iu harua, përveç se te disa persona që bartnin emrin
e tij (Ebu Bekr). Pas tij hilafeti u drejtua nga Omeri. Ai punoi si punoi.
Dhjetë vite u përpoq  dhe ka punuar seriozisht, mirëpo menjëherë pas vdekjes, emri i
tij dhe kujtimi për të u harrua bashkë me të, përveç se te disa persona që bartnin
emrin e tij. Pas tij në pushtet vie vëllau ynë Osmani, Ai ishte person që nuk e kishte
shoqin, punoi atë që punoi, ndërkohë që edhe të tjerët punonin kundër tij. Dhe për
Zotin menjëherë pas vdekjes emri dhe kujtimi për të u shkatërruan, ndërsa e vetmja
që mbeti ishte ajo me çka e kanë ngarkuar. Mirëpo ky që është nga fisi Benu Hashim
(mendon në të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., emri i tij përmendet zëshëm nga pesë
herë në ditë gjatë namazit (Eshhedu ene Muhammeden Resulullah).
Bir i nënës tënde, çfarë kam unë të presë pas gjithë kësaj dhe në çka të shpresoj
përveç se ta varrosi”.

Vdekje ty dhe planit tëndë. Ty që ke bërë të gjitha përpjekjet, ke investuar të gjitha
paratë dhe pasurinë për ta shkatërruar emrin dhe kujtimin për të Dërguarin e Allahut,
s.a.v.a.. Të jeshë ti i varrosur.

Le të jetë faleminderimi për Allahun e Lartësuar i cili i eliminoi dhe i pamundësoi të
gjitha nismat dhe kurthet tua ngase Ai ështëqë vigjëlon mbi pritat dhe kurthet tua të
cilat i ke kursisur dhe po i kurdis. Ai është që të Dërguarit të vet ia shpalli: “Ne e kemi
lartësuar kujtimin në ty”. Andaj si do ta kuptosh ti atë, kujtimin dhe lavdinë e të cilit e
ka lartësuar Allahu i Lartësuar?!
Bëjë gjithçka që mundesh, përdore gjithë energjinë në rrugën që je, por të jeshë i
sigurtë se fare nuk mund ta zvetënosh lavdinë e tij dhe kujtimin për të, përkundër
kurtheve të kurdisura e as përmes hipokrizisë tënde.
Përkundrazi, Allahu do ta plotësoj dritën e tij megjithë përpjekjet e tua dhe të tjerëve
si ti.

Hë, kështu qenka puna!

A nuk ishe ti ai që kontrolloje lindjen dhe perëndimin, ç’ndodhi që ke rënë?! U harruan
emri dhe kujtimi për ty dhe nuk mbeti asgjë e mirë prej teje, përveç të përkujtuarit e
veprave tua të ndyta e të kqia me të cilat dëshiroje ta shkatërroje islamin, pikërisht
ashtu siç e kishte paralajmëruar i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.
(Kitabul Murakijat, fq. 576. (Bagdad 1392.); Tarih M'asudi, Muruxhu Zeheb, vëll. 3., fq.
454.; Sharh Nehxhul-belaga, Ibn Ebi Hadid, vëll. 5., fq. 130.;Gadir, Allame Amini, vëll.
10., fq. 283.)
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Ndërsa emri i birit të Benu Hashimit, Hz. Muhammedit, s.a.v.a.  është i lartësuar dhe i
ngritur nëpër shekuj dhe do të zgjasë gjithnjë deri në Ditën e Gjykimit, përkundër të
nënshtruarëve t’u nga benu Umejje, të cilët keni dashur t’i rrënoni vyrtytet dhe
madhështinë e tij. Mirëpo da më shumë përpjekje që keni në këtë, madhështia dhe
kujtimi për të Dërguarin janë rritur gjithnjë e më shumë.
Ndërsa në Ditën e Gjykimit ju do ta takoni Krijuesin e Lartësuar shumë të zemëruar
për shkak të risive që keni futur në besimin e Tij, ndërkaq për atë se si keni punuar ai
do t’iu “shpërblejë” sipas meritës.
Nëse kësaj i shtojmë pasardhjen e tij, veçmas Jezid ibn Muavinë (të birin e Muavijes),
atë njeri të korruptuar, pijanec i cili pa kurrfar turpi dhe në mënyrë kriminale shfryhej
mbi dijetarët fetar dhe i cili ishte lëshuar edhe në mëkate të hapura duke përhapur
huti dhe përçarje. E shohim se kjo është po ajo akide (besim) që e kishte trashëguar
nga i ati dhe gjyshi.

Ai prej tyre e trashëgoi të krimin, imoralitetin, shfrenimin, alkoolizmin, kurvërinë dhe
bixhozin. Dhe me të vërtetë, nëse Jezidi nuk do t’ishte i “dekoruar” me këso veti të
mbrapshta, babai i tij nuk do t’ia ngarkonte muslimanëve në qafë   dhe kurrë nuk do
ta kishte zgjedhur për halife. Ai veproi kështu sepse e dinte që në mesin e ashabëve
ishte Hz: Huseini (nipi i të Dërguarit, s.a.v.a.), princi i të rinjëve të Parajsës. Andaj unë
nuk kam asnjë dyshim se jetën, pasurinë e tij të fituar kundërligjshëm Muavia e
shpenzoi me qëllim të shkatërrimit të islamit dhe muslimanëve.

Personalisht jam bindur se si kishte planifikuar që të shlyhej emri i Muhamedit
s.a.v.a, mirëpo falë Allahut nuk pati sukses. Por pati sukses të drejtonte luftë kundër
djalit të axhës së tij, mëkëmbës dhe përfaqësues i të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., dhe
që më në fund ta vriste në mënyrë të tërthortë, ndërsa më pastaj duke sfrytëzuar
hipokrizinë, mashtrimin dhe metodat e tjera të pista u kuorëzua lider i kalifatit. Ai
pastaj vendoi Sunetin fatal, urdhëroi mercenarët dhe guvernatorët e tij që të
mallkonin Hz. Imam Aliun dhe Familjen e të Dërguarit, s.a.v.a. – Ehli Bejtin, nga të
gjitha minberët e xhamive, në të gjitha krahinat. Duke vepruar kështu, ai donte të
mallkonte të Dërguarin Allahut, s.a.v.a., (Libri mbi Sifinin, fq. 44.,) por kur e kuptoi
para vdekjes se koha e tij po mbaronte, se nuk kishte arritur të përfundonte misionin
e tij, ai caktoi djalin e tij Jezidin si kalif mbi Ummeti musliman, për të përfunduar
planin e babait të tij dhe dëshirën për të shkatërruar Islamin dhe rihapur rrugën për në
Xhahilijet. Ky apostat dhe shthurës kapi fronin e kalifatit, përveshi mëngët dhe iu
rrekë punës në realizimin e qëllimit të tij.

Ai së pari rrethoi qytetin e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a. (Medinën), dhe më pas i
lejoi pasuesit e tij të bënin çfarë t’iu teket me banorët e Medines.
Rreth 10.000 njerëz, përfshirë shumë sahabë të shquar, vriten, dhe ligjet dhe
rregulloret islame shkelen pa mëshirë, ndërsa borziloku i bukur, lulja aromatike e
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Profetit Hz. Imam  Huseini vritet brutalisht. Pas kësaj vrasjeje, gratë dhe vajzat e Ehli
Bejtit të pastër merren dhe trajtohen si skllevër lufte.
"Të gjithë jemi të Allahut dhe tek Ai do të kthehemi." Dhe nëse Allahu nuk do ta kishte
shkatërruar atë, ai me siguri do të kishte vazhduar me të gjitha krimet, mizoritë dhe
tradhtitë deri në shkatërrimin e Islamit dhe myslimanëve. Por është gjithashtu e
rëndësishme sot të heqësh velin nga ai, babai dhe gjyshi i tij dhe ta ekspozosh
plotësisht besimin e tyre.

Kronikanët e ngjarjeve historike kanë vënë në dukje se pas tragjedisë së Al-Harr, ku u
vranë rreth 10.000 prej muslimanëve më të mirë, gra dhe fëmijë dhe ku u përdhunuan
gjithashtu më shumë se 1.000 vajza, nga të cilat afërsisht po aq gra të pamartuara
përfundimisht mbetën shtatzëna, ndërsa burrave të tjerë iu desh të betoheshin për
besnikëri ndaj Jezidit, ndërsa kushdo që refuzoi u vra. Dhe kur lajmi për të gjitha këto
krime monstruoze arriti te Jezidi, krime këto që nuk i kishin bërë as Tatarët e
Mongolët, ai u gëzua shumë dhe u ngazëllye deri në atë masë sa që menjëherë u
lëshua në fyerjen dhe baltosjen e të Dërguaritt ë Allahut, s.a.v.a., duke e ilustruar këtë
me një poemë.
Ibn Abdu Rabbin në librin e tij Al-aqd al-Ferid, vëll. 2, f. 301, raporton se Muavija e
mallkoi Hz. Imam Aliun nga foltorja e xhamive, duke urdhëruar që kështu të veprohet
edhe nga guvernatorët e të gjitha krahinave, urdhër i cili edhe u zbatua nga ta.

Umu Seleme, gruaja e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., i shkroi Muavijes:
“Duke e mallkuar Ali ibn Ebu Talibin ti po e mallkon Allahun dhe të Dërguarin e Tij
nga foltorja dhe ata që e duan atë. Unë dëshmoj se Allahu dhe i Dërguari i Tij e duan
atë. ”

Muavija, natyrisht, nuk i kushtoi vëmendje fjalëve të saj dhe e përfundoi fjalimin e tij
me një poezi nga Ibn Zubara e recituar pas betejës së Uhudit:

"Sa mirë do të ishte sikur tani të ishin gjallë paraardhësit e mi që vdiqën në Bedër,T’i
shohin klithmat e armiqve të mi nga goditjet e shpatave dhe shtizave tona; Ata tani
do të ulurisnin nga gëzimi dhe do të thoshin: ‘O Jezid, duart e tua janë të praruara! Ju
vratë udhëheqësin e të zgjedhurve të tyre dhe ne jemi hakmarrë për Bedrin. 'Unë nuk
do të isha nga pasardhësit e Handafit nëse nuk do të hakmerresha ndaj pasardhësve
të Muhamedit për atë që kishte bërë ai. Hashemitët luanin me perandorinë,ndërsa, që
nuk bëhej fjalë për kurrfar relevate (shpallje, dërgesë). "

Gjyshi i tij Ebu Sufjani, një tjetër armik i Allahut dhe i të Dërguarit të Tij, s.a.v.a., kishte
thënë:
“Kapeni këtë o benu Umeje, kapeni atë (autoritetin) me bekimin e Ebu Sufjanit. Se
me të vërtetë, nuk ka as Parajsë as Ferr ".
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Edhe babai i tij, Muavija, armiku tjetër i Allahut dhe i të Dërguari të Tij, kur dëgjoi
ezanin se Muhamedi ishte i Dërguari i Zotit, e tha shumë qartë:
"çfarë vepra dhe çfarë kujtimi do të mbeten me këtë, o dobiç."
Djali Jezidi, armiku i tretë i Allahut dhe i të Dërguarit të Tij, thotë qartë: "Hashemitët
luanin me mbretërinë, nuk erdhi asnjë Zbulesë apo mesazh."

Ne u njohëm me besimin e tyre në Allahun dhe të Dërguarin e Tij, s.a..a., dhe i njohim
veprat e tyre të turpshme me të cilat ata kërkuan të shkatërrojnë shtyllat e Islamit.
Gjithashtu, ne e dimë neverinë e tyre ndaj të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., duke
përmendur disa detaje, vetëm sa për ilustrim.

Po të donim të shkruanim për çdo detaj, do të duhej shkruar një vepër të madhe
vetëm për bëmat e shëmtuara të Muaviut, e cila do të ishte e mjaftueshme për të
hedhur mbi të turpin dhe përbuzjen e përhershme ndaj tij. Edhe pse disa studiues
joparimor janë përpjekur të fshehin veprat e pista të Muavijes, meqë umajadët u
dhanë njerëzve të tillë privilegje dhe dhurata për t'i mbajtur sytë e tyre të verbër. Ata e
këmbyen Ahiretin për të mirat e kësaj bote dhe kështu futën në një thes të vërtetën
me të pavërtetën, edhe pse ishin plotësisht të vetëdijshëm se çfarë po bënin.

Shumica e muslimanëve kanë rënë viktimë e këtyre gënjeshtrave dhe mashtrimeve.
Nëse do t'i njihnin vetëm viktimat e vërteta, ata kurrë nuk do ta përmendnin Ebu
Sufjanin, Muavijen dhe Jezidin, përveç se me përbuzje.
Në këtë diskutim të shkurtër, për ne është me rëndësi ta zbërthejmë shkallën e
ndikimit të këtyre njerëzve, mercenarëve dhe pasuesve të tyre, të cilët sunduan mbi
muslimanët për rreth 100 vjet. Ky ndikim është shumë aktual deri edhe në ditët tona.

Nuk ka dyshim se ndikimi i këtyre hipokritëve tek myslimanët ishte i madh. Ata
ndryshuan bindjet, jetën, sjelljet, veprimet dhe madje edhe lutjet e tyre. Përndryshe, si
mund ta shpjegonin ata ndryshe me devijimin e bashkësisë muslimane nga kërkimi i
së vërtetës dhe braktisja e miqve të Allahut, dhe pajtimi me armiqtë e Allahut dhe të
Dërguarit të Tij, s.a.v.a. Si mund ta pranojmë faktin se Muavija, skllavi i liruar dhe djali
i skllavit të liruar, djali i mallkuar i njeriut të mallkuar arrijnë pozitën e kalifit të
muslimanëve?!

Kalifi është pozita e cila reflekton statusin e mëkëmbësit të të Dërguarit të Allahut,
s.a.v.a. Duke pasur parasysh atë që hsitorianët duan ta besojmë, sipas së cilës,
kinse, njerëzit i paskan Omer ibn Hatabit: "Nëse shohim ndonjë devijim tek ju, ne do
të ngrihemi kundër jush me shpata". Mirëpo, ju i shihni po ata të njëjtit duke cituar
Muavijen kur ai mori kalifatin me forcë dhe mashtrim, ndërkohë që predikimi i parë
që ai u dha sahabëve dhe muslimanëve të tjerë ishte:
"Unë nuk luftova për ju që të falni namazin dhe agjëroni, por që të sundoj mbi ju, unë
jam lideri  dhe komandanti juaj”.

42



Me atë rast askush nga të pranishmit nuk lëvizi as gishtin, e as e kundërshtuan.  Ata
(shumica) mjerisht e pasuan atë dhe këtë vit e shpallën vit të unitetit, ndërkohë që në
të vërtetë ishte viti i përçarjes. Pas kësaj i shohim se si e pranojnë për lider të tyre
edhe birin e tij Jezidin, një njeri të shthurrur, të cilin e njihnin mirë se çfarë soji ishte.
Ata nuk u rebeluan, as nuk u kthyen kundër tij, përveç disa prej tyre, të cilët u vranë
nga Jezidi në betejën Al-Harr. Nga ata që mbijetuan, ai i bëri të jepnin betim
besnikërie për të qenë skllevër të tij.

Çështja parinë e rrejshme të besimtarëve u përshkallëzua deri në atë pikë sa Jezidi e
la në dorën e ushtrisë së tij qytetin e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.,
Medine-Munevera, që ata të bënin me të çfarë të donin, për të përdhosur shenjtërinë
e tij. Pas këtyre mizorive në Medinë, ata i vunë zjarrin Qabesë fisnike, ndërsa në
haremin e Qabesë, në të cilën siguria ishte e garantuar për të gjithë, ata vranë
sahabët më të mirë. Dhe mbi të gjitha, ai, Jezidi, i quajtur Emir-al-mu'minin
(sundimtari i besnikëve), vret mizorisht lulen e Profetit dhe merr rob vajzat e tij të
pastra. Por asnjëri prej këtij umeti nuk u ngrit kundër, askush nuk e gjetë për t’i dhënë
ndihmën e parë princit të dëshmorëve në Parajsë, Hz. Huseinit.

Krimet morën përmasa aq të mëdha sa që filluan ta shqyenin edhe Librin e Allahut,
Kur’anin Fisnik. Vehid Emeviu pa kurrfar turpi e shqeu Librin e Allahut duke thënë:
“Nëse e takon Zotin tëndë në Ditën e Gjykimit, thuaji se më ka shqyer Vehid Emeviu”.
E gjithë kjo nuk ishte e mjaftueshme për ta, kështu që ata filluan të mallkojnë Hz.
Imam Aliun nga foltorja e të gjitha xhamive.

Në të gjitha qytetet populli u urdhëruan ta mallkoj dhe përbaltë Hz. Imam Aliun.
Mirëpo, qëllimi përfundimtar i kësaj fushate nuk ishte vetëm Hz. Aliu, por edhe i
Dërguari i Allahut, s.a.v.a. Atëbotë nuk u gjetë askush që të ngritet dhe të rebelohet
ose ta shprehë ndonjë mënyrë të protestës. Ndëshkimet, megjithatë, ishin të
tmerrshme, ndaj secilit që përmbahej ose refuzonte të zbatonte urdhrin (mallkimin)
në fjalë ose do të vritej ose do të kryqëzohej në derë.
Gjërat shkuan aq larg sa liderët e besimtarëve haptazi pinin alkool në shtetet e tyre,
argëtoheshin dhe kënaqeshin duke dëgjuar muzikë, duke vallëzuar dhe duke bërë
kurvëri. Me pak fjalë, ata nuk kishin kufi në shfryrjen e epsheve të tyre.

Nëse gjendja e moralit të umetit islam kishte rënë në këtë nivel, duhet të ketë qenë
një faktor që çoi në këtë gjendje. Dhe kjo është pikërisht ajo që na shpie në pyetjen e
shtruar më herët, ndërkaq ajo ka të bëjë drejtpërdrejt me pagabueshmërinë dhe
karakterin e vetë të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.
Mirëpo, gjëja e parë që na tërheq vëmendjen është pse tre kalifët e parë Ebu Bekri,
Omeri dhe Osmani ndaluan shkrimin dhe transmetimin e hadithit. Ebu Bekri mblodhi
njerëz në kohën e kalifatit të tij dhe u tha atyre: “Ju po transmetoni fjalët e të
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Dërguarit të Allahut dhe po polemizoni rreth tyre, ndërsa të tjerët pas jush  do të
debatojnë edhe më shumë për këtë çështje. Prandaj, nuk ju lejohet të transmetoni
asgjë nga thëniet e Profetit, dhe nëse dikush ju pyet për këtë, ju thoni:

‘Mes nesh është Libri i Allahut, ajo që është në të është e njohur për ju, dhe ajo që
është e ndaluar, gjithashtu është e njohur për ju. '”
(Az-Zehebi Tezkira al Huffaza, vëll. 1., fq. 2-3)

Omer ibn Hattabi ishte i dyti që ndaloi transmetimin dhe shkrimin e hadithit. Qarza
ibn K'ab tregon:
"Në kohën kur Omer ibn Hatabi na dërgoi në Irak, ai shkoi me ne dhe tha: "A e dini pse
ju ndoqa? "Ne thamë:" Nga respekti për ne”. Ai tha : “Përveç kësaj, ju shkoni në
fshatra dhe vende ku reflektimi i Kuranit ndihet si gumëzhima e bletëve. Mos i
preokuponi me hadithe, lërini të kënaqen duke lexuar Kuran dhe shkurtoni
transmetimet e thënieve të  Profetit, s.a.v.a., dhe unë do të jem bashkëpunëtori juaj
në këtë çështje. Ky transmetues thotë: ‘Pas rekomandimit të Omerit, unë kurrë nuk
kam rrëfyer asnjë hadith të vetëm.’ Kur mbërriti në Irak, njerëzit e inkurajuan që të
fillonte transmetimin e haditheve tek ata. Qarza u tha atyre: ‘Omeri ma ka ndaluar
transmetimin e tyre.’ ”
(Sunnen Ibn Maxhe, vëll. 1., fq. 12.; Sunnen El-Darimi, vëll. 1., fq. 85.; El-Zehebi Tazkira
al Huffaz I.)

Në mënyrë të ngjashme, Abdurrahman ibn Awf thotë se Umer ibn Hattabi mblodhi
sahabët nga krahinat e largëta për t'u dhënë atyre një ndalim për transmetimin e
haditheve te njerëzit, dhe me katë rast iu tha:
“Mbahuni për mua, mos u largoni nga unë deri sa të jem gjallë”', dhe ata nuk e lanë
derisa la këtë botë. ”
(Hakim-Mustedrak vëll. 1., fq. 110.; Kenzul Ummal, vëll. 5., fq. 239.)

Diçka të ngjashme, thotë edhe Hattab Bagdadiu, sikur dhe Dhehebi në Tazkirul Hufaz,
se Omer ibn Hatabi burgosi   tre sahabë në Medinë, ata ishin:

Abu Dderda, Ibn Mes'udi dhe Ebu Mes'ud Ansari për transmetimin e tepërt të
haditheve. Omeri urdhëroi sahabët që të sillnin me vete të gjitha hadithet e shkruara.
Ata menduan se ai donte t'i harmonizonte këto hadithe me njëri -tjetrin në mënyrë që
të mos kishte dallim mes tyre. Kur i sollën, ai të gjitha i dogji në zjarr.
(Ibn Sa'ad El-Tabakat Kubra, vëll. 5., fq. 140.; Al-Bagdadi Takdirul ilm.)

Osmani shkoi gjurmëve të Omerit, duke vazhduar trendine  njëjtë  duke theksuar dhe
duke i urdhëruar që askush të mos lejohej të rrëfente hadithe që nuk ishin dëgjuar
gjatë kohës së Ebu Bekrit dhe Omerit.
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Pas tyre vjen Muavija ibn Ebu Sufjani. Kur uzurpoi postin e kalifit, ai u ngjit në minber
dhe tha:

“O njerëz! Ju ndalohet të transmetoni hadithet e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.,
përveç atyre haditheve të përmendura gjatë Kalifatit të Omerit ”.
(Hatib Bagdadi, Sheref ashabul hadis, fq. 91.)

Me siguri duhet të ketë pasur motive të fshehura pas ndalimit të përhapjes së
haditheve të treguara nga i Dërguari i Allahut, s.a.v.a. Natyrisht, e gjithë kjo përkonte
me hadithet që ishin në kundërshtim me atë që po ndodhte në atë kohë. Përndryshe,
pse hadithet e Profetit do të ndaloheshin gjatë kësaj periudhe dhe nuk do të
lejoheshin të shkruheshin, përveçse gjatë kohës së Kalifit Umer ibn Abdul Aziz?!

Prandaj, përmes deduksionit mund të nxjerrim përfundimin e bazuar në ngjarjet e
lartpërmendura, se Ebu Bekri dhe Omeri e ndaluan transmetimin e haditheve
kryesisht për shkak të haditheve të Profetit në lidhje me kalifatin, të cilët u thanë para
shumë dëshmitarëve, nga frika se këto hadithe mund të përhapen në të gjitha rajonet
dhe në të gjitha vendbanimet brenda tyre. Atëherë do të bëhej e qartë për njerëzit se
kalifati i kalifëve të përmendur nuk është në përputhje me Sheriatin, sepse i takonte
Ali ibn Ebi Talib, si kalif i caktuar nga Allahu. Ne e kemi diskutuar këtë çështje dhe
kemi zbuluar të vërtetën për këtë në librin tonë Me të sinqertit. Kushdo që dëshiron
konfirmim të mëtejshëm të kësaj çështjeje, mund t'i drejtohet këtij libri.

Gjëja befasuese lidhur me Umer ibn Hattabin është qëndrimi i tij kontradiktor,
veçanërisht në çështjet e kalifatit. Ndërsa ne e shohim atë në një rol ku ai inkurajon
njerëzit të shprehin besnikërinë e tyre ndaj Ebu Bekrit, madje edhe duke i detyruar.
Nga ana tjetër, ai vetë pranon se zgjedhja e kalifit ishte një vendim i papritur dhe se
Allahu kështu i mbrojti njerëzit nga fatkeqësitë, ndërsa që pas kësaj ne e gjejmë atë
duke mëruar në Këshill prej  gjashtë personash të mandatuar për zgjedhjen e kalifit të
radhës, duke porositur: "Nëse do të vinte ai i riu (duke aluduar në Hz. Imam Ali ibn
Ebu Talibin)dhe e merr (kalifatin) , ai do të tregonte rreptësi ndaj njerëzve.” Nëse ai
vetë pranoi se Aliu ishte personi i vetëm që mund t'i mbante njerëzit fuqimisht në
islam, pse nuk e zgjodhi atë dhe ta përmbyllte këtë çështje, duke i dhënë një
shembull kaq të mirë umetit të Muhamedit. Por ne e shohim atë në kundërshtim me
vetveten duke i dhënë përparësi opinionit të Abdurrahman ibn Avfit duke rënë kështu
edhe një herë në kundërshtim me vetveten:

"Sikur Salimi, robi i liruar i Ebu Huzeyfas, të ishte gjallë, unë do ta caktoja atë si kalifin
tuaj".

Ky transmetim  i shërbeu Ebu Hanifas si provë se kalif mund të bëhej edhe një skllav i
liruar. Duke vepruar kështu ai kundërshtoi hadithin e qartë të Profetit se kalifati i
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përkiste vetëm Kurejshëve. Bazuar në gyjkimin e Ebu Hanifas, kur turqit sapo morën
kalifatin, medhebin hanefit e bënë medheb zyrtar. Atëbotë liderit të tyre suprem ia
dhanë titullin sultani i madhë (Imam).

Edhe më befasuese se kjo është se Ebu Hafsa e ndaloi transmetimin e haditheve të
Pejgamberit, s.a.v.a., se ai i vendosi Sahabët në një paraburgim shtëpiak duke ia
ndaluar atyre daljen nga Medina. Ai gjithashtu ia ndaloi guvernatorëve të emëruar
prej tij për të folur rreth Sunetit të Profetit. Ai gjithashtu dogji librat e hadithit që ishin
në duart e sahabëve.
A është e mundur që Omer ibn Hattabi të mos e kuptonte Sunetin e Profetit i cili e
sqaron Kuranin. A nuk i kuptoi (lexoi) fjalët e Allahut të Madhëruar:

"Dhe ne të shpallim ty Kur'anin për t'u shpjeguar njerëzve atë që u është shpallur
atyre, dhe që ata të meditojnë." Nahl, 44

Në mos ai kuptoi nga Kur’ani diçka që nuk e kishte kuptuar bartësi i Mesazhit të
Allahut dhe ata të cilëve u zbrit Kurani.
Kjo është ajo që disa njerëz me qëllime të dyshimta janë përpjekur ta bëjnë, duke
pretenduar se në disa raste Kurani erdhi me ajete që supozohej se verifikonin
opinionet e Omerit, të cilat ishin në kundërshtim me mendimet e Profetit, s.a.v.a.
Sa herë që lexoja Buhariun dhe Muslimin gjithmonë kisha një dilemë, që përkon me
refuzimin e Omerit për ta pranuar hadithin e Amar ibn Jasirit, veçmas në lidhje me
transmetimin e tij mbi tejemumin e Profetit, duke i mbetur njëherit i befasuar edhe
me fjalët e Amarit: “Nëse ti nuk dëshiron, unë nuk do të flas për këtë transmetim (nga
frika nga Omeri). " Kjo dëshmon qartë se Omer ibn Hattabi ishte i ashpër dhe i rreptë
ndaj atij që transmetonte hadithe nga Profeti Fisnik, madje duke mos nguruar edhe t’i
persekutonte  ata.

Nëse sahabët në mesin e kurejshëve u frikësoheshin kalifëve dhe nuk largoheshin
nga Medina, madje edhe ata që dilnin jashtë Medinës përmbaheshin nga transmetimi
i haditheve nga i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., duke djegur librat e tyre në të cilët kishin
regjistruar hadithe. Asnjëri nga ta nuk tha asgjë për këtë. Atëherë, cili ishte pozicioni i
Amr ibn Jasirit, një i huaj absolut, i cili u përçmua nga Kurejshët vetëm sepse
shprehte dashuri për Hz. Imam Ali ibn Ebu Talibin dhe ishte në anën e tij?

Mirëpo, iu ktheva shqyrtimit ë mëparshëm, të cilin e kishim diskutar kohë më parë,
ndërsa ka të bëjë me të martën, ditën të cilën Ibn Abasi e quajti "ditë fatkeqësie". Kjo
ishte kur i Dërguari i Allahut, s.a.v.a. i urdhëroi të pranishmit që t'i sillnin letër dhe laps
për t'u shkruar atyre një testament, pas të cilit ata nuk do të devjonin. Ne zbulojmë se
atë ditë Omer ibn Hattabi ishte kundër vullnetit të të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.,
kështu që ai e akuzoi atë për halucinacion dhe se nuk ishte në gjendje të kontrollonte
veten për shkak të sëmundjes. Ne kërkojmë strehim tek Allahu nga kjo! Atëherë
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Omeri tha: " Na mjafton Libri i Allahut." Këtë hadith e transmetojnë Buhariu, Muslimi,
Ebu Davudi, Nisaiu...

Nëse Omeri mund ta kishte penguar të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a. për regjistrimin
(shënimin) e haditheve të tij dhe nëse ai mund ta kishte bërë këtë në prani të shumë
sahabëve, duke e akuzuar të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., për halucnacione me një
paturpësi të paparë në histori, atëherë nuk është çudi apo befasi, që ai, pasi profeit la
këtë  botë, ai t’i tubo  ndihmësit e tij me synimin për t’i parandaluar njerëzit në çdo
mënyrë që të transmetojnë hadithe, veçanërisht pasi atëbotë ai ishte një kalif i
fuqishëm që posedonte fuqi dhe pushtet.

Qoftë nga frika, hipokrizia apo lakmia, shumë nga Kurejshët më eminentë që kishin
ndikim në fise dhe klane të ndryshme iu bashkuan Omerit në këtë veprim. Ne i kemi
parë ata, përkundër numrit të madh të tyre, ta mbështesin Omerin dhe pretendimin e
tij se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., është në gjendje halucinacioni. Ne gjithashtu i
gjejmë ata që marrin pjesë me të në pengimin e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., për ta
regjistruar testamentin e tij të fundit.

Unë jam i bindur se kjo ishte arsyeja kryesore që i Dërguari i Allahut të mos insistoj
më nga lënia e testamentit, sepse duke qenë i informuar nga Allahu, ai e dinte se
ishte një komplot jashtëzakonisht i fortë dhe se mund të kërcënonte mbijetesën e
Islamit në tërësinëe  tij, nëse testamenti do të regjistrohej.
Ky ishte një testament me të cilin i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., dëshironte të mbronte
umetin e tij nga devijimi, por komplotistët e kthyen çështjen në mënyrë që, nëse
shkruhej, të ishte shkak i keqkuptimeve dhe braktisjes edhe më të madhe të Islamit.
Si mundet që i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., të mos e ndryshojë pozicionin e tij?

Prindërit e mi u bëfshin kurban për të, ngase ai ishte i sëmurë dhe në shtratin e
vdekjes ai transmetoi Shpalljen nga Zoti i tij, e cila tingëllonte në veshët e tij dhe e
mbushte zemrën e tij me pikëllim dhe dhimbje për umetin e tij, i cili shpërfillte fjalët e
Allahut të Lartësuar. :
"Nëse ai do të vritej ose do të vdiste, a mos do t’iu ktheheshit gjurmëve tuaja?"

Ky ajet nuk u zbulua rastësisht, por kryesisht për atë se Allahu i Madhëruar kishte
dijeni për intrigat dhe ngatërresat e tyre, dhe kjo sepse Allahu i Lartësuar është i
vetëdijshëm për çdo lëvzje të syrit dhe për atë që ata fshehin në zemrat e tyre. Ajo që
e pikëlloi të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., ishte se Allahu e informoi dhe njëherësh e
ngushlloi atë për të gjitha këto ndodhi.
Allahu i Lartësuar i premtoi atij shpërblimin më të mirë që nuk i është dhënë asnjë të
Dërguari të Allahut dhe Ai i ka premtuar atij se asnjë i Dërguar i Allahut nuk do të jetë
përgjegjës për mëkatet e umetit të tij, sepse Allahu i Lartësuar ka shpallur:
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“Se atë ditë, ata që bënë vepra të liga do të kafshojnë gishtat e tyre duke thënë:‘ Sa
me fat do të isha nëse do ta kisha pasuar Profetin dhe rrugën e tij! Mjerë unë! Sa fat i
mirë do të ishte nëse nuk do të kisha pasë miqësi me filanin e fistekun, ai më çoi në
lajthitje duke harruar Allahun, pasi udhëzimi tashmë kishte ardhur. Djalli është
mashtruesi i njeriut. "

Ndërsa i Dërguari i Allahut, s.a.v.a. do të thotë: "O Zoti im, populli im e ka konsideruar
këtë  Kuran sikur të ishte një përmbledhje e pakuptimt!"

“Dhe kështu, Ne i kemi bërë çdo Profeti armiq mes mëkatarëve. Allahu është i
mjaftueshëm si udhëzues dhe mbrojtës. ”

Gjatë këtij hulumtimi, ne nuk mund t'i shpëtojmë përfundimit të tmerrshëm që na
imponohet në mënyrë të pashmangshme, se Ebu Sufjani dhe Muavija nuk do ta
kishin mposhtur bartësin e Shpalljes, po të mos ishte pozicioni i shquar i Umer ibn
Hattabit dhe qëndrimi i tij i ashpër në praninë e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.

Ne do të bindemi se kjo rezulton të jetë kështu, nëse bëjmë një analizë të qëndrimeve
të tij gjatë gjithë jetës së të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a. dhe kundërshtimin e tij i të
Dërguarit, s.a.v.a. në disa raste. Është përfundimi i pashmangshëm se ishte një
komplot i madh, i planifikuar me qëllim të zvogëlimit dhe zhvlerësimit të figurës dhe
karakterit të të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., duke dashur që Profetin ta paraqes para
njerëzve të tjerë si një njeri i zakonshëm. Kështu, ai ishte i pushtuar nga ndjenjat ose
ai iu nënshtrua dëshirave të tij dhe devijoi nga rruga e së vërtetës.

E gjithë kjo është projektuar me qëllim të mashtrimit të njerëzve të zakonshëm, që
ata të besojnë se edhe i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., nuk është i pagabueshëm.
Dëshmia për këtë është se Omeri u përball me Profetin edhe në disa raste të tjera,
dhe se kinse ishin shpallur edhe ajete kuranore që konsifrmonin mendimin e Omerit,
dhe me këtë u shkua deri në atë pikë që t’i kërcënohet edhe të Dërguarit të Allahut,
s.a.v.a., i cili qau dhe tha:

“Nëse Allahu do ta lëshonte ndëshkimin mbi ne, askush nuk do të shpëtonte përveç
Omerit. ”
(Fillimin dhe mbarimin e transmeton Ibn Kethir nga Muslimi, Imam Ahmedi, Ebu
Davudi dhe Tirmidhiu )
Nuk është rastësi që Omeri e urdhëroi të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., të vinte një vello
(nikab) mbi fytyrat e grave të tij, por ai nuk iu bind derisa u shpall ajeti kuranor me të
cilin Profeti urdhërohej për t’i mbuluar gratë e tij me nikab.
(Sahihu i Buhariut, vëll. 1., fq. 46.)
Gjithashtu kemi edhe transmetimin se kinse shejtani nuk ka frikë nga i Dërguari i
Allahut, s.a.v.a., por ka frikë nga Omeri dhe ikën prej tij.
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(Sahih Buahri, vëll. 4., fq. 96. i vëll. 8. fq. 161.; Sahihu i Muslimit, vëll. 7., fq. 115.)

Të gjitha këto transmetime të rreme pretendojnë ta ulin vlerën e Resulullahut, s.a.v.a.,
ndërsa  e ngrisin vlerën e sahabëve deri në nivelet më të larta.  Mirëpo Omeri i
rezervoi vetes një primat shumë të lartë përmes transmetimit të hadithit, sipas të cilit
edhe vet i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., kinse, paska dyshuar në profetësinë e tij, duke
deklaruar :
“Sa herë që Xhibrili vonohej, mendoja se mos ka shkuar te Omer ibn Hatabi”.

Jam i bindur se ky dhe hadithe të ngjashëm janë sajuar gjatë sundimit të Muavijes,
sepse kur nuk mund të ulnin cilësitë e Hz. Imam Aliut dhe duke i lënë ata të harrohen,
ata u detyruan të kalojnë në ngritjen e Ebu Bekrit, Omerit dhe Uthmanit duke shpifur
virtytet për ta ashtu që në sytë e njerëzve t'i paraqesin ata si më të ngritur se Hz.
Imam Aliu. Me këtë ata donin të arrinin dy qëllime:

1) Ta ulni reputacionin dhe vlerën e Hz. Imam Aliut në sytë e njerëzve të rëndomtë
dhe nga ana tjetër, ta rrisë reputacionin e tre kalifëve të parë.

2) Duke shpikur dhe fabrikuar hadithe, dëshironin të zhvlerësonin urdhrat dhe
porositë e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., dhe veçanërisht ato që kishin të bënin me
trashëgiminë e kalifatit, sepse anëtarët më të shquar të Ehli Bejtit, Hz. Hasani dhe
Hz. Husejni ishin bashkëkohësit e Muavijes, kështu që nëse tre kalifët e parë ishin
neglizhentë ndaj urdhrave të të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., lidhur me kalifatin,
atëherë Muavija lehtë mund ta zhvleftësonte urdhrin e  Profetit se kalifati iu takonte
nipërve të tij.

Gjithësesi, i biri i Hindës, ajo që hëngri mëlçinë e Hamzës, përmes intrigavi  të tij dhe
në bashkëveprim me komplotistë të tjerë, ia doli në masë të konsiderueshme të
prodhonte edhe efekte të tilla, ndërsa kur sot flisni për virtytet e Hz. Imam Aliut, për
dijen, guximin, dhe për veprat e tij të mira, me të cilat e obligon umetin musliman,
gjithmonë do të jetë dikush që do të qëndrojë para jush dhe do të thotë: I Dërguari i
Allahut, s.a.v.a. thotë:
“Se nëse në njërën anë të peshores e vendosni imanin e Ebu Bekrit dhe nga ana tjetër
imanin e umetit, imani i Ebu Bekrit do të peshonte më shumë. "
"Ndërsa Omar al-Faruq është pikërisht njeriu që kishte aftësinë ta bënte dallimin mes
së vërtetës dhe të pavërtetës." - do të thoshte dikush tjetër. Ndërsa "Osmani është
poseduesi i dy dritave kështu që edhe engjëjt turpërohen prej tij."
(Sahihu i Muslimit, vëll. 7., fq. 116 i vëll. 4., fq. 186.)

Dhe nëse dikush dëshiron t'i analizojë këto gjëra, do të arrijë në përfundimin se, sipas
këtyre transmetimeve, Omeri prinë në cilësi mbi të gjithë sahabët e tjerë, dhe kjo nuk
është rastësi.
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Meqenëse ai,më shumë se sahabët e tjerë, e kundërshtoi  dhe zihej me zotëruesin e
Shpalljes, Kurejshët i dhanë përparësi atij, veçanërisht për shkak të rolit të tij në
largimin e Hz. Imam Aliut nga kalifati dhe kthimi i së drejtës në kalifat, ekskluzivisht
tek kurejshitë, gjë e cila iu shkonte për shtati, posaçërisht umajadëve, ndërkohë që
duke qenë se shumica prej tyre kishin qenë robër, ata u liruan pas çlirimit të Mekës,
andaj edhe ishin tepër të etur për pushtet dhe kalifat. Të gjithë ata gjithashtu e dinin
shumë mirë se edhe pse Ebu Bekri e gjeti veten në krye të kalifatit, por personi më
meritor për kapjen e kalifatit ishte Omer ibn Hattabi. Omeri printe në kundërshtimin e
të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.

Ishte ai që nuk e lejoi të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., ta përcillte me shkrim
testamentin e tij të fundit mbi të drejtën e Hz. Imam Aliutnë në kalifat. Ishte Omeri i
cili, pas vdekjes së Profetit, s.a.v.a., i kërcënoi njerëzit dhe ngriti dyshime për vdekjen
e Profetit, në mënyrë që njerëzit të mos dilnin dhe t’i betoheshin Hz. Imam Aliut.
Omeri ishte kampioni i Sakifes, në të ciën ai ishte i pari që iu betua Ebu Bekrit dhe
kështu krijoi dhe forcoi udhëheqjen e tij. Ai ishte ai që kërcënoi të gjithë ata që ishin
në shtëpinë e Hz. Imam Aliut, e që nuk ishin të gatshëm t'ia shprehnin besnikërinë
Ebu Bekrit, se do t'i vinte flakën shtëpisë së tyre nëse nuk e bënin këtë. Ishte Omeri ai
që gjatë kohës së Ebu Bekrit i caktonte guvernatorët sipas vullnetit të tij. Dhe ne nuk
do ta teprojmë nëse pretendojmë se ai që në kohën e Ebu Bekrit ishte ai, në fakt, që
në mënyrë indirekte drejtoi kalifatin.

Disa historianë përcjellin ngjarjet kur ata “zemrat e të cilëve duhej joshur" erdhën tek
Ebu Bekri sikur që dikur vinin tek i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., dhe kur kërkuan hisen e
tyre që u ishte caktuar nga Allahu i Lartësuar në Kuran. 'an, ai u shkroi atyre një
shënim dhe i dërgoi te Omeri për t'i marrë ato që u takonin.

Por Umeri e grisi menjëherë rekomandimin e Ebu Bekrit dhe u tha atyre:
“Ne nuk kemi detyrime ndaj jush. Zoti e ka forcuar Islamin si besim, duke na liruar
kështu nga detyrimet ndaj jush. Nëse dëshironi, pranoni Islamin, nëse nuk doni,
shpata do të gjykojë mes nesh dhe jush. " Ata u kthyen përsëri tek Ebu Bekri dhe i
thanë: "Ne nuk e kuptojmë kush është kalifi, ti apo Umeri?!" Ai u përgjigj: "Nëse do
Allahu, ai është kalif dhe nënshkroi atë që bëri Omeri, pa asnjë kontestim."
(Kitabul El Xhavhara el-Naira fi fikh el Hanefi,vëll. 1., fq. 164.)

Në rastin tjetër, Ebu Bekri  e nënshkroi dokumentin për ndarjen e dy ngastrave tokë,
që më pastaj e dërgoi dokumentin për verifikim te Omeri. Pasi lexoi këto dy
dokumente, Omeri i pështyu dhe pastaj i shkatërroi. Ata e sikuan vëngër dhe pastaj u
kthyen te Ebu Bekri dhe me zemërim i thanë:
"Kush është kalifi, ti apo Umeri?" Ebu Bekri: "Me gjasë është ai ".
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Ndërkohë, Omeri i zemëruar hyri te Ebu Bekri dhe i tha:

"Nuk ke të drejtë t'u japësh tokë këtyre të dyve!" Ebu Bekri reagoi duke thënë: "A nuk
të thashë se ti je më i fortë se unë për këtë çështje (dmth. Kalifat), por ti nuk lejove
ndryshe, por ma imponove mua këtë detyrë."
(El-Isaba fi-l-ma'rafa al-sahaba Askelani,në raportimin e tij nga Jajana dhe gjithashtu
Ibn Ebi Hadid në komentin e Nehxhul-belage, vëll. 3., fq. 108.)

Nga kjo mund të mësojmë sekretin e statusit të veçantë të Omerit me Kurejshitë,
ndërda në veçanti me Umajadët, të cilët e glorifikuan Omerin deri në atë pikë sa që
atij i dhanë atribute të tilla si: gjeni, i frymëzuar, ndarës i së vërtetës nga e pavërteta
(faruk), i drejtë, ndërsa në këtë mënyrë ndodhte  që i atribuonin trajtim më të mirë se
sa të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.

Ne ndoqëm mendimin e Omerit nga Hudejbija deri në "ditën e fatkeqësisë". Përveç
kësaj, ai i pengoi sahabët që të hulumtonin dhe të bënin homazhe ndaj trupit të
Resulullahut, kështu që pema nën të cilën u dha "betimi për besnikëri
(Bejatu-l-Ridvan)" u pre, dhe ai gjithashtu kërkoi t'i afrohej Abbasit, xhaxhait të
Profetit, kështu që njerëzit të kuptonin se i Dërguari i Allahut u zhduk nga kjo botë
dhe se epoka e tij kishte mbaruar dhe se më nuk kishte asgjë që ta kujtonte atë.
Atëherë, pse do t'i kritikonim dhe qortonim vehabistët për qëndrime dhe veprim të
tilla, kur kjo nuk është aspak një gjë e re në Islam, siç mendojnë gabimisht disa.

Ky ishte pikërisht momenti kur u hap dera e abuzimit për armiqtë e Islamit dhe
orientalistët perëndimorë. Ata pranuan mendimin se Muhamedi, s.a.v.a., ishte një
gjeni i cili e kuptoi se populli i tij u bë i famshëm bazuar në adhurimin e statujave,
kështu që ai hoqi të gjitha statujat për ta, dhe vendosi "Hajar al-Aswad" (Gurin e Zi).
Gjithësesi, ne e shohim Omerin si një kampion në kundërshtimin e shkrimit dhe
afrimit të haditheve të Profetit në atë masë saqë ai i kufizoi sahabët të largoheshin
nga Medina, dhe i ndaloi të tjerët të regjistrojnë hadithe ose të djegin libra hadithesh
të cilat tashmë ishin shkruar, ndërsa që e gjithë kjo bëhej për ta parandaluar
përhapjen në mesin e njerëzve të sunetit të Profetit, s.a.v.a.

Nga kjo kuptojmë pse e futi në izolim shtëpiak Hz. Imam  Aliun, dhe do të dilte prej
vetëm kur ftohej nga sahabet për të zgjidhur ndonjë problem , zgjidhjen e të cilit ata
nuk e dinin. Omeri gjithashtu nuk i dha atij asnjë pozicion emërimi, as ndonjë pjesë
në menaxhim, dhe e privoi atë nga prika e Fatimes, me qëllim që mos të kishte me
çka t’i bënte njerëzit për vete.

Kështu historianët regjistrojnë se pas vdekjes së Hz.  Fatimes dhe kur pa që njerëzit i
kthenin fytyrat anash, ai u detyrua t’ia ofronte besnikërinë Ebu Bekrit
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Allahu ynë, bëhu ndihmës i Ebu Hasanit! Si mos të të urrejnë këta njerëz (o Ali!) Kur i
vratë heronjtë (mushrikët) e tyre, kur i shkatërrove grupet e tyre dhe nuk u la atyre
asnjë kujtim në arenën e vlerave, ndërsa në mejdan nuk iu la kurrfar vlere për ta.
Ti je kushëriri i Resulullahut, askush nuk është më i afër me të se sa ti, ti je burri i
vajzës së tij, kanakares, Fatime (Zehra) - princesha e të gjitha grave në jetën e
përtejme, ti je baba i dy djemve, princërit e të rinjve të Parajsës, ti je personi i parë që
pranove Islamin. Ti je më i dituri dhe më i shkëlqyeri në botë.

Xhaxhai juaj, Hamzai, është i pari i dëshmorëve. Vëllai juaj Xhaferi është “fluturues”
në Parajsë., Babai yt, Ebu Talibi ishte i pari i Mekës dhe ndihmës i të Dërguarit të
Allahut, s.a.v.a. Të gjithë imamët e nderuar vijnë nga prejardhja juaj. Ju ishit i pari dhe
më i përparuari nga ata që pranuan besimin. Ju jeni "Luani i Allahut" dhe luani i të
Dërguarit të Allahut, s.a.v.a. Ti je i besueshmi i Allahut. Ju jeni shpata e Allahut dhe
shpata e të Dërguarit të Tij, dhe kur ai ju dërgoi për ta shpallur heqjen dorë nga
politeistët, ai mund t'ju dërgonte vetëm ju për këtë mision, sepse përveç jush, ai nuk i
besoi aq shumë askujt tjetër. Ju jeni të sinqertë (Sidiq), ju jeni ndarësi i së vërtetës
nga e pavërteta (Faruk). Ju jeni drita ndriçuese e Perëndisë dhe flamuri i udhëzimit.
Ti je personi që imanin e besnikëve ia shoqëron miqësisë dhe  (munafikinë-pabesinë)
munafikun e publikon në armiqësi.

Ti je porta e qytetit të dijes dhe kushdo që të ndjek ty do të hyjë në qytetin e dijes.
Dhe gënjen kushdo që thotë se mund të hyhet përmes ndonjë porte tjetër, përveçse
përmes portës tuaj.
O Ebu Hasan! Cili prej tyre është si ju dhe cili prej tyre ka virtytet tuaja. Nëse ka
respekt dhe nderë, ju jeni dëshmia për këtë. Po, për të gjitha ato cilësi dhe vlera me të
cilat ju ka paisur Allahu, ata ju kishin zili, dhe meqenëse ju jeni i zgjedhuri i Allahut
për kalifatin, ata ju larguan prej tij. Dhe këta shtypës do të shohin se çfarë fati i hidhur
dhe çfarë fundi i pret.

Ti je porta e qytetit të dijes dhe kushdo që të ndjek do të hyjë në qytetin e dijes. Dhe
kushdo që pretendon se dikush mund të hyjë në ndonjë portë tjetër, përveç nga e
juaja, gënjen.
Hej Ebu Hasan! Cili prej tyre është si ju dhe cili prej tyre ka virtytet tuaja. Nëse ka
respekt dhe vlerësim, ju jeni prova e saj. Po, për të gjitha ato cilësi dhe vlera me të
cilat të ka pajisur Allahu, të kanë pasur zili dhe duke qenë se ti je i zgjedhuri i Allahut
për kalifat, të kanë larguar prej tij. Dhe këta keqbërës do të shohin se çfarë fati i
hidhur dhe çfarë përfundimi i pret.

Sado që lapsi të shkruaj me të vërtetë e ka të vështirë t’i shkruaj fjalimet, udhëzimet
dhe lutjet e Udhëheqësit të besnikëve, Hz. Imam Alisë, pikërisht të atij ndaj të cilit u
ushtrua dhunë gjithnjë deri në momentine  fundit të jetës.
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Në këtë drejtim, ai vetëm e ndoqi plotësisht shembullin e madhëtë tij, Resulullahun,
s.a.v.a., ndaj të cilit u ushtrua dhunë si gjatë jetës po ashtu edhe në momentet e
fundit të kalimit nga kjo botë. I Dërguari i Allahut, s.a.v.a., e ka kaluar tërë jetën e tij në
xhihad, këshillim, përpjekje për të udhëzuar besimtarët, ndërsa  ndaj tyre është sjellur
me shumë mëshirën dhe butësinë më të madhe. Ndërsa në momentet e fundit të
jetës së tij, ai u përball me fjalë të vrazhda dhe të shëmtuara duke e akuzuar se po
fliste përçartë . Gjithashtu, ata vunë në dyshim urdhërinë e tij për t’u rreshtuar nën
flamurin e Usame in Zejdit. Dhe kur trupi i tij i bekuar i dha fund edhe çasteve të
fundit t jetës në këtë botë, ata jo vetëm që nuk morën pjesë në larjen dhe përgatitjen
e tij për lamtumirën e fundit, por nxituan drejt Sakifas, për ta kapur kalifatin. Pas
vdekjes së tij, ata filluan një proces për të nënçmuar madhështinë e tij dhe për ta
zhvlerësuar atë në sytë e botës së zakonshme, madje edhe duke e mohuar
pagabueshmërinë e tij, pavarësisht dëshmive nga Kurani dhe arsyetimit racional,
ndërsa të gjitha këto ishin pasojë e synimeve të tyre për pushtet të përkohshëm dhe
botën kalimtare.

Përmes këtij hlumtimi, ne mund të shohim qartë qëndrimet e disa prej sahabëve se
çfarë raporti kishin ata ndaj të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., ndërsa luftonin për
pushtet.
Sundimtarët Omajad morën kalifatin duke konsideruar si trashëgimi të veten dhe
ishin plotësisht të bindur se ai do të mbetej në zotërimin e tyre përgjithmonë, dhe as
që mendonin se do të vie dita kur ai do t’i dilte dorësh.
Cili ishte motivi i tyre themelor për shpikjen e vazhdueshme të transmetimeve që
kërkonin të ulnin karakterin dhe veprën e të Dërguarit të Allahut, Muhamedit, s.a.v.a.?

Sipas mendimit tim, ka dy arsye kryesore për këtë:

Arsyeja e parë ishte se duke ulur autoritetin e Muhamedit, s.a.v.a., nënkuptonte
gjithashtu një sulm ndaj autorëve të Benu Hashim, sepse përndryshe do të thoshte
një rritje e dukshme e popullaritetit të Benu Hashimit, në sytë e të gjitha fiseve të tjera
në Gadishullin Arabik, e cila nuk i përshtatej Benu Umejës që ishte fisi me rivalitet të
përjetshëm ndaj tyre, të cilët mezi prisnin rastin për hakmarrje.
Hz. Imam Aliu, i cili pas vdekjes së të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., ishte kreu i Benu
Hashimit, ishte, siç dihet, objekti kryesor i urrejtjes dhe mërisë së Muavijes. Tani
është e qartë pse Muavija filloi luftërat kundër Hz. Imam Aliut,  e të cilat i nxiti
ekskluzivisht për shkak të dëshirës për ta rrëmbyer kalifatin nga Hz. Imam Aliu.
Ekzistojnë dëshmi të qarta se Muavija ishte i trimëruar me urrejtje nga thellësia e
qenies së tij pas rënies dëshmorë të Hz. Imam Aliut, duke nisur fushatën e egër
kundër dinjitetit dhe autoritetit të Hz. Imam Aliut, përfshirë fyerjet dhe mallkimet nga
të gjitha foltoret dhe minberët e xhamive në të gjithë kalifatin islam. Muavija bënte
kalkulime dinake, se nëse ai do ta rrënonte dinjitetin e Hz. Imam Aliut, e me këtë
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shpresonte ta ulte edhe autoritetin e vetë të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., ndërsa duke
mallkuar Hz. Imam Aliun do të mallkohej edhe Resulullahu, s.a.v.a.

Arsyeja e dytë e zhvlerësimit të autoritetit të Profetit ishte se umajadët kërkonin, në
fakt, të amnistonin veprat e tyre të mbrapshta, lakminë, zilinë, konfuzionin e tyre, të
gjitha të shënuara dhe të regjistruara gjatë historisë. Qëllimi i tyre ishte të paraqisnin
të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., si një person i fiksuar pas pasioneve të tij, kështu që ai
kishte një prirje të tillë për gratë, saqë nganjëherë harronte detyrimet e tij të
përditshme, ndërkohë që ndaj njërës prej tyre ai shprehte aq shumë prirje dhe
dashuri duke mos qenë i drejtë ndaj grave të, në atë masë sa ato i kërkuan hapur që
të mos harrojë drejtësinë. Pra, duke shpifur këso sjelljesh inekszistentendaj të
Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., është e qartë se dëshirohej të mos lihej hapësirë për t’i
kritikuar njerëzit e rëndomtë, të tillë si Muavija, Jezidi e të ngjajshmit me ta.

Rreziku i fshehur në arsyen e dytë është se umajadët shpikën dhe trilluan
transmetime dhe hadithe duke ia atribuar ato të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a. Kështu
që kjo për ta u bë  sunet profetik.
Unë do të citoj disa shembuj të këtyre haditheve të turpshme dhe të rreme të cilat u
falsifikuan me qëllim të uljes dhe poshtërimit të karakterit të të Dërguarit të Allahut,
s.a.v.a. Nuk do të lëshohem në detaje kur bëhet fjalë për këtë temë, prandaj do të
kufizohem në atë që është përcjellë dy autoritetet sunite në Sahihët e tyre, Buhariu
dhe Muslimi.

1. Buhariu, "Libri i larjes rituale në pjesën që ka të bëjë me dikë që ka kryer
marrëdhënie seksuale dhe e ka përsëritur atë." Transmetohet nga Enes se i Dërguari i
Allahut, s.a.v.a., i vizitonte gratë e tij në një orë gjatë natës ose ditës dhe i vizitonte të
njëmbëdhjetat prej tyre. Ai tha:
"E pyeta Enesin," A kishte ai forcë për këtë? " Enes u përgjigj: "Ne kemi thënë se ai
kishte forcë për tridhjetë (gra)".

Le ta analizojmë së bashku këtë hadith të rremë që portretizon praktikën e të
Dërguarit të Allahut, nga i cili mund të konkludohet se kishte dëshirë të pangopur për
seks, se ai kishte kryer marrëdhënie seksuale me njëmbëdhjetë gra në vetëm një orë
dhe se ai iu afrua një gruaje tjetër ndërkohë që akoma mbi të ishin gjurmë të
sekrecioneve nga gratë e mëparshme. Lexues i dashur me këto thuhen në sahihët e
tyre ty nuk të lihet asnjë rrugë tjetër, përveçse të krijosh një imazh dhe të mendosh:
"Si mundet një burrë të kërcejë mbi gruan e tij si një kafshë, pa asnjë paralojë dhe
skofiaritet?"

Dihet që edhe në mesin e kafshëve ka rend, meqë ato fillimisht - para se të lëshohen
në marrëdhënieve seksuale – krijojnë një afërsi duke u shoqëruar mes vete me
butësi dhe vardisje gjatë një periudhe të caktuar, sepse edhe ato kanë nevojë për
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parapërgatitje. Si mund të sillet Profeti ynë i madh, s.a.v.a., në këtë mënyrë? Zoti i
mallkoftë dhe i dënoftë për trillimet e tyre!
Arabët e asaj kohe, madje edhe sot, ishin krenarë për fuqinë e tyre seksuale, duke
menduar se kjo ishte një shenjë e maskulinitetit. Ata i atribuan këto anekdota të
Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., prandaj, duke ia atribuar atij sjelljet që Allahu i kishte
ndaluar. Allahu thotë: "Mos iu afroni grave tuaja si kafshë, por bëni diçka që do t'ju
afrojë mes veti".

Falë transmetimeve të tilla, armiqtë e Islamit sulmojnë Profetin duke e përshkruar atë
si një njeri që ka etje të pashuar për seks dhe për gra.
A mund të pyesim Enes ibn Malikun, transmetuesin e hadithit, si arriti në këtë
informacion, kush i tha se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., kishte një marrëdhënie intime
me të gjitha gratë e tij brenda një ore?

Nëse i Dërguari, s.a.v.a., ia kishte zbuluar këtë sekret atij? A është e dinjitetshme që
kushdoqoftë prej nesh t’i tregojë një tjetri për marrëdhëniet tona seksuale me gratë?
Apo se këto infomracione atij ia dhanë gratë e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.? A
është e dinjitetshme për gratë myslimane t'u tregojnë njerëzve të tjerë për aktet e tyre
seksuale apo, Enesi e ka shoqëruar të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a. në jetën e tij
private?

Kërkojmë strehim tek Allahu nga ndihmuesit e shejtanit! Mallkimi i Allahut qoftë mbi
gënjeshtarët!
Nuk kam asnjë dyshim se sundimtarët umajadë dhe abasidë ishin lakmitarë dhe
dëshironin shumë gra dhe vajza, dhe për këtë arsye, ata shpikën histori të tilla për t’u
amnistuar nga mëkatet e tyre.

2. Buhariu transmeton në librin e 3 -të të Sahihut, f. 132. se Aishja, gruaja e të
Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., tha:
“Gratë e të Dërguarit të Allahut i dërguan Fatimen, vajzën e tij, tek ai (d.m.th., te i
Dërguari i Allahut, s.a.v.a.). Ajo kërkoi leje për të hyrë, ndërsa ai ishte mbështetur për
trupin tim me një mantel. Ai e lejoi atë të hyjë, kështu që ajo i tha: 'O i Dërguari i
Allahut, gratë e tua më kanë dërguar te ti, duke të kërkuar që të jesh i drejtë me to kur
bëhet fjalë për vajzën e Ebu Kuhafës (Aishes).' Unë qëndrova e qetë.  Ai i tha Fatimes,
‘Fëmija im i dashur, nuk e do atë që unë dua?’ Ajo u përgjigj: ‘Po.’ Ai tha: ‘Atëherë
duaje atë ...’

Hadithi vazhdon deri në pikën ku gratë e të Dërguarit të Allahut dërgojnë një mesazh
tjetër, këtë herë përmes Zejneb bint Jahshit, gruas së Profetit, duke i bërë thirrje që të
jetë më i prirur ndaj vajzës së Ebu Bekrit.
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Ajo shkoi për ta parë ndërsa ai ishte shtrirë me Aishen e mbuluar me një mbulesë,
ashtu siç e kishte gjetur vajza e tij Fatimeja. Ajo insistonte duke kërkuar nga i
Dërguari i Allahut, s.a.v.a., të ishte më i drejtë dhe duke ia tërhequr vërejtjen për
raportetet e tij nda Ajshen, të ndryshëm në raport me gratë e tjera, ndërsa pas kësaj
filloi ta sulmonte dhe ofendonte Aishen, e cila poashtu u soll në të njëjtën mënyrë
ndaj Zejnebës, derisa nuk u qetësa. Ndaj kësaj skene Profeti tha duke qeshur: "Ajo
është vajza e Ebu Bekrit."
Çfarë mund të them për këtë transmetim të shëmtuar që përshkruan të Dërguarin e
Allahut, s.a.v.a., se ai është një person që ndjek pasionet e tij dhe nuk tregon drejtësi
ndaj grave të tij. Edhe pse thuhet në Kuran, "Nëse keni frikë se nuk do të jeni të drejtë
me to, atëherë martohuni vetëm me një grua ose jetoni me ato që keni në pronësi".

Si mundet që i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., ta lejojë vajzën e tij Fatimen, Princeshën e
Grave, të hyjë ndërsa ishte shtrirë me gruan e tij nën të njëjtën mbulesë dhe t’i
thoshte asaj: “O fëmija im, a nuk e do atë që unë dua … ”Në mënyrë të ngjashme
vepron edhe pakë më vonë kur në dhomën e tij futet edhe Zejnebja, ndërkohë që kjo e
fundit e qortonte të ishte më i drejtë, ai qeshi dhe tha: “Ajo është vajza e Ebu Bekrit.”
Shikoni, lexues i nderuar, si ia mveshin të Dërguarit të Allahut këtë sjellje përbuzëse
dhe çfarë fjalësh i mveshin , atij që është simbol i drejtësisë dhe barazisë në të drejta
dhe moral. Ata e përshkruajnë të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., si një që i dha pak
rëndësi karakterit fisnik, si dikush që nuk di për vyrtyte dhe maskulinitetin ideal.

Shikoni, lexues i dashur, kjo sjellje duhet të dërgohet në zotërim, si të thuash dhe
çfarë fjalësh i transkriptojnë atij, atij që është simboli i drejtësisë dhe i barazisë. Ata e
lidhin Dërguarin e Zotit, s.a.v.a., si një që i dha pak rëndësi karakterit të drejtë, duke
mos ditur ndershmërinë dhe maskulinitetin ideal.
Fatkeqësisht, ka shumë hadithe të tilla në Sahihët e Ehli Sunetit, ku motivi i
transmetuesve të tyre është në dukje i mirë për disa prej sahabëve, veçmas për
Aishen, sepse ajo është vajza e Ebu Bekrit, dhe me këtë, me apo pa vetëdije,
poshtërohet i Dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të,  pikërisht
ashtu siç e thashë, shpikja e haditheve të tilla është vetëm për ta ulur madhështinë e
personalitetit të të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a. ka edhe hadithe të tjera të këtij lloji.

3.  Muslimi në Sahihun e tij, në pjesën që flitet për vyrtytet e Osman bin Afanit,
trnasmeton se Ajsheja dhe Osmani kanë thënë:
“Ebu Bekri kërkoi leje të hynte te i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., dei sa ai qëndronte
shtrirë me Ajshen i veshur me veshje gjumi në shtrat. Mandej i Dërguari, s.a.v.a.a, ia
plotësoi nevojat e tij dhe ai u largua. Pas tij lejen për të hyrë te i Dërguari, s.a.v.a., e
kërkoi Osmani, me ç’rast i Dërguari, s.a.v.a., u ngrit duke e pritur ulur duke i thënë
Ajshes: “Mblidhe veshjen tënde rreth trupit. “Unë e kreva punën time me të dhe dola
nga aty” – thotë Osmani.
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Ajsheja thotë: “O i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., si m’u duk mua, unë nuk vërejta se ti u
turpërove nga Ebu Bekri dhe Omeri, ndërsa turpërohesh nga Osmani”?
I Dërguari i Zotit u përgjigj: “Osmani është një njeri shumë i turpshëm. Kisha frikë se
nëse e lejoja të hynte dhe unë të qëndroja në atë gjendje, ai nuk do t’i shpaloste
problemet e tij ”.

Allahu i poshtëroftë Benu Umejët që vazhduan ta poshtërojnë të Dërguarin e Allahut,
s.a.v.a., me qëllim të ngritjes së statusit të udhëheqësve të tyre!

4. Në Sahihun e tij, në kapitullin "Këshilla ose urdhëri për të marrë gusul pas
marrëdhënieve seksuale me gratë ", gjejmë këtë transmetim nga Muslimi
:Transmetohet nga Aishja se ndërsa ajo ishte ulur në praninë e të Dërguarit të Allahut,
s.a.v.a., erdhi një burrë dhe e pyeti:
“Nëse gusuli është i detyrueshëm për të dy personat që kanë kryer marrëdhënie
seksuale dhe kur ai ndihet përtac për t’u pastruar, si të veprohet me atë rast? " I
Dërguari i Zotit u përgjigj: "Më ndodh mua dhe asaj (duke aluduar në  Aishen), pastaj
lahemi më vonë."
(Sahihu i Muslimit, vëll. 1., fq. 187.)

Ju lë juve lexues të dashur që vetë ta vlerësoni këtë hadith, nëse i Dërguari i Allahut,
s.a.v.a., i lejon vetes të shkojë aq larg sa të diskutojë me njerëzit e tjerë për
marrëdhëniet personale seksuale me gruan e tij, madje edhe në prani të saj. Sa
shumë hadithe të tilla janë transmetuar në llogari të Aishes, vajzës së Ebu Bekrit që e
nënvlerësojnë pozitën e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.
Sipas disa legjendave, ai i vinte faqen e tij në faqen e saj, ndërkohë që ajo shijonte
vallëzimin e zezakëve në një gjendje të tillë, dhe në raste të tjera ai e mbante mbi
supet e tij. Përndryshe, ai do të garonte me të dhe ajo do ta mundte atë në mënyrë që
i Dërguari i Zotit, s.a.v.a., të priste që ajo të fitonte në peshë, në mënyrë që ai t’ia
kalonte asaj në vrapim, duke i thënë: "Ky është barazim".

Në një rast tjetër, thuhet se ai do të mbështetej mbi të nga mbrapa, ndërkohë që në
shtëpinë e tij disa gra iu binin defave dhe instrumenteve të tjera djallëzore, ndërsa
Ebu Bekri do t'i kritikonte që të dy.
Sa shumë hadithe të tilla janë transmetuar në Sahihët, qëllimi i vetëm i të cilëve është
të degradojnë të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., si hadithet që pretendojnë se i Dërguari
i Allahut iu nënshtrua magjisë duke mbetur për një kohë i pavetëdijshëm për atë që
thoshte dhe bënte. Ai mendoi se kishte bërë seks me gratë e tij, ndërkohë që kjo nuk
kishte ndodhur.
(Sahihu i Buhariut, vëll. 4., fq. 68.; vëll. 7., fq.29.)
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Hadithet e tjera pohojnë se një nga shprehitë e tij ishte seqëndronte i papastër
(xhunub) në mëngjeset e Ramazanit, (Sahihu i Buhariut, vëll. 2., fq. 232. i 234. ) se
gërhiste ndërsa ishte në gjumë, kështu që zgjohej dhe falej pa marrë abdes. (Sahihu i
Buhariut, vëll. 1., fq. 44. i 171.)
Ne gjithashtu hasim në transmetime në të cilat thuhet se ai harronte gjatë lutjes se
sa reqate i kishte falur. (Ibid, vëll. 1., fq. 123.; Ibid, vëll. 11., fq. 65. )
Për më tepër, i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., nuk e dinte se çfarë fati e pret atë në Ditën e
Gjykimit dhe nuk e dinte se çfarë do të ndodhë me të. (Ibid., vëll. 2., fq. 171.)
Pastaj, ai urinonte në këmbë, ndërkohë që shoku i tij largohej prej tij për ta lënë
vetëm, mirëpo, kinse, ai do ta kthente atë që të ishte pranë tij derisa të përfundonte
urinimin. (Sahihu i Muslimit, vëll. 11., fq. 157.)

Po, i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., e trajtoi gruan e tij Aishen aq njëanshëm saqë madje i
urdhëroi të gjithë myslimanët përfshirë edhe veten të kërkonin gjerdanin e saj që ajo
kishte humbur. Ata nuk kishin as ujë me vete, andaj të pranishmit u ankuan për
sjelljen e Aishes, pas së cilës babai i saj erdhi tek i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., dhe e
kritikoi atë. Kjo kishte ndodhur ndërsa i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., ishte duke fjetur në
krahun e saj. Po ju sjellim transmetimin e detajuar:

Buhariu në Sahihun e tij, në kapitullin mbi tejemumin tregon se Aishja tha: “Ne u
nisëm me të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., në një nga udhëtimet e tij. Arritëm në Bida
ku humba gjerdanin tim. Pastaj i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., filloi ta kërkonte veprim
ky që u ndoqë edhe prej njerëzve të tjerë. Nuk kishte ujë të pijshëm as aty pranë e as
që  njerëzit ,kishim marrë me vete. Njerëzit filluan t’i afrohen Ebu Bekrit dhe t’i thonë:
‘A nuk e shihni se çfarë bëri Aishja. Ajo punësoi të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a.,  dhe
njerëzit e tjerë për ta kërkuar gjerdanin e saj, ndërsa këtu nuk ka uj. ’Ebu Bekri shkoi
te i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., duke e parë atë duke pushuar me kokën mbështetur
për kofshën e saj, ku edhe e kishte zënë gjumi. Ai i tha asaj: "Ti e ke kapur të
Dërguarin e Allahut, s.a.v.a.,  dhe njerëzit e etur që nuk mund të gjejnë ujë".
Pastaj ajo tha:
‘Babai im vazhdoi të më kritikonte aq sa donte Allahu të më kritikonte mua, dhe
pastaj filloi që me dorën e tij të më godiste në kofshë. Asgjë nuk më pengoi të lëvizja
përveç se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., i cili flinte në prehrin tim. Ai fjeti deri në
mëngjes. Nuk kishte ujë përreth, kështu që Allahu i Madhëruar shpalli ajetin e
tejemumit dhe ata morën tejemum. "
Asiyad ibn El-Huday, një nga udhëheqësit, tha:
"Ky nuk është bekimi i parë për ju, o anëtarë të shtëpisë së Ebu Bekrit", ndërsa
Ajsheja pas kësaj tha: “Ne e detyruam devenë të ngritet, në të cilën rëndom shaloja
unë, nëdrsa nën të gjeta gjerdanin tim”.
(Sahihu i Buhariut, vëll. 1., fq. 86.)
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A mund të besojë ndonjë besimtar që është i vetëdijshëm për Islamin se i Dërguari i
Allahut, s.a.v.a., ishte aq neglizhent ndaj namazit,  saqë i punësoi të gjithë
muslimanët, madje edhe në një vend ku nuk kishte as ujë, ta kërkonin gjerdanin e
gruas së tij? Që mandej t’i lë muslimanët që brengoseshin për namazin, t’i
ankoheshin Ebu bekrit, ndërkohë që njerëzit i ankoheshin Ebu Bekrit, ai ishte në
gjumë dhe nuk ishte plotësisht në dijeni të hyrjes së Ebu Bekrit, kritikave të tij dhe
goditjeve të tij në kofshën e Ajshes. Si është e mundur që i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,
të lërë njerëzit duke kërkuar gjerdanin kur kishte mungesë uji dhe në momentin kur
ishte koha për namaz, ndërkohë që ai të flinte në prehrin e gruas së tij?!

Nuk ka dyshim se ky transmetim u shpik gjatë kalifatit të Muavijes dhe nuk ka
kurrfarë baze. Përndryshe për të shpjeguar një ngjarje si kjo në të cilën të gjithë
sahabët ishin të pranishëm përveç Omer ibn Hattabit, meqë ai nuk dinte për
tejemumin kur u pyet për të, siç transmetohet nga Buhariu dhe Muslimi në Sahihët e
tyre, në pjesën për tejemumin.
Gjëja e rëndësishme në gjithë këtë është të kuptoni se komplotet kundër të Dërguarit
të Allahut, s.a.v.a., ishin qëllimkqia, madje deri në atë masë saqë askush prej nesh
sot, përkundër korrupsionit dhe imoralitetit (i cili është përhapur si në det ashtu edhe
në tokë), personalisht nuk do të ishte i kënaqur nga kjo formë sjelljeje dhe veprimi. Si
mund të lejohet atëherë për personin më të madh të njohur në historinë njerëzore
dhe që përfaqëson personin të cilin Allahu i Plotfuqishëm e ka sfiduar dhe e ka bërë
më të mirin për nga shprehitë dhe karakteri.

Sipas mendimit tim, intrigat kishin filluar tashmë pas Haxhit Lamtumirës dhe pasi i
Dërguari i Allahut, s.a.v.a., e kishte caktuar Aliun si pasardhës të tij në ditën e Gadir
Humit.
Ata që kishin dëshirë të madhe për udhëheqje e dinin se mënyra e vetme për ta për ta
kundërshtuar zgjedhjen e Hz. Imam Aliut ishte opozitarizmi dhe rebelimi, pavarësisht
sa u kushtonte atyre, edhe nëse do të thoshte kthim në besimin e vjetër.

Prandaj, duket e dëshirueshme interpretimi i ngjarjeve që filluan me kundërshtimin e
të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., në të gjitha urdhëresat e tij. Kjo filloi me parandalimin
e lënies së testamentit nga ana e tij e deri në zgjedhjen e Osamas si komandant i
ushtrisë, për ngurrimin e tyre për t'u bashkuar me ushtrinë e të Dërguarit të Allahut,
s.a.v.a. Për më tepër, është e rëndësishme të interpretohen ngjarjet pasi ai la këtë
botë, që nga detyrimi i njerëzve që të betohen për besnikëri dhe kërcënimet për
djegien e pronës  së disidentëve, midis të cilëve ishin Hz. Fatimja, Hasani dhe
Huseini.

Ngjajshëm me këtë është edhe të ndaluarit e transmetimit të haditheve të të
Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., djegia e librave që përfaqësonin sunetin e të Dërguarit të
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Allahut, s.a.v.a., kufizimi i lëvizjes së sahabëve në mënyrë që ata të mos përhapin
hadithet e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.
Pra, gjithashtu më duket e nevojshme të përmend vrasjen e sahabëve të cilët
refuzuan t'i paguajnë zekat Ebu Bekrit, sepse ai nuk ishte kalifi të cilit ata iu betuan
në përputhje me udhëzimin e të Dërguarit të Zotit.
Duhet përmendur gjithashtu mohimin e së drejtës së Fatimes për pronën e Fedekut
dhe pjesën e saj në humës (një lloj zekati që i jipej vetëm familjes së të Dërguarit të
Allahut, s.a.v.a.).

Duke refuzuar të gjitha argumenteve të saj është i ngjashëm edhe largrimi i Imam
Aliut nga çdo pozitë ose funksion, ndërkohë që ato iu caktoheshin të korruptuarve
dhe hipokritëve të Ben Umejës, ndërsa ishte ndaluar t’i bëhej homazh trupit të të
Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., tentimi për ta hequr emrin e tij nga ezani dhe ekspozimi i
Medinës ndaj ushtrisë së të pafeve gjatë së cilës ata vepruan aty sipas tekave të tyre,
ndërsa kishte ndodhur në periudhën pas sulmit në shëtpinë e shenjtë – Bejtullahun,
duke e djegur dhe rrafshuar për tokë, veprim ky i shoqëruar edhe me vrasjen e
ashabëve që ishin brenda Bejtullahut.

Vlen të theksohet vrasja e pasardhësve të të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., duke i
mallkuar dhe fyer ata, dhe duke i detyruar njerëzit të bëjnë të njëjtën gjë. Vrasja dhe
dëbimi i atyre që ushqenin dashurinë për Ehli Bejtin dhe që i ndiqnin ata. Këto sjellje e
veprime shkuan deri aty sa feja e Allahut u bë burim argëtimi, objekt talljeje dhe
Kur’ani u bë çështje e nënçmimit. Ky komplot vazhdon edhe sot e kësaj dite.
Ndikimet dhe goditjet e tij janë ende të përhapura në umetin islam dhe do të jenë të
tilla për aq kohë sa ka muslimanë të cilët janë të kënaqur me Muavijen dhe Jezidin,
të cilët do t'i justifikojnë veprimet e tyre në bazë të faktit se ata kanë bërë gjykimet e
tyre të pavarura (ixhtihad) dhe se për këtë ata do të kenë shpërblime nga Allahu i
Lartësuar.

Përderisa ka nga ata që shkruajnë libra dhe artikuj kundër Shiave të Ehl-Bejtit në
haremin e Bejtullahut dhe në sezonin e Haxhit, komploti do të vazhdojë dhe do të
ketë vazhdimësinë e tij për aq kohë sa Allahu e lejon.
Unë nuk jam në gjendje të hulumtoj gjithë planin, as të përfshij të gjitha detajet e tij,
por do të bëj përpjekjet e mia të modeste në qëllimin më të mirë për ta distancuar të
Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., nga traditat poshtëruese të turpshme që i atribuohen, në
mënyrë që të mbroj nderi dhe pagabueshmërinë e tij.

Unë do të përpiqem të bind muslimanët e arsimuar dhe me mendje të lirë se ky
Profet, të cilin Allahu e dërgoi për udhëzimin e të gjithë gjinisë njerëzore dhe të cilin ai
e bëri një hënë të ndritshme në një natë të errët, se ai , në mesin e njerëzve, është më
i madhi, më i pastri, më fisniku, më i lartësuari, më i përsosuri të cilin Allahu e ka
krijuar ndonjëherë. Është e pamundur që ne të heshtim kundër transmetimeve të tilla.
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transmetime të tilla nuk kanë qëllim tjetër veçse të degradojnë dinjitetin e tij dhe të
zhvlerësojnë statusin e tij.

Ne nuk jemi dhe kurrë nuk do të jemi të kënaqur me transmetime të tilla, edhe nëse
Ehli Suneti ve-l-Xhemat është dakord me to dhe nëse ata i transmetojnë ato në
sahihët dhe musnedet e tyre. Nëse të gjithë njerëzit e vdekshëm në tokë pajtohen me
ta, fjalët e Allahut: "Dhe ju jeni me të vërtetë me shprehi më të lartësuara", është
gjykimi përfundimtar, ndërkaq gjithçka tjetër është është gënjeshtër dhe supozim i
gabuar.
Ky është qëndrimi i shiave në lidhje me udhëheqësin dhe pararojën e të gjitha
qenieve njerëzore, atë të cilit Allahu i ka dhënë fuqinë për ta çliruar njeriun nga
verbëria dhe bredhja, ai që e çon njerëzimin drejt sigurisë, paqes dhe qetësisë, andaj
persiatni për këtë, ju që jeni të arsyeshëm.

61



Çfarë thotë Ehl-Zikri për të Dërguarin e Allahut (s.a.v.a.)

Hz. Imam Aliu në “Shtegun e elokuencës”  thotë:
“Ai e dërgoi atë kur njerëzit endeshin të hutuar dhe endeshin në fatkeqësi. U joshën
nga epshet, ndërsa lajthitja mori dhenë. Injoranca i bëri ata krejtësisht budallenjë. Ata
u hutuan nga mosqëndrueshmëria e gjërave dhe fatkeqësitë e injorancës. Atëherë
Profeti - paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe pasardhësit e tij të pastër e
të nderuar! - bëri më të mirën, duke u dhënë atyre këshilla të sinqerta, duke ndjekur
vet Rrugën e drejtë dhe duke i ftuar në urtësi dhe këshilla të mira. "

"Vendbanimi i tij është më i miri nga të gjitha vendet, dhe origjina e tij është më
fisnike ndër origjinat e të gjithëve në minierat e fisnikërisë dhe djepin e sigurisë.
Zemrat e të virtytshmëve janë të prirura drejt tij dhe frerët e shikimit i drejtohen atij.
Me të, Allahu varrosi ligësinë reciproke dhe shuajti rebelimet e zjarrta. Ai i bashkoi
ata si vëllezër dhe i ndau ata që ishin së bashku. Nëpërmjet tij, Ai i lartësoi ata nga
shtresa e poshtme dhe i përuli ata nga pjesa e sipërme. Fjalimi i tij është i qartë,
ndërsa heshtja e tij është si të fliste.”
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Për Ehli-bejtin

Kush janë Ehli Bejti?

Allahu i Lartësuar thotë:
"Allahu dëshiron prej jush, o familje e Profetit, të largojë mëkatet dhe t’iu pastrojë
plotësisht". (Ahzab, 33)

Ehli Suneti thotë se ky ajet u zbrit dhe aludon në gratë e të Dërguarit të Allahut,
s.a.v.a., ndërsa argumentet e tyre janë ajeti që i paraprin dhe ajeti që vjen pas tij. Në
përputhje me pretendimet e tyre, Allahu i Lartësuar, kështu e largoi papastërtinë nga
gratë e Profetit dhe i pastroi plotësisht ato.
Nga ehli suneti ka edhe të atillë që listës së grave ia shtojnë edhe Aliun, Fatimen,
Hasanin dhe Huseinin.
Por e vërteta është në përputhje me atë që është transmetuar dhe në përputhje
melogjikën e shëndoshë dhe faktet historike që hedhin poshtë këto pretendime e
shpjegime.

Kjo është kështu ngase ehli sunetinë Sahihët e tyre transmeton se ajeti i shpallur
përkonte me pesë persona: Muhammedin, Aliun, Fatimen, Hasanin, Huseinin dhe se
Allahu për vete i identifikon si persona të ndershëm dhe fisnikë, në frymën e ajetit të
shpallur me rastin kur ai i tuboi nën veladonin e tij Aliun, Fatimen, hasanin dhe
Huseinin. Atëherë tha: “O Allahu im, ky është Ehli bejti im, mënjano prej tyre çdo
papastërti dhe pastroi plotësisht”. Këtë ngjarje e transmetuan shumë dijetarë të Ehli
sunetit, si në vijim:

1.Muslim Sahihun e tij, 2/368, 7/130
2. Tirmidhiu në sahihun e tij, 5/330
3. Musnedi i Imam Ahmed ibn Hanbelit, 1/330
4. Mustedraku i Hakimit, 3/133, 147 dhe 2/416
5. Hesaia i Imam Nesaiut, fq. 49
6. Tahlis az Dhehebiu, 2/150
7. Mu’xham al Tatorani, 1/65
8. Shavahid al Tanzil, Hakim Al Haskani, 2/11
9. Al Buhari në historinë e madhe, 1/69
10. Al Isaba, Ibn Haxhar al Askalani, 2/502
11. Tezkira al Havas Ibn Al Xhevzi, fq. 233.
12. Tefsiri i Fahrudin Raziut, 2/700
13. Janabia al Mevde Qanduzi al Hanafi, fq. 107.
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14. Munakib Havarzimi, fq. 23.
15. Al Sira, Halabi, 13/212
16. Al Sira Dehelanija, 3/324
17. Asad al Gabe, Ibn Asir, 2/12
18. Tefsir al Taberi, 22/6
19. Al Pur al Mensur, al Sujuti 5/198
20. Tarih ibn Asakir, 1 /185
21. Tefsir al Kashaf, al Zamahsheri, 1/193
22. Ahkam al Kur'an, ibn Arebi 2/166
23. Tefsir al Kurtubi, 14/182
24. As Sava'ik al Muhrika, Ibn Haxher, fq. 85.
25. Al Isti'ab ibn Abd al Barr, 3/37
26. Al 'Akd al Farrid Ibn Abd Rabbih, 4/311
27. Muntahab Kanz'ul 'Ummal, 5/96
28. Masabih al sunnet Bajvi, 4/183
29. Esbabul Nuzul, al Vahidi, fq. 203.
30. Tefsir Ibn Kethir, 3/483

Përveç këtyre, ka edhe shumë ulema të tjerë të Ehli Sunetit që e përmendin këtë
hadith,  mirëpo në këtë rast nuk kemi mundësi t’i përmendim të gjithë.
Edhe pse të gjithë personat e pranojnë se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., e sqaroi këtë
ajet, cili është atëherë kuptimi i fjalëve të sahabëve të tjerë ose pasardhësve ose
komentatorëve të tyre që duan t'i interpretojnë këto vargje në kundërshtim me
interpretimin e Allahut, dhe të Dërguarit të Tij, s.a.v.a., duke synuar kënaqësinë e
Muavijes.

Në mënyrë të ngjashme, i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., i identifikoi ata në raste të tjera
duke specifikuar se ata ishin Ehli Bejti i tij dhe jo dikush tjetër. Kjo ndodhi kur Allahu i
Lartësuar shpalli ajetin:
“Ejani, ne do t’i thërrasim bijtë tanë dhe bijtë tuaj, gratë tona dhe gratë tuaja, do të
vijmë edhe ne, dhe ne do të lutemi me gjithë pasion që mallkimi i Allahut të bie mbi
ata që nuk thonë të vërtetën. ” Ali Imran

Për këtë ai thirri Aliun, Fatimen, Hasanin dhe Huseinin dhe tha: "Këta janë fëmijët
tanë dhe gratë tona, ndërsa ju tani sillni fëmijët tuaj dhe gratë tuaja".

Në pajtim me rivajetin e Muslimit, ai ka thënë:
“O Allah! Ky ëshë Ehli Bejti im”. (Sahihu i Muslimit, vëll. 5., fq. 121.)
Dijetarët e ehli sunetit dhe xhematit të cilët i përmenda më parë, si burime të hadithit
në fjalë, pajtohen se ajeti është shpallur në lidhje me personat e lartëpërmendur
(Allahu qoftë i kënaqur me të gjitha ata).
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Për më tepër, të gjitha gratë e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., e dinë intencën e ajetit
në fjalë dhe në pajtim me këtë, asnjëra nga to në asnjë rast nuk ka pretenduar të
thotë se i takon Ehli Bejtit, ndërsa ndër më të njohurat prej tyre janë: Ajsheja dhe
Ummi Selemja. Secila prej tyre ka thënë se ajeti i dedikohet ekskluzivisht të Dërguarit
të Allahut, s.a.v.a.,, Aliut, Fatimes, Hasanit dhe Huseinit.
Muslimi, tirmidhiu, Hakimi, taberiu, Sujutiu, Zabeni, Ibn Atiri e tj., kanë transmetuar
pajtueshmërinë e grave të të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.,, me këtë konstatim,
gjegjësisht se ky ajet është shpallur duke pasur për preteks këta pesë persona.

Kësaj mund t’ia shtoj edhe faktin se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., ka mënjanuar çdo
dyshim dhe se në tërësi e ka zgjidhur këtë problem, ngase e dinte se muslimanët
mund ta lexojnë Kur’anin dhe ta trajtojnë Ehli Bejtin në kontekstin e ajeteve, para dhe
pas ajetit në të cilët përmenden gratë e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.,, andaj Ai edhe
nxitoi t’ia dëshmonte këtë fakt umetit të tij ashtu që për gjashtë muaj me radhë, pas
shpallje ssë këtij ajeti, para çdo namazi do të kalonte përskaj derës së Aliut, Fatimes,
Hasanit dhe Huseinit duke iu drejtuar me fjalët: “Allahu dëshiron nga ju, oj Familja e
të Dërguarit, që t’ua heq mëkatet dhe që t’ju pastrojë tërësishtë”, andaj eni në namaz
dhe Allahu u mëshiroftë mbi ju!” ky fakt është shënuar në shumë burime.

1. Sahih Tirmidhi, 5/31
2. Mustedrak Hakim, 3/158
3. Talhis Zehebi
4. Masnad Ahmed ibn Hanbel, 3/259
5. Ibn Asir Esed al Gahl, 5/521
6. Shavahid al Tenzil, Haskani, 2/11
7. Durrul-mensur, Sujuti, 5/199
8. Tefsir Taberi, 12/6
9. Ansab al Ashraf, Baladhuri, 2/104
10. Tefsir Ibn Kethir, 3/483
11. Maxhma al Zavaid Hajsani, 9/168

Kur kësaj liste ia shtojmë edhe Imamët e Ehli bejtit dhe të dijetarëve shia, të cilët nuk
kanë asnjë dyshim sa i përket ajetit në fjalë dhe se ai ekskluzivisht përkon në pesë
këta anëtarë të zgjedhur, atëherë apsolutisht nuk ka vend për dyshimin e atyre që nuk
pajtohen me këtë, ndërsa të tillë mund të jenë vetëm se armiqt e Ehli Bejtit, sikur janë
pasardhësit e Muavijes dhe benu Umejes, të cilët dëshironin që ta zvetnonin dritën e
Allahut me gojët e tyre. Allahu e ka përsosur dritën e Tij, edhe nëse këtë e urrejnë
jobesimtarët.
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Ata që ajtet i interpretojnë ndryshe nga interpretimi i të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.,,
ata nuk janë gjë tjetër veç se shërbëtor të sundimtarëve umajad dhe abasid. Ata,
madje edhe sot, edhe pse të maskuar nën velon e fukahave dhe dijetarëve, janë ata
që e urrejnë Hz. Imam Aliun. Tutje, rezoni tregon se ajeti mbi pastërtinë nuk i
prëfshinë gratë e të Dërguarit  e Allahut, s.a.v.a.

1) E marrim për ilustrim nënën e bisimtarëve Ajshen, e cila siç thuhet në
transmetimet e tyre, ishte gruaja më e dashur dhe më e afërta e të Dërguarit të
Allahut, s.a.v.a., aq sa gratë e tjera ia kishin zilinë dhe për këtë i dërgonin delegacione
duke ia tërhequr vërejtjen se ai ishte më i prirur ndaj Ajshes në dëmë të grave të tjera.
Askush nga fansat e saj, që nga ditët e para e deri te gjeneratat e mëvonshme nuk
pati guximin të thotë se Ajsheja ishte nën veladon në ditën kur u shpallë ky ajet.
Meqë Profeti i Shenjtë në fjalimet dhe veprimet e tij, me të vërtetë gjithmonë ishte i
vetëdijshëm, i urtë dhe i arsyeshëm, ai ishte i tillë edhe kur i tuboi anëtarët e Ehli
Bejtit nën mantelin e tij dhe se kur nëna e besimtarëve, Ummu Selemja kërkoi të
qëndronte me ata nën mantelin e tij, ai e parandaloi atë me fjalët: "Ju jeni në rrugën e
duhur, por nuk keni vend nën mbulesë".

2) Përgjithësisht, kuptimi specifik i ajetit na shpie në pagabueshmërinë, ndërsa heqja
e papastërtive nënkupton fshirjen e të gjitha mëkateve të mosbindjes, si dhei
gabimve të mëdha dhe të vogla.
Kjo është veçanërisht kështu nëse kësaj i shtojmë pastrimin nga Allahu i Lartësuar.
Nëse myslimanët pastrohen me ujë ose me pluhur gjatë tejemumit, një pastrim ky që
është vetëm trupor, atëherë Allahu i pastroi Ehli Bejtin në një kuptim shpirtëror, në të
cilin intelektet, mendimet dhe zemrat e tyre pastrohen, duke mos lënë vend për
hamendësime satanike, as për ndonjë akt mosbindjeje. Ata bëhen absolutisht të
pastruar, të pastër dhe besnikë vetëm ndaj Krijuesit dhe Mbështetësit të tyre në çdo
aktivitet dhe pasivitet.

Në të gjitha rastet, secili nga këta persona të pastruar ishte dhe mbetet një shembull
për njerëzimin në adhurim, sinqeritet, devotshmëri, guxim, dëlirësi, burrëri ... Të gjithë
ata u privuan nga dëshira për këtë botë, duke kërkuar afërsinë e Zotit.
Historia nuk ka regjistruar ndonjë gabim apo keqbërje gjatë gjithë jetës së tyre.
Për këtë rast le të kthehemi te shembulli i parë, te gruaja e të Dërguarit të Allahut,
s.a.v.a., Aishja e cila arriti një pozitë dhe popullaritet të lartë që asnjë nga gratë e tjera
të tij nuk e kishte, edhe nëse do të përmblidheshin vlerat e gjitha grave të tjera të të
Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.,, ato nuk do të ishte në gjendje ta arrinin as një të dhjetën
e statusit të Aishes. Në fakt kështu thotë Ehli Suneti për Ajshen, madje deri aty sa
konsiderojnë se gjysma e besimit mund të mësohet nga vet ajo.

Nëse i përkushtohemi të vërtetës pa asnjë paragjykim apo mashtrim, a është e
arsyeshme të mendojmë se ajo u pastrua nga mëkati dhe mosbindja, apo se Allahu i
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Madhëruar e tërhoqi mbrojtjen e tij prej saj, pas vdekjes së të Dërguarit të Allahut,
s.a.v.a?! Le ta shqyrtojmë këtë realitet së bashku.
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Ajsheja gjatë jetës së të Dërguarit të  Allahut, s.a.v.a.,

Nëse analizojmë jetën e saj me burrin e saj, të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., do të
gjejmë gabime dhe padëgjueshmëri të shumta të saj, sepse ajo shpesh komplotonte
me Hafsën kundër të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., kur ato në një rast, e detyruan atë
për t’i ndaluar vetes atë që e ka lejuar Allahu i Lartësuar, siç transmetohet nga
Buhariu dhe Muslimi. Ata o gjithashtu debatuan me të në mënyrë që, siç
transmetohet në sahihët dhe tefsirët sunit , dhe vetë Allahu i Madhëruar përmendi dy
incidente të tilla në Librin e tij të Shenjtë. Zilia i pushtoi aq shumë mendjen e saj sa
që ajo në praninë e tij u soll pa respektin dhe nderin e nevojshëm.

Në një rast, kur i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,  përmendi Hz. Hatixhen, ajo i tha:

“Si mund të jetë Hatixhja më e mirë se unë, kur Allahu të ka dhënë (grua) më të mirë
se ajo (më të re). Ajo ishte një plakë me faqe të kuqe ”.
(Sahihu i Buhariut, vëll. 4., fq. 231., kapitulli “martesa e të Dërrguarit të Allahut me
Hatixhen”, gjithashtu e transmeton edhe Mislimi.)

I Dërguari i Zotit u zemërua aq shumë sa iu ngritën edhe flokët e kresë.
Në një rast tjetër, njëra nga nënat e besimtarëve i dërgoi një tas me ushqim të
Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., dhe ai ishte në dhomën e Aishes. Aishja e theu tasin së
bashku me ushqimin.
(Sahihu i Buhariut, vëll. 6., fq. 157.)

Në rastin e tretë, ajo i tha të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a. "Ti je ai që i thotë vetit i
Dërguari i Allahut!"
Dhe në një rast tjetër ajo u zemërua me të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., duke thënë:
"Bëhu i drejtë!"
(Ihja ulum al din, Gazali, vëll. 2., fq. 29.)

Babai i saj (Ebu Bekri) e goditi atë aq shumë sa ajo u përgjakë. Zilia e saj arriti deri në
atë pikë saqë ajo e gënjeu Esmi bin Nu'manin, kur ajo erdhi te i Dërguari i Allahut,
s.a.v.a.  Ajo pastaj i tha asaj:
"I Dërguari i Allahut do atë që kur vjen tek ai, më thotë: ‘Kërkoj strehim tek Allahu nga
ty! "

Qëllimi i saj ishte që i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., ta divorcohej nga kjo grua e
pafajshme dhe naive (Kanz-umal, vëll. 7., fq. 116.), të cilën i Dërguari i Allahut,
s.a.v.a., e divorcoi në përputhje me fjalët e saj:
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“Sjellja e saj e keqe në praninë e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.,arriti në një pikë të
tillë se ajo madje, ndërsa ai po e falte namazin, ajo i zgjati këmbët e saj dhe kur ai
binte në sexhde, ajo i tërhiqte ato, dhe kur ai ngrihej për të përfunduar pjesën tjetër të
namazit, ajo i shtrinte përsëri ato.”
(Sahihu i Buhariut, vëll. 1., fq. 101)

Në një rast, ajo bashkë me Hafsën, e qortuan të Dërguarin e Allahut, paqja dhe bekimi
i Allahut qofshin mbi të, kështu që për pasojë ai u izolua për një muaj, derisa Allahu i
Lartësuar ia shpalli këtë ajet: “Mbaji ato me të cilët ju jeni të kënaqur dhe divorcohu
nga ato me të cilat nuk jeni të kënaqur. ” ndërkaq ajo pas shpallje së këtij ajeti  i tha
atij:“
“Unë shoh vetëm se si Allahu gjakon për t’i plotësuar dëshirat tuaja”. (Sahihu i
Buhariut, vëll. 6., fq. 24)

Kur Aishja zemërohej (gjë që ndodhte shpesh), ajo nuk do t'i përfillte fjalët e të
Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.,, as nuk do ta përmendte emrin Muhamed, por, kur
betohej, do të thoshte: "Për Zotin e Ibrahimit!"
Aishja e sulmonte shpesh të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., duke ia prishur atij
disponimin, por i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., ishte i mëshirshëm dhe i butë, karakteri i
tij ishte mendjehapur dhe durimi i tij ishte i thellë, për këtë arsye ai shpesh i thoshte
asaj: "Po të harbon shejtani yt, oj Ajshe! "
Ai shpesh do të ndjehej keq nga kërcënimet e Allahut, drejtuar asaj dhe Hafsës. Në
disa raste, u botuan vargje rreth tyre. Allahu i Lartësuar tha: "Nëse ju të dyja
pendoheni tek Allahu, sepse  keni bërë atë për të cilën duhet të jeni penduar".
(Tahrim, 4)

Këto fjalë janë një kërcënim i qartë për të dhe Hafsën, të cilat shpesh do të
përfshiheshin me të në mosbindje dhe zili. Allahu i Lartësuar për këto dyja shpalli
ajetin: "... Dhe nëse bashkoheni kundër tij, atëherë Allahu është mbrojtësi i tij, dhe
Xhibrili dhe besimtarët e nderuar, dhe së fundi të gjithë engjëjt do ta ndihmojnë".
(Tahrim, 4)
Ky ajet u shpall duke pasur si shkas Aishen dhe Hafsën, siç dëshmoi Omer ibn
Hattabi, ndërsa u regjistrua nga Buhariu.
(Sahihu i Buhariut, vëll. 6., fq. 69.)
Vetë ajeti thekson se në mesin e grave muslimane kishte besimtare që ishin më të
mira se ato dyja.
Një herë, kur i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., donte ta kërkoj dorën e Sarefit,  motrën e
Dilhi al-Kalbi, ai i kërkoi Ajshës të shkonte për ta parë atë. Kur u kthye, ajo erdhi me
një zemër mushur me zili, të cilën i Dërguari i Allahut e pyeti:
"Çfarë ke parë, oj Aishe?" Dhe ajo u përgjigj: "Unë nuk kam parë dikë me ndonjë vlerë
të veçantë".
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I Dërguari i Zotit u përgjigj:
"Duhet të kesh parë dikë me vlerë, por pështyma jote është thartuar." Ajo i tha: “O i
Dërguari i Allahut, nuk ka asnjë sekret të panjohur për ty. Kush është në gjendje të
fshehë diçka nga ju”.
(Ibn Sa'd, Tabakat vëll. 8., fq. 115; Kanzul-ummal, vëll. 6., fq. 294.)

Shumica e komploteve që Aisha bëri në mënyrë provokative u mbështetën nga
Hafsa, bija e Omerit.
Është një gjë e çuditshme që ne vërejmë mirëkuptimin e tyre reciprok dhe pajtimin e
plotë mes këtyre dy grave. E njëjta marrëveshje dhe mirëkuptim mbretëronte midis
baballarëve të tyre Ebu Bekrit dhe Omerit, ndryshimi i vetëm ishte se Aishja ishte
gjithmonë ajo nxitësja, në raport me Hafsën e dobët, por që do ta mbështeste atë,
dhe ndërsa, nga ana tjetër, Ebu Bekri ishte më i dobët në raport me Omerin, i cili ishte
nismëtari dhe nxitësi. Ne tani më kemi parë diskutimet e mëparshme, se Omeri ishte
një udhëheqës i vërtetë edhe në çështjet e kalifatit, për sa kohë që Ebu Bekri mbante
pozitën e halifes. Disa historianë raportojnë se kur Aishja vendosi të udhëtonte në
Basra për të nxitur një revoltë kundër Hz. Imam Aliut, e njohur si Beteja rreth Devesë,
ajo iu dërgoi një mesazh grave të tjera të të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a. (nënave të
besimtarëve), duke u kërkuar që të shkonin me të. Asnjë prej tyre nuk iu përgjigj,
përveç  Hafsas, bijës së Omerit, e cila ishte gati të largohej, por u ndalua nga vëllai i
saj Abdullah ibn Omeri i cili e kritikoi atë kështu që ajo hoqi dorë nga udhëtimi.
(Sharh Nahdžu-balage, Ibn Ebu Hadid, vëll. 2., fq. 80.)

Allahu i Lartësuar dhe i Fuqishëm paralajmëron Aishen dhe Hafsën me këto fjalë:
"Nëse bashkoheni kundër tij, atëherë mbrojtësi i tij është Allahu, edhe Xhibrili edhe
besnikët e vërtetë, dhe në fund ndihmësit dhe mbrojtësit e tij do të jenë edhe të gjithë
engjëjt.

“Allahu i Lartësuar tha gjithashtu: "Ju të dyja pendohuni tek Allahu, se vërtet zemrat
tuaja kanë devijuar."

Sa i përket këtyre dy grave Allahu ka sjellur sqarime të qarta në suren El-Tahrim. Nuk
është e vërtetë, ajo që shumica menduan atëherë dhe që kështu mendojnë edhe sot,
se nënat e besimtarëve do të hyjnë në Parajsë pa dhënë llogari, vetëm sepse ishin
gratë e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a. Allahu i Lartësuar ka shpallur se marrëdhëniet
martesore as nuk do t’i bëjnë dëm as dobi askujt, edhe nëse ato janë gra të Profetit.
Për njeriun do të jenë të dobishme ose të dëmshme vetëm veprat e tyre personale.
Sepse, Allahu i Lartësuar thotë:

“Atyre që nuk besojnë Allahu ia përkujton atyre si  mësim gruan e Nuhut dhe gruan e
Lutit; ato ishin martuar me dy robërit Tanë të virtytshëm, mirëpo  ishin hipokrite ndaj

70



tyre - dhe ata të dy nuk do të jenë në gjendje t'i ndihmojnë ato para Allahut, dhe do t’iu
thuhet: 'Ju të dyja hyni në zjarr, me ata që hyjnë”! Tahrim, 10

Nga ana tjetër, Allahu u dha një shembull besimtarëve, gruan e Faraonit e cila tha:
"Zoti im, më ndërto një shtëpi në Parajsë dhe më shpëto nga Faraoni dhe dënimi i tij
dhe më shpëto nga populli i padrejtë!"
Nga kjo bëhet e qartë se të gjitha lidhjet dhe miqësitë martesore edhe nëse kanë një
mori vlerash nuk mund të parandalojnë në vetvete dënimin e Allahut, përveç se ato
shoqërohen me vepra të drejta dhe hyjnore. Nëse nuk janë, dënimi mund të rritet.
Drejtësinë e Allahut e dikton ashtu që Ai nuk i ndëshkon ata që janë më largë, sikur
ata që janë afër dhe në shtëpitë e të cilësve është Kur’ani. Ndërkohë që një njeri që e
njeh të Vërtetën dhe ende e kundërshton atë është më keq se një injorant që nuk e
njeh të Vërtetën fare.

Tani, lexues i dashur, ne do të citojmë disa rrëfime për disa detaje për ta bërë më të
lehtë njohjen e personalitetit të kësaj gruaje që luajti një rol të madh në largimin e Hz.
Imam Aliut nga kalifati dhe që mblodhi gjithë forcën dhe potencialin për të
organizuar  një kryengritje të armatosur kundër tij. Për më tepër, duhet të ishte i
njohur për të ajeti kushtuar të pastërtve, edhe pse ajo sillej sikur të ishte aq largë
kësaj të vërtete, sikur që janë largë toka dhe qielli, dhe se shumica e ehli sunetit janë
viktimë e gënjshtrave dhe shpifjeve, ngase ata pasojnë Umajadët, ndërkohë që nuk
janë të vetëdijshëm për këtë.
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Ajsheja - nëna e besimtarëve, dëshmon kundër vetvetes

Le ta dëgjojmë Aishen se si flet për veten dhe sesi nga zilia e ka humbur ndjenjën e
drejtësisë. Ajo tha,

“Safia, gruaja e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., përmes shërbëtores i dërgoi një tas
me ushqim të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a. Kur pashë shërbëtoren, u tranova fare
duke marrë tasin dhe duke e hedhur tutje. Atëherë i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., më
shikoi me zemërim dhe unë thashë: "Kërkoj strehim nga i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,
në mënyrë që ai të mos më mallkojë!" – duke vazhduar më tej, "Ai tha: ‘ Kompensoje
këtë!‘ " Unë i thashë, "Si, çfarë është zhdëmtimi?" Ai tha: "Ushqimi për ushqim, pjata
për pjatë."
(Musned Imama Ahmed ibn Hanbel, vëll. 6., fq. 277.; Sunen al-Nesai, vëll. 2., fq. 148.)

Në një rast tjetër, duke folur për veten, ajo tha:
“Unë thashë për Safian se ajo ishte ashtu e kështu dhe i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,
më tha: 'Ti tha fjalë të tilla saqë po të përziheshin me ujin e detit, do të ngjyrosej i tërë
deti.‘“
(Sahihu i Tirmidhiut i Tefsir Zamahsheri, fq. 73.)

Subhanallah! Sa larg ishte nëna e besimtarëve nga ahlaku dhe normat e tjera që
Islami i ndaloi rreptësisht, siç është përgojimi.
Pa dyshim se ajo çfarë tha Aishja për Safijen dhe qortimin që ajo mori nga i Dërguari
i Allahut, s.a.v.a., ka një peshë të jashtëzakonshme.
Jam i bindur se transmetuesit e hadithit pikëasën se fjalët e Aishes në lidhje me
Safian ishin aq të mjerueshme dhe të shëmtuara, saqë ata i lanë jashtë (hadithit)
duke mbrojtur atë. Po kështu, ne lehtësishtë mund të dyshojmë në fjalët e saj:
“Unë nuk isha ziliqare ndaj asnjë gruaje, përveç se ndaj Marisë. Ajo ishte shumë e
bukur dhe kështu e pushtoi të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a. Kur e solli për herë të parë,
ajo qëndronte në shtëpinë e Haris ibn El-Mu'manit. Ne kishim frikë prej saj, dhe unë u
shqetësova sepse i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., e kishte dërguar atë në një vend më të
madh dhe  ai shkonte ta vizitonte atje. Kjo ishte e rëndë për ne, për më tepër Allahu e
bekoi me lindjen e një djali, që për ne nënkuptonte një ndëshkim për ne. ”
(Ibn Sa'd Tabakat, vëll. 8., fq. 212.; Baladhuri, Ansab al Ashraf vëll. 1., fq.
449 .)

Zilia e Aishes nuk përkonte vetëm me Marinë, por edhe për sapo të lindurin, Ibrahimin
e e pafajshëm.
Ajo tha:
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"Kur lindi Ibrahimi i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., ma solli mua fëmijën dhe më tha:
" Shiko sa më ngjan mua. "Ndërsa unë u përgjigja," Unë nuk shoh ndonjë ngjashmëri.
"Ai tha , 'A nuk e shihni sa i madh dhe i shëndetshëm është ai?' Unë i thashë, 'Kush
ushqehet me qumësht dele bëhet i madh dhe i shëndetshëm.' "
(Ibid, vëll. 1., fq. 37.)

Sa herë që ajo ishte e fiksuar pas zilisë dhe bestytnive, zilia e saj do të kalonte të
gjithë kufijtë dhe do të arrinte aq larg sa të mos ishte në gjendje të shprehej me fjalë,
duke e çuar atë deri në pikën e dyshimit te i Dërguari i Allahut, s.a.v.a. Ajo shpesh
pretendonte se flinte kur i Dërguari i Allahutpo qëndronte te ajo, dhe nëse ndodhte të
dilte jashtë, ajo do ta ndiqte burrin e saj fshehurazi në errësirë.
Ne citojmë këtu një ngjarje të rrëfyer me fjalët e saj, transmetuar nga Muslim në
Sahihun e tij dhe Ahmed në Musenedin e tij, si dhe nga transmetues të tjerë. Ajo tha:
“Kur ishte natë dhe ishte radha që i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., ishte me mua, ai erdhi
dhe hoqi mantelin e sipërm, futi këpucët dhe i vuri në këmbët e tij. Pastaj shtriu
veshjet e tij të poshtme mbi shtrat dhe u shtri. Ai qëndroi aq gjatë derisa konstatoi se
edhe unë isha në gjumë. Pastaj ai mori mantelin e tij të sipërme, e veshi ngadalë dhe
heshturazi doli jashtë. Visha mantelin, u mbulova dhe vendosa velin duke e ndjekur
pas derisa arriti në varrezat Bekije. Ai qëndroi atje për një kohë të gjatë. Pastaj ai
ngriti duart tri herë dhe u kthye në dhomë. Pasi ai i shpejtoi hapat, ashtu veprova
edhe unë, ndërsa kur ai arriti, unë tashmë isha brenda. Kur hyri në shtëpi, ai tha:
‘Çfarë ndodhi Aishe, e shoh që je e veshur’.
Unë i thashë: ‘Asgjë nuk ndodhi.’ Ai tha: ‘Nuk do të ma thuash, apo do të më njoftojë
Allahu i Madhëruar për këtë?!’
Aishja thotë se ajo i tha: ‘O i Dërguari i Allahut, u bëfshin kurban për ty nëna dhe
babai im, dhe pastaj unë i tregova gjithçka ...’
‘Pra ti ishe figura e errët që shihja para meje?’
Unë u përgjigja: ‘Po.’, Pastaj më shtrëngoi në kraharor deri sa ndjeva dhimbje, ndësa
pastaj më tha: ‘A mendoni se Allahu dhe i Dërguari i Tij do të jenë të padrejtë ndaj
jush?’ ”
(Sahihu i Muslimit, vëll. 3., fq. 64.; Musned, Ahmed ibn Hanbel, vëll. 6., fq. 221.)

Në një version tjetër, ajo tha:
"Unë humba gjurmët e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., dhe dyshova se ai kishte
shkuar te njëra nga gratë e tjera. Fillova ta kërkoja dhe e gjeta në sexhde duke thënë:
‘O Allahu im, më fal.’ ”
(Musned, Imam Ahmed, vëll. 6., fq. 147.)

Në rastin vijues, ajo tregon:
“Një natë ndërkohë që i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,shte me mua, ai doli jashtë. Unë
isha e pushtuar nga zilia, kur ai erdhi dhe pa atë që kisha bërë, duke thënë: 'Çfarë
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ndodhi Ajshe, nuk je ziliqare?' Unë iu përgjigja: 'Pse dikush si unë nuk do ta ketë zili
dikë si ju.' I Dërguari i Allahut, s.a.v.a., u përgjigj: Mos të ka rrëmbyer shejtani yt.' "
(Ibid., vëll. 6., fq. 115.)

Rivajti i fundit dëshmon qartë, se sa herë që ajo pushtohej nga zilia nuk mund ta
kontrollonte veten, për pasojë do të bënte gjëra të çuditshme, si thyerja e enëve e
grisja e rrobave.
Në frymën e kësaj, ajo në atë transmetim thotë: “Kur ai erdhi dhe më pa se në çfarë
gjendje jam, tha: “Çfarë ka ndodhur oj ajshe, a mos je ziliqare? ‘Pse dikush sikur unë
nuk do të ishte ziliqare ndaj dikujt sikur ti.’ I Dërguari I Allahut me atë rast tha: ‘Mos të
ka pushtuar shejtyni yt.’
Pa dyshim, Aisha shpesh u mposht dhe u pushtua nga djalli i saj, sepse ai e gjeti
rrugën e tij drejt zemrës së saj, përmes zilisë.

I Dërguari i Allahut, s.a.v.a., tha: "Xhelozia është pjesë e besimit të një burri, ndërsa
kjo sjell mosbesim tek një grua." Pra, një burrë mund të jetë xheloz për gruan e tij, për
më tepër është pjesë e besimit të tij, sepse, sipas sheriatit, atij nuk lejohet të ndajë
gruan e tij me askënd. Mirëpo, gruaja nuk ka të drejtë të ketë zili (xhelozi) ndaj burrit
të saj, sepse Allahu i Lartësuar e ka lejuar atë të martohet me më shumë se një grua.
Prandaj, një grua e drejtë me besim dhe që i bindet urdhërave të Allahut e pranon
përzemërsisht ‘rivalen’ e saj, veçanërisht nëse burri i saj është i drejtë dhe i frikësohet
Allahut të Lartsëuar.

Atëherë, çfarë të themi në këtë rast, kundrejt liderit të humanitetit, simbolit të
drejtësisë dhe karakterit më fisnik? Më tej, ne gjejmë një kontradiktë të qartë midis,
siç thuhet, dashurisë së veçantë të të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., për Aishen dhe
asaj që thotë Ehli Suneti ue-l-Xhemati, gjoja për "gruan e tij më simpatike dhe më të
dashur". Ata madje raportojnë se disa nga gratë e të Dërguarit, s.a.v.a.,hoqën dorë
nga radha e tyre për hir të saj, pasi mësuan se i Dërguari i Allahut e donte atë dhe
mezi priste radhën e saj. Nëse është kështu, a mund të gjejmë ndonjë justifikim dhe
shpjegim për xhelozinë e tepërt të Aishes. Dikush mund të mendojë se është e
kundërta, domethënë se gratë e tjera të të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., ishin ziliqare
ndaj Ajshes, për shkak të dashurisë së madhe të Profetit ndaj saj, siç pretendohet
nga burimet sunite.

Nëse ajo ishte më simpatikja dhe më e dashura, atëherë pse të ishte xheloze?
Në këtë drejtim historia përcjell vetëm hadithet e saj, andaj transmetimet biografike
gërshetohen me lartësimin e saj "se ajo është gruaja më e dashur e Profetit dhe se ai
e kishte të vështirë të ndahej prej saj".
Unë besoj se të gjitha këto transmetime erdhën nga umajjadët që e donin Aishen dhe
i dhanë asaj epitetin më të madh që kur ajo u shërbente interesave të tyre. Ajo iu
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transmetoi atyre atë që ata donin të dëgjonin dhe luftoi kundër armikut të tyre
kryesor – Hz. Imam  Ali ibn Ebu Talibit.

Unë gjithashtu besoj se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., nuk mund ta kishte dashur aq
shumë atë, për shkak të veprimeve të saj. Si mundet që i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,ta
dojë atë që ishte e prirur për të gënjyer, shpifur, ofenduar dhe që dyshonte në
drejtësinë e Profetit? Si ka mundësi që i Dërguari i i Allahut, s.a.v.a., ta dojë dikë që e
spiunon, del jashtë pa lejen e tij, fyen gruan e tij të vdekur në praninë e tij, si mund ta
dojë dikë që urren djalin e tij Ibrahimin dhe e akuzon nënën e tij Marinë për
gënjeshtër? Si mundet që i Dërguari i i Allahut, s.a.v.a., ta dojë dikë që ndërhyn mes tij
dhe grave të tij duke gënjyer dhe shpifur, duke shkaktuar kështu divorc me një tjetër
grua.

Si mund ta donte ai atë që urrente vajzën e tij Fatimen dhe kusheririn e tij Aliun në atë
masë saqë ajo nuk mund të përmendte emrin e tij ose të mendonte diçka të mirë për
të.
(Sahihu i Buhariut, vëll. 3., fq. 135)
E gjithë kjo dhe ajo që ndodhi pas vdekjes së Profetit, ndërsa kishte ndodhur më
shumë se kaq, e gjithë kjo është e qortueshme në sytë e Allahut dhe të Dërguarit të
Tij, s.a.v.a., dhe ata nuk mund t'i duan ata që janë të prirur ndaj veprave të tilla, sepse
Allahu është i Vërtetë dhe i Dërguari i Tij personifikon Vërtetësinë e Tij.

Ne do të shohim gjatë diskutimeve të mëtejshme, se i Dërguari i i Allahut, s.a.v.a., nuk
e donte atë dhe se ai paralajmëroi njerëzit kundër intrigave të saj.
Një herë pyeta disa nga mësuesit tanë për arsyet e dashurisë së jashtëzakonshme të
Profetit për Aishen, dhe veçanërisht arsyet e neglizhimit të disa grave të tjera të tij.
Ata dolën me një numër përgjigjesh, ndërsa që të gjitha ishin gënjeshtra.

Njëri prej tyre thotë: "Sepse ajo ishte e bukur dhe e re dhe sepse ishte e virgjër".
I dyti thotë: "Sepse ajo ishte vajza e Ebu Bekrit të sinqertë, shokut të tij të ngushtë".
I treti thotë: "Sepse ajo ruajti në kujtesën e saj gjysmën e besimit të të Dërguarit të i
Allahut, s.a.v.a., dhe ishte një fakih i ditur."
I katërti thotë: "Sepse Xhebraili erdhi në imazhin e saj dhe ai kurrë nuk do të kishte
ardhur tek i Dërguari i i Allahut, s.a.v.a., që kjo të mos ishte në dhomën e saj."

Siç mund ta shihni, lexues i dashur, asnjë nga këto pretendime nuk bazohet në logjikë
dhe realitet. Ne do të mohojmë saktësinë e këtyre përgjigjeve me prova të
pakundërshtueshme.
Nëse i Dërguari i i Allahut, s.a.v.a.,e donte Aishen sepse ajo ishte e bukur dhe sepse
ajo ishte e vetmja grua e virgjër prej grave të tij, çfarë e pengoi atë të martohej me
vajza të bukura që e ia kalonin asaj në sharm dhe bukuri dhe që ishin një model
bukurie midis fiseve arabe?
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Nga ana tjetër historianët gjithashtu tregojnës se ajo ishte xheloze ndaj Zejneb bint
Jahs, Safiji bind Huxhaj dhe koptes Maria, për shkak se ato ishin më të bukura se ajo.

Ibn Sa'ad (Ibn Sa'd, Tabakat, vëll. 8., fq. 148.) dhe Ibn Kethir (Ibn Kesir, Tarih,vëll. 5., fq.
299.) përmendin se i Dërguari i i Allahut, s.a.v.a.,u martua me Melika Bint Ka'ab e cila
ishte e njohur për bukurinë e saj të jashtëzakonshme. Aishja shkoi për ta parë dhe i
tha: "A nuk të vjen turp të martohesh me vrasësin e babait tuaj?!"
Ajo pastaj kërkoi strehimin te Allahu nga i Dërguari i i Allahut, s.a.v.a., dhe për këtë ai
u divorcua prej saj. Pjesëtarët e fisit të saj erdhën te i Dërguari i i Allahut, s.a.v.a., dhe
i thanë: "Ajo është e re dhe e papjekur, është mashtruar, prandaj kthejeni atë". I
Dërguari i i Allahut, s.a.v.a., refuzoi ta bënte këtë. Babai i saj u vra në ditën e pushtimit
të Mekës, dhe vrasësi i tij ishte Khalid ibn Velid.

Ky transmetim tregon qartë se i Dërguari i i Allahut, s.a.v.a.,, nuk ishte i fiksuar pas
bukurisë dhe rinisë në martesat e tij.
Përkundrazi, po të ishte kështu ai nuk do të ishte divorcuar nga Malika bint Ka'ab, e
cila ishte e ri dhe jashtëzakonisht e bukur. Prandaj, ky transmetim, si shumë të tjerë,
na tregon llojet e metodave që Aisha përdori për ta parandaluar Dërguarin e Allahut,
s.a.v.a., të martohej me gra më të reja dhe më të bukura se ajo.
Tani më kemi shkruar se si ajo provokoi divorcin e Esma bint Nis'man nga zilia për
shkak të bukurisë së saj të jashtëzakonshme.
Aishja i tha asaj: "I Dërguari i i Allahut, s.a.v.a., e do një grua e cila kur ai t’i afrohet do
t’i thotë:" Unë kërkoj strehim tek Allahu prej teje. "
Ne përmendëm një rast që lidhet me Melikën, në të cilën Aisha zgjon te ajo ndjenjën
e babait të saj të vrarë, duke i thënë: "A nuk të vjen turp të martohesh me njeriun që
vrau babanë tënd?!"

Ishte një kohë kur gjurmët e Xhahilijetit ishin ende të forta, e që njerëzit i shpiente
drejtë hakmarrjes dhe shpagimit.
Ne mund të pyesim veten, pse i Dërguari i i Allahut, s.a.v.a., u divorcua ngakëto dy gra
të pafajshme që ishin viktima të xhelozisë së Aishes?
Para së gjithash, ne duhet të kuptojmë se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., ishte i
pagabueshëm dhe si i tillë nuk i bëri dhunë dhe padrejtësi askujt. Në divorcin e këtyre
dy grave duhej të kishte një urtësi të njohur vetëm për Allahun dhe të Dërguarin e Tij.
Me siguri, përkundër veprave të saj morale, duhet të ketë pasur ndonjë urtësi ose
arsye pse i Dërguari i i Allahut, s.a.v.a., nuk u divorcua nga Aisheja. Ne do t'i prekim
këto gjëra në diskutimet në vijim.
Kur bëhet fjalë për gruan e parë, përkatësisht për Esma bint Nu'man, gjendja e saj
naive u bë e dukshme kur Aisha e joshi atë me trukun e saj dhe fjalët e para me të
cilat ajo përshëndeti të Dërguarin e Zotit, ashtu që kur ai zgjati dorën drejt saj, ajo tha
këto fjalë: "Kërkoj mbrojtjen e Allahut nga ti ".
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Megjithë bukurinë e saj të jashtëzakonshme, i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., nuk e mbajti
atë për shkak të arsyes së saj të kufizuar e fëminore. Edhe pse, sipas disa
transmetuesve të tjerë, si Ibn Saab në Duhanin e tij, Vëllimi 8, f. 145, thotë se Ibn
Abasi tha:
"I Dërguari i Allahut, s.a.v.a., u martua me Esma bint Al-Nu'man dhe ajo ishte ndër
gratë më të bukura dhe më të përsosura të kohës së saj."

Ndoshta i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., na mësoi se rëndësia e inteligjencës tejkalon
bukurinë fizike sepse, sa gra të bukura janë joshur nga mendjelehtësia e tyre.
Prandaj, kur bëhet fjalë për Malika ibn Kaabin,  dhe meqë asaj i mungonte të
kuptuarit e mjaftueshëm të gjërave (siç dëshmuan njerëzit e saj),  ndoshta, i Dërguari
i i Allahut, s.a.v.a.,  nuk donte që ajo të jetonte në frikë dhe trazira, gjë që do t'i
shkaktonte probleme të mëdha, sepse nuk ka asnjë dyshim se Aishja nuk do ta linte
rehat, nëse do të kishte arsye të tjera, të cilat janë të panjohura për ne. Gjëja e
rëndësishme është të kuptohet se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., nuk ka qenë i dhënë
pas bukurisë dhe epsheve, siç besojnë disa injorantë dhe orientalistë, sepse, ata
pretendojnë se i Dërguari i i Allahut, s.a.v.a., ishte i fiksuar pas grave të bukura.
Ndërsa ne u bindëm se i Dërguari i i Allahut, s.a.v.a., ishte divorcuar pikërisht nga dy
gratë e tij më të bukura dhe më të reja.

Pretendimi i atyre që thonë se i Dërguari i i Allahut, s.a.v.a., e donte Aishen për shkak
të rinisë dhe bukurisë së saj është i pabazuar dhe i papranueshëm.
Sa për ata që mendojnë se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., gjoja e donte Aishen sepse ajo
ishte vajza e Ebu Bekrit, është gjithashtu e pavërtetë. Mund të themi se ai u martua
me të për hir të Ebu Bekrit, sepse i Dërguari i i Allahut, s.a.v.a., u martua në disa raste
nga fise të ndryshme, për arsye thjesht politike me qëllim të fitimit të zemrave të tyre
dhe mbjelljes së dashurisë dhe mëshirës mes të gjitha fiseve, dhe ta mënjanonte
urrejtjen dhe armiqësinë nga zemrat e tyre.

Kështu i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., u martua me Umi Habibin, motrën e Muavijes,
bijën e Ebu Sufjanit, armikut të tij më të madh. Kjo ndodhi sepse ai nuk kultivoi të
keqen ndaj asgjëje dhe ndaj askujt, por dhembshurinë për të gjitha botët.
Ndjeshmëria dhe dashuria e tij për fiset arabe e bëri atë të martohej me hebreje, të
krishtere dhe kopte, vetëm për t'i afruar mes veti njerëzit e Librit.
Duke qenë i tillë, siç mund të kuptojmë nga veprat biografike, ai iu përgjigj pozitivisht
kërkesës së Ebu Bekrit kur ky i fundit i kërkoi të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., të
martohej me vajzën e tij Aishen, sikur që veproi njëjtë edhe me Omerin, kur ky i kërkoi
të martohej me vajzën e tij Hafsan.
I Dërguari i Allahut, s.a.v.a., i plotësoi dëshirat e tyre sepse zemra e tij përfsjinte gjithë
njerëzimin.

Allahu i Lartësuar tha:
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"Dhe nëse do të ishit të vrazhdë dhe zemërngurtë, ata do të iknin prej jush." Ali Imran,
159

Të gjitha pikëpamjet e mia mbështeten nga dëshmi në gjashtë Sahihët Suni. Muslimi,
ashtu si edhe të tjerët, transmeton në Sahihun e tij se Omer ibn Hattabi tha:
"Kur i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., u nda nga gratë e tij, unë hyra në xhami dhe njerëzit
gërvishnin tokën me gurë, duke thënë:" I Dërguari i Allahut, s.a.v.a., u divorcua nga
gratë '.

Kjo ishte para se hixhabi të ishte urdhëruar të mbahej nga gratë. Unë thashë:
"Me siguri se sot do ta mësoj se çka ka ndodhur ". Shkova te Aishja dhe e pyeta: “O
bija e Ebu Bekrit! A ke shkuar deri në fyerjen ekstreme të të Dërguarit të Allahut,
s.a.v.a.,? " Ajo u përgjigj, "Problemi im nuk të përket ty, Omer, shiko punët tuaja!"
Pastaj Omeri vazhdoi, "Kështu që unë shkova te Hafsa, vajza ime, dhe e pyeta:" Mos
vallë e keni fyer skajshmërisht të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a.? Ti e di për Allahun se i
Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,nuk ka dashuri për ty, po të mos isha unë, ai do të ishte
divorcuar nga ty. 'Dhe pastaj qau."
(Sahihu i Muslimit, vëll. 4., fq. 188.)

Ky hadith ilustron qartë se martesa e Profetit me Hafsën nuk ishte nga dashuria, por
nga rrethanat politike që diktuan disa gjëra.
Ajo që na bën të bindur për saktësinë e arsyetimit tonë është fakti se Omer ibn
Hattabi u betua në Zotin se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., nuk e donte Hafsën.
Prandaj, ne nuk kemi dyshimin më të vogël për martesën e saj, dhe se ajo ishte
rezultat i rrethanave politike, gjë që shprehet qartë në fjalët e Omerit:
"Nëse nuk do të isha unë, i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., do të ishte divorcuar nga ti".

Ky hadith na tregon gjithashtu se ka disa indikacione për martesën e të Dërguarit të
Allahut, s.a.v.a., me Aishen, dhe se përkundër të gjitha paraqitjeve të saja ai tregoi
durim dhe përmbajtje për shkak të Ebu Bekrit.
Përndryshe, Hafsa meritonte më shumë dashuri dhe vëmendje sesa Aisha, pasi ajo
nuk bëri shumë nga gjërat që i bëri Aisha.

Nëse i studiojmë të gjitha ngjarjet, duke injoruar transmetimet e sajuara që u
fabrikuan nga umajadët për nder të Aishes, do të vërejmë se i Dërguari i Allahut,
s.a.v.a., në shumë raste ishte i shqetësuar nga sjellja e saj. Këtu i referohemi hadithit
të transmetuar nga Buhariu, si dhe disa në disa përmbledhje të tjera sunite. Të gjithë
ata flasin për shkallën e averzionit që Aishja ndjente ndaj burrit të saj, të Dërguarit të
Allahut, s.a.v.a..

Në Vëllimin 3, në pjesën e të shprehurit të personit të sëmurë, Buhariu rrëfen: Kam
dëgjuar El-Kasim ibn Muhamedin të thoshte:
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"Aishja tha:" Koka më dhemb "."
I Dërguari i Allahut, s.a.v.a., i tha asaj: "Nëse kjo do të ndodhte derisa jam gjallë, do t'i
kërkoja falje Allahut dhe do të lutesha për ty."
Aishja tha: “Sa storiet e bukur! Për Allahun, mendoj se do të doje të më shihje të
vdekur dhe nëse kjo do të ndodhte, ndërsa pjesën tjetër të ditës do ta kaloje duke u
martuar me një grua tjetër. ”
(Sahihu i Buhariut, vëll. 7., fq. 8.)

A ky hadith indicie se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,e donte Aishen?
Së fundi, le t'i përmbledhim të gjitha këto, duke theksuar se Umajadët, dhe
veçanërisht Muavija ibn Sufjan, e urrenin të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., kështu që
pasi kalifati ra në duart e tyre ata bënë të gjitha përpjekjet e tyre për të shtrembëruar
të vërtetën dhe për të përmbysur gjithçka.
Ata e ngritën kështu në majë fuqinë e njerëzve që ishin të zakonshëm gjatë jetës së
të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.,, pa ndonjë status të veçantë, ndërsa në të njëjtën kohë
injoruan të tjerët që ishin një shembull i vyrtytshmërisë dhe dëlirësisë.

Unë besoj se kriteri i tyre i vetëm sa i përket injorimit ishte armiqësia e tyre e madhe
dhe urrejtja e theksuar ndaj Muhamedit dhe anëtarëve të familjes së tij: Aliut,
Fatimes, Hasanit dhe Huseinit.
Emevitët punën e  parë që bënë ishte ngritja e statusit të njerëzve të parëndësishëm
dhe fabrikimi i haditheve të rremepër duke iu mveshur atyre vlera të veçanta, e që nuk
i posedonin, veçmas për ata persona që e kundërshtonin të Dërguarin e Allahut,
s.a.v.a., dhe Ehli Bejtin e tij, të cilët Allahu i pastroi dhe largoi çdo papastërti prej tyre.

Ata kërkuan afërsi me të tillët, dhe në përputhje me pozitat e tyre të larta ata gëzonin
respekt mes njerëzve.
Nga ana tjetër, ata u përpoqën të poshtëronin dhe prodhonin gabime dhe të metaa
me anë të transmetimeve dhe haditheve të rreme për këdo që ushqeu dashurinë për
të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a.,, s.a.v.a., dhe që do ta mbronte atë.

Kështu Omer ibn Hattabi, i cili do të polemizonte dhe diskutonte çdo vendim dhe
urdhër të të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., u konsiderua si  heretiku në dinastinë
Emevite. Ali ibn Ebu Talibi, nga ana tjetër, i cili, në krahasim me të Dërguarin e Allahut,
s.a.v.a., ishte si Haruni kundrejt Musait, të cilin i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., e donte aq
shumë, u mallkua nga të gjithë foltoret e ulemasë së atëhershme në pushtet, për
tetëdhjetë vjet me radhë.
Në mënyrë të ngjashme, Aishja, e cila i shkaktoi shumë telashe të Dërguarit të
Allahut, s.a.v.a., dhe që tregoi mosbindje ndaj urdhrave të tij, për pasojë edhe ndaj
urdhrave të Allahut, u ngrit kundër pasardhësit të Profetit, Hz.  Aliut dhe shkaktoi luftë
mes muslimanëve, e cila rezultoi me vdekjen e mijëra muslimanëve. Ajo pra, kështu
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bëhet një grua e famshme në Islam, pikëpamjet e fikhut të së cilës pranohen dhe
ndiqen.

Por nga ana tjetër, Hz.  Fatima Ez-Zehra, e para në mesin e gjithë grave, ajo për të
cilën i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,tha se do të zemërohej me këdo që e zemëronte atë
dhe do të ishte i kënaqur me këdo me të cilin është e kënaqur ajo, harrohet, varroset
në natën e zymtë dhe pas kërcënimit se do t’i digjej shtëpia edhe pasi dera e saj u
hap me forcë dhe u shtyp mbi barkun e saj duke shkaktuar një lindje të
parakohshëme, duke qenë se ajo ishte shtatëzënë. Askush nga muslimanët suni nuk
di ndonjë hadith që ajo e transmetoi nga babai i saj. Në mënyrë të ngjashme, Yazid
ibn Muavija, Ziyad ibn Abi, ibn Merxhan, Ibn Merwan, Hajjaj ibn As dhe plangprishës
të tjerë, të mallkuar nga gjuha e Kuranit dhe gjuha e të Dërguarit Allahut, s.a.v.a.,, u
bënë paria e besimtarëve dhe mbrojtës të besimit.

Sa për Hasanin dhe Husejnin, të parët e të rinjve të Xhenetit, të cilët ishin krenaria e
pasardhjes së të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., mbrojtës të umetit, ata u persekutuan,
u vranë dhe u helmuan.
Në këtë mënyrë Ebu Sufjanit, hipokritit dhe udhëheqësit në çdo betejë kundër të
Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., iu dha statusi i lavdërimit dhe mirënjohjes. Kjo u
justifikua me faktin se kushdo që hynte në shtëpinë e tij gjatë pushtimit të Mekës
ishte i sigurt.

Sa i përket Ebu Talibit, mbrojtësit të Muhamedit, s.a.v.a., me gjithçka që kishte në
dispozicion, i dha fund jetës në armiqësi me njerëzit e tij dhe të afërmit e tij për hir të
nipit të tij, në masën që ai i kalo tri vite në izolim me të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., në
luginën e Mekës, duke e mbajtur të fshehtë besimin e tij në dobi të Islamit vetëm për
të krijuar disa ura komunikimi me kurejshët në mënyrë që t’i merrte muslimanët në
mbrojtje dhe të mos vriteshin prej politeistëve . Ai ishte si një besimtar në familjen e
Faraonit, i cili e fshehu besimin e tij. Kështu, sipas haditheve të fabrikuara sunite, Ebu
Talibi në Ahiret do të shpërblehet me një palë pantofla zjarri nga të cilat truri i tij do të
vloj.

Në këtë mënyrë Muavija ibn Sufyan djali i amnistuar i njeriut të amnistuar (pas
çlirimit të Mekës), djali i mallkuar i njeriut të mallkuar, ai që luante me urdhrat e
Allahut dhe me urdhrat e të Dërguarit të Tij pa u dhënë atyre ndonjë rëndësi , ai që
vrau të pafajshmit në drejtësinë e Zotit, duke ndjekur pasionet e tij dhe që ofendoi të
Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., ndërsa muslimanët e shikonin dhe dëgjonin këtë pa
ndonjë kundërshtim, gjërat u bënë të njohura dhe të trajtuara si çështje zbulese. Ata
thonë se Allahu i Lartësuar, me shpalljen e Tij i autorizoi Xhibrilin, Muhamedin dhe
Muavijen. Ai përshkruhet si një njeri i mençur, një politikan i arsyeshëm dhe
mendjemprehtë.
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Sa i përket Abu Dher al-Gafarit, ne transmetojmë fjalët e Profetit kur thotë se toka
nuk mund të mohojë, as qielli nuk mund të hedhë hijen e tij mbi dikë kaq të sinqertë,
ndërkohë q ai u trajtua prej tyre si një person i shthurur, ai u rrah dhe u dëbua në
vendin Rabada.
Selman, Mikdad, Amar dhe Huzayfah dhe të gjithë sahabët e sinqertë që e morën
Aliun si udhëheqës të tyre u përballën me ndëshkimin e rëndë të dëbimit dhe vrasjes.

Në mënyrë të ngjashme, ata që ndoqën shkollën e kalifit, pasuesit e Muavijes dhe
anëtarët e shkollave të themeluara nga sundimtarët tiranikë u bënë Ehl-Sunneti
ve-1-xhemat dhe ata përfaqësonin Islamin. Kushdo që i kundërshtonte ata dënohej si
jobesimtar. Sa fat i madhë do të ishte sikur të ndiqnin Imamët e Ehli Bejtit të cilët
janë të pastruar nga mëkati!
Sa për ata që ndoqën shkollën e Ehli Bejtit dhe ndoqën "Portën e Qytetit të Diturisë”
dhe të parin që pranoi Islamin dhe Mesazhin e Muhamedit, s.a.v.a., ai që ishte
gjithmonë dëshmitar i së Vërtetës kudo që ishte. Atyre që ndoqën Ehli Bejtin dhe
Imamët e pastër iu dha epiteti i atyre që ndjekin bidatet dhe keqkuptimet, ndërsa ata
që luftuan kundër tyre u trajtuan si myslimanë të mirë dhe që meritojnë mirënjohje.

Me siguri, se nuk ka forcë apo fuqi përveç Allahut të Madhëruar! Allahu me siguri tha
të vërtetën me fjalët:
‘Kur u thuhet atyre:‘ Mos bëni rrëmujë në tokë kur rendi tashmë është vendosur! ’Ata
përgjigjen:‘ Ne vetëm vendosim rregull! ’A po?! Dhe, me të vërtetë, ata mbjellin
çrregullim, por këtë nuk e vërejnë. ” Bekare, 11-12
"A duhet të besojmë siç besojnë torollakët? Dhe me të vërtetë ata janë torollak. ”
Bekare, 13

Nëse kthehemi te lënda ose gjërat që përkojnë me Resulullahun dhe dashurinë e tij të
supozuar për Aishen, sesi ajo gjoja ruajti gjysmën e besimit dhe se Profeti, sipas
transmetimeve të shpifura, e kishte zakon të thoshte: "Merrni besim nga kjo
flokëkuqe (Humaira) " Ne e konsiderojmë këtë hadith të shpifur ngase nuk bazohet
në të vërtetën, as nuk është në përputhje me dispozitat e çuditshme dhe qesharake
të transmetuara nga Aishja. Kjo aspak nuk përkon me Profetin, s.a.v.a., se do të
thoshte gjëra të tilla. Mjafton t'i referohemi rastit të ushqyerjes me gji të një fëmije, të
transmetuar nga i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., dhe i regjistruar në Sahihun e Muslimit
dhe Muatin e Malikut. Ne e diskutuam këtë çështje më plotësisht në librin tonë
"Mandej u bëra i udhëzuar". Kushdo që dëshiron më shumë detaje do t’i gjejë ato në
këtë libër.

Në lidhje me atë hadith të pasigurt mjafton që ne të vërejmë se të gjitha gratë e tjera
të të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., nuk pranuan të vepronin në përputhje të. Edhe
transmetuesi i hadithit heshti për një vit, duke shmangur përmendjen e tij për shkak
të natyrës së vet rebele dhe të papastër.
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Le t'i drejtohemi Sahihut të Buhariut në pjesën "Kush largohet nga vendbanimi i tij
duhet ta shkurtojë lutjen", ai tranmetoi nga Zuhri Urva, dhe ky nga Aisheja që tha:
Ndërsa lutja në vendin ku jeton bëhet në plotëni.
"namazi fillimisht ishte urdhëruar të bëhej me dy rekate, andaj ky rregull aplikohej
gjatë faljes në udhëtim, ndërsa lutja në vendin e banimit bëhej e plotë”
Zuhri tha: Unë i thashë Urvës: "Pra, si do ta bënte Aisheja lutjen gjatë udhëtimit?", Dhe
ai u përgjigj, "Ajo e sqaroi atë dispozitë në mënyrën se si e shpjegoi Osmani."

Në pjesën për shkurtimin e lutjeve në udhëtim, gjithashtu edhe  Muslimi për këtë na
jep transmetimin i cili është më eksplicit se te Buhariu. Ai përcolli nga Zuhriu, e ky
përmes Urves, ndërsa ky nga Aisheja se "Namazi fillimisht ishte dy rekatësh dhe
pastaj kjo dispozitë vlente vetëm për namazin në udhëtim, ndërsa në vendin e
banimit falej i plotë ".

Zuhri thotë,
“Unë i thashë Urves," Pra, si e do ta bënte Aishe lutjen në udhëtim? "Ai u përgjigj," Ajo
e sqaroi atë dispozitë në mënyrën se si e shpjegoi Osmani. "

Ekziston një kontradiktë e qartë sepse ajo është njëra prej tyre që thotë se namazi
është urdhëruar të falet dyrekatësh, ndërsa kundërshton atë që Allahu e ka bërë farz
dhe kundërshton atë që pasoi i Dërguari i Allahut, s.a.v.a. Dhe në vend që ta
interpretojë këtë si një ndryshim të bërë nga Allahu, ajo e ringjall praktikën e Osmanit.
Për shkak të kësaj, ne në Sahihët e Ehli Sunetit të Xhematit shohim mjaftë dispozita,
por ata nuk i ndjekin ato, sepse në shumicën e rasteve i referohen interpretimit sipas
Ebu Bekrit, Omerit, Osmanit, Aishes, Muavisë dhe sahabëve të tjerë.

Nëse Humeira (Aisha), nga e cila supozohet se është marrë gjysma e besimit, mund
të interpretojë urdhrat e Allahut ashtu siç dëshiron ajo, unë nuk mund të besoj se
burri i saj (Profeti i Allahut, s.a.v.a.) mund të jetë i kënaqur me të, as njerëzit që e
ndjekin atë. Dhe se me vërtetë, në shumë Sahihë, si ai i Buhariut dhe i Muslimit, është
transmetuar se bindja ndaj saj, në fakt, është, mosbindje ndaj Allahut. Dashtë Zoti, ne
më vonë do të merremi me këtë çështje në mënyrë më të detajuar.

Sa për ata që pretendojnë se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., e donte atë sepse Xhibrili i
vinte gjithnjë në imazhin e saj, para se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., të martohej me të,
dhe se ai vinte tek ai vetëm kur ishte në dhomën e saj. Me këto transmetime do të
qeshej edhe një i çmendur.
Nuk e di nëse imazhi që do të merrte Xhibrili ishte një imazh fotografik apo imazh i
pikturuar  në  vaj?! Në të vërtetë, në Sahihët e Ehli Sunetit ka hadithe se Ebu Bekri e
dërgoi Aishen me sahanin mbushur me hurma, në mënyrë që ai ta shihte atë dhe
kështu të ishte në gjendje të martohej me të, me lejen e babait të saj. A kishte
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atëherë ndonjë nevojë që Xhibrili të vinte në formën e saj kur ajo jetonte vetëm pak
metra larg shtëpisë së të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.

Unë besoj se meqë koptja Marije jetonte larg nga i Dërguari i Allahut, s.a.v.a. (në
Egjipt), ishte më e arsyeshme që Xhibrili të shfaqej në imazhin e saj, dhe kështu t'i a
kumtonte të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.lajmin e mirë se ajo do t’ia sillte në jetë një
djali, Ibrahimin. Kështu, këto hadithe i përkasin trillimeve të Aishes, të cilat kurrë nuk
mund të nënkuptojnë asgjë tjetër përveç shenjave të mendjemadhësisë së saj dhe
përpjekjeve për ta lartësuar veten mbi gratë e tjera.

Ose, në një rast tjetër, ato u sajuan si rezultat i trillimeve të Omajadëve dhe iu
atribuan asaj në mënyrë që të ngrinin statusin e saj midis njerëzve mendërisht të
papjekur.
Sa i përket pretendimit, se Xhibrili nuk e vizitoi Muhamedin, s.a.v.a., askund përveç në
dhomën e Aishes, është edhe më i keqe se pretendimi i mëparshëm, duke qenë se në
Kur’an është e bërë e qartë për të gjithë se Allahu e kërcënoi atë kur ajo komplotoi
kundër të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.. Allahu e kërcënoi atë përmes Xhibrilit, engjëjve
të tjerë dhe besimtarëve të drejtë se do ta ndihmonin Profetin nëse ajo nuk i bindej
atij.
Kështu del që këto pretendime të dijetarëve dhe mësuesve të shkollës Ehli Sunnet
janë vetëm supozime dhe legjenda.

"Thuaj: ‘A keni njohuri të drejta për këtë, kështu që dilni me to! Ju thjesht ndiqni
supozimet, dhe supozimet nuk i bëjnë dobi të vërtetës. ‘"
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Aisheja, pasi i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., la këtë botë

Nëse studiojmë jetën e nënës së besimtarëve, vajzën e Ebu Bekrit, pasi burri i saj u
kthye te Allahu I Madhëruar dhe pasi babai i saj u bë halif dhe udhëheqës i umetit
Islam, ajo u bë gruaja më e shquar në shtetin Islam, duke qenë se burri i saj ishte i
Dërguar i Allahut, s.a.v.a. dhe se babai i saj tani më ishte kalif.
Ajo besonte ose mbante vogëlsinë e saj në bindjen se ishte më e mira nga gratë e
Profetit, thjesht sepse ndjente se ishte gruaja e vetme që ishte martuar me të duke
qenë e virgjër.
Kur i Dërguari i Allahut, s.a.v.a. vdiq, ajo ishte në lulen e rinisë së saj.
Sipas shumë legjendave, në kohën që I Dërguari I Allahut, s.a.v.a., kishte lënë këtë
botë ajo ishte 18 vjeç. Ajo nuk jetoi më shumë se 6-8 vjet me të Dërguarin e Allahut
siç thonë transmetimet e ndryshme.

Ajo i kaloi vitet e saj të para në një lojë që më shumë përkonte me jetën prej fëmiu,
edhe pse ishte gruaja e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.. Ajo ishte, siç e përshkruan
skllavi i të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., Barira, një grua e re që do të binte në gjumë
duke lënë brumin e saj për t'u ngrënë nga dhitë.
(Sahihu i Buhariut, vëll. 3, f. 156)
Po, ajo ishte 18 vjeç kur i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., shkoi në një botë më të mirë ose
siç do të thuhej në zhargonin e sotëm, ishte një tinejxhere. Ajo e kaloi kohën pranë të
Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., me nëntë ose dhjetë gra të tjera.
Kishte edhe gra të tjera gjatë jetës së Aishës që nuk arritëm t’i përmendim,
veçanërisht një grua ndaj të cilës Aisha ushqente një xhelozi edhe më të madhe për
shkak të dashurisë së të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., për atë grua, sepse kjo grua
kapërceu të gjithë kufijtë e imagjinuar të mirësisë. Kjo grua ishte Hz. Fatima
Ez-Zehra, vajza e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a. dhe gruaja e tij e virtytshme Hz.
Hatixhja.
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A e dini kush është Hatixhja?

Hz. Hatixhja është besimtarja më e shquar të cilën e ksihte përshëndetu Xhibrili, a.s.,
dhe i dha asaj lajmin e lumtur për shtëpinë e saj të ndërtuar në Parajsë, shtëpinë e
kënaqësisë dhe lumturisë.
(Sahihu i Buhariut., vëll. 4., fq. 231.; Sahihu i Muslimit, vëll. 7., fq. 133.)

I Dërguari i Allahut, s.a.v.a. nuk la asnjë rastë për ta përmendur HZ. Hatixhen, dhe kjo
përmendje ia shqyente zemrën Aishës. Zemra e saj do të digjej nga xhelozia dhe ajo
do të humbte kontrollin mbi vetveten. Ajo pastaj do ta përmendte Hatixhen me fjalë
të këqija, pa respekt dhe ndjesi.
Le të kujtojmë fjalimin e Aishes për veten e saj, veçanërisht në lidhje me Hatixhen, siç
transmetohet nga Buhariu, Ahmedi, Tirmidhiu dhe ibn Maxhe:
"Unë kurrë nuk kam qenë xheloze ndaj asnjë gruaje sa kam qenë ndaj Hatixhes. Kjo
sepse i Dërguari i Allahut, s.a.v.a. shpesh e përkujtonte atë. Unë i thashë atij, ‘Pse e
përmend vazhdimisht atë plakë nga kureshitët? Ajo ftyrë kuqrremta më nuk është!
Me të siguri që Allahu ju ka dhënë më të mirë dhe më të bukur se ajo. ’Dhe pastaj ajo
tha:‘ Fytyra e të Dërguarit të Allahut ndryshoi. Unë kurrë nuk e kam parë atë në atë
gjendje përveç kur ai do të pranonte shpallje."
Ai tha, ‘Jo, ai nuk më dha një më të mirë. për Allahun, ajo më besoi mua kur të tjerët
nuk më besuan, ajo besoi në misionin tim kur të tjerët dyshuan, ajo më ndihmoi me
gjithë pasurinë e saj që kishte, ndërsa të tjerët më privuan. Zoti më ka dhënë fëmijë
përmes saj derisa jo edhe  me gratë e tjera.”

Nuk ka dyshim, se kjo përgjigje e ashpër e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., hedhë
poshtë pretendimet e atyre që thonë se Aisha ishte gruaja e tij më e dashur. Unë jam
gjithashtu i bindur se zilia dhe urrejtja e Aishes u rrit kur i Dërguari i Allahut, s.a.v.a. iu
drejtua asaj me këto qortime dhe kur ai e informoi atë se Allahu nuk i kishte dhënë
grua më mirë se Hatixhja. Edhe një herë i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., na tregon se ai
nuk kishte prirje drejt pasioneve të ulëta dhe asnjë prirje jo të shëndetshme ndaj
bukurisë dhe virgjërisë femërore, sepse, Hatixhja u martua dy herë para se ajo të
martohej me të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., dhe ishte pesëmbëdhjetë vjet më e
moshuar se ai. Përkundër kësaj, ai e donte atë dhe nuk pushoi së lëvduari atë. Për
Allahun, ky është karakteri i vërtetë i të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., i cili për hir të
Allahut donte dhe urrente për hirë të Tij. Ekziston një dallim i madh midis këtij hadithi
autentik dhe hadithit të shpifur, sipas të cilit, i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., e preferonte
Aishen aq shumë, madje deri në atë pikë sa gratë e tjera i dërgonin dikë, duke e
këshilluar që grate e tjera t’i trajtonte me drejtësi në raport me vajzën e Ebu Kuhafës.
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A mund ta pyesim Aishen, nënën e besimtarëve, e cila kurrë nuk e ka parë Hatixhen
dhe as nuk e ka takuar atë, se si mund ta dijë se Hatixhja ishte një grua e moshuar
dhe me ftyrë të kuqrremtë. A përkon kjo sjellje  edhe me një besimtar mesatar, të cilit
i ndalohet të flasë keq për një person që ka shkuar nga kjo botë?
Atëherë, si është të flasësh për një person që ka vdekur dhe shpirti i së cilës është
shkuar te Zoti i saj?

Sa sjellje e shëmtuar është kjo, nëse personi që nënçmohet, e cila për më tepër është
edhe gruaja e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., në shtëpinë e së cilës erdhi Xhibrili për
t’ia sjellur paralajmërimin e mirë për shtëpinë së saj në Parajsë.
(Sahih al Buhari, vëll. 4., fq. 231.; Sahihu i Muslimit)

Me siguri urrejtja dhe zilia ndaj Hatixhes, e cila ishte grumbulluar në zemrën e Aishës,
duhej të shprehej edhe publikisht. Aisha kurrë nuk gjeti dikë të cilit mund t’i përcillte
zemërimin e saj, përveç Fatimes, vajzës së Hatixhes dhe thjeshtra e saj, e cila, sipas
shumë haditheve, ishte e një moshe ose pak më e vjetër se ajo.
Dashuria e thellë që i Dërguari i Allahut, s.a.v.a. ndjente për Hatixhen sigurisht u
rrënjos dhe u forcua tek vajza e saj e hasretit, Fatima Ez-Zehra.
Ajo ishte e vetmja që jetonte me babanë e saj dhe që mbartte brenda saj cilësitë që i
Dërguari i Allahut, s.a.v.a. i donte te Hatixhja.
Zilia e Aishes intensifikohet edhe më shumë, kur ajo pa të Dërguarin e Allahut,
s.a.v.a. duke lartësuar vlerat e vajzës së tij duke e quajtur atë Sejjid (udhëheqëse) e
të gjitha grave, princeshë e grave në Parajsë.
(Ibid., vëll. 4., fq. 209. i vëll. 7., fq. 142.)

Për më tepër, Allahu i Lartësuar,  përmes saj i dha të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a. dy
nipër, liderë të të rinjve të Parajsës, Hasanin dhe Huseinin. Ajo pa që i Dërguari i
Allahut, s.a.v.a., kishte zakon të flinte në vendin e Fatimes, duke shikuar nipërit e tij.
Ai do të thoshte: "Këta dy fëmijët e mi janë aroma e umetit tim". Ai do t'i mbante mbi
supe. Kjo e intensifikoi edhe më shumë zilinë e saj sidomos pasi nuk kishte fëmijë.
Ndërsa zilia e saj u rrit gjithashtu edhe ndaj burrit të Fatimes, babait të Hasanit dhe
Husseinit. Nuk kishte asnjë arsye tjetër për këtë përveç dashurisë që i Dërguari i
Allahut, s.a.v.a.,  kiltivonte ndaj tij (Hz. Imam Aliut) duke i dhënë përparësi atij në
gjithçka ndaj babait të saj, Ebu Bekrit.

Nuk ka dyshim se ajo jetoi në kohët vendimtare. Ajo pa që djali i Ebu Talibit ishte më
superior në çdo aspekt se i ati i saj, dhe se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., e donte dhe e
vlerësonte atë më shumë se këdo tjetër. Ajo gjithashtu e dinte që babai i saj ishte
kthyer i mundur me forcat e tij, në ditën e Hajberit dhe se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a. i
pikëlluar nga kjo kishte thënë:
"Sot do t'i jap flamurin një njeriu që e do Allahun dhe të Dërguarin e Tij dhe të cilin e
duan Allahu dhe i Dërguari i Tij, i cili do të jetë trim dhe nuk do të tërhiqet".
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Ai njeri ishte Hz. Ali ibn Talib, burri i Fatimes.
Pasi që Hz. Aliu mori Hajberin, ai u kthye me skllaven Safiyya bint-ul-Hujai, me të
cilën u martua i Dërguari i Allahut, s.a.v.a. Për Ajshen kjo ngjarje ishte si t’i kishte rënë
rrufeja në zemër.
Ajo gjithashtu e dinte që i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., e kishte dërguar Aliun pas tij për
të marrë përsipër nga Ebu Bekri detyrën e publikimit të Sures Bera'at (Heqja dorë nga
politeistët). Babai i saj u kthye me lot në sy duke kërkuar arsyen për këtë veprim, për
të cilin i Dërguari i Allahut, s.a.v.a. u përgjigj:
"Zoti i Madhërishëm më ka urdhëruar që askush të mos publikoj ajetet e shpallura
përveç meje dhe Ehli Bejtit tim."

Ajo gjithashtu e dinte që i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., kishte zgjedhur Aliun si
pasardhës të tij dhe i kishte urdhëruar sahabët dhe gratë e tij ta përgëzonin për këtë
udhëzim mbi besimtarët ndërsa babai i saj ishte ndër të parët që e përgëzoi për këtë,
duke i thënë:
"Urime, bir i Abu Talibit, ti je bërë dhe do të mbetesh udhëheqësi i çdo besimtari dhe i
çdo besimtareje. ”

Ajo ishte e vetëdijshme se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a. , i kishte dhënë përparësi mbi
babanë e saj Usames, një djalë të ri pa mjekër, i cili atëherë ishte 17 vjeç. Dhe përveç
kësaj, ai e urdhëroi atë të shkonte nën udhëheqjen e tij dhe të falej pas tij.
Nuk ka dyshim se Ajsheja u prek nga të gjitha këto ngjarje. Ajo ishte thellësisht e
shqetësuar për babanë e saj dhe pjesën e tij në kalifat. Zilia dhe urrejtja e saj u rritën
drejt Hz. Fatimes dhe ajo provoi gjithçka vetëm për të ndryshuar situatën në favor të
babait të saj, duke përdorur të gjitha metodat.

Ne tashmë kemi parë se si ajo dërgoi një njeri te babai e saj, gjoja me kërkesë të të
Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., duke e urdhëruar atë që të drejtojë njerëzit në lutje, pasi
ajo e kuptoi se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.  e kishte zgjedhur Aliun për këtë detyrë.
Kur i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., zbuloi këtë komplot, ai u detyrua të dilte i sëmurë, të
largonte Ebu Bekrin dhe që vet t’iu printe besimtarëve në lutje. Ai u zemërua me
Aishen dhe i tha:
"Ju gratë jeni si gratë e Jusufit". (duke menduar për intrigat e tyre të shumta)
(Komenti I Nehxhul-belaga, Ibn Ebi Hadid, vëll. 9., fq. 197.)

Studiuesi i kësaj ngjarjeje që lidhet me Aishen, në disa prej haditheve të ndryshme
dhe të paqëndrueshme, do të gjejë kontradikta të qarta. I Dërguari i Allahut, s.a.v.a.
urdhëroi babanë e saj që të bashkohej me ushtrinë nën komandën e Usama ibn
Zejdit, tre ditë para kësaj lutjeje. Dihet dhe është logjike që komandanti i ushtrisë
drejton edhe lutjen.
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Dihet se komandanti i ushtrisë, logjikisht është prijës i ushtrisë edhe në namaz.
Usama ibn Zejdi ishte prijësi i xhematit në ushtri, ndërsa Ebu Bekri ishte pjesëtar i
asaj ushtrie.

Aisha e ndjeu këtë degradim dhe e kuptoi motivin e Profetit, dhe veçmas faktin që ai
nuk e dërgoi Ali ibn Ebu Talibin në atë ekspeditë, në të cilën morën pjesë edhe
sahabët më të shquar të ensarëve dhe muhaxhirëve.
Për më tepër, ajo e kuptoi, si shumica e sahabëve, se ato ishin ditët e fundit të jetës
së të Dërguarit, s.a.v.a.  Ajo gjithashtu ishte e një mendjeje me Omerin, sipas të cilit, i
Dëdrguari i Allahut, s.a.v.a., po fliste i pa vetëdijshëm se çfarë thoshte, andaj zilia e
saj e hidhur i diktonte që të sillej në pajtim me atë që pason vetëm nga zilia.. Kështu
ajo ngriti statusin e Ebu Bekrit përkundrejt Hz. Aliut.
Në këtë mënyrë ajo injoronte faktin se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.  e kishte lënë Hz.
Imam Aliun si pasardhës të tij.

Andaj ajo filloi t’i bindë njerëzit mendjelehtë se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., kishte
lëshuar frymën e fundit në dhomën e në prehrin e saj. Ajo transmetoi se kinse i
Dërguari i Allahut, s.a.v.a., ndërsa ishte ende gjallë t’i ketë thënë asaj:
"Ftojini babanë dhe vëllain tuaj të bëjnë një testament për ta, sepse dikush mund të
thotë diçka që Allahu, i Dërguari i Tij, s.a.v.a. , dhe besimtarët do ta refuzonin, nëse
për këtë  nuk do të ishte në dijeni Ebu Bekri."
Askush nuk e ka pyetur veten se çfarë e pengoi atë për t’i sjellur ata te i Dërguari i
Allahut, s.a.v.a.?
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Pozita e Aishes kundër Aliut, liderit të besnikëve

Studiuesit e pikëpamjeve të saj në lidhje me Ebu Hasan (Hz. Aliun) mund të duken të
çuditshme dhe befasuese. Nuk ka asnjë shpjegim tjetër për këtë përveç zilisë dhe
armiqësisë ndaj Ehli Bejtit. Historia ka regjistruar urrejtjen dhe kundërshtimin e saj të
patejkalueshëm ndaj tyre. Ajo arriti në një pikë të tillë sa që nuk e thoshte emrin e tij
dhe as ta shikonte.
(Sahihu i Buhariut, vëll. 1., fq. 162., vëll. 3., fq. 135., vëll. 5., fq. 140.)

Kur ajo dëgjoi se pas vrasjes Osman njerëzit i shprehën besnikërinë Aliut, ajo tha:
"Unë do të preferoja që qielli të bëhej tokë sesa Aliu të bëhet lider".

Ajo bëri të gjitha përpjekjet për të prodhuar vështirësi për të, kështu që udhëhoqi një
ushtri kundër tij, duke nxitur rebelim. Dhe kur lajmi për vdekjen e tij arriti tek ajo, ajo
bëri sexhde në shenjë faleminderimi drejtuar Allahut.
A nuk jeni të befasuar edhe ju si unë, nga pikëpamjet e Ehli Sunetit që ata përcjellin
në Sahihët e tyre se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., të ketë thënë:
"O Ali ty nuk të don kush tjetër pos besimtari i vërtetë nuk do të urrejë askush përveç
hipokritëve ".
(Sahihu i Muslimit, vëll. 1., fq. 61.; Sahihu i Tirmidhiut, vëll. 5., fq. 306.; si dhe Suneni i
Nisai-së)

Për më tepër, ata përcjellin trnsmetime në Sahihët dhe Musnedët e tyre se Aisha e
urrente Imam Aliun aq shumë sa që ajo nuk mund ta përmendte as emrin e tij. A nuk
është kjo dëshmia e tyre që konfirmon, domethënë sqaron temperamentin dhe
karakterin e kësaj gruaje? Ashtu siç transmeton Buhariu në Sahihun e tij se i Dërguari
i Allahut, s.a.v.a., tha:
"Fatima është pjesë e imja, kush e urren atë më urren mua, dhe kush më urren mua e
urren Allahun."
(Sahihu i Buhariut, vëll. 4., fq. 210.)

Buharia pastaj përcolli personalisht se Hz. Fatimja vdiq dhe ajo ishte e zemëruar në
Ebu Bekrin duke mos folur me të për gjithë jetën e saj.
(Ibid, vëll. 5., fq. 82., vëll. 8., fq. 3.)
A nuk janë këto hadithe një dëshmi e mjaftueshme që Allahu dhe i Dërguari i Tij,
s.a.v.a.,  ishin të hidhëruar me Ebu Bekrin.
Kjo është ajo që njerëzit e kuptuan. Unë gjithmonë them se e vërteta do të dalë në
sipërfaqe pa marrë parasysh se sa falsifikues përpiqen ta fshehin atë dhe pa marrë
parasysh se sa përpiqen ta shtrembërojnë përmes konstruksioneve të tyre ndihmësit
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e Omajadëve, sepse prova nga Allahu është e dukshme për shërbëtorët e tij që nga
dita e e shpalljes së Kuranit deri në orën e fundit. Falënderimi i takon Allahut, Zotit të
të gjitha botëve.
Imam Ahmedi tregon se Ebu Bekri një herë kërkoi leje për të hyrë te i Dërguarin i
Allahut, s.a.v.a.. Para se të hynte, ai e dëgjoi Aishen duke ngritur zërin te i Dërguari i
Allahut, s.a.v.a.,, duke i thënë:
"Për Allahun, unë e di me siguri që Aliu është më i dashur për ty sesa unë dhe babai
im." Ajo e përsëriti këtë tre herë.
(Musned, Imam Ahmed ibn Hanbel, vëll. 4., fq. 275.)

Urrejtja e Aishes ndaj Aliut ishte aq e madhe sa që ajo u përpoq me mjete të
ndryshme ta largonte atë nga Profeti.
Mu'tazilu ibn Abi Hadid në komentin e tij mbi Nahjul-belaga thotë se i Dërguari i
Allahut, s.a.v.a., i bëri me kokë Hz. Imam Aliut për t'iu afruar. Hz. Imam Aliu u afrua
dhe u ul midis Profetit dhe Aishes, ashtu që i Dërguari i Zotit, s.a.v.a , e mbështeti atë
për trupin e vet. Ajo i tha atij (Aliut): "A nuk mund të ulesh në një vend tjetër, por mu
në vendin tim?!"

Ai gjithashtu transmetoi hadithin se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., një ditë po ecete me
Hz. Imam Aliun dhe se biseda mes tyre kishte zgjatur më shumë. Aisha u afrua,
ndërsa i kishte ndjekur ata, ajo hyri mes tyre dhe tha:
"Çfarë ka mes juve që shetisni aq gjatë?" Atëherë i Dërguari i Zotit, s.a.v.a, u zemërua
me të ".
(Komentar Nehdžul-belage, Ibn Ebi Hadid, vëll. 9., fq. 195.)

Transmetohet se ajo një herë erdhi te i Dërguari i Zotit, s.a.v.a,  ndërsa ai ishte duke
folur në heshtje me Aliun, ajo bërtiti: "Çfarë është kjo ose kush është tjetër midis teje
dhe meje o biri i Ebu Talibit? Kam vetëm një ditë me të Dërguarin e Zotit, s.a.v.a (dhe
ti ma pamundëson)? " - ndaj të cilës Profeti, s.a.v.a., u zemërua.

Sa herë dhe sa thellësisht e ka zemëruar dhe shqetësuar të Dërguarin e Allahut,
s.a.v.a., me sjelljen e saj të shkaktuar nga xhelozia dhe intoleranca e saj. A do të
ishte i kënaqur i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., me një grua, zemra e së cilës digjej nga
xhelozia dhe në të cilën kishte aq urrejtje dhe neveri ndaj Hz. Imam Aliut, të parit të
Ehli Bejtit të tij, të atij për të cilin u tha: "Ai e do Allahun dhe të Dërguarin e Tij". Në
Sahihun e Buhariut dhe Muslimit në kapitullin Përparësitë e Ali Ibn Talibit",
transmetohet se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., ka thënë edhe: "Kush e do Aliun më do,
dhe kush e urren Aliun më urren mua".
(Mustredrak, Hakim, vëll. 3., fq. 130.)
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Qëndroni në shtëpitë tuaja dhe mos dilni jashtë (mos dilni prej
tyre)

Allahu i Madhëruar i ka urdhëruar gratë e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., të qëndrojnë
në shtëpitë e tyre, të mos dalin prej tyre dhe mos t’i ekspozojnë stolitë e tyre. Ai
gjithashtu i urdhëroi ato të lexonin Kur’an, të falnin namaz, të jepnin zekat dhe ta
dëgjojnë Allahun dhe të Dërguarin e Tij, s.a.v.a.
Të gjitha gratë e Profetit iu bindën urdhërave të Allahut dhe urdhrave të të Dërguarit
të Allahut, s.a.v.a., të cilat rrespektonin dhe i zbatonin këto, madje edhe para i
Dërguari i Allahut, s.a.v.a., ta linte këtë botë.
Profeti një herë iu drejtua atyre me fjalët: "Kush prej jush do të hipë në deve ndërsa
qentë do të lehin pas saj?"

Të gjithë gratë, përveç Aishes, nuk shkelën urdhërat e dhëna. Ajo nuk pranoi t'u bindej
urdhrave të tij. Historianët raportojnë se Hafsa bint-ul-Umar donte të shkonte me të
në "Betejën rreth deves", por vëllai i saj Abdullah ibn Omeri e parandaloi atë dhe i citoi
asaj ajetin e lartpërmendur. Ajo pastaj ndryshoi planin e saj. Mirëpo, Aisha hipi në
deve ndërkohë që qentë lehnin nga pas. Taha Hussein në librin e tij “ Fitneja e madhe
”(El-Fitna el-kubra) thotë:
"Gjatë rrugës, Aisha kaloi pranë një uji ku dëgjoi lehjen e qenve. Ajo pyeti: "Kush ky
lum?" Asaj i thanë se ishte njëfarë lumi, por jo ai për të cilin kihste paralajmëruar
Profetit. Kur e dëgjoi këtë, ajo u tronditë, andaj e hutuar bërtiti: "Më ktheni prapa!" Ajo
e përsëriti atë dy herë. E dëgjova të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a.,  ndërsa ai ishte mes
nesh (në këtë botë) duke thënë: "Cila prej jush do të hipë në deve ndërkohë që qent
do të lehin ndaj saj gjatë kalimit të lumit ...?"

Mandej erdhi Abdullah ibn Zubejri, i cili ishte përgjegjës për qetësimin e situatës, i
solli pesëdhjetë njerëz nga fisi i Benu Amirit, të cilët u betuan rrejshëmm se ky nuk
ishte lumi që Profeti, s.a.v.a, e kishte paralajmëruar.
Unë besoj se ky transmetim ishte trilluar gjatë kohës së Omajadëve, për ta zvogëluar
mosbindjen e nënës së besimtarëve, duke menduar se ajo do të lirohej nga akuza
pasi tezaku i saj  Abdullah ibn Zubejri e kishte mashtruar duke sjellë pesëdhjetë
njerëz që u betuan rrejshëm në Allahun, duke dëshmuar kështu se nuk ky nuk ishte
lumi i paralajmëruar nga i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.

Me të vërtetë tentimi për t’i mashtruar mendjet e cekëta dhe për ta bindur veten se
Aisha ishte mashtruar, është një shaka torollakësh, sepse kur ajo kaloi lumin dhe
dëgjoi lehjet e qenve, ajo u ndal dhe pyeste se cili ishte ky lum, ndërsa kur i thanë se
ishte një lum --- e tronditur bërtiti: "Më ktheni prapa, më ktheni prapa!"
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A janë idiotë këta që sajuan këtë hadith duke kërkuar një justifikim për mosbindjen e
Aishës ndaj Allahut dhe asaj që është shpallur në Kur'an në lidhje me detyrimin e saj
për të qëndruar në shtëpinë e saj, apo e bëjnë këtë për shkak të arsyetimit të
mosbindjes së saj ndaj të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.,? A gjejnë ata ndonjë justifikim
për nënën e besimtarëve, edhe pse ajo refuzoi këshillat që kishte marrë.

Umu Seleme thotë:
"Një ditë i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,  pasi ishim me të doli, kështu që ai u kthye
majtas nga një vend i quajtur Kadid dhe u ul me Hz. Imam Aliun dhe bisedoi në
heshtje me të për një kohë të gjatë. Aisha donte t’i imponohej, unë u përpoqa ta
ndaloja, por ajo nuk më dëgjoi, por më shtyu, duke insistuar në veprimin e saj. Nuk
vonoi shumë dhe ajo u kthye me sy të përlotur. Unë e pyeta: "Çfarë ndodhi?" Më tha:
“Erdha dhe ata po flisnin, pastaj i thashë Aliut:‘ Unë e kam të Dërguarin e Zotit një
herë në nëntë ditë. A nuk mund ta ma lini mua në ditën time?! "
I Dërguari i Allahut, s.a.v.a., iu afrua Aishes, i skuqur nga zemërimi dhe i tha asaj:
"Kthehu mbrapa! Për Allahun, askush nuk mund ta urrej atë, përveç atyre që kanë
lënë besimin.”
"I thashë nëse asaj i kujtohej (kjo ngjarje)?"
Ajo u përgjigj: "Po, e mbaj mend."
Ummu Selema vazhdoi, "Unë gjithashtu do ta përkujtoj se ne të dyja ishim me të
Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., kështu që ai na tha," Cila prej jush do të hipë në deve
ndërkohë që qent do të lehin pas saj? "
Ne i thamë që nga kjo kërkojmë strehim tek Allahu dhe i Dërguari i Tij, s,a,v,a. Dhe
pastaj ai vendosi dorën e tij mbi supet tua duke thënë "Mos të jesh ti ajo, oj Aishe. "
Aisha tha: "Më kujtohet kjo." Atëherë Umm Selema tha, “A nuk e mbani mend ditën
kur babai juaj erdhi me Omerin, kështu që ne i vumë velot tona, ndërkohë që ata
biseduan për atë që biseduan dhe pastaj thanë:‘ O i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,, ne nuk
e dimë sa do të jesh mes neshë, kështu që nëse do të na thoni kush nga ne do të të
trashëgojë ashtu që ta dimë se kujt t’i drejtohemi? " Ai iu përgjigj: “Për sa më përket
mua, unë e shohë pozitën e tij (Aliut) para juve. Nëse do ta bëja këtë, ju do të
ndaheshit ashtu siç u ndanë Izraelitët në rastin e Harunit, paqja qoftë mbi të ".
Ata heshtën dhe u larguan. Pasi ata dolën, ne hymë te i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,
dhe ti i tha: "O i Dërguar i Allahut, s.a.v.a.,, kë prej tyre do të zgjedhësh për kalif?" Ai u
përgjigj: "Do ta zgjedhë atë që mban sandale të arnuara".
Ne dolëm jashtë dhe pamë se ishte Ali ibn Abu Talibi. Ti tha: “O i Ëdrguari i Allahut,
s.a.v.a.,, nuk shoh askënd tjetër përveç Aliut? " Dhe ai tha: "Po, është ai."
Umu Selema pastaj i tha asaj: “Si ka mundësi që pas gjithë këtyre fakteve të zhytesh
në atë udhëtim? " Ndërsa Aisha tha: "Unë po dal t’i pajtoj njerëzit ".
(Komentar Nehdžul-belage, Ibn Ebu Hadid, vëll. 2., fq. 77.)

Ummu Selema u përpoq ta parandalonte atë nga rebelimi, duke përdorur fjalë të
ashpra:

92



"Nëse shtyllat e Islamit shkulen, ato nuk do të ngrihen nga një grua, dhe nëse ato
thyhen, ato nuk do të ngjiten me duart e grave. Ajo që është e vlefshme për një grua
është të ulë shikimin dhe ta ruaj nderin e saj. Çfarë do të thoje nëse para teje do të
shfaqej i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., dhe t'ju gjente duke shaluar devenë. Pasha
Allahun nëse unë do të vendosja të nisesha në udhëtimin tënd, madje edhe sikur të
më thonin: ‘Do të hysh në Parajsë.’, do të kisha turp ta shikoja Profetin në sy sepse ai
na la hixhabin në mirëbesim (amanet). ”
(Ibn Qutajba në librin Kitab al Musnif fi Garib al Hadis)

Pikërisht kështu nëna e besimtarëve, Aisheja refuzoi të pranonte këshillën e shumë
sahabëve të mirë. Taberi në historinë e tij transmeton nga Jahja ibn Kudama Sadi se i
ky i fundit i kishte thënë Aishes:
“O nëna e besimtarëve! Për Allahun, vrasësi i Osmanit është më pak përgjegjës sesa
ti që del e armatosur nga shtëpia jote  mbi këtë deve të mallkuar. Allahu i
Plotfuqishëm ju ka obliguar me hixhabin (qëndrimi prapa perdes, përkatësisht në
shtëpi) dhe devotshmërinë. Ju shkatërruat hixhabin tuaj dhe abuzuat me autoritetin
tuaj. Sigurisht, kushdo që ju sheh në rebelim do ta shohë shkatërrimin tuaj. Nëse
doni të na dëgjoni, kthehuni në shtëpinë tuaj. Nëse keni qenë e detyruar, atëherë
kërkoni ndihmë nga besimtarët. ”
(Tarih i Taberiut, vëll. 6., fq. 482.)

Aisha, nëna e besimtarëve, ishte udhëheqëse

Historianët kanë vërejtur se ajo ishte një udhëheqëse që mbikëqyrte, ndante njerëzit
dhe lëshonte urdhra. Edhe kur Zubejri dhe Talha po grindeshin se kush duhet ta
drejtojë lutjen (namazin) dhe kur të dy e dëshironin atë, Aisha ndërhyri dhe i largoi të
dy. Ajo urdhëroi djalin e motrës së saj, Abdullah ibn Zabejrin të printe në namaz.
Ajo dërgoi lajmëtarë me letra që i dërgoi në disa provinca duke kërkuar mbështetje
kundër Ali ibn Abu Talib dhe nxiti njerëzit me një thirrje xhahilijeti.

Rekrutoi 200,000 fundrrina dhe horda arabe për të luftuar dhe përmbysur kalifin e
besnikëve. Agjitacioni i saj rezultoi në një përçarje kur një numër i madh njerëzish u
vranë në emër të mbrojtjes dhe mbështetjes së nënës së besimtarëve. Historianët
thonë se kur ndihmësit e Aishes erdhën te Uthman ibn Ha'nif, sundimtari i Irakut me
qendër në Basra, ai dhe 60 zyrtarët e tij u burgosën. Ata u sollën para Aishës që
urdhëroi ekzekutimin e tyre. Ata të gjithë u therrën ashtu siç theren delet.
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Raportohet se, në të vërtetë, atje ishin katërqind burra dhe se këta ishin myslimanët e
parë, kokat e të cilëve u prenë dhe se ata i të gjitha këto i përballuan me durim. (Po
aty, Vëllimi 5, f. 178; Komentim i Nehxhul-belaga, vëll. 2, f. 501, etj.)

Al-Sabi transmeton nga Muslim ibn Ebu Bekri, dhe ky nga babai i tij:
“Kur Talha dhe Zubejri arritën në Basra, unë mbaja shpatën time me qëllim që t’i
ndihmoja. Unë vizitova Aishën, ajo ishte që urdhëronte, ndalonte, me pak fjalë, ajo
komandonte. M'u kujtua hadithi i të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., duke dëgjuar kur ai
tha: 'Një komunitet që lejon veten të qeveriset dhe drejtohet nga një grua nuk do të
ketë kurrë sukses.' Pastaj u tërhoqa dhe u largova prej saj. "

Buhariu transmeton nga Ebu Bekri:
"Gjatë ‘Betejës së devesë’ Allahu i Lartësuar më kujtoi fjalët e të Dërguarit të Allahut,
s.a.v.a., kur dëgjoi se Persianët e kishin shpallur për princezë vajzën e tyre Kosres:’
Burrat që i dorëzojnë pushtetin një gruaje kurrë nuk do të kenë sukses.’ ”

Një nga gjërat që më bën të qesh dhe të qaj njëkohësisht është se Aisha doli nga
shtëpia e saj duke kundërshtuar Allahun dhe të Dërguarin e Tij, s.a.v.a., dhe urdhëroi
sahabët (ithtarët e saj) të qëndrojnë në shtëpitë e tyre. Kjo, me të vërtetë, është një
gjë e çuditshme! Si mund të kishte ndodhur kjo, o Zot i dashur?!
Mu'tazil Ibn Abil Hadid në një koment mbi Shtegun e elokuencës , transmeton së
bashku me historianë të tjerë se Aisha i dërgoi një letër Zejd ibn Salham Al Abdiut kur
ajo ishte në Basra, me këtë porosi:

"Nga Aisha, nëna e besimtarëve, vajza e Ebu Bekrit, gruaja e vërtetë e të Dërguarit të
Allahut,s.a.v.a., qëndroni në shtëpitë tuaja dhe përpiquni t'i bëni njerëzit ta braktisin
djalin e Ebu Talibit. Shpresoj të dëgjoj atë që dua nga ju, sepse ju jeni më besniku i
familjes time. Paqja qoftë me ju! "
Ky njeri i drejtë iu përgjigj:
“Nga Zejd ibn Salhan, Aishës, vajzës së Ebu Bekrit. Allahu ju ka urdhëruar, ndërsa na
ka urdhëruar neve. Ai ju urdhëroi të qëndroni në shtëpinë tuaj dhe ne të luftojmë. Dhe
letra juaj erdhi tek unë duke më rekomanduar të kundërtën e asaj që më kishte
urdhëruar Allahu i Plotfuqishëm. Ju dëshironi të bëni atë që ju ka urdhëruar Allahu,
ndërsa në të vërtetë, ju po bëni atë që Ai më ka urdhëruar mua të bëj. Unë nuk mund
ta pranoj porosinë tuaj. Kështu që përgjigjja ime është negative ”.

Nga kjo është e qartë se Aisha nuk luftoi vetëm si lidere e ushtrisë të cilën ajo
menaxhonte në ngjarjet rreth "devesë". Ajo dëshironte një dominim absolut mbi
besimtarët në të gjitha pjesët e vendit dhe në të gjitha gjërat. Në përputhje me këtë,
ajo i dha vetes të drejtën për të korresponduar me krerët e fiseve dhe guvernatorët e
krahinave dhe provincave, duke i inkurajuar ata të bashkëpunonin me të dhe duke u
kërkuar atyre ndihmë. Falë kësaj, ajo arriti statusin dhe famën midis Omajadëve deri
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në atë masë sa u bë një shembull dhe një burim respekti për të gjithë ata, që i
frikësoheshin fuqisë së saj.

Kur heronjtë dhe njerëzit e njohur për trimërinë e tyre u larguan dhe ikën nga fusha e
betejës gjatë përballjes me Hz. Imam Aliun, ajo do të qëndronte dhe vazhdonte t’i
nxiste njerëzit kundër tij.
Kjo kalon të gjithë kufijt e arsyes. Duke ditur qëndrimin e saj ndaj Imam Aliut dhe
dijenia se Imam Aliu e kishte shoqëruar me nder në shtëpinë e saj pasi u mund,
megjithatë ajo me kokëfortësi edhe më tej insistonte në vazhdimin e luftimeve.
Nuk ka asnjë shpjegim për këtë përveç në të kuptuarit e thellësisë dhe shkallës së
zilisë dhe urrejtjes me të cilën nëna e besimtarëve e kishte ngarkuar veten.
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I Dërguari i Allahut,s.a.v.a.,  e paralajmëroi Aishen për natyrën
e saj rebele

I Dërguari i Allahut, s.a.v.a., ndjeu madhësinë e rrezikut të planeve që qarkullonin
rreth tij nga të gjitha anët. Pa dyshim që ai e dinte ndikimin që gratë mund të
prodhonin, madje edhe tek burrat. Gjithashtu ishte një shenjë që intrigat e tyre janë
aq të mëdha sa që ato mund të lëviznin edhe malin. Ai posaçërisht e dinte që gruaja
e tij Aisha ishte nxitëse e një roli të rrezikshëm ndaj kushëririt dhe dhëndrit të tij Hz.
Imam Aliut dhe familjes së tij, ndaj të cilave ajo ndjente urrejtje dhe intolerancë. Si
mund të mos e dinte ai kur edhe vet u bind duke parë rolin dhe armiqësinë e saj ndaj
tyre.

Ndonjëherë ai zemërohej dhe nganjëherë i skuqej fytyra dhe përpiqej ta qetësonte
atë gjatë gjithë kohës, duke i treguar se ai që e do Aliun e do Profetin dhe Allahun,
dhe ai që e urren Aliun është një hipokrit të cilin Allahu e urren . Fatkeqësisht, këto
hadithe nuk kanë prekur kurrë thellësitë e atyre shpirtrave që kurrë nuk kanë dashur
ta pranojnë të vërtetën nëse jo nuk është në favor të Aishës dhe të cilët kurrë nuk
kanë pranuar asgjë si të drejtë, përveç nëse vinte prej saj.
Si rezultat, i Dërguari i Allahut,s.a.v.a.,  ishte i durueshëm kur kuptoi se ajo ishte një
sprovë nga Allahu të cilën Ai ia dërgoi Umetit për ta provuar sikur që i kishte sprovuar
edhe popujt e mëparshëm.

“A mendojnë njerëzit se do të lihen të qetë nëse thonë:‘ Ne besojmë. ’ dhe se nuk do
të sprovohen ”. Ankebut, 2

I Dërguari i Allahut,s.a.v.a., e paralajmëroi umetin kundër saj në disa raste. Një ditë ai
madje u ngrit dhe u drejtua nga shtëpia e saj duke thënë:
"Nga atje do të ketë konfuzion (fitne) ku do të shfaqen brirët e djallit."
(Sahih Bukhari, vëll. 4, f. 446)

Buhariu transmeton në Sahihun e tij, në librin rreth grave të të Dërguarit të
Allahut,s.a.v.a.,  një transmetim nga Nafi ibn Abdullah se ky kishte thënë:
"I Dërguari i Allahut, s.a.v.a., u ngrit, iu drejtua njerëzve, pastaj tregoi dhomën e
Aishes dhe tha tre herë: 'Prej andej do të vijnë përçarje dhe fitne, prej andej do të
shfaqen brirët e djallit'.
(Sahihu i Muslimit, vëll. 8, f. 181)

Muslim gjithashtu transmeton në Sahihun e tij nga Ikrim ibn Umar, ai nga Salim, dhe
ai nga ibn Umar se kishte thënë:
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"I Dërguari i Allahut,s.a.v.a.,  u shfaq nga dhoma e Aishes dhe tha:" Shtylla e
mosbesimit është nga aty, nga aty do të shfaqen brirët e shejtanit".
(Po aty, Vëllimi 8, f. 97)

Nuk është e nevojshme t'u kushtohet vëmendje përpjekjeve për të interpretuar këto
hadithe me të cilat nënkuptohet shfaqja e hutisë në Lindje. Ky është një falsifikim i
qartë i hadithit me qëllim për të fshehur rolin e nënës së besimtarëve dhe për të
hedhur poshtë çdo akuzë kundër saj.

Buhariu gjithashtu raportoi:

“Kur Talha, Zubejri dhe Aisha po udhëtonin drejt Basrës, Aliu dërgoi Amar ibën Jasirin
dhe Hasan ibn Aliun që na takuan në Kufa. Ata erdhën deri te mimber. Hasani u ngjit
në minber ndërsa Amari qëndronte poshtë tij. Ne u mblodhëm rreth tij. Kam dëgjuar
Amarin të thotë: “Aisha udhëtoi për në Basra dhe për Allahun, ajo është gruaja e të
Dërguarit tuaj në këtë jetë dhe në jetën pas kësaj, por Allahu më i Larti dhe më i
Fuqishmi tani ju vë në sprovë se kë do të dëgjoni, Allahun apo atë.”
(Po aty, Vëllimi 8, f. 97)

Subhanallah! Ne vërejmë se  transmetuesit Umejad kanë përfshirë në hadith frazën:
"ajo është gruaja e Profetit tonë në këtë botë dhe në botën tjetër", në mënyrë që ata
të joshin masat, sepse,  sipas pikëpamjeve të tyre, Allahu i ka falur asaj çdo mëkat
dhe e ka lejuar atë të hyjë në Parajsë, meqë atje është edhe burri i saj - Profeti i
dashur i Allahut. Përndryshe, si mund ta dinte Amari se ajo do të ishte gruaja e
Profetit edhe në jetën e përtejme.

Ky është një truk tjetër që falsifikuesit e hadithit e bënë në kohën e Omajadëve kur
zbuluan se hadithi po përhapej mes njerëzve dhe se nuk kishte mbetur asnjë mënyrë
tjetër për ta mohuar ose shpërfillur këtë hadith, atëherë ata vendosën të shtonin fjalë
të tjera të paqenme, ose të ndryshonin kuptimin në disa fraza, në mënyrë që hadithi
të humbasë kuptimin e tij origjinal.
Pikërisht ashtu siç kishin vepruar me hadithin: "Unë jam qyteti i dijes, dhe Aliu është
porta e tij."; duke i shtuar në vazhdim “se Abu Bakr përfaqëson themelet e tij, Omeri
muret dhe Osmani çatinë e tij.

Ky mashtrim nuk mundi të fshehej prej studiuesve objektiv të cilët kanë refuzuar këto
shtesa të cilat në shumicën e rasteve tregojnë mungesë inteligjence nga falsifikuesit
dhe mungesë urtie nga drita e traditës së Profetit. Sepse, ata mund thonë se Ebu
Bekri është themeli i qytetit, e që në fakt i bie se se njohja e të Dërguarit të Allahut,
s.a.v.a.,  vjen nga dituria e Ebu Bekrit, dhe kjo nuk do të thotë asgjë përveç kufrit.
Gjithashtu, pretendimi se Omer përfaqëson muret e atij qyteti, do të thotë që Omeri
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parandalon njerëzit të hyjnë në qytet, dmth. i ndalon ata të marrin njohuri. Se Osman
është çatia e qytetit është një marrëzi e pastër, pasi që nuk ka asnjë qytet me çati.
Studiuesit gjithashtu vërejnë se Amari u betua se Aisha ishte gruaja e të Dërguarit të
Allahut, s.a.v.a., në këtë botë dhe në botën tjetër. Kjo është e kotë.

Si mund të betohej Amari për diçka për të cilën nuk ka njohuri. A ka ai një varg nga
Libri i Allahut apo se ky është premtim nga i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., i transmetohet
Atij.
Kështu na mbetet pjesa e vërtetë e hadithit, d.m.th. se Aisha udhëtoi në Basra, se ajo
është gruaja e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., dhe se Allahu i sporovi njerëzit atje
përmes saj, për të parë nëse ata do t'i binden Allahut apo asaj.
Falënderimi i takon Allahut të Plotfuqishëm, Zotëruesit të të gjitha botëve, i cili na
dha arsyen me të cilën ne mund ta dallojmë të vërtetën nga e pavërteta, i cili së pari
na e bëri të qartë dhe pastaj na vuri në sprovë përmes disa gjërave në mënyrë që ai
ta ketë një dëshmi për ne ose kundër nesh në Ditën e Gjykimit.

Konkluzion

Gjëja e rëndësishme që kemi zbuluar në diskutimin tonë, edhe pse në formë të
përmbledhur, është se Aishja nuk konsiderohej anëtare e Ehli Bejtit nga i cila Allahu
hoqi çdo papastërti dhe e bëri të pastër. Ai i mbrojtiata nga të gjitha mëkatet dhe
hoqi prej tyre çdo lloj gabimi, kështu që ata u bënë të pagabueshëm.
Mjafton të thuhet se Aisha i kaloi ditët e fundit të jetës së saj në lot, pendesë,
pikëllim, duke kujtuar mëkatet e saj. Ndoshta Allahu do ta falë atë, pasi Ai i di
sekretet e robërve të Tij dhe e di të vërtetën e qëllimeve të tyre. Ai i di shikimet e
fshehura dhe atë që fshehin zemrat. Asgjë në këtë botë, në qiell apo në tokë, nuk i
fshihet Atij dhe nuk është e jona të gjykojmë për cilindo person nëse do të shkoj në
Parajsë apo në Ferr.

Akti i gjykimit dhe Gjykimi i përkasin ekskluzivisht Allahut të Lartësuar, sepse Ai
thotë: “Gjithçka që është në qiej dhe gjithçka që është në tokë i përket Allahut.
Pavarësisht nëse tregoni atë që keni në shpirtrat tuaj ose e fshehni, Allahu do t'ju
pyesë për këtë; Ai do të falë kë të dojë dhe do të ndëshkojë kë të dojë – për Allahu
nuk ka kufizim. ”
Bazuar në atë që është thënë, nuk na takon neve të jemi dashamirës me të ose ta
mallkojmë. Nga gjithçka që ajo ka bërë, ne e dimë, se ne nuk mund ta ndjekim atë
ose të kalojmë mbi disa nga veprat e saj.
E gjithë kjo që thamë është me qëllimin më të mirë për ta zbardhur të vërtetën para
njerëzve në mënyrë që ta ndjekin Rrugën e Drejtë. Komandanti i Besnikëve Hz. Imam

98



Aliu thotë: "Mos u bëni midis atyre që mallkojnë. Përkundrazi, më mirët ë thoni: ‘Ata
bënë kështu dhe ashtu.’, kështu që kjo ndikon më fuqishëm si dëshmi. ”
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Dijetarët për Ehli Bejtin

Imami i besnikëve, i pari i pasardhësve të Profetit, thotë:

"Për sa na përket neve, ne ndajmë pjesën më të madhe të asaj që është në duart tona
dhe më shumë se kushdo i ofrohemi vdekjes."
(Shtegu e elokuencës, fjalimi 120)

“Ku janë ata që pretenduan se ishin të udhëzuar në njohuri, përtej nesh, duke gënjyer
dhe duke bërë padrejtësi, edhe pse Allahu ne na ngriti lartë dhe ata i poshtëroi, neve
na fisnikroi ndërsa ata  i mohoi, ndërkohë që ne na pranoi ndërsa ata i dëboi. Me ne
kërkohet Udhëzimi dhe ndërsa mënjanohet verbëria. Me të vërtetë Imamët janë nga
Kurejshët. Ata janë mbjellur në një degë të këtij Hashim. Të tjerët, përveç tyre, nuk do
të jenë të përshtatshëm, as të tjerëve, përveç tyre, nuk janë të dinjitetshëm t’i
drejtojnë punët.
(Shtegu i elokuencës, fjalimi 143)

“Ne (Ehl-Bejt) jemi veshje dhe shokë, ruajtësit e thesarit dhe portës. Në shtëpi hyhet
vetëm përmes portave të tyre, kush hyn në to ndryshe dhe jo përmes portës hajdut
do të quhet. Margaritarët kur’anore janë thënë për lavdërimin e tyre dhe ata janë
thesaret e Mëshiruesit. Kur flasin thonë të Vërtetën. Por kur heshtin. Askush nuk flet.
Le të jetë udhëheqësi i sinqertë me ndjekësit e tij. Le ta mbajë intelegjencën
(mençurinë) e tij, le të jetë nga ata që i përkasin asaj bote sepse ai erdhi nga atje dhe
atje do të kthehet ".
(Shtegu i elokuencës, fjalimi 153.)

“Ata janë gjallëria e dijes dhe vdekja e injorancës. Skofiariteti i tyre ju flet për njohuritë
e tyre, pamja e tyre e jashtme për të brendshmen e tyre, ndërsa heshtja e tyre për
urtinë e tyre. Nuk shkojnë kundër të Vërtetës dhe as nuk përçahen për të. Ata janë
mbështetja e Islamit dhe streha e mbrojtjes. Me ta të vërtetës iu rikthye pozitën e vet,
ndërsa gënjeshtrat u shfarosën  nga vendbanimi i tyre dhe gjuha e saj u pre në rrënjët
e saj. Ata e kuptuan besimin me vëmendje dhe me kujdes, dhe jo përmes ruajtjes dhe
transmetimit, ngase me të vërtetë ka shumë transmetues të dijes, dhe pak kujdestarë
të saj.
(Shtegu i elokuencës, fjalimi 237.)

“Ne jemi pema e Dërgesës, vendi i qëndrueshëm i mesazhit, vendi i zbritjes së
engjëjve, minierat e dijes dhe gurrat e urtisë. Ai që na ndihmon dhe ai që na do pret
mëshirë, ndërsa armiku ynë dhe ai që na urren pret zemërim ”.
(Shtegu i elokuencës, fjalimi 108)
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“... Familja e tij është më e mira familje, farefisi i tij është më i miri farefis, ndërsa
pema e tij është më e mira pemë. Ajo u rrit në zonën e shenjtë dhe u ngrit në fisnikëri.
Degët e saj janë të gjata dhe frytet e saj nuk mund të arrihen ".
(Shtegu i elokuencës, fjalimi 93.)

"Ku po shkoni? E megjithatë sa të çuditshme janë mendimet tuaja? Udhërrëfyesit
janë vendosur, shenjat janë të qarta dhe fanari është drejtuar, pra ku shkoni anash
dhe endeni, ndërsa midis jush janë pasardhësit e të dërguarit tuaj? Ata janë frenat e
djallit, shenjat e besimit dhe gjuhët e së vërtetës. Pranoni atyre të njëjtën pozitë të
vlefshme çfar ia njihni Kur’anit dhe qasjuni atyre sikur devet e etura kur i afrohen ujit.
O njerëz, aprovoni këtë rrëfim të vulës së Lajmëtarëve - paqja dhe bekimet e Allahut
qofshin mbi të dhe mbi pasardhësit e tij! -  se ai që  vdiq nga ne nuk ka vdekur, se që
nga u kalb nuk është kalbur. Dhe mos flisni atë që nuk e dini, ngase më shumë të
vërtetë ka në atë që po e mohoni.
Pranoni provat e atij kundër të cilit nuk keni prova. Unë jam ai! A nuk kam punuar mes
jush sipas Kuranit dhe a nuk kam lënë pasardhës midis jush? Unë kam ngritur
flamurin e besimit midis jush dhe ju kam mësuar kufijtë e asaj që është e lejueshme
dhe asaj që është e palejueshme. Me drejtësinë time ju kam veshur me rrobat e
sigurisë dhe ju kam përhapur virtytin me fjalën dhe veprën time ... "
(Shtegu i elokuencës, fjalimi 86.)

“Keni kujdes ndaj anëtarëve të Familjes së Profetit tuaj. Gjithmonë mbahuni rrugës së
tyre. Ndiqni hapat e tyre sepse ata kurrë nuk do t'ju lënë jashtë udhëzimit  dhe kurrë
nuk do t'ju çojnë në shkatërrim. Nëse ata ulen, uluni edhe ju, ndërsa nëse ata ngrihen,
ngrituni edhe ju. Mos shkoni para tyre, pasi që ashtu do të bredhnit. Mos ngecni
prapa tyre, për t’u mos u rrënuar ”.
(Shtegu i elokuencës, fjalimi 96.)

Këto janë fjalët e Imam Aliut, të cilat veçanërisht kanë të bëjnë me Ehl-Bejtin e
pastruar nga i cili Allahu ka hequr çdo dyshim dhe papastërti. Unë do të shtoja se
historia është dëshmia më e mirë për pagabueshmërinë e Ehli Bejtit.
Asgjë përveç dijes, devotshmërisë, skofiaritetit, ndershmërisë, qëndrueshmërisë,
faljes dhe virtyteve të tjera nuk është regjistruar rreth tyre. Ata njihen për të gjitha
punët e mira që i do Allahu. Historia është dëshmia më e mirë që të drejtët nga
ummeti, sufitë, shejhët e tarikateve të ndryshme, imamët e shkollave të ndryshme të
mendimit (medhhebet) dhe ish-udhëheqësit, dijetarët islamë, të gjithë ata dëshmuan
për përsosmërinë dhe rëndësinë e tyre të veçantë në dituri dhe vepra., dhe për vendin
që kanë menjëherë pas të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.
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Prandaj, nuk është e dëshirueshme që myslimanët t’i përziejnë gratë e të Dërguarit të
Allahut, s.a.v.a., me Ehli Bejtin, pra me ata që Allahu i ka pastruar dhe i Dërguari i
Allahut, s.a.v.a., i ka tubuar nën veladonin e tij.
A nuk e vëreni se imamët e shkollave të hadithit, të tillë si Muslimi, Buhariu,
Tirmidhiu, Ahmedi, Nesaia dhe të tjerët, kur transmetojnë hadithe rreth vlerave të
individëve, në Sahihët e tyre e bëjnë diferencën midis vlerave të Ehli bejtit dhe vlerat e
grave të të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.
(Sahihu i Muslimit, vëll. 7, f. 130)

Në Sahihun ku flitet për vyrtytet e përsosura të Hz. Imam Ali ibn Talibit, Muslimi
transmeton hadithin nga Zejd ibn Arkama se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., tha:
“Unë ju lë dy gjëra me vlerë. Njëra prej tyre është Libri i Allahut, Kur’ani. Ai është litari i
Allahut, kushdo që e ndjek atë do të udhëzohet në rrugën e drejtë, kush e lë ka
devijuar. ", Dhe pastaj vazhdoi:" Dhe Ehli Bejtin tim. Për Allahun ju paralajmëroj për
Ehli-Bejtin tim “ (ai e përsëriti këtë tri herë). "
Ne pyetëm: “A janë gratë e tij në radhët e Ehli Bejtit?” Ibn Arkam u përgjigj: “Jo, sepse
një grua qëndron me burrin e saj derisa ai ta divorcoj, ndërsa kur ai të divorcohet nga
ajo, ajo kthehet tek babai i saj. Ehli Bejti është nga rrënjët e tij, ata janë grupi i tij, të
afërmit e tij të cilëve u ndalohet të marrin nga sadakaja ".
(Po aty, Vëllimi 7, f. 123)

Një dëshmi e ngjashme na vjen nga Buhariu dhe Muslimi se Aisha është nga familja
e Ebu Bekrit dhe jo nga familja e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.
(Sahihu i Buhariut, vëll. 6, f. 86; Sahihu i Muslimit, vëll. 1, f. 191.)
Meqë është kështu, atëherë pse këmbëngulja e disa personave kokëfortë që
përpiqen të ringjallin përçarjen me çdo kusht dhe të shtrembërojnë të vërtetën për të
cilën nuk ka dyshim.
Ata mallkojnë shiat vetëm për faktin se nuk përmendin pozicionin e shquar të Ajshes,
nënës së besimtarëve. Pse atëherë ata nuk i mallkojnë sahihët dhe dijetarët e tyre të
cilët nuk i kanë radhitur gratë e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., në mesin e Ehli Bejtit?
“O ju që besoni, kini frikë Allahun dhe flisni vetëm të vërtetën. Ai do t'ju shpërblejë për
veprat tuaja të mira dhe do t'ju falë mëkatet tuaja. Dhe kush i bindet Allahut dhe të
Dërguarit të Tij, ai do të arrijë atë që dëshiron ". Ahzab, 70-71
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Përgjithësisht për sahabet

Të gjitha dispozitat ligjore dhe çështjet e besimit islam na janë transmetuar nga
sahabet. Askush nuk mund të pretendojë se bënë ibadet në bazë të Sunetit dhe Librit
të Allahut, e që të njëjtën kohë të mos pretendojë se sahabët ishin ndërmjetës për
këto dy gjëra, për të gjithë myslimanët nga Mashriku deri në Maghrib (nga Lindja deri
në Perëndim).
Miërpo, mes sahabeve kishte mosmarrëveshje pai që i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,
shkoi nga kjo botë. Ata mallkuan njëri-tjetrin, luftuan kundër njëri-tjetrit dhe madje
vranë njëri-tjetrin. Në atë rast, nuk është e mundur që ne të pranojmë të gjitha
rregullat e transmetuara përmes tyre pa një epilog kritikash, verifikimesh dhe
hezitimesh. Gjithashtu, ne nuk mund ta pranojmë në mënyrë jo kritike dhe të verbër
pozicionin e tyre pa ditur biografitë e tyre, d.m.th. çfarë bënë ata gjatë jetës së tyre si
dhe gjatë jetës së të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., dhe pasi ai shkoi në amshim.

Prandaj është e nevojshme të bëhet një distancë midis të sinqertëve nga të
pasinqertët, të atyre që duan të vërtetën dhe atyre që nuk e duan, atyre që kanë
devijuar, midis të sinqertëve dhe hipokritëve, si dhe atyre që janë kthyer në gjurmët e
injorancës (xhahilijetit).
Është për të ardhur keq që Ehli-Sunneti nuk lejon dhe ndalon apsolutisht çdo
diskutim rreth sahabëve dhe zbulimin e çfardo gabimi të tyre. Ehli Sunneti është i
kënaqur me të gjithë ata dhe i bekon të gjithë pa përjashtim, ashtu siç bekojnë
Muhamedin dhe Familjen e tij.
Pyetja që patjetër duhet t'i bëhet Ehli Sunetit është:

Nëse kritikat dhe përpjekjet për të gjetur gabime te sahabët e meritojnë të jenë të
ndaluara nga ana e islamit? Dhe a është kjo në kundërshtim me Kur’anin dhe
Sunetin?

Për mua është e domosdoshme të ketë një përgjigje ndaj kësaj pyetje,  me qëllim të
shqyrtimit të veprave dhe fjalëve të disa sahabëve gjatë jetës së të Dërguarit të
Allahut, s.a.v.a., dhe pas vdekjes së tij, dhe bazuar në atë që përmendet në Sahihët e
dijetarëve të Ehl-Sunetit, Musnedët dhe veprat historike.
Unë do ta bëj këtë në një formë koncize pa u mbështetur në ndonjë libër të shiave
pasi mendimi i tyre për disa sahabë është i njohur dhe nuk kërkon sqarime të
mëtejshme.
Duke eleminuar çdo konfuzion dhe kështu duke mos lënë asnjë provë, e cila prej
kundërshtarëve do të përdorej kundër meje, më duhet të pohoj se kur përmendim
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sahabët në këtë pjesë të librit, gjithnjë fjla është për disa prej tyre, e jo me të gjithë
sahabet. Ata me të cilët përkon kjo pjesë mund të jenë shumica ose pakica.

Dashtë Allahu, ne do ta dëshmojmë këtë gjatë hulumtimit tonë. E them këtë sepse
shumë prodhues të problemeve na akuzojnë se jemi kundër sahabëve.
Ata thonë se ne i baltosim dhe i mallëkojmë ata, me qëllim për të ndikuar te ata që na
dëgjojnë neve dhe që atyre t’ia mbyllim rrugën e hulumtimit.
Përkundrazi, ne distancohemi nga çdo sulm dhe baltosje e atyre sahabëve që Kur’ani
i quan faleminderues (mirënjohës).

Po kështu, ne distancohemi nga ata sahabë që janë kthyer xhahilijetit, nga ta që, pas
vdekjes së të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., shkaktuan devijimin e shumicës së
muslimanvëe. Ne nuk i fyejmë e as nuk shpifim as edhe ndaj atyre që janë shkaktar
të devijimit,. Ne vetëm i bëjmë publike të bëmat ose të pabërat e tyre, të cilat në
mënyrë kronologjike i kanë bërë të ditura historianët, në mënyrë që e vërteta të jetë e
qartë për ata që e kërkojnë atë. Vëllezërit tanë nga Ehli-Sunneti e trajtojnë këtë si një
sulm dhe mallkim të sahabëve.

Kur'ani Famëlartë, fjala e Allahut e cila është e Vërteta e pastër, hapi derën dhe na
informoi se midis sahabëve kishte hipokritë, horra, të padrejtë, gënjeshtarë, politeistë,
të kthyer në Xhahilijet si dhe ata që shqetësuan të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a.
Gjithashtu, edhe i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., i cili nuk flet çfarë i teket dhe nuk mund
të jetë subjekt i kritikave, na e hapi këtë derë, duke paralajmëruar se midis sahabëve
kishte llum dhe horra që shkelën  kontratat dhe betimet e tyre, se midis tyre kishte
nga ata që u tha se do të hynë në zjarr dhe se fare nuk do t’iu bëjë dobi fakti se
shoqëruan të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a.

Përkundrazi, në Ditën e Gjykimit, të qenit sahabë do të jetë një argument më shumë
kundër tyre dhe një arsye për të rritur dënimin, në ditën kur nuk do të ketë dobi nga
asnjë pasuri ose lidhje farefisnore.
Allahu i Urtë në Librin e Tij, e gjithashtu edhe Suneti i të Dërguarit të Tij, sjellin
dëshmi, se vërteta nuk mund të fshihet dhe se ka mënyra që ajo të dalë në dritë,
përkundër gjithë atyre, përfshirë edhe Ehli Sunetin dhe xhematin, të cilët dëshirojnë t'i
parandalojnë muslimanët nga diskutimi dhe raportit kritik ndaj sahabeve.

Pse ata ia pamundësojnë muslimanëve t’i njohin miqtë e Allahut dhe të bëjnë miqësi
me ta. Gjithashtu, pse i parandalojnë muslimanët t’i njohin armiqtë e Allahut dhe të
Dërguarit të Tij, s.a.v.a., në mënyrë që të ballafaqohen me ta.
Një ditë e gjeta veten në xhaminë më të madhe turke, ku po falesha. Imami u ul në
mes të hallkës së atyre që faleshin dhe luteshin së bashku. Ai filloi me sulme dhe
etiketime të apostatëve, gjegjësisht ndaj atyre që flasin kundër sahabëve të të
Dërguarit të Allahut, s.a.v.a. Ai foli për një kohë të gjatë dhe më pas tha: “Kini kujdes
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nga ata që, me pretekstin e arritjes së së vërtetës, flasin kundër sahabëve të nderuar.
Mbi ta do të bie mallkimi i Allahut, i të gjithë engjëjve dhe njerëzve. Ata duan të
prodhojnë dyshim në zemrat e njerëzve në lidhje me besimin e tyre.

I Dërguari i Allahut, s.a.v.a., tha:
"Nëse një hadith vjen nga sahabët e mi, pranojeni atë, sepse, për Allahun, nëse do të
shpenzonit ari në madhësinë e kodrës së Uhudit, nuk do të arrinit as të dhjetën e
madhështisë së tyre".

Një nga anëtarët e ndriçuar që ishte me mua, e ndërpreu atë dhe tha: "Ky hadith i
mvishet të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a. "Imami i xhematit dhe disa nga dëgjuesit e
pranishëm u tërbuan duke na konsideruar si jobesimtarë dhe apostatë. Duke e
kuptuar që situata kërkonte pak diplomaci, i thashë hoxhës së xhematit: “Zotëri dhe
mësues i shquar. Cili është mëkati i një muslimani që lexon këtë ajet në Kur’an:
"Muhamedi është vetëm një i Dërguar, ndërsa kishte profetë edhe para tij. Nëse ai do
të vdiste ose do të vritej, a do t’i ktheheshit gjutmëve tuaja? Ai që i kthehet gjurmëve
të veta nuk do ta dëmtojë Allahun aspak, dhe Allahu me siguri do t'i shpërblejë
mirënjohësit". (3: 144)

Dhe cili është mëkati i një muslimani që në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit lexon
fjalët e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.:
“Ditën e Gjykimit ju do të ndaheni në të majtë. Unë do të pyes: ‘Ku po i çoni?’ Do të më
thuhet: ‘Në zjarr, për Zotin.’ Ndërsa mua do të më thuhet: ‘Ju nuk e dini se çfarë bënë
ata pas vdekjes suaj. Ata janë larguar nga rruga juaj dhe janë kthyer në gjurmët e
xhahilijetit. 'Dhe pas kësaj unë do të them,' Larg qofshin nga unë, Larg qofshin nga
unë. Mjerë ata që pas meje ndryshuan rrugën. Unë nuk shoh asnjërin se do të
shpëtohet, përveç disa prej tyre, si disa deve nga e gjithë tufa ".
(Sahih Buhar, vëll. 7, f. 209, vëll. 4, f. 94, vëll. 4, f. 156; Sahihu i Muslimit, vëll. 7, f. 66.)

Të gjithë më dëgjuan me qetësi, dhe disa pastaj më pyetën, "A është ky hadith me të
vërtetë nga Buhariu?"
"Po, ashtu siç jam i sigurt se Allahu është Një, se Ai nuk ka shok dhe se Muhamedi,
s.a.v.a., është rob dhe Dërguar i Tij."
Kur hoxha i xhematit e kuptoi efektin e citimit tim te të pranishmit rreth meje, tha në
heshtje: “Ne kemi mësuar nga shejhët tanë, Allahu qoftë i kënaqur me ta, se dilemat
(hutia) qëndrojnë gjithmonë të fjetura. Mallkimi i Zotit qoftë mbi atë që i zgjon ato".
Unë i thashë: “Zotëri, përçarjet dhe anarkia nuk janë vënë kurrë në gjumë, por ne jemi
ata që jemi fjetur, ndërkaq atë që nga mesi ynë zgjohet, i ka hapur sytë e vet, ka
kuptuar të vërtetën, ti po e akuzon atë për zgjimin e dilemave (hutisë, çregullimit).
Sidoqoftë, muslimanët pretendojnë të ndjekin Librin e Allahut dhe Sunnetin e të
Dërguarit të Tij dhe nuk thonë se ata ndjekin shejhët e tyre të nderuar të cilët ishin të

105



kënaqur me Muavijen, Jezidin, Amr ibn 'Asin. " Imami i Xhematit tha i zemëruar, "Mos
ti je i pakënaqur me udhëheqësin tonë Muavijen, sekretarin e Shpalljes?"

Unë thashë: "Kjo figurë ka nevojë për më shumë kohë për t'u karakterizuar. Nëse doni
të dini mendimin tim për të, unë do t'ju jepja librin tim Sumehtedejtu, mbase ai do t'ju
zgjojë nga ajo ëndërr dhe do t'ju hapë sytë ndaj së Vërtetës. Imami i Xhematit e
pranoi fjalimin tim dhe librin tim me hezitim. Pas një muaji, ai më shkroi një letër të
mrekullueshme, duke falënderuar Allahun që e udhëzoi atë në rrugën e drejtë duke
shprehur dashurinë e tij për Ehli-Bejtin.
Ndërsa unë i kërkova leje për ta përcjellë letrën e tij në librin e tretë në mënyrë që ajo
të kishte një përmbajtje të plotë krahas shprehjes së dashurisë dhe sinqeritetit të
shpirtit, i cili, kur njehë të Vërtetën, do t’i përkushtohet më shumë asaj. Kjo pasqyron
realitetin e shumicës së anëtarëve të Ehli Sunetit të cilët, sapo t’iu hiqen perdet, janë
të prirur drejt së vërtetës.

Sidoqoftë, ai kërkoi që letra e tij të mbetej e fshehtë, të mos botohej, pasi e
konsideroi të domosdoshme që të kishte kohë të mjaftueshme për ta bindur
xhematin e tij për të vërtetat e zbuluara. Ai gjithashtu dëshironte që, siç e tha edhe
vet, kalimi i tij të ishte i qetë pa ndonjë ngritje pluhuri.
Le të kthehemi te tema e diskutimit, pra, sahabët, në mënyrë që të zbulojmë të
vërtetën e hidhur që Kurani Famëlartë regjistroi dhe Profeti e paralajmëroi në hadithe.
Le të fillojmë me fjalët e të Plotfuqishmit në të cilat nuk ka gënjeshtra, sepse Ai është
kodi i fundit i drejtë dhe Ai është ndarësi më i besueshëm i së vërtetës nga e
pavërteta.

Allahu i Lartësuar thotë për disa sahabë:
"Nga beduinët mes jush ka hipokritë, ndërsa ka edhe mes banorëve të Medinës që
janë të kujdeshëm në hipokrizi, që ti nuk i njeh, por Ne i njohim ata. Ne do t'i vëmë ata
në vuajtje të dyfishtë dhe pastaj ata do të kthehen në vuajtje të mëdha ". (9: 101)
"Hipokritët betohen në Allahun se ata nuk folën, dhe ata sigurisht folën fjalë
pabesimtare dhe treguan se ishin jobesimtarë, pasi ata kishin pranuar publikisht
Islamin dhe donin ta bënin atë që nuk arritën ta bënin" (9:74)
“Dhe për shkak se e thyen besën që i patën dhënë All-llahut, dhe për shkak të asaj se
gënjenin, All-llahu u ngjeshi hipokrizinë në zemrat e tyre deri në ditën që e takojnë
Atë. (9:77)
“Beduinët janë jobesimtarët më të mëdhenj dhe hipokritët më të këqij dhe është e
kuptueshme që ata nuk i njohin dispozitat që Allahu ia zbulon të Dërguarit të Tij.
Ndërsa Allahu është i Gjithëdijshëm dhe i Urtë. ” (9:97)
“Zemrat e tyre janë të sëmura ndërsa Allahu ua rrit edhe më shumë sëmundjen e
tyre. Vuajtje të dhimbshme i presin ata sepse gënjejnë ". (2:10)
"Kjo sepse ata ishin besimtarë, pastaj jobesimtarë dhe pastaj zemrat e tyre u
vulosën, kështu që  nuk kuptojnë." (63: 3)

106



“A nuk i shihni ata që pretendojnë se besojnë në atë që ty të është shpallur dhe në
atë që është zbuluar para jush dhe prapëseprapë duan t’iu gjykohet para djallit
ndërsa janë urdhëruar të mos  besojnë në të. Ndërsa djalli dëshiron t'i shpie në
lajthitje të madhe ata ". (4:60)
"Dhe çfarë do të ndodhë atëherë kur për shkak të veprave të bëra me duert e tyre i
godet ndonjë fatkeqësi, dhe të vijnë tek ju duke u betuar në Allahun:" Ne vetëm kemi
dashur të bëjmë mirë dhe të ketë harmoni. "(4:62)
“Kur i shikoni, pamja e tyre ju ngazëllen; ndërsa kur flasin, ju i dëgjoni fjalët e tyre -
megjithatë, ata janë si trungje të përkulur e të zbrazët dhe ata mendojnë se çdo
britmë është kundër tyre. Ata janë armiq të vërtetë, kështu që kini kujdes prej tyre!
Allahu i vraftë, ku po largohen?! ” (63: 4)
"Allahu i njeh mirë ata mes jush që mbanin të tjerët dhe miqve të tyre u thonin:"
Bashkohuni me ne! "Ndërsa vetëm disa shkuan në fushëbetejë.
Duke mos dashur t’iu ndihmojnë, ndërsa kur mbretëron frika, shikojnë drejt teje, duke
i rrotulluar sytë, sikur të jenë pa ndjenja para vdekjes, posa të kalojë frika, ata ju
shajnë me gjuhët e tyre të mprehta, dhe bëhen kopracë për të bërë ndonjë të mirë.
Ata nuk besojnë, dhe prandaj Allahu do t’i anulojë veprat e tyre, e kjo për Allahun
është e lehtë”(33: 18,19).
"Ka nga ata që vijnë të të dëgjojnë, dhe posa të largohen prej teje, i pyesin ata që u
është dhënë njohuria:" Çfarë tha ai pak më parë? "Këta janë ata zemrat e të cilëve
Allahu i ka vulosur dhe që ndjekin epshet e tyre "16)
"Po të donim, ne me të vërtetë do t'au tregonim ata (se si duken apo kush janë) dhe
ju me siguri do t'i njihnit nga shenjat e tyre. Por ti do t’i njohësh ata nga mënyra se si
flasin, ndërsa Allahu i di veprimet tua ”. (47:30)
"Beduinët që munguan do të të thonë: 'Na mbajtën (nuk na lëshuan) tufat tona dhe
familjet tona, prandaj kërkoni falje për ne!' Ata flasin me gjuhët e tyre atë që nuk
është në zemrat e tyre. Thuaj: ‘Ndaj, kush mund ta ndryshojë vendimin e Allahut, nëse
Ai dëshiron t’ju   dëmtojë, ose nëse Ai dëshiron t’ju   bëjë ndonjë të mirë?’ Allahu e di atë
që po bëni. ” (48:11)

Këto ajete të qarta nga Libri i Lartësuar i Allahut shpjegojnë hipokrizinë e qartë të
disa prej tyre që u rreshtuan në mesin e Sahabëve të sinqertë, kështu që Allahu nuk e
shpalli këtë ajet për ta, gjendja e tyre e vërtetë do të mbetej e fshehur edhe nga vetë
Profeti, s.a.v.a. Mirëpo, Ehli Sunneti në vazhdimësi polemizon me ne për këtë, duke
thënë: “Çfarë kemi me hipokritët që janë të mallkuar. Sahabët nuk janë prej tyre ose
këta hipokritë nuk ishin në mesin e sahabëve ”.

Ndërsa nëse i pyet ata: kush janë këta hipokritë për të cilët janë shpallur mbi 150
ajete, veçanërisht në ajetin kuranor 9:63, ata do të përgjigjen: "Këta janë Abdullah ibn
Ubeje dhe Abdullah ibn Selul". Përveç këtyre dyve, ata nuk gjejnë të tjerë.
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Subhlnallah! Nëse i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., shumicën e tyre nuk i njihte
personalisht, atëherë si është mundur që hipokrizia të përkojë vetëm me Ibn Ubejen
dhe ibn Ebu Salulin, këta dy që ishin të njohur për të gjithë muslimanët.
Siç pretendoni ju, i Dërguari Allahut, s.a.v.a., i njihte disa prej tyre dhe ia tha emrat e
tyre Huzejf ibn Jemamit, duke e urdhëruar atë që t’i mbante sekret emrat e tyre deri
aty sa Omeri gjatë periudhës së sundimit të tij e pyeti Huzejfen për veten, se mos
ishte një nga ata hipokritë? Kjo është ajo shpaloset në librat tuaj.
(Kanzul Umaal, vëll. 7, f. 24; Tarih ibn Asakir, vëll. 4, f. 97; Ihja Ulumul-din, vëll. 1, f.
129)

I Dërguari i Allahut, s.a.v.a., dha një tregues të qartë me të cilin hipokritët mund të
njihen, e ajo ishte urrejtja ndaj Ali ibn Ebu Talibit siç pohoni në Sahihët tuaj.
(Sahihu i Muslimit, vëll. 1, f. 61; Tirmidhi, vëll. 5, f. 306; Nisai, vëll. 8, f. 116; Kanzul
Ummal, vëll. 15, f. 105).)
Shumica e këtyre sahabëve me të cilët jeni të kënaqur dhe që kanë një pozitë të
ngritur në sytë tuaj e urrejnë Ali ibn Ebu Talibin duke shkaktuar rebelim dhe luftëra
kundër tij. Ata e mallkuan si për së gjalli ashtu edhe pasi iku nga kjo botë, dhe ata
madje edhe e vranë. Ata vepruan kështu si ndaj tij ashtu edhe ndaj familjes së tij dhe
atyre që ishin përkrah tyre, dhe ju i konsideroni të të shquar gjithë sahabët.
Urtësia e të Dërguarit të Allahut e detyroi atë të informonte Huzajfiun për emrat e tyre
ndërsa në rastet tjera t’i informonte muslimanët për karakteristikat dhe shenjat e
tyre. Kjo u bë në mënyrë që ai të përmbushte detyrimin e tij ndaj njerëzve dhe që
askush të mos thoshte, ne nuk e dinim ose nuk ishim të vetëdijshëm për këtë.

Ajo që pretendon Ehli-Sunneti, sot është e pavlefshme: "Ne e duam Imam Aliun,
Allahu ia ndriçoftë fytyrën dhe e bekoftë".
Nëdrsa ne themi, "Nuk mund të ketë dashuri në zemrat e besimtarëve në të njëjtën
kohë për miqtë e tij dhe për armiqtë e tij, sepse Imam Aliu tha," Nuk është prej neshë
ai që na barazon me armiqtë tanë. "

Për më tepër, kur Kur’ani Famëlartë flet për sahabët, ai u flet atyre përmes
përshkrimeve të ndryshme dhe shenjave dalluese.
Me përjashtim të sahabëve të mëdhenj e të sinqertë, të tjerët në Librin e Urtë
përshkruhen si mashtrues, ata që shkelin betimin dhe kontratat, ata që kthehen
prapa në xhahilijjet, ata që dyshojnë tek Allahu dhe i Dërguari i Tij, s.a.v.a., që ikin nga
fusha e betejës duke kundërshtuar të Vërtetën, të cilët janë të pabindur ndaj urdhrave
të Allahut dhe urdhërave të të Dërguarit të Tij, të cilët i pengojnë të tjerët nga xhihadi,
që gjakojnë për gjëra të pavlera dhe tregti, braktisin lutjen, thonë atë që nuk e bëjnë,
të cilët pretendojnë se janë me të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., sipas dispozitave
Islame, ndërsa zemrat e tyre janë të ngurta dhe nuk zbuten kur përmendin Allahun, të
cilët ngrenë zërin e tyre në prani të të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., të cilët i shkaktojnë
vështirësi ose që dëgjojnë hipokritët.
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Le të mjaftohemi me këta tregues të pakët, ngase janë edhe  shumë ajete që nuk i
kemi cituar për hir të hapësirës. Mirëpo, mjafton që për këtë rast t’i përmendim edhe
disa ajete që u shpallën  me qëllim të kritikimit të Sahabëve që përshkruhen nga
atributet e përmendura dhe tëcilët pasi i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., la kët botë u
konsideruan si bashkohës (sahabe) të vërtetë dhe të nderuar.
Ndaj, a nuk është e mundur, pra, që muslimanët të thonë diçka kundër tyre ose të
gjejnë disa gabime te ata.
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Kur'ani zbulon të vërtetën rreth disa sahabeve

Në mënyrë që njerëzit kokëfortë të mos mendojnë se ajetet e shpallura për hipokritët
dhe sahabët nuk u referohen sahabëve, siç mendon Ehli Sunneti, andaj ne kemi
vendosur të paraqesim disa nga ajetet që kanë të bëjnë posaçërisht me besimtarët.
Në Librin e tij, Allahu i Madhërishëm thotë:

“O ju që besoni, pse disa prej jush hezituan kur ju tha:‘ Shkoni të luftoni në rrugën e
Allahut! ’Sikur të ishit gozhduar për tokë? A mos jeta në këtë botë për ju është më e
dashur se në botën tjetëra? Ndërsa kënaqësia në këtë botë, ndaj botës tjetër, nuk
është asgjë ”. (9:39)
“O ju që besuat, nëse dikush nga ju del larg fesë së tij, atëherë Allahu me siguri do të
sjellë njerëz të cilët i do dhe që e duan Atë, të përulur ndaj besimtarëve dhe krenarë
ndaj jobesimtarëve; ata do të luftojnë në rrugën e Allahut dhe nuk do të kenë frikë
nga qortimi i askujt. Ky është peshqesh i Allahut, të cilën Ai ia jep kujt të dojë dhe
Allahu është pafundësisht i mirë dhe i di të gjitha ”. (5:54)
"O ju që besoni, mos e mashtroni Allahun dhe Profetin dhe, duke qenë të
vetëdijshëm,mos luani me besimin e ndërsjelltë ". (8:27)
“O ju që besuat, përgjigjjuni Allahut dhe të Dërguarit kur Ai ju kërkon të bëni atë do t’iu
siguroj jetën; dhe ta dini se Allahu ndërhyn midis njeriut dhe zemrës së tij dhe që të
gjithë do të tuboheni para tij ". (8:24)
“O ju që besuat, kujtojeni mëshirën e Allahut ndaj jush kur tek ju ushtritë erdhën,
kështu që Ne dërguam kundër tyre erën dhe ushtritë të cilat ju nuk i keni parë - dhe
Allahu e sheh mirë atë që bëni - ndërsa shpirti erdhi te fyti, dhe kur ju gjithçka
menduat në lidhje me Allahun. " (33: 9.10)
“O besimtar, pse thoni një gjë, ndërsa veproni ndryshe? O sa e neveritshme është për
Allahun kur thoni diçka që nuk e ndiqet me vepra! (61: 3)
"A nuk është koha që zemrat e besimtarëve të zbuten kur përmendet Allahu dhe e
vërteta e shpallur." (57:16)
"Ata ju fajësojnë për pranimin e Islamit. Thuaj: ‘Mos më fajëso që pranova Islamin;
përkundrazi, Allahu ju ka dhuruar mëshirë duke ju drejtuar në fenë e vërtetë, nëse
flisni sinqerisht ”. (49:17)
"Thuaj:" Nëse etërit tuaj, bijtë tuaj, vëllezërit tuaj, gratë tuaja, farefisi juaj, pasuritë
tuaja që keni fituar, dhe malli për tregëti për të cilin keni frikë se nuk do të kalojë, dhe
shtëpitë tuaja në të cilat ndjeheni janë më të dashura se Allahu dhe i Dërguari i Tij
dhe nga lufta në rrugën e Tij, atëherë prisni derisa Allahu të marrë vendimin e Tij. Dhe
Allahu nuk do t'ia tregojë mëkatarëve  rrugën e drejtë ". (9:24)
“Disa beduinë thonë:‘ Ne jemi besimtarë! ’Thuaj,‘ Ju nuk besoni, por thoni: ‘Ne
bindemi!’ Sepse besimi i vërtetë ende nuk ka hyrë në zemrat tuaja. Dhe nëse i bindeni
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Allahut dhe të Dërguarit të Tij, Ai nuk do t’ua zvogëlojë shpërblimin për veprat tuaja –
ndërsa Allahu me të vërtetë falë dhe është i mëshirshëm (49:14)
“Nga ty do të kërkojnë leje (të mos shkojnë në betejë) vetëm ata që nuk besojnë
Allahun dhe botën tjetër dhe zemrat e të cilëve luhaten, ndaj dyshojnë dhe nuk janë të
vendosur.” (9:45)
"Nëse ata do të ishin shkuar me ju, ata do të kishin qenë vetëm një pengesë për ju
dhe shpejtë do kishin shkaktuar huti midis jush, ndërsa mes jush ka edhe nga ata që
me ëndje i dëgjojnë. Nëdrsa Allahu i njeh jobesimtarët. " (9:47)
"Ata që ishin mbetën pas të Dërguarit të Allahut u dëfryen në shtëpitë e tyre -
ngurronin të luftonin në rrugën e Allahut duke ofruar pasurinë dhe jetën e tyre dhe ata
i thanë njëri-tjetrit: ‘Mos shkoni në fushën e betejës gjatë të nxehtit!’ Thuaj, ‘Zjarri i
Ferrit është edhe më i nxehtë!’ Sikur ta dinin ata. ” (9:81)
“E atë (dënim) për shkak se ata ndoqën rrugën të cilën All-llahu e urren, kurse e
urrejtën atë që Ai e pëlqen, prandaj Ai ua asgjësoi veprat e tyre A menduan ata, që në
zemrat e tyre kanë dyshim, se All-llahu nuk do të zbulojë mllefin e tyre?.(47:28)
"Ka prej tyre që do të bëjnë vërejtje në ndarjen e lëmoshës, nëse u jepet nga ajo, ata
mbesin të kënaqur, e nëse nuk u jepet, ata zemërohen ". (9:58)
"Ka prej tyre që e ofendojnë Pejgamberin e thonë: "Ai është bërë vesh (beson çka
dëgjon)". Thuaj: "Ai është vesh i të mirës suaj (dëgjon të mirën dhe vepron e jo të
keqen), ai beson All-llahun (çka i thotë), u zë besë besimtarëve dhe është mëshirues
për ata që besuan nga mesi juaj, e ata që nuk e lënë të qetë të dërguarin e All-llahut,
ata kanë dënim të dhembshëm"." (9:61)

Ky numër i ajeteve të qarta është i mjaftueshëm për të kënaqur ata që hulumtojnë të
vërtetën dhe të tillët do të arrijnë në përfundimin se sahabët mund të ndahen në dy
grupe:

1. Grupi që besoi në Allahun dhe të Dërguarin e Tij, të cilët ia dorëzuan Atij, gjegësisht
Allahut të Lartësuar dhe të Dërguarit të Tij, s.a.v.a., punët dhe udhëheqjen e tyre. Këta
janë besnik të devotshëm ndaj Allahut që i janë përkushtuar besimit me tërë qenien e
tyre, duke u flijuar për kauzën e Allahut. Këta janë të suksesshmit, ata, pa dyshim,
përbëjnë pakicën. Kur'ani i emërtoi të suksesshmit.

2. Grupi tjetër që besoi në Allahun dhe Polsanikun e Tij sa për sy e faqe, por ishin me
zemra të sëmura, ndaj ata nuk iu bindën Allahut dhe Dërguarit të Tij, s.a.v.a., përveç
kur përkonte me interesat e tyre personale të kësaj bote.

Ata kundërshtuan Profetin, s.a.v.a., në udhëheqjen dhe urdhrat e tij, dhe i dhanë
përparësi vetes së tyre ndaj Allahut dhe të Dërguarit të Tij, s.a.v.a.. Këta janë të
humburit dhe përfaqësojnë shumicën. Allahu e vuri në pah këtë përmes shpalljes së
ajetit:
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"Tashmë, Ne ju kemi sjellë të Vërtetën, por shumica prej jush e urren të Vërtetën.."
(43:78)

Studiuesi i së vërtetës mund të zbulojë se kjo "shumicë" gjatë kohës sa ishte me të
Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., faleshin pas tij, se ata e ndoqën në udhëtime dhe në çdo
mënyrë përpiqeshin të ishin afër tij, ashtu që gjendja e tyre e vërtetë të mos u
zbulohej besnikëve të vërtetë, duke tentuar në çdo mënyrë që në sytë e të tjerëve ta
nxisnin krebarinë për ta duke e portretizuar veten si njerëz që luten dhe të
përshpirtshëm.
(Imam Ahmed, Musned, vëll. 3, f. 15; Ibn Haxhar, Isaba, vëll. 1, f. 484, në
transmetimin nga Zi Sadit, nga  Enes ibn Malikut i cili thotë: "

Gjatë jetës së të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.,  ishte një burrë me lutjen dhe mendimin
e të cilit mburreshim. Ne e njoftuam për këtë të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., ne
përmendëm emrin e atij njeriu dhe ai nuk e njohu atë, kështu që ne e përshkruam atë,
dhe ai nuk e njohu atë përsëri. Ndërkohë që po bisedonim për të, ai u shfaq dhe ne
thamë, "Ky është ai." I Dërguari i Allahut, s.a.v.a., tha: "Ju më keni njoftuar për njeriun,
por në të vërtetë në fytyrën e tij është shenja e Djallit, ky person dhe shokët e tij
lexojnë Kuran, por ai nuk shkon përtej gjuhëve të tyre. Ata përbirohen sikur shigjeta
që depërton në lojë. Vritini ata, sepse ata janë soji më i keq në mesin e njerëzve.)

Nëse një gjendje e tillë ekzistonte gjatë jetës së të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.,
atëherë si ishin ata pas vdekjes së tij. Pa dyshim që ata ishin energjikë, duke u
përhapur numerikisht krahas zgjerimit të territoreve, sikur që shtoheshin edhe
përfaqësuesit e tyre, nga të gjitha anët. Nuk ishte më i Dërguar i Allahut, s.a.v.a., për
t’i dalluar, as shpallje për t’i ekspozuar dhe për t’i poshtëruar. Sidomos pak para
vdekjes së të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., në mesin e njerëzve të Medinës, që
prireshin nga hipokrizia, u shfaqën shenja të ndryshme të përçarjes dhe ndarjeve.
Arabët e gadishullit devijuan, pasi ishin të ashpër në pabesinë dhe hipokrizinë e tyre.

Midis tyre ishin ata që pretenduan se ishin lajmëtarë të Zotit, ashtu si gënjeshtari
Musejleme, Sejah bin Haris dhe mbështetësit e tyre. Ata të gjithë ishin nga sahabët.
Nëse i lëmë mënjanë të tjerët dhe përqendrohemi vetëm te Sahabët medinas të të
Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., me siguri mund të themi se shigjetat e hipokrizisë u
shfaqën mes tyre. Shumica e besimtarëve mes tyre u kthyen në hapat e tyre të
mëparshëm me qëllim të kapjes së kalifatit.

Në diskutimin e mëparshëm, ua bëmë me dije se ata komplotonin kundër të
Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., dhe pasardhësve të tij, se ata nuk iu bindeshin urdhrave
të të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., kur ai ishte në shtratin e vdekjes.
Ky është një fakt që nuk mund ta mohojmë. Asnjë studiues që kërkon të vërtetën nuk
mund të mos ballafaqohet me të.
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Allahu i Lartësuar thotë në Librin e Tij të Shenjtë:
“Muhamedi është i Dërguari i Allahut dhe pasuesit e tij janë të rreptë me
mosbesimtarët dhe të dhembshur mes tyre. Ju i shihni ata duke u përkulur dhe duke
rënë me fytyrë për tokë duke synuar shpërblimin dhe kënaqësinë e Allahut. ” (Feth,
29)

Sahabët e nderuar përbëjnë një pakicë midis sahabëve, këta janë ata që nuk janë
kthyer në gjurmët e tyre të mëparshme, këta janë ata që i kanë qëndruar besnikë dhe
të vendosur besës që i dhanë Profetit të nderuar të Islamit, s.a.v.a., dhe që nuk kanë
ndryshuar asgjë.
Ky ajet i nderuar me indikacionet e tij të qarta hedh poshtë pohimet e Ehli Sunetit se
hipokrizia nuk përkon me sahabët.
Madje, edhe nëse për hirë të këtij argumenti ne e pranojmë këtë, atëherë ai ajet i
nderuar u drejtohet sahabëve të sinqertë të cilët nuk ishin hipokritë gjatë kohës sa i
Dërguari i Allahut, s.a.v.a., ishte në mesin e tyre. Gjendja e tyre reale do të bëhet më e
qartë kur të shqyrtojmë statusin e tyre gjatë jetës së Profetit dhe pas vdekjes së tij
dhe çfarë tha i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., për ta. Kjo mund të dallohet mjaft qartë në
hadithe, vepra biografike dhe historike.
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Suneti të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a. zbulon të vërtetën rreth
disa sahabeve

Se personat kokëfortit nuk mund të pretendojnë se hadithet e të Dërguarit të Allahut,
s.a.v.a., në lidhje me sahabët janë të dobët (daif), ne do të mbështetemi në hadithet e
Sahihut të Buhariut, të cilët nga Ehli suneti konsiderohen si hadithet më autentike,
edhe pse Buhariu është i njohur për përpjekjen e tij për t’i fshehur shumë hadithe që
do të vinin në dyshim reputacionin e sahabëve.

Edhe pse Sahihët e tjerë nga Ehli-Sunneti kanë regjistruar shumë hadithe në një
formë edhe më të qartë, ne megjithatë do të mbështetemi vetëm në hadithet e
transmetuara nga Buhariu, në mënyrë që hadithet tona të jenë të plota.
Në librin e parë të Buhariut në seksionin me titull "frika e besimtarëve se veprat e tyre
mund të shkatërrohen, ndërkohë pa qenë i vetëdijshëm për këtë", gjithashtu edhe në
"librin mbi besimin", Buhariu raporton: "Ibrahim Taimi tha: 'Sa herë që unë i kam
krahasuar fjalët e mia me veprat e mia, kisha frikë se kisha gënjyer."
Ibn Ebi Mulaika ka thënë: “Unë takova tridhjetë sahabë dhe secili prej tyre kishte frikë
se mos kishin hipokrizi. Askush prej tyre nuk mund të pretendonte të besonte në
Xhibrilin ose Mikailin.
(Libri I, f. 97)

Nëse Ebu Mulaika takoi tridhjetë sahabë të të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.,, dhe nëse
secili prej tyre i frikësohej hipokrizisë duke mos pretenduar se kishin një besim të
vlefshëm, atëherë si mundet që Ehli-Sunneti t'i lartësojë ata në një shkallë sublime pa
pranuar ndonjë kritikë ndaj tyre.
Në Librin IV, në kapitullin mbi “spiunët dhe spiunllëkun” dhe në kapitullin mbi
“xhihadin dhe luftën”, Buhariu raporton:

“Hatib ibn Ebi Balta’a (ai ishte nga sahabët) dërgoi dikë te politeistët e Mekës për t’i
informuar për planet e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.,. Letra e tij iu dërgua të
Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.,  dhe i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,  i tha: "Ç'është kjo o
Hatib?" Ai e justifikoi veten duke pretenduar se donte të mbronte të afërmit e tij në
Mekë. Profeti i pranoi fjalët e tij ndërsa Omeri tha: “O Resulullah, më lejo që t’ia heq
kokën këtij hipokriti! ”, Për të cilën i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,  tha:“ Bëni çfarë të doni,
Allahu tashmë ju ka falur.”
(Buhari, vëll. 4, f. 19)

Nëse Hatibi, i cili ishte ndër luftëtarët e parë të Bedrit, mund të zbulonte sekretet e të
Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., me pretekstin se donte të mbronte të afërmit e tij, dhe
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nëse Omeri personalisht ishte dëshmitar i hipokrizisë së tij, atëherë çfarë mund të
thuhet për Sahabët që u kthyen në Islam, pas çlirimit të Mekës ose pas marrjes së
Hajberit dhe Hunajnit. Ose, çfarë mund të thuhet për ata që janë liruar pasi u
dorëzuan pa pranuar Islamin?

Ndërsa për citatin në pjesën e fundit të fjalisë që i atribuohet të Dërguarit të Allahut,
s.a.v.a.,  kur ai tha: "Bëni çfarë të doni, Allahu tashmë ju ka falur", besueshmërinë e
kësaj ia lëmë lexuesve intuitiv.

Në Librin VI, në kapitullin "Vlera e Kuranit, Sure Al-Munafikun", Buhari raporton në
kapitullin "Është e njëjta gjë, pavarësisht nëse keni kërkuar falje për ta ose nuk keni
kërkuar falje për ta, atyre nuk do t’iu falet, sepse Allahu nuk do t'i udhëzojë të
lajthiturit, "muhaxhiri e godet një nga ensaritë kështu që ensariu tha:
"O ensarë, më ndihmoni!", ndërkaq i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., tha: "Cilat janë provat
e tua, këto janë prova nga koha e Xhahilijetit", dhe ata thanë: "O i Dërguar i Allahut,
s.a.v.a.,, muhaxhiri goditi ensariun. " I Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,  tha: "Braktiseni këtë
logjikë, është një gjë e shëmtuar".
Abdullah ibn Ubeji e dëgjoi këtë andaj tha:
"Ata bënë këtë e atë, pasha Allahun, nëse ne do të ktheheshim në Medine, ata që
ishin të fuqishëm do t'i dëbonin të dobëtit (të pafuqishmit)". Kur ky lajm arriti te i
Dërguari i Allahut, s.a.v.a., 'Umeri u ngrit dhe tha: "O i Dërguar i Allahut, s.a.v.a.,, më
lejo t'i heq kokën këtij hipokriti." I Dërguari i Allahut, s.a.v.a., tha: "Lëre të shkojë në
mënyrë që njerëzit të mos thonë se Muhamedi po i vret shokët (bashkëkohësit) e vet"
(Sahihu i Buhariut, vëll. 6, f. 65)

Hadithi tregon qartë se hipokritët ishin ndër sahabët, ngase i Dërguari i Allahut,
s.a.v.a., pranoi pretendimin e Omerit se personi nga hadithi i cituar ishte hipokrit, por i
Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,  e pengoi atë ta vriste njeriun në mënyrë që të mos flitej se
i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,  po i vretë sahabët e tij.
Ndoshta i Dërguari i i Allahut, s.a.v.a., e dinte se një numër i konsiderueshëm i
sahabëve ishin hipokritë dhe nëse çdo hipokrit do të vritej, do të mbetej një numër i
vogël i tyre.
Ku janë argumentet e Ehli Sunetit kundrejt këtij realiteti të dhimbshëm që hedh
poshtë pretendimet e tyre.

Në Librin 3 të Sahihut të tij, në kapitullin "Mbi hadithet e shpifura" nga vepra e
dëshmive Buhariu raporton se i Dërguari i i Allahut, s.a.v.a.,tha:
"Kush do që më ndihmon kundër personit që lëndon zemrën time, duke lënduar
familjen time?" Sa'd ibën Muadh u ngrit dhe tha: "O i Dërguari i i Allahut, s.a.v.a.,, unë
do të të liroj prej tij, nëse ai është nga fisi Ars, ne do t'ia presim kokën, ndërsa nëse ai
është nga vëllezërit tanë, nga fisi Hazrexh, ndërsa para kësaj të ishte i drejtë, por
ishte dalldisur me ndjenjën e veçantë ndaj fisit të tij. " Ai tha: "Pasha Allahun, ti po
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gënjen, nuk do ta vrasësh askënd, sepse je i pafuqishëm për ta bërë këtë". Usair ibn
Hudair u ngrit dhe tha: "Pasha Allahun, ti po gënjen, ne me siguri do ta vrasim atë,
sepse ju jeni hipokrit dhe i mbështesni hipokritët".
Debati midis Avsëve dhe Hazrexhëve (dy fiset kryesore në Medine) arriti në atë pikë
sa që situata u përshkallëzua gati në shpërthimin e luftës kundër njëri-tjetrit. I
Dërguari i i Allahut, s.a.v.a., ishte në minber. Ai i qetësoi derisa më në fund i pajtoi,
duke mbetur edhe ai vet pa fjalë”.
(Sahihu i Buhariut, vëll. 5, f. 156, vëll. 6, f. 8)

Su'd ibn Ub'ad, i pari i Ansarëve, akuzohet për hipokrizi, edhe pse, siç transmetohet,
ishte i drejtë, ndërsa u quajt hipokrit në prani të të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., i cili
nuk e nuk e mori në mbrojtje atë.
Ansariu, të cilin Allahu e lavdëroi aq shumë në librin e tij, ofendoi Avsët dhe
Hazrexhët të cilët ishin të gatshëm të luftonin me njëri-tjetrin për një hipokrit që
kishte lënduar të Dërguarin e i Allahut, s.a.v.a., në lidhje me familjen e tij, dhe këta të
fundit ishin të gatshëm ta mbronin atë dhe ngritën zërin e tyre në në prani të të
Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.

Duke i ditur të gjitha këto, sa mund të befasohemi me hipokrizinë e të tjerëve që jetën
e tyre ia kushtuan luftës kundër të Dërguarit të i Allahut, s.a.v.a., dhe misionit të tij,
ose atyre që synuan ta digjnin shtëpinë e vajzës së tij, menjëherë pasi ai la këtë botë,
për t’u bërë kalif?
Buhari në Sahihun e tij, vëllimin i 8-të në librin "Për unitetin" në kapitullin: Për fjalët e
Allahut: "Engjëjt dhe Shpirti i Shenjtë zbresin te ai" rrëfen se Hz. Imam Ali ibn Abu
Talibi i dërgoi të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.,  disa sende të arta nga Jemeni. I
Dërguari i Allahut, s.a.v.a., i shpërndau ato midis disa njerëzve. Kurejshët dhe ensarët
u zemëruan për shkak të kësaj, duke thënë:
"Ai e ndau atë me disa nga të shquarit e Nedždit ndërsa na harroi ne. I Dërguari i
Allahut, s.a.v.a.,  tha: "Jo, thjesht doja t'i qetësoja".
Një njeri erdhi tek ai dhe i tha: "O Muhamed, ki frikë Allahun!" I Dërguari i Allahut,
s.a.v.a., tha: “Kush tjetër është do të jetë i dëgjueshëm ndaj Allahut, nëse unë nuk
jam. Ai më autorizoi mbi njerëzit, ndaj a beson në këtë? ”
Halid ibën Velid e pyeti: "A duhet ta vras, o i Dërguar i Allahut?" I Dërguari i Allahut,
s.a.v.a.,  e randaloi atë. Kur ai u largua, i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,  tha: “Nga
pasardhësit e këtij njeriu do të vijnë njerëz që do ta lexojnë Kur’anin, por ai nuk do të
kalojë përtej fytit të tyre. Ata do të vrasin myslimanë dhe do të kursejnë idhujtarë.
Nëse do t’i vrisja të gjithë, do të ishte si të vrisja popullin e Adit ”
(Sahihu i Buhariut, vëll. 8, f. 178)

Ky është hipokriti i dytë midis sahabëve që akuzon të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., për
padrejtësi në shpërndarje dhe e kundërshton atë pa asnjë respekt.
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Edhe pse i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,  e dinte për hipokrizinë e tij dhe se nga
pasardhësit e tij do të vinin njerëz që do ta shigjetonin Islamin sikur shigjeta që e
shpon kafshën e egër dhe që do të vrisnin muslimane do të kursenin politeistët,
megjithatë, i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., nuk e lejoi  Halid ibn Vedlidin që ta vriste atë.

Ndaj kësaj Ehli Suneti, i cili gjithmonë në diskutimet me mua thonë se nëse i Dërguari
i Allahut, s.a.v.a.,  e dinte se ata janë hipokritë që do të shkaktojnë devijimin e
muslimanëve nga rruga, ai me siguri do të merrte mbi vete detyrimin për t'i vrarë ata
dhe me këtë do ta mbronte umetin dhe fenë.

Në vëllimin e tretë, kapitulli “Mbi kontratat (traktatet)”, Buhariu raporton:
"Zubejri tha se ai kishte një mosmarrëveshje me një burrë nga Ensaritë - i cili kishte
marrë pjesë në Betejën e Bedrit- rreth një lumi që përdorej për ujitje dhe se ai këtë ia
kishte transmetuar të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a. I Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,  i tha
Zubejrit, 'Uji prej tij o Zubejr dhe pastaj lëre ujin të rrjedhë te fqinji yt.'
Ensariu u zemërua dhe tha: 'O Resulullah, a po gjykon kështu meqë ai është kushëriri
yt?' Fytyra e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.,  ndrroi ngjyrë nga zemërimi dhe pastaj i
tha: 'Ujit, ndërsa më pas mbaje ujin derisa të arrijë nivelin e mureve të kanalit ".
(Sahihu i Buhariut, vëll. 3, f. 171.)

Ky është grupi tjetër i sahabëve hipokritë që besuan se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,
ishte subjekt i ndjenjave dhe se ai ishte i prirur t'u jepte privilegje të afërmve të tij.
Ata silleshin me aq paftyrësi sa fytyra e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.,  kishte
ndërruar ngjyrë.
Në Sahihun e tij, në Vëllimin 4, kapitullin “mbi atë çka iu dha i Dërguari i Allahut,
s.a.v.a.,  atyre zemrat e të cilëve duhet të qetësohen "në librin" mbi Xhihadin dhe
Luftën, Buhariu raporton nga Abdullah i cili tha:

"Në ditën e betejës së Hunainit, i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,  favorizoi disa njerëz në
shpërndarje. Ai i dha 100 deve Ahvi Ibn Habisit dhe po të njëjtin numër Ujejnit. Ai
Gjithashtu atë ditë, ai u ndau diçka arabëve të shquar, duke i privilegjuar ata. Një njeri
kundërshtoi, "Për Zotin, nuk ka drejtësi në shpërndarje dhe kënaqësia e Zotit nuk
kërkohet në këtë mënyrë." Unë i thashë atij, "Pasha Allahun, unë sigurisht që do ta
informoj të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a.,  për këtë." Pastaj shkova dhe i tregova. I
Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,  më tha: “Kush do të jetë i drejtë nëse nuk janë Allahu dhe i
Dërguari i Tij. Allahu e bekoftë Musain, paqja qoftë mbi të, ai përjetoi më shumë se
kaq duke qenë i qëndrueshëm në durimine  tij. ”
(Sahihu i Buhariut, vëll. 4, f. 61)

Ky është një shembull tjetër i një hipokriti midis Kurejshëve të shquar ndërsa
transmetuesi u përmbajt nga përmendja e emrit të tij nga frika e ndëshkimit të
mundshëm nga sundimtarët e kohës. Ju do të vini re se hipokriti është i sigurt në
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bindjet e tij dhe se ai betohet në Zotin se Muhamedi, s.a.v.a., nuk ishte i drejtë dhe se
ai nuk dëshironte kënaqësinë e Allahut gjatë shpërndarjes së të mirave.
Allahu e mëshiroftë dhe e bekoftë Muhamedin për vuajtjet që pësoi, dhe ai vuajti më
shumë se kaq. Me të vërtetë ai ishte i durueshëm.
Në librin e katërt, "Shenjat e Mesazhit në Islam" dhe "Shenjat e Fillimit të Krijimit",
Buhariu shënon:

“Abu Sa'id Hudri tha: Ne ishim me të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a.,  dhe ai ndante
ushqim. Zul Kuvejsiri - që ishte nga fisi Temim, erdhi tek ai dhe i tha: ‘Bëhu i drejtë’, të
cilit i Dërguari i Zotit Allahut, s.a.v.a.,  i tha: ‘I mjeri ti, kush do të jetë i drejtë nëse nuk
jam unë. Do të ishit në fatëkeqësinë dhe humbjen më të madhe nëse unë nuk do të
isha i drejtë '.
"O i Dërguar i Zotit, më lër ta vras?", tha Omeri. I Dërguari i Allahut, s.a.v.a., tha: ‘Lëreni
atë ai ka shokë lutjet dhe agjërimi i të cilëve kur krahasohet me njërin nga ju janë më
të shumta. Ata do ta lexojnë Kur’anin dhe ai nuk do të kalojë përtej fytit të tyre. Ata do
të therrin besimin si shigjeta që shpon një egërsirë ".
(Sahihu i Buhariut, vëll. 4, f. 179)

Ky është edhe një grup i hipokritëve, sahabëve që me sa duket u paraqitën si të
bindur, të përulur dhe të devotshëm, saqë edhe i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., i tha
Omerit: "Lutjet dhe agjërimi juaj janë të pakta krahasuar me ata".
Nuk ka dyshim se ata u bënë hafizë të Kur’anit, por fjalët e Kur’anit nuk kaluan përtej
fytit të tyre. Fjalët e Profetit: "Lëre ai ka shokë ...", tregon një numër të madh
hipokritësh në mesin e sahabëve.

Në Pjesën 7 të Librit të Etiketave (shenjimit), Buhariu raporton:
"Aishja tha," I Dërguari i Allahut, s.a.v.a., bënte diçka dhe ai do ta lejonte këtë, ndërsa
njerëzit do të shmangeshin nga kjo." Kjo arriti te i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., i cili
pastaj mbajti një fjalim dhe pasi falënderoi Allahun tha," Çfarë është ajo që një një
grup prej jush përmbahet nga të bërit e asaj që bëj unë. Për Allahun, unë kam
njohurinë më të thellë nga të gjithë ju në lidhje me Krijuesin dhe i frikësohem Atij më
së shumti ".
(Sahihu i Buhariut, vëll. 7, f. 96)

Kemi një lloj tjetër sahabësh që ngurronin të ndiqnin praktikat e të Dërguarit të
Allahut, s.a.v.a.,. Nuk ka dyshim se ata tallnin veprat e tij dhe si rezultat, ne e shohim
atë duke u detyruar të betohej në Allahun në fjalën e tij se ai është më i dituri dhe më
i devotshmi.
Buhari në Pjesën 3 në seksionin "Ndarja e përbashkët në sakrificë dhe në flijimin e
jetës ", teksa në librin "Për dhunën" transmeton: Ibni Abbas tha:
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“Në mëngjesin e katërt të Dhul-Hixhes, i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,  erdhi dhe deklaroi
se ai dëshironte ta bënte Haxhin dhe asgjë më shumë. Kur dolëm, ai na urdhëroi të
bëjmë umre dhe pastaj të shkojmë te gratë tona. Kishte shumë kundërshtime për
këtë. Jabir thotë: ‘Kur ndokush nga ne do të shkonte në Mina, kishte të tillë që
sperma t’iu pikonte nga organi gjenital. Kjo arriti tek i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,  dhe
ai iu drejtua njerëzve: Më ka ardhur lajmi se disa thonë kështu e kështu ... Pasha
Allahun unë jam më i frymëzuar shpirtërisht nga ju dhe më shumë i frikësohem
Allahut ".
(Sahihu i Buhariut, vëll. 3, f. 114)

Një grup i sahabëve që nuk iu bindën urdhrave të Profetit, s.a.v.a., në zbatimin e
rregullave të Sheriatit.
Fjalimi i të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.,, "Më më është thënë se njerëzit po thonë
kështu e kështu", aludon se shumë prej tyre refuzuan të ndaheshin nga gratë e tyre
në ihramë me pretekstin se nuk dëshironin të shkonin në Mina sepse sperma e tyre
do të pikonte (dilte) nga organi gjenital.
Këta njerëz injorantë nuk e dinin se Allahu kishte dhënë një mënyrë për pastrimin dhe
larjen rituale pas çdo papastërtie të shkaktuar nga ejakulimi. Si mund të shkonin
kështu në Mina?! A ishin ata më mirë të njohur me porositë e Allahut sesa i Dërguari i
Tij, s.a.v.a.,, apo ishin më të përkushtuar ndaj Allahut se ai?

Nuk ka dyshim se martesa mut'a (martesa e përkohshme) ishte e ndaluar nga Omeri
pasi i Dërguari i Allahut, s.a.v.a. kishte kaluar në amshim. Me këtë ishte shprehur i
njëjti model i mosbindjes. Nëse gjatë jetës së të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.,  ata
refuzuan urdhrat e tij për t'u takuar me gratë e tyre gjatë ditës së Haxhit, atëherë nuk
është për t'u habitur që pas vdekjes së tij i hasim ata që ndalojnë martesën e
përkohshme dhe se si vetë e mohojnë atë që i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,   urdhëroi,
duke e trajtuar martesën e përkohshme si kurvëri, siç pretendon Ehli Sunneti sot.

Në vëllimin 4 të kapitullit “Çfa ju jepte i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., atyre zemrat e të
cilëve duhej përfituar”, në librin mbi “Xhihadin dhe luftën” Buhariu transmeton nga
Enes in Maliku se kur Allahuxh.sh. i lejoi të Dërguarit të Tij, s.a.v.a., diçka nga preja
nga Habazini, ai këtë ua dha Kurejshive. Ensariu tha:

“ Allahu im, fale të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a.,, se ai iu dha vetëm kurejshive, ndërkaq
na la pas dore neve deri sa shpatat tona janë të përlyera me gjakun e tyre”.

I Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,  i tuboi të gjithë ata duke lejuar që kushdo prej tyre të
mungojë, ndaj iu tha: Çka është ajo që më erdhi nga ju?”

Ata e përsëritën atë që kishin thënë, ndërkaq ai iu tha: “Ia dhurova ato njerëzvetë cilët
pikërisht e lëshuan mosbesimin. A nuk jeni ju të kënaqur që ata të shkojnë shtëpive

119



të veta me të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a. Betohem në Allahun, se ajo me të cilën ju
ktheheni në shtëpitë tuaja është më e mirë se ajo me të cilën kthehen ata.”
Ata thanë: “O i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.me siguri, ne jemi të kënaqur”, ndërsa ai tha:
“Pas meje, do të shihni shumë grykësi. Andaj bëhuni të durueshëm deri sa ta takoni
Allahun dhe të Dërguarin e Tij, s.a.v.a. në gurrat e Parajsës.” Enesi tha: “Mirëpo, ne
ishim të durueshëm.”
(Sahihu i Buhariut, vëll. 4., fq. 60.)

Tani shtrohet pyetja nëse në mesin e gjithë Ensarëve ishte edhe një njeri i cili ishte i
udhëzuar dhe i bindur në atë që bënte i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.? A besonin ata se i
Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,   nuk i ndjek dëshirat dhe tekat e tij? Nëse ndonjëri nga ta e
dinte se fjalët e Allahut:

“Jo, për Zotin tuaj, ata nuk do të besojnë deri sa ty nuk të zgjedhin si gjykatës në
debatet mes tyre dhe deri sa në shpirtrat e vet nuk do të kenë zero kundërshtim ndaj
përgjigjeve tua dhe deri sa nuk nënshtrohen plotësisht.” Nisa, 65

A ishte ndonjë nga mesi i tyre që ta mbrojë të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., kur ata
thanë: “Allahu e faltë të Dërguarin e Tij.”

Sigurisht se jo, asnjë nga ta nuk e kishte gradën e besimit  të cilin e përshkruan ajeti
fisnik.
Fjalët e tyre të thëna më pas: “Sigurisht se o i Dërguari i Allahut, ne jemi të kënaqur”,
nuk ishin të sinqerta.
Dëshmia e Enes in Malikut i cili ishte në mesin e tyre i përgjigjen gjendjes së tyre me
të cilën frymonin kur ai tha: “Ai na kishte këshilluar të ishim të durueshëm, por ne nuk
ishim të durueshëm.”
Në vëllimin 5 në kapitullin “Lidhur me betejën në Hudejbie” në librin “Mbi luftërat”,
Buhariu transmeton nga Ahmed in Iskaba i cili kishte thënë:

“Muhammed ibn Fudejli, na njoftoi neve nga Ala ibn Musajba, kurse ky nga i ati i tij i
cili kishte thënë: Unë e takova  Al-Barra ibn Azibin dhe i thashë: Ju jeni me fat, ngase
ju ishit me të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a. Ju gjithashtu ia keni shprehur përkushtimin
tuaj nën pemë.”
Ai tha: “O kusheri, ti nuk e di se çfarë kemi bërë ne dhe çfarë risishë kemi futur ne pas
tij.”
(Sahihu i Buhariut, vëll. 5., fq. 66.)

Al-Barra ibn Azib tha të vërtetën, ngase shumica e njerëzve nuk e dinë se çfarë bënë
sahabët pas të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., dhe kush i bëri padrejtësi pasardhësve të
tij dhe kushëririt të tij, të cilin e larguan nga kalifati, dhe as nuk e dinë se kush i bëri
dhunë vajzës së tij Hz.  Fatimes, të cilën e kishin kërcënuar me se do t'ia vinin flakën
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shtëpisë së saj dhe as nuk dinin për tjetërsimin e të drejtave të saj në trashëgiminë
nga babai i saj, si dhe të drejtën e humsit. Gjithashtu ata nuk e dinë, për
kundërshtimin e tyre ndaj trashëgimtarëve të të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.,  dhe
ndryshimin e rregullave të Sheriatit, shkatërrimin e Sunetit të Profetit ose vendosjen e
kufizimeve mbi të, dhe as nuk dinë për plagën që i është bërë nga mallkimet,
internimi dhe vrasjet ndaj pjesëtarëve të Familje së tij, duke iu dhënë pushtet
hipokritëve, të prishurve, armiqve të Allahut dhe të Dërguarit të Tij, s.a.v.a. Po, të
gjitha këto, dhe më shumë se kaq, ishin bërë pasi i Dërguari i Allahut, s.a.v.a. kishte
shkuar në botën e amshuar. Këto gjëra mbetën të panjohura për masat të cilat nuk
dinë për asnjërin prej këtyre fakteve, përveç asaj që iu është dikutuar nga ana e
dijetarëve të regjimit, të specializuar në ndryshimin e dispozitave të Allahut dhe të
sunetit të të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.

Të gjitha këto i kishin bërë në mënyrë arbitrare duke i emërtuar si risi të dobishme.
Në pajtim me këtë ne i themi Ehli sunetit:  O vëllezërit tanë, mos u bëni krenar me
sahatet e as mendjelehtë. Ngase siç kishte thënë Berra bin Azibi, i cili ishte në mesin
e të parëve që i kishin dhënë besën, nën pemë (Bejatul ridvan) të Dërguarit të Allahut,
s.a.v.a., ndërkohë që kushëririt të vet i fliste në kohën e sotme: “Mos u kreno me
miqësinë time ose me besën time dhënë nën pemë ngase ti nuk e di se çfarë risishë
kemi futur ne pas shkuarjes në amshim të të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.”

Allahu i Lartësuar thotë:
“Ata që ju janë betuar për besnikëri - ata janë betuar për besnikëri ndaj Vetë Allahut -
dora e Allahut është mbi duart e tyre Kushdo që shkel betimin e shkel atë në dëm të
vetvetes, dhe kush e përmbush atë për të iu ka obliguar Allahut, AI do t’i japë një
shpërblim të madh. ”Mu'min, 10

Sa kishte sahabë që shkelën betimin, ky numër është madje kaq shumë sa që i
Dërguari i Allahut, s.a.v.a., mori një betim nga kusheriri i tij Hz. Imam. Aliu se do t'i
luftonte ata, pikërisht ashtu sikur edhe është dokumentuar në veprat historike.

Buhariu në vëllimin. 1, f. 225; dhe vëllimi. 3, f. 6 dhe 7, transmeton nga Xhabir ibn
Abdullah i cili tha:
"Karvani erdhi nga Siria duke sjellë ushqim. Ne bëmë një lutje të gjatë me të
Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., dhe kur erdhi karvani, të gjithë u larguan nga i Dërguari i
Allahut, përveç 12 sahabëve ".

Ky ajet u zbulua atëherë:
"Por kur ata shohin ndonjë mall ose gazmend, ata largohen me nxitim dhe të lënë të
qëndrosh i vetëm. Thuaj: ‘Ajo që është tek Allahu është më e mirë se gazmendi dhe
tregtia.’ ndërsa Allahu jep furnizimin më të mirë. ”
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Ky është grupi i dytë i hipokritëve nga mesi i sahabëve, të cilët nuk kishin
devotshmëri ose përkorësi. Ata braktisën faljen e xhumasëpër të zbuluar se çfarë lloj
malli po sillte karvani, ashtu që lanë të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a.,  të qëndronte në
lutje dhe të përmbushte detyrimin e tij me përulësi dhe devotshmëri.
A është i plotë besimi i këtyre muslimanëve?!
A janë hipokritë këta që talleshin me lutjen dhe e bënë atë në një mënyrë kaq
primitive?! Askush prej tyre nuk përjashtohet përveç atyre që mbetën për të
përfunduar namazin e Xhumasë me të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a.,
Kushdo që studion pozitën e tyre dhe hulumton transmetimet e tyre do të habitet nga
veprat e tyre. Nuk ka dyshim se braktisja e lutjes së namazit të Xhumasë kishte
ndodhur në disa raste dhe se Allahu i Madhërishëm, përmes librit të Tij të shenjtë, e
regjistroi atë si më poshtë:

“Thuaj: 'Ajo që është tek Allahu është më e mirë se gazmendi dhe tregtia.' "

Kështu që, i dashur lexues, mund të kuptoni shkallën e marrëdhënies së tyre me
lutjen. Muslimanët e sotëm tregojnë më shumë respekt për lutjen se sa që treguan
ata. Dhe unë e konfirmoj këtë me hadithin vijues nga Buhariu:

Transmetohet nga Sehl ibn Said se ai tha:
“Do kënaqeshim të Premten sepse kishte disa gra të moshuara që prisnin rrënjët e
një bime që ne e gjetëm në bregun e lumit tonë. Ajo i gatuante ato në tenxheren e saj
duke shtuar pak elb në të, nuk e di sasinë e saktë të elbit, përveç se e di që përzierja
nuk ishte e yndyrshme. Kur mbaronim lutjen e Xhumas, shkonim tek ajo dhe ajo na e
shërbente. Pra, për shkak të kësaj, të premteve ne ishim shumë të lumtur. Deri pas
Xhumasë, ne as nuk do të hanim dhe as nuk do të shtriheshim.
(Sahihu i Buhariut, vëll. 3, f. 73)

Bukuri për këta sahabë që gëzoheshin të Premteve, jo sepse do të takonin të
Dërguarin e Allahut, s.a.v.a.,  ose që do të faleshin pas tij, as se do të takoheshin me
njëri-tjetrin, madje as për faktin se e premtja është një ditë e mëshirës dhe
prosperitetit. Ata shijuan të Premten për shkak të supës speciale të përgatitur për ta
nga plaka. Nëse ai do t'i thoshte një muslimani sot se e shijon të premten për
ushqim, ai do të konsiderohej i pakujdesshëm dhe mendjelehtë.

Nëse do të donim të analizonim dhe të eksploronim më shumë do të zbulonim se të
famshmit, ata që lartësonin kurejshët ishin pakicë dhe se numri i tyre nuk i kalonte
dymbëdhjetë personat.
Këta ishin ata adhurues që nuk gjakonin kënaqësi të kota dhe që nuk e braktisnin
lutjen e tyre. Ata ishin të vendosur me të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a.,  në luftëra kur
shumë nga sahabët kthyen shpinën dhe ikën.
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Në vëllimin IV, f. 26. të Sahihut të Buhariut transmetohet nga Al-Berr ibn Azib se ai
tha: “I Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,  zgjodhi Abdullah ibn Xhubejrin si komandant. Ai u
tha atyre:
"Edhe nëse shihni që zogjët po ju dromcojnë mos i lëshoni pozicionet tuaja pa ju
ardhur lajmi nga unë.
Gjatë kësaj beteje  myslimanët mposhtën politeistët dhe kur kjo ndodhi ai tha:
betohem në Allahun, kam parë gratë se si iknin me fustane të ngritura nën të cilat
dukeshin edhe këmbët.
Abdullah ibn Zubejr i thirri kompanisë: 'A keni harruar se çka ju ka thënë i Dërguari i
Allahut, s.a.v.a.?'
Ndërsa ata u përgjigjën, ‘Pasha Allahun, ne rrufeshëm u kthyem prapa dhe filluam të
tërhiqemi. I Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,  bënte thirrje të shkonim përpara, por vetëm se
dymbëdhjetë luftëtarë mbetën me të ndërsa shtatëdhjetë ranë (në fushëbetejë). "

Ne nga historianët kemi mësuar për këtë betejë, se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,  u nis
me një mijë luftëtarë dhe secili prej tyre donte të luftonte në rrugën e Allahut. Të
dekurajuar nga ndihma dhe prosperiteti që ishin në Bedr, ata ishin të pabindur ndaj
urdhrave të të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., të udhëhequr nga Hamza, xhaxhai i të
Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.,. Të tjerët ikën dhe, sipas asaj që thotë Buhariu, vetëm
dymbëdhjetë luftëtarë mbetën me të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a.

Mirëpo, historianë të tjerë, e zvogëlojnë numrin e tyre në katër sipas të cilëve ata
ishin: Hz. Imam Ali ibn Abu Talib i cili zbrapsi politeistët duke mbrojtur të Dërguarin e
Allahut, s.a.v.a., para, Abu Dian që mbronte një dalje dhe me ta ishin edhe Talha dhe
Zubejri. Transmetohet se në mesin e tyre ishte edhe Sehl Abu Harufa. Në këtë
kontekst, ne do të kuptojmë gjithashtu fjalimin e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.,: "Unë
nuk shoh se ndonjë prej tyre do të shpëtohet përveç sa disa frymë/krerë nga kopeja".
Allahu xh.xsh. i kanosi ata me zjarrin e ferrit për shkak se braktisën fushën e betejës
dhe tha:

“Ata polemizuan me ty në lidhje me luftën; megjithëse iu bë e qartë se do të fitonin,
disave prej tyre iu duk sikur sy hapur po shkojnë në vdekje. " Enfal, 6

Cili është statusi i atyre sahabëve që ikën nga lutja për t'i dhënë përparësi dynjasë
(tregtisë), ndërsa më pas u larguan nga fusha e betejës nga frika e vdekjes duke e
lënë të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., vetëm në zemrën e armikut. Në të dy rastet, ata
kthyen shpinën dhe ikën, duke mbetur vetëm dymbëdhjetë veta, ashtu siç thonë
shumica e transmetuesve. Ku ishin sahabët, o ju që keni arsye?!
Gjatë leximit mbi këto ngjarje dhe rrëfime, mbase disa hulumtues nuk i kanë kushtuar
vëmendjen e duhur atyre, duke i konsideruar si aksidente sporadike të cilat All-llahu i
falë dhe se sahabët nuk i përsëritën ato më vonë.
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(Tafsir al Tahrir vel Tamir, Tahir b. Ashur, vëll. 4, f. 126; Tetfil al Tabveri Sahihu i
Buhariut, vëll. 5, f. 29)

Sigurisht se jo, Kurani fisnik ma informon për të vërtetat e padëshirueshme, ndërsa
Allahu i Lartësuar e zbuloi ikjen e tyre me fjalët:
“Kur ju u tërhoqët, duke mos pasur konsideratë për askend, deri sa i Dërguari ju
thirrte pas shpinave tuaja. Allahu ju ka ndëshkuar me brengë mbi brengë; që mos të
jeni të pikëlluar për atë që ju doli nga dora, dhe nuk ju ka goditur. Ndërsa Allahu e di
mirë për atë që bëni.”Ali Imran 153

Ky ajet është shpallur pas betejës së Uhudit në të cilën muslimanët ishin mundur për
shkak të dëshirës së zjarrtë për të mirat e kësaj bote kur panë se gratë iknin duke i
ngritur fustanet e tyre, dhe duke zbuluar këmbët e tyre.
Pra, kjo është në pajtim me transmetimin e Buhariut. Ata u bënë të padëgjueshëm
ndaj Allahut dhe të Dërguarit të Tij, s.a.v.a., gjithnjë, sipas shënimev etë Buhariut. Po
të ishin sahabet të kujdesshëm ndaj kësaj, a janë penduar ata duke kërkuar mëshirën
e Allahut, xh.sh., dhe duke mos përsëritur diçka të tillë më vonë? Sigurisht se jo. Ata
nuk u penduan por janë sjellur edhe më keq në betejën e Hunejnit që kishte ndodhur
në vitet e fundit të të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.

Sipas historianëve, ata ishin 12.000 (dymbëdhjetëmijë) ndaj edhe pse në numër kaq
të madhë, ata ia mbathën në ikje duke e lënë të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., të
rrethuar me armiq. Pranë tij mbetën vetëm se 9 – 10 persona të benu Hashimit të
udhëhequr nga Hz. Imam Aliu. Kjo konfirmohet sipas burimeve të Ebu jakupit dhe
disa burimeve të tjera.
(Abbas al Akkad, Abkari'a Halid, fq. 68. )

Nëse ikja e tyre në ditën e Uhudit ishte nënçmuese, akti i tillë në betejën e Hunejnit
ishte edhe më i theksuar dhe më i errrët, ngase numri i atyre që ishin fuqishëm me të
Dërguarin e Allahut në Uhud ishte në raport 4 : 1000, gjegjësisht 1:250, në Hunejn ky
raport ishte 1 : 1200. Nëse Uhudi kishte ndodhur menjëherë pas Hixhrit kur numri i
ndjekësve të islamit ishte i vogël, cili është arsyetimi i tyre në betejën e Hunejnit e cila
u zhvillua në vitin e tetë të Hixhrit, pra vetëm dy vite para migrimit nga kjo botë të të
Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.
Megjithë superioritetin e tyre në numër dhe paisje, ata  ikën si pa kokë nga
fushëbeteja duke shpërfillur atë se çfarë po ndodhte me të Dërguarin e Allahut,
s.a.v.a. Kurani Fisnik e sqaron qartë dobësinë e tyre dhe braktisjen e fushëbetejës
prej tyre.

“Allahu ju ka ndihmuar në shumë fushëbeteja, po edhe atë ditë në Hunejn kur u
magjepsët ngatë qenit të shumtë, por ajo nuk ishte e ndonjë dobie për ju, porse toka,
sado e gjerë të ishte, u bë e ngushtë për ju, ndaj ia mbathët.” (9:25)
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“Mandej Allahu lëshoi mëshirën e tij në të Dërguarin e Tij dhe në besnikët, dhe i
dërgoi ushtritë që ju nuk i keni pa dhe ata që nuk besuan i vuri në mundime; dhe ky
ishte dënimi për jobesimtarët.” (9:26)

Allahu, xh.sh. e sqaron se Ai e fuqizoi pozicionin e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., dhe
të atyre që i mbetën besnikë, duke iu dhuruar qetësi dhe duke i ndihmuar me ushtri
engjujsh të cilët i ndihmuan përkrah tyre kundër jobesimtarëve dhe armiqëve. Nuk
pati kurrfar nevoje për luftëtarë dezertues që iknin nga armiku për shkak se u
frikësuan vdekjes duke i shprehur kështu mosbesim Zotit të tyre dhe të Dërguarit të
Tij, s.a.v.a.. Gjatë gjithë kësaj kohe Allahu po i sprovonte dhe i pa se sa të dobët që
ishin.

Për sqarim shtesë, për ne është e domosdoshme ta shqyrtojmë transmetimin që e
përcjell Buhariu, veçmas në lidhje me ngjarjen e Hunejnit. Pra, Buhariu në vëll . V. Fq.
101, nga Ebu Katade tregon se: “N jë polietist tjetër po lëshohej shpatit për t’i vrarë
muslimanët. Unë nxitova drejt politeistit, që lëshohej tatëpjetë shpatit, për ta vrarë
atë. Ai ngriti dorën e tij duke prerë pengoi. Ai më mbërtheu dhe kështu më shtrëngoi
aq sa u frikësova për jetën time, ndërsa ai më la të lirë. E sulmova furishëm duke i
rënë sërish dhe në fund e vrava.

Muslimanët e tjerë ia kishin mbathur dhe unë mbeta i mundur me ta: E pyeta Omer
ibn Hatabi, që ishte me ta:
“Çka është me këta njerëz?” Ai m’u përgjigj: “Ky është urdhër i Allahut.”

Për Allahun, çfarë sjellje e çuditshme e Omerit birit të Hatabi, të cilin Ehli suneti e
konsideron për më trimin. Ata transmetojnë se Allahu e fuqizoi Islamin përmes tij
dhe se muslimanët nuk kishin mundur të faleshin lirshëm deri sa ai nuk e pranoi
islamin.
Për dallim nga këto transmetime, historia na përcjellë ngjarje të vërteta se si ai ktheu
shpinën dhe ia mbathi nga fushëbeteja me ata që iknin, në ditën e betejës në Uhud
njëjtë sikur që ishte kthyer në betejën e Hajberit, kur i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., e
kishte dërguar për ta marrë Hajberin, duke e caktuar për komandant të ushtrisë.

Ai dhe luftëtarët e tij ishin mundur dhe kur u kthyen ushtarët e akuzonin Omerin për
qyqarllëk, ndërsa, po kështu, edhe ky i akuzonte ata për qyqarllëk.
(Mustadrak, Hakim, vëll. 3., fq. 37.; Al Zehebi u Talhisu.)

Ai gjithashtu u tërhoq dhe ia mbathi në betejën e Hunejnit, bashkë me ata që iknin.
Ndoshta ai ishte i pari prej tyre, andaj njerëzit e kanë ndjekur, duke qenë “më trimi”.
Si rezultat, e shohim Ebu Kataden i cili ishte në mesin e mijëra të tjerëve që ia kishin
mbathur nga fusha e betejës, duke e braktisur të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., të
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rrethuar me politeistë, madje duke e mashtruar Ebu Kutaden me fjalët se ky ishte një
urdhër (caktim) i Allahut.

A thua Allahu i kishte urdhëruar Omer ibn hatabit të ikte nga fusha e betejës ose i
kishte urdhëruar të ishte i fortë dhe këmbëngulës në luftim dhe të mos ikte nga
fushëbeteja?! Allahu i tha atij dhe shokëve të tij:
“Onaj ko im tada leđa okrene - osim onog koji se povuče s namjerom da se ponovo
bori ili drugoj četi pristupio vratiće se natovaren Allahovom srdžbom; prebivalište
njegovo biće Džehennem, a užasno je on prebivalište.” (8:16)
Prej tij dhe shokëve të tij Allahu i Lartësuar kishte marrë betim në frymën që këtë e
transmeton Libri i Allahut: ““...A bili su se još prije Allahu obavezali da nece bježati
(uzmicati) - a za Allahu datu obavezu će se odgovarati!” (33:15)

Atëherë, si ka mundësi që Omeri të ik nga fushëbeteja dhe të thotë se ky ishte urdhër
i Allahut. Çfarë qëndrimi mund të ketë ai përballë këtyre ajeteve fisnike? Nuk është
qëllimi ynë këtu të flasim për vdekjen e Omer ibn Hatabit, ngase mendoj që atij do t’ia
kushtoj tërë një fragment.
Mirëpo, hadithi nga Buhariu na lë pa kurrfar alternative dhe na shpie te disa
konkluzione të shpejta. Ajo që neve na intereson është dëshmia e Buhariut se
megjithë se ashabët ishin me numër të madhë, ia kthyen shpinën fushëbetejës në
Hunejn. Kushdo që lexon kronikat historike mbi këto beteja, dom të përballet me
gjëra befasuese. Nëse shumica e ashabëve nuk dëgjuan urdhërat e Allahut, siç
kuptuam nga diskutimet e mëparshme, atëherë nuk është befasuese
padëgjueshmëria e tyre ndaj urdhërave të të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., deri sa ai
ishte në mesin e tyre. Atëherë nuk është fare për t’u çuditur se çfarë raporti kanë
pasur ndaj urdhërave të tij, pasi ai la këtë botë.
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Qëndrimi i sahabeve kundrejt urdhërave të të Dërguarit,
s.a.v.a., gjatë jetës së tij

Le të fillojmë me urdhërat e diktuara nga i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., gjatë jetës së tij,
të cilave sahabët i rezistuan me revoltë dhe mosbindje.
Për shkak të kursimeve të hapësirës,   ne do të merremi vetëm me  provat e
dokumentuara në Sahihun e Buhariut. Ne gjithashtu më vonë do t'i kushtojmë
vëmendje Sahihëve të tjerë të Ehl-Sunetit të cilët na ofrojnë shumë më shumë
shembuj të tillë dhe të ngjashëm dhe që janë më të qartë në transmetimin e tyre.

Buhari në veprën III, f. 72, pasi përshkroi ngjarjen e lidhjes së kontratës në Hudejbije
të cilën e kishte lidhur i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., ndërsa e kishte kontestuar Omer in
Hatabi, duke shprehur dyshime në të duke i thënë hapur:
“A je ti me të vërtetë i Dërguari i Allahut?” Pas përfundimit të kësaj ngjarje, Buhariu
transmeton: “Kur ata e nënshkruan kontratën (marrëveshjen), i Dërguari i Allahut,
s.a.v.a., i tha shokëve të tij: “Ngrituni preni kurbanët tuajdhe pastaj t’i rruani kokat
tuaja”. Ai tha: Për Allahun, askush prej tyre nuk u ngrit edhe atëherë kur i Dërguari i
Allahut, s.a.v.a., këtë e përsëriti edhe për herë të tretë. Pas kësaj i Dërguari i Allahut,
s.a.v.a., shkoi te Ummu Selema dhe ia përcolli ngjarjen me të cilën ishte përballur.”

O lexues a nuk jeni i befasuar me padëgjueshmërinë e  sahabeve në raport me
urdhërat e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.?
Është e nevojshme që këtu ta sjellim diskutimin që ishte bërë mes meje dhe disa
dijetarëve, që pasoi nga botimi i librit tim Mandej gjeta rrugën e drejtë. Ata kishin
lexuar vërejtjet e mia ndaj marrëveshjes së Hudejbijes dhe ma kthenin me komente
të tipit:

“Nëse askush nuk e dëgjoi të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., sa i përket kurbanit dhe
rruarjes së kokës, askush pra nuk e zbatoi urdhërin e të Dërguarit, s.a.v.a., madje as
Hz. Imam Ali i cili ishte në mesin e tyre”.
Unë iu përgjigja:
“Fillimisht Hz. Imam Aliu nuk numërohet në sahabe, ai ishte kushëriri i tij dhe burri i
vajzës së tij dhe baba i dy pasardhësve të tij. Hz. Imam Aliu ishte me të Dërguarin e
Allahut, s.a.v.a., në njërën anë, ndërsa të tjerët ishin në anën tjetër. Nëse transmetuesi
i hadithit te Sahihu i Buhariut thotë se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., i urdhëroi sahateve
të tij të prejnë kurban dhe t’i rruajnë kokat, me atë rast në asnjë mënyrë nuk e ka
pasur mendjen te Ebu Hasanin (Hz. Imam Aliun) si njërin prej tyre, ngase ai ishte për
të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., sikur që ishte Haruni për Hz. Musaun a.s., me atë që
Hz. AImam Aliu nuk ishte i Dërguar. A nuk e keni vërejtur se salavatet për të
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Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., nuk janë të plota deri sa nuk përkojnë edhe me Familjen
e tij (Ehli Bejtin).
Pa dyshim se Hz. Imam Aliu është lider i familjes dhe i pasardhësve të Muhammedi
s.a.v.a., pas tij. Ebu Bekri, Omeri, Osmani dhe sahatet e tjera nuk kanë mundur ta
kenë namazin e plotë nëse krahas të Dërguarit, s.a.v.a., nuk do ta kishin përmendur
edhe Familjen e tij me rastin e salavateve.
Së dyti: I Dërguari i Allahut, s.a.v.a., gjithnjë e ndante kurbanin e tij me  Hz. Imam
Aliun si me vëllaun e tij, siç kishte ndodhur në Haxhin lamtumirës, kur Hz. Imam Aliu
erdhi nga Jemeni, ai e pyeti: Çka ke për kurban o Ali?” Ai iu përgjigj: “Atë që e ka edhe
i Dërguari i Allahut. Pra i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., e ndau me të kurbanin e tij.
Këtë e transmetojnë të gjitha hadithet, ndërsa këtë ngjarje e kanë shënuar në kronikat
e tyre edhe historianët . Andaj ai  kishte hise edhe në kurbanin e prerë nga i Dërguari,
s.a.v.a., në Hudejbije.
Së treti: Hz. Imam Aliu ishte njëri nga ata i cili e kishte shkruar dhe shënuar pikat e
marrëveshjes  në Hudejbije, të diktuar nga i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., dhe kurrë në
asnjë rast dhe për asgjë nuk ekishte kontestuar atë që gjatë jetës së tij e ka thënë i
Dërguari i Allahut, s.a.v.a.. Historia nuk ka shënuarasnjë rast ku Hz. Imam Aliu të ketë
refuzuar ndonjë urdhër të të Dërguarit, s.a.v.a., e as që ndonjëherë ka shënuar se ai të
ketë braktisur fushën e betejës dhe ta ketë lënë të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., në
mesin e armiqve. Porse, përkundrazi e vendoste veten si mburojë dhe sakrificë në
mbrojtjen e tij. Thënë shkurt, Hz. Imam Ali in Ebu Talib ishte më i afërt me të
Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., në çdo pikëpamje. Ndërsa edhe vet i Dërguari i Allahut e
kishte zakon të thoshte:
“Askujt nuk i lejohet të qëndroj në xhami n gjendje të papastërtisë (xhunub) përveç
mua dhe Aliut”.
(Sahihu i Tirmidhiut, vëll. 5., fq. 303.; Historija halifa, Sujuti fq. 172.; Savaik al
Muhrika, Ibn Hadžar, fq. 121.)

Shumica e pjesëmarrësve në diskutim ishin të bindur në atë që thashë de e pranonin
se Hz. Imam Aliu asnjëherë nuk e ka kundërshtuar të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a.

Në veprën e VIII, fq. 161, në veprën I, fq. 37, dhe në veprën V, fq. 138, Buhariu na sjellë
transmetimin se  Abdullah in Abasi ka thënë:
“Kur u afrua koha e kalimit të të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., nga kjo botë njerëzit
ishin në shtëpi dhe se në mesin e tyre ishte edhe Omer in hatabi.I Dërguari i allahut,
s.a.v.a., tha: “Ma sillni një letër dhe lapsin që t’ju lë një testament diçka që pas meje
juve do t’ju pengoj të përçaheni, andaj nëse i përmbaheni kësaj nuk do të rrëshqitni
nga rruga e drejtë.”
Omeri me atë rast tha:
Sigurisht se i Dërguari i Allahut është i kapluar nga dhimbjet. Me ne është Libri i
Allahut dhe ai na mjafton.’
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Anëtarët e familjes i thonin njëri-tjetreit: ‘Shkoni më afër , i Dërguari i Allahut do t’ju
thotë diçka që pas tij të mos humbni’. Në mesin e të pranishmëve kishte edhe të
atillë që kishin përsëritur atë që kishte thënë Omeri. Kur kontestimet dhe zhurma në
praninë e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., u rritën, ai tha: ‘Dilni, ose largohuni nga unë’.

Ky është urdhëri i dytë i të Dërguarit, s.a.v.a., të cilën e kundërshtuan sahatet dhe
refuzuan të ishin të dëgjueshëm duke e nënçmuar statusin e të Dërguarit të Allahut,
s.a.v.a.
Këtu duhet vërejmë se kur i Dërguari i Allahut, s.a.v.a. e kërkoi letrën dhe lapsin për ta
diktuar shkrimin e testamentit, i cili do t’i mbronte ata përgjithmonë nga bredhja dhe
devijimi, Omer in Hatabi në praninë e të Dërguarit të  Allahut, s.a.v.a. kishte thënë:
I Dërguari i Allahut po flet përçartë”.
Mirëpo Buhariu e ka përshtatur këtë shprehje duke thënë ‘e kanë kapluar dhimbjet’,
për ta shpëtuar Omer in Hatabin
Ju po e vëreni se ai në transmetim e kishte lëshuar pa përmendur emrin e Omer
Hatabit duke shënuar: “Dhe ata thanë: I Dërguari i Allahut ka halucinacione“. Dhe ky
është transmetim i “përpikët” i Buhariut!?
Dashtë Allahu, ne kësaj ngjarje do t’ia kushtojmë një fragment të plotë.
Gjithësessi, shumica e dijetarëve të hadithit pajtohen se Omer in Hatabi kishte thënë:
“Sigurisht se i Dërguari i Allahut po fletë i halucionuar dhe se shumë sahabe e
ndoqën dhe përsëritën të njëjtat fjalë në prani të të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.”

Kjo na krijon imazhin e një ngjarje të tmerrshme të atyre që ngrisnin zërat e tyre dhe u
lëshuan në polemika në praninë e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.
Sado që ky transmetim e shfaqë të minimizuar këtë moment, megjithatë neve na
informon së paku pjesërisht mbi gjendjen që kishte mbretëruar në ato momente. Kjo
i ngjanë asaj që kemi mësuar nga librat e historisë lidhur me jetën e Hz. Musas, a.s.
Sado që këto libra të jenë vendimtare, ato nuk mund ta kenë efektin e filmit të cilin ne
po shohim me sytë tanë.
Në vëllimin VII, fq. 99, mandej në vëllimin II, fq. 252 dhe në vllimin IV, fq. 168, në librin
“Libri i moralit” Buhariu transmeton se i Dërguari i Allahut kishte bërë një dhomë të
vogël duke e shtruar atë me gjethe të palmës. Doli nga shtëpia e tij për ta kryer
namazin. Njerëzit e ndoqën. Natën tjetër, ata erdhën sërish, mirëpo i Dërguari i
Allahut, s.a.v.a., nuk erdhi. Ata bënë shumë zhurmë duke gjuajtur me gurë derën e tij.

I Dërguari , s.a.v.a., doli i hidhëruar dhe u tha:
“Ju aq insistonit në këtë sa që unë u frikësova se ju do ta pranoni si namaz obligativ,
për këtë arsye, faleni namazin në shtëpitë tuaja, ngase namazi më i mirë është kur
njeriu falet në shtëpinë e tij, përveç namazeve obligative.
Për keqardhje të madhe, është sërish Omeri i cili gjatë kalifatit të tij kundërshtoi
urdhërin e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., duke lënë njerëzit të grumbullohen për ta

129



kryer këtë lutje, duke mbështetur veprimin e vet me fjalët: “Kjo risi është e dobishme
dhe e mrekullueshme”.

Shumica e sahateve e ndoqën risinë e tij. Ata i pranuan mendimet  dhe qëndrimet e
tij dhe i ofruan përkrahje ndaj gjithçkaje që ai fliste dhe bënte. Hz. Imam Ali in Ebu
Talibi dhe Ehli Bejti ishin kontestuar me të, pasi që këta nuk dëshironin të vepronin në
frymën e lëvizjes së tij, meqë ata pasonin vetëm se veprimet e liderit të tyre,
përkatësisht të të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., pa iu shtuar e as hequr asgjë.
Nëse çdo risi (bidat) shpie në gabim, ndërsa gabimi në Zjarr, ça do të bëhet me
gabimet e imituara me të cilat kundërshtoheshin dispozitat e të Dërguarit të Allahut,
s.a.v.a.

Në veprën I, fq. 84., Buhariu transmeton nga ibn Omeri i cili thotë:
“I Dërguari i Allahut, s.a.v.a., e urdhëroi Usame ibn Zejdin ta udhëheq ushtrinë,
mirëpo ata u përpoqën të gjenin gabim në komandimin e ushtrisë prej tij. Ai rrëfen:
“Nëse tentoni të gjeni gabime në udhëheqjen e tij, ju gjithashtu po tentoni të gjeni
gabime në komandimin e të atit, para tij. Për Allahun, ai është krijuar për udhëheqje
dhe ai i takon atyre që ishin shumë të dashur për të, ndërsa tani Usame gjithashtu
është në mesin e më të dashurve.”

Edhe kjo ngjarje, gjithashtu, është transmetuar në detaje nga historianët, mes tjerash,
se si ata e kishin zemëruar të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., aq sa i i mallkoi ata që
kishin munguar nga ushtria e Usames për shkak të moshës së tij, meqë ai nuk i
kishte as shtatëmbëdhjetë vjet të plota, ndërsa i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., e kishte
caktuar në pozitën e komandantit të ushtrisë në të cilën ishin Ebu Bekri, Omeri, Talha,
Zubejri, Abdurrahman ibn Afv dhe të gjithë kurejshitë e njohur. I Dërguari i Allahut,
s.a.v.a., nuk e kishte përfshirë në këtë ushtri Hz. Imam Aliun dhe asnjë prej sahateve
që ndiqnin Hz. Imam Aliun.
Buhariu gjithashtu bënë redaktimin e ngjarjeve dhe i korrigjon hadithet duke mbrojtur
kështu dinjitetin e “selefit” (paraardhësve të ndershëm) në mesin e sahateve.
Megjithatë këto transmetime janë krejtësisht të mjaftueshme për atë që dëshiron ta
gjejë të vërtetën.

Në vëllimin II, fq. 203, Buhariu transmeton nga Hurejre:

“I Dërguari i Allahut, s.a.v.a., e ndaloi të agjërohej dy ditë radhazi pa ndërprerje, andaj
Musli ndaj këtij veprimi i tha: ‘Po ti, o i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., agjëron pa ndërerje’,
me ç’rast ai tha: ‘Atëherë kush nga ju është si unë. Me siguri se unë jam zgjuar edhe
natën, ndërsa Zoti im më furnizon edhe me ushqime edhe me uj’.
Kur sahabet refuzuan ta ndërprerjnë agjërimin pa ndërprerje, ai u=iu tha të agjërojnë
gjatë ditës. Mandej ata e panë gjysmëhënën duke thënë: ‘Kur kjo hënë do të
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çerregullohej, unë do ta vazhdoja agjërimin me ju.’ Ky ishte një qortim për shkak të
refuzimit të tyre ndaj urdhërit të tij.”

Edhe pse ky urdhër i të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., ishte për të mirën e sahabeve,
mirëpo ata megjithatë ishin kokëfrotë në veprimin e tyre. Ai e përsëritit ndalesën,
mirëpo ata refuzonin ende. A thua këta sahabe nuk i kanë dëgjuar fjalët e Allahut:
“Çfardo që ju jep i Dërguari pranojeni, ndërsa çfardo që ju ndalon braktiseni dhe keni
frikë Allahun, Allahu ndëshkon ashpër” (59:7)

Edhe megjithë kërcënimin me dënim të ashpër nga Allahu, atyre që iu kundërvihen të
Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., disa sahabe nuk i kushtonin kurrfarë rëndësie këtxyre
kërcënimeve dhe paralajmërimeve.
Nëse kjo ishte kështu, atëherë nuk ka kurrfar dyshimi për hipokrizinë e tyre, madje
edhe atëherë kur atab në dukje bënin shumë namaz, agjërim dhe adhurime të tjera
deri në atë pikë që vetvetes ia ndalonin qëndrimin me gratë e veta.
Ata hoqën dorë nga diçka që i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., e bënte, sikur që u sqarua
më parë.

Në Sahihun e Buhariut, pjesa V. Fq. 107, si dhe pjesa VIII, fq. 118,  Zuhriu transmeton,
ndërsa ky nga babai i tij se ka thënë:
“I Dërguari i Allahut, s.a.v.a., e dërgoi Halid inb Velidin te Judejët për t’i ftuar në Islam.
Atyre nuk dukej e përshtatshme të thonin: “ne jemi nënshtruar”, por thanë: ‘ne i kemi
braktisur idolët’. Halidi filloi t’i vriste dhe t’i skllavëronte dhe secilit nga ne na i dha
nga një skllav duke i urdhëruar secilit njeri ta vriste robin e vet.
Unë u prëgjigja: ‘Për Zotin unë nuk do ta vras robin tim dhe këtë veprim nuk do ta bëë
askush nga shokët e mi’. Shkuam te i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., dhe e njoftuam për
këtë. I Dërguari i Allahut, s.a.v.a., i ngriti duart e tij dhe duke e përsëritur dy herë tha:
“O Allahu im, unë jam i pastër nga ajo që ka bërë Halidi”.

Në kronikat e tyre historianët e kanë prëshkruar ngjarjen në detaje dhe kanë rrëfyer
se si Halidi me këtë akt të neveritshëm kishte shprehur padëgjueshmëri ndaj të
Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.,. ai dhe disa prej shokëve të tijnuk e dëgjuan të Dërguarin
e Allahut, s.a.v.a.,, sa i përket ndalesës dhe të vrasjes të secilit që pranon islamin.
Sigurisht se ky ishte njëri ndër mëkatet e tij, për shkak të të cilit u derdhë gjaku i të
pafajshmëve, ngase i Dërguari i  Allahut, s.a.v.a.,i kishte urdhëruar atij që t’i ftonte
njerëzit në islam e jo t’i vrste.

Halid ibn Velidi u trimërua me pasionin e kohës së xhahilijetit dhe ra nën ndikimin e
forcave satanike. Në kohën e xhahilijetit njerëzit nga fisi benu Xhunejd kishin vrarë
dajën e tij, Fakiha ibn Mugiru, ndaj ai duke qenë i nxitur nga ndjjenjat e hakmarrjes
shkoi te ata dhe iu tha: “Dorëzoni armët (ndërkohë që ata kishin pranuar islamin).
Mandej kishte urdhëruar t’iu lidhen duar, ndërsa shumë prej tyre edhe u vranë.
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Kur disa prej sahabeve të sinqertë e kuptuan qëllimin e halidit, braktisën ushtrinë e tij,
dhe shkuan te i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., duke ia transmetuar atë që po ngjante.
Mandej i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., u distancua nga ky akt dhe e dërgoi Hz. Imam
Aliun i cili bëri shpagimin e dëmit material dhe gjakut.

Duke ditur për këtë ngjarje, atëherë për disa detaje do të ishte mirë ta citojmë librin
“Halidi i tmerrshëm” nga Abbas Muhammed Akade, me ç’rast në faqen 58 shkruan:
“Pas çlirimit të Mekës, brenga e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a, ishte pastrimi nga
idolet i fiseve beduine rreth Mekës. Ai dërgoi ekspedita në këto fise që t’i ftojnë në
islam dhe që t’i orientoj në rrugëne  duhur. Ekspedita e Halidit te fisi benu Zhuvejd,
ishte njëra prej tyre, ndërkohë që numëronte 350 muhaxhir dhe ensarë si dhe të
rekrutuar nga fisi Benu Sulajm. I Dërguari i Allahut, s.a.v.a, i dërgoi në cilësinë e
misionarëve dhe nuk iu kishte dhënë leje për të luftuar.
Benu Junaida ishte fisi më i ashpër në kohën e Xhahilijetit dhe ishte i njohur për
gjakderdhje. Midis atyre që vranë ishin: Fakih ibn Mugire dhe vëllai i tij, xhaxhai i Halid
ibn Welidit, babai i Abdurrahman ibn Avfit, si dhe Malik ibn Sarid me tre vëllezërit e tij
nga fisi Banu Sulejm. Kështu e kishin pësuar edhe disa njerëz të tjerë nga fise të
ndryshme.

Kur Halid erdhi tek ata, duke e ditur që anëtarët e fisit të Ben Sulejmit ishin me të, ata
përgatitën armët e tyre për luftë, duke refuzuar t'i dorëzonin.
Halidi i pyeti ata: "A jeni muslimanë?" Raportohet se disa prej tyre thanë: "Po", dhe
disa thjesht thanë: "Ne kemi braktisur idhujt". Pastaj i pyeti ata: "Për çfarë ju duhen
armët?" Ata u përgjigjën: “Jemi në armiqësi me disa fiseve arabe dhe kemi frikë se ju
jeni në anën e tyre, kjo është arsyeja pse mbajmë armët në gjendje gatishmërie ".
Pastaj ai u tha atyre:
"Hidhni armët, njerëzit kanë përqafuar Islamin." Njëri prej tyre me emrin Xhuhdah tha
me të madhe: “Sa ke për ty o Beni Xhudejne, ky është halidi, për Allahun, nëse
dorëzojmë armët do të na robrëojë, ndërsa pas kësaj do t’na i presin kokat. Për Zotin
unë kurrë nuk do t’i dorëzoj armët e mia”.

Ndërkohë që ai flste pjesëtarët e fisit të tij i dorëzuan armët e veta. Më pas Halid
urdhëroi të merren burrat dhe t’i nënshtrohen gjyqit të shpatës. Benu Suleim dhe
arabë të tjerë pranuan urdhrin e tij për t’I ekzekutuar. Ensarët dhe Muhaxhirët
refuzuan të vrisnin ndokënd pa urdhrin e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a. Ky lajm arriti
te i Dërguari i Allahut, s.a.v.a. , i cili, pasi dëgjoi për këtë ngjarje , ngriti duart drejt
qiellit dhe përsëriti tre herë: "O Zoti im, unë distancohem nga ajo që ka bërë Halid!"
Pastaj Profeti dërgoi Hz. Imam Aliun te fisi i Beni Xhunejdit për t'i kompensuar ata
për gjakderdhjen dhe dëmin e shkaktuar në të mirat materiale.
Ngjarja preku reputacionin e sahabëve, si atyre që ishin pjesë e ekspeditës së tij
ashtu edhe atyre jashtë saj. Abdurrahman ibn Avf ishte aq i zemëruar saqë e akuzoi
Halidin për vrasje të qëllimshme ngase ishte hakmarrë për xhaxhallarët e tij.
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Ky ishte një citim nga ajo që Ahad përcjell në librin e tij. Ahad, si edhe mendimtarët e
tjerë të Ehli-Sunetit, pasi transmetoi të gjithë ngjarjen, ai u përpoq të gjente disa
shpjegime fiktive për të mbrojtur reputacionin e Halidit nga ajo që ai kishte bërë,
gjithësesi, pa ndonjë bazë të qëndrueshme dhe arsye të shëndoshë. Nuk ka asnjë
argument të Ahadit përveç se ai e titulloi librin "Halid i tmerrshëm". Gjithçka që ai
paraqiti në mbrojtjen e Halidit bazohet në supozime që janë po aq të dobëta sa një
rrjetë merimange. Kushdo që e lexon atë, do të kuptojë dobësinë dhe mangësinë e
mbrojtjes së tij.

Si mund të ketë ndonjë justifikim këtu kur ai vetë dëshmon për fjalët e tij, se i
Dërguari i Allahut, s.a.v.a., i dërgoi ata si misionarë dhe jo si luftëtarë.
Sami gjithashtu e pranoi se pjesëtarët e Ben Xhudejnit i dorëzuan armët pasi Halidi i
mashtroi ata duke thënë: "Dorëzoni armët tuaja, njerëzit e kanë pranuar Islamin".

Sam gjithashtu dëshmoi se Xhudejma nuk pranoi të dorëzonte armët dhe
paralajmëroi fisin e tij se Halidi do t'i mashtronte: "I mjeri ti, o Beni Xhudejma, nuk ka
shpëtim për ju, nëse i dorëzoni armët do të pasoj skllavëria dhe pastaj prerja e
kokave . Për Zotin, unë kurrë nuk do t’i dorëzoj armët e mia ”, gjë që tregon edhe
qëllimet e mira të këtij fisi.
Po sipas dëshmive tua i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., i dërgoi ata si misionar të Islamit
dhe nuk i urdhëroi ata të luftojnë. Çfarë justifikimi mund të gjeni për Halidin i cili nuk
e dëgjoi të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a.?!
Nëse fisi kishte dorëzuar armët, deklaroi përkatësinë e tyre Islamit, duke e bindur
pjesëtarin e tyre, i cili ishte betuar të mos i dorëzonte armët derisa ta qetësonin, gjë
të cilëne  ke pranuar edhe ti.

O Ahad, çfarë është ky justifikim për Halidin i cili i tradhëtoi duke shkaktuar derdhjen
e gjakut të tyre kur ata ishin pasiv dhe i kishin dorëzuar armët e tyre pa ndonjë
kundërshtim.
Ti tha se Halidi lëshoi   një urdhër kundër tyre, u lidhi duart atyre dhe pastaj i ndëshkoi
me shpatën e tij. Ky është një akt tjetër që nuk mund ta justifikoni. Mos vallë ka në
islam ndonjë urdhër që lejon vrasjen e njerëzve që nuk kundërshtojnë, madje edhe
nëse ata nuk e kanë pranuar islamin? Sigurisht qe jo!
Ky është argumenti që orientalistët dhe armiqtë e Islamit përdorin dhe e përhapin sot
kundër islamit.
Ju edhe një herë keni rrëfyer se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., nuk i urdhëroi ata të
luftonin kundër atyrev njerëzve. Ju thatë se muhaxhirët dhe ensarët refuzuan urdhrin
e Halidit për të vrarë këdo pre tyre, meqë ishin një ekspeditë misionarësh.
Për t’i hedhur poshtë të gjitha justifiket e Ahadit mjafton që ne ta citojmë nga libri i tij
fjalinë e shkruar po prej tij: "Pakënaqësia me këtë akt pushtoi të gjithë sahabët e
shquar që ishin në ekspeditë".
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Po sipas dëshmive të Ahadit, si mund të justifikohet veprimi i Halidit nëse sahabet
më të shquar se vet Halidi ishin aq të pakënaqur sa që braktisën ushtrinë e tij për t’u
ankuar te i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., mandej Abdurrahman ibn Avf e akuzoi Halidin
për vrasjen e qëllimshme të njerëzve për t’u hakmarrë për dy xhaxhallarët e tij, ndërsa
i Dërguari i Allahut ngriti duart drejt qiellit duke përsëritur tri herë: "O Zoti im, unë
distancohem nga ajo që bëri Halid!"

Nëse i Dërguari i Allahut e dërgoi Hz. Imam Aliun për t’ia shpaguar fisint Benu
Xhudejn dëmet materiale dhe gjakun e derdhur për t'i qetësuar dhe për t’i qtësuar ata,
kjo tregon qartë se ky fis kishte pranuar Islamin, por që Halidi me vetëdije kishte
gabuar dhe e kishte tepruar ndaj tyre. A mund ta pyesë dikush Ahadin, kush ai që po
përpiqet ose po bën çdo përpjekje për ta mbrojtur Halidin, nëse ky që po po tenton ta
bëjë këtë është më i ditur se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., i cili ishte distancuar tre herë
nga ky veprimi ose nëse ai është më i ditur se sahabët e shquar që që ishin të
pranishëm me të, për ta braktisur më vonë duke mos dashur të merrnin pjesë në këtë
mëkat, ose nëse ai është më i ditur  se Abdurrahman ibn Avf, i cili ishte me Halidin
dhe pa dyshim që e njihte Halidin më mirë se Ahadi, ndërsa ai e akuzonte atë për
vrasje të paramenduar me qëllim të hakmarrjes për dy xhaxhallarët e tij. Allahu e
shkatërroftë fanatizmin e verbër dhe thirrjen Xhahile që ndryshon të vërtetën.

Ndoshta Buhariju e ka redukuar këtë ngjarje në katër rreshta, mirëpo edhe kjo është e
mjaftueshme për ta fajësuar Halidin dhe sahabët e tjerë, që iu bindën atij, në vrasjen
e muslimanëve të pafajshëm dhe të cilët Ahadi i përmend me fjalët: "Benu Sulejm
dhe disa arabë të tjerë që iu bindën atij në vrasjen të pafajshmëve. ” Mirëpo, Buhariu
përmend vetëm dy ose tre persona të cilët nuk iu bindën urdhrave të tij, dhe që
braktisën ushtrinë e tij duke u kthyer te i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., për t’u ankuar për
sjelljen e Halidit. Ti, nuk mund të na bindësh o Ahad se muhaxhirët dhe ensarët -
numri i të cilëve, po sipas asaj që ju keni shkruar, ishte 350 pjesëtarë siç keni
deklaruar- ishin të pabindur ndaj Halidit  dhe se e kishin braktisur ushtrinë e tij.

Asnjë studiues nuk mund ta besojë këtë. Ky është një tentim për ta ruajtur dinjitetin
dhe reputacionin e selefëve, por në të njëjtën kohë të hiqet perdja dhe që e vërteta të
zbulohet.
Sa masakra të të Halidit ka regjistruar historia? Sidomos në ditën e "Al-Batah" kur
Abu Bakr e zgjodhi atë komandant të gjithë ushtrisë në të cilën ishin sahabët më të
shquar. Ai e mashtroi Malik ibn Nuvejrin dhe njerëzit e tij pasi ata dorëzuan armët. Ai
urdhëroi që ata të lidheshin dhe më pas iu preu kokat pa asnjë luftë dhe pastaj hyri te
gruaja e  Malikut, Lejla Tamim, duke e dhunuar atë në ditën që vrau burrin e saj. Kur
Umar ibn Khattab mësoi për këtë, ai e ndëshkoi atë dhe tha: “Ju vratë një musliman
për të kapur gruan e tij! Zoti im, unë do të të gjuaj me gurë, o armik i Zotit! " Abu Bakr
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qëndroi pranë Halidit dhe i tha Omerit:  "Ndale gjuhën tënde kundër Halidit, ai bëri atë
që mendoi dhe bëri gabim".

Ky është një rast tjetër, sa që vetëm përmendja e këtij akti është më shumë se i
shëmtuar. Sa të drejta ai u mori njerëzve fatkeq dhe sa shumë i ndihmohej tiranëve
duke i shpërfillur veprat e tyre kriminake, vetëm pse ishin me ndikim të fuqishëm dhe
të fortë, para së gjithash pse ishin të pasur dhe të afërt me aparatin sundues.
Kur Buhari na transmeton historinë e Ben Xhudejnit, ai e ndërpret në një moment
transmetimin duke vazhduar më pas: “I Dërrguari i Allahut, s.a.v.a., e dërgoi Hlidin te
fisi Benu Xhedejni, Halidi i ftoi në islam, ndaj meqë krerët e fisit nuk e konsiderouan
të përshtatshme të thonin: “Ne jemi nënshturar”, thanë: "Ne kemi braktisur idhujt".

Mos vallë Benu Xhudejne ishin persianë, turq, indus apo gjermanë, ndaj ata nuk dinin
të thonin: : "Ne jemi nënshtruar ".
O Buhari! A ishin ata një fis arab në gjuhën e të cilit u shpall Kur’ani?
Fanatizmi i verbër dhe intrigat e mëdha të bëra për të mbrojtur shenjtërinë e
sahabëve bënë që Buhari të bënte pohime të tilla për ta justifikuar veprimin e Halid
ibn Velidit.

Ahad gjithashtu transmetoi:
“Halidi i pyeti ata, ‘A jeni ju myslimanë? "
Pastaj Ahad thotë: “Thuhet se disa prej tyre u përgjigjën pozitivisht, dhe disa të tjerë u
përgjigjën: "Ne kemi braktisur idhujt".

Fjala "Thuhet" tregon qartë se komuniteti ishte i gatshëm të pranonte gjithçka që
njerëzit thonë në mbrojtje të Halid ibn Velidit, kjo për faktin se Halidi ngriti shpatën e
sundimtarit ose drejtuesit dhe ishte një ndihmës i uzurpatorëve të kalifatit. Ai ishte
ndjekës duke ushtruar ashpërsinë ndaj të gjithë atyre që do t’i shkonte mendja ose të
vendosnin të rebeloheshin kundër asaj që ishte vendosur nga heronjët  e "Sakifës" në
ditën kur i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., u shpërngul nga kjo botë. Nuk ka fuqi ose forcë
përveç në Allahun e Madh dhe të Lartësuar!
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Sjellja e sahabeve ndaj urdhrave të të Dërguarit të Allahut
(s.a.v.a.) pas shpërnguljes së tij nga kjo botë

Buhariu në pjesën e parë të Sahihut të tij, fq. 134, trnsmeton nga Gatani se Enes ibn
Malik tha:
"Namazi?", ndërsa Enesi u përgjigj: "Mos vallë e keni shpërfillur edhe atë?" Ai tha:
Dëgjova Zuhriun duke thënë: "Unë vizitova Enes ibn Malikun në Damask dhe e pashë
duke qarë dhe e pyeta: ‘Çfarë të ka goditiut që po qan kështu?" Ai tha: "Unë nuk di
asgjë që kam hasur në kohën e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., përveç lutjeve,
ndërkohë që edhe ai u braktis."

Buhariu gjithashtu në Kapitullin 1, f. 159. transmeton se Amasi na tha:
"E kam dëgjuar Salimin të thotë: Kam dëgjuar Umu Derda të thotë, 'Ebu Derda më
erdhi duke qarë. Unë i thashë atij, ‘Çfarë të goditi o Ebu Derda?’ Ai më tha: ‘Unë nuk
dalloj asgjë nga sunneti i Muhamedit përveç lutjes kolektive.’

Në Kapitullin 2, Buhariu tregon nga Abu Seid El-Hudri se ai tha:
“I Dërguari i Allahut do të dilte në ditën e Bajramit të Ramazanit dhe Kurban Bajramit.
Gjëja e parë që ai do të bënte ishte të lutej, atëherë ai do të këshillonte njerëzit ,
ndërsa ata do ta ndiqnin këtë praktikë derisa të dilja me të ndërsa ai ishte guvernatori
i Medinës ditën Bajramit të Ramazanit.
Ai donte të ngjitej në minber para se ta bënte namazin. Unë e kapa për petkun e tij
duke u munduar ta mbaja, por ai më shtyu mënjanë, u ngjit në minber dhe mbajti një
predikim para namazit, ndërsa unë i thash: "Për Allahun, ju keni ndryshuar sunetin".
Nëdrsa ai më tha: "O Ebu Said, ajo që ti po vëren është zhdukur." Unë i thashë atij:
"Për Allahun, kjo është më mirë nga ajo që nuk e njoh". "Njerëzit nuk do të qëndronin
pas lutjes, kështu që unë mbaja hutben (predikimin) para lutjes".

Gjatë kohës së Enes ibn Malikut dhe Ebu Derdas, si dhe gjatë kohës së Mervan ibn
Hakimit, e cila ishte një periudhë shumë afër kohës së të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.,
sahabet  ndryshuan sunetin e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.,  dhe ndryshuan gjithçka
, madje edhe namazin, siç edhe keni mësuar duke e rezervuar sistemin e sunetit
vetëm për të zgjedhurit dhe në kërkimin e tyre për vese të liga.

Omajadët pranuan praktikën e blasfemisë dhe mallkimit të Hz. Imam Aliut nga
minberi, pas çdo predikimi (hutbe). Shumica e njerëzve gjatë Bajrmait të Ramazanit
dhe Baramit të Kurbanit,  shpërndaheshin menjëherë pas falje së namazit, pasi nuk
donin të dëgjonin mallkimin e Hz. Imam Ali ibn Ebu Talibit dhe Ehli Bejtit.
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Nga ana tjetër, muslimanët joshia kultivojnë dashuri për të gjithë sahabët pa u
interesuar për faktin se disa prej tyre i rezistuan Allahut dhe të Dërguarit të Tij,s.a.v.a.,
dhe si provë e kësaj ata citojnë nga Kur’ani ajetin vijues:
“O Allah, na fal ne dhe vëllezërit tanë që na kanë tejkaluar në besim dhe mos bëjë që
zemrat tona të jenë të rezervuara ndaj atyre që besojnë. O Allahu ynë, Ti je më i
Mëshirshmi dhe Ai që falë ”. (Kur'an, 59:10)

Ju do t'i gjeni ehli sunetin të kënaqur si me Aliun po ashtu edhe me Muavijen, pa u
kujdesur për (mos)veprimet e këtij të fundit. Më e pakta që mund të thuhet në lidhje
me këta është se ato janë gjëra që kufizohen me mosbesimin, devijimin dhe
rebelimin kundër Allahut dhe të Dërguarit të Tij, s.a.v.a.
Më parë, përmenda ngjarje të çuditshme që nuk është e tepërt të thuhen sërish.
Një nga njerëzit e drejtë vizitoi varrin e një Sahabiu të shquar, Huxher ibn Adi Kindit,
dhe atje gjeti një burrë që qante me hidhërim. Duke e konsideruar shia, ai e pyeti:
"Pse po qan?" Ai u përgjigj: "Unë jam duke qarë për udhëheqësin tim Huxherin, Allahu
qoftë i kënaqur me të". Ai e pyeti: "Po çfarë i ndodhi atij?" Ai u përgjigj: "Atë e vrau
udhëheqësi ynë Muavija, Allahu qoftë i kënaqur me të". "Po pse e vrau?", Pyeti i
sapoardhuri. “Sepse ai nuk pranoi ta mallkonte Hz. Imam Aliun, Allahu qoftë i
kënaqur me të ”.
Ndaj kësaj i sapoardhuri i tha: "Edhe unë po qaj me ty, Allahu të mëshiroftë".

Pse kjo këmbëngulje dhe ky obsesion dashurie për çdo sahab? Ne i shohim ata që sa
herë bëjnë salavate mbi Profetin, s.a.v.a., dhe familjen e Tij, nuk harrojnë pa i shtuar
edhe të gjithë sahabët. Kur'ani nuk i urdhëroi ata që ta bënin këtë, as i Dërguari,
s.a.v.a., ose ndonjë prej sahabëve. Sipas Kuranit dhe Sunetit të të të Dërguarit  të
Allahut, s.a.v.a., salavati i dërgohet vetëm të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a. dhe Familjes
së tij. Nëse ndodhë që ndonjëherë të dyshoja për diçka, megjithatë unë kurrë nuk do
të dyshoja në atë se Allahu kërkon që besimtari të tregojë dashuri ndaj pasardhësve
Muhamedit, s.a.v.a., pra Ehli Bejtit.

“Thuaj,‘ Unë nga ju nuk ju kërkoj ndonjë shpërblim përveç dashurisë për të afërmit
(Familjen time). ’” (Kur’an: 42:40)

Myslimanët me konsensus u dakorduan se ekzistonte një detyrim për ta dashur Ehli
Bejtin ndërsa ata nuk u dakorduan për çështje të tjera. I Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,
tha:
"Braktiseni atë që shkakton dyshimin tuaj dhe merrni atë për të cilën nuk dyshoni".

Dallon pozicioni i shiave lidhur me dashurinë ndaj Ehli Bejtit dhe Xhematit të tyre ndaj
Sahabëve. Përndryshe, si mundet që një musliman të ketë dashuri për armiqtë dhe
vrasësit e Ehli Bejtit dhe të jetë i kënaqur me ta? A nuk është kjo në kundërshtim të
qartë?
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Por le ta lëmë mënjanë bisedën për ata që kanë devijuar dhe le t’i mbetet atyre edhe
atomi i urrejtjes ndaj besnikëve të Allahut, qofshin ata të krishterë, hebrenj, heretikë,
politeistë... Ata kultivojnë një qëndrim të çuditshëm, i cili përkon me gjërat e Kishës
Ungjillore, që janë një mashtrim për njerëzimin. Sipas tyre Allahu është dashuri, se
besimi është dashuria e Tij, gjegjësishtë se dashuria për Atë që e do krijuesin e Tij,
qoftë edhe nëse ajo nuk ndjenë nevojën për lutje, agjërim, haxh dhe rituale të tjera.

Këto janë fjalë boshe që nuk kanë asnjë bazë në Kuran, Sunet ose arsye. Kur'ani për
këtë thotë:
“Ju nuk do të gjeni një komunitet që beson në Allahun dhe Ditën e Gjykimit, ndërkohë
që i don ata që i kundërvihen Allahut dhe të Dërguarit të Tij, sepse ata janë miq me
njëri-tjetrin. Kush prej jush i merr ata si shokë është njëri prej tyre. Allahu nuk do t'i
udhëzojë ata që bëjnë vepra të kqia. " (Kur'an: 5:51)
Krijuesi Suprem thotë:
“O ju që besoni! Mos i merrni për miqë e etërit tuaj, vëllezërit tuaj, nëse ata preferojnë
mosbesimin mbi besimin ". (Kur'an, 9:23)
“O ju që besoni, mos i merrni armiqtë e mi dhe armiqtë tanë si miqë dhe mbrojtës. Ju
iu shprehni atyre dashuri ndërsa ata e refuzojnë të vërtetën që ju vjen ". (Kur'an, 60: 1)

Dhe i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,  tha: "Besimi i askujt nuk do të jetë i plotë derisa
dashuria dhe urrejtja e tij të mos bëhen për hir të Allahut".
Ai gjithashtu tha: "Dashuria për Allahun dhe dashuria për armiqtë e Tij nuk mund të
ekzistojnë në zemrën e besnikut".

Hadithet e përmbajtjes vijuese janë të shumta. Arsyeja në vetvete rezonon se Allahu i
Lartësuar ka ngulitur në zemrat e besimtarëve dashurinë për besimin dhe i ka
zbukuruar zemrat e tyre me të. Ai i bëri zemrat e tyre të urrenin mosbesimin,
shthurjen dhe mosbindjen. Ndaj është e mundur që një besimtar, sipas këtij modeli.
Të mos e doj djalin ose babanë e tij, por do ta doje një të huaj me të cilin ndanë
besimine  përbashkët, edhe nëse nuk ka kontakte të drejtpërdrejta me të.

Andaj, për shkak të gjithë kësaj, dashuria, miqësia, intimiteti ynë mund të orientohen
vetëm ndaj atyre ndaj të cilëve Allahu dëshiron që ne t'i kultivojmë, ndërsa nga ana
tjetër urrejtja, neveria dhe përmbajtja jonë mund të orientohen vetëm ndaj atyre ndaj
të cilëve është orientuar zemërimi i Allahut.
Si rezultat i kësaj, dashuria jonë për Hz. Imam Aliun dhe Imamët nga pasardhësit e tij,
edhe nëse nuk do të ishte shkaktuar nga asgjë para kësaj, ajo është për shkak të
Kur’anit, sunetit, historisë dhe arsyes, ngase  sa i përket atyre nuk lë vend për kurrfar
dyshimi.

138



Kjo është arsyeja pse ne heqim dorë nga sahabët që uzurpuan të drejtën e kalifatit,
madje edhe nëse nuk kishim urrejtje të mëparshme ndaj tyre, kjo është për shkak të
Kur’anit, sunetit, historisë dhe arsyes që na lë me dyshime të thella sa i përket atyre.
Meqenëse i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,  na tha:
"Braktiseni atë që ju bën të dyshoni, dhe ndiqni atë që nuk ju bën të dyshoni, ndërsa
një musliman nuk duhet të ndjekë çështjen e dyshimt dhe të neglizhoj Librin e Allahut
në të cilin nuk ka asnjë dyshim."
Sa mrekullisht e këndoi Imam Busar në Al-Barad.
«Hiqni dorë nga epshi dhe djalli. Mos i dëgjoni ata, ata janë këshilltarë të këqij,
prandaj refuzoni ata”.

Sot është e domosdoshme që muslimanët të jenë të dashur mes veti dhe të kuptojnë
realitetin e tyre të trishtueshëm duke qenë kritik ashtu që mos t’i ngritin vetëm selefët
e tyre.
Sikur paraardhësit tanë të ishin aq të mirë sa mendojmë, sot nuk do të ishim në një
pozitë kaq të mjerueshme, e cila është një pasojë e natyrshme e ngjarjeve që
ndodhën në komunitet pas largimit nga kjo botë të Resulullahut, s.a.v.a.

“O ju që besoni, bëhuni mbrojtësit e parë të drejtësisë dhe dëshmoni për Allahun,
edhe nëse është kundër vetvetes tuaj, prindërve tuaj dhe të afërmve tuaj, qofshin ata
të pasur apo të varfër . Ngase Allahu është më mirë se e gjithë kjo. Mos ndiqni
pasionet tuaja që mos të humbisni. Ndërsa nëse ndaleni dhe devijoni, Allahu me
siguri do t'ju informojë për atë që keni bërë. " (Kur'an, 4: 135)
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Pikëpamjet e atyre që dijnë (ehli-dhikr)

Hazreti Ali, duke përshkruar ata sahabë, që konsiderohen sahabët e parë, tha:
“Kur unë më në fund e pranova kalifatin, njëri grupi shkeli betimin e tyre dhe të dytët
humbën rrugën dhe të tretët e shpërfillën të vërtetën sikur të mos i kishin dëgjuar
fjalët e Allahut kur Ai tha:

“Ky është një habitat për atë botë që Ne kemi përgatitur për ata që nuk janë lajthitur
në tokë dhe që nuk kanë krijuar çrregullime. Ndërsa rezultati më i mirë i pret të
përkorët. "
“Jo, në të vërtet, për Allahun, ata nuk e morën vesh kuptimin e tyre! Kjo botë po iu
shkëlqen në sytë e tyre, dhe se shkëlqimi i saj i ka joshur ... ” Shtegu i elokuencës
Duke folur për ata, Hz. Imam Ali tha edhe këtë:
"Ata i bënë djajtë zotërues të punëve të tyre, dhe ai i mori ata si bashkëpunëtorë. Ai i
lëshoi vezët dhe ra klluç në krahërorët e tyre. Ecën duke u zvarritur në krahët e tyre. Ai
shikon përmes sytë të tyre dhe flet me gjuhët e tyre. Kështu i shpie ata në mëkat,
duke ua bërë të bukura ndyra, siç është veprimi i atij të cilit Satanai i është bërë
bashkëpunëtor, andaj flet të pavërteta me gjuhën e tij. ”
Shtegu i elokuencës, fjalimi 7.

Lidhur me Amr ibn As, sahabiun e njohur, ai tha:
>"Është e çuditshme që djali i Nabigit thotë në mesin e Sirianëve se unë jam një
shakaxhi i zënë me kotësi dhe argëtim. Ai tha një gënjeshtër dhe foli mëkatueshëm.
Kujdes! Gënjeshtra është e folura më e shëmtuar. Ai flet dhe pastaj gënjen, premton
dhe pastaj thyen premtimet, lutet dhe këmbëngul, por kur dikush kërkon diçka prej tij,
ai përmbahet me koprraci. Ai tradhton garancinë dhe prish lidhjet familjare. ”
Shtegu i elokuencës, fjalimi 83.

Ndërsa i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., ka thënë:
“Hipokriti i ka tri cilësi: kur flet gënjen; kur premton e shkelë atë dhe kur i besohet
diçka, ai të pret në besë. "

Të gjitha këto cilësi,  madje edhe më shumë se kaq, ishin të pranishme në Amr ibn
As.
Duke folur për vyrtytet e Ebu Dheri el Gafarit dhe në kritikën e Osmanit dhe atyre që e
dëbuan Ebu Dheri el Gafarit në vendin e Rabdha, dhe e mbajtën atë në internim,
derisa të vdiq në vetmi të plotë:
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“O Ebu Zerr! Ishe vërtetë zemëruar vërtet. Njerëzit u frikësuan nga ju për shkak të
gjërave të kësaj bote, përderisa ju frikësoheni prej tyre për besimin tuaj. Prandaj lërjav
atyre atë që ata i frikëson nga ty dhe largohu prej tyre, duke eliminuar atë me të cilën
ata trembin. Sa të varur janë nga ajo nga e cila ti i refuzon ndërsa si jeni ju të pavarur
nga ajo që ata ta mohojnë! Së shpejti do ta dini se kush është fituesi
nesër dhe kush është më ziliqari. Edhe sikur qiejt dhe toka të ishin të mbyllura ndaj
dikujt, ndërsa ai ishte i vetëdijshëm për Zotin, atëherë Allahu do t'i hapte ato atij.
Vetëm drejtësia do t'ju tërheqë, ndërsa padrejtësia do t'ju zmbrapsë. Nëse do ta
pranonit këtë botë të tyre, ata do t'ju donin vërtet dhe po të ishit ju Bashkë me ta, ata
do t'ju jepnin strehim.”
Shtegu i elokuencës, fjalimi 129

Për Mugire ibn Akhnas, i cili ishte gjithashtu një sahab i i njohur, Hz. Imam Aliu thotë:
“O bir i të mallkuarit dhe sterilit, i një peme që nuk ka rrënjë apo degë. Do merresh me
mua? Pasha Allahun, Allahu nuk do ta forcojë atë që ju ndihmoni, as do të ngritet ai
që t’i po e ngrit. Largohu nga ne! Allahu e ka larguar shtëpinë tënde! Dhe pastaj bëj
çfarë të duash. Allahu mos pastë mëshirë për ty nëse ti do të keshë mëshirë! ”
Shtegu i elokuencës, fjalimi 134

Lidhur me Talhën dhe Zubjerin, dy sahabë të shquar të cilët, pavarësisht besimit të
dhënë, u rebeluan kundër tij dhe bënë luftë. Aliu tha:
"Për Zotin, ata nuk mund të më kundërshtonin për ndonjë keqbërje, as nuk ishin të
drejtë midis meje dhe tyre. Në të vërtetë, ata kërkojnë të drejtën që kanë lënë pas
dore dhe gjakun që kanë derdhur. Nëse kam marrë pjesë në të me ta, atëherë ata
gjithashtu kanë një pjesë në të. Por nëse ata e bënë atë pa mua, pretendimi duhet të
jetë kundër tyre. Hapi i parë në drejtësinë e tyre do të duhej të ishte gjykimi kundër
vetvetes. Me vete e kam arsyen time.
Unë kurrë nuk i kam përzier gjërat, as ato të më jenë shfaqur të përziera. Në të
vërtetë, është një grup rebelësh në të cilin ekziston një i afërm, një thimth dhe një
dyshim që ul velin. Por, me të vërtetë duket sheshit, andaj e pavërteta ka ka braktisur
vendin e saj. Gjuha e saj hoqi dorë nga debati. Për Zotin, unë me siguri do të mbush
një sternë për ta, nga e cila vetëm unë do të marr ujë. Ata nuk do të jenë në gjendje të
pinë prej tij nga asnjë vend tjetër.
Ju erdhët tek unë duke bërtitur: "Betim për besnikëri, betim për besnikëri!" Ju jeni si
deveja që, sapo i braktisin të vegjëlit e vet, kthehet menjëherë tek ta. Unë palosa
grushtin tim, por ju e hapët. Unë përmbajë dorën time, por ju e zgjatët (e tërhoqët). O
Zoti im, ata të dy më braktisën dhe më bënë padrejtësi. Ata të dy e thyen betimin për
besnikëri ndaj meje dhe ngritën njerëz kundër meje. Ti zgjidhe atë që ata kanë lidhur
dhe mos e forco atë që kanë vënë në dukje. Shpërfaqe atë që ata kanë lidhur dhe
mos e forco atë që kanë vënë në dukje. Tregoju atyre të keqen drejt së cilës u
drejtuan dhe me të cilën vepruan. Para betejave, u kërkova të ishin të palëkundur në
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betimin e tyre dhe i trajtova me respekt, por para betejës ata poshtëruan mirësinë
dhe refuzuan sigurinë. ”
Shtegu i elokuencës, fjalimi 136.

Në një letër drejtuar atyre dyve, ai tha:
“O ju, dy shejh të nderuar, zbrapsuni nga pozicioni që jeni tani, sepse më e keqja që
mund t’ju   godasë tani është një turp i madh. Ndërsa nëse tani nuk e veproni kështu
më vonë të dy do të kombinoheni me zjarret e ferrit. "
Lidhur me Mervan ibn Hakimin, i cili u zu rob në “Betejën e devesë” dhe u lirua më
pas, dhe që ishte gjithashtu një nga ata që bënë betimin dhe pastaj e shkelën atë, ai
tha:
"A nuk më dha fjalën për besnikëri, pas vrasjes së Osmanit? Tani nuk kam nevojë për
betimin e tij për besnikëri, ngase ai do ta shkelë atë sërish pas një kohe të shkurtër.
Në të vërtetë, ai mund të marrë pushtetin për aq kohë sa qeni i lëpin turirin e tij. Ai
është babai i katër plangprishësve. Nga ai dhe fëmijët e tij njerëzit do të përjetojnë
ditën e kuqe. ”
Shtegu i elokuencës, fjalimi 72.

Lidhur me sahabët që u nisën me Aishen drejt Basrës në "Betejën e devesë", mes të
cilëve ishin Talha dhe Zubejri, ai tha:
“Dolën duke tërhequr zvarrë gruan e të Dërguarit, s.a.v.a., pikërisht ashtu siç tërheqin
robëreshën për ta shitur, duke shkuar me të në Basra. Të dy i mbyllën gratë e tyre në
shtëpitë e tyre, ndërsa gruan e të Dërguarit, s.a.v.a., ia treguan vetes dhe të tjerëve në
një ushtri në të cilën nuk kishte asnjë njeri të vetëm pa më treguar bindjen e tij dhe
me bindje të madhe m’u betuan për besnikëri, vullnetarisht dhe pa asnjë detyrim. "
Shtegu i elokuencës, fjalimi 171.

Kur e varrosi Fatimen, kampionin e grave në Parajsë, Aliu iu drejtua Profetit me këto
fjalë:
“Sigurisht, vajza jote do të të informojë se ndjekësit e tu janë bashkuar për ta shtypur
atë. Pyeteni atë për gjithçka dhe merrni të gjitha lajmet në lidhje me situatën. Kjo
ndodhi kur nuk kaloi as koha e gjatë dhe as kujtimi për ty. ”
Shtegu i elokuencës, fjalimi 201.

Përmes një letre Aliu i drejtohet Muavijes me këto fjalë:
"Çfarë do të bëshë kur nga ti  të hiqen rrobat e kësaj bote me të cilat je mbështjellur?
Kjo botë ju ka tërhequr me dekorimet e saja dhe ju ka mashtruar me kënaqësitë e
saja. Ajo të thirri dhe ti ju përgjigje, të mori me vete, duke e pasuar dhe urdhëruar,
ndërsa ti iu binde. Së shpejti një përgjues do t'ju ndalojë në atë nga e cila nuk do të
jeni të mbrojtur. Pra, qëndroni larg asaj pune, merrni parasysh llogaritjen, përgatituni
për vdekjen që së shpejti do t’ju   kapë dhe mos i dëgjoni ata që devijojnë nga Rruga e
drejtë. Nëse nuk e bëni këtë, unë do t'ju kujtoj gjithçka që keni harruar, sepse ju jeni
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një njeri që jetoni në rehati dhe luks. Djalli ju ka marrë në krahët e tij, ai ka arritur
dëshirat e tij me ty dhe po qarkullon me ty në shtigjet e shpirtit dhe gjakut.
O Muavije! Kur keni qenë ju mbrojtësit e nënshtetasve dhe rojtarët e gjërave të këtij
populli? Vallë si bëhet kjo pa ndonjë dëshmi të mëparshme ose vyrtyt të shquar?!
Unë strehohem në mbrojtjen e Zotit në mënyrë që mos të na ndodhin fatkeqësitë e
mëparshme, dhe ju paralajmëroj që këto dëshira mos t'ju mashtrojnë më, dhe se
pamja juaj e jashtme të mos dallohet nga brendësia jote.
Ke bërë thirrje për luftë! Andaj, lërini njerëzit mënjanë, zbrapsu dhe kurse të dyja palët
nga lufta, në mënyrë që të dihet se cili prej nesh ka një zemër të ndryshkur dhe sy të
devijuar. Unë jam Abu-l-Hasani, i cili vrau gjyshin tuaj, vëllain tuaj dhe xhaxhain tuaj,
duke i copëtuar ata në ditën e Bedrit. Shpata është e njëjtë me mua, e mirëpres
kundërshtarin tim me të njëjtën zemër. Unë nuk e ndryshova fenë time ose nuk
shpika dikë për profet të ri. Unë jam me të vërtetë në atë rrugë edhe kur ju u larguat
me dëshirë, e në të cilën ishit dhunshëm. Ti thua që unë të tërhiqem duke kërkuar
hakmarrjen për gjakun e Osmanit. Me siguri e dini se ku u derdh gjaku i Osmanit.
Nëse doni hakmarrje, atë kërkojeni atje. Sikur po shoh se si, kur lufta të të copëtoj me
dhëmbët e saj, do të rënkosh si një deve nën barrë. Dhe sikur po e shohë palën tuaj të
shqetësuar nga goditja e vazhdueshme e shpatës, shfaqja e vdekjes dhe rënia e
trupave njëri pas tjetrit, se si më thërret në Librin e Alllahut, edhe pse ata do të jenë
jobesimtarë, mohues të së Vërtetës ose shkelës të betimit për besnikëri, ndërsa nuk
më kishte treguar bindjen e tij, ndërkohë që me shumë vullnet dhe pa asnjë detyrim
m’u kishte betuar për besnikëri.
Ata erdhën te guvernatori im në Basra dhe te rojet e thesarit të muslimanëve dhe
banorëve të tjerë të tij dhe i vranë duke i futur disa në burg, ku ata vdiqën, ndërsa të
tjerët pabesisht i vranë. Për Zotin, nëse ata qëllimisht vranë edhe vetëm një njeri në
mesin e muslimanëve i cili ishte pa asnjë faj, ishte e ligjshme për mua të vrisja të
gjithë atë ushtri, pasi ata ishin të pranishëm në rrëmbimin, mirëpo ata nuk shprehën
mospajtim me të, as nuk e parandaluan atë me gjuhë ose me dorë, ndërsa të mos
flas se ata me të vërtetë ata vranë po aq njerëz nga radhët e muslimanëve, sa ishin
edhe vepruan ndaj tyre. ”
Shtegu i elokuencës, fjalimi 10.

Fjalët e tij në lidhje me Ajshen dhe ata që e ndoqën atë në "Betejën e devesë":
"Ju ishit një ushtri grash dhe ndjekëse të devesë. Ajo mërmëriti, dhe ju u përgjigjët.
Kur ajo u vra, ju ikët. Morali juaj është i ulët dhe betimi juaj është thyer. Besimi juaj
është dyftyrësia. ”
Shtegu i elokuencës, fjalimi 13

Në lidhje me Kurejshët, të cilëve iu përkasin shuë asha, ai tha:
“Sa i përket dhunës ndaj nesh për këtë, megjithëse ne jemi më të lartët për sa i përket
pasardhësve dhe më të fortë në lidhje farefisnore me të Dërguarin e Zotit - bekimi i
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Zotit qoftë mbi të dhe pasardhësit e tij! - ishte një akt egoist mbi të cilin zemrat e disa
njerëzve ishin lakmitare, ndërsa zemrat e të tjerëve ishin bujare. Gjykatësi është
Allahu dhe tek Ai është kthimi në Ditën e Gjykimit.
Ndërsa tani, lëri llafet për shkatërrime për të cilat zëshëm flitet gjithandej.
Eja dhe shihe rastin e djalit të Ebu Sufjanit. Koha më bëri të qesh pasi e detyroi atë të
qajë. Për Zotin, nuk ka asgjë për t’u habitur! Kjo është ajo që tejkalon habinë e të
gjithëve dhe ajo që shton padrejtësinë! Këta njerëz u përpoqën të shuanin flakën e
Zotit në llambën e Tij dhe të mbyllnin pranverën e Tij në gurrën e Tij. Mes meje dhe
atyre ata e përzien ujin që shkakton infeksion. Nëse problemet e tundimit largohen
prej nesh dhe prej tyre, unë do t'i çoj në drejtimin e së vërtetës. Dhe nëse është
ndryshe, atëherë mos u digjni me pikëllim për ta; Vërtet, Allahu i di mirë të gjitha ato
që bëjnë ata. ”
Shtegu i elokuencës, fjalimi 161

Gjithashtu në letrën drejtuar Muavijes:
“Na keni thirrur që Kurani të gjykoj, edhe pse nuk je prej njerëzve të tij. Ne nuk t’u
kemi përgjigjur ty, por iu përgjigjëm Kur’anit që ai të gjykoj. Selam! ”
Shtegu i elokuencës, fjalimi 48

"Dhe thuaj: 'E vërteta ka ardhur dhe gënjeshtra është zhdukur, gënjeshtra gjithmonë
do të mposhtet.'" Kuran
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Lidhur me tre halifet: Ebu Bekrin, Omerin dhe Osmanin

Siç është thënë, Ehli Sunneti dhe Xhemati nuk lejon asnjë kritikë apo gjykim të
asnjërit prej sahabeve, dhe pohon se të gjithë ata janë në të vërtetën. Nëse ndonjë
intelektual i lirë do të shkruante diçka me një notë kritike, ai do të degradohet prej
tyre, deri në atë pikë sa ata do ta shpallin atë jobesimtar, edhe nëse ai do t’i përkiste
shkollës së tyre të mendimit. Kjo është pikërisht ajo që ndodhi me disa mendimtarë
të lirë egjiptas dhe joegjiptas, si Shejh Muhamed Abu Ray, autori i “Intriga në sunetin
e Muhamedit”, pastaj Shejh Al-Muzar dhe Shejh Kadi Muhammad Amin Al-Antiki,
autori i “Pse zgjodha shkollën e Ehli Bejtit. ” Kështu ndodhi edhe me Sejjid Muhamed
ibn Akil i cili përpiloi Librin“ Këshilla të plota për atë që miqësohet me Muavijen ”.
Disa madje e quajtën Sheikun e famshëm të Al-Azhar-it, Muhamed Sheltutin, si një
apostat kur ai lëshoi   një fetva se ishin të lejuara ritualet sipas medhhebit Xhaferi.

Nëse Sheiku i madh i Al-Azharit, myftiu i të gjitha shkollave egjiptiane përçmohet
vetëm se ai e njohu shkollën shiite e cila është trasuar që nga mësuesi i madh i
shumë dijetarëve, hz. Xhafer Sadik; çfarë mund të pritet atëherë për atë që zgjedh të
ndjekë atë shkollë mendimi pasi ta njohë atë, dhe aq më tepër nëse fillon të kritikojë
medhhebin që ndoqi dhe të cilin e trashëgoi nga paraardhësit e tij.
Kjo është ajo që Ehli Suneti dhe Xhemati nuk do ta lejojë, sepse ata e konsiderojnë
atë një herezi dhe një largim nga feja, sikur që i gjithë Islami është përmbledhur në
katër meshhebe dhe sikur të mos ketë asgjë përtej tyre. Më parë mund të thuhet se
këto janë mendje të ngurta dhe të pamjaftueshme që i ngjajnë atyre mendjeve të cilat
Kurani dhe Profeti, s.a.v.a., i trajtojnë si të kufizuara dhe të mbyllura.

“Ata habiten që njëri prej tyre ka ardhur për t’i paralajmëruar, dhe jobesimtarët thonë:‘
Ky është një magjistar, gënjeshtar! A duhet t'i reduktojë perënditë në një Zot? Kjo
është vërtet diçka shumë e çuditshme! '"(Kuran, 38: 5)

Unë jam i qetë ndaj sulmeve dashakeqe që do të drejtohen kundër meje nga këta
njerëz të mbërthyer nga paragjykimet, të cilët i japin vetes përparësi ndaj të tjerëve.
Ata janë magjepsur nga kotësia se askush nuk duhet t'i kundërshtojë, dhe çdo
kundërshtim ose kritikë për veprat e tyre, edhe nëse ka të bëjë me diçka jashtë
Islamit, konsiderohet një sulm ndaj shenjtërisë së tyre. Përndryshe, si ka mundësi të
shpjegohet ndryshe se kritika ndaj disa sahabëve konsiderohet braktisje nga Islami
dhe pabesi, kur kjo çështje nuk ka bazë në parimet themelore islame?

Disa fanatikë i thanë njëri -tjetrit se libri im "Kështu u bëra i udhëzuar" ishte i
barabartë me atë të Salman Rushdi, ndërsa e gjithë kjo për synim ka për të
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parandaluar leximin e librit nga njerëzit dhe për t'i bërë ata të lumtur ta mallkojnë atë
para se ta lexojnë.
Ky është një kurth, një mashtrim për të cilin dikush do të duhet të japë llogari para
Zotit të botëve. Si mund ta krahasojnë ata edhe librin " Kështu u bëra i udhëzuar ", një
libër që i udhëzon besimtarët në pagabueshmërinë e Profetit, paqja dhe bekimi i
Allahut qofshin mbi të, dhe që bën thirrje për të ndjekur Imamët Ehl-Bejtit, prej të cilit
Allahu , i Lartësuari, ka hequr çdo papastërti, me librin “Vargjet satanike” në të cilin
Islami shpifet dhe trajtohet si një ideologji e krijuar nga inspirimi satanik.

Allahu i Lartësuar thotë:
“O ju që besoni! Bëhuni përkrahës të palëkundur të drejtësisë dhe dëshmoni në emër
të Allahut, edhe nëse është kundër vetvetes. " (Kuran, 4: 135)

Sipas këtij ajeti fisnik, nuk do të kujdesem për asgjë tjetër përveç kënaqësisë së
Allahut, i Lartësuar dhe i Lavdëruar qoftë Ai, dhe nuk do të kem frikë nga asnjë kritikë
përderisa mbroj besimin e vërtetë - Islamin dhe për sa kohë që e mbaj qëndrimin se i
Dërguari i nderuar i Allahut është i pagabueshëm, edhe nëse kjo nënkupton edhe
kritika ndaj disa shokëve të ngushtë – madje edhe nëse ata ishin ndër "kalifët e
drejtë", sepse i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., është më i denjë për t'u konsideruar
plotësisht i pastër nga gabimi se sa çdo vdektar tjetër.

I pa ngarkuar me paragjykime, lexuesi inteligjent i të gjitha veprave të mia do të
kuptojë se cili ishte qëllimi im i dëshiruar, do të kuptojë se nuk ishte përçmimi dhe
degradimi i sahabëve, por se ishte mbrojtja e Profetit dhe pastërtia dhe
pagabueshmëria e tij, se ishte mbrojtja e tij kundër shfaqjeve dhe trillimeve të liga që
rezultuan në shekujt e parë gjatë sundimit të kalifëve të padrejtë umajadë dhe
abasidë, kur feja ndryshohej sipas nevojave të politikës ditore dhe diktaturave të
regjimeve të atëhershme.
Këto intriga të mëdha infektuan një pjesë të madhe të ulemave myslimanë që i
ndoqën nga qëllimet e mira dhe kështu, për fat të keq, pranuan të gjitha gënjeshtrat
dhe trillimet, të cilat i depërtuan nën maskën e transmetimeve të sakta, duke i trajtuar
ato me si pjesë të besimit dhe detyrës së çdo musliman t'i ndjekë si të tilla, pa ndonjë
hulumtim e verifikim paraprak.

Sikur muslimanët ta dinin të vërtetën për këto gjëra, ata nuk do t'u jepnin ndonjë
rëndësi. Nëse historia do të na kishte dëshmuar, megjithatë, se sahabët ishin të
drejtë, se ata iu bindën dhe ndoqën urdhrat dhe ndalimet e Profetit, paqja dhe bekimi
i Allahut qofshin mbi të, dhe se ata nuk e kundërshtuan atë shumë herë deri në fund
të jetës së tij, ne do t'i gjykonim që të gjithë se ishin besnik dhe nuk do të kishte më
vend për ndonjë diskutim rreth tyre. Fatkeqësisht, megjithatë, mes tyre kishte
gënjeshtarë, hipokritë, të çoroditur - siç dëshmohet nga teksti kuranor dhe hadithet
autentike.
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Ata shprehën mosmarrëveshje me njëri -tjetrin në prani të Profetit, nuk iu bindën atij
në shkrimin e testamentit dhe shkuan deri aty sa e shpallën atë halucinant, duke e
penguar kështu të shkruante testamentin. Ata nuk iu bindën urdhrave të tij kur
zgjodhi Usamen për komandant të tyre. Ata ishin aq të preokupuar me marrjen e
kalifatit, saqë harruan pastrimin e trupit të tij dhe përgatitjet për funeralin. Disa prej
tyre ishin të lumtur për këtë, ndërsa të tjerët refuzuan. Me të vërtetë ata më pas u
zhyxtën në mosmarrëveshjet reciproke mbi kalifatin, në akuzat për pabesi, filluan të
mallkojnë njëri -tjetrin dhe filluan një luftë të armatosur kundër njëri -tjetrit. Si rezultat,
u përçanë rreth besimit unik në fenë e Allahut dhe kështu u shfaqën kaq shumë
fraksione me pikëpamje të ndryshme.

Unë e konsideroj të nevojshme të paralajmëroj për këto gjëra edhe për të përcaktuar
shkaqet dhe arsyet e vërteta pse një umet i tillë sublim musliman degradohet dhe
redukohet në nivelin e umetit më të poshtëruar, më analfabet në botë. Krenaria e tij
shkatërrohet, shenjtëria e tij shkelet, popujt e tij kolonizohen, persekutohen dhe
dëbohen nga tokat e tyre, ata nuk mund të mbrojnë veten nga poshtëruesit dhe as
nuk mund ta heqin turpin nga fytyrat e tyre.
Ilaçi i vetëm për të gjitha këto vështirësi dhe poshtërime është autokritika. Le të
ndalemi, për një moment, me glorifikimin e disa prej paraardhësve tanë, lavdinë tonë
të rreme që është avulluar dhe për vizitorët është bërë si një muze bosh. Realiteti na
fton të këndellemi dhe të kërkojmë një kurë për prapambetjen tonë, për përçarjet dhe
dështimet tona. Mënyra e vetme për ta bërë këtë është të zbulojmë identitetin tonë,
për të gjetur më pas kurën e duhur para se sëmundja të na pushtojë rrëmbej dhe të
na pushtojë deri në të fundit. Ky është ai qëllim i dëshiruar. Allahu është i vetmi i
denjë për adhurim.

Ai është udhërrëfyesi i robërve të tij në rrugën e drejtë. Dhe përderisa qëllimi ynë
është kjo botë, ne nuk duhet të merremi aspak me fushatat e shfrenuara të
fanatikëve në mbrojtje të ashabëve, meqë edhe nuk dinë gjë tjetër veç kësaj. Por ne
nuk do t'i qortojmë apo urrejmë pasi të kuptojmë gjendjen e tyre, sepse ata janë
injorantë, të joshur, për shkak të qëllimeve të tyre të mira ndaj sahabëve. Kjo i pengoi
ata të arrijnë të vërtetën. Ata janë si populli i hebrenjve dhe i krishterëve që kanë
besim tek etërit dhe paraardhësit e tyre dhe nuk e vënë veten fare në dilemë nëse
kanë nevojë të hulumtojnë diçka në Islam. Ata mbështeten në fjalimin e
paraardhësve të tyre se Muhamedi, s.a.v.a., ishte gënjeshtar dhe nuk ishte profet.

"Njerëzit e librit (të krishterët) devijuan atëherë kur iu erdhën shenja të qarta." (Kuran,
98: 3)

Pas shekujsh, u bë e vështirë për muslimanët e sotëm të bindnin hebrenjtë ose të
krishterët për të vërtetën e Islamit.
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Po nëse dikush u thotë atyre se Tevrati dhe Innxhili (Bibla) e tyre janë shtrembëruar
me kalimin e kohës dhe ua vërteton atyre me Kur’an, a do të ketë mes tyre një vesh
që e dëgjon këtë?

Është e ngjashme me myslimanët e zakonshëm që besojnë në korrektësinë e çdo
sahabi dhe janë të përkushtuar deri në fund pa asnjë provë. A është e mundur që
dikush t'i bindë ata për të kundërtën?
Nëse ata nuk janë në gjendje të shohin gabimet e Muavijes dhe birit të tij Jezidit, dhe
t'i kritikojnë ata, si dhe morinë e të tjerëve që kanë shtrembëruar Islamin me
abuzimet e tyre, atëherë çfarë mund të pritet prej tyre kur bëhet fjalë për Ebu Bekrin,
Omerin dhe Uthmanin , të cilët prej tyre konsiderohen "të sinqertë", "të vërtetë" dhe
"prej të cilit edhe engjëjt kanë turp"? Ose, për Aishen, nënën e besnikëve dhe gruan e
të Dërguarit të Zotit, s.a.v.a, vajzën e Ebu Bekrit, të cilën e diskutuam në një pjesë të
mëparshme në bazë të veprave të besueshme të autorëve shiitë, dhe në bazë të
Transmetimeve të besueshme sunite të cituara nga librat e tyre?

Por tani ne kemi arritur në fazën ku duhet të shqyrtohet roli i tre kalifëve. Ne në
dëshminë tonë do të bazohemi në Sahihët dhe Musnedët Suni, si dhe veprat e tyre të
famshme historike. Bazuar në këto burime, miti i drejtësisë së të gjithë sahabëve do
të rrënohet, dhe më pas miti i paprekshmërisë së të famshmëve nga mesi i
sahabëve.
Për më tepër, ne do t'u tregojmë vëllezërve tanë nga Ehli Sunneti dhe Xhemati se e
gjithë kjo nuk ka për qëllim blasfeminë, poshtërimin dhe nënçmimin, por kryesisht
heqjen e velit të mashtrimit dhe paragjykimit për të arritur të vërtetën, ndaj vetëm
kështu ata do ta kuptojnë se këto nuk janë gënjeshtra të rafidive (apostatëve), siç
pretendojnë shumica e tyre; përkundrazi, ata do të shohin se janë dëshmi nga librat
të cilat ata me bindje i pranojnë si të sakta dhe të cilat kanë marrë përsipër t'i ndjekin.
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Ebu Bekri gjatë kohës së të Dërguarit të Allahut (s.a.v.a.)

Në Vëllimin 6, f. 46.   në pjesën Për interpretimin e sures Huxhurat, Buhariu në Sahihun
e tij transmeton nga Nafi ibn Omeri, ndërsa ky nga Ibn Ebi Maliku se dy të shquarit,
Ebu Bekri dhe Omeri, gati se u shkatërruan, ngase ngritën zërin në praninë e të
Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., gjatë vizitës së një delegacioni të benu Tamimit. Njëri
nga ta që ishte në rolin e liderit të tyre, e njohu Akra ibn Harisin, vëllaun e Ibn Majasit,
ndërkaq tjetri e njohu personin tjetër. Nafiu thotë:
“Nuk më kujtohet emri i tij me ç’rast Ebu Bekri i tha Omerit: ‘Ti dëshiron vetëm të më
kundërshtosh’ Ndërsa tjetri iu përgjigj: ‘ Nuk e dëshirova një gjë të tillë! Ndërkohë
debati mes tyre u bë aq i zëshëm sa që Allahu shopalli ajetin në vijim: ‘ O ju që
besoni, mos e ngritni zërin tuaj...!’ Ibn Zubejri më vonë kishte thënë: ‘Pas kësaj zëri i
Omerit nuk është dëgjua te i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., deri në atë mas sa që kur
fliste Omeri, i Dërguari do të pyeste se çfar tha. Dhe se Omeri më nuk e përmendi
çështjen për gjyshin e tij (Ebu Bekrin), ndërkaq mendoj se as Ebu Bekri”.

Në mënyrë të ngjashme në Vëllimin 8, f. 145, në kapitullin "për respektimin e Kuranit
dhe Sunetit" Buhariu transmeton:
"Vaki na informoi për Nafi ibn Omerin, dhe ky nga Ibn Ebi Malik se dy të drejtët, Ebu
Bekri dhe Omeri, thuajse u shkatërruan gjatë vizitës së delegacionit të Benu Tamimit
te i Dërguari i Allahut, s.a.v.a. Njëri prej tyre aludoi në Akra ibn harisin, vëllaun e benu
Majasit, ndërsa tjetri aludoi edhe në një tjetër person.
Atëherë Ebu Bekri i tha Omerit: "Duket sheshit që ti dëshiron të më kundërshtosh,"
ndërsa ai u përgjigj: "Unë nuk doja t'ju kundërshtoja!" Ndërkohë që zërat e tyre u bënë
të zhurmshëm në praninë e të Dërguarit të allahut, s.a.v.a., andaj për këtë u shpallë
ajeti: “  O besimtarë, mos e ngrini zërin tuaj mbi zërin e Profetit dhe mos flisni me të
me zë të lartë, ashtu siç flisni me zë të lartë mes vete, që mos t’u shklatërrohen
veprat tuaja, ndërsa që ju as të mos e vëreni. Ata që i heshin zërat e tyre në prani të të
Dërguarit të Allahut – e këta janë ata zemrat e të cilëve i ka kalitur me pastërti – i
pret fajla dhe shpërblim i madhë”.

Ibn Ebi Malik tregon se Ibn Zubejri tha:
‘Pas kësaj Omeri nuk e përmendi çështjen në lidhje me gjyshin e tij, gjegjësisht Ebu
Bekrin, dhe sa herë që fliste në praninë e Profetit, ai fliste duke përshpëritur, sa që
edhe vet i Dërguari s.a.v.a., u desht t’i thoshte të fliste më zëshëm.”

Në mënyrë të ngjashme në Vëllimin 5, f. 116, në kapitullin "Në lidhje me delegacionin
e Benu Tamim", në sahihun e tij Buhariu transmeton nga Hisham ibn Jusufi, e ky nga
Ibn Xhurejxh i cili i informoi ata përmes Ibn Ebi Malikut, dhe ky i fundit i kishte
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informuar nga Abdullah ibn Zubejri, se delegacioni Banu Temima erdhi tek Profeti
dhe Ebu Bekri tha:
"Bëjeni lider Kaab Ma'bad ibn Zurarin”, ndërsa Omeri tha: "Përkundrazi, zgjidhni Akra
ibn Habrin." Ebu Bekri tha: "Ju thjesht doni të më kundërshtoni", ndërsa Omeri tha,
"Unë nuk dua t'ju kundërshtoj". Dhe kështu ata debatuan për këtë aq sa zërat e tyre
ishin ngritur, andaj u zbulua ajeti në vijim: “O ju që besoni! Mos i jipni përparësi vetes
para Allahut dhe të Dërguarit të Tij ..."

Është e qartë nga këto transmetime, se Omeri dhe Ebu Bekri nuk u sollën siç duhet
para të Dërguarit të Zotit, s.a.v.a., përkatësisht në përputhje me Kodin Islam, Ata i
lejuan vetes të kenë përparësi ndaj Allahut dhe të Dërguarit të Tij sepse i Dërguari i
Allahut, s.a.v.a., nuk kërkoi mendimin e tyre në lidhje me zgjedhjen e një lideri në
mesin e delegacionit të Beni Temim-it, ndërkohë që ata u përfshinë në garë dhe
debat duke ngritur zërin e tyre në prani të Profetit, s.a.v.a. duke mos u kujdesur
shumë as për mirësjelljen e zakonshme, ku nga sjellja dhe karakteri i mirë llogaritet
edhe të folurit me zë të ulët në prani të të tjerëve. Këto janë vlera të përgjithshme të
cilat ishin të njohura për të gjithë sahabët dhe të cilat nuk duhet të injorohen kundrejt
të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., i cili ia kushtoi tërë jetën edukimit të tyre.

Nëse kjo ngjarje do të kishte ndodhur në ditët e para të shfaqjes së Islamit, ne mund
të kishim gjetur një justifikim për dy dinjitarët dhe do të ishim përpjekur të gjenim
ndonjë shpjegim për këtë. Por traditat thonë pa mëdyshje se ngjarja ndodhi në ditët e
fundit të jetës së të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., domethënë në vitin e 9 -të pas
shpërnguljes. Profeti jetoi vetëm disa muaj të tjerë pas kësaj ngjarje. Të gjithë
transmetuesit e hadithit dhe historianët e prestigjiozë, si dhe vetë Kurani Famëlartë,
në një nga suret e tij të fundit, dëshmojnë për këtë ngjarje.
Nëse e gjithë kjo është kështu, atëherë si është e mundur që, nga apologjetë të
ndryshëm, të kërkohen justifikime për një sjellje të tillë të Ebu Bekrit dhe Omerit në
praninë e Resulullahut, s.a.v.a.? Nëse çështja kishte të bënte vetëm me dy sahabë të
zakonshëm, ne nuk do të ishim edhe aq kritikë. Megjithatë, Allahu i cili nuk ka turp
nga e vërteta, qartë dhe në mënyrët ë prerë dërgon një paralajmërim dhe kritikë  për
Ebu Bekrin dhe Omerin, deri në atë masë sa që nëse ata përsërisin sjelljen e tyre,
Allahu do t'i anulojë veprat e tyre. Ngjashëm e fillon transmetimin e tij edhe bartësi i
tij me:

"Dy të shquarit, Ebu Bekri dhe Omeri, pothuajse u shkatërruan ..."

Për më tepër, transmetuesi i këtij hadithi, Abdullah ibn Zubejr, na informon se ky ajet
pati një efekt të tillë tek Omeri, saqë ai më vonë pëshpëriste në prani të të Dërguarit
të Allahut, s.a.v.a.
Përkundër faktit se ai nuk e përmendi sjelljen po aq kritike të Ebu Bekrit, veprat
historike dhe disa koleksionistë të haditheve tregojnë pikërisht atë. Mjafton të
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përmendim vetëm "tragjedinë e së martës", një ngjarje që ndodhi 3 ditë para se i
Dërguari i Allahut, s.a.v.a. ta linte këtë botë. Ne e gjejmë Omerin në të njëjtin rol ku ai
thotë fjalët:

"I Dërguari i Allahut po halucinon (po flet pa vetëdije), neve na mjafton Libri i Allahut".

Njerëzit kishin vlerësime të ndryshme ndaj këtij rasti. Kishte edhe nga ata që thanë:
"Plotësojani kërkesën të Dërguarit të Aallahut, s.a.v.a., që ai ta shkruajë testamentin e
tij për ne!" Dhe kishte nga ata që mbështetën qëndrimin e Omerit. Dhe kur rrëmuja
dhe grindja u intensifikuan aq shumë (Sahihu i Buhariut, vëll. 5., fq. 138. “Bolest i
smrt Božijeg Poslanika” ) i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., u tha atyre:

"Largohuni nga unë të gjithë, nuk i ka hije një debati të tillë në praninë time.”
(Ibid, vëll. 1., fq. 37., “Libri i diturisë”)

Është e qartë nga kjo se vrazhdësia, britmat, zhurma dhe grindja në praninë e të
Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., tejkaloi çdo masë dhe tejkaloi atë kufi, të cilin Allahu e
kishte paralajmëruar në suren Huxhurat.
Nuk ka asnjë mundësi që diskutimi i tyre i zhurmshëm për dikë të dukej i zhurmshëm
e për dikë tjetër i qetë. Përkundrazi, edhe gratë pas perdes u bashkuan në diskutim
duke thënë:
"Afrohuni te i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., për t'ju shkruar një letër lamtumirëse". Omeri
u përgjigj: "Ju jeni si gratë e Jusufit. Kur ai është i sëmurë, ato derdhin lotë për të, dhe
po të bëjë më mirë, do t’i kishit hipur në qafë. " I Dërguari i Zotit u detyrua të ndërhyjë:
"Lërini ato rehat, ngase ato janë më të mira se ti."
(Kenzul Ummal, vëll. 3., fq. 138.)

Përfundimi ynë nga e gjithë kjo është se ata nuk e zbatuan urdhërin e Allahut:
“O ju që besuat, mos e ngrini zërin mbi zërin e Profetit dhe mos flisni me të zëshëm,
ashtu siç i flisni me zë të lartë njëri -tjetrit, që veprat tuaja të mos shkatërrohen,
ndërsa ju të mos i vëreni këtë.”

Ata as nuk e respektuan statusin e të Dërguarit të Allahut, s.v.a.v., në sjelljen dhe
qëndrimin e tyre ndaj tij, madje edhe duke shpifur ndaj tij duke i thënë se po
halucinon (haxhere).
Madje edhe para kësaj, Ebu Bekri tha fjalë të shëmtuara në prani të Resulullahut,
s.a.v.a., kur Urvi ibn Mes'udi tha: "Lëpije atë gjënë (klitorisin) e Al-Abas."
(Sahihu i Buhariut, vëll. 3., fq. 179. )

Lidhur me këto fjalë, komentatori i Buharisë, Al-Kastlin tha: "Shprehja" lëpije klitorisin
"është një nga shprehjet më nënçmues midis arabëve." Nëse një shprehje e tillë
shqiptohet para të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., atëherë cili është kuptimi i fjalëve: "O
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ju që besuat, mos e ngrini zërin tuaj mbi zërin e Profetit, ashtu siç me zë të lartë njëri
-tjetrit ..."
Siç raportohet nga Buhariu dhe Muslimi, i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., ishte i një
karakteri sublim (siç përshkruhet nga Allahu) dhe më i turpshëm se virgjëreshat në
odt e tyre

(Sahihu i Buhariut, Libri mbi virtytitet, kapitulli “Mbi shokët e të Dërguarit të Allahut”;
Sahihu i Muslimit i libri iveprave të dalluara “Mbi shokët e të Dërguarit të Allahut” )

Sipas të dy burimeve, ai nuk ishte as i pandershëm dhe as i paturpshëm, rëndom
duke thënë:
"Më i miri prej jush është ai që ka karakterin më të mirë."
(Sahihu i Muslimit i libri I veprave të dalluara, kapitulli “Mbi turpin e të Dërguarit të
Allahut”)
Si ka mundësi që edhe vet bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë nuk u ndriçuan nga
karakteri i tij?
Kësaj do t’i shtoja se Ebu Bekri nuk e zbatoi urdhrin e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.,
kur ai e zgjodhi Usame ibn Zejdin si komandant të tij, ndërsa Ebu Bekrin e bëri vartës
të Usames si një ushtar i zakonshëm. Pastaj i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,  i qortoi
ashpër të gjithë ata që ngurruan t’i bashkohen Usames me fjalët:
"Allahu i ka mallkuar të gjithë ata që ngurruan t’i bashkohen Usame ibn Zejdit."
(El-Mille ve el-nihal, Shahrestani, vëll. 4., Kitab al-Sakifa, Ebu Bekr Ahmed
ibnul Aziz Džavhari )

Kjo ndodhi pasi Profeti, s.a.v.a., mori lajme se njerëzit po e kritikonin atë për
zgjedhjen e Usames si komandant të tij ushtarak. Ngjarja raportohet nga shumica e
historianëve dhe biografëve.
Ngjajshëm me këtë, Ebu Bekri nxitoi të arrinte në Sakifa për të eleminuar Ali ibn
Talibin nga kalifati, dhe la trupin e vdekur të të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., kurban u
bëfshin prindërit e mi për të. Ai nuk u kujdes për pastrimin ose ceremoninë e varrimit
të Profetit, por u mor me gjëra të tilla si marrja e kalifatiti, ndaj të cilit ai ofroi qafën e
tij. Ku ishte afërsia e ngushtë, miqësia e supozuar dhe karakteri i mirë?

Unë jam i tmerruar nga qëndrimi i këtyre sahabëve ndaj të Dërguarit të Allahut,
s.a.v.a., i cili e kaloi jetën në udhëzimin, edukimin dhe këshillimin e tij, të sahabëve të
njëjtë, të cilët e braktisën trupin e tij të bekuar dhe nxituan në Sakifa për të zgjedhur
njërin prej tyre si Kalif.
Sot, kur jetojmë në shekullin e 20 -të, për të cilin me të drejtë thuhet se është shekulli
më kompetent në të cilin shumë virtyte morale janë zhdukur dhe kanë rënë, kur dikujt
i vdes fqinji, ai nxiton ta ndihmojë familjen në të gjitha punët deri në funeral dhe
lëshimim i të vdekurit në varr, pikërisht në frymën e traditës së Profetit: "Respekti për
të vdekurit do të thotë varrosja e tyre".
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Ali ibn Talibi, lideri i besnikëve, i shpërfaqi këto gjëra kur tha:
“Për Zotin, Ibn Ebi Kuhafa (Ebu Bekri) u mbështoll me një këmishë kalifati edhe pse e
dinte se pozita ime ndaj tij me ishte si pozita e një boshti në raport me gurin e
mullirit. ”

Pas kësaj Ebu Bekri lejoi sulmin mbi shtëpinë e Fatime Zehrasë (vajzës së Profetit),
dhe kërcënimin se shtëpia do t’u digjej nëse ata, që ishin të detyruar të betoheshin
(bejat) nuk dilnin dhe nuk e bënin këtë, Ndodhi ajo që ndodhi. Historianët i kanë
përcjellë të gjitha këto në librat e tyre, ndërkohë që edhe transmetuesit e kanë
përcjellur këtë ngjarje nga njëri brez te tjetri. Ne me këtë rast nuk të të japim
shpjegime të tjera, ndërsa ata që duan të dinë më shumë, le të lexojnë libra historie.
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Ebu Bekri pasi që i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., braktisi këtë
botë

Në vëll. 5, f. 82.,  të Sahihut të Buhariut " në kapitullin "Për betejat” ku flitet për
pushtimin e Hajberit, nga Urva, pastaj nga Aishja, transmetohet se Hz. Fatimeja e
dërgoi dikë tek Ebu Bekri me një kërkesë që asaj t'i jepej trashëgimia ligjore nga
babai i saj Muhamedi, s.a.v.a. Kjo përfshinte një pronë "fej" dhuruar Profetit,
gjegjësisht një plaçkë lufte të marrë pa luftë në Medinë dhe në fshatin Fedek, dhe atë
që kishte mbetur nga "humsi", pra pjesa e plaçkës së luftës së Profetit në Betejën e
Hajberit.

Kësaj kërkese, Ebu Bekri iu përgjigj:
“I Dërguari i Zotit ka thënë:‘ Prona jonë nuk trashëgohet. Çfarëdo që lëmë pas është
lëmoshë me atë që familja e Muhamedit mund të ushqehet prej saj!’ Pra, për Allahun
nuk do ta ndryshoj statusin e lëmoshës nga jeta e të Dërguarit të Allahut dhe do ta lë
ashtu siç ishte gjatë jetës së tij.”

Kështu Ebu Bekri nuk pranoi t'i jepte asgjë Fatimes. Kjo është arsyeja pse ajo u
zemërua me të, u distancua përgjithmonë prej tij, kështu që ajo vdiq pa shkëmbyer
asnjë fjalë me të. Ajo jetoi edhe 6 muaj pas Profetit, s.a.v.a., ndërsa kur vdiq, burri i
saj h. Aliu e vorrosi natën pa i dhënë asnjë njoftim Ebu Bekrit për këtë.
Ndërsa Fatimeja ishte gjallë Hz. Aliu gëzonte shumë rrespekt nga njerëzit, por pas
vdekjes së saj, Ali vuri re një ndryshim në qëndrimin e njerëzve ndaj tij. Kështu që Hz.
Aliu kërkoi të pajtohej  duke i dhënë betimin për besnikëri, ndërkohë që këtë e kishte
refuzuar për gjashtë muajt e fundit.
(Sahihu i Muslimit, në Librin mbi xhihadin, në kapitullin “ne nuk lëmë trashigimi, ajo
që lëmë mbetet lëmoshë”)

Në vëllimin 2 të këtij Sahihu, në “Librin mbi xhihadin" në kapitullin "Ne nuk lëmë pas
vetes trashëgimi, ajo që mbetet është lëmoshë” Muslimi transmeton nga Ajsheja,
nëna e besimtarëve” se vajza e Profetit, Fatimeja kërkoi nga Ebu Bekri “Al – Sidiku”
pjesën e saj nga trashëgimia e Profetit, s.a.v.a., e cila mbeti si një pjesë e plaçkës së
luftës.

Ndaj kërkesës së saj Ebu Bekri u përgjigj:
"I Dërguari i Zotit ka thënë:" Ne nuk lëmë trashëgimi, gjithçka që mbetet pas është
lëmoshë. " " pas kësaj Fatimeja, vajza e Profetit, u zemërua me të dhe u distancua
plotësisht prej tij deri në vdekjen e saj. Ajo jetoi edhe 6 muaj të tjerë pas vdekjes së
Profetit. Aisheja rrëfen, "Fatima i kërkoi Ebu Bekrit pjesën e saj nga ajo që kishte
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mbetur nga pjesa e tij nga Hajberi dhe Fedeku, si dhe nga lëmosha e tij nga Medina.
Ebu Bekri e mohoi të drejtën e saj në trashëgimi duke thënë: ‘Nuk do ta braktisë asnjë
veprim të Profetit, s.a.v.a.,  dhe ashtu siç ka vepruar ai, ashtu do të veproj edhe unë.
Kjo për shkak se druaj të mos largohem nga urdhërat e tij’.  Sa i përket sadaksë së
Profetit në Medine, Umeri këtë ia dha Aliut dhe Abasit, ndërkaq sa i përket hajberit
dhe Fedekut, Omeri i kërkoi duke thënë; ‘Këto dy janë lëmoshë nga Profeti, s.a.v.a.,
dhe e drejta e tij bie mbi përfaqësuesit e tij, dhe administrimi i takon liderit; kështu
është me to edhe sot e kësaj dite’.”

Në Sahihun e Buhariut, gjithashtu është një transmetim në librin mbi detyrimin e
“humsit”, në kapitullin mbi domosdoshmërinë e “humsit”.

Dy shejhët, Buhariu dhe Muslimi, i kanë shkurtuar dhe redukuar transmetimet e tyre
në mënyrë që e vërteta për studiuesit të mos jetë e qartë. Kjo për këta, megjithatë
është një shkathtësi e trajnuar të cilës atas i qasen kur duhet ruajtur nderin e tre
kalifëve të parë. Ne e kemi një shtojcë speciale mbi këty dy kalifë dhe nëse do Zoti,
ne do ta prezentojmë në një të ardhme të afërt.

Sidoqoftë, transmetimet që përcollën ata ishin të mjaftueshme për të zbuluar të
vërtetën për Ebu Bekrin, i cili refuzoi kërkesën e Fatime-Zehras dhe që meritoi
zemërimin e saj, duke iu shmangur atij deri sa ajo vdiq. Zemërimi i saj bëri që funerali
i saj të kryhej nga burri i saj natën në fshehtësi. Sipas testamentit të saj, Ebu Bekri
nuk u lejua të merrte pjesë në funeralin e saj.
Ne gjithashtu kemi mësuar nga këto transmetime se Hz. Aliu nuk i dha bejatin e tij
Ebu Bekrit për 6 muaj, gjë që përkon vetëm me periudhën e jetës së Hz. Fatimes, pas
vdekjes së babait të saj. Gjithashtu nga këto transmetime kuptojmë se ai u detyrua
që bejatin t'ia jepte kalifit, pasi kuptoi se njerëzit po i shmangeshin atij, kështu që kjo
e shtyu të pajtohej me Ebu Bekrin.

Ajo që Buhari dhe Muslim ndryshuan ishte pretendimi i Fatimes se babai i saj, i
Dërguari i Allahut, s.a.v.a., ia kishte dhënë Fedekun si dhuratë asaj gjatë jetës së tij,
kështu që Fedeku nuk i përkiste fare trashëgimisë.
Edhe nëse mund të supozojmë se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., nuk lë trashëgimi
prapa, siç pretendoi Ebu Bekri për Profetin, s.a.v.a., Hazret Fatima e hodhi poshtë një
mundësi të tillë, duke cituar një tekst nga Kurani që thotë:

"Dhe Sulejmani trashëgoi nga Davudi".

Gjithësesi, Fedeku nuk u përfshi nga ky hadith i supozuar, sepse ishte dhuratë e saj
dhe në asnjë rast nuk përkonte me trashëgiminë.
Për pasojë, ka historianë si dhe studiues të tefsirit dhe hadithit, të cilët transmetojnë
se Hz. Fatimeja pretendoi se Fedeku ishte pronë e saj, se Ebu Bekri e refuzoi këtë,
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duke i kërkuar asaj të sillte dëshmitarë për pretendimet e saj. Ajo solli Ali ibn Talibin
dhe Umu Aymanin, por Ebu Bekri nuk e pranoi dëshmitë e tyre duke i konsideruar të
mangëta.

Ibni Haxheri e pranon këtë në librine  tij “al-Sawa'ikul-Muhrika”, kur transmetoi se
Fatimeja pretendonte se Fedekun ia ka dhuruaj asaj i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., por
nuk pati dëshmitarë të tjerë pos Hz. Aliut dhe Ummu Ajmanit. Për çudi, dëshmia e
tyre u konsiderua e pamjaftueshme dhe jovalide.
(Ibn Hadžer, al-Sawa'ikul-Muhrika, fq. 21.)
Imam Fahrudin Razi rrëfen në Tefsirin e tij se: Pas vdekjes së të Dërguarit të Allahut,
s.a.v.a., Fatimeja pretendoi se fshati Fedek iu dha asaj si dhuratë, ndaj të cilës Ebu
Bekri tha:
“Ti je më e dashura në mesine  njerëzve në varfëri dhe më e dashuri e njerëzve në
pasuri, por unë nuk mund ta konfirmoj vërtetësinë e pretendimeve tuaja, kështu që
nuk kam të drejtë të gjykoj në favorin tuaj.

Imam Razi tha më tej:
"Umm Ajman dëshmoi për të, dhe siç bënë të besuarit e Profetit, mirëpo Ebu Bekri
nuk e mori në konsideratë këtë dëshmi, duke i kërkuar asaj të ofronte një dëshmi që
mund të jetë e pranueshme nga pikëpamja e Sheriatit, ndërsa ajo nuk e bëri këtë. "
(Tefsirul Mufatihul-gajb, Fahrudin Razi, vëll. 8., fq. 125, komenti I sures Hashër)

Pretendimi i Fatimes se Fedeku është pronë e saj, si dhuratë nga i Dërguari i Allahut,
s.a.v.a., dhe refuzimi i Ebu Bekrit për ta pranuar dëshminë e Aliut dhe Umm Aymanit
janë gjëra të njohura përgjithësisht në histori. Në të vërtetë, ata të gjithë transmetuan
dëshmi, nga Ibn Tejmije deri te autori i veprës "Sir el-Halabi-yah" dhe Ibn
Kajim-Xhevzit dhe të tjerëve.
Mirëpo, Buhariu dhe Muslimi redukuan transmetimet e tyre duke përcjellur vetëm
kërkesën e Fatimes, duke e lidhur atë ekskluzivisht me trashëgiminë, në mënyrë që
lexuesi të binte në dyshim se kërkesa e Fatimes ishte e paligjshme dhe se Ebu Bekri
bëri vetëm atë që dëgjoi nga i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., që në këtë mënyrë ajo të
duket si fajtore ndërsa Ebu Bekri viktimë.

I gjithë ky inskenim u bë me qëllim të mbrojtjes së dinjitetit të Ebu Bekrit. Prandaj,
vërtetësia e traditës dhe e vërteta e hadithit nuk u morën parasysh fare, meqë e
rëndësishme ishte vetëm të mbuloheshin dobësitë dhe mangësitë e kalifit si dhe
gënjeshtrat dhe trillimet e umajadëve dhe simpatizantëve të Hulefai Rashidinëve,
madje me koston e dinjitetit të Profetit ose të drejtës së vajzës së tij Fatime Zehras.

Pikërisht për shkak të kësaj, Buhariu dhe Muslimi fituan një status të privilegjuar në
mesin e dijetarëve të haditheve të Ehli Sunnetit dhe Xhematit, kështu që librave të
tyre iu dha statusi i librave më të saktë pas Librit të Allahut. Kjo risi nuk ka bazë
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akademike dhe ne inshallah në një kapitull të veçantë do të hedhim dritë mbi të
vërtetën, për ta bërë këtë çështje të qartë për ata që e duan të vërtetën.
Mirëpo, ne ende kemi dëshmi të mjaftueshme për të sfiduar Muslimin dhe Buhariun,
të cilët përndryshe kanë transmetuar shumë pak hadithe në lidhje me virtytet e Hz.
Fatime Zehrasë. Ka dëshmi të mjaftueshme për ta gjykuar Ebu Bekrin, i cili shumë
mirë e njihte Hz. Fatimen dhe statusin e saj tek Allahu dhe i Dërguari i Tij, s.a.v.a. Ai
me siguri e njihte atë më mirë se Buhariu dhe Muslimi. Përkundër kësaj, ai e refuzoi
atë dhe nuk e pranoi dëshminë e saj, as dëshminë e burrit të saj, për të cilin i Dërguari
i Allahut tha:

“Aliu është me të vërtetën dhe e vërteta është me Aliun, dhe ajo është me të kudo që
ai shkon”.
(Bagdadi Tarih, vëll. 14., fq. 321.; Ibn Asakir; Tarih, vëll. 3., fq. 119.;
Kenzul Ummal, vëll. 5., fq. 30.)
Ndërsa tani le të krahasojmë dëshminë e Buhariut dhe Muslimit me atë që
transmetuesi i Zbulesës, s.a.v.a., dëshmoi për virtytet e mishit dhe gjakut të tij,
Fatime Zehrasë.
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Pagabueshmëria e hazreti Fatimes në frymën e tekstit
Kur’anor

Në Sahihun e tij, vëll. 7, në kapitullin "Për virtytet e Ehli Bejtit", Muslimi transmeton se
Aisheja tha se: " Një mëngjes i Dërguari i Allahut u shfaq i veshur me një mantel të zi.
Hasani iu afrua dhe ai e mori brenda mantelit, dhe pastaj erdhi Zh. Huseini kështu
veproi edhe me të, mandej erdhi Fatimeja ndaj edhe këtë e mbështolli me mantelin e
tij, pastaj erdhi Aliu dhe e mbështolli me atë mantel. Ndërsa pas kësaj ai citoi:

"Allahu dëshiron t'ju pastrojë, o Ehl Bejt, me pastrim të plotë".

Meqenëse Fatimeja ishte gruaja e vetme nën atë mantel, të cilën Allahu e kishte
pastruar dhe në këtë mënyrë e kishte shquar, do të thotë që Ai e pastroi atë nga çdo
mosbindje dhe mëkat. Pyes veten se kush ishte Ebu Bekri që refuzoi dëshminë e saj
dhe i kërkoi asaj dëshmitarë?!

Fatimeja është lidere e të gjitha besimtareve dhe grave të botës mbarë

Buhariu transmeton në Sahihun e tij, vëll. 7., në "Librin e kërkimit të Lejes" në
nënkapitullin "Për atë që i beson shokut të tij në praninë e të tjerëve dhe nuk ia jep
askujt sekretin e tij derisa të vdesë". Muslim gjithashtu në “Librin e Virtyteve”
transmeton se Aisheja, nëna e besimtarëve, tha:
“Ne- të gjitha gratë e Profetit - ishim bashkë me të, dhe asnjëra prej tyre nuk u largua,
ndërsa pastaj Fatimeja u afrua, kështu që për Allahun stili i saj i ecjes ishte njësoj si
Profetit. Kur e pan atë, e thirri, duke e mirëpritur me fjalët: ‘Mirësevini vajza ime.’,
duke i ofruar asaj të ulej në të djathtë ose në të majtë të tij, duke i pëshpëritur diçka.
Ajo filloi të qajë me hidhërim. Kur e kuptoi trishtimin e saj, ai i pëshpëriti eddhe diçka
për herë të dytë, pas të cilës ajo buzëqeshi. Unë i thashë asaj, ndërsa ajo ishte ende
ulur në mesin e grave të tjera: 'I Dërguari i Zotit ju nderoi me sekretin e tij mbi të gjithë
ne ndërsa ju qatë.' Kështu që kur i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., u largua e pyeta: 'Çfarë
sekreti të tha? ' Ajo u përgjigj: ‘Unë nuk mund ta shkeli besimin që më është dhënë
nga i Dërguari i Allahut! "
Pasi ai vdiq, unë i thashë asaj, "Të bëjë be, në gjithë ato që kam të drejtë te ti, tama
thoni atë!’ Ajo tha, "Tani kam të drejtë ta bëj atë.’ dhe ajo më tha: "Kur ai më pëshpëriti
për herë të parë më tha se Xhibrili më përsëriste Kuranin një herë në vit, këtë vit e bëri
dy herë. Nuk ka asnjë arsye tjetër për këtë përveç se vdekja ime po afrohet. Kini frikë
Allahun dhe bëni durim, sepse unë jam më i miri që duhet të shkoj para teje! '
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Ashtu që Hz. Fatima tha: ‘Atëherë unë qava siç e patë edhe ju! Kur më pa duke qarë
ai ndau një sekret tjetër me mua. Ai tha: ‘Oj, Fatime, a nuk je i kënaqur të jesh lidere e
të gjitha besimtareve dhe i të gjitha grave të këtij umeti?’ ”

Nëse Fatima është lidere e të gjithë besimtareve, siç konfirmohet nga Resulullahu,
ndërsa Ebu Bekri më pas i mohoi të drejtën e saj në fshatin Fedak, dhe mohoi
dëshminë e saj, atëherë cila dëshmi tjetër mbetet e vlefshme pas kësaj?! Nuk mund
të mos mbetem i habitur nga kjo!!!
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Fatima Zehra është e para e grave në Parajsë

Në vëllimin 4, në "Librin e fillimit të krijimit" në kapitullin "Mbi virtytet, intimitetin dhe
afërsinë me të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a.", Buhari rrëfen, se i Dërguari i Allahut ka
thënë:
"Fatima është gruaja lidere në Parajsë "
. Kjo do të thotë domosdoshmërisht që Fatimeja është lidere në të gjitha botët, sepse
banorët e Parajsës nuk janë vetëm pjesëtarë të umetit të Muhamedit. Në atë rast, si
ka mundësi që Ebu Bekri "i sinqertë" të ketë refuzuar provën e saj?! A nuk mendojnë
ata se ai mori titullin "es-Sidik" në bazë të besimit në gjithçka që shoku i tij
Muhamedi, s.a.v.a., do t'i thoshte atij? Atëherë pse nuk e besoi atë që tha për fëmijën
e tij, Fatime Zehranë?
Fjala e përdorur në hadithin "bid'a" do të thotë pjesë e dikujt. Apo se ndoshta kjo
çështje nuk përkonte aq me Fedekun, lëmoshën dhe dhuratat, sikur përkonte me
kalifatin, që ishte e drejtë e Aliut, burrit të Fatimes?
Mohimi prej tij i dëshmisë së Fatimes dhe burrit të saj për të drejtën e saj në lidhje
me dhuratën ishte zgjedhja e tij më e mirë, sepse duke vepruar kështu në një çështje
banale, ai mbylli kështu derën e të gjitha kërkesave të tjera të saj. Meqenëse ky ishte
një komplot aq monstruoz, sa që mund t’i zhvendoste kodrat.

Fatimeja është pjesë e të Dërguarit, s.a.v.a., dhe i Dërguari , s.a.v.a.,  është i hidhëruar
kur ajo është e hidhëruar

Në vëllimin 4, në “Librin mbi fillimin e krijimit”, në kapitullin mbi virtytet e Fatimes,
Buhariu transmeton nga Ebu Velidi, ky nga Ibn Ujejna, ky nga Amr Ibn Dirar, ky nga
Maliku, ky nga Misvar ibn Muharim se i Dërguari i Allahut tha:

“Fatimeja është pjesë e imja dhe kush e zemëron atë më zemëron mua. Fatimeja
është pjesë dhe gjithçka që për të është e neveritshme është e neveritshme edhe për
mua dhe kush e lëndon atë më ka lënduar edhe mua. "

Nëse Profeti i Zotit zemërohet, kur pjesa e tij, Fatime Zehra, zemërohet dhe ai vuan
kur ajo vuan, nga kjo është e qartë se ajo është e shpëtuar nga të gjitha gabimet,
përndryshe Profeti nuk do të lejohej të thoshte diçka të tillë. Është kështu edhe nga
fakti  se i lejohet t’i shkaktohet vuajtje dhe zemërim dikujt që bën padrejtësi, dhe
poshtërim të statusit të tjetrit, sepse ligji islam - Sheriati, nuk e justifikon askënd që
të devijojë nga drejtimi bazë, pavarësisht nga lidhjet formale që ai kishte, nëse është
aristokrat ose shërbëtor, i pasur ose i varfër.
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Nëse çështja është ashtu siç po prezentohet, atëherë kush është Ebu Bekri që mund
ta dëmtojë Fatime Zehran dhe që me atë rast nuk ka kurrfarë konsiderate për
zemërimin e saj? Me të vërtetë ai e mbajti atë të zemëruar deri në vdekjen e saj. Ajo u
lëndua dhe për këtë arsye e shmangu atë derisa ajo shkoi nga kjo botë, duke u lutur
kundër tij në çdo lutje, siç tregohet në historinë e Ibn Kutejbee dhe historianëve të
tjerë.

Në të vërtetë, këto janë fakte të hidhura dhe të dhimbshme që trondisin shtyllat dhe
tronditin besimin tonë. Një hulumtues i paanshëm, besnik ndaj së vërtetës dhe
realitetit, nuk ka alternativë tjetër përveçse të pranojë se Ebu Bekri i bëri padrejtësi
Zahrasë dhe uzurpoi të drejtat e saj. Ishte e mundur që ai si kalif të plotësonte
kërkesat e saj. Aq më parë, kur për dashurinë e saj ndaj të Vërtetës kishin dëshmuar
Allahu, i Dërguari i Tij, s.a.v.a.,, të gjithë besimtarët, përfshirë Ebu Bekrin. Por politika
ditore ka bërë të veten, të sinqertit i ka marrë për gënjeshtarë dhe gënjeshtarët si
dashuronjës të së vërtetës.

Po, ishte një komplot i menduar për të eleminuar familjen e Profetit nga pozita për të
cilën ishte zgjedhur nga Allahu, xh.sh. Filloi me largimin e Hz. Aliut nga kalifati, pastaj
me sekuestrimin ilegal të trashëgimisë së Hz. Fatimes, duke refuzuar dëshminë e saj
me indinjatë dhe poshtërim, në mënyrë që për të mos mbetet kurrfar respekti në
mesin e muslimanëve.

Kjo përfundoi me vrasjen e Hz. Hasanit dhe Hz. Husseinit, dhe të gjithë fëmijëve të
tyre dhe duke marrë gratë e tyre si rob lufte, si dhe duke persekutuar dhe vrarë
simpatizantët e tyre. Ndoshta këto komplote kanë vazhduar edhe sot e kësaj dite,
veprat e tyre po legalizohen dhe frytet e intrigave të tyre ende po piqen. Me siguri çdo
mendimtar i lirë, një musliman i pakufizuar nga paragjykimet, kur një musliman lexon
librat e historisë dhe kur dallon të vërtetën nga e pavërteta do të kuptojë se Ebu Bekri
ishte i pari që filloi me padrejtësinë ndaj Ehli Bejtit. Medje edhe leximi i Sahihëve të
Buhariut dhe Muslimit është i mjaftueshëm që një kërkues i paanshëm të përballet
me të vërtetën.

Buhariu dhe Muslimi e pranojnë se Ebu Bekri i besonte çdo sahabiu të zakonshëm,
nëse i drejtohej atij për diçka. Por ai nuk pranoi ta merrte për të vërtetë pretendimin e
Hz. Fatimes, lideres së parajsës, duke refuzuar mandej dëshminë e Hz. Aliut dhe
Umm Ajmanit! Le të shohim se çfarë tjetër kanë për të thënë Muslimi dhe Buhariu.
Në vëllimin e 3 -të të Buhariut në "Librin e dëshmive", në kapitullin "Mbi atë që
urdhërohet të përmbushë premtimet", e transmetuar gjithashtu edhe te Muslimië
"Librin e Virtytyve" në nënkapitullin "I Dërguari i Zoti kurrë nuk pyetet  për diçka pa
dhënë atë”, se Xhabir Ibn Abdullahu tha:
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“ Pasi vdiq i Dërguari i Allahut, një pronë i ra Ebu Bekrit nga Ala ibn Hadrami dhe Ebu
Bekri tha: “Kush i dha një hua Profetit ose ka ndonjë kërkesë nga ai e la të vie te ne. '
Xhabiri tha: "Unë thashë: "I Dërguari i Zotit më premtoi se do të më jepte këtë dhe atë,
dhe ai i hapi krahët e tij tri herë. Mandej Xhabiri tha: ‘ edhe ai numrëoi 500 dinarë,
mandej edhe 5 qindë dhe më pas edhe 5 qind të tjera dhe mi dha në duar’."

A mundet dikush ta pyesë Ebu Bekrin pse e besoi pohimin e Xhabir ibn Abdullahut se
Profeti i premtoi se do t'i jepte këtë dhe atë dhe se ai pastaj i mbushi duart me 3 herë
me nga 500 dinarë, pa e pyetur atë për ndonjë dëshmitar?
A ishte Xhabir Ibn Abdullahu më i devotshëm se Fatimeja, liderja e të gjitha grave të
Parajsës. Është edhe më e çuditshme nga sa më sipër që Ebu Bekri e refuzoi
dëshminë e Hz. Aliut, të cilin Allahu e ka pastruar nga çdo papastërti dhe se dhënia e
salavatit për të është obligim për çdo musliman, sikur që është obligim savati për të
Dërguarin e Allahut, s.a.v.a. Dihet se sipas profetit dashuria për Aliun është baras me
besimin, ndërsa urrejtja ndaj tij me mosbesimin. (Sahihu i Muslimit,vëll. 1., fq. 61.;
Sahihu i Tirmidhiut,vëll. 5., fq. 306.; Sunen-Nesa'i vëll. 8., fq.116. )

Për më tepër, Buhariu rrëfen një ngjarje tjetër që na jep një panoramë të plotë të
presionit ndaj Fatime Zehras dhe Ehli-Bejtit të saj. Nga “Libri mbi dhuratat dhe
vyrtytet si dhe nxitja e rreptë për të dhënë dhurata ose lëmoshë”, Buhariu rrëfen në
Sahihun e tij se fisi Suhajb, të cilët Klient nga Ibn Jad'ani, paraqiti një kërkesë për dy
shtëpi dhe një dhomë duke pretenduar se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., ia dha Suhejbit.
Ibn Mervan pyeti:
"Kush do të dëshmojë si dëshmitar në përgjegjësinë e tij?" Ata thanë: "Ibën Omeri".
Kështu që ai u thirr dhe ai konfirmoi se Profeti, s.a.v.a., i kishte dhënë Ibn Suhejbit dy
shtëpi dhe një dhomë. Mervani e bazoi gjykimin e tij në dëshminë e Ibn Omerit. ”
(Sahihu i Buhariut, vëll. 3., fq. 143. )

Shikoni muslimanët se si favorizojnë disa dhe mënjanojnë disa të tjerë! A nuk është
kjo padrejtësi dhe dhunë? Nëse dëshmia e Ibn Umerit në mbështetje të një pale të
zakonshme është e vlefshme, tani përgjigjuni vetes pse dëshmia e Ali Ibn Talibit dhe
Ajmanit nuk ishte e mjaftueshme?
A nuk është dëshmia e një burri dhe e një gruaje më e fortë se dëshmia e vetëm një
burri, nëse duam të përmbushim normën kuranore në lidhje me numrin e
dëshmitarëve? Apo ka të bëjë me atë se bijt e Suhejbit do të ishin më të fortë në
kërkesën e tyre sesa është Hz. Fatimeja; apo se në sytë e gjyqtarëve Ibn Umeri është
dëshmitar më i fortë se Hz. Aliu.

Sa i përket refuzimit të kërkesës së Hz. Fatimes nga Ebu Bekri, lidhur me kërkesën e
saj mbi trashëgimine  të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., ajo me argument kuranor hodhi
poshtë kapjen e Ebu Bekrit për hadithin (sipas të cilit Profetët nuk trashëgohen), një
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argument me të cilin duhet të peshohen të gjitha gjërat, e që bazohen në
transmetimine  besueshëm të Profetit:
“Gjithçka që ju vie nga unë nënshtrojani librit të Allahut, andaj nëse përputhet me të
pranojeni, ndërsa nëse nuk përputhet refuzojeni. "

Nuk ka dyshim se ky hadith bie në kundërshtim me ajetet e shumta kuranore. A ka
ndonjë nga gjithë ata musliman që do të pyeste: A është vetëm një dëshmi e Ebu
Bekrit më e fortë se të gjitha transmetimet e tjera dhe argumenti i Librit të Allahut?
Dhe pse u hodhën poshtë dëshmitë e Fatimes dhe Aliut, të cilat përkonin me
transmetimet e tjera, me arsyen dhe me Librin e Allahut?
Dhe në fund të fundit, sido që ithtarët dhe mbrojtësit e Ebu Bekrit do ta dëshmojnë
pozitën e tij të lartë, ky status asnjëherë nuk ka qenë më i lartë se pozita e Hz.
Fatimes (lidere e të gjitha grave) dhe madhështia e Hz Aliut, të cilin i Dërguari i
Allahut, s.a.v.a., e ka dalluar nga të tjerët në të gjitha fushat. Ta përmendim ditën kur i
Dërguari i Allahut, s.a.v.a., iu drejtua ashabëve me fjalët se do t’ia jep flamurin atij që
e do Allahun dhe të Dërguarin e Tij, dhe të cilin e duan Allahu dhe i Dërguari i Tij. Të
gjithë gjakonin që flamuri të ishte në duart e tyre, mirëpo ai iu dha, askujt tjetër, pos
Hz. Ali ibn Talibit.
(Sahihu i Buhariut, vëll. 4., fq. 5, vëll. 4., fq. 20.)

I Dërguari i Allahut, s.a.v.a., tha:
"Aliu është nga unë dhe unë jam prej tij dhe ai është mbrojtësi dhe kujdestari i çdo
besimtari pas meje."
(Sahihu i Muslimit, vëll. 7., fq. 121. )

Megjithatë, shumë ekstremistë mund të dyshojnë në autencititetin e të gjitha këtyre
haditheve, por ata nuk mund të mohojnë detyrimin për të sjellë salavate në Hz. Aliun
dhe Fatimen ashtu siç ia sjellin Profetit në secilën prej lutjeve të tyre. Nuk mund ta
mohoj që Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, dhe të gjithë ata që supozohet se u ishte
premtuar Parajsa, ishin të detyruar të sillnin salavat në çdo lutje për Muhamedin,
alejhi selam, dhe familjen e tij të pastruar nga të gjitha papastërtitë dhe mangësitë,
siç raportohet në Sahihët Suni si ai i Buhariut (Sahihu i Buhariut, vëll. 6.,fq. 27.),
Muslimit dhe në sahihët e tjerë.

Kjo arriti në pikën ku Imam Shafiu tha:
"Lutja e atij që nuk sjell salavate mbi ju është e pavlefshme".

Nëse lejohet gënjeshtra dhe mohimi i të drejtave të këtyre anëtarëve fisnik të familjes
së Ehli Bejtit, atëherë lirisht mund t'i themi lamtumirë Islamit. Nëse i pyesni ata pse
këmbëngulin përsëri në korrektësinë e gjykimit të Ebu Bekrit, ata do të thonë se ai
ishte gjykatës, dhe gjykatësi gjykon ashtu siç mendon se është më së miri, kështu që
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ai ka gjithmonë të drejtë. Kështu e drejta e të fortit është e ngjashme me të drejtën e
luanit, e cila rrjedh nga dhëmbët dhe kthetrat e tij.
O lexues, nisu me mua për ta bërë më të qartë për ju besueshmërinë e këtij
pretendimi. Shikoni kontradiktën në të cilën zhytet Buhari në Sahihun e tij gjatë
trajtimit të trashëgimisë. Pra, Buhari transmeton se Ebu Bekri përcolli hadithin e
mëposhtëm:

"Ne jemi një grup profetësh dhe ne nuk trashëgojmë, gjithçka që mbetet pas neshë
është lëmoshë".

Ky është një hadith në të cilin besojnë të gjithë sunitët, dhe në bazë të tij ata sjellin
dëshmi se Ebu Bekri nuk ishte i detyruar ta përmbushte kërkesën e Fatimes.
Ajo që dëshmon pavlefshmërinë e këtij hadithi është se të drejtën e trashëgimisë së
Profetit, përveç Hz. Fatimes, nga Ebu Bekri e kërkoi gjithashtu edhe gruaja e Profetit,
nëna e besimtarëve. Kështu Buhariu bie në kundërshtim me kontradiktën e tij, kur
konstaton se Omer ibn Hatabi ia ndau trashëgiminë e të Dërguarit, s.a.v.a., grave të
Profetit. Për këtë në “Librin mbi mëkëmbësinë” në kapitullin “Mbi ndarjen e e asaj që
iu takon”, Buhariu transmeton nga nafija, ky nga Abdullah ibn Omeri se i Dërguari,
s.a.v.a., kishte lidhur kontratë me njerëzit nga Hajberi mbi shfrytëzimine  tokës së
punueshme me kushtin që gjysma t’iu takoj atyre, ndërkaq gjysma tjetër t’i takoj
komunitetit.

Profeti, s.a.v.a., zakonisht i jepte secilës prej grave të tij 100 “vaska” (sasi për
drithërat), 80 vaska hurma dhe 20 vaska elb. Kur Omeri u bë kalif, ai u ofroi grave të
Profetit një zgjedhje midis zotërimit të tokës dhe ujit ose asaj që më parë iu takonte
në ushqim. Disa zgjodhën tokën dhe disa ushqimin, ndërsa Aisheja zgjodhi tokën.
(Sahihu i Buhariut, vëll. 3., fq. 68. )

Kjo transmetim tregon qartë se Hajberi ishte një çështje e trashëgimisë së të
Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., mu ashtu siç e kërkoi Fatimeja pjesën e saj në të, ndërsa
Ebu Bekri e hodhi poshtë pretendimin e saj me arsyetimin se ishte trashëgimia e
Profetit që nuk trashëgohej.
Nga hadithi bëhet e qartë se Omeri ishte i gatshëm t’ua ndajë grave të Profetit,
s.q.v.a. tokën e Hajberit, si trashëgimi i e tij, dhe se disa prej tyre pranuan pjesën e
tyre në tokë. Nëse Profeti ndaloi trashëgiminë, atëherë si e mori Aisheja pjesën e saj?
Dhe si është e mundur që Fatimeja të mos e fitoj pjesën e vet?

Na jepni një interpretim të drejtë të kësaj, o ju njerëzit e arsyes, ju me siguri se do të
meritoni të shpërbleheni dhe të fitoni bekime dhe lavdërime të denja. Për më tepër, si
e përvetësoi Aisheja pothuajse të gjithë shtëpinë, ndryshe nga gratë e tjera? Ishte ajo
që e varrosi babanë e saj në shtëpinë e të Dërguarit të Zotit, pastaj e varrosi Omerin
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pranë tij, ndërsa ia ndaloi Hz. Huseinit ta varroste vëllain e tij Hz. Hasanin pranë
gjyshit të tij, ndrësa ndaj gjithë kësaj Ibn Abasi do të reagoj duke i thënë asaj:

"Ju hipët në deve (duke aluduarnë betejën rreth devesë), sot ke shaluar gomarin
(ngase hipur mbi gomarë kishte dalë para funeralit të Hz. Hasanit për ta penguar
varrimin e tij pranë profetit), ti nëse do të keshë jetë, do ta shalosh edhe elefantin, ke
pasë të drejtën e të nëntës pjesë nga mirazi prej 8 pjesëve, mirëpo ti po bënë atë që
po ta kënda ty.”

Sidoqoftë, nuk dua më të merrem me këtë temë, sepse iu mbetet studiuesve t’u
drejtohen analeve të historisë, por nuk është e tepërt ta kujtojmë fjalimin Hz. Fatime
Zehrasë drejtuar Ebu Bekrit  dhe sahabe të shquar që ishin të pranishëm me atë rast,
ashtu që të përmbushet parimi kur’anor, se ai që e pëson që ai që vuan të jetë me
dituri dhe gjithashtu, që ai që shpëtohet të jetë pas dëshmive të dukshme.

Në Kur’an thuhet:
“A mos me vetëdije e shpërfillët Librin e Allahut dhe me vetëdije e hudhët prapa
shpinëve tuaja?”

"Dhe Sulejmani trashëgoi Davudin ..."

Andaj, lidhur me Zekerijanë, a.s., thuhet:
"Më jep nga vetja një trashëgimtar që do të më trashëgojë mua, familjen e Jakubit
dhe bëje atë, o Zoti im, një nga ata me të cilët do të jeshë i kënaqur".
"Ata që janë në lidhje gjaku nga lindja, ata do të trashëgojnë njëri -tjetrin në përputhje
me dispozitën e Allahut."
"Allahu ju urdhëron që fëmijët tuaj meshkuj të marrin dy pjesë nga fëmijët femra!"
"Nëse vdisni, ju urdhërohet të bëni një shpërndarje të vlefshme të pronës për prindërit
tuaj dhe më të afërmit tuaj në mënyrën e përcaktuar! Kjo është një detyrë ndaj atyre
që janë të devotshëm.”

A ju është dhënë ndonjë ajet i veçantë që privon babain tim nga detyrimet e
lartpërmendura?
Dhe mos ju jeni më të ditur se babai im dhe kusheriri i tij (Aliu). Kur bëhet fjalë për
interpretimet e ajeteve të qarta dhe të paqarta, ose doni të thoni që njerëzit e feve të
ndryshme nuk trashëgohen (do të thotë: a mendoni se unë dhe babai im jemi
pjesëtarë të feve të ndryshme – vër. e përkth.)?
Çdo gjë që bëni regjistrohet, vuloset dhe do t'ju presë në Ditën e Gjykimit! Po,
gjykatësi më i mirë është Allahu, udhëheqësi më i mirë është Muhamedi, s.a.v.a., dhe
një ditë e veçantë do të jetë Dita e Gjykimit kur të gjithë ata që gënjyen do të jenë
humbës. ”

165



Ebu Bekri vret muslimanët që refuzojnë t’ia japin zeqatin

Të dy, Buhariu në librin mbi thirrjen e apostatëve të tubohen në kapitullin "për vrasjen
e atyre që refuzuan të pranojnë ligjet detyruese dhe ata që devijuan (heretikët)" dhe
Muslimi në librin mbi besimin në kapitullin "mbi urdhrin për të luftuar kundër
njerëzve" , transmetojnë nga Ebu Hurejra, se ai tha:

"Pas vdekjes së Profetit, s.a.v.a., dhe kur Ebu Bekri u bë pasardhësi i tij, pati një
dukuri që disa arabë iu kthyen pabesisë.” Omeri tha: ‘O Ebu Bekër! Si mund të luftoni
kundër njerëzve meqë i Dërguari i Allahut ka thënë: 'Unë jam urdhëruar të luftoj
kundër njerëzve derisa ata të thonë: Nuk ka zot tjetër përveç Allahut', dhe kushdo që
e thotë këtë e mbron veten dhe të mirat e tij, përveç sipas Ligjit të drejtë , dhe
llogaritja e tij e vërtetë është tek Allahu?! ”Ebu Bekri u përgjigj:“ Për Zotin, unë do të
luftoj kundër kujtdo që veçon namazin dhe zekatin, sepse zekati është një borxh
ligjor ndaj pronës! Pasha Allahun, nëse pakësojnë vetëm një kafshë nga ajo që i
dhanë Profetit, unë do të luftoj kundër tyre derisa t'ua marrë atë! Mandej Omeri tha:
‘Për Allahun e kam parë se si Allahu ia hapi zemrën Ebu bekrit për të luftuar, duke e
kuptuar me atë rast se kishte të pasë të drejtë.’

Kjo nuk është e çuditshme për Ebu Bekrin dhe Omerin të cilët kërcënuan se do ta
digjnin shtëpinë HZ. Fatimes, lidere e të gjitha grave së bashku me familjen e saj,
nëse ata nuk e bëjnë betimin për besnikëri ndaj Ebu Bekrit.
(Ibn Kutejbe, al-Imama vel sijase, al-Akdul Ferid, vëll. 2., hadithi mbi Sakifen;
Tarih i Taberiut i Mas'udi, Muruxhul Zahab, Abdul-Fida Shahristani, itd.)

Nëse për ta djegia dhe vrasja e Aliut, Fatimes, Hasanit dhe Huseinit, dhe e disa prej
atyre që refuzuan të betohen është një çështje e parëndësishme, atëherë vrasja e
atyre që refuzuan të betohen është edhe më e parëndësishme. Ngase çfarë vlere
përfaqësojnë këto fise të shkretëtirës në raport me familjen e Profetit dhe sahabët e
shquar?

Do të shtoja gjithashtu se ata që refuzuan të betoheshin e kuptuan se kalifati ishte e
drejta e tyre sipas planit të të Dërguarit të Zotit. Edhe nëse supozojmë se ata nuk
ishin emëruar nga i Dërguari i Zotit për kalifat, ata përsëri kishin të drejtë të refuzonin
emërimin e të tjerëve, të kritikonin vendimin e marrë, të jepnin mendime të ndryshme,
në lidhje me pretendimet e palës së kalifit. Kërcënimi i tyre me zjarrvënie është një
çështje e pranuar përgjithësisht nëpër shumë transmetime. Sikur Aliu të mos kishte
kapitulluar dhe mos t’i kishte urdhëruar sahabët të dilnin dhe të bënin betimin, me
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qëllim që të ruanin unitetin e komunitetit islam dhe ta parandalonin derdhjen e gjakut,
ata pa dyshim do të ishin ndëshkuar me djegie, ashtu siç ishin kërcënuar.

Kontradiktat u qetësuan ndërkaq fuqia e kalifëve rritej, nuk kishte më opozitë pas
vdekjes së Fatime Zehrasë dhe pas pajtimit të Aliut me ta. Andaj, si mund t’i falnin
ata disa fise që refuzuan t'u paguanin zekatin atyre? Refuzimi bazohej në pritjen për
të parë se çfarë do të ndodhë me kalifatin dhe ajo që ndodhi pas vdekjes së Profetit
ishte pikërisht një pritje e tillë. Siç e tha vet Omeri, kalifati u shfaq si një gjë e papritur.
(Sahihu dhe Buhariu "Libri për fushatën kundër femohuesve dhe heretikëve", kapitulli
"
Vrasja me gurë e një gruaje shtatzënë që ka kryer tradhti bashkëshortore”.)

Atëherë, nuk është gjë për t'u habitur, që Ebu Bekri dhe qeveria e tij ishin të gatshëm
të merrnin përsipër vrasjen e muslimanëve të pafajshëm dhe shkeljen e nderit të tyre
dhe robërimin e grave dhe pasardhësve të tyre, bashkë me ata sahabë në mesin e
tyre që refuzuan të betoheshin Ebu Bekrit për besnikëri.
Historianët kanë dokumentuar se Ebu Bekri dërgoi Khalid Ibn Velidin për t’ia vënë
zjarrin vdekjeprurës anëtarëve të fisit Benu Sulejm.
(Rijad Nazra, Muhibbul-dinu Taberi, vëll. 1., fq. 100.)

Atëbotë ai e dërgoi te fiset Al-Jamam dhe Benu Temim, të cilët i vrau me pabesi (ata
u vranë me duart e lidhura në cilësinë e  robërve).
Ai vrau Malik ibn Nuvayrin, një sahab i shquar, të cilit i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., i
besoi shpërndarjen e sadakasë duke pasur besim tek ai. Khalid pastaj fjeti me gruan
e Malikut të njëjtën natë kur ai vrau burrin e saj.

Nuk ka fuqi apo forcë përveç në Allahun e Madhëruar!

Maliku dhe njerëzit e tij nuk ishin fajtorë për asgjë përveç se ata mësuan se çfarë
ndodhi pas vdekjes së Profetit, dhe kjo përkonte me mënjanimin e Hz. Aliut, dhunën
ndaj HZ. Fatimes, deri në atë masë sa ajo vdiq e zemëruar me ta. Gjithashtu, ata
dëgjuan për kundërshtimin e liderit të Ensarive, Ansar Saad ibn Ubudit dhe anulimin e
betimit të dhënë Ebu Bekrit, si dhe raportet e rrjedhura midis fiseve të shkretëtirës në
lidhje me dyshimin mbi vlefshmërinë e betimit të dhënë për Ebu Bekrin. Për shkak të
gjithë kësaj, Maliku dhe fisi i tij refuzuan të japin zekat.

Nga kalifi dhe elita e tij erdhëri i prerë se ata duhet të likuidohen. Gratë dhe fëmijët e
tyre u morën si rob lufte, nderi i tyre u shkel dhe ata vetë u shtypën aq shumë saqë
kundërshtimi dhe argumentet e tyre në llogari të kalifit të mos përhapeshin midis
fiseve të tjera arabe.
Për fat të keq në të shumtën raste do të hasni në ndjekësit e Ebu Bekrit që
justifikojnë gabimet e tij me çdo kusht, pavarësisht faktit se ai vetë pranoi disa nga
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gabimet e tij. Kur ai i pagoi paratë e gjakut vëllait të Malikut nga thesari i shtetit, ai u
justifikua duke thënë se Khalid e kishte keqinterpretuar çështjen dhe se kishte bërë
një gabim. Ata thonë atë që tha Omeri:
"Pasha Allahun e kuptova që Allahu ia hapi zemrën Ebu Bekrit për të luftuar, dhe më
pas m’u bë e qartë se ai kishte të drejtë".

A mund ta pyesim Omerin për të kuptuarit e tij të vrasjes së muslimanëve për të cilët
ai vetë tha se vrasja e tyre ishte e ndaluar nga i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., meqë ata
kishin deklaruar dëshminë: Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut.
Vërtet, vetë Omeri me këtë hadith i kudnërshtoi Ebu Bekrit. Si është e mundur atëherë
që ai papritmas të rishikojë qëndrimin e tij mbi luftën kundër tyre (fiseve) dhe ta
pranojë atë si të drejtë vetëm në bazë të ndjenjave në zemër, pavarësisht
kundërshtimit ndaj një hadithi të qartë? Si ndodhi ky shpërthim i papritur në zemrën e
tij. Dhe si është e mundur që vetëm Omeri t’i jipte një kuptim të tillë kësaj ngjarjeje? Si
nuk ndodhi që kështu ta kuptonte edhe dikush stjetër?

Nëse kjo hapje e zemrës ishte figurative dhe jo e mirëfilltë, si mundet Allahu t’i hapë
zemrat e njerëzve për diçka që kundërshton rregullat e Tij. Si është e mundur që
Allahu t'u thotë njerëzve përmes të Dërguarit të Tij: "Kush thotë:" Nuk ka zot tjetër
përveç Allahut ", ruajeni atë nga vrasja, sepse llogaria e tij përfundimtare te Unë", dhe
pastaj t’ia hap zemrat e Ebu Bekrit dhe Omerit për të vrarë njerëzit pasi që kishin
deklaruar këtë dëshmi.? Ishte një lloj shpallje e re për ata të dy, apo gjykimi i tyre
personal (ixhtihadi) ishte i motivuar nga një nevojat e politikës ditore?
Sa i përket apolegjetëve të tij që pretendojnë se fiset e përmendura dolën nga Islami,
kështu që ishte detyrim i kalifit t'i vriste ata, kjo deklaratë nuk është e vërtetë. Kushdo
që ka lexuar veprat historike e di me siguri se ata që refuzuan dhënien e zeqatit nuk e
lanë Islamin. Si është e mundur të konsideroheshin të tillëa kur ata u falën bashkë
me Halidin, ditën kur forcat e tij erdhën për t'i shkatërruar ata?

Për më tepër, vetë Ebu Bekri i deplasoi këto akuza duke shpaguar gjakun e Malikut
nga thesari i shtetit. Nuk ka shpagim gjaku dhe as kërkimfalje për apostatët. Asnjë
nga paraardhësit e drejtë nuk ka thënë ndonjëherë se mospagimi i zekatit çon në
braktisje të fesë, përveç në kohët e fundit kur janë shfaqur medhhebe dhe sekte të
ndryshme.
Ehli Sunneti bëri çmos, edhe pse pa sukses, për të justifikuar punën e Ebu Bekrit, dhe
kështu gjeti një mënyrë që ato fise t’i shpallin si apostat. Sepse ata e dinë se abuzimi
me muslimanët është i ndaluar, dhe vrasja e tyre është e barabartë me mosbesimin.
Kjo është ajo që transmetohet në librat Sahih të Ehli Sunetit.
(Sahihu i Buhariut, "Libri i besimit", "Kapitulli mbi frikën se vepra e tij
mund të jetë e pavlefshëm nëse ai nuk është i vetëdijshëm”; Sahihu i Muslimit, "Libri i
besimit", “Kapitulli mbi faktin se keqtrajtimi i besimtarëve është i ndaluar dhe vrasja e
tyre mosbesim" )
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Kështu edhe Buhariu gjithashtu u kujdes të përcjellë transmetimin në lidhje me
fjalimin e Ebu Bekrit: "Pasha Allahun, unë do të luftoj kundër kujtdo që veçon
namazin nga zeqati ..."
Këtë kapitull Buhariu e emërtoi: "Kushdo që refuzon obligimet e detyrueshme dhe atë
që u atribuohet atyre si braktisje nga besimi"; nga kjo duket qartë se as vetë ai nuk
ishte i bindur për akuzën e braktisjes për shkak të mosrrespektimit të dispozitave të
përmendura.

Të tjerët janë përpjekur të japin pikërisht atë  shpjegim që e dha vetë Ebu Bekri, se
zeqati është e drejta e komunitetit për një pjesë të caktuar të pronës. Ky është një
interpretim i nxjerrë nga konteksti i duhur.
Ngase, së pari: Sepse i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., e ndaloi vrasjen e kujtdo që thotë
"La ilahe ilallah", për këtë ka disa transmetime të besueshme në sahihët që ne së
shpejti do t'i paraqesim.

Së dyti: Nëse shteti kishte të drejtë për një pjesë të pronës, atëherë hadithi lejon, në
këtë rast, që gjyqtari ta përjashtojë marrjen e zeqatit me forcë nga ata që refuzojnë ta
japin atë, por pa vrarë dhe derdhur gjakun e tyre.
Së treti: Nëse ai shpjegim do të ishte i saktë, Profeti do të ndërhynte i armatosur
kundër Sa'habëve të cilët refuzuan të jepnin zekatin. Kjo anekdotë është e mirënjohur
dhe nuk ka nevojë të përsëritet.
(Shih te: Kështu që u bëra i udhëzuar, fq. 183.)
Së katërti: Ne do të citojmë atë që ishte autentike në Sahihët në lidhje me ndalimin e
vrasjes së kujtdo që thotë: "La ilahe ilallah". Në "Librin e fushatave ushtarake"Buhariu
rrëfen: "Kalifi më njoftoi nga Migdad ibn Esvad se ai i kishte thënë të Dërguarit të
Allahut:

‘Cili është mendimi ytë nëse unë do ta takoja ndonjë jobesimtar, dhe nëse do të
kishim filluar luftën, dhe nëse ai do të më godiste me shpatë duarve duke më, dhe
pastaj të ikë duke u fshehur pas ndonmjë druri duke bërtitur, "Unë i bindem Allahut.",
A duhet ta kisha vrarë o i Dërguari i Allahut pasi ta ketë shqiptuar dëshminë? I
Dërguari i Allahut tha: “Ti nuk duhet ta vrasësh, po ta kishe vrarë ai do të ishte në
vendin tënd para se ta vrisje, ndërsa ti do të ishe në vendin e tij, para se ta vrisje, do
të ishe në vendin e tij para se ai ta ketë shqiptuar fjalët e dëshmisë (shehadetit). "

Ky hadith na tregon qartë se është e ndaluar të vrasësh ndonjë jobesimtar, nga
momenti kur ai shqipton dëshminë, dhe se kjo madje vlenë edhe nëse ai sulmon
muslimanët dhe për më tepër e plagos atë. Nuk kushtëzohet as pranimin e
Muhamedit si i Dërguar i Allahut, as me faljen e namazit, dhënien e zekatit, agjërimin
e Ramazanit, kryerjen e haxhit. Prandaj, ku po shkoni atëherë dhe si e interpretoni
këtë?
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Buhariu transmeton në Sahihun e tij në "Librin e fushatave ushtarake" në seksionin
me titull "Profeti dërgoi Usame ibn Zejdin në Harakat nga Xhuhajni", dhe Muslimi në
"Librin e besimit" në "Kapitullin mbi ndalimin e vrasjes së qafirëve pasi të kenë
shqiptuar dëshminë: La ilahe ilallah ”, ndësa nga Usama ibn Zejd i cili tha:
“ I Dërguari i Allahut na dërgoi në Harikat dhe ne arritëm atje në agim dhe i sulmuam.
Unë dhe një ensari ishim në konflikt me një nga burrat e tyre. Pasi e mposhtëm ai tha:
‘La ilahe ilallah’. Ansari u largua prej tij, por unë e godita me shtizën time dhe kështu
e vrava. Kur u kthyem, ai e njoftoi Profetin për këtë, kështu që ai tha: ‘O Usama e
vrave pasi tha:‘ Nuk ka zot tjetër përveç Allahut ’?” Unë i thashë: “Ishte vetëm një
justifikim që ai të shpëtohej”. Profeti përsëriti aq shumë sa do të doja të mos e kisha
përqafuar Islamin deri në këtë ditë ”.

Hadithi tregon qartë pa asnjë dyshim se është e ndaluar të vrasësh këdo që thotë:
Nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Nga kjo ne shohim se Resulullahu, s.a.v.a., e qortoi
Osama ibn Zejdin aq ashpër saqë ai u pendua që kishte pranuar Islamin më herët,
dhe kjo për shkak të hadithit të mirënjohur se Islami fshin gjithçka që është bërë më
parë. Ai kështu dëshironte faljen e Allahut për këtë mëkat të rëndë.

Buhariu raportoi në Sahihun e tij në "Librin e veshjes" në "Kapitullin kush vdes pa i
shoqëruar diçka Allahut do të hyjë në Parajsë", se Ebu Dheri tha:
"Unë erdha te Profeti, ndërsa ai ishte veshur me një mantel të bardhë dhe ishte duke
fjetur. Iu afrova përsëri, ndërkaq ai u zgjua dhe tha: "Çdo shërbëtor i Allahut që vdes,
ndërkohë që gjatë jetës ka thënë:" Nuk ka zot tjetër përveç Allahut, do të hyjë në
Parajsë!" Mandej e pyeta, "Edhe nëse kurvëron dhe vjedh?’ ‘Sërish edhe nëse
kurvëron dhe vjedhë?’ ‘Madje edhe nëse kurvëron dhe vjedhë, përkundër asaj që
ndjenë Ebu Dheri.”

Sa herë që Ebu Dheri rrëfente një hadith, do të thoshte: "Pavarësisht asaj që ndjen
Ebu Dheri". Ky është një hadith tjetër që konfirmon lejen për të hyrë në Xhennet të atij
që thotë: ‘Nuk ka zot tjetër përveç Allahut’, dhe nëse ai vdes në atë gjendje, vrasja e tij
është e ndaluar. Kjo është në kundërshtim me interpretimin e Ebu Bekrit, Omerit dhe
simpatizantëve të tyre, qëllimi i të cilëve ishte të mbronin nderin e paraardhësve të
tyre, selefëve të mëdhenj, të cilët ndryshuan rregullat e Zotit, pavarësisht asaj që
ndjenin.

Është krejt e sigurt që Ebu Bekri dhe Omeri i dinin këto rregulla, sepse ata jetuan
pranë bartësit të Mesazhit të Allahut dhe kishin mundësinë t'i kuptonin ato më mirë
se ne sot. Sidoqoftë, për kënaqësinë e pushtetit, ata kanë riinterpretuar shumicën e
rregullave të Allahut dhe të Dërguarit të Tij, pavarësisht se posedojnë dëshmi dhe
njohuri rreth tyre.

170



Kur Ebu Bekri vendosi të filloj fushatën ushtarake kundër atyre që refuzuan të japin
zekat, dhe kur Omeri e kundërshtoi atë me hadithin e Profetit që e ndalonte atë dhe
ndoshta Ebu Bekri i kujtoi atij se si ai (Omeri) ishte ai që ishte gati për t’ia vënë zjarrin
shtëpisë së Fatimes dhe ajo më e pakta që mund ta bënte Hz. Fatimeja në atë rast
do të duhej të thoshte se "nuk ka Zot tjetër përveç Allahut".

Ndoshta ai Ebu Bekrin e paralajmëroi atë se Aliu dhe Fatimeja ende kishin një status
të lartë në kryeqytet, ndërsa fiset përreth shmangnin zekatin dhe nëse ata rebelë
vazhdonin të pastronin punët e tyre brenda shtetit islamik, ndoshta ata së shpejti
mund të fitonin një ndikim dominues në qendër të kalifatit.  Ky fakt duket të ketë
qenë vendimtar që Omeri befas e kuptoi se Allahu "kishte hapur zemrën e Ebu Bekrit"
për të luftuar fiset dhe se ai (Ebu Bekri) kishte të drejtë.
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Ebu Bekri ndalon shënimin e sunetit të të Dërguarit, me
mbështetje edhe të Omerit dhe Osmanit

Sa herë që një studiues hyn në librat e historisë dhe njihet me strukturën e
brendshme të autoritetit të tre kalifëve, ai e kupton me siguri absolute se ata ishin ata
që ndaluan regjistrimin e haditheve fisnike të Profetit.
me të vërtetë, ata madje i penguan njerëzit të diskutonin fare për hadithet, dhe
veçanërisht transmetimin e tyre, sepse ata e dinin se transmetimi masiv i haditheve,
të paktën, do të rrezikonte statusin e tyre, pasi shumë prej normave të tyre ligjore
ishin në kundërshtim me Sunetin e të Dërguarit të Allahut, lidhur me interpretimin e
hadithit e kjo i nënshtrohej diktatit të interesave të tyre.
Hadithi i Profetit është burimi i dytë i ligjit në Islam dhe në thelb sqaron burimin
parësor të Kuranit, ndërsa ai (hadithi) mbeti i harruar dhe i ndaluar gjatë sundimit të
tyre. Për shkak të kësaj, studiuesit e hadithit dhe historianët pajtohen se mbledhja
dhe regjistrimi i hadithit filloi gjatë sundimit të Kalifit Umar Abdul Aziz apo edhe pakë
më vonë.

Në "Librin e diturisë" në "Kapitullin se si fitohet dituria" Buhariu raporton se Omer
Abdul Azizi i shkroi një letër Ebu Bekër ibn Hazmit me këtë përmbajtje:
"Shikoni se çfarë po ndodh me hadithin e të Dërguarit të Allahut , s.a.v.a., dhe filloni ta
regjistroni. Kam frikë nga studimet shkencore kur dijetarët vdesin, asgjë nuk do të
pranohet përveç hadithit të Profetit. Pra, të diturit le t’i përhapin njohuritë e tyre dhe le
të ulen së bashku në mënyrë që ai që nuk është i ditur të mësojë. Dituria nuk do të
shkatërrohet derisa të bëhet sekret”.
Pas vdekjes së të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., Ebu Bekri mbajti fjalimin e
mëposhtëm: “Ju po transmetoni nga Pejgamberi, s.a.v.a., hadithet për të cilat ju nuk
pajtoheni, dhe ata pas jush do të debatojnë rreth tyre, edhe më shumë. Pra, mos
përcillni asgjë nga i Dërguari i Allahut dhe atyre që ju pyesin për këtë thuajuni: 'Mes
neve dhe juve është Libri i Allahut, prandaj shijoni gjithçka që është hallall në të dhe
ndaloni gjithçka që është haram në të. ‘"
(Al - Dhehebiu, Tezrikul Huffaz, vëll. 1., fq. 3.)

Pasha Allahun sa i çuditshëm është ky urdhër i Ebu Bekrit. Ai e tha këtë vetëm disa
ditë pas ditës së njohur si "E marta tragjike", duke u pajtuar plotësisht me atë që tha
shoku i tij Omeri:
"I Dërguari i Zotit, s.a.v.a., po halucinon, kështu që na mjafton libri i Allahut ".

Ebu Bekri, gjithashtu, thotë:
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“Mos transmetoni asgjë nga Profeti. Dhe kush pyet diçka, ju thoni: "Libri i Allahut
është në mesin tonë, andaj shijoni atë që është hallall dhe qëndroni larg asaj që aty
është përcaktuar si e ndaluar."

Falënderimi i takon Allahut i cili e ka bërë të qartë se ata do ta hedhin Sunetin pas
shpine dhe se ai do të bëhet një gjë e harruar për ta.
Pyetja që patjetër duhet drejtuar Ehli Sunetit dhe xhematit, përkatësisht atyre që
ndjekin Ebu Bekrin dhe Omerin dhe që i konsiderojnë krijesat më të mira pas të
Dërguarit të Zotit, s.a.v.a., është si më poshtë:

Nëse librat tuaj (sahihët) dhe transmetimet në to janë të vërteta, siç pohoni ju, dhe
nëse ata transmetojnë hadithin e të Dërguarit të Allahut: "Unë ju lë dy gjëra pas meje,
nëse i ndiqni ato në mënyrë të vazhdueshme, nuk do të humbni kurrë, këto janë Libri i
Allahut dhe Suneti im. ” Duke e konsideruar këtë hadith të vërtetë, atëherë si ka
mundësi që njerëzit tuaj më të mirë e refuzojnë sunetin dhe nuk i kushtojnë ndonjë
rëndësi atij, për më tepër ata i penguan njerëzit që ta regjistrojnë atë dhe të flasin për
të?
A do të guxonte dikush ta pyeste Ebu Bekrin se nga cili ajet e ka nxjerrë ligjshmërinë
për të luftuar muslimanët që refuzuan të japin zekat, si marrjen e grave dhe fëmijëve
të tyre si robër lufte?

Ngase Libri i Allahut, i cili gjendet mes nesh dhe Ebu Bekrit, thot:

E prej tyre (hipokritëve) pati sish që i patën dhënë besën All-llahut që: "Nëse na jep
(All-llahu) nga mirësia e Tij, ne do të ndajmë lëmoshë dhe do të bëhemi prej
punëmirëve". Kur ju dha (All-llahu) nga të mirat e Veta, ata bënë koprraci me atë (që u
dha), e thyen besën dhe u zbrapsën nga respekti ndaj All-llahut. Dhe për shkak se e
thyen besën që i patën dhënë All-llahut, dhe për shkak të asaj se gënjenin, All-llahu u
ngjeshi hipokrizinë në zemrat e tyre deri në ditën që e takojnë Atë.  (Kur'an, 9:75-77)
Sipas konsensusit të të gjithëve, ky ajet u shpall me rastin e Sa'lubasë, kur ai refuzoi
të paguante zekatin për së gjallit të të Dërguarit të Allahut. Unë do të shtoja se
Sa'luba refuzoi t'i paguante zekatin Profetit, s.a.v.a., me fjalët se kjo ishte xhizje.
Allahu e vuri në dukje hipokrizinë e Sa'labit në këtë ajet, por prapëseprapë përkundër
gjithë kësaj, Profeti nuk shkoi në luftë kundër tij ose nuk ia mori pronën me forcë,
edhe pse kishte fuqi për diçka të tillë. Në rastin e Malik ibn Nuvajrit dhe njerëzve të tij,
ata nuk e mohuan se zekati ishte një detyrë e obligueshme, por mbi të gjitha ata nuk
donin t'ia paguanin zeqatin dikujt që uzurpoi kalifatin pas vdekjes së Profetit, s.a.v.a.,
duke e bërë këtë me forcë, manipulim dhe dhunë.

Qëndrimi i marrë nga Ebu Bekri është edhe më i çuditshëm dhe më befasues kur
dihet se ai e hodhi Librin e Allahut pas shpine edhe pse Fatime Zehraja, liderja e
grave të botës, i solli argumente pikërisht nga Libri i Allahut, të cilat ishin mjaft të
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qarta dhe konfirmoi të drejtën e saj për trashëgimi. Ai nuk e pranoi këtë dhe e
zhvlerësoi plotësisht me një hadith të cilin e shpiku për t’i shërbyer për nevojat e tij.

Nëse ai me të vërtetë tha:
"Ju transmetoni nga i Dërguari i Zotit një hadith për të cilin ju vetë nuk pajtoheni,
ndërsa ata që do vijnë pas jush do të debatojnë edhe më shumë, për këtë ju mos
transmetoni asgjë nga hadithi i Profetit dhe atij që ju pyet për këtë thoni: "Libri i
Allahut është mes nesh, prandaj gëzojeni atë që është hallall në të dhe mos përdorni
atë që është haram në të."

Pse atëherë Ebu Bekri nuk veproi ashtu siç thoshte kur u takua me Hz. Fatimaen,
pjesën e sinqertë dhe të pastër të Muhamedit, s.a.v.a., në lidhje me hadithin: "Ne
Profetët nuk lëmë trashëgimi ..."? Pse nuk e gjykoi atë sipas Librit të Allahut? Ai nuk e
bëri atë sepse do të vërtetohej se Libri i Allahut ishte kundër tij dhe Fatimeja do të
triumfonte në të gjitha kërkesat dhe pretendimet e saj ndaj tij.
Dhe nëse atë ditë ajo do të kishte fituar mbi të, atëherë ajo më vonë do të mund të
provonte se burri i saj Aliu kishte të drejtë në kalifat. Prandaj, si masë parandaluese,
ajo duhej prerë rrugën më herët, dhe se Allahu sa i përket kësaj thotë:
“O ju që besuat, pse thoni atë që nuk e bëni? Me të vërtetë te Allahu është e
shëmtuar kur ju thoni diçka dhe nuk veproni sipas asaj që thoni? "

Në përputhje me të gjitha këto, Ebu Bekri nuk mund të ndihej rehat se hadithet e
Profetit filluan të qarkullojnë në mesin e njerëzve, se ato filluan të regjistrohen,
memorizohen, transmetohen nga qyteti në qytet, nga fshati në fshat, kur këto hadithe
përfaqësonin tekste të qarta, të cilat ishin ndeshë me politikën në bazë të së cilës u
krijua pushteti shtetëror. Prandaj, ai nuk kishte zgjidhje tjetër veçse të fshinte dhe të
fshihte hadithet, gjegjësisht t’i digjte ato.
(Kenzul-Ummal, vëll. 5., fq. 237.; Ibni Kesir në Musned al-Sadik, Al-Zahebi,Tezkirul
Hufaz, vëll. 1., fq. 5.)

Vajza e tij Aisheja dëshmoi kundër tij.
Ajo raportoi:
“Babai im mblodhi hadithe dhe numri i tyre ishte 500. Ai e kaloi natën duke dyshuar
se çfarë të bënte me to. Unë thashë se ai ishte i pavendosur për shkak të
pakënaqësisë që e goditi. Në mëngjes ai tha: ‘Oj vajzë, më sill të gjitha hadithet që
janë te ti!’ Ia dhashë ato ndërsa ai i dogji. ”
(Kenzul Ummal, vëll. 5., fq. 237.)
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Omer ibn Hattab ishte më i ashpër se miku i tij sa i përket
grumbullimit të hadithit

Pra, ne kemi parë qasjen e Ebu Bekrit ndaj hadithit dhe mënyrën e parandalimit të
grumbullimit të tyre, e cila arriti deri aty sa të digjte personalisht të gjitha 500
hadithet që kishte në dispozicion, në mënyrë që mësimi i tyre të mos përhapet mes
sahabëve dhe muslimanëve, të cilët nga ana tjetër ishin të etur ta mësojnë Sunetin e
Profetit.
Kur Omeri mori fronin e kalifatit, me vullnetin e Ebu Bekrit, ai vazhdoi të njëjtën
politikë, por, për nga natyra e tij kapriçioze, ai ishte relativisht më i ashpër ndaj
mbledhjes së hadithit. Ai jo vetëm që ndaloi dhe parandaloi mbledhjen dhe përpilimin
e haditheve, por këtë e bënte edhe përmes frikësimit, kërcënimit, rrahjes e madje
edhe burgut shtëpiak.

Ibn Maxhe në Sunenin e tij në "kapitullin e respektimit të hadithit", përmes Karz ibn
Ka'bit transmeton:
"Omer ibn Hattabi na dërgoi në Kufe dhe na ndoqi në gjurmët tona në qafat malore.
Pastaj ai tha: "A e dini se për çfarë ju kam ndjekur?" Karza tha, "Ne thamë," Për të
drejtën që i jipet miqëve dhe ensarëve!"  Omeri tha: ‘Jo, para së gjithash këtë e bëra
për shkak të asaj që duan t’ua them dhe ju do ta kujtoni këtë, sikur që ju kam
përcjellur deri këtu. Ju do të hasni në njerëz në zemrat e të cilëve Kur’ani vibron si një
zinxhir. Kur t’ju takojnë ata do t’i zgjasdin qafat  tyre nga dëshira e madhe dhe do t’ju
thonë: ‘'Këta janë shokët e Muhamedit s.a.v.a.,!' andaj, zvogëloni transmetimin e
haditheve të Profetit dhe unë do t'ju mbështes në këtë. ' Kur Karz ibn Ka'b u takua me
ta, ata bërtitën: "Na përcillni (hadithe).’ ndërsa ai u tha atyre: "Omeri na e ka ndaluar."
(Zehebi, Tezkiretul-hufaz, vëll. 1., fq. 34. )

Në mënyrë të ngjashme edhe Muslimi, në Sahihun e tij në "Librin e sjelljes", "Kapitulli
mbi kërkimin e Lejes",transmeton se Omeri kërcënoi ta rrihte Ebu Musa Ashariun për
një hadith që ai kishte transmetuar nga Profeti, s.a.v.a. Ebu Sejid Kudri tha:
“Ne ishim ulur me Ubej ibn Ka’be kur Ebu Musa Ashariu erdhi tek ne i mërzitur. Ai u
ndal dhe tha: ‘Ju përgjërohem për Allahun! A e ka dëgjuar ndonjëri prej jush të
Dërguarin e Allahut duke thënë: ‘leja kërkohet tri herë nëse ju jipet hyni dhe nëse nuk
ju jipet kthehuni!’ ’Ubeji tha: ‘Po çka u bë me të? Ebu Musa u përgjigj: ‘Dje i kërkova
leje tri herë Omerit. Ai nuk më lejoi, kështu që unë u largova. Sot i shkova përsëri dhe
kur hyra e njoftova se dje i kisha kërkuar leje tri herë, kështu që meqë nuk e mora, u
largova.
Ndaj kësaj Omeri më tha: ‘Ne të dëgjuam, por ishim të zënë, dhe ju duhet të kishit
këmbëngulur për leje derisa të jipej.’ ” Ebu Musa tha: 'Unë e mendova këtë në
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përputhje me atë që dëgjova nga i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.' Ai më tha: 'Pasha
Allahun, unë do të të rrah shpinës e barkut derisa të më sjellësh prova për këtë!' Ibn
Ka'b tha: ‘Për Allahun askush nuk do të shkojë me ju tek ai përveç më të riut prej prej
nesh. Shko, o Ebu Seid! ’Kështu shkova te Omeri dhe i thashë:‘ Unëe  kam dëgjuar të
Dërguarin e Allahut të thoshte kështu. ’”

Gjithashtu Buhariu e transmetoi këtë ngjarje në lidhje me kërcënimin me rrahje të Ebu
Musës, por në stilin e tij të njohur, duke e redaktuar në atë mënyrë që mos ta
dëmtonte reputacionin e Omer ibn Hattabit.
(Sahihu dhe Buhariu, libri i kërkimit të lejes, kapitulli mbi përshëndetjen dhe kërkimin
e lejes tri herë)

Edhe pse Muslim i shtoi adresimin e Ubeit ndaj Omerit: “O Ibn Hattab! Mos iu shkakto
telashe shokëve të Profetit ”.
Në Tezkiretul-huffaz, vëll. 1, f. 4, Dhehebiu e transmeton dialogun mes Ebu Selemes
dhe Ebu Hurejres:

"A keni transmetuar ne kohen e Omerit?" Ebu Hurejra tha: "Nëse do të kisha
transmetuar në kohën e tij siç po transmetoj ju tani, ai do të më kishte fshikulluar (me
kamxhik)."
“Omeri, pasi ndaloi mbledhjen e haditheve dhe kërcënoi njerëzit me rrahje, dogji
hadithet që kishin mbledhur sahabët. Një ditë ai iu drejtua njerëzve kështu: “O njerëz!
Kam mësuar se në mesin tuaj kanë dalë disa libra, dhe, nëse do Allahu, do të doja t’i
shikoja dhe të bëjë redaktimine  tyre.. Prandaj më sillni të gjitha dhe asnjëra prej tyre
të mos mbetet te ju, përveç atyre që më dhatë, në mënyrë që t'i kontrolloj! "
Njerëzit menduan se ai me të vërtetë donte t’i shqyrtonte përmbajtjen e librave, t'i
korrigjonte ato në mënyrë që të mos mbeteshin dyshime dhe dallime në to, dhe
kështu ata i sollën librat e tyre, ndërsa ai i dogji të gjithë në zjarr.”
(Ibn Sa'd, Tabakatul kubra, vëll. 5., fq. 188.; Bagdadi, u Tekjidunim.)

Në librin e tij Jami Bayn al-'ilm wa fadliha, Ibn Abdul Berr rrëfen se 'Omer ibn Khattab
donte të shënonte dhe regjistronte Sunetin, mirëpo e pa më të udhës të mos e bënte
këtë. Kështu ai u shkroi një urdhër qyteteve që kushdo që posedon diçka nga hadithi
duhet ta shkatërrojë atë.
Megjithë planit të tij dhe pavarësisht kërcënimeve të tij, ndalimet e tij dhe djegien e
librave, disa nga sahabët ende qëndruan të përkushtuar në përcjelljen e asaj që
dëgjuan nga i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., dhe ata e bënë këtë sa herë që takonin dikë
në rrugën jashtë Medinës, nëse dikush i pyeste rreth hadithit.

Omeri e konsideroi të dëshirueshme të kufizonte rrezen e tyre të lëvizjes vetëm
brenda Medinës dhe madje lejoi që disa prej tyre të vendoseshin me forcë në arrest
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shtëpie, duke ndërmarrë edhe masa të tjera represive. Ibn Isak transmeton nga
Abdurrahman ibn Avf se ai tha:
“Omeri nuk vdiq derisa i mblodhi sahabët e të Dërguarit të Allahut nga vendet më të
largëta si Abdullah ibn Huzayfin, Abu Derdaa, Abu Dher Gafarin, Ukb ibn Amirin. Ai u
tha atyre: 'Çfarë janë janë hadithet që ju i rrëfeni në krahinat e largëta të botës?' Ata
pyetën: 'A na ndaloni neve t’i transmetojmë hadithet e Profetit?' Omeri tha: 'Jo, por
pasha Allahun ju do të mbeteni këtu me mua,!! Ju nuk do të më braktisni deri sa të
vdesë ".

Pas kësaj kalifët umajadë e pranuan këtë rrugë, duke ndaluar hadithet autentike nga i
Dërguari, s.a.v.a., ndërsa nga ana tjetër ata filluan sajimin dhe fabrikimin e haditheve
kundër tij. Kjo u përshkallëzua deri në atë pikë sa myslimanët e të gjitha moshave u
përfshinë në mosmarrëveshje dhe kontradikta, mite dhe legjenda që nuk kishin asnjë
lidhje me Islamin.
Ja se si raporton Madani në librin e tij Al-Ahdas:
“Muavija u shkroi të njëjtën letër guvernatorëve të të gjitha krahinave, pas vitit të
unitetit, me këtë përmbajtje: 'Kushdo që përcjell diçka në lidhje me virtytet e Ebu
Turabit ( Ali ibn Talib) dhe familjes së tij ai përjashtohet nga të qenit i mbrojtur! Pas
kësaj nga të gjitha mimberet filluan gënjshtrat dhe përbaltja e tij (Hz. Aliut) dhe
familjes së tij.”

Muavija pastaj u shkroi një letër guvernatorëve të tij në të gjitha krahinat:
"Mos pranoni asgjë nga askush që ndjek Aliun dhe familjen e tij." Ai shkoi edhe më
tej: “Gjeni mes jush ata që e duan atë, gjithashtu, miqtë dhe ndihmësit e tij dhe ata që
transmetojnë virtytet dhe cilësitë e tij. Bashkohuni me ta, merrni pjesë në tubimet e
tyre, afrohuni dhe shprehni respektin tuaj për ta. Pastaj më shkruani të gjitha ato që
secili prej tyre rrëfen, transmeton dhe regjistroni emrat e tyre, emrat e etërve dhe
pasardhësve të tyre ".

Ata bënë kështu gjithnjë derisa i shtuan lavdërimet dhe shumë virtyte Omerit, dhe të
gjitha për shkak të shpërblimeve, stimujve, dhuratave dhe tokës që iu dha njerëzve të
tillë, nga mesi i arabëve dhe jo arabëve. Kjo disiplinë u intensifikua veçanërisht në
qytete dhe njerëzit filluan të garojnë  për statusin dhe përfitimet e kësaj bote. Çdo
person që i sillte shërbëtorëve të Muaviut lavdërime në llogari të Osmanit, emri i tij do
të regjistrohej dhe ai do të mbulohej me dhurata dhe shpërblime. Kjo praktikë
vazhdoi për ca kohë që Muavija t’i shkruante një letër të re zyrtarëve të tij:
“Tashmë janë grumbulluar shumë hadithe në favor të Osmanit, andaj kur ta merrni
këtë letër i ftoni njerëzit të mbledhin hadithe në lidhje me virtytet e sahabëve dhe
halifëve të parë. Mos lini asnjë informacion rreth Ebu Turabit (Hz. Aliut), përveç atyre
që vijnë tek ju të përfunduara me një transmetim tjetër dhe që janë në kundërshtim
me ato të sahabëve. Kjo për sytë e mi është  më e dashur dhe më e ëmbël, sepse
mohimi dhe kundërshtimi i argumenteve të Ebu Turabit dhe pasuesve të tij (shiave)
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dhe ndëshkimi i tyre më jep më shumë kënaqësi sesa paraqitja dhe numërimi i
virtyteve dhe veprave të mira të Osamanit. ”

Letra e tij iu lexua njerëzve dhe u mblodhën shumë tradita në lidhje me virtytet e
sahabëve, kryesisht me origjinë të dyshimtë, pa asnjë të vërtetë rreth tyre.
Njerëzit me të vërtetë u përfshinë në këtë veprim derisa në mimbere filluan të
propagandojnë të njëjtat gjëra. Edhe të diturit, sikur populli, filluan rrëfenin të njëjtën
gjë, ata madje krijuan shkolla për të rinjtë, ku i mësonin këto gjëra siku që mësonin
Kuranin. Ata madje i mësuan vajzat, gratë, shërbëtoret e tyre që ta bëjnë këtë për aq
kohë sa do Allahu. Pastaj Muavija u dërgoi një letër të përbashkët zyrtarëve të tij në
të gjitha krahinat:
“Gjeni dikë kundër të cilit ka dëshmi se ai e do Aliun dhe familjen e tij. Pastaj fshini
emrin e tij nga regjistri shtetëror dhe ndalojani të gjitha llojet e të ardhurave dhe
granteve nga shtetit. " Ai e përforcoi këtë me një letër tjetër: "Këdo që ta gjeni duke
ndihmuar ata njerëz e vendosni në zinxhirë dhe i rrënojani shtëpinë".

Më së e pësoi Iraku, veçanërisht Kufa, ku represioni preku shiat deri në atë pikë saqë
në rast se një shiia vizitohej në shtëpinë e tij nga një mik i besuar, ai do ta fuste në
shtëpi për shkak të sekretit të besueshëm, por nuk do t’i thoshte asgjë për shkak të
frikës së madhe, deri sa të merrte betimin e fortë nga shërbëtorët dhe robërit e tij, që
askujt nuk do t’ia zbulojnë rastin.
U shfaqën gjithnjë e më shumë hadithe të falsifikuara dhe shpifëse, ndërsa gjyqtarët,
avokatët dhe njerëzit në pozita të pushtetit filluan t'i promovojnë ato. Shërbimet më
të këqija në këtë fatkeqësi të madhe u dhanë nga ata që lexuan me sukses Kuranin
dhe ata që ishin me besim të dobët, mirëpo u reklamuan mirë përmes një
devotshmërie të jashtme hipokrite duke kryer ritualet formale të fesë. Njerëz të tillë
shpikën dhe trilluan hadithe vetëm me qëllim që të kënaqnin pushtetarët dhe të
bëheshin pjesë e ndejave të tyre, duke fituar kështu para, prona dhe pozitë. E gjithë
kjo vazhdoi derisa hadithet ranë në duart e autoriteteve fetare, të cilët nuk mund t'i
duronin të gjitha këto gënjeshtra dhe shpifje.

Megjithatë, edhe ata gjithashtu pranuan dhe transmetuan shumë prej këtyre
haditheve, duke i konsideruar ato autentike, ngase po ta kishin ditur se ishin shpikur,
nuk do t’i kishin transmetuar apo përpunuar.
(Šarh Nehdžul-belaga, Ibn Abi'l-Hadid, vëll. 11., fq. 46. )

Unë do të thoja se përgjegjësia për këtë bie mbi Ebu Bekrin, Omerin dhe Osmanin të
cilët penguan shkrimin dhe regjistrimin e haditheve të spikatura të Profetit, s.a.v.a.,
me pretekstin se mund të ketë një përzierje të Kuranit dhe hadithit. Ky qëndrim
mbahet nga ndjekësit dhe simpatizuesit e tyre. Ky arsyetim mund të argëtojë edhe të
çmendurit.
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Mos vallë Kurani dhe Suneti janë sheqer dhe kripë, të cilat kur përzihen nuk mund të
ndahen më? Edhe kripa dhe sheqeri nuk mund të përzihen sepse secila prej tyre zë
një hapësirë   të veçantë. A nuk mund të siguroheshin kalifët që Kurani të ishte shkruar
në një pergamenë të veçantë dhe suneti në një libër të veçantë, siç është situata sot
dhe siç ka qenë që kur kalifi Omar Abdul Aziz u filloi me regjistrimin e hadithit. Pse
atëherë Suneti nuk u përzie me Kuranin edhe pse kishte me qindra koleksione
hadithesh?

Për më tepër, koleksioni i Buhariut nuk ishte përzier me atë të Muslimit, i cili përsëri
nuk u përzie me "Musned-in" e Hambelit, as me "Muwat-an" e Malikut, si është e
mundur atëherë të përziheshin hadithet me Kuranin Fisnik?
Argumenti i përmendur është po aq i dobët sa shtëpia e merimangës dhe nuk mund
të durojë forcën e argumenteve. Në të vërtetë, provat kundër kësaj janë edhe më të
dukshme. Zuhriu transmeton nga Urva se Omer ibn Hatabi donte të regjistronte
Sunetin dhe për këtë ai kërkoi këshillën e sahabëve. Ata e këshilluan që ta bënte këtë,
por Omeri vendosi të lutej për një muaj deri sa një mëngjes u ngrit dhe tha:

“Doja që suneti të regjistrohej, por m’u kujtuan njerëzit para jush (pjesëtarët e
shpalljeve të mëparshme) që shkruan libra dhe zgjodhën për t'i ndjekur ato duke lënë
librin e Zotit! Dhe për Allahun, unë nuk do ta ngatërroj kurrë Librin e Allahut me asgjë
tjetër. ”
(Šarh Nahdžul-belaga, Ibn Abi'l Hadid, vëll. 11., fq. 46.)

Lexues i dashur, shiheni këtë transmetim! Shokët e Profetit e këshilluan Omerin të
shkruante sunetin e Profetit dhe ai vendosi qëndrimin e tij kundër vullnetit të të
gjithëve, duke cituar argumentin se njerëzit e shpalljeve të mëparshme zgjodhën t'i
ndiqnin këto libra në vend të Librit të Allahut. Pse me këtë rast mungon marrëveshja
e përbashkët (shura), në të cilën thirret aq shumë Ehli Sunneti dhe Xhemati? Ku janë
ata njerëz që kanë zgjedhur të ndjekin libra të tjerë përveç Librit të Allahut?

Ne nuk kemi dëgjuar për ta, përveçse në imagjinatën e Omerit. Duke supozuar se
këta njerëz vërtetë ekzistojnë, nuk ka bazë për krahasim në kuptimin që ata tashmë
kanë prodhuar libra të tillë nga vetja e tyre, në mënyrë që të joshin për t’u larguar nga
Libri i Allahut. Kurani thotë:
"Dhe mjerë ata që me duart e tyre e shkruajnë Librin dhe pastaj thonë:" Ja, kjo është
nga Allahu  - për të nxjerrë një përfitim të parëndësishëm". Dhe mjerë ata për atë që
shkruajnë duart e tyre dhe mjerë ata që fitojnë në këtë mënyrë! " (2:79)

Sa i përket librave të Sunetit të Profetit, ato nuk janë diçka si ato të mësipërmet,
sepse ato burojnë nga Profeti fisnik, i cili nuk trilloi asgjë nga mendja e tij, por foli
sipas asaj që iu zbulua. Suneti u sqarua dhe u përcaktua nga Libri i Allahut. I
Plotfuqishmi tha:
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"Ne ju kemi dërguar një paralajmërim për t'u shpjeguar njerëzve atë që u zbulohet
atyre." (16:44)

Ndërsa i Dërguari i Allahut tha:
"Më është dhënë Kurani dhe diçka ngjajshëm me të".

Kjo është një çështje e thjeshtë për këdo që e njeh Kuranin, sepse aty nuk flitet për 5
kohët e namazit, as nuk tregon sasinë e zekatit, rregullat e agjërimit dhe haxhit dhe
rregulla të ndryshme të tjera që i shpjegoi i Dërguari i Allahut, s.a.v.a. Në përputhje
me këtë, Allahu shpallë:
"Atë që Profeti ju lejon, ta pranoni, atë që ai u ndalon hiqni dorë nga ajo." Dhe Ai thotë:
"Thuaj! Nëse e doni Allahun, më ndiqni mua, që Allahu t’ju   dojë juve. ”

Nëse vetëm Omeri e njihte Librine  Allahut, më mirë se të tjerët dhe nëse ishte më i
kujdesshëm se të tjerët mbi dispozitat e tij, pse atëherë nuk i ka pranuar urdhërat e tij
mbi dëgjueshmërinë ndaj të Dërguarit, mbi atë se për asgjë nuk duhet debatuar dhe
kundështuar të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a.
(Sahihu i Buhariut, vëll. 1., fq. 37.; vëll. 5., fq. 138. )

Apo ai aq aq shumë i kishte dhënë rëndësi Kuranit sa që në të mbitheskonte vetëm
dispozitën mbi “kelulin”, të cilin ai kurrë nuk e mësoi përgjatë tërë jetës. Suneni i
Bejhakiut: Kenzul Umal, vëllimi. 6., fq. 15. dhe Sahihu i Muslimit, “Libri Farid”,
“kapitulli mbi trashëgimin - kelala.
Gjatë qeverisje së tij ai lëshoi   dispozita të ndryshme bazuar në dokumente
kontradiktore. Sikur të ishte kujdesur vetëm për Kuranin, do t’i kushtonte më shumë
vëmendje dispozitave mbi tejemmum të cilat nuk i mësoi as gjatë të qenit kalif. Ai
nxori një dispozitë sipas së cilës ata që nuk gjejnë ujë nuk duhet as të falen.
(Sahihu i Buhariut, vëll. 1., fq. 90.; Sahihu i Muslimit, vëll. 1., fq. 193., “kapitulli mbi
tejemumin”)

Nëse ai do t'i kishte kushtuar vetëm pak vëmendje Kuranit dhe do t'i jepte rëndësinë
e nevojshme, ai do ta kishte njohur ligjin e divorcit, i cili përbëhet në dy deklarata, pas
të cilave dikush do të zgjedhë të jetojë me bashëshortin/ten e tij në përputhje me një
kod të caktuar sjelljeje ose do të divorcohet prej tij/saj në një mënyrë të bukur. Në
vend të kësaj, bazuar në arsyetimin e tij dhe gjykimin personal, ai i bashkoi të tre
rastet e divorcit në një, duke kundërshtuar dhe diskredituar kështu udhëzimet e
Allahut.
(Sahihu i Muslimit, “Libri mbi shkurorëzimin”, “kapitulli mbi tri shkurorëzime”, vëll. l.)

Fakti që nuk mund të mohohet është se kalifët parandaluan përhapjen e hadithit. Ata
kërcënuan dhe përndoqën këdo që fliste për hadithin. Kjo ndodhi sepse hadithet e
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përhapura do t'i ekspozonin planet dhe intrigat e tyre dhe nuk do t'u linin atyre vend
për keqinterpretimin e Kuranit, sip vepruan ata.

Kjo ndodh sepse Libri i Allahut nuk flet dhe shpesh ka fjalë me më shumë kuptme,
ndërsa Suneti i të Dërguarit të Allahut përbëhet nga fjalët dhe veprat e Profetit të cilat
askush nuk mund t'i kundërshtojë. Në përputhje me këtë kur Hz. Aliu e dërgoi Ibn
Abasin për të biseduar me harixhinjtë, i tha:

“Mos debato me ta me përmes Kur’anit, sepse Kur’ani mbart shumë kuptime. Ti do ta
thuash tënden dhe ata do të thonë të veten. Por argumentoni me ta me anë të
Sunetit, pasi ata nuk mund t’i ikin atij.”
Shtegu u elokuencës, Udhëzimi 77.
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Ebu Bekri ia lë kalifatin mikut të tij Omerit, duke bërë kështu
një sheklje të dukshme të tekstit të qartë

Lidhur me këtë çështje, Imam Aliu tha:
“Kujdes! Për Allahun, djali i Ebu Kuhafës u vesh me të. Dhe me të vërtetë, ai e dinte që
pozicioni im kundruall tij ishte i njëjtë me boshtin e mullirit të dorës. Bollëku i ujit
rrjedh nga unë ndërsa zogu nuk mund të fluturojë tek unë. E vura perden kundër
kalifatit dhe e mbajta veten të ndarë prej tij.
Pastaj fillova të pyes veten nëse do të duhej të sulmoja ose të duroja me qetësi
errësirën verbuese të vuajtjes, në të cilën u rritën të plogështit, ndërsa të rinjët
plakeshin, ndërsa besimtari i vërtetë vepron nën barrë derisa të takojë Perëndinë.
Kam gjetur se këmbëngulja për ta bërë këtë ishte më e mençur. Prandaj u përcaktova
për durim, megjithëse kishte ndjesi shpimi gjilpërash në sy dhe ngulfatje në fyt. Unë
pashë plaçkitjen e trashëgimisë sime për aq kohë sa i pari shkoi në rrugën e tij, por
pas tij ai ia dorëzoi kalifatin Ibn el-Hatabit.
Është e çuditshme që ai donte të hiqte qafe kalifatin gjatë jetës së tij, por ai e
konfirmoi atë për një tjetër pas vdekjes së tij. Të dy, pa dyshim, i ndanin gjijtë e tij
rreptësisht mes tyre. Ai e vendosi kalifatin në një gardh të fortë, ku fjalimi ishte fodull
dhe ku prekja ishte e ashpër. ”
Shtegu i elokuencës, fjalimi 3.

Çdo kërkues dhe studiues e di se, para vdekjes, i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., zgjodhi
Ali ibn Talibin si kalif. Shumica e sahabëve më të rëndësishëm, përfshirë Ebu Bekrin
dhe Omerin, e dinë mirë këtë.
(Imam Gazali, u svojoj knjizi Sirrul-Alimin; Šarh Nehdžul-belaga, Muhamed
Abduh, svez. l., fq. 84-87)

Pikërisht për shkak të kësaj, Imam Aliu zakonisht thoshte: "Në të vërtetë, ai e dinte që
pozicioni im në raport me të ishte i njëjtë sikur pozicioni i boshtit në raport me
mullirin e dorës".

Ndoshta kjo ishte arsyeja që Ebu Bekri dhe Omeri e ndaluan transmetimin e
haditheve të Profetit, s.a.v.a., siç kemi treguar në kapitullin e mëparshëm, duke
kërkuar mbështetje vetëm në Kuran.
Edhe pse flet për trashëgiminë, Kuran nuk e përmend drejtpërdrejt emrin e Aliut, sikur
që vlenë edhe për hadithet. Megjithatë, ato përmbajnë një përmendje të saktë të
emrit të Aliut, si në këtë hadith:
"Udhëheqës i të cilit jam unë, edhe Aliu është udhëheqësi i tij", ose diku tjetër, "Në
raport me mua Aliu është çfarë ishte Haruni për Musan." " , Ose: "Aliu ai është

182



trashëgimtari dhe kalifi im pas meje.", Ose: "Aliu është nga unë, dhe unë jam nga ai
dhe ai është udhëheqësi i çdo besimtari pas meje."
(Të gjitha këto hadithe janë transmetuar nga Taberiu në Rijedul Nazara dhe Nesaiu
në el-hasa'is e tij  dhe Ahmed ibn Hanbeli.)

E gjithë kjo na ndihmon të kuptojmë shkallën e suksesit të ndalimit të përhapjes së
haditheve si dhe arsyen e djegies së tyre, apo mënyrën e frenimit të njerëzve deri në
atë sa madje as sahabët nuk u lejuan të përmendin hadithe, siç e pamë nga raporti i
Qarz ibn Ka'b-it.
Ky kufizim mbi hadithet vazhdoi për 15 vjet, dmth. deri në fund të kalifatit të tre
kalifëve të parë, dhe fillimit të kalifatit të Hz. Aliut. Atëbotë shohim sahabët që gjatë
një tubimi kujtojnë hadithin mbi ngjarjen e "Gadir Hum-it". Tridhjetë prej tyre
dëshmuan mbi atë ngjarje, ndërsa shtatëmbëdhjetë prej tyre ishin veteranë nga
Beteja e Bedrit.
(Ibn Hanbel, vëll. 1., fq. 119.; Ibn Asakir, Ta'rih Dimshek, vëll. 2., fq. 7.)

Kjo është dëshmi e qartë se këta sahabë nuk do ta kishin përmendur ngjarjen në
Gadir Hum, nëse për këtë nuk do t’i pyeste Hz. Imam Aliu. Nëse Hz. Aliu nuk do të
bëhej kalif dhe po të mos e kishte në dorë fuqinë dhe pushtetin, sahabët do të
mbeteshin të heshtur, nga frika e sanksioneve.

Kjo me të vërtetë ndodhi në rastin e disa prej sahabëve të cilëve frika dhe zilia nuk i
lejoi të dëshmonin për "Gadir Hum-in". Midis tyre ishin: Enes ibn Malik, Bera 'ibn Azib,
Zejd ibn Arkam, Xherir ibn Abdullah.
(Al-Baladhuri, Ansabul Ašraf, vëll. 92., fq. 156.; Sira al-Halabijja, vëll. 3.,
fq. 337.; Ibn Qutejbe al-Ma'araf, fq. 194.)

E drejta e Aliut u shpall nga ata, por atij nuk iu lejua ta administronte kalifatin në
paqe. Ditët e tij në kalifat ishin të mbushura me tradhti, intriga dhe trazira. Luftërat
kundër tij u ndërmorën nga të gjitha anët, dhe burimet e rebelimit kundër tij
qëndronin në zilinë dhe ligësinë e tyre të shkaktuar nga ditët e fitoreve të tij të mëdha
(dhe disfatat e liderëve të tyre) në Bedr, Hunein, Hajber, derisa ai ra dëshmor.
Udhëzimet e Profetit nuk gjetën vend në veshët e atyre që shkelën betimin e tyre, të
atyre shkelësve që shpërfillën të vërtetën dhe oportunistëve që iu përshtatën
rrethanave. Gjatë kalifatit të Osmanit ata u kënaqën me imoralitetin, marrjen e
ryshfetit dhe dashurinë ndaj kësaj bote e Kalifatit Osman. Djali i Ebu ibn Talibit nuk
mundi që për 3- 4 vite qeverisje të korrigjojë korrupsionin, çoroditjen dhe devijimet që
ishin kultivuar për një çerek shekulli. Aliu ishte ai që tha:
"Unë e di shumë mirë se çfarë ju drejton juve, por unë nuk do t'ju shëroj duke prishur
veten time".
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Nuk kaloi shumë kohë para se Muavija ibn Sufjani të merrte përsipër kalifatin dhe të
vazhdonte të njëjtin plan të cilin tashmë e kemi përshkruar, përkatësisht ndalimin e
haditheve përveç atyre që ishin të njohura në përgjithësi në kohën e Omerit. Në të
vërtetë, ai shkoi një hap më tej, duke punësuar një grup të veçantë sahabësh, duke iu
dhënë atyre detyrën ekskluzive të shpikjes së haditheve. Kështu Suneti i Profetit
humbi në një rrjet intrigash, gënjeshtrash, legjendash dhe virtyteve të rreme.
Muslimanët vazhduan të jetojnë kështu për një shekull të tërë, gjatë të cilit masat në
përgjithësi ndoqi sunetin e Muavijes. Kur themi suneti i Muavijes nënkuptojmë
veprimet e tre kalifëve të parë dhe gjithçka që ai dhe ndihmësit e tij i shtuan atij nga
gënjeshtrat, risitë, shpifjet, blasfemitë ndaj Aliut dhe familjes së tij dhe pasuesve të tij
në mesin e sahabëve të sinqertë. Kjo është arsyeja pse unë e përsërisë se Ebu Bekri
dhe Omeri arritën në planin e tyre për ta fshirë Sunetin e Profetit, s.a.v.a., nën maskën
e adresimit në Kuran.

Ju mund të bindeni qartë edhe sot, pas 14 shekujsh, nëse polemizoni me ta në bazë
të teksteve të transmetuara saktë të Profetit, që vërtetojnë se Profeti, s.a.v.a., e
zgjodhi Aliun si pasardhës të tij, ata do t’ju thonë: Lëreni mënjanë sunetin e Profetit i
cili dallon, na mjafton Libri i Allahut , ndërsa Libri i Allahut nuk transmeton se Aliu
është pasardhësi i Profetit, por thotë: 'Organizoni punët tuaja me marrëveshje të
ndërsjellë (shura).' ”Ky është argumenti i tyre. Çdo dijetar sunit me të cilin kam
diskutuar e përmend këtë argument si sloganin e tyre dhe praktikën e rregullt.

Duke injoruar faktin se kalifati i Ebu Bekrit ishte një ngjarje e papritur, përmes së cilës
Allahu i mbrojti myslimanët nga fatkeqësia (Sahih Buhari, vëll. 8., fq. 26.,
“Libri al-Muharibi min ahlul, kufr we'l ridda”, “kapitulli mbi gjuajtjen me gurë të gruas
që shkelë kurorën”), zgjedhja e tij nuk u bë përmes marrëveshjes siç pretendojnë
disa. Përkundrazi, do të bëhet përmes presionit të gjerë, kërcënimeve dhe forcës.
(Ibn Kutejba, el-Imama wel sijasa, “Poglavlje izbor Ebu Bekra”)

Disa nga sahabët më të mirë e kundërshtuan këtë ngjarje, ndërsa në krye të grupit
ishin: Ali ibn Abu Talib, Sa'd ibn Uboda, Ammar ibn Yasir, Salman Farsi, Migdadi,
Zubejri, Abbas dhe shumë të tjerë, siç e theksojnë këtë historianë të shquar. Por le ta
lëmë këtë mënjanë dhe të kthehemi tek emërimi i Omerit nga Ebu Bekri si pasardhësi
i tij dhe imponimi i tij ndaj muslimanëve, në vend që ta lëmë çështjen në një
marrëveshje të përbashkët (shura).

Për më tepër, sipas zakonit tonë të mirë, ne do të mbështetemi vetëm në librat e Ehli
Sunetit, dhe kështu do t'u paraqesim lexuesve se si Ebu Bekri zgjodhi mikun e tij si
pasardhës të tij. Në historinë e Kalifëve (Tarihul-Hulef), në "kapitullin mbi sëmundjen
e Ebu Bekrit dhe planin e tij për emërimin kalif të Omerit  pas tij ", Ibn Kutejbeh na
tregon:
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"Atëherë ai thirri Osman ibn Afanin dhe i tha:" Shkruaj testamentin tim . 'Kështu ai, pra
Ebu Bekri, i diktoi Osmanit dhe ai shkroi:' Në emër të Allahut, Mëshiruesit,
Mëshirëbërësit! Kjo është ajo që ka vendosur Ebu Bekr ibn Kuafa si adresim dhe
testament të fundit në këtë botë, të cilën ai po e lë dhe bën një testament për botën
në të cilën ai po shkon. Unë kam zgjedhur Omer ibn Hattabin si pasardhësin tim,
nëse e konsideroni atë një njeri të drejtë mes jush, ky është gjithashtu mendimi im
për të dhe shpresa ime është tek ai. Nëse ai devijon dhe ndryshon, unë thjesht doja
të mirën dhe nuk kam njohuri për të padukshmen. Ndërsa ata që bëjnë vepra të
këqija së shpejti do të zbulojnë fatin e tyre ".
Ai pastaj vulosi dokumentine  tij dhe ia dha Osmanit. Kur lajmi u përhap në mesin e
muhaxhirëve dhe ensarëve se ai kishte zgjedhur Omerin si zëvendës të tij, ata hynë
dhe i thanë: “Po e shohim që ti e ke caktuar Omerin për kalifin tonë. Ju e dini mirë
ashpërsinë e tij në marrëdhëniet me ne, edhe kur ishit mes nesh, siç do të jetë kur të
largoheni nga ne. Tani do të takoni Allahun e Lartësuar dhe Fuqiplotë, çfarë do t'i
thoni atij kur t'ju pyesë për këtë? " Ebu Bekri u përgjigj: "Nëse Allahu më pyet për këtë,
unë ka shumë të ngjarë t'i përgjigjem atij:" Unë kam zgjedhur midis tyre atë që nuk
dukej më i miri në mesin e tyre. "
(Ibn Kutujbe, Tarihul Hulefa,I njohur si al-Imama wel sijasa, vëll. 1., fq.
24)

Disa historianë, si Tabari dhe Ibn Asir, transmetojnë se kur Ebu Bekri thirri Osmanin
për ta diktuar testamentin e tij të fundit, ai kishte humbur vetëdijen gjatë diktimit
ndërsa Osmani shkroi emrin e Omer ibn Hattabit. Kur vetëdija iu kthye ai i tha
Osmanit të lexonte atë që i ishte shkruar, ai e lexoi atë dhe kështu përmendi emrin e
Omerit. Ebu Bekri e pyeti:
"Nga e morët këtë?" Ai u përgjigj: "Ju kurrë nuk keni dashur ta kundërshtoni". Ebu
Bekri u përgjigj: "Ke të drejtë".
Kur mbaroi testamentin e tij, disa nga sahabët e vizituan atë, në mesin e tyre edhe
Talha. Talha i tha: "Çfarë do t'i thuash Zotit tënd nesër? Ju keni zgjedhur një njeri të
vrazhdë, të ashpër, të nxituar për të sunduar mbi ne. Njerëzit po ikin prej tij dhe
zemrat e tyre po rrahin nga frika prej tij. " Ebu Bekri tha: "Ju të gjithë më ndihmuat,
edhe ai ishte mbështetja ime, andajqë mbështeteni atë tani". Pastaj ai i tha Talhas: “A
dëshiron të më frikësosh me Allahun? Nëse do të më pyesnin nesër, do të thosha:
‘Unë kam zgjedhur më të mirët nga populli yt për t’i qeverisur ata.’ ”
(Ibn Abi'l-Hadid, Sharh Nahxhul Balaga, hutba 3. Shekshekija)

Meqenëse të gjithë historianët pajtohen që Ebu Bekri zgjodhi Omerin si pasardhës të
tij, pa u konsultuar me sahabët, ne vetëm mund të shtojmë se ai e bëri këtë
pavarësisht dëshirave të sahabëve që e urrenin Omerin. Ishte Ibn Kutejbe ai që
transmetoi se muhaxhirët dhe ensarët erdhën tek ai dhe i thanë:
"Ti je plotësisht i vetëdijshëm për vrazhdësinë e tij ndaj nesh", apo Tabari që tha:
"Disa sahabë, mes tyre edhe Talha, hynë te Ebu Bekri. Me atë rast Talha i tha: "Çfarë
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do t'i thuash Zotit tënd për zgjedhjen e dikujt që do të jetë i ashpër, mizor dhe i
ashpër ndaj nesh ..."

Në fund rezultati është i njëjtë: Këta sahabë nuk i zgjidhën punët e tyre me
marrëveshje dhe ata nuk e miratuan zgjedhjen e Omerit si kalif. Rezultati është, siç
ka thënë më parë Imam Aliu, se Omeri e trajtoi atë në mënyrë të vrazhdë kur ai
refuzoi t’i betohej Ebu Bekrit për besnikëri. Andaj, Aliu ka thënë më parë:
"Ai ka mjelur qumështin për ju, gjysma e të cilit do të jetë për ju, kështu që forcoje
fuqinë e tij sot, ai do t'ju kthejë këtë nesër".

Kjo është pikërisht ajo që një nga sahabët i tha Omer ibn Hattabit kur ai doli me një
letër në të cilën u emërua kalif. Ai i tha Omerit:
"Çfarë lloj dokumenti është ky o Ebu Hafsa?" Omeri u përgjigj: "Nuk e di, por unë do të
jem i pari që do ta dëgjoj dhe t’i bindem (asaj që është shkruar) "
Sahabiu reagoi sërish: “Pasha Allahun unë e di se çfarë ka në të. Ju e bëtë atë
udhëheqës në vitin e parë, tani ai juve ju bënë udhëheqës. ”
(Ibn Kutejbe, al-Imama vel sijasa, “kapitulli mbi emërimin e Omrit nga Ebu Bekri” )

Kjo na tregon qartë, pa kurrfar dyshimi, se parimi i shura-s të cilit i referohet aq
shumë Ehli-Suneti, nuk luajti asnjë rol tek Ebu Bekri dhe Omeri. Me fjalë të tjera, Ebu
Bekri ishte i pari që hodhi poshtë dhe e shkatërroi parimin e shura -s, duke i hapur
kështu derën sundimtarëve umajadë që të ndiqnin hapat e tij në krijimin e një dinastie
perandorake në të cilën pushteti transferohej nga babai tek i biri e kështu me radhë.
Pas tyre, Abasidët vazhduan të njëjtën praktikë dhe shura mbeti vetëm një emër
mendimi për të cilin gjurmon Ehl-Suneti dhe Xhemati, por nuk e gjenë dot.

Kjo më kujton debatin e zhvilluar mbi kalifatin, në një xhami në Najrobi të Kenias,
midis një studiuesi vehabist nga Arabia Saudite dhe mua, mbi kalifatin. Unë dola me
mendimin se kalifati ishte një çështje e paracaktuar tashmë nga Allahu dhe se nuk
kishte vend për njerëzit që të vendosnin për të. Ai ishte një avokues me çdo kusht  i
shura -s. Ai gjithashtu kishte disa studentë të tij me vete dhe ata e mbështetën atë në
gjithçka. Kështu ata i mbështetën argumentet e tyre në Kuranin në të cilin Allahu i
Lartësuar i tha Profetit:

"Çështjet e tyre duhet të zgjidhen (vendosen) nga konsultimet mes tyre".

Kuptova se isha më i fuqishëm se ata, sepse ata mësuan të gjitha mendimet
vehabite nga mësuesit e tyre ndërsa kishin dëgjuar pakë hadithe të vërteta. Ata
kryesisht u mbështetën në disa hadithe që i kishin mësuar përmendësh, shumica e të
cilave ishin të rreme. Prandaj, unë u kufizova në parimin e shura -s dhe u thashë atyre
dhe mësuesit të tyre: “A mund ta bazoni qeverinë e mbretit tuaj në parimin e shura -s,
në mënyrë që ai të duhet të tërhiqet nga froni dhe të ndjekë shembullin të
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paraardhësve tuaj të mirë (salaf). Kështu që liria e zgjedhjes së sundimtarëve u jepet
njerëzve të të gjithë Gadishullit Arabik? Nuk jam i sigurt se ai (mbreti) do ta lejojë
këtë sepse edhe babai i tij edhe gjyshi i tij sunduan sipas parimit dinastik, dhe i gjithë
gadishilli arab u bë mbretëri e tyre ".

Ndaj kësak dijetari i tyre tha: "Ne nuk kemi asnjë lidhje me politikën, ne jemi në
shtëpinë e Zotit ku jemi të urdhëruar të përmendim emrin e Tij dhe ta adhurojmë Atë."
Unë u përgjigja: "Dhe për të kërkuar dituri, gjithashtu."
Ai tha: "Kjo është e drejtë, ne gjithashtu mësojmë të rinjtë këtu."
Unë thashë: "Gjithashtu, ne po bëjmë një diskutim aktual këtu."
Ai tha: "Por ju e përdhosët atë (xhaminë) duke prekur politikën."

I lashë bashkëbiseduesit e mi, duke më ardhur keq për gjendjen e të rinjve
myslimanë, mendimet e të cilëve kontrollohen nga vehabistët, me çdo mjet e mënyrë,
ashtu që ata të jenë në gjendje t'i luftojnë për këtë edhe etërit e tyre. Të gjithë ata
ishin ndjekës të medhhebit Shafi, i cili, mendoj, është më i afërti me familjen e
Profetit, s.a.v.a. Shejhët filluan të fitojnë respekt midis botës së arsimuar dhe të
paarsimuar, pasi shumica e tyre u rritën nga pasardhës të nderuar.

Pastaj erdhën vehabijtë duke përdorur varfërinë e tyre dhe filluan të blejnë të rinj me
para dhe gjëra të tjera, kështu që ata ndryshuan pikëpamjet e tyre. Ata i bindën se
respekti i tyre për shejhë ishte në fakt idhujtari, sepse kjo, sipas tyre, prodhoi
adhurimin e qenies njerëzore. Kështu bijtë u kthyen kundër etërve të tyre.
Fatkeqësisht, kjo është diçka që ka ndodhur në shumë vende myslimane të Afrikës.
Por le të kthehemi te tema jonë e vdekjes së Ebu Bekrit. Ne e gjejmë atë pak para
vdekjes së tij, duke u penduar për atë që bëri, sepse Ibn Kutejbeh tregon në veprën e
tij "Historia e Kalifëve" fjalët e Ebu Bekrit:
"Po, për Allahun, jam penduar vetëm për tre gjëra, dhe për Zotin do të doja të mos i
kisha bërë kurrë:
”1. Të mos kisha shkuar në shtëpinë e Aliut. Një transmewtim tjetër thuhet: "Do të
doja të mos kisha lënë shtëpinë e Fatimes, ashtu që ata të më kishin shpallur luftë".
2. sikur në ditën e Sakifes në Beni Said t’iu kisha betuar Ebu Ubejdit ose Omerit,
ashtu që njëri nga ta të bëhej kalif ndërsa unë të isha vetëm ministër.
3. sikur që, kur erdha te Zi al-Faja'alul-Sulami, ndërsa ai ishte rob lufte, ta kisha vrarë
apo ta kisha kursyer, në vend se ta digjja.
(Tarih Taberi, vëll. 4., fq. 52.; Ibn 'Abd Rabbih u al-'Akdul-Ferid, vëll. 2., fq.254.; Mesudi
u Murudžu Zeheb, vëll. 1., fq. 414.)

Dhe shtojmë se sikur, o Ebu Bekër, të mos e kishe përsekutuar Fatime Zehran, të mos
e kishe lënd apo zemëruar atë, dhe sikur të ishe penduar t’i kishe kërkuar falje  para
vdekjes së saj. Kjo është veçanërisht për shkak të shtëpisë Hz. Alija të cilin e
ekspozove ndaj kërcënimeve dhe lejove të digjej.
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Në lidhje me kalifatin, sikur të mos i lije dy miqt e tu, Ebu Ubejdin dhe Omerin dhe t’ia
kishe dhënë betimin për besnikëri kalifit të zgjedhur nga Zoti, i cili ishte caktuar në
atë pozitë nga bartësi i Shpalljes, Muhamedi, s.a.v.a. , sot bota do të ishte ndryshe
nga ajo që ne e shohim të jetë, dhe Islami do të përhapej në të gjithë globin, siç ka
premtuar Allahu, ndërsa premtimi i Tij është i vërtetë.

Sa i përket el-Faxha'a el-Sukamit, të cilin e poqët deri në vdekje, sikur të mos e kishe
djegur traditën e Profetit që e kishit mbledhur, do të kishit mësuar prej tyre rregullat e
sakta të Sheriatit dhe nuk do t'i kishit gjykuar në mënyrë arbitrare dhe sipas mendimit
personal.
Dhe për fund, ndërsa ishit në shtratin e vdekjes, të kishe menduar vetëm për mënyrën
se si u zgjodhët dhe për zgjedhjen e pasardhësit tuaj, dhe sikur t’ia kishe kthyer
pozitën e kalifit te pronari i tij i ligjshëm, ai që në raport me hilafetnin është  si boshti
për rrotën e mullirit, ngase ti ishe më së miri i njihur me cilësitë, vendosmërinë,
asketizmin, dijen, devotshmërinë e tij, sepse ai ishte nga i Dërguari i Zotit, sava, dhe
veçanërisht kur ai jua la atë gjë dhe nuk u ngrit kundër jush, me qëllim të mbrojtjes së
islamit. Ishe i lirë të konsultohesh me umetin e Muhamedit për të zgjedhur për veten
atë që do t'i rregullojë gjërat e tij, i cili do ta menaxhojë atë siç duhet dhe do ta sjellë
atë në kulmin e lavdisë.

Ne e lusim Allahun e Madhëruar të falë mëkatet tuaja dhe ta qetësojë Fatimen,
babanë e saj, burrin e saj dhe bijtë e saj, ngase ishit shkak i zemërimit të saj! Ngase
ju keni zemëruar një pjesë të Mustafës, ndërsa edhe Allahu zemërohet kur ajo
zemërohet, dhe Ai është i kënaqur kur ajo është e kënaqur.
Dhe ai që plagos Fatimen, plagos babanë e saj, sipas tekstit të hadithit dhe në
përputhje me fjalët e Allahut: "Kush i shkakton telashe Profetit, për të është një
ndëshkim i tmerrshëm".
Dhe ne kërkojmë mbrojtje nga Allahu nga zemërimi i Tij dhe i kërkojmë Atij që të jetë i
kënaqur me ne dhe me të gjithë muslimanët, me të gjithë burrat dhe gratë, besimtarët
dhe besimtaret!
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Omer ibn Hattab u kundërshton Librit të Allahut me
përfundimet e tij personale

Historia e Omerit, kalifit të dytë, është e mbushur me ixhtihadin e tij personal duke
kundërshtuar kështu tekstin e qartë të Kuranit dhe sunetin e pastër të Profetit. Ehli
Suneti, megjithatë, i qaset kësaj si diçka veçanërisht të çmuar dhe të vlefshme, ashtu
siç edhe e nderojnë veçmas.
Qëllimi i disa prej tyre është të kërkohet falje për të dhe për mbrojtjen e tij, gjë e cila
nuk mund të justifikohet nga pikëpamja e logjikës ose arsyes.
Si mund të trajtohet si zbatues i ixhtihadit dikush që dukshëm kundërshton Sunetin e
Profetit dhe që kundërshton Librin e Allahut? Allahu thotë:
“Kur Allahu dhe i Dërguari i Tij përcaktojnë diçka, atëherë as besimtari e besimtarja
nuk ka të drejtë të veprojnë sipas mendimeve personale. Kush nuk i bindet Allahut
dhe të Dërguarit të Tij, ai me siguri do të devijoj nga rruga e drejtë. " (33:36)

Krijuesi i Plotfuqishëm thotë:
"Ata që nuk gjykojnë sipas asaj që ka shpallur Allahu janë jobesimtarë, dhe ata që
nuk gjykojnë sipas asaj që ka shpallur Allahu janë me të vërtetë zullumqarë, dhe ata
që nuk gjykojnë sipas asaj që ka shpallur Allahu janë të çoroditur." (5: 44/45/47)

Në "Librin mbi të përmbajturit të Kuranit dhe Sunetit" në "Kapitullin mbi atë që
përmendet në lidhje me kritikën e opinioneve të vlefshme, të krijuara nga analogjia,
veprimi dhe fjalimi për gjërat për të cilat nuk ka njohuri", Buhari rrëfen se i Dërguari i
Allahut tha:
"Allahu nuk do ta heq drejtpërdrejt diturinë pasi ta ketë dhënë atë. Sidoqoftë, ai do ta
heqë atë në mënyrë indirekte me vdekjen e dijetarëve, kështu që do të mbeten vetëm
njerëz injorantë që do t'u japin zgjidhje çështjeve fetare sipas mendimeve të tyre, dhe
kështu të lajthisin veten, dhe pastaj të tjerët. "
(Sahih Buhari, vëll. 8., fq. 148.)

Në mënyrë të ngjashme, në të njëjtin libër, Buhariu raporton në Sahihun e tij në
kapitullin:
"Kur i Dërguari i Allahut u pyet për diçka për të cilën nuk kishte shpallje, ai tha: 'Nuk e
di.', Ose nuk do të përgjigjej derisa t’i vinte shpallja. Ai nuk foli në bazë të mendimit të
tij ose analogjisë në frymën e fjalëve të Allahut: ‘Në përputhje me atë që ju ka treguar
Allahu.’ ”
(Sahih Buhari, vëll. 8., fq. 148. )
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Dijetarët, të vjetër dhe të rinj, kanë thënë një gjë: "Kushdo që bën gjykimin e tij, (pa u
bazuar në dëshmi të forta në Kuran, vër. e përkth.) trajtohet si jobesimtar.", Dhe kjo
mund të kuptohet nga vargjet dhe fjalët e qarta të Profetit, s.a.v.a.
Si dhe pse harrohet ky rregull kur bëhet fjalë për Omer ibn Hattabin, për disa sahabe
ose për disa nga imamët e katër medhhebeve?!
Mos vallë si është e mundur që interpretimi personal, madje edhe kur ky është në
kundërshtim me dispozitat e Allahut, nëse është i gabuar meriton një shpërblim dhe
dy shpërblime nëse është i drejtë.

Dikush mund të thotë se kjo është një gjë e mirë sepse këtu shiiat dhe sunitët më në
fund e kanë gjetur veten në të njëjtën gjë, kur bëhet fjalë për hadithin e përmendur.
Unë do të thoja se është e vërtetë, por ato ndryshojnë në aspektin e ixhtihadit. Shiat i
drejtohen ixhtihadit vetëm kur asgjë nuk është shpallur për këtë çështje nga Allahu
dhe i Dërguari i Tij, ndryshe nga Ehli Suneti i cili nuk i përmbahet këtij rregulli. Duke
ndjekur këtë shembull të kalifit dhe paraardhësve të nderuar (selef) ata nuk shohin
asnjë dëm në ixhtihad edhe kur ka tekst të qartë (shpallje ose hadithi). Sejjid
Sharifuddin Mousavi rrëfen në librin e tij "Nass uel ixhtihad" mbi 100 shembuj në të
cilët sahabët, dhe veçanërisht tre kalifët, kundërshtuan Kuranin dhe Sunetin me
ixhtihadin e tyre. Studiuesit mund ta hulumtojnë këtë Libër.

Kur bëhet fjalë për këtë temë, është e nevojshme të përmendim disa shembuj në të
cilët Omeri kundërshtoi tekste të qarta. Ndoshta kjo ishte për shkak të injorancës së
tij ndaj teksteve, megjithëse është e qartë se ai që nuk ka qasje në diçka që është e
ndaluar, ndërkaq asaj që është e lejuar nuk duhet dhënë zgjidhje sheriatike, sipas
mendimit personal.

Allahu i Lartësuar thotë:
"Dhe mos flisni të pavërteta me gjuhët tuaja:" ‘Kjo është e lejuar ndërsa kjo është e
ndaluar , në mënyrë që të thoni të pavërteta për Allahun. Ata që flasin të pavërteta
për Allahun nuk do të kenë sukses. " (16: 116)

Prandaj injorantët nuk mund të marrin pozitën e kalifit dhe të udhëheqin umetin.
Allahu thotë:
“Ai është ai i cili udhëzon më i denjë për t’u ndjekur apo ai që as vet nuk është n
rrugën e drejtë, përveç nëse dikush tjetër e udhëzon në rrugë të drejtë? Çfarë po
ndodh me ju, si gjykoni?! ” (10:35)

Është gjithashtu e mundur që Omeri i dinte tekstet, por ai megjithatë u mbështet në
atë që diktuan rrethanat aktuale. Ehli Suneti nuk e konsideron këtë kufër apo devijim;
ashtu siç ata mendojnë se kjo ishte kështu ngaseai nuk njihte asnjë person në kohën
e tij që i njihte dispozitat e përmendura.
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Kjo mbrojtje është e pabazuar sepse ai e dinte se Imam Aliu ishte njohës i plotë i
përmbajtjes Kur’anore dhe Sunetit. Në të kundërtën, në shumë raste ai nuk do të
kishte kërkuar këshillat e Aliut, pasi ai vetë ka thënë vazhdimisht: "Nëse nuk do të
ishte Aliu, Omeri do të ishte shkatërruar". Ajo që mua më habit është pse ai nuk
kërkoi udhëzimin e Aliut për të gjitha çështjet në të cilat ai gjykoi sipas mendimit të
tij, edhe pse e dinte që ishte gabim?

Unë besoj se muslimanët e paanshëm do të bien dakord për këtë ngase kjo mënyrë e
ixhtihadit ka prishur besimin si dhe rregullat fetare, duke shkaktuar përçarje midis
dijetarëve në umet dhe ndarjen e tyre në sekte dhe shkolla të ndryshme të mendimit.
Nga kjo, pra, u përhapën mosmarrëveshjet dhe kundërshtimet, dështimet dhe
zhdukja e spiritualitetit islam, përçarja materiale dhe shpirtërore e umetit.
Ne vetëm mund të imagjinojmë nëse Omeri dhe Ebu Bekri, me marrjen e fronit të
kalifatit islam, duke e lënë mënjanë Hz. Aliun, ta kishin grumbulluar dhe ruajtur
sunetin në libra të veçantë, ata do t'i bënin një shërbim të madh umetit islam,
pavarësisht nga mëkati i parë. Atëherë nuk do të ndodhte që të futeshin në Sunet
gjërat që nuk përkojnë me të dhe atëherë Kuranit dhe Suneti do të ishin kompatibil
mes veti, do të kishim një popull dhe një komb.
Për pasojë sot i shhim të gjitha këto ndarje. Kjo ndodh sepse hadithi u mblodh, pastaj
u dogj, me qëllim që të ndalohej edhe transmetimi i tij verbal. Ishte një tragjedi dhe
katastrofë e madhe. Nuk ka fuqi tjetër përveç Allahut, më i Madhi dhe më i Fuqishmi.

Ja disa shembuj që tregojnë qartë se Omeri iu drejtua gjykimit personal duke
kundërshtuar kërkimin e strehimit në Kuran:

1. Kurani urdhëron:
“Nëse jeni xhunub (i papastër), atëherë pastrone tërë trupin; ndërsa nëse jeni të
sëmurë ose në udhëtim, ose nëse keni kryer ndonjë nevojë natyrore, ose nëse keni
takuar gra dhe nuk gjeni ujë, atëherë prekni dheun e pastër me duart tuaja duke i
kaluar ato mbi fytyrën dhe llërat tuaja. ” (5: 6)

Dihet mirë se si i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., i mësoi sahabët përmes Sunetit se si të
marrin tejemmum, madje edhe në praninë e vetë Umerit.
Në "Librin mbi tejemmumin" në kapitullin me titull "Dheu e pastër është një mjet për
pastrimin e muslimanëve në mungesë të ujit", Buhariu në Sahihun e tij transmeton
hadithin e mëposhtëm përmes Imranit:
"Ne ishim në udhëtim me Profetin, s.a.v.a. Ne luftuam deri në orët e fundit të natës,
dhe më pas fushuam. Nuk kishim pasur fushim për udhëtarë. Nuk jemi zgjuar deri në
shfaqjen e diellit. I pari që u ngrit ishte ai dhe ai, mandej ai dhe ai – emrat e tyre ishin
Ebu Raxha, emrta t etë tjerëve nuk i kujtohen, i treti ishte Avfi, i katërti ishte Omer ibn
Hattab. Kur Profeti, s.a.v.a., ra në gjumë, askush nuk e zgjoi derisa ai u zgjua vetë.
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Kjo ndodhi sepse ne nuk e dinim se çfarë po i ndodhte në gjum. Kur Umeri u zgjua,
dhe kuptoi se çfarë iu kishte ndodhur njerëzve dhe meqë ishte njeri i nxituar ai thirri
tekbir me aq zë të lartë saqë zgjoi Profetin, s.a.v.a. Kur u zgjua, njerëzit iu ankuan për
atë që u kishte ndodhur. Dhe ai tha: 'Nuk ka të mirë apo dëmë në këtë vend, le të ikim
prej këtu.' Ata u nisën, jo shumë larg nga atje ai i ndaloi dhe u kërkoi ujë, ai mori
abdes, u tha ezani dhe ai udhëhoqi lutjen. Pasi mbaroi lutjen ai pa një njeri që
dallohej dhe që nuk e kryente lutjen me grupin. Ai iu drejtua atij: 'Çfarë të pengoi të
falësh namaz me njerëzit?' Ai u përgjigj: 'Unë jam i papastër dhe nuk kishte ujë.'
Ndërsa Profeti i tha: 'Atëherë merr tejemum me dhe, kjo është e mjaftueshme për ty.”
(Sahih Buhari, vëll. 1., fq. 88. )

Me gjithë këtë argument , gjatë sundimitt ë tij  Omeri nxori më vonë një dispozitë në
kundërshtim me Librin e Allahut dhe Sunetin e Profetit me këtë përmbajtje: "Kush nuk
gjen ujë nuk duhet të falet". Ky ishte mendimi i tij i regjistruar nga shumica e
dijetarëve të njohur të hadithit.

Në Vëllimin 1, në Sahihun e tij në "Kapitullin mbi tejemmum", Muslimi transmeton se
një burrë erdhi tek Omeri dhe i tha:
"Unë u bëra i papastër dhe nuk mund të gjej ujë." Ai i tha: "Atëherë mos u fal". Ndaj
kësaj reagoi Ammari: "O udhëheqës i besimtarëve të drejtë, a nuk ju kujtohet kur ju
dhe unë ishim në një udhëtim me Profetin. Ne të dy u bëmë të papastër dhe nuk
mund të gjenim ujë. Ju nuk adhuruat ndërsa unë mora tejemum dhe u fala. I Dërguari
i Allahut, s.a.v.a., më vonë tha: "Mjafton që ju të prekni dheun me pëllëmbët tuaj dhe
të fërkoni fytyrën dhe llërat tuaja." Omeri tha: "Kini frikë Allahun, O Ammar." Mandej
tha: "Nëse kjo është kundër dëshirës tënde, këtë nuk do ta përmend më përsëri ... “
(Sahih Buhari, vëll. 1., fq. 87. )

Lavdia i takon Allahut! Omeri jo vetëm që nuk u kënaq me kundërshtimin e Kuranit
dhe Sunetit të Profetit, por madje u përpoq të parandalonte sahabët që të
kundërshtonin gjykimin e tij.
Ammari u detyrua ta qetësoj Omerin duke thënë: "Nëse nuk dëshiron, nuk do ta
përsërisë këtë çështje më". Si të mos mbetem unë i parapambetur me një ixhtihad të
tillë, duke kundërshtuar dhe me kokëfortësin e bazuar në mendim personal,
përkundër dëshmive të ashabëve me tekst të qartë?

Omeri nuk i thirri arsyes dhe verifikimit, duke këmbëngulur me kokëfortësi në
mendimin e tij deri në vdekjen e tij. Stili i tij ndikoi në shumë nga sahabët të cilët i
rezonuan gjërat me logjikën e tij. Kështu ata ndonjëherë preferonin mendimin e tyre
mbi mendimin e Profetit të Allahut, s.a.v.a.
Në vëllimin 1., fq. 192 "Librin mbi pastrimin" në "Kapitullin mbi tejemumin", Muslim
transmeton, nga Sakiki i cili tha: “Ne ishim ulur me Abdullahun dhe Ebu Musain, kur
ky i fundit tha:‘
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“O Ebu Abdurrahman, çfarë mendon për një njeri që bëhet i papastër dhe nuk gjen ujë
për një muaj të tërë? Çfarë do të bëjë ai me namazin? 'Abdullahu u përgjigj,' Ai nuk do
ta merrte tejemumin edhe sikur të mos gjente ujë për një muaj të tërë. ' Ebu Musa
tha: ‘Nëse kjo do t’iu ishte lejuar, siç është në këtë ajet, ata do të kishin kërkuar të
marrin tejemmum madje edhe pranë ujit të ftohtë.'
Atëherë Ebu Musa u përgjigj: ‘A nuk e ke dëgjuar ti atë që tha Amari? Ka thënë: ‘I
Dërguari i Allahut më dërgoi në një udhëtim dhe unë u bëra xhunub dhe nuk gjeta ujë,
kështu që unë u rrotullova në pluhur si një kafshë. Kur takova Profetin dhe i thashë
këtë, ai më tha: 'Mjaftonte që ta prekje dheun me pëllëmbët e duarve të tua kështu.'
Pastaj ai i ra dheut me pëllëmbët e tij një herë në dhe dhe fërkoi dorën e djathtë me
dorën e tij të majtë, pastaj kurrizin e duarve të tij dhe fytyrën. 'Abdullahu tha,' A nuk e
thatë vetë se Omeri nuk ishte i bindur nga transmetimi i Ammarit?
(Sahih Buhari, vëll. 1., fq. 91., “Kapitullin mbi tejemumin me një të rënë në pluhur
(dhe)”)

Nëse e studiojmë këtë traditë e cila transmetohet në mënyrë autentike, në të dy
Sahihët, si nga Buhariu ashtu edhe nga Muslimi, ne e kuptojmë se sa me ndikim kanë
qenë pikëpamjet e Omerit në mesin e shumicës së sahabëve. Nga kjo ne gjithashtu
kuptojmë shkallën e mosmarrëveshjes në parimet e besimit, si dhe nivelin e erozionit
dhe kontradiktave reciproke në raport me transmetimet.

Ndoshta kjo është pikërisht ajo që sundimtarët Umajad dhe Abasid i shtyu t’i
devalvojnë dispozitat islame të besimit, duke mos i kushtuar kurrfarë rëndësie
kontradiktave të tyre dhe duke lejuar dispozita kondërthënëse mbi të njëjtën çështje.
Kjo është sikur t’i thuhet Ebu Hanifës, Malikut, Ahmedit dhe Shafiut:
“Thuani çfarë të doni sipas gjykimit tuaj personal, ngase lideri juaj ka thënë çfarë ka
dashur në vend se të gjykonte sipas Kuranit dhe sunetit. Atëherë edhe ndaj jush nuk
ka kurrfarë kritike për këtë, meqë ju jeni vetëm se pasues, ju nuk jeni risimtarë.”
(Sahih Buhari, vëll. 5., fq. 158., Knjiga tefsirul- Kur'an”, “Kapitulli mbi fjalët e tij:
“Shpenzoni në rrugën e Allahut”)

Ajo që është edhe më e çuditshme është se e gjithë kjo që u tha nga Abdullah ibn
Mes'udi ndaj Ebu Musës: "Mos merrni tejemmum edhe nëse nuk gjeni ujë për një
muaj.", siç është pranuar nga Abdullah ibn Mes'udi, i cili ishte një nga sahabët më të
shquar, dhe se me të vërtetë konsideronte se ai që është i papastër dhe nuk mund të
gjejë ujë për një muaj, duhet ta lërë namazin duke mos marrë tejemmum.

Pas ksëaj Ebu Musa përpiqet ta bindë atë duke recituar një ajet të nderuar, të shpallur
posaçërisht për këtë qëllim, në suren Maida, por Abdullah ibn Mes'udi përdor
arsyetimin e mëposhtëm: “Nëse do t’iu kishte lejuar tejemumi në bazë të këtij ajeti,
ata do të merrnin tejemum madje edhe nëse gjendjen pranë ujit të ftohët.” Sa shumë
ata iu drejtuan ixhithadit të tyre edhe kur teksti kuranor duhej të interpretohej ashtu
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siç dëshironin ata. Është për të ardhur keq për ata që shqetësohen se me këtë
ummetit do t’i lehtësohej, ndërsa Allahu i Lartësuar thotë në Kuran: "Allahu dëshiron
t'ju lehtësojë, jo t'ju vështirësojë". (2: 185)

Ky i mjerë thotë: "Nëse tejemmum do t'u lejohej atyre nga ky ajet, ata do t'i qaseshin
tejemumit edhe kur kanë pranë ujin e ftohët."Mos vallë ai e vuri veten në pozicionin e
transmetimit të mesazhit të Allahut (d.m.th. të Dërguarit të Tij). A mos vallë ai
kujdeset dhe brengoset më shumë për gjendjen e besimtarëve sesa Krijuesi dhe
Kujdestari i tyre?
Pas kësaj ai u përpoq ta bindë atë se kjo është zgjidhur nga Suneti i Profetit duke i
përcjellë atij rastin e Ammarit dhe tejemmit, por ai refuzoi duke thënë se ky rast nuk
ishte bindës për Omerin.

Nga kjo mësojmë se për disa sahabë pikëpamjet dhe opinionet e Omerit ishin
dëshmi më bindëse se sa hadithet dhe ajetet kuranore, sepse të kuptuarit e tyre nga
Omeri ishte kriteri suprem në përcaktimin e vërtetësisë së përmbajtjes së haditheve
dhe ajeteve kuranore, madje edhe nëse kjo bie ndesh me fjalët dhe me veprat e
Profetit, s.a.v.a.
Si rezultat i kësaj, ne shohim se si sjelljet dhe veprimet e shumë njerëzve
kundërshtojnë Kuranin dhe Sunetin kur bëhet fjalë për haramin dhe hallallin. Ky është
gjithashtu rezultati i ixhithadit të Omerit dhe që e kundërshton tekstin, ndërsa kështu
bëhet një medhheb që ndiqet. Kur disa të përdalë kuptuan më vonë se hadithet,
përhapja e të cilëve ishte ndaluar në kohën e Omerit dhe që kundërshtonin
medhhebin e Omerit, ranë nga fuqia dhe panë dritën e ditës falë atyre dijetarëve të
nderuar që erdhën më vonë dhe të cilët nuk donin të pranonin ndjekjen e medhhebit
të Omerit verbërisht, filluan sajimin e haditheve të reja me të cilat do të mbështetet
medhebi i Ebu Hafsas.

Disa nga shembujt e shpifjeve eksplicite të Omerit janë: ndalimi i martesës muta,
futja e namazit të teravisë ... Dhe e gjithë kjo mbështetet nga hadithe të shpifura që
kanë mbetur deri më sot dhe të cilat janë arsyeja e mosmarrëveshjeve brenda
Ummeti islam.
Kjo do të mbetet kështu për aq kohë sa ata që mbrojnë Omerin këmbëngulin në
mendimin e Omerit vetëm sepse ai është Omer dhe derisa ata të kenë dëshirën për të
eksploruar të vërtetën dhe të jenë gati t'i thonë Omarit:
"Omer, paske gabuar, namazi nuk braktiset në mungesë të ujit!! Në Kuran ka ajet për
tejemumin, ka hadithe që përmendin tejemumin në çdo libër nga Suneti i Profetit.
Injoranca juaj për këto çështje nuk ju jep të drejtën të merrni drejtimin e kalifatit dhe
udhëzimin mbi umetin. Njohuria juaj për të (dëshmive nga Kurani dhe Suneti),
ndërkohë që keni vepruar në kudnërshtim me to ju shpie në pabesi.
Kur Allahu dhe i Dërguari i Tij vendosin për diçka, atëherë as besimtari dhe as
besimtarja nuk kanë të drejtë të veprojnë kokë më vete (të pranojnë atë që u pëlqen
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dhe refuzimi i asaj që nuk u pëlqen), dhe ju si besimtar jeni më të njohur se unë, se
mosbindaj ndaj Allahut dhe Profetit, shpie në devijim. "

Allahu thotë:

"Zekati i përket vetëm të varfërve dhe nevojtarëve, atyre që e mbledhin atë, atyre që
zemrat e të cilëve duhet përfituar, dhe për shpengim nga skllavëria, dhe borxheve të
tepërta, dhe për qëllime në rrugën e Allahut, dhe udhëtarit. Allahu kështu e ka
caktuar! ” (9:60)

Është e mirënjohur praktika e Profetit që ai përcaktoi një proporcion të veçantë të
zekatit për ata që do të përfitoheshin (tërhiqeshin), dhe kjo është pikërisht ajo që
All-llahu kishte për qëllim dhe e bëri të detyrueshme për ta.
Sidoqoftë, Omer ibn Hatab anuloi këtë stimulim të nevojshëm për ata zemrat e të
cilëve do të duhej tërhequr dhe kështu vendosi kundër tekstit të Kuranit, duke thënë:
"Ne nuk kemi nevojë për ju (dmth. Ata që nuk janë ende në besim ) Allahu e ka
forcuar Islamin mjaftueshëm andaj nuk ka nevojë për ju." Ai me të vërtetë e hoqi këtë
rregull gjatë kalifatit të Ebu Bekrit.

Kur njerëzit, zemrat e të cilëve do të përfitoheshin erdhën tek ai, siç ishte zakon në
kohën e të Dërguarit të Allahut, Ebu Bekri u shkroi atyre një letër që i lejonte ata të
shkonin te Omeri, për t'u dhënë atyre atë që ju takonte. Kur arritën te Omeri, ai grisi
letrën e Ebu Bekrit dhe tha:
“Ne nuk kemi nevojë për ju. Allahu e ka forcuar Islamin dhe nuk ka nevojë për ju, nëse
e pranoni Islamin do të jetë mirë, dhe nëse nuk e pranoni atëherë shpata do të
gjykojë mes jush dhe nesh."
Kur u kthyen te Ebu Bekri ata i thanë:
"Ti je kalifi apo ai?"
Ai u përgjigj: "Ndoshta ai, nëse do Allahu." Kështu vetë Ebu Bekri shfuqizoi atë që
kishte shkruar në një letër drejtuar shokut të tij Omerit.
(El-Xhevhari el-Nejjira fi fikhul Hanefi, vëll. 1., fq. 164.)

Gjëja befasuese është se edhe sot e kësaj dite, mbi këtë bazë, ka ende njerëz që e
mbrojnë veprimin e Omerit dhe duke e konsideruar këtë si virtyt dhe përsosmëri të tij.
Midis tyre është Shejh Muhamed (i njohur si el-Dawalibi), ngase ai në librin e tij Usulul
Fikh thotë: "Ndoshta ixhtihadi i Omerit, në rastin e atyre që do të përfitoheshin nga
dhuratat, u përball me tekstin kuranor.
Edhe pse teksti kuranor ende ishte i vlefshëm (nuk ishte degraduar), dispozitën e tij
Omeri e përshtati me rrethanat e reja.” Në vazhdim ai e mbron veprimin e Omerit
duke thënë se mori për bazë arsyet dhe kuptimin e tekstit kuranot, ndërkaq nuk u
bazua në kuptimin e tij të jashtëm...., duke i shkuar deri në fund argumentit të tij, deri
në atë masë që ai nuk përkon as me arsyen e shëndoshë.
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Ne, megjithatë, e pranojmë konstatimin e tij se Omeri ndryshoi rregullat Kur’anore si
rezultat i opinionit të tij, se rregullat mund të ndryshohen sipas rrethanave dhe kohës.
Sidoqoftë, ne hedhim poshtë pikëpamjen e tij se Omeri para së gjithash u bazua në
kuptimin e tekstit, dhe jo në atë që thuhet shprehimisht. Në vend të kësaj, ne i themi
atij se teksti i Kuranit dhe Sunetit nuk ndryshohen nëpër kohë. Kurani shprehimisht
thotë se edhe Profeti, s.a.v.a., nuk ka të drejtë të bëjë ndonjë ndryshim në lidhje me
tekstin. Allahu i Lartësuar thotë:
“Dhe kur iu thuhen ajetet Tona, që janë të qartë, atëherë flasin atas që nuk besojnë se
do të dalin para Neshë: ‘na e sjellë ndonjë Kuran tjetër ose ndryshoje!’ - Thuaj: 'Është
e paimagjinueshme që ta ndryshoj atë nga vetja, unë ndjek vetëm atë që më është
zbuluar, unë i druaj  vuajeve në Ditën e madhe, nëse nuk i bindem Zotit tim.’ " (10:15)

Edhe suneti i pastër i Profetit thotë:
"Ajo që Muhamedi e shënoi si hallall është hallall, dhe ajo që ai e shënoi si haram
është haram deri në Ditën e Madhe".

Megjithatë, sipas el-Dawalilit dhe atyre që e përkrahin dhe e ndjekin në lidhje me
ixhtihadin, rregullat ligjore ndryshojnë përgjatë kohës, kështu që, sipas tij, nuk ka
problem të ndryshohen dispozitat e Allahut me dispozita njerëzore, nëse këto
ndryshime drejtpërdrejt korrespondojnë me nevojat e njeriut .. Sigurisht, kjo është e
drejtuar kundër gjykimit të Allahut.

Midis tyre janë edhe disa sundimtarë myslimanë që thonë:
“Ndaleni agjërimin tuaj për të qenë më të fortë dhe më të fuqishëm se armiku juaj.
Nuk ka nevojë të agjërojmë në këtë kohë kur po luftojmë me prapambetjen, varfërinë
dhe injorancën. Agjërimi na pengon të jemi më produktiv. ” Ata ndalojnë poligaminë
sepse është një "shkelje dhe abuzim" i të drejtave të grave. Ka edhe nga ata që
besojnë se një grua në kohën e Muhamedit, s.a.v.a., trajtohej si një "pikë urine", por ne
tani i kemi emancipuar dhe i kemi dhënë atyre të drejtat të plota. "

Deklarata e mësipërme, e një presidenti të një shteti mysliman mund të interpretohet
se ai shikonte vetëm në aspektin kuptimor të tekstit dhe jo në kuptimin e tij literar.
Logjika e këtij presidenti është e ngjashme me logjikën me të cilën Omeri arsyetoi kur
presidenti tha:
"Tani është e nevojshme të barazohet pjesa në trashëgiminë e burrave dhe grave,
sepse Allahu i dha njeriut 2 pjesë në një kohë kur ai po siguronte familjen ndërsa
gruaja ishte joaktive. Sidoqoftë, sot, për shkak të arritjeve të mahnitshme, një grua
gjithashtu ndihmon për të mbajtur familjen e saj. "

Ai madje citoi rastin e gruas së tij që ndihmoi aq shumë vëllain e tij saqë falë kësaj ai
u bë ministër.

196



Ai (presidenti) lejon kurvërinë dhe thotë se është e drejtë personale e secilit, e kujtdo
që ka arritur moshën madhore vetëm me kushtin që të mos jetë rezultat i shtrëngimit
apo të bëhet profesion. Ai hapi kështu një qendër për kujdesin e fëmijëve të
paligjshëm, duke pretenduar se ishte një akt mëshirues ndaj atyre fëmijëve, të cilët
ishin varrosur më herët nga frika e varfërisë ose për shkak të zhgënjimit të prindërve
të tyre.

Është një gjë e çuditshme që një president i tillë admiroi personalitetin e Omer ibn
Hattabit duke e përmendur në disa raste atë me respekt të veçantë. Në një rast ai tha
se Omeri nuk mban përgjegjësi, i gjallë apo i vdekur, për ixhtihadin e tij, por se ai
(el-Dawalibi) do të mbajë përgjegjësi, i gjallë apo i vdekur.
Një herë tjetër, i vetëdijshëm se myslimanët mund të refuzojnë interpretimet e tij, ai
thotë:
"Omeri ishte ndër të parët dhe më të mëdhenjtë në kohën e tij që praktikoi ixhtihad.
Atëherë pse të mos praktikoj ixhtihad sot në kohët moderne, sepse Omeri ishte
udhëheqësi i kombit, dhe unë jam gjithashtu udhëheqësi i kombit. "

Edhe më e çuditshme është se si ky udhëheqës i shquari kombit e përmend
Muhamedin, s.a.v.a., meqë nga fjalimi i tij mund vërehet ironia dhe tallja. Në një nga
fjalimet e tij ai tha se Muhamedi, alejhi salatu ue selam, nuk e pranonte gjeografinë
elementare, duke aluduar në një hadith:

"Kërkoni njohuri, madje edhe në Kinë.", duke e konsideruar Kinën si pikën më të
largët të globit, duke shtuar, se Muhamedi, s.a.v.a. nuk ka mundur as ta imagjinoj  se
bota do të përparoj aq sa njerëzit do të fluturojnë me aeroplanë. Mund ta merrni me
mend se çfarë do të thoshte fodull nëse dikush t’i fliste këtij për uraniumin,
potsiumin, shkencat nukleare dhe armët laserike?
Unë personalisht nuk e fajësoj këtë njeri të mjerë i cili nuk kuptoi asgjë nga Libri i
Allahut dhe Suneti i të Dërguarit të Tij, dhe e gjeti veten papritmas duke sunduar një
vend në emër të Islamit, edhe nëse këtë e bënte përmes talljes së tij dhe duke
ndjekur qytetërimin perëndimor Ai donte ta bënte vendin e tij si një vend përparimtar
evropian me konceptin e tij të përparimit. Kështu ai vetëm ndoqi edhe shumë
presidentë dhe mbretër myslimanë që merrnin ndihmë, lëvdata dhe çmime nga
Perëndimi.

Ata madje i dhanë titullin "muxhahedin i madh". Unë nuk e kritikoj atë as për risitë e
futura në fe sepse nuk është asgjë e pazakontë. Nga secila gotë mund të derdhet aq
sa ka brenda saj. Nëse do të kritikoja dikë, do të ishin Ebu Bekri, Omeri dhe Osmani,
ngase ata që i hapën derën këtij lloji të ixhtihadit, të cilin sundimtarët umajad dhe
abasidë vetëm e përsosën. Kanë kaluar shtatë shekuj në aspiratën dhe dëshirën për
të fshirë të vërtetat themelore të Islamit, dhe ka arritur në atë pikë që një lider, Imami
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i Muslimanëve, të mbajë predikim në të cilin tallet me Profetin, s.a.v.a., dhe kjo kalon
pa kritika, as nga brenda e as nga jashtë.

Kjo është ajo që unë u them disa prej vëllezërve nga lëvizja islame: “Nëse i refuzoni
sundimtarët aktualë sot sepse ata nuk ndjekin tekstet origjinale, atëherë ju gjithashtu
duhet të refuzoni ata që filluan risitë përmes ixhtihadit të tyre, nëse jeni objektiv dhe
me të vërtetë doni të mbani anën e së vërtetës. " Por ata nuk më pranojnë, ata më me
ëndje më kritikojnë që guxova të krahasoja sundimtarët aktualë me kalifët e parë?

Përgjigja ime është e qartë, sundimtarët e sotëm janë vetëm një pasqyrim dhe
rezultat i pashmangshëm i veprimeve dhe sjelljeve të protagonistëve të historisë së
hershme.

Unë i pyes ata:
"A kanë qenë myslimanët që nga vdekja e Muhamedit, s.a.v.a., me të vërtetë të lirë
deri më sot?"
Ata përgjigjen: "Ju Shiat jeni ata që sulmoni dhe shpifni ndaj Sahabëve, dhe nëse vjen
dita kur pushteti është në duart tuaja, ne do t'ju djegim".
Unë them: "Allahu kurrë nuk do t'ju lejojë ta shihni atë ditë."
Allahu i Lartësuar thotë: “Shkurorëzimi lejohet dy herë, pas së cilës duhet të ketë
vendosje të harmonisë reciproke ose divorci në një mënyrë të bukur. Nuk ju lejohet të
merrni ndonjë gjë nga gratë tuaja, përveç nëse të dy keni frikë se nuk do të jeni në
gjendje të rrespektoni kufijt e përcaktuar nga Allahu. Atëherë nuk ka asnjë të keqe për
asnjërin prej tyre nëse ajo jep diçka për të bërë shpengimin e saj. Këto janë kufijtë e
Allahut dhe mos i tejkalojnë ato. Dhe ata që i kalojnë kufijtë e Allahut janë të
padobishëm.”
Nëse ai e lë të shkojë përsëri, atëherë ajo nuk mund të kthehet nëse nuk do të
martohet me një burrë tjetër. Pra, nëse kjo e lë atë të shkojë, atëherë nuk është mëkat
që ata të dy të kthehen te njëri -tjetri, nëse mendojnë se do t'u binden urdhërimeve të
Allahut; këto janë dispozitat e Allahut, i shpjegon Ai, për njerëzit që duan të dinë. " (2:
29-30)

Suneti i Profetit të Shenjtë sqaroi pa mëdyshje se një grua e tillë nuk i ndalohet një
burri përveçse pas tre divorceve. Pas kësaj ajo nuk i lejohet më atij, përveçse pasi
martohet me një burrë tjetër dhe divorcohet prej tij.
Vetëm atëherë është e mundur që burri i saj i parë t’i propozoi asaj martesë, si çdo
kandidatë tjerët. Ajo pastaj mund të pranojë ofertën ose ta refuzojë atë.

Omar ibn Hattabi, megjithatë, si në shumë çështje të tjera, shkelte kufijtë e Zotit,
ndryshoi urdhrin e Zotit me gjykimin e tij duke njoftuar se vetëm një divorc aktual
arrihet me tre deklarata, gruaja pastaj bëhet e paligjshme për burrin. Ai përsëri,
kështu, kundërshtoi Kuranin dhe Sunetin e Profetit.
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Në "Librin mbi shkurorëzimin", në "Kapitullin mbi tre shkurorëzimet", përmes Ibn
Abasit Muslimi raporton se: Shkurorëzimi i trefishtë në kohën e Profetit, paqja qoftë
mbi të, Ebu Bekrit dhe dy vitet e kalifatit të Omer ibn. Hattabi u njoh si një
shkurorëzim, atëherë Omer ibn Hattabi tha:
“Njeriut i ngutet të arrijë diçka ndërsa i kërkohet të jetë i durueshëm. Ne do të
ofrojmë lehtësime për ta. Dhe kështu veproi ”.

Për Zotin, sa e çuditshme që një kalif mund të ndryshojë gjykimin e Allahut në
praninë e sahabëve dhe që ata pajtohen me të në gjithçka që ai bën dhe thotë.
Askush nuk e kundërshtoi atë dhe nuk pyeti për asgjë. Ne jemi ende të udhëhequr
nga ata njerëz të varfër për të besuar se njëri prej sahabëve i tha Omerit: "Pasha
Allahun, nëse vërejmë ndonjë devijim tek ju, ne do të ngrihemi kundër jush me
shpatat tona". Kjo është një deklarim i rremë i krijuar për të na mashtruar se si kalifi e
vlerësonte lirinë dhe demokracinë.
Sidoqoftë, historia të gjitha këto i hedh poshtë me lehtësi, duke shpalosur gjithçka që
ka ndodhur, kështu që pretendimet dhe fjalët e tyre nuk kanë kuptim nëse veprat janë
në kundërshtim të plotë me to. Ose ata, mbase, mendojnë se devijimi është veti e
Kuranit dhe sunetit, ndaj Omeri qe ai që i korrigjoi dhe i zbukuroi ato, prandaj ne
kërkojmë strehim tek Allahu nga marrëzitë e tilla.

Isha në Kafsa, ku shpesh u jepja këshilla atyre që u divorcuan nga gratë e tyre të
mjera duke thënë tri herë rresht në një frymë: "Ti je e ndaluar për mua, ti je e ndaluar
për mua, ti je e ndaluar për mua ". Ata do gëzoheshin sa herë që u shpjegoja urdhërat
e sakta të Zotit, në të cilat kalifët nuk i kishin ngatërruar. Ndërsa ata që pretendonin
se ishin të ditur i frikësuonin ata duke u thënë se për shiat gjithçka është hallall.
Mbaj mend që njëri prej tyre po debatonte me mua në një mënyrë të sjellshme, duke
më thënë: “Nëse halifët tanë të parë, si në rastin e Omerit, ndryshuan dispozitat e
Zotit dhe sahabët e tjerë ranë dakord me ta, pse Hz. Imam Aliu nuk e ndaloi
udhëheqësin tonë Omerin?

Unë iu përgjigja me përgjigjen e vetë Aliut kur kurejshët e shpifën se ai ishte një njeri
trim, por se ai nuk dinte ta drejtonte luftën. Ai pastaj u tha atyre: “Allahu i bekoftë! A
është ndonjëri prej më i zjarrtë se unë në luftë dhe më me përvojë se sa unë? Jam
futur në luftë në moshën njëzetvjeçare. Edhe ketu jam! Tani jam mbi të
gjashtëdhjetat. Por nuk mund të bëshë luftë të suksesshme me njerëz (ushtarë) që
nuk janë të vendosur. ”
(Shtegu i elokuencës, fjalimi 27.)

A ishte ndonjë nga muslimanët me gjithë mend në anën e Hz. Aliut, përveç ithtarëve
të tij (shiave), të cilët besonin në imametin e tij? Ai e kundërshtoi Omerin në çështjen
e martesës muta dhe në çështjen e bidatit sa i përket namazit të teravisë, dhe
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shprehu kospajtimin e tij ndaj ndryshimit të çdo dispozite hyjnore nga Ebu Bekri,
Omeri dhe Osmani.
Por pikëpamjet e tij u pranuan vetëm nga mbështetësit e tij. Muslimanët e tjerë
inicuan trazira dhe luftëra kundër tij, do ta mallkonin dhe do të bënin gjithçka për ta
eleminuar dhe fshirë kujtimin për të.

Nuk ka dëshmi më të fortë për këtë sesa kundërshtimi dhe qëndrimi i tij heroik ndaj
Abdurrahman ibn Awf-it kur ai u thirr dhe më pas duke e emëruar Aliun për  si kalif,
pas vdekjes së Omerit, duke i atribuar atij, ndër të tjera, se ai duhej të ndiqte rrugën e
dy paraardhësve të tij,  Ebu Bekrit dhe Omerit. Aliu e refuzoi këtë me fjalët e
mëposhtme:
"Unë do të gjykoj vetëm nga Libri i Allahut dhe Suneti i Profetit".

Për shkak të kësaj, ata e refuzuan atë dhe zgjodhën Osman ibn Affan, i cili pranoi të
sundonte në bazë të Sunetit të dy kalifëve të parë. Kur Aliu nuk mund të bënte asgjë
kundër Ebu Bekrit dhe Omerit ndërsa ata ishin të vdekur, atëherë çfarë mund të bënte
ai derisa ata ishin gjallë?
Kështu që sot kemi situatën që Ehli Sunneti dhe xhemati refuzoi të ndiqte portën e
qytetit të diturisë pas vdekjes së Profetit, atij që ishte më i dituri pas Profetit, i cili e
mbante mend tërë Kuranin. dhe Sunetin e Profetit dhe në vend të tij pranoi të ndiqte
Malikun, Ebu Hanifen, Shafiun dhe Hanbelin. Ata i imituan pararendësit e tyre në të
gjitha çështjet e besimit, nga lutja e deri në kontratat martesore.

Ata për asnjë çështje nuk iu drejtuan Hz. Aliut. Imamët e tyre të hadithit Buhariu dhe
Muslimi bënë të njëjtat gjëra sa i përket hadithit. Do të gjeni se ata transmetuan
qindra hadithe nga Ebu Hurejra, Ibn Omeri, Al-Akra'a, Al-A'raxha dhe të tjerë afër dhe
larg, dhe vetëm disa hadithe nga Imam Aliu, gjëra të cilat i atribuohen atij dhe në të
cilat zhvlerësohet dinjiteti i Ehli bejtit, a.s.  Ata nuk janë të kënaqur me ta (Ehli Bejtin),
dhe secilin nga ndjekësit e tyre të sinqertë (shiat) duke i etiketuar si jobesimtarë. I
merëtojnë me emra si "rafidi" (apostatë) dhe emra të tjerë nënçmues.

Megjithatë, është e vërtetë, , se mëkati i vetëm i pasuesve të Aliut është të qenit në
anën e tij, i cili mënjanua dhe izolua gjatë kohës së tre kalifëve. Përveç kësaj, ai u
mallkua dhe për shkak të tij u luftua në kohën e Omajadëve dhe Abasidëve. Çdokush
që ka njohuri për historinë do t'i kuptojë këto të vërteta dhe fakte të qarta dhe do të
kuptojë se sa intriga dhe lufta kundër Aliut u nxitën nga motivet e liga të brendshme
kundër tij, familjes së tij dhe përkrahësve të tij.
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Osman ibn Affan ndjek praktikën e dy kalifëve para tij, duke
kundërshtuar tekstet e qarta

Ndoshta Osmani e kishte me gjithë mend, kur, në prag të emërimit të tij si kalif,
premtoi dhe u betua se do të ndiqte sunetin e dy kalifëve të parë Ebu Bekrit dhe
Omerit, se do të gjykonte në bazë të mendimit të tij personal ashtu siç kishin bërë
ata, se edhe ai do të ndryshonte tekstin e Kuranit dhe Sunetit siç bënë ata.

Kushdo që studion stilin e tyre të jetës dhe punën e tyre, gjatë sundimit të tij, do të
zbulojë se në ixhtihadin personal ai shkoi shumë më tej se dy paraardhësit e tij,
madje deri në atë pikë sa njerëzit kishin harruar ixhtihadin e dy kalifëve të parë, Ebu
Bekrit dhe Omerit. Unë nuk dëshiroj më ta shtyj këtë temë, e cila u mbështet me
material të gjerë nga literatura historike e datave më të vjetra dhe më të reja, dhe që
ka të bëjë me risitë e Osmanit, nga të cilat ishin aq shumë saqë njerëzit u ngritën
kundër tij dhe e likuiduan atë. Si zakonisht, unë do të citoj disa shembuj që do të
mjaftojnë për kërkuesin e së vërtetës, për të kuptuar se cilët ishin ata që mbështetën
interpretimin personal dhe risitë e futura në besimin e Muhamedit, s.a.v.a.

Muslim në Sahihun e tij në Librin e Lutjes së Udhëtarëve, tregon se Aishja tha:
“Fillimisht Allahu e bëri obligativ namazin me dy farze, mandej e plotësoi atë në katër
reqatë për ata që falen në vendin e tyre të qëndrimit, ndërkaq për ata që nuk janë
udhëtarë e fiksoi në 2 reqate, në pajtim me dispozitën e parë. "

Në libërin e njëjtë, Muslimi raporton përmes Yala ibn Umejes, i cili tha:
"Unë i thashë Omer ibn Hatabit:" Nuk ka dëm në shkurtimin e namazit nëse keni frikë
nga fitnet e jobesimtarëve, por tani njerëzit besojnë. " Omeri tha: "Kjo është pikërisht
ajo që e pyeta Resulullahun, dhe ai u përgjigj:’Kjo është mirësi e Allahut që u ka
dhuruar në formën e lëmoshës, prandaj pranoje lëmoshën e Allahut. "

Muslim gjithashtu transmeton në Sahihun e tij në Librin e Shkurtimit të Lutjes së
Udhëtarëve, nga Ibn Abasi:
“Përmes gjuhës së të Dërguarit, s.a.v.a., Allahu ka paraparë 4 reqate për ata që janë
në vendin e tyre të qëndrimit, 2 reqatë për udhëtarët dhe në 1 reqatë në gjendje frike
(nga armiku).

Muslim gjithashtu raporton përmes Anes ibn Malik i cili tha:
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"Sa herë që i Dërguari i Allahut udhëtonte në distancën prej 3 farsahve, ai e
shkurtonte lutjen në 2 rekate, derisa të kthehej". Unë pyeta: "Sa kohë qëndroi në
Mekë?" Ai u përgjigj: "Dhjetë ditë".

Nga hadithet e mësipërme të transmetuara në Sahihun e Muslimit, është e qartë se
ajeti i nderuar i cili u zbrit posaçërisht për të shkurtuar lutjet në udhëtim, u shpjegua
nga i Dërguari i Allahut si mëshirë dhe dhuratë e Tij ndaj besimtarëve, dhe i detyroi
ata ta pranonin atë si të tillë. Kjo hedh poshtë pretendimet e El-Dawalit, dhe atyre si
ai, që bëjnë argumente në favor të Omerit me qëllim të mbulimit të gabimeve të tij
duke pretenduar se ai po shikonte thelbin e vetë kuptimit dhe jo aspektin formal.

I Dërguari i Allahut e mësoi atë nëpërmjet shpalljes se si të shkurtonte lutjen. Omeri
shprehu habinë e tij që këto dy tekste nuk morën parasysh arsyet e nxjerrjes së
dispozitës për shkurtimin e lutjeve, dmth. që lutja mund të shkurtohet gjatë rrugës
dhe kur nuk ka ndonjë rrezik nga armiku. Kështu Omeri dha një fetva e cila është e
ndryshme nga ajo që el-Davalibi dhe dijetarët e Ehli Sunetit pranuan më vonë, e
megjithatë ata kërkojnë një justifikim për të, për shkak të rrespektit që kanë ndaj tij .

Por le të kthehemi tek osman ibn Afan. Ai ishte i detyruar të vepronte sipas mendimit
të tij dhe gjykimit të tij në mënyrë që të hynte në rrethin e "kalifëve hulefai
rashidinëve". Ai shkoi aq larg sa që e bëri lutjen në rrugë me katër reqate, duke
ndryshuar rregullin e dy reqatëve, siç e kishte urdhëruar Allahu.
Shumë herë merresha me mendimin se çfarë iu desh Osmanit të vepronte kështu,
cilat ishin argumentet e tij për këtë. Pastaj arrita në përfundimin se e gjithë kjo bëhej
për tu ekspozuar para fisit Beni Umeja si shumë më i devotshëm dhe se i frikësohet
Allahut më shumë se të gjithë paraardhësit e Muhamedit, Ebu Bekrit dhe Omerit.

Muslim në "Kapitullin mbi Lutjen e udhëtarëve dhe shkurtimin e Lutjeve në Mina",
përmes Salem Abdullahut, të cilin ai e transmetoi nga babai i tij, i cili raportoi se i
Dërguari i Allahut e falte lutjen dykreqatëshe të udhëtarëve në Mina dhe gjetkë, ashtu
si Ebu Bekri dhe Omeri. Osmani gjithashtu e bëri këtë në fillim në kalifatin e tij, dhe
pastaj kaloi në namazin e katër rekateve. "

Gjithashtu te Muslimi transmetohet se Zuhriu tha:
"Unë i thash Urvit,’Pse Aishja kryen namaze të plota (katër rekate) gjatë rrugës? "Ai u
përgjigj:" Ajo e interpretoi këtë çështje në të njëjtën mënyrë si Osmani. '"

Kjo tregon sesi feja e Allahut është bërë subjekt i interpretimit dhe komentimeve
personale.
Osmani gjithashtu shprehu mbështetjen e tij për qëndrimin e Omerit në lidhje me
ndalimin e mut'a haxhit dhe martesës mut'a (haxhi i kombinuar me umre dhe
martesë të përkohshme).
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Buhariu në Sahihun e tij në "Librin e Haxhit", në "Kapitullin mbi Tamatun dhe Igran",
transmeton nga Merwan ibn Hakim, i cili tha:
"Unë pashë Osmanin dhe Aliun. Osmani i ndaloi njerëzit të kryenin Haxh tamattu dhe
Haxh kiran. Kur Aliu e pa këtë, ai përgatiti ihramin për Haxhin dhe Umren së bashku
me fjalët, "Lebbek për Umren dhe Haxhin", dhe ai tha, "Unë nuk do ta braktisi Sunetin
e Profetit për kënaqësinë e askujt."

Muslim gjithashtu transmeton në "Librin e Haxhit" në "Kapitullin mbi Lejueshmërinë e
Mut'a", nga Said ibn Musayb, i cili tha:
"Osmani dhe Aliu u takuan në Usfahn. Osmani e ndaloi mutën të vdiste, kur Aliu i tha:
'Çfarë dëshiron të bësh për gjërat për të cilat i Dërguari i Zotit dha gjykimin e tij
përfundimtar, dhe tani ju e ndaloni atë?' Osmani tha: 'Na lër!' ai u përgjigj: ‘Nuk mund
t’ju   lë për këtë.’ Kur Aliu e pa këtë, ai përgatiti ihramin për umre dhe haxh së bashku. ”

Po, ishte Ali ibn Ebu Talib ai që nuk mund ta braktiste Sunetin e Profetit për hatrin e
asnjë njeriu. Historia e dytë ilustron dialogun midis Aliut dhe Osmanit. Fjalët e
Osmanit, "Na lini rehat", tregojnë se ai nuk do të dëgjonte askënd, edhe sikur të sillte
dëshmi nga kusheriri i tij, s.a.v.a. Rrëfimi është shkurtuar sepse mund të shihet se
diçka është lënë jashtë midis fjalive: "Aliu u përgjigj:" Nuk mund t’ju lë në këtë. ‘ " dhe
fjalisë: "Kur Aliu e pa këtë.", na shfaqë mangësinë të cilën duhet sqaruar rreth asaj se
çfarë kishte parë Aliu?

Nuk ka dyshim se kalifi, pavarësisht paralajmërimeve të Aliut për Sunetin e Profetit,
mbeti më i lidhur me pozicionin e tij edhe pse ishte në konflikt me traditën e Profetit.
Prandaj, ai u ndaloi njerëzve haxhin mut'a, gjë që Aliu e kundërshtoi atë dhe u
përqëndrua në haxh dhe umre.
Osman ibn Affan gjithashtu imponoi mendimin e tij të lirë në disa pjesë të namazit
dhe nuk lexoi tekbir para se të binte në sexhde dhe pasi të ngritej nga sexhdeja.

Imam Ahmed ibn Hanbel në Musnedin e tij, vëll. 4, f. 440, transmeton përmes Imran
ibn Huseinit i cili tha:
“Unë u luta një herë pas Aliut dhe më kujtoi lutjen që bëra me Profetin dhe dy halifët e
parë. ’Ai më tej thotë:‘ Unë shkova dhe u luta me të, dhe ai kryente tekbir çdo herë që
bënte sexhde dhe e ngrinte kokën nga ruk'u. 'E pyeta:' O Ebi Nexhid! Kush ishte i pari
që e braktisi këtë? ’Ai i tha:‘ Osmani, kur u plak dhe kur zëri i tij u dobësua, ai pushoi
së marrë tekbirin.”

Po, në këtë mënyrë Suneti i Profetit u refuzua, ndërsa u pranua Suneti i kalifëve,
sahabëve, mbretërve, Umajadëve dhe Abasidëve dhe i të tjerëve nga të cilët u futën
këto risi. Dhe çdo risi çon në devijim, dhe çdo devijim çon në Zjarr, siç tha bartësi i
Mesazhit, s.a.v.a.
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Si rezultat, ne shohim sot forma të ndryshme lutjesh midis muslimanëve. Ju
mendoni se ata janë si një, por zemrat e tyre janë të ndara. Do të shihni disa të
përkulen me duart poshtë, të tjerë me duart e lidhura në pjesën e sipërme të gjoksit,
ose në zemër, dhe një të tretën me duart e tyre të lidhura në kërthizë.

Për më tepër, disa mbledhin këmbët, të tjerët i zgjerojnë, të tjerët i bashkojnë. Dhe
secili prej tyre mendon se ka të drejtë. Nëse pyesni ndonjërën prej tyre për këtë, do
t'ju thuhet:
"Vëllai im, të gjitha këto janë forma të ndryshme, mos i kushtoni vëmendje asaj, por
adhuroni ashtu siç dëshironi, sepse gjëja më e rëndësishme është që ju të faleni".

Po, kjo është e vërtetë deri diku, sepse në të vërtetë lutja është gjëja më e
rëndësishme. Sidoqoftë, është e rëndësishme që lutja të jetë, lutja sipas të Dërguarit
të Allahut, sepse ai tha: "Lutuni ashtu siç më shihni mua duke u lutur". Prandaj është
shumë e rëndësishme që ne të hetojmë sesi falej e lutej i Dërguari i Allahut, sepse
lutja është shtyllë e besimit.

Osmani ishte njëri prej atyre, prej të cilit turpëroheshin edhe engjëjt e Mëshirëplotit.
El-Baladhuri në vëllimin. 5, f. 54, të veprës së tij Ashabul Ashraf thotë:
“Kur lajmi për vdekjen e Ebu Dherit arriti tek Osmani në Radbha, ai tha:" Allahu im, ki
mëshirë për të! Për të cilën Amar ibn Jasiri tha: ‘":’Po, Allahu i tregoi atij mëshirë nga
ngarkesa jonë! 'Osmani i tha Ammarit,' O ti që kafshon babait tënd për penisin!
Mendon se jam i pikëlluar për persekutimin e tij? '
Pastaj urdhëroi që edhe ai të burgosej duke i thënë: ‘Gjithashtu edhe ti në vendin e tij.’
Kur ata ishin gati të niseshin, Benu Mahzum iu afrua Aliut dhe i kërkoi të fliste me
Osmanin për Ammarin. Aliu ai i tha: ‘O Osman! Kini frikë Allahun! Ju dëbuat një
musliman të drejtë dhe ai u shkatërrua për shkak se e dërgove në internim. Tani doni
ta përndiqni një tjetër si ai?
Ata shkëmbyen disa fjalë, deri sa më në fund Osmani i tha: "Ti meriton të internohesh
më shumë se Amari." Aliu i tha, "Bëje këtë nëse dëshiron." Muhaxhirët pastaj shkuan
te Osmani dhe i thënë: "Nëse dikush flet për ju është shumë e padëshirueshme që ju
ta përndiqni atë." Pas kësaj, ai hoqi urdhrin e tij për internimin e Amarit. "

Gjithashtu në Tarihun e Jakubit, vëll. 2, f. 147, ai rrëfen se Ammar ibn Jasir ia fali
Mikdadit namazin e të vdekurit dhe e varrosi pa e informuar Osmanin, në përputhje
me testamentin e Mikdadit. Osman u zemërua në Ammarin duke i thënë:
“Mjerë për djalin e një gruaje të zezë! Doja ta dija për këtë ”.

A është e mundur për dikë që është kaq modest, saqë edhe engjëjt turpërohen prej tij,
të jetë kaq bastard në adresimet e tij ndaj sahabeve më të mirë?
Osmani, megjithatë, nuk u mjaftua vetëm me fyerjen e Ammarit dhe mallkimin e tij.
Në një rast tjetër, Osmani urdhëroi shërbëtorin e tij të kryqëzonte këmbët dhe krahët,
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dhe pastaj e goditi me shkelm në testikuj, duke ia thyer ato. Ndërsa ishte i vjetër dhe i
dobët, ai humbi vetëdijen.
(El-Baldahuri, Ansabul Eshraf, vëll. 5., fq. 49.; el-Isti'ab, vëll. 2., fq. 442.; Ibn Kutejba në
el-Imama vel Sijasa, vëll. 1., fq. 29.; Ibn Abi'l-Hadid, Sherh
Nehxhul-belaga; el-Akdul-Ferid, fq. 239.; Ibn Abdul Rabbih, vëll. 2., fq.
272.)

Kjo ngjarje është e njohur për historianët, pasi një grup sahabësh regjistruan shumë
ngjarje të ngjashme dhe i kërkuan Ammarit t'u tregonte atyre për fatkeqësinë e tij.
Osmani bëri të njëjtën gjë me Abudullah ibn Mes'udin kur ai kaloi pranë tij ndërsa ai
(Osmani) ishte gjithashtu me një nga bashkëluftëtarët e tij Abdullah ibn Zema-in'. Ky i
fundit e kapi Abudullah ibn Mes'udin, e solli te dera e xhamisë dhe pastaj e rrëzoi në
tokë, duke i thyer njërën brinjë.
(El-Baldahuri, Ansabul Eshref, el-Wakidi, Ta'rih Jakubi, vëll. 2., fq. 147., Sharh
Nahxhul-belaga, Abi'l Hadid, vëll. 1., fq. 237.)

E gjithë kjo ishte vetëm sepse Abdullah ibn Mes'udi shprehu kundërshtimin e tij ndaj
Osmanit i cili i shpërndau thesaret myslimane klanit të korruptuar të Ben Umejes pa
ndonjë llogari.
Kështu filloi revolta kundër Osmanit, ngjarjet zgjatën deri në vrasjen e tij nga masat,
të cilat madje penguan varrosjen e tij për tre ditë. Katër burra nga Benu Umayy
erdhën për t’ia falur namazin e të vdekurit, por u refuzuan nga sahabët dhe masat.
Njëri prej tyre tha:

“Varroseni atë, sepse Allahu dhe engjëjt e tij i dërguan salavate atij”. Ata u përgjigjën:
"Jo, për Allahun ai kurrë nuk do të varroset në varrezat myslimane!" Më në fund, ai u
varros në "Hars Kavkab", një vend ku hebrenjtë varrosnin të vdekurit e tyre. Kur
Umajadët erdhën përsëri në pushtet ata zgjeruan varrezat dhe e bënë atë pjesë të
Bekijes.
Ky është një raport i shkurtër nga materiali historik për tre kalifët: Ebu Bekrin, Omerin
dhe Osmanin. Edhe pse kjo është vetëm një përmbledhje e shkurtër, qëllimi ynë është
të jemi konciz, të heqim velin nga virtytet e deklaruara të padiskutueshme të disa
njerëzve. Ata kurrë nuk kanë pasur tipare të tilla për një ditë të vetme në jetën e tyre.
Këtu lind një pyetje e hapur: Çfarë do të bëjë Ehli Sunneti dhe Xhemati me këto
argumente dhe fakte?

Për dijetarët dhe njerëzit që janë të vetëdijshëm për Allahun, përgjigjja është kjo:
Nëse i dini të gjitha këto, mos kundërshtoni, sepse e gjithë kjo është verifikuar në
Sahihët tuaj pavarësisht përpjekjeve të tyre për ta errësuar atë. Në këtë mënyrë, ju do
të thyeni mitin mbi hulefai Rashidinët - kalifët e besimtarëve.
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Nëse, nga ana tjetër, i mohoni dhe shprehni dyshime në vërtetësinë e tyre, atëherë i
keni mohuar Sahihët tuaj që për ju janë plotësisht të besueshëm. Duke vepruar
kështu, ju atëherë keni thyer të gjithë besimin tuaj.
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Mbi Kalifatin

Kalifati! Çfarë dini për kalifatin? Është diçka që Allahu ia ka dërguar si tekst të qartë
këtij umeti. Dhe kjo e ndau umetin për shkak të të uriturve dhe të eturve ndaj tij. Për
shkak të tij u derdh gjak i pafajshëm dhe myslimanët u shpallën jobesimtarë, ai i
joshi ata dhe i distancoi ata nga rruga e drejtë dhe i bëri ata të hyjnë në zjarr. Ne do të
duhet të bëjmë një studim dhe pavarësisht vëllimit të materies, ne do të përpiqemi të
zbulojmë intrigat dhe devijimet e brendshme në kalifat, të cilat filluan të lindin pak
para vdekjes së Profetit dhe që vazhduan rrjedhën e tyre pas vdekjes së tij.

Gjëja e parë që ka përparësi është lidershipi midis arabëve. Dhe kjo gjë ishte shumë e
rëndësishme në çdo periudhë. Ju do t'i shihni ata t'i japin përparësi udhëheqësit të
një fisi ose klani mbi veten e tyre. Ata nuk vendosin asgjë pa to, nuk ndërmarrin asnjë
veprim as nuk kundërshtojnë para tyre.

Kreu ose udhëheqësi i klanit është zakonisht më i lumturi midis tyre, më i mësuari në
të gjitha gjërat dhe më fisniku në origjinë dhe karizëm personale. Rezulton se ky
udhëheqës në trajtimin e klanit tregon mençuri, pjekuri, guxim, njohuri për çështjet
dhe ngjarjet aktuale. Pastaj maturia dhe butësia ndaj mysafirëve si dhe të gjitha
virtytet e tjera të lavdërueshme. Shpesh ky liderdhip është i trashëgueshëm dhe nuk i
nënshtrohet zgjedhjeve. Ne gjithashtu gjejmë se fiset dhe klanet, megjithë pavarësinë
e tyre, të gjithë i nënshtrohen udhëheqjes së një fisi që mund të jetë më i madh në
numër dhe pasuri dhe ky fis më i madh ka heronjtë e tij luftëtarë që mbrojnë fiset e
tjera më të vogla që janë nën sovranitetin e tyre. Një shembull i kësaj është fisi
Kurejsh që fitoi udhëheqje mbi fiset e tjera arabe që ua lanë sovranitetin e tyre sepse
ata kishin privilegjin dhe detyrën për të ruajtur shtëpinë e Allahut, Qaben.

Kur erdhi Islami, i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., e pranoi këtë sistem të organizimit deri
diku. Ai do të dinte të zgjidhte emisarë midis udhëheqësve ose njerëzve të respektuar
në fise dhe ata do të ishin të dërguarit e tij në ato fise, pasi të pranonin Islamin. Ndër
të tjera, ata drejtonin lutjet, mblidhnin zeqatin dhe ishin një mjet komunikimi midis atij
fisi dhe atij.
Pastaj, me vullnetin e Allahut, Muhamedi, s.a.v.a., themeloi një shtet islam, ligjet dhe
rregulloret e të cilit u bazuan në Zbulesën (Shpallje). Kështu janë ligjet shoqërore dhe
individuale siç janë kontratat e martesës, divorcet, kontratat e shitjes, dhënia, marrja,
trashëgimia, zekati dhe gjithçka tjetër që kishte të bënte me jetën individuale dhe
shoqërore. Në tërësi, në luftë dhe në paqe, si dhe ritualet, e gjithë kjo ra nën
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patronazhin e ligjeve të Allahut. Dhe detyra themelore e Profetit ishte të siguronte
zbatimin dhe ndryshimin e këtyre ligjeve.

Është e natyrshme që Profeti persiaste kë të zgjidhte si pasardhës të tij për këtë rol
të rëndësishëm, sepse ishte udhëheqja e të gjithë umetit. Është gjithashtu e
natyrshme që çdo lider i shtetit (nëse kujdeset për njerëzit e tij) t'i kushtojë vëmendje
të veçantë zgjedhjes së një personi për ta zëvendësuar atë në çdo rast kur ai
mungon. Ai person duhet të jetë shembull ose ndonjë bashkëpunëtor tjetër i ngushtë
i cili është i pranishëm, kur të tjerët mungojnë. Është e natyrshme që komisari i tij të
njihet mirë nga të gjithë ministrat, si dhe nga i gjithë populli.
Arsyeja nuk mund të besojë se i Dërguari i Allahut ishte i pakujdesshëm kur është
fjala për gjithë këto çështje. Nuk ka asnjë dyshim se ky ishte një nga pikat kryesore
në të menduarit e tij për të ardhmen e Shtetit islamik. Gjithashtu nuk ka dyshim se
disa hadithe të drejtpërdrejta në lidhje me trashëgiminë e kalifatit iu nënshtruan
kufizimeve të vendosura nga hadithet e imponuara, të cilat interpretuan të drejtën për
kalifat si çështje të konsultimit të ndërsjellë - shura.

Kështu ata u kujdesën që të kundërshtonin në çdo mënyrë tekstin që specifikonte
dhe identifikonte kalifin. Pjesë e këtyre përpjekjeve ishte zhvlerësimi me vetëdije i
shenjtërisë së Profetit, s.a.v.a., si akuzat kundër tij se ai ishte në halucinacione. Ky
degradim i tij u drejtua gjithashtu edhe ndaj personit që ai e kishte zgjedhur si
komandant të përgjithshëm, Usama ibn Zejdit. Me këtë ata dëshmuan se ai është
shumë i ri dhe se nuk është i denjë të jetë komandant i një ushtrie të tillë.
Ata gjithashtu mbollën dyshimin për vdekjen e të Dërguarit të Zotit në mënyrë që ajo
të bëhej shkak i konfuzionit, për pasojë njerëzit ishin përmbajtur t’i betohen
trashëgimtarit të vërtetë të cilin vetë Profeti e kishte caktuar. Si pjesë e përpjekjeve të
tyre, një rast mund të citohet menjëherë pas vdekjes së Profetit, s.a.v.a., kur ata
shfrytëzuan rastin e preokupimit të Aliut me përgatitjen e funeralit të Resulullahut
dhe zgjodhën me nxitim një kalif që u përshtatej atyre në Sakifa.

Ata vazhduan me dhunë dhe kërcënikme ndaj njerëzve në mënyrë që ta japin betimin
dhe ta legjitimojnë kalifin e ri. Kështu ata filluan me eliminimin e çdo kundërshtimi në
planin politik. Filloi me një qasje të vrazhdë dhe aspak tolerante ndaj kujtdo që do të
anulonte kontratën e besnikërisë ndaj kalifit të ri ose që do të nënkuptonte ndonjë
shenjë dyshimi në ligjshmërinë dhe legjitimitetin e tij, edhe nëse ishte fjala për vajzën
e Profetit, Fatimen.
Kufizimet mbuluan fushat e tjera të veprimit. Ai u ndaloi njerëzve të transmetojnë
publikisht hadithet e Profetit fisnik, në mënyrë që tekstet e qarta të mos i bëhen
publike popullit, i cili ishte rebeluar. Kjo bëhej me çdo çmim, madje edhe nëse
nënkuptonte vrasjen e individëve ose grupeve të tëra. Fushata për ngulfatjen e çdo
kundërshtimi bëhej nën pretekstin e parandalimit të trazirave dhe braktisjes së fesë.
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E gjithë kjo është e njohur për ne nga ato që kanë regjistruar historianët, megjithëse
disa janë përpjekur ta fshehin të vërtetën me ndihmën e haditheve të fabrikuara ose
shpjegimeve dhe arsyetimeve të motivuara. Por informacioni sekret ka dalë në dritë,
falë kohës dhe përpjekjeve të hulumtuesve.
Disa historianëve mund t’iu falet se kishin blerë informacione nga burimet e hershme
të përshkruara në rrethana të veçanta politike dhe shoqërore, të shkaktuara nga
përçarje të mëdha, pas të cilave Beni Umeje mori kalifatin dhe u nis për të ndarë
thesaret kombëtare dhe pozicionet shtetërore me disa sahabë dhe pasues që mund
t’i punësonin dhe bënin për vete.

Disa historianë, nga ana tjetër, janë mbështetur në këto burime duke i konsideruar si
të mirëqena ose nuk kanë qenë në dijeni të tradhtive të tyre dhe tinëzisë së tyre që
kanë fshehur në zemrat e tyre. Rezultati është një përzierje e traditave autentike dhe
të fabrikuara, kështu që për një studiues serioz ishte bërë e vështirë të gjejë të
vërtetën.
Është me rëndësi qenësore që lexuesit dhe studiuesit të kenë qasje në këto fakte
sepse me këtë ata do t’i mësojnë disa çështje dhe do të marrin disa përgjigje nga të
cilat do të pasurohen me fakte që do t’i shpiejnë në njohjen e të vërtetës.
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Pyetjet dhe përgjigjet e pashmangshme për secilin hulumtues

Në adresën time më erdhën letra të shumta, në të cilat u parashtruan pyetje të
rëndësishme të cilat tregojnë dëshirën e lexuesve të nderuar për një hulumtim më
intensiv në mënyrë që të arrihet tek e vërteta. Në disa prej tyre u përgjigja e disave jo.
Jo, jo për shkak të mungesës së interesimit, por sepse përgjigjet për to janë dhënë
tashmë në librat e mi: "Kështu u bëra i udhëzuar" dhe "Në shoqërinë e dashamirëve të
së vërtetës".
Për të mirën e përbashkët në këtë kapitull do t'i botoj ato bashkë me përgjigjet.
Lexuesi do të vërejë, megjithatë, se disa ngjarje dhe hadithe tashmë janë analizuar në
një nga tre librat e mi. Unë me dashje do ta përsëris këtë, duke ndjekur kështu
shembullin e Kuranit të Shenjtë i cili përsërit disa ngjarje pa pushim me qëllim që të
mbetet në kujtesën e besimtarëve për të pasur sa më shumë dobi prej tyre.

Pyetja 1: Nëse i Dërguari i Allahut do të dinte për konfliktet dhe përçarjet që do t'i
binin umetit pas tij për shkak të kalifatit, pse nuk e emëroi një kalif?

Përgjigje: Ai zgjodhi pasardhësin e tij pas haxhit lamtumirës dhe ky ishte Ali ibn Ebi
Talibi. Ai u bëri thirrje shokëve të tij që të dëshmojnë këtë akt. Ai e dinte se umeti do
ta injoronte këtë dhe do të t’i kthehej gjurmëve të të parëve të tyre.

Pyetja 2: Si ndodhi që asnjë nga sahabët nuk e pyeti Profetin për trashëgiminë, kur
ata e pyetën për gjithçka?

Përgjigje: Ata e pyetën dhe ai u përgjigj: Allahu i Lartësuar tha: "Çdo gjë vendoset
vetëm nga Allahu!" (3/154). Ata e pyetën nëse kanë ndonjë zgjedhje në këtë çështje?,
dhe se ai iu tha: “Mbrojtësit tuaj janë vetëm Allahu, i Dërguarit i Tij dhe besnikët që
bëjnë ruku dhe japin zeqatin (5/56).

Ata  pyetën dhe ai iu tha: “Sigurisht se ky është vëllau im, trashëgimtari im dhe kalifi
im pas meje.”

(Tarih Taberi; Ibn Asir, Tarih, “Poglavlje upozori svoje bliske rođake i svoju
porodicu”)

Pyetja 3: Pse disa nga sahabet shprehën nmospajtimin e tyre me të Dërguarin e
Allahut kur ai synoi të shkruante testamentin i cili do t’i shpëtonte nga devijimet,
ndërsa nëv end të kësaj ata deklaruan se ai është në halucione?
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Përgjigje: Disa sahabë dolën kundër Profetit kur ai donte t'u shkruante atyre diçka që
do t'i shpëtonte nga devijimi, dhe në vend të kësaj ata thanë se ai në halucinacione
sepse e dinin se ai donte të diktonte emrin e Ali ibn Talibit si pasues në udhëheqje.
meqenëse, i Dërguari i Zotit u tha atyre këtë më herët gjatë haxhit lamtumirës se
kushdo që i drejtohet Librit të Allahut dhe Ehli Bejtit nuk do të humbasë kurrë.

Ata e kuptuan, pra, se përmbajtja e testamentit do të ishte e njëjtë, sepse Aliu ishte
kreu i Ehli Bejtit. Në vend të kësaj, ata thanë se Profeti ishte në halucionacione për ta
shmangur regjistrimin i testamentit. Debati dhe përgatitja për këtë lindi përpara se të
diktohet përmbajtja e letrës. Pra, nëse i Dërguari i Allahut do të kishte diktuar një letër
në gjendje halucinacioni, përmbajtja e saj do të ishte automatikisht e pavlefshme dhe
logjika e thjeshtë diktonte që ajo të mos shkruhej fare.

Pyetja 4.: Pse ai nuk insistoi në regjistrimin e testamentit, veçmas për atë se kjo do ta
parandalonte Ummetin islam nga devijimi?

Përgjigje: Nuk ishte në fuqinë e tij për të insistuar në regjistrimine  testamentit, ngase
parandalimi nga devijimi ishte anuluar me pajtimin e shumë sahabeve se i Dërguari i
Allahut, s.a.v.a., po halucionon. Po të ishte regjistruar, testamenti më shumë do të
ishte bërë burim i devijimeve se sa të mos regjistrohej fare. Nëse i Dërguari i Allahut
do të kishte insistuar në regjistrimine  dokumentit, pas vdekjes së tij do të ngriteshin
konstatime të rrejshme dhe kërkesa që do ta vinin në dyshim madje edhe Librin e
Allahut dhe tekstin e tij.

Pyetja 5.: Para vdekjes i Dërguari i Allahut kishte lënë testament për tri gjëra. Si është
e mundur që përmbajtja e dy porosive erdhi deri te ne, ndërkaq ka humbur përmbajtja
e porosisë së tretë?

Përgjigje: Çështja ështëm e qartë, fjalia e parë u tret dhe ajo përkonte me zgjedhjen e
Hz. Aliut si trashëgimtar. Kalifi që erdhi pas të Dërguarit të Allahut e ndaloi të
përmendet përmbajtja e atij hadithi. Përndryshe, njeriu i arsyeshëm nuk mund ta
besojë se i Dërguari, s.a.v.a., do ta linte testamentin, ndërkaq ai të harrohej me aqë
lehtësi, siç transmeton Buhariu.

Pyetja 6: A e ka ditur i Dërguari i Allahut kohën e vdekjes së tij?

Përgjigje: Nuk ka dyshim se ai e ka ditur kohën e vdekjes së tij. Në të vërtetë Ai këtë e
ka ditur para haxhit lamtumirës. Për këtë arsye haxhin e fundit e emërtoi si haxh
lamtumirës dhe se shumica e sahabeve e dinte se vdekja iu kishte afruar atij.
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Pyetja 7.: Pse i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., e përgatit ushtrinë në të cilën i kishte
rreshtuar muhaxhirët dhe ensarët e shquar duke iu urdhëruar të nisen drejt Mutas, në
palestinë, dy ditë para vdekjes?

Përgjigje: Kur i Dërguari i Allahut u bë i vetëdijshëm për aspektet e planifikuara nga
kurejshët dhe se ata ishin rënë dakord për ta shmangur Aliun nga kalifati pas tij, ai
vendosi t'i largonte ata, t'i largonte nga Medina në kohën e vdekjes së tij, në mënyrë
çështja e kalifatit të zgjidhej para kthimit të tyre. Pas kësaj, ata nuk do të mund t’i
zbatonin më intrigat e tyre. Nuk ka asnjë shpjegim tjetër të pranueshëm për këtë,
përveçse në një ekspeditë kaq të domosdoshme ushtarake  të ushtrisë së Usames,
sepse, përndryshe, nuk do të ishte e mençur që Profeti ta linte kryeqytetin pa ushtri
dhe fuqi të armatosur vetëm dy ditë para vdekjes së tij.

Pyetja 8.: pse i Dërguari, s.a.v.a., nuk e dërgoi Aliun në ushtrinë e Usames?

Përgjigje: Për shkak se nuk ishte e përshtatshme që Profeti të largohej nga kjo botë
pa zgjedhur një kalif për ta udhëhequr Shtetin Islamik pas tij dhe për këtë arsye ai
nuk mund ta dërgonte Aliun me një ushtri të përbërë nga muhaxhirët dhe ensarët e
shquar si Ebu Bekri, Umeri, Uthmani, Abdurrahman ibn Avfa. Ky plan i zgjuar ishte
hartuar për ta bërë Aliun drejtpërdrejt kalif pas vdekjes së Profetit, s.a.v.a., sepse ata
që i Dërguari i Allahut nuk i dërgoi me ushtri, nuk e lakmonin kalifatin, as nuk e
urrenin e as ishin të lajthitur.

Pyetja 9. pitanje: pse ai zgjodhi që ushtrisë t’i printe një djalosh i cili i kishte vetëm 17
vjet?

Përgjigje: Kur ata që kishin zili Hz. Aliun kërkonin justifikime për ta refuzuar atë, duke
thënë se ai ishte i ri ndërsa personalitetet kurejshite, të cilët ishin në të 60-at e tyre,
nuk mund ta duronin Aliun, i cili ishte mezi 30 vjeç, prandaj Profeti e emëroi Usame
ibn Zejdin, një djalosh 17 vjeçar, ndërkaq, përveç kësaj, ai ishte djali i një skllavi të
liruar. Kjo bëhej që kurejshitët t’i ulnin kokat dhe ta mundin egone  tyre. Përveç kësaj,
ai donte t'u tregonte atyre, dhe të gjithë muslimanëve më pas, se besimtarët duhet ta
dëgjojnë Profetin, të pranojnë gjithçka që ai urdhëron dhe rekomandon, edhe nëse
bie ndesh me dëshirat e tyre të brendshme, ndërsa e gjithë kjo për ta manifestuar
hapur nëse duan të jenë besimtarë të vërtetë.

Kush është Usama ibn Zejdi në krahasim me Ali ibn Ebi Talibin, komandantin e
besnikëve, prijësin e të gjithë trashëgimtarëve, porta e qytetit të dijes së Profetit,
luanin fitimtar të Allahut dhe harunin e Muhamedit? Megjithatë, kjo rezultoi në
zemërimin e tyre kundrejt emërimit dhe zgjedhjes së Profetit që Usame të jetë
kryekomandanti i tyre. Ata gjetën gabime në drejtimin e tij dhe nuk pranuan të ecin
përpara me të, duke qëndruar pas tij. Të mos harrojmë se këta ishin njerëz dinakë për
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të cilët Kurani thotë: “Dhe ata dredhinë dinakërinë e tyre ndërsa Allahu e di dinakërinë
e tyre, vetëm se dinakëria e tyre nuk mund t’i lëvizë kodrat”. (14:46)

Pyetja 10.: Pse i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., ishte hidhëruar në ata që mbeten pas
Usames, madje edhe duke i mallkuar ata?

Përgjigje: Zemërimi i tij u intensifikua kur mësoi se ata kishin gjetur të meta në
zgjedhjen e Usames. Ky nënçmim i drejtohej atij, jo Usames. Ai e kuptoi mungesën e
besimit dhe sinqeritetit ndaj Allahut dhe Profetit. Kjo tregoi gjithashtu se ata janë të
vendosur të zbatojnë strategjinë e tyre, madje me çdo kusht. Për këtë ai e drejtoi
mallkimin e tij të fundit mbi disidentët, në mënyrë që pasuesit e tyre dhe të gjithë
muslimanët të mund ta kuptonin se çështja kishte arritur në shtjellimin e saj
përfundimtar; dhe kështu, pas shenjave të qarta që u kishin ardhur, u shkatërruan ata
që u shkatërruan dhe po ashtu shpëtuan ata që u shpëtuan.

Pyetja 11.: A është e lejuar mallkimi i muslimanëve, veçmas kur kjo vie nga i Dërguari,
s.a.v.a.?

Përgjigje: Nëse Islami i dikujt reduktohet në të folurit e dy dëshmive: "Dëshmoj se nuk
ka Zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i Dërguari i tij", ndërsa pastaj
kundërshton Allahun dhe Pejgamberin, nuk pranon urdhrat e tij, atëherë mallkimi i tij
është i lejuar. Ka shumë ajete në Kuran që e vërtetojnë këtë.
Allahu thotë: “Ata që i fshehin argumentet e qarta që Ne i kemi shpallur dhe rrugën e
drejtë që ua treguam njerëzve në Libër, ata do t’i mallkoj Allahu, ndërsa do t'i
mallkojnë edhe ata që kanë të drejtë t’i mallkojnë. (2: 159). Nëse Allahu i mallkon ata
që fshehin të vërtetën, çfarë mendoni për ata që punojnë kundër së vërtetës dhe
përpiqen ta anulojnë atë?

Pyetja 12.: Nëse i Dërguari i Allahut e kishte zgjedhur Ebu Bekrin për t’i udhëhequr
njerëzit në namaz?

Përgjigje: Nga studimi i transmetimeve kontradiktore kuptojmë se i Dërguari i Allahut
nuk e zgjodhi Ebu Bekrin. Përndryshe, si mund të besojë një njeri i arsyeshëm se ai i
kishte urdhëruar dikujt që t’iu printe njerëzve në namaz, ndërkohë që e ka përfshirë
në ushtrinë e Usames dhe e ka bërë Usamen komandant dhe imam në namaz?

Si mund ta zgjedhte atë për imam në medine kur ai nuk ishte aty? Historia dëshmon
për faktin se ai nuk ishte në Medine kur vdiq i Dërguari i Zotit. Dihet mirëfilli fakti, i
dëshmuar edhe përmes historianëve, në mesin e të cilëve është Abi'l-Hadid, se Hz
Aliu kishte qortuar Ajshen pse kishte dërguar dikë ta thirrte babain e saj për t’i
udhëhequr njerëzit në namaz ndërsa sapo i Dërguari i Allahut merrë vesh për këtë, i
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thotë asaj: “Ju (gratë) jeni si gratë e Jusufit”. Ai pastaj shkoi në xhami, e mënjanoi
Ebu bekrin dhe drejtoi “namazin e jashtëzakonshëm”, për të mos mbetur asnjë
argument për të tjerët pas tij.

Pyetja 13.: Pse Omer ibn hatabi betohet se i Dërguari i Allahut nuk ka vdekur, dhe se
do ta vret secilin që thotë se ai ka vdekur, dhe pse nuk u ndalë deri sa e qetësoi Ebu
Bekri?

Përgjigje: Omeri kërcënoi se do të vriste këdo që do të përpiqej të fliste për vdekjen e
Profetit, s.a.v.a., duke ngjallur dyshime dhe duke i lënë njerëzit në dilema në mënyrë
që ata të mos e plotësonin betimin dhe zotimin e tyre ndaj Aliut dhe të fitonin kohë
derisa të srrinin në Medine drejtuesit e komplotit. Ata kishin rënë dakord të merrnin
pushtetin, por ende nuk kishin arritur në Medine. Ai vendosi të shkonte para tyre dhe
të luante rolin e një të çmenduri të pikëlluar deri në atë masë sa nxori shpatën dhe
kërcënonte njerëzit. Nuk ka dyshim se ai i pengoi njerëzit të hynin në dhomën e
Profetit për t'u bindur për realitetin. Përndryshe, pse nuk lejohej të hynte askush
përveç Ebu Bekrit? Kur arriti, ai hyri, zbuloi fytyrën e tij dhe tha: “Kush e adhuron
Muhamedin, Muhamedi me të vërtetë është i vdekur. Kushdo që e adhuron Allahun,
me të vërtetë Allahu është i Gjithëdijshëm dhe Ai nuk vdes kurrë.”

Është e domosdoshme që këtu të thuhet diçka edhe për Ebu Bekrin. A besonte Ebu
Bekri se kishte ndonjë musliman që e adhuronte Muhamedin? Sigurisht qe jo!

Më shumë mund të besohet se fjalët e tij ishin të një natyre figurative që synonin
uljen dhe lëndimin e Benu Hashimit në përgjithësi, dhe të Ali ibn Ebu Talibit në
veçanti, sepse këta kultivonin krenari kundrejt arabve të tjerë, për shkak se
Muhamedi, i Dërguari i Zotit, ishte prej tyre, dhe se ata dhe anëtarë të familjes së tij të
gjerë janë më të merituarit në mesin e njerëzve.

Ky ishte gjithashtu i njëjti slogan në të cilin u thirr Omer ibn Hatabi në ditën e së
martës tragjike: “Na mjafton Libri i Allahut”. Gjuha e tij do të thoshte: "Nuk kemi më
nevojë për Muhamedin, misioni i tij ka përfunduar" dhe kjo është e saktë.

Kjo është ajo që e vërtetoi Ebu Bekri me fjalët e tij: “Kush e adhuron Muhammedin,
Muhamedi me të vërtetë ka vdekur”. Me këtë ai donte të thoshte: O ju që keni pasur
përparësi ndaj nesh në lidhje me Muhammedin, kthehuni sot, sepse koha e tij ka
skaduar, libri i Allahut na mjafton sepse Allahu është gjithmonë i gjallë dhe nuk vdes
kurrë.

Duhet të vërehet se Aliu dhe Benu Hashimi dinin më shumë të vërteta për Profetin se
të tjerët dhe se ata treguan më shumë respekt dhe vlerësim për të dhe për zbatimin e
urdhrave të tij.
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Robërit e liruar dhe ata nga radhët e ashabëve që nuk ishin nga kurejshët, kryesisht
ishin ndjekës të tyre (Ehli Bejtit), sa që kur i Dërguari i Allahut pështynte në tokë, ata
vraponin për të fërkuar fytyrën e tyre me atë pështymë. Ata gjithashtu do të garonin
se kush do t'i rrëmbejë mbetjet e ujit që do t'i tepronin nga trupi dhe flokët e tij gjatë
marrjes së abdesit. Të gjithë këta të varfër dhe të shtypur ishin ndjekës dhe
simpatizues të Hz. Aliut, që nga koha e Pejgamberit s.a.v.a.., kështu që ai u dha atyre
edhe epitetin “shiat e mi”. (El-Dural Mensur fi Tefsirul Ma'thur, Dželaludin Sujuti, sura
el-Bajina. )

Nga ana tjetër, Omer ibn Hatabi, dhe disa nga sahabët e kurejshëve, shpesh
grindeshin për rregullat e Profetit. Ata u grindën me të dhe nuk iu bindën. Në fakt ata
u distancuan nga veprimet e tij.

(Sahih Buhari, vëll. 3., fq. 114., “Knjiga o nasilju”, “Poglavlje o učešću u
uputi” )

Omeri preu pemën bejul-ridvan sepse disa individë ishin krenarë për të. Vehabistët
bënë të njëjtën gjë në vendin e tyre duke fshirë të gjitha reliket dhe mbetjet e të
Dërguarit të Allahut. Ata nuk e kursyen as shtëpinë e lindjes së Profetit. Duke
investuar të gjithë mundin dhe paratë e tyre, tani ata po përpiqen të pengojnë
muslimanët ta shënojnë ditëlindjen e tij dhe t'i dërgojnë salavate dhe fshatrat për të.
Madje disa prej këtyre halldupëve e konsiderojnë shirk dërgimin e selamit dhe
salavateve mbi Profetin.

Pyetja 14.: Pse ensaritë u takuan fshehurazi në Sakife të beni Saidit?

Përgjigje: Kur ensarët e kuptuan se çfarë intrigash po përgatiteshin nga kurejshët për
të marrë pushtetin dhe për ta eliminuar Aliun nga kalifati, ata pas vdekjes së Profetit
u mblodhën, duke dashur të zgjidhin halifatin nga radhët e tyre. Ngase nëse
udhëheqësit e muhaxhirëve kurejshit do të ishin afër njëri-tjetrit dhe afër trungut
familjar të Profetit dhe nëse donin t'i jepnin fund përkrahjes të tyre ndaj Aliut, atëherë
ensarët kujtuan se ata ishin përgjegjës për përhapjen e Islamit, sepse kjo ishte
kryesisht rezultat i tehut të shpatave të tyre. Edhe sikur të mos kishte konkurrencë
ndërmjet dy fiseve më të fuqishme Esnarë, Evsit dhe Hazrexhit, Ebu Bekri dhe Omeri
nuk do të gjenin mundësi t'ua merrnin kalifatin dhe as t'i detyronin t'iu binden atyre.

Pyetja 15.: Pse Ebu Bekri, Omeri dhe Ebu Ubejde nxituan në Sakife dhe me këtë i
befasuan ensarët?

Përgjigje: Kur personalitetet muhaxhirë të kurejshëve filluan të spiunojnë lëvizjen e
ensarëve dhe të përcjellin se çfarë po ndodhte në atë lëvizje, njëri prej tyre, robi i
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liruar i Ebu Huzejf Salimit, nxitoi te Ebu Bekri, Omeri, Ubejde dhe i njoftoi ata për
takimin e fshehtë të ensarëve. Ata shkuan me shpejtësi në Sakife me qëllim që të
anulonin planet dhe cilësitë e Ensarëve dhe kështu t'i befasonin ata.

Pyetja 16.: Pse Omeri gjatë gjithë rrugës për në Sakife kishte konstruktuar dialogun
me të cilin do t’i çarmatoste Ensarët?

Përgjigjja: Nuk ka dyshim se Omer ibn Hatabi i frikësohej pasojave të veprimit të
Ensarëvr, pasi kishte frikë se edhe ata nuk do të mund të distancoheshin nga Aliu.

Kjo do t'i shkatërronte të gjithë ata dhe gjithçka që kishin planifikuar. Të gjitha
përpjekjet e tyre do të kishin shkuar huq dhe shpirti i tyre luftarak do të rrënohej, dhe
e gjithë kjo pasi e penguan edhe vetë të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., dhe pasi ua
prishën planin e tyre për kalifatin. Për shkak të një përfundimi të tillë, Omeri gjatë
gjithë kohës deri në Sakife kishte ushtruar se çfarë t'u thoshte dhe të merrte pëlqimin
e tyre.

Pyetja 17.: Si u bë që muhaxhirët fituan dhe  Ensarët ia lëshuan kalifatin Ebu Bekrit?

Përgjigje: Janë disa faktorë që luajtën rol në humbjen e Ensarëve. Ensarët në thelb
ishin të ndarë në 2 fise, të cilët të dy kishin konkurruar për udhëheqje që nga koha e
xhahilijetit. Lufta e tyre u shua me ardhjen e të Dërguarit të Allahut në mesin e tyre.
Tani që Profeti kishte vdekur dhe komuniteti i tij donte të uzurponte kalifatin nga një
person i caktuar nga Zoti, Avsit u ngritën nën udhëheqjen e Sad ibn Ubadit. Mirëpo,
Bashir ibn Sad, prijësi i Hazrexhëve, e kishte zili kusheririn e tij.

Ai ishte i sigurt se nuk do ta merrte kalifatin përderisa ishte i pranishëm Sad ibn
Ubadah. Prandaj ai refuzoi të drejtën e esnarëve në këtë pozitë dhe shprehu
gatishmërinë e tij për të luajtur rolin e një këshilltari dashamirës përballë
muhaxhirëve unik.

Ebu Bekri, gjithashtu, inxiti egon e tyre nga koha e xhahilijetit duke prekur nervat e
tyre të ndjeshme fisnore me fjalët: "Nëse kalifati bie në duart e Avsit, Hazrexhi nuk do
të kënaqet kurrë, nëse bie në duart e Hazrexhit, me këtë kurrë nuk do të pajtohen as
Avsit ". Më pas ai ofroi ndarjen e pushtetit: "Ne jemi udhëheqës, ju jeni ministra dhe
ne nuk do t'ju imponojmë kurrë mendimet tona". Më pas ai luajti me dinakëri rolin e
një këshilltari të besuar të umetit duke eleminuar veten dhe duke bërë publike për
veten se nuk ishte i përshtatshëm për kalif, me fjalët: “Zgjidh kë të duash nga këta dy
burra, gjegjësisht mes Omerit dhe Ubejdit”.

Kjo lëvizje ishte efikase dhe e menduar mirë. Të dytë, si Omeri po ashtu edhe Ubejde
thanë: “Nuk është e drejtë që ne t'ju paraprijmë kur ishit i pari që pranuat Islamin, ju
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ishit shoqërues i Profetit në shpellë, prandaj zgjateni dorën tuaj. I pari që bëri betimin
ishte Bashir ibn Sad, prijësi i Hazrexhëve. Të gjithë të tjerët u rreshtuan me
përjashtim të Sad ibn Ubade.

Pyetja 18.: Pse Sad ibn Ubade refuzoi t’i jipte betimin dhe përçfarë arsye Omeri e
kërcënoi me vdekje?

Përgjigje: Kur ensarët nxituan t'i betoheshin Ebu Bekrit në mënyrë që të fitonin famë
dhe përkrahjen e kalifit, Sad ibn Ubeda refuzoi të bënte betimin dhe u përpoq të
largonte fisin e tij, por ai ishte i pafuqishëm për shkak të sëmundjes dhe se zëri i tij
nuk u dëgjua. Në këtë rast Omeri bërtiti: "Vriteni atë, ai po krijon përçarje!" Pra, rrënjët
mund të eliminohen dhe askush nuk mund të vendosë më të refuzojë betimin, sepse
kjo mund të shkatërrojë muslimanët dhe mund të shkaktojë përçarjen e umetit.

Pyetja 19.: Pse ata kërcënuan se do ta djegin shtëpinë e Hz. Fatimes?

Përgjigje: Një numër i madh i sahabëve të cilët u përmbajtën nga betimi ndaj Ebu
Bekrit u gjendën në shtëpinë e Ali ibn Ebi Talibit. Sikur Omeri të mos e shpejtonte
çështjen dhe ta rrethonte shtëpinë me dru të thatë dhe sikur të mos kërcënonte se do
ta digjte shtëpinë, çështja do të ishte përshkallëzuar dhe umeti do të ndahej në dy
pjesë: një palë me Ebu Bekrin dhe tjetra me Aliun. Por Omeri nuk i la asgjë rastësisë.
Ai kërcënoi ata që ishin në shtëpi: “Do të dilni jashtë dhe do të betoni ose do t’i vë
zjarrin shtëpisë me të gjithë ata që janë aty brenda saj”. Me këtë ai e kishte mendjen
te Hz. Aliu dhe Fatimeja, e bija e Profetit. Askush nuk u tundua nga këto fjal as nuk
ndryshuan qëndrim sa i përket dhënies së betimit , sepse shenjtëria e Hz. Fatimes,
lidere e të gjitha grave në Xhenet dhe bashkëshortit të saj Hz. Aliut për ta ishte më i
madh se betimi ndaj dikujt tjetër, kushdo që të ishte ai.

Pyetja 20.: Si është e mundur që Ebu Sufjani në fillim hezitonte dhe kërcënonte,
ndërkaq më vonë u dorëzua plotësisht?

Përgjigje: Kur Ebu Sufjani u kthye në Medine, pas vdekjes së Pejgamberit, s.a.v.a., ai
ishte dërgua për të mbledhur zekatin. Kur dëgjoi për zgjedhjen e Ebu Bekrit, ai u
befasua, dhe pastaj nxitoi në shtëpinë e Hz. Aliut. Ai e nxiste (Aliun) të rebelohej dhe
të shkonte në luftë kundër qeverisë së sapokrijuar, duke i premtuar para dhe njerëz.
Por ai e hodhi poshtë duke ditur qëllimet e tij. Sapo Ebu Bekri dhe Umeri u njoftuan
për veprimine  tij, shkuan te Ebu Sufjani dhe i ofruan të gjitha paratë që kishte
mbledhur duke i premtuar pjesëmarrje në qeveri dhe duke zgjedhur djalin e tij
guvernator të Sirisë. Ebu Sufjani u kënaq me këtë dhe nuk tha më asgjë kundër tyre.
Më pas ata zgjodhën Jezid ibn Ebi Sufjanin si guvernator të Sirisë (Shamit). Kur ai
vdiq, vëllai i tij Muavije ibn Ebi Sufjani u rizgjodh, duke i mundësuar më vonë ta
rrëmbente gjithë kalifatin.
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Pyetja 21.: A e kishte pranuar hz Aliu realitetin e ri dhe a ju kishte betuar atyre ?

Përgjigje: Hz. Aliu asnjëherë nuk ishte i kënaqur me gjendjen reale dhe nuk heshti. Ai
debatoi me ta dhe nuk pranoi t'iu betohej. Ibn Kutujbe transmeton në historinë e tij se
Aliu u tha atyre: “Pasha Allahun! Unë kurrë nuk do t’ju betohem, sepse ju duhej të më
betoheshit mua."

Ai doli me gruan e tij Hz. Fatimen në Kuvendin e Ensarëve. Ata kërkuan falje duke
thënë se Ebu Bekri i kishte zënë në befasi. Buhariu transmeton se Hz. Aliu nuk e bëri
betimin për së gjalli të Hz. Fatimes. Kur ajo vdiq, njerëzit filluan të largohen prej tij,
kështu që ai u detyrua t'i betohet Ebu Bekrit. Fatimja jetoi edhe gjashtë muaj të tjerë
pas vdekjes së Profetit.

Tani shtrohet pyetja, a ka vdekur Fatimeja pa u betuar dhe ne e dimë se babai i saj ka
thënë: "Kushdo që vdes pa i bërë betim Imamit të kohës së tij, vdes me vdekjen e
xhahilit?" A e dinte Aliu se ai do ta mbijetonte Ebu Bekrin dhe do ta shtynte dhënien e
betimit për gjashtë muaj. Realisht Aliu nuk ka heshtur kurrë, gjithmonë ka përmendur
dhunën dhe uzurpimin e të drejtave të tij. Dëshmi për këtë është e mjaftueshme ajo
që ai tha në hutben e tij të njohur të njohur si shekshekija.

Pyetja 22.: Pse ata e provokuan dhe e hidhëruan Hz. Fatimen kur kishin nevojë për
pajtim?

Përgjigje: Ata provokuan qëllimisht Hz. Fatimen duke i marrë tokën e saj dhe duke ia
mohuar trashëgiminë nga i ati i saj, i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.. Ata gjithashtu
refuzuan të pranonin të gjitha kërkesat e saj për të pakësuar autoritetin dhe ndikimin
e saj midis njerëzve, në mënyrë që pas gjithë kësaj bota të mos i besonte asaj.
Zgjedhja për kalif nuk pati një ndikim të rëndësishëm sepse, siç justifikuan vetë
ensarët, nëse Hz. Aliu do të kishte ardhur i pari, ata do t’i betoheshin atij. Për shkak të
kësaj, zemërimi i saj ndaj Ebu Bekrit dhe Omerit u intensifikua aq shumë sa ajo filloi
të lutej kundër tyre në çdo lutje të saj. Ajo gjithashtu i la amanet burrit të saj që të
mos lejonte asnjë prej tyre të vinte dhe të merrte pjesë në varrimin e saj dhe ta
largonte atë nga shikimi i personit me të cilin ishte zemëruar.

Ata i shkaktonin vështirësi Hz. Fatimes duke u përpjekur kështu që në sytë e saj të
tregonin se për ta Hz. Aliu është edhe më pakë i rëndësishëm se sa ajo që është
ajo(e bija e Profetit) liderja e të gjitha grave në Xhenet. Ajo për të cilën Allahu xh.sh
ka premtuar se do të zemërohet me atë me të cilën ajo është e zemëruar dhe se Ai
do të jetë i kënaqur me atë me të cilin ajo është e kënaqur. Aliut nuk i mbeti gjë tjetër
veç heshtje dhe pranim.
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Pyetja 23.: Pse të shquarit e komunitetit mbetën anash nga ekspedita ushtarake e
Usames?

Përgjigje: Kur çështja u vendos në lidhje me Ebu Bekrin dhe ai u bë kalif i
muslimanëve (në sajë të përpjekjeve të Omerit, pavarësisht kundërshtimit të disa
muslimanëve), Ebu Bekri i kërkoi Usames që ta lironte Omer ibn Hatabin nga fushata
për ta ndihmuar atë në organizimin dhe vendosjen e kalifatit. Ai e bëri këtë për shkak
se nuk kishte forcë dhe guxim të mjaftueshëm, ndaj kishte nevojë për dikë që ishte
mjaft i guximshëm që t'i kundërvihej të Dërguarit të Zotit.

Ata nuk e morën parasysh dhe nuk u brengosën për mallkimin e Allahut dhe të
Profetit mbi ata që munguan pas ekspeditës ushtarake të Usame-s, njerëzit e të cilit i
kishte zgjedhur vetë i Dërguari i Allahut, s.a.v.a. Nuk ka dyshim se komplotistët në
këtë çështje qëndruan pas ekspeditës që të mund të zbatonin dhe financonin planet
e tyre dhe të vendosnin themelet e tyre.

Pyetja 24.: Pse Hz. Imam Aliu ishte distancuar nga të gjitha funksionet dhe pozitat në
qeverisje dhe pse nuk përfshihej askund?

Përgjigje: Shumica prej tyre iu nënshtruan atyre që ishin liruar pas çlirimit të Mekës,
duke iu dhënë atyre poste dhe duke i përfshirë në qeverisje.

Njëri tjetrit i dhanë poste të guvernatorit dhe mëkëmbësit për secilën krahinë dhe për
secilën pjesë të gadishullit arabik në kuadër të shtetit islamik. Nga ata që prëfituan
ishin Velid ibn Ukba, Mervan ibn Hakam, Muavije dhe Jezid (dy djemtë e Ebu
Sufjanit), Amr ibn As, Mughire ibn Suba, Ebu Hurejre dhe disa sahabë të tjerë që
kishin lënduar zemrën e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a. dhe që u distancuan nga Ali
ibn Ebi Talibi duke e braktisur dhe duke e lënë atë në arrest shtëpiak, duke mos e
përfshirë atë në asgjë që kishte të bënte me qeverinë për gati 25 vjet, e gjithë kjo me
synimin për të pakësuar autoritetin, karakterin dhe veprat e tij në mesin e njerëzve
dhe për t'i larguar njerëzit nga ai.

Ndërsa shumica e njerëzve janë robër të kësaj bote, ata priren ndaj sundimtarëve,
famës dhe pasurisë. Ndërsa Hz. Aliu, k.v., gjatë tërë asaj kohe me duar të veta e me
djersën e ballit e fitonte kafshatën e gojës. Duke qenë i mënjanuar e i braktisur,
njerëzit druanin të ishin me të, kështu që ai kishte mbetur në vetmi gjatë tërë kohës
së kalifëve Ebu Bekrit, Omerit dhe Osmanit. Secili përpiqej ta degradonte, ta fikinin
dritën e tij dhe t'i fshihnin virtytet dhe cilësitë e tij, sepse ai nuk kishte prirje drejt
dynjasë, e cila do t'i tërhiqte njerëzit tek ai.

Pyetja 25.: Pse ata u nisën në luftë kundër atyre që refuzuan ta japin zeqatin, edhe
përkundër se kjo ishte ndaluar nga i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.?
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Përgjigje: Disa nga sahabët që ishin të pranishëm kur iu betuan Imam Aliut në Gadir
Hum, gjatë kthimit nga haxhi lamtumirës, refuzuan t’ia japin zeqatin Ebu Bekrit, ngase
ata nuk kishin informacione të duhuara se çfarë kishte ngjarë që nga momentet e
fundit të jetës së të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., e as pasi që profeti e la këtë botë,
përkatësisht me rrëmbimin e kilfatit nga e drejta e Imam Aliut, k.v., sepse ata nuk
jetonin në Medine. Nuk ka dyshim se ata kishin marrë lajmin se Fatimeja ishte e
hidhëruar me ta, derisa situata kishte eksaluar edhe në grindje, dhe se Hz. Imam Aliu,
k.v., kishte refuzuar t’i betohej kalifit të ri. Për shkak të gjithë kësaj, ata refuzuan t'i
jepnin zekatin Ebu Bekrit derisa disa gjëra të sqaroheshin.

Nga këtu, Ebu Bekri, Omeri dhe aparati i autoriteteve vendosin të dërgojnë një ushtri
të komanduar nga Halid ibn Velidi, i cili për ta doli të ishte ishte një shpatë
vdekjeprurëse. Halidi e shtypi rebelimin e tyre, e shtypi opozitën e tyre, vrau burrat e
tyre dhe skllavëroi gra e fëmijë, në mënyrë që ky të ishte një mësim për këdo që do të
guxonte të mos bindej ose të sfidonte autoritetet shtetërore.

Pyetja 26.: Pse ata e ndaluan regjistrimin dhe transmetimin e haditheve të të
Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.?

Përgjigje: Që në ditët e para, ata e penguan transmetimin e hadithit jo vetëm sepse
përmbanin fakte se Profeti e kishte emëruar kalif Hz. Imam  Aliun, k.v., dhe se në
hadithe flitej shumë  për vyrtytet e larta dhe epërsinë e  Imam Aliut, k.v., ndaj të gjithë
sahabëve të tjerë, por edhe sepse veprimet e tyre shpeshherë ishin në kundërshtim
me praktikën e që dilte prej tyre. Këto veprime dhe akte personale çuan në ngritjen e
shtyllave të strukturës së re shtetërore.

Pyetja 27.: A ishte Ebu Bekri i aftë për ta bartur mantelin e kalifatit?

Përgjigje: Ebu Bekri nuk do të ishte në gjendje të drejtonte kalifatin nëse nuk do të
kishte mbështetjen e Umer ibn Hattabit dhe disa udhëheqësve dinakë nga Benu
Umeja. Historia dëshmon se Ebu Bekri ishte gjithmonë i nënshtrohej mendimeve të
Omer ibn Hattabit, i cili në fakt ishte udhëheqësi i vërtetë në kohën e Ebu Bekrit.
Prova e kësaj qëndron në ngjarjen që lidhet me ata, zemrat e të cilëve duhej përfituar.

Në fillim të kalifatit të tij, ata erdhën te Ebu Bekri dhe ai u dha atyre një letër duke i
udhëzuar ata, që letrën t’ia dorëzojnë Omerit i cili kontrollonte thesarin e shtetit.
Omeri e grisi letrën dhe  i dëboi ata. Ata u kthyen te Ebu Bekri duke e pyetur: "A je ti
halifi apo ai?" Ai u përgjigj: "Ai është, nëse do Zoti ". Ngjashëm me këtë, Ebu Bekri i
kishte ndarë një copë tokë Ujana ibn Hisna dhe Akra ibn Habis, kur Omeri lexoi
dokumentin (nga Ebu Bekri) ai e pështyu mbi të dhe e shfuqizoi atë.
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Këta dy burra u kthyen te Ebu Bekri dhe i thanë: "Nuk e dimë nëse je halif ti apo
Omer?" Ai u përgjigj: "Me gjasë po del që kalif është Omeri ". Kur Omeri erdhi te Ebu
Bekri, ai u zemërua me të dhe e qortoi ashpër për dhënien e tokës. Ebu Bekri i tha: “A
nuk të thashë se ti je më i fortë se unë në këtë çështje (të kalifatit), por ma imponove
mua!”

(Askelani, Kitab Isaba fi Ma'rifa el-Sahaba; Ibn Abi'l-Hadid, Šarh Nahdžul
Belage, vëll. 12., fq. 108. )

Buhariu transmeton në Sahihun e tij se Omeri i inkurajoi njerëzit që t'i betohen Ebu
Bekrit, duke u thënë atyre:

"Vërtet, Ebu Bekri është mik i Pejgamberit, njëri prej të dyve (që ishin në shpellë). Ai
është muslimani më i mirë për të drejtuar çështjen tuaj, kështu që shkoni dhe
betojuni. Enes ibn Malik tha: "E kam dëgjuar Omerin atë ditë t'i thotë Ebu Bekrit:
"Ngjitu në mimber!" Me të dëgjuar këtë, Ebu Bekri u ngjit dhe bota i dha atij betimin."

Pyetja 28.: Pse Ebu Bekri e pranoi kalifatin duke ia dorëzuar Omerit pak para se të
vdiste?

Përgjigje: Sepse Omeri luajti një rol kyç në shmangien e Imam Aliut, k.v., nga kalifati,
fillimisht duke e kundërshtuar ashpër Pejgamberin, pastaj duke i bindur ensarët që t'i
jepnin betimin Ebu Bekrit dhe në fund këtë ia imponoi edhe të tjerëve përmes
vrazhdësisë dhe kërcënimeve,  siç kishte kërcënuar Hz. Fatimen.

Dhe për shkak të gjithë kësaj, në fakt ai ishte kalifi i vërtetë, ashtu siç sapo e
sqaruam më lartë dhe fjala e tij ishte fjala e fundit. Nuk ka dyshim se ai ishte ndër
arabët më të zgjuar dhe më dinak dhe se ai e dinte se sahabët nuk do t'i jepnin
betimin për shkak të vrazhdësisë dhe ashpërsisë së tij, kështu që ai promovoi Ebu
Bekrin, i cili ishte i butë në karakter dhe i cili ishte gjithashtu ndër të parët që kishte
pranuar Islamin, ndërkaq vajza e tij, Aisheja, ishte një grua e shkathët dhe e aftë për
të përballuar vështirësitë dhe për të ndryshuar e për t’iu përshtatur rrethanave. Ai
gjithashtu e dinte me siguri se Ebu Bekri ishte nën kontrollin e tij dhe se do t'i
nënshtrohej atij në çdo gjë që ai dëshironte.

Se Ebu Bekri do t'ia dorëzonte Kalifatin Omerit nuk ishte sekret për shumë nga
sahabët, madje edhe para se këtë ta shkruante në testamentin e tij. Imam Aliu këtë e
kishte shprehur që në ditën e parë: “Ai sot po e mjel qumështin, gjysma e të cilit do të
jetë për ty. Forcojeni pozitën e tij sot, e gjithë do t'ju kthehet nesër."
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Një tjetër i tha Omerit, pasi ky solli një dokument ende të pahapur, në të cilin Ebu
Bekri e emëroi kalif: “Unë e di se çfarë ka në të. Ti e bëre atë kalif për herë të parë dhe
ai të bëri ty kalif tani.”

Kështu, se Ebu Bekri do t’ia dhuronte kalifatin atij, ishte e njohur për shumicën e
njerëzve. Sepse, gjatë jetës së tij, ai para të gjithë njerëzve do ta pranonte se Omeri
ishte më i fortë se ai andaj kjo nuk ishte ndonjë befasi, gjegjësisht pritej kalifati t'i
takonte Omerit pas vdekjes së tij.

Përveç këtyre fakteve, pohimet e Ehli Sunetit mbeten të pabazuara se zgjedhja e
kalifit ishte prodiukt i ndonjë konsultimi (shura), gjë e cila mungoi si në zgjedhjen e
Ebu Bekrit ashtu edhe të Omerit. Nëse i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., vdiq dhe e la
çështjen për t'u negociuar, siç pretendojnë ata, atëherë Ebu Bekri ishte i pari që e hoqi
atë parim duke e dorëzuar kalifatin në duart e Umer ibn Hattabit (para vdekjes së tij)
pa u konsultuar me askënd.

Ne ende e gjejmë se Ehli Sunnetin me shumë krenari e besim e përfaqëson idenë se
kalifati është i pavlefshëm pa parimin e shura-s. Ata ende tallen me pikëpamjen
shiave se çështja e kalifatit ishte një çështje e përcaktuar nga Zoti dhe Profeti dhe se
nuk ishte çështje shura-s. Do të dëgjoni shumë prej tyre ta kritikojnë këtë çështje si
një risi e futur në Islam nga Persianët, të cilët besonin në transferimin e pushtetit me
caktim hyjnor.

Shumë shpesh Ehli Suneti citon ajetin: “Dhe merruni veshë në punët tuaja”, duke
pretenduar se ky ajet u shpall ekskluzivisht me qëllim të zgjedhjes së kalifit. Edhe po
të ishte siç pretendojnë ata, ne kemi të drejtë të themi se Ebu Bekri dhe Omeri e
kundërshtuan këtë.

Pyetja 29.: Pse pas vdekjes së Omerit, Abdurahman ibn Avf e kushtëzoi nominimin e
Hz. Imam Aliut, k.v., për kalif me ndjekjen e traditës së dy pararendësve, Ebu Bekrit
dhe Omerit?

Përgjigje: Në preferencën e tij të kësaj bote mbi ahiretin, Abdurahman ibn Avf u bë
faktori vendimtar që do të diktonte rrjedhën e ngjarjeve në ummet pas Omerit. Ai
zgjidhte për ta kë të donte dhe i shtyu mënjanë kë të donte. E gjithë kjo, megjithatë,
është skenari i Omerit, i cili preferoi supozimet e tij ndaj mendimit të sahabëve të
tjerë.

Abdurrahman ibn Avf ishte i fundit në mesin këtyre dinakëve të mëdhenjë arab dhe
nuk ka dyshim se ai ishte bashkëpunëtor në intrigat dhe lojërat e mëdha rreth
kalifatit, të cilat përfundimisht degjeneruan në kthimin e kalifatit nga pista e Vullnetit
Hyjnor në binarët personal dhe binarët nepotist. Edhe Buhariu e pranon se
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Abdurrahman ibn Avfi kishte frikë nga diçka tek Aliu (Buhari Sahih, vëll. 8., fq. 123.)
dhe ishte e natyrshme që ai të punonte kundër Aliut për ta mbajtur atë sa më larg
kalifatit. Abdurrahman ibn Avfi e dinte po aq mirë sa shokët e tij se Hz. Imam Aliu a.s.
nuk do të pranojë ixhtihadin e Ebu Bekrit dhe Omerit të cilët ndryshuan rregullat e
Kuranit dhe Sunetit, sepse ai e dinte shumë mirë se Aliu kishte luftuar kundër këtyre
risive gjatë gjithë jetës së tij.

Dhe kur vendosi kushtin e pasimit të dy paraardhësve, ai e dinte se Aliu nuk do të
mashtronte dhe nuk do të gënjejë dhe se ai kurrë nuk do ta pranonte një kusht të tillë.
Ai e dinte gjithashtu se vjehrri i tij Osmani do ta pranonte me kënaqësi këtë kusht dhe
se shoqëria konspirative kurejshite do ta pranonte Osmanin si variantin e preferuar.

Pyetja 30.: A përmenden dikund në hadithet e ehli sunetit dymbëdhjetë imamët?

Përgjigje: Muslimi, Buhariu dhe të gjithë mbledhësit e haditheve nga Ehli Suneti e
kanë transmetuar hadithin nga i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.: “Ky besim do të ruhet deri
në Ditën e Gjykimit gjithnjë deri sa në mesin tuaj 12 persona kalifë dhe të gjithë ata
do të jenë prej Kurejshive”.
(Buhari Sahih, vëll. 8., fq. 127.; Muslim Sahih, vëll. 6., fq. 3.)

Ky hadith mbeti një gjëegjëzë e vështirë, për të cilën nuk ka përgjigje në mesin e Ehli
Sunet vel Xhematit dhe asnjëri prej tyre nuk mundi t’i thoshte me emër këtë numër të
kalifëve, përveç katër kalifëve të parë dhe të mëvonshmin Omer Abdul Azizit, pra
gjithsej 5. Shtatë të tjerët nuk përmenden.

Atyre u mbetet ose ta pranojnë Imamatin e Hz. Aliut dhe pasardhësve e tij të Ehli
Bejtit, siç pretendojnë shiat imamij, ose për të refuzuar hadithet nga sahihët e tyre si
të pasakta dhe të rreme.

Do të shtoja se ky hadith, i cili është veçanërisht përkon me kurejshët, që në krye të
herës e anulon parimin e shurasë (konsultimit) për të cilën ata flasin. Kjo sepse
zgjedhja e lirë dhe demokratike nuk mund të pajtohet me faktin se origjina e kalifit
është e kufizuar në një fis të caktuar. Ndërsa demokracia dhe zgjedhja e lirë kanë të
bëjnë me çdo individ dhe çdo fis, qoftë me origjinë arabe apo joarabe.

Këto janë përgjigje të shpejta koncize që mund t'ia sqarojnë lexuesit disa fakte për të
cilat ai ka dyshime dhe dilema në kokën e tij. Mbi këtë ai mund të gjejë më shumë
detaje në librat e historisë, si dhe në dy librat e mi të parë "Kështu që u bëra i
udhëzuar" dhe "Me të sinqertit".
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I takon kërkuesit të së vërtetës t'u drejtohet burimeve të besueshme, t'i përkushtohet
së vërtetës, të shoshit traditat dhe ngjarjet historike në një sitë dhe të zbulojë të
vërtetën e mbërthyer nën petkun e gënjeshtrës, të zhveshë atë veshje dhe më pas ta
shohë të vërtetën në frymën e saj të vërtetë.
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Lidhur me hadithet fisnike

Në vazhdim do t'i dëshmoj lexuesit se hadithi është një nga problemet më aktuale në
mesin e problemeve të tjera të muslimanëve deri më sot, e sidomos sot, për shkak të
doktorëve universitarë vehabitë të cilët kanë doktoruar në fushën e hadithit. Ju do t'i
gjeni duke mësuar përmendësh një mori hadithesh në frymën e shkollës së tyre të
mendimit, shumica e këtyre haditheve janë fryt i punëtorive të gënjeshtrës umajade,
paraardhësve të tyre (selefëve) të cilët u përpoqën të hedhin dritë mbi mesazhin
origjinal të Islamit dhe të portretizojnë Profetin, sava, si një klloun me një kujtesë të
dobët i cili nuk e di se çfarë thotë, i cili nuk është në dijeni të haditheve dhe veprave
kontradiktore, kundërshtia e të cilave do të ishte qesharake edhe për një të çmendur.

Përkundër përpjekjeve të studentëve dhe studiuesve të Ehli Sunetit për selektimin e
duhur të haditheve, për fat të keq, ende ka shumë hadithe në librat autentikë dhe të
besueshëm sunitë që janë së paku të çuditshëm dhe kontradiktor, sikur që edhe librat
shiite të hadithit nuk janë të përjashtuara nga hadithe të fabrikuara dhe të shpifura.

Megjithatë, shiat e pranojnë se ata nuk kanë libër tjetër autentik pëveç Kur’anit.
Përveç kësaj, të gjithë këta libra përmbajnë elemente dhe materiale që anojnë dhe
zgjerojnë mendimin e shkollës së mendimit "të tyre". Meqenëse Ehli Sunet vel
Xhemati pretendon se librat e Buhariut dhe Muslimit janë librat e tyre më autentikë,
madje plotësisht të besueshëm, unë do të përpiqem t'i paraqes lexuesve disa
shembuj nga Buhariu dhe Muslimi që përmbajnë atë që përmbajnë, përkatësisht
mohimine shenjtërisë së Pejgamberit të madh, s.a.v.a., dhe Ehli Bejtit të tij.

Në "Librin e kërkesës për leje" dhe "Librin e kompensimit" në "Kapitulli mbi atë që
shikon në shtëpinë e tjetrit nëse i hiqet syri, nuk ka shpagim për të", thuhet se i
Dërguari, s.a.v.a. mashtron, Buhariu transmeton hadithin e mëposhtëm (të cilin e
transmeton edhe Muslimi në Sahihun e tij “Libri mbi shpifjen” në kapitullin “Mbi
ndalimin e survenjimit në shtëpi të dikujt”). në Sahihun e tij dhe Muslimi në Sahihun e
tij në "Librin e shpifjes" në "Kapitulli mbi ndalimin e shikimit në shtëpinë e dikujt") nga
Enes ibn Malik:

"Një burrë hodhi shikimin në një pjesë të dhomës së Profetit. Profeti u ngrit dhe mori
majën e shigjetës dhe unë e pashë atë se si dëshironte ta mashtronte njeriun për ta
goditur nga vendi ku ai nuk mund ta shihte."

Karakteri më i lartë nuk mund të krahasohet me këtë lloj sjelljeje, veçanërisht jo nga
Profeti i cili ishte i sjellshëm dhe i mëshirshëm ndaj besimtarëve. Mund të supozohet

225



se Profeti do të dëshironte t’i shkonte këtij personi në shtëpi dhe t'i mësonte atij se
një sjellje e tillë ishte në kundërshtim me sjelljen njerëzore dhe islame. Por nuk pritet
nga i Dërguari që me majen e shtizës të përpiqet ta godasë ose t’ia nxjerrë syrin atij.
Ndoshta burri kishte ndonjë qëllim të mirë sepse dhoma në fjalë nuk ishte dhoma e
grave të tij. Dëshmia e kësaj është se Enes ibn Malik ishte brenda në dhomë. Çfarë
akuze ndaj të Dërguarit të Allahut, sikur ai dëshiron të akuzohet si njeri i keq dhe që
nuk fal, që sulmon pa paralajmërim dhe sikur dëshiron t’ia nxjerrë syrin.

Mjafton të përmendim se komentuesi i Buhariut e trajtoi këtë si një vepër të
pamëshirshme dhe tha: “Jahtiluhu” do të thotë se ka dashur ta befasojë, ta
mashtrojë dhe ta sulmojë nga një vend ku nuk e sheh. Ky është sqarimi. Sulmi me
mashtrim në një rast si ky është diçka që është larg Profetit dhe qëndrimit të tij ndaj
njerëzve.

I Dërguari i Allahut, s.a.v.a., pamëshirshëm i ndëshkon dhe gjymton muslimanët

Transmeton Buhariu në Sahihun e tij, në “Librin e Mjekësisë”, vëll. 7, fq. 13, në
“Kapitulli mbi trajtimin e qumështit të devesë”, gjithashtu në “Kapitullin për trajtimin e
urinës së devesë”:

“Sabiti na njoftoi nga Enesi se disa njerëz të sëmurë thanë:

“ I Dërguari i Allahut, s.a.v.a. i urdhëroi ata të ndiqnin bariun e tij (të deveve) dhe të
pinin qumështin dhe urinën e tyre derisa trupat e tyre të shëroheshin. Pastaj e vranë
bariun dhe i morën devetë.
Kur lajmi arriti Pejgamberi, ai dërgoi disa njerëz në ndjekje të tyre. Kur i sollën para tij,
ai ua preu krahët dhe këmbët dhe më pas ua fërkoi sytë me hekur të ndezur. E pashë
njërin prej tyre që lëpiu tokën me gjuhë derisa vdiq”.

A mund të besojë dikush se i Dërguari i Allahut, i cili vetë e ndaloi gjymtimin, ua preu
personalisht duart dhe këmbët, u nxorri sytë sepse ia vranë bariun?!

Nëse transmetuesi i hadithit do të thoshte se ata e vranë bariun e tij me gjymtim,
përsëri do të kishte ndonjë arsyetim për të njëjtin trajtim ndaj tyre. Mirëpo, nuk ishte
kështu, andaj si është e mundur të imagjinohet që Profeti t'i vrasë ata në një mënyrë
kaq mizore pa hetim paraprak për të përcaktuar se cili prej tyre e vrau bariun, në
mënyrë që të vritet vetëm vrasësi.
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Ndoshta disa duan të thonë se ata të gjithë kanë marrë pjesë në vrasje, madje edhe
nëse do të ishte kështu, a nuk do të të ishte e mundur që i Dërguari i Allahut, t'i falte
ata meqë ishin muslimanë, siç shihet nga fjalët e tyre: "O i Dërguar i Allahut!" Mos
vallë a mendojnë ata se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., nuk i ka dëgjuar fjalët e Allahut:
“Nëse i dënoni, i dënoni në të njëjtën mënyrë siç je dënuar ti. Dhe nëse ke durim,
është më mirë për ata që mund të jenë të durueshëm.”

Ky ajet iu shpall Profetit kur zemra e tij ishte në pikëllim të madhë për xhaxhain e tij
Hamzan, i pari i dëshmorëve, stomaku i të cilit ishte çarë duke nxjerrë e kafshuar
mëlçinë dhe duke e prerë dhe gjymtuar trupin e tij. Profeti u trondit kur pa një veprim
të tillë dhe me atë rast tha:

“Sikur Allahu të më kishte dhënë fuqi mbi ta, do t’i gjymtoja 70 prej tyre”, me ç’rast i
zbriti ajeti pas të cilit tha: “Unë do të bëj durim o Zoti im”. Më pas ai e fali Vahshin,
vrasësin e që vrau Hamzasë, si dhe Hindin, nënën e Muavijes, e cila masakroi trupin e
Hamzës dhe ia hëngri mëlçinë. Ky ishte karakteri i vërtetë i të Dërguarit të Allahut,
s.a.v.a.

Ajo që tregon mangësinë e këtij transmetimi është se edhe vetë transmetuesi ka
qenë i tmerruar nga ky akt andaj kishte shtuar: “Nganjëherë thoshte: Muhamed ibn
Sirrin më njoftoi se kjo kishte ndodhur para shpalljes së ajetit mbi legalizimin e
ndëshkimit...” Kjo shtojcë kishte për qëllim që deri diku ta amnestonte të Dërguarin e
Allahut, s.a.v.a., për veprën e kryer. I Dërguari i Allahut, s.a.v.a., është largë asaj që të
bëjë ndonjë veprim arbitrar, ndërkohë që Allahu t’mos ia ketë sqaruar çështjen. Nëse
nuk ka gjykuar sipas gjykimit të tij për çështje triviale, si do të vepronte kështu për
çështje që përkonin me krimin dhe gjakëderdhjen dhe vrasjet?

Nëse ka një shqyrtim më të drejtë, nga kjo materie është shumë e qartë se ky
transmetim i fabrikuar ka ardhur nga fabrika umajjade e gënjeshtrave të nxitura nga
vetë Umajadët ose nga pasuesit e tyre që lajkatonin sundimtarët e tyre, sepse ata
nuk hezituan të vrisnin njerëz të pafajshëm me dyshime apo akuza të ngritura mbi
shpifje, ngase këta nuk përmbaheshin nga masakrimi i fshehur i njerëzve. Dëshmi
për këtë është ajo që ka sjellë Buhariu në fund të transmetimit: “Salemi tha: Mësova
se Haxhaxhi i tha Enesit: “Më trego cili është ndëshkimi më i rëndë që ka shqiptuar
Pejgamberi.” “Kur Hasani mësoi për këtë, tha:” Do të më vinte më mirë të mos e
kishte thënë këtë.”
(Sahih Buhari, vëll. 7., fq. 13.)

Hadithi mban erë sajese për të kënaqur Haxhaxh Sakafin, i cili krijoi kaos në vend
dhe vrau mijëra pasues të pafajshëm të Ehli Bejtit, duke i masakruar ata. Ai zakonisht
ua priste krahët, këmbët dhe ua nxjerrte sytë, ose u shkulte gjuhën ose i kryqëzonte
viktimat dhe i linte të vdisnin në vapë. Tregime të tilla synojnë të amnistojnë veprat e
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tyre, sepse ata kanë gjetur kështu një justifikim gjoja duke ndjekur të Dërguarin e
Allahut, s.a.v.a.

"Dhe ju keni një shembull të mrekullueshëm në të Dërguarin e Allahut." (Kur'an)

Nuk ka fuqi apo forcë përveç Allahut. Si rezultat i kësaj, Muaviu u bë ekspert në
ndëshkimin dhe masakrimin e muslimanëve që ishin pasues të h. Aliut, a.s. Sa u
dogjën për vdekje? Sa janë kryqëzuar në degët e palmave të tyre? Një nga artet e
persekutimit i shpikur nga Amr ibn As ishte masakra e Muhamed ibn Ebu Bekrit,
pastaj veshja e trupit të tij në lëkurën e një gomari dhe më pas hedhja e tij në zjarr.

Dhe për të justifikuar sjelljen e tyre të shthurur dhe të çmendur me skllavet dhe gratë,
shpikën hadithe të reja, ja disa prej tyre.

I Dërguari i opsesionuar pas seksit

Në “Librin e larjes” në kapitullin e titulluar “Nëse dikush kryen marrëdhënie të
njëpasnjëshme seksuale dhe kur dikush i viziton seksualisht të gjitha gratë e tij dhe
pastaj lahet vetëm një herë”, Buhariu në Sahihun e tij transmeton se Muadh ibn
Hisham ka thënë:
“Babai im më njoftoi përmes Katadës i cili tha: Enes ibn Malik ka thënë:
“I Dërguari i Allahut, s.a.v.a., i vizitonte të gjitha gratë e tij (kishte mardhënie
seksuale) natën ose ditën brenda një ore, ndërsa numri i grave të tij ishte 11.” Ky tha.
: "Kështu unë i thashë Enesit: "A ishte ai kaq i fuqishëm?" Enes u përgjigj: "Ne thamë
se ai ishte potent sa tridhjetë".

Ky është padyshim një hadith i rremë i krijuar për të zhvlerësuar madhështinë e të
Dërguarit të Allahut, s.a.v.a. Ky hadith synon të amnistojë haremet e Harun
el-Rashidit, veprimet e Muavijes dhe veprat e Jezidit të shthurur. Si mund ta dinte
Malik ibn Anes se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., brenda një ore kishte pasur mardhënie
seksuale me 11 gra?!

A e njoftoi Profeti për këtë, apo ai ishte i pranishëm aty? Kërkoj strehim te Zoti nga
kaq shumë gënjeshtra. Dhe si e dinte ai se Profeti kishte potencë seksuale sa
tridhjetë burra?
Kjo është një shpifje ndaj të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., i cili e kaloi jetën duke
luftuar, falur dhe mësuar umetin. Çfarë mendojnë këta injorantë kur transmetojnë
gjëra të tilla të pandershme. Do të ishte që mendimet e tyre të shthurura të ishin të
fiksuara pas nxitjeve të tyre shtazarake. Në të kaluarën këta njerëz e kishin traditë të
krenoheshin e mburreshin për potencën e tyre seksuale.
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Së dyti, këto tregime ishin shpifur për të justifikuar sundimtarët dhe kalifët, kështjellat
e të cilëve ishin plot me gra dhe skllevër, numri i të cilëve nuk kishte kufij. Çfarë do të
thoshte transmetuesi i këtij hadithi për Enes ibn Malikun kur u përball me Ummul
mu'minin Aishen, gruan e Profetit, e cila do të thoshte se Profeti seksualisht është si
çdo burrë tjetër. Transmeton Muslimi në Sahihun e tij në "Librin e pastrimit", në
"Kapitullin mbi përdorimin e ujit dhe dispozitat e larjes ...", nga Ebu Zubejri përmes
Xhabir ibn Abdullahut, dhe kjo nga Ummi Kulsum, dhe ajo nga Aishja, gruaja e
Profetit se ajo tha: "Një burrë e pyeti Profetin për një person që bën seks me një grua
dhe ai nuk ejakulon, a duhet të lahen ata të dy?" Aishja ishte ulur pranë të Dërguarit të
Zotit kur ai tha: "Unë e bëj këtë me këtë këtu (Aishen) dhe pastaj të dy pastrohemi".

Pastaj komentuesi i hadithit në margjinat e domethënies së “Sahihut” të Muslimit
shton "ndërkohë që nuk bënë punë – nuk ejakulon", pra në el-Misbah (fjalori i njohur)
nga "Aksala mujami", do të thotë të tërhiqet nga akti seksual pa ejakulim të
suksesshëm për shkak të impotencës ose arsyeve të tjera. Si ka kuptim atëherë
pretendimi se ai ka aq potencë sa tridhjetë persona? Kjo është vetëm një dëshmi
tjetër se hadithi në fjalë është shpikur nga gënjeshtarët, Allahu i shkatërroftë dhe ua
shtoftë dënimin. Përndryshe, si ka mundësi logjike të pranohen hadithe të tilla për
bartësin e Mesazhit të Allahu, të cilit i është hequr çdo dyshim dhe gabim, të thotë
gjëra të tilla në prani të gruas së tij, që me siguri do të kishte turp t'i thoshte edhe një
besimtari i zakonshëm?!

Disa transmetime që arsyetojnë vallëzimin dhe të kënduarit, veçori kjo e Omajadëve

I Dërguari i Zotit kënaqet duke parë të tjerët duke vallëzuar e kënduar

Në Sahihun e tij Buhariu transmeton në “Librin e Martesës” në “Kapitullin mbi
goditjen e daulles gjatë një dasme apo feste”, Bisr ibn Mufadal na ka treguar se Halid
ibn Dikvan ka thënë: “I Dërguari i Allahut, s.a.v.a., erdhi tek unë pas ceremonisë së
kurorëzimit dhe u ul në shtratin tim siç je ulur ti, dhe vajza e vogël filloi të luante
tanbura dhe filloi të këndonte një këngë pikëlluese për babain tim që u vra në betejën
e bedrit. Pastaj njëra nga vajzat tha: "Profeti është në mesin tonë dhe ai e di se çfarë
do të ndodhë nesër." I Dërguari i Allahut, s.a.v.a., tha: "Hiq dorë nga ajo që po thua,
por vazhdoni atë që keni filluar më parë (këngën)."

Buhariu në Sahihun e tij në librin e luftës në kapitullin e dajres, si dhe Muslimi në
librin e dy namazeve të bajramit në kapitullin mbi lejimin e lojërave që nuk janë
mëkat, transmetojnë nga Aisheja se ka thënë: “I Dërguari i Allahut, s.a.v.a., erdhi në
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dhomën time ndërsa dy vajza pranë meje këndonin një këngë për Buasin (histori lufte
midis dy fiseve Ensar - Hazraxh dhe Evsa). U mbështet në krevat dhe ktheu kokën në
anën tjetër. Erdhi Ebu Bekri dhe më sulmoi me fjalët: "Një instrument satanik në prani
të të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.?" I Dërguari i Allahut, s.a.v.a., iu drejtua atyre dhe u
tha: Lërini! Kur ai u bë i pavëmendshëm, u bëra shenjë dy vajzave që të shkonin dhe
ato u larguan.”

Transmetohet përmes Aishes, e cila ka thënë: “Ishte dita e Bajramit kur zezakët
luanin me kostume lëkure dhe me shtiza. Unë e pyeta të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a.,
ose ai më pyeti: "Dëshiron ta shohësh këtë lojë". Unë u përgjigja: "Po". Pastaj më mori
pas vetes, më mbështeti faqen e tij në faqen time dhe filloi të recitonte. Kur u lodha,
më pyeti: "A mjafton?" Unë i thashë: "Po", dhe ai tha: "Shkojmë!"

Në Librin e Martesës, në "Kapitullin mbi një gruan që shikon etiopianët dhe të tjerët
pa marrë parasysh" Buhariu në Sahihun e tij transmeton se Aishja ka thënë:

“E kam parë të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., se si më mbulonte me pjesën e epërme të
veladonit të tij  deri sa unë i shikoja etiopiasit se si loznin (vallëzonin) në xhami, ditën
e bajramit në xhami dhe i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., më thirri, vendose kokën time në
shpatullën e tij dhe unë filluam t'i shikoja lojrat e tyre dhe kështu vazhdova deri sa u
ngopa së shikuari."

Gjithashtu në Sahihun e tij, në "Librin e Martesës", në "Kapitullin për gratë dhe fëmijët
që shkojnë në dasma", Buhariu transmeton nga Enes ibn Malik se ka thënë:

"I Dërguari i Allahut, s.a.v.a., pa disa gra dhe disa fëmijë duke shkuar në dasmë. ,
pastaj u ngrit në këmbë dhe me vrull u tha atyre: "Pasha Zotin, ju më jeni më të
dashurat në botë".

Komentuesi i Buhariut ka thënë: "Mumetinan", do të thotë se ai u ngrit shpejt dhe i
ngazëllyer për shkak se u ndje shumë i lumtur me to. Në vazhdim po transmetojmë
disa hadithe me të cilat disa liderë justifikonin zakonet dhe prirjet e tyre ndaj verës
dhe alkoolit:

I Dërguari i Allahut pin “nabiz” (verë)

Në "Librin e martesës" në "Kapitulli mbi një grua që qëndron në këmbë dhe u shërben
burrave në dasmë" dhe në "Libri i frutave të thata dhe pirja në dasmë e asaj që nuk
shkakton dehje", Buhariu transmeton nga Ebu Hazin , e ky nga Sehl:
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“Me rastin e martesës së Ebu Usaid el-Saidi, ai e ftoi Pejgamberin s.a.v.a. dhe shokët
e tij. Askush tjetër nuk përgatiti apo u shërbeu atyre ushqim përveç se gruas së tij
Umm Usajd. Ajo fermentoi gjatë natës disa hurma në ujë, në një enë prej argjile. Kur i
Dërguari i Zotit mbaroi së ngrëni, ajo e shërbeu me atë pije.”

Nga kjo shihet qartë se ata synonin të tregonin me këtë se si i Dërguari i Allahut,
s.a.v.a., pinte “nabiz”. Është e mundur që nabiz të nënkuptojë zakonin arab të zhytjes
së hurmave në ujë për të hequr aromat e pakëndshme. Megjithatë, këtu nuk kemi të
bëjmë me një rast të tillë. Muslimi citon një transmetim në “Librin e pijeve” në
“Kapitullin mbi lejueshmërinë e pirjes së nabizes, i cili nuk ka fermentuar apo marrë
formën e alkoolit”. Nga këtu, pra, nabizi filloi të përdoret si pije, kështu që
sundimtarët dhe kalifët filluan të pinin verë, duke pretenduar se lejohej derisa nuk
shkaktohej dehja. Këtu janë disa hadithe të tjera me të cilat amnistohen veprimet e
Umajadëve dhe Abasidëve.

Profeti dhe nënçmimi

Në “Librin mbi Haxhin” në “Kapitullin mbi historisë në ditën e Kurban Bajramit”,
Buhariu transmeton në Sahihun e tij se Aishja ka thënë:

“Ne e kryem haxhin me Pejgamberin dhe u nisëm në grupe ditën e Bajramit. Safija
kishte menstruacione dhe Profeti dëshironte prej saj atë që një burrë e dëshiron nga
gruaja e vet, kështu që unë i thashë: "O i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., ajo është me
menstruacione."

Sa e çuditshme është që i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., dëshiron të bëjë seks me gruan
e tij dhe këtë ia shpallë gruas së tij, ndërkohë që kjo e fundit e njofton se e ajo para
(Safia) ka menstruacione, ndërsa ajo me të cilën ai duhet të flejë se ka idenë për
këtë.

I Dërguari i Allahut, s.av.a., nuk ka turp

Në "Librin e virtyteve" në "Kapitullin mbi virtytet e Uthman ibn Affanit", Muslimi në
Sahihun e tij transmeton nga Aisheja dhe nga Osmani se ata të dy thanë: “Ebu Bekri
kërkoi leje për të hyrë te i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., deri sa ai ishte shtrirë në
shtratine  tij, nëdrsa ishte mbështjellur me rroben e Aishes. Ai e lejoi të hynte dhe ai
(Profeti) mbeti në të njëjtin pozicion. Ebu Bekri e mbaroi punën dhe u largua." Osmani
thotë: “Atëherë Omeri kërkoi leje dhe hyri, dhe Profeti mbeti në të njëjtin pozicion. Ai e
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mbaroi punën e tij me Profetin dhe u largua." Osmani vazhdon më tej: “Më pas
kërkova leje për të hyrë, dhe ai u ul dhe i tha Aishes: “Mbështille rrobet rreth vetes!”
Unë mbarova punën me të dhe u largova. Aishja tha: “O i Dërguar i Allahut, pse nuk u
turpërove nga Ebu Bekri dhe Omeri ndërsa turpërohesh nga Uthmani?” I Dërguari i
Allahut, s.a.v.a., tha: nëse do t'i jepja leje të hynte dhe të më gjente në këtë gjendje,
atëherë ai nuk do ta tregonte arsyen e ardhjes së tij.”

Çfarë Profeti është ai që i pret sahabët e tij i shtrirë në shtratin e tij të mbuluar me
rrobat e gruas së tij, me të pranë dhe me rroba të zbërthyera, saqë u ngrit vetëm kur
hyri Osmani dhe vetëm atëherë e urdhëroi atë të vishej siç duhet?!

I Dërguari i Allahut i zbulon organet e veta intime

Në "Librin e Namazit" në "Kapitullin për nënçmimin e namazit duke qenë i zhveshur",
Buhariu në Sahihun e tij transmeton një hadith, të transmetuar edhe nga Muslimi në
"Librin e menstruacioneve" në "Kapitullin për kujdesin për të mbuluar vendet intime”,
nga Xhabir ibn Abdullah:

“I Dërguari i Allahut, s.a.v.a., ishte duke bartur gurë për të ndërtuar Kabën i veshur me
‘izar’, një këmishë e gjatë. Xhaxhai i tij Abbasi i tha: “O kushëriri im! Do të ishte më
mirë për ty ta hiqje ‘izarin’ dhe ta vendosësh në shpatull nën gur. ‘Kështu ai hoqi
këmishën e gjatë dhe e vuri nën gur, por u ra pa ndjenja dhe kurrë më nuk u pa
lakuriq.”

Shiko, lexues i dashur, këto transmetime të rreme për të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a.,
për atë që turpi dhe ndrojtja ishin si themel të besimit. Ai ishte më i turpshëm se një
virgjëreshë në dhomën e saj të fshehtë. Ata nuk ishin të kënaqur me transmetimet e
tyre për paturpësinë e tij dhe ekspozimin e kofshëve të tij para sahabëve, kështu që
tani ata e akuzojnë atë në këtë hadith të falsifikuar se i tregon vendet e tij të
turpshme para të tjerëve. Në sytë e tyre Profeti ishte i paqëndrueshëm mendërisht,
kështu që duhej të këshillohej nga xhaxhai i tij  dhe që duke e dëgjuar atë t’i zbulonte
organet e tij intime para të tjerëve?

Kërkoj mbrojtje tek Allahu i Madhëruar nga këto shpifje dhe gënjeshtra satanike ndaj
të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a. Ai as para më të afërmve apo bashkëshorteve nuk i
tregonte pjesët intime të trupit edhe pse në atë kohë ishte e lejuar. Për më tepër,
transmetohet nga nëna e besimtarëve, Aishja, se ajo ka thënë: "Unë kurrë nuk i kam
shikuar e as nuk i kam parë organet intime të të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.."
(Ibn Madže, vëll. 1., fq. 619.)
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Nëse Profeti do të kishte një sjellje të tillë me gratë e tij, me të cilat pastrohej në të
njëjtën enë me ç’rast ai do t’i fshihte pjesët intime dhe ato kurrë nuk e panë atë
lakuriq, atëherë si mund të sillej kështu në praninë e shokëve të tij dhe njerëzve të
tjerë? ? Sigurisht, të gjitha këto janë trillime të paturpshme Omajade për të cilët
qëllimi arsyeton mjetin.

Sëmundjet e tyre të brendshme janë përhapur aq sa është bërë një gjë normale sot
mes njerëzve me reputacion të mos marrin parasysh moralin, turpin dhe etikën. E
gjithë kjo tani ka degjeneruar në gjëra aq të neveritshme sa që kemi të ashtuquajturat
tubime nudiste ku mblidhen së bashku burra e gra lakuriq. O Zot na krijove si qenie
njerëzore ndërkaq ne sa larg kemi shkuar!

Për të justifikuar lojën e tyre me fenë dhe ligjin e Sheriatit, në vazhdim po japim disa
transmetime që e tregojnë këtë.

I Dërguari i Allahut, s.a.v.a., harron gjatë lutjes

Në ”Librin mbi etiketat”,  në kapitullin “Mbi atë që çfarë lejohet për t’i përkujtuar
njerëzit, Buhariu transmeton një hadith në Sahihun e tij, si edhe Muslimi në Librin
“Mbi Xhamitë dhe vendet e faljes”, në kapitullin “Mbi Harrimin në lutje dhe sehvi
sexhden”, nga Ebu Hurejre i cili thotë:

“I Dërguari i Allahut, s.a.v.a., e ka paraparë namazin e drekës dhe pas dy rekatesh ka
dhënë selam. Më pas ai shkoi te një copë dru para xhamisë dhe vuri duart mbi të. Në
mesin e njerëzve në atë kohë ishin Ebu Bekri dhe Omeri. Ata kishin frikë t'i tregonin
diçka dhe njerëzit u larguan me nxitim. Ata thanë: “Namazi u shkurtua.” Në mesin e
njerëzve ishte një burrë të cilin Profeti e quajti Zul-Jadejn. Ai tha: “O i Dërguari i
Allahut! A harrruat apo namazi është shkurtuar? Pejgamberi iu përgjigj: “Nuk kam
harruar, as nuk është shkurtuar namazi. Ata thanë: “Vërtet e ke harruar o i Dërguar i
Allahut!”
(Sahih Buhari dhe Sahih Muslim u “Libri mbi guacat he koralet”, vëll. 1., fq.
115.)

Ai tha: “Zul-Xhedejn e tha të vërtetën.” Pastaj u ngrit dhe fali edhe dy rekatet, dha
selam duke thënë: “Allahu ekber!”, mandej bëri sehvi sexhden njësoj si sexhden
normale ose paksa më gjatë. Pastaj ngriti kokën duke thënë sërish ‘Allahu ekber!’ dhe
duke bërë sexhden njësoj si të parën, dhe më pas ngriti kokën duke thënë sërish
‘Allahu ekber!’.
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Falna o Zot, si mund të thuhet se i Dërguari i Allahut s.a.v.a., harron gjatë lutjes dhe
nuk e di a reqate ka falur, dërkohë që kur i thonë se e ka shkurtuar namazin, ai
përgjigjet: "Nuk kam harruar e as nuk kam shkurtuar".

Kjo është një gënjeshtër që duhet të amnistojë kalifët e tyre që shpesh vinin në
namaz të dehur dhe nuk dinin sa reqate falnin. Ngjarja e udhëheqësit të tyre i cili
duke  pri namazin e mëngjesit i fali katër reqate dhe më pas duke u kthyer nga ata i
pyeti: "A duhet t'i shtoja më shumë kësaj apo kjo mjafton për ju?" – ngjarje kjo e
famshme në librat e tyre të historisë dhe është mjaft ilustruese.

Më tej në “Librin e Ezanit” në “Kapitullin mbi njeriun që qëndron në të majtë të Imamit
të xhematit”, Buhariu në Sahihun e tij transmeton nga Ibn Abbasi se ai ka thënë:
“Kam fjetur në dhomën e Mejmunes, ndërsa atë natë i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., të
ishte në dhomën e saj. Ai mori abdes, pastaj u ngrit për të falur namazin, unë
qëndrova në anën e tij të majtë. Më mori dhe më lëvizi djathtas dhe më pas fali 13
reqate. Pasi e zuri gjumi filloi të gërhiste, sepse zakonisht gërhiste kur flinte. Pastaj i
erdhi muezini dhe ai doli jashtë dhe duke udhëhequr në lutje pa e përsëritur abdesin.
Amri tha: "Unë e njoftova Bukeirin për këtë dhe ai tha: "Më njoftoi Kurejbi për këtë".

Me transmetime të tilla të qëllimshme kundër të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., emirët
dhe sulltanët umajad dhe abasid bënin lojëra me namazin, abdesin dhe çdo gjë tjetër
fetare, dhe më vonë doli thënia: "Namazet në të cilët prijnë emirët janë në ditën e
xhuma dhe në bajram".

I Dërrguari i Allahut, s.a.va., betohet dhe mandej shkelë betimin

Buhariu në Sahihun e tij në "Librin e fushatave luftarake", në tregimin lidhur me
Amonin në "Kapitulli mbi ardhjen e Asarëve dhe popullit të Jemenit", transmeton nga
Ebu Kilab nga Zahedani:

"Kur Ebu Musa arriti në Kufe si guvernator, ai me vizitën e tij nderoi familjen Xherm.
Unë isha ulur pranë tij dhe ai po hante pulë për drekë. Një burrë ishte ulur mes
njerëzve. Ai e ftoi njeriun për të ngrënë, por ai u përgjigj: “Pashë një pulë duke ngrënë
diçka të keqe dhe nuk dua ta ha atë pulë sepse e mbaj të papastër.” Ebu Musa tha:
“Eja këtu! Unë e kam Profetin duke e ngrënë atë. Njeriu u përgjigj: " Por unë betova se
nuk do ta haja atë!”

Ebu Musa i tha: “Eja, do të të tregoj diçka për betimin tënd. Ne, grupi Ensari, shkuam
te Pejgamberi, s.a.v.a., për të na dhënë diçka për të shaluar dhe ai nuk pranoi, kështu
që ne e kërkuam të njëjtën për herë të dytë dhe ai refuzoi përsëri duke u betuar se
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nuk do të na jepte asgjë për të shaluar. Pak më pasë 5 deve me plaçkë luftarake u
sollën para të Dërguarit të Zotit dhe ai na i dha. Kur i morëm, thamë: "Ne e kemi bërë
të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., ta harrojë betimin e tij, andaj mund të mos kemi mirësi
nga kjo ".

Kështu shkova te Profeti dhe i thashë: “O i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.! Ju u betuat se
nuk do të na jepni kafshë për të shaluar, ndërkaqw megjithatë na i dhatë. Ai tha: " Po,
nëse betohem për diçka dhe më vonë shoh një zgjidhje më të mirë se kjo, atëherë
unë veproj sipas zgjidhjes më të mirë".

Si është e mundur që i Dërguari i allahut, s.a.v.a, të cilin Allahu e ka dërguar për t'i
mësuar njerëzit që të mbajnë betimet e tyre dhe të mos i shkelin ato, veçse me
shpagim, ndërsa ai urdhëron diçka që vetë nuk e  zbaton. Allahu thotë:

“Allahu nuk të dënon nëse betohesh pa dashje, por do të të ndëshkojë nëse betohesh
me dashje. Shagimi për një betim të thyer është: të ushqesh dhjetë të varfër me
ushqimin e zakonshëm që ushqen familjen tënde, ose t'i veshësh, ose të lirosh
skllevër. E kush nuk mundet, le të agjërojë tri ditë. Kështu ju shpaguani për betimet
tuaja kur bëni betim; ndërsa kujdesuni për betimet tuaja! Kështu Allahu jua sqaron
dispozitat e veta, në mënyrë që të jeni mirënjohës.” (5:89) "Mos i thyeni betimet tuaja
pasi të jeni obliguar me to." (16:91).

Aisheja liron 40 robë për shpagimin e betimit të saj

Çfarë është statusi i të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., kundrejt gruas së tij Aishes, e cila
ofroi 40 robër për të shpaguar veten për shkeljen e betimit të saj? A ishte ajo më e
devotshme se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.?

Buhariu në Sahihun e tij në librin “Mbi moralin”, në kapitullin “Mbi ndërprerjen e
marrëdhënieve dhe fjalimin e të Dërguarit të Allahut: "Një burrë nuk lejohet të flasë
me vëllain e tij për më shumë se 3 ditë," Vol. 7, f. 90, transmeton:

“Aishja tha se i thanë se Abdullah ibn Zubejri, duke dëgjuar se ajo po shiste diçka që i
ishte dhënë si dhuratë, tha: “Pasha Allahun, nëse Aisha nuk heq dorë nga kjo, unë do
ta shpallë atë të jokompetente për të disponuar me pronësinë e saj”. Ajo pyeti: “A tha
ai kështu?” Ata thanë: “Po.” Ajo tha: “Betohem në Allahun se nuk do të flas me ty,
Zubejr.”

Duke qenë se kjo zgjati shumë, Abdullah ibn Zubejri kërkoi ndërmjetësues te ajo, por
ajo tha: "Pasha Zotin, nuk do ta pranoj ndërmjetësimin e askujt tek ai dhe nuk do ta
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thyej betimin". Kur kjo Ibn Zubejriit iu duke se po zgjatë tepër, ai u tha Miswar ibn
Muhramit dhe Abdurrahman ibn Evsadit, të cilët ishin nga fisi Benu Zuhr: Për Allahun
po ju drejtohem të më lejoni të hy te Aisheja, ngase opër të është e ndaluar të betohet
se do t’i shkëpusë të gjitha lidhjet me mua.”

Kështu Misvari dhe Abdurahman i veshën rrobat e tyre rreth vetes duke kërkuar lejen
e Aishes me fjalët: “Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju! A mund të hyjmë?”
Aishja tha: "Hyni". Ata thanë: "Të gjithë ne?" Ajo tha: "Hyni të gjithë", duke mos ditur
se në mesin e tyre ishte edhe Ibn Zubejri. Kështu kur ata hynë brenda, Ibn Zubejri hyri
pas pengesës dhe filloi të lutej duke kërkuar falje prej saj, duke e përcjellur këtë edhe
me të qara. Miswar dhe Abdurahman filluan të insistojnë që ajo të fliste dhe ta
pranonte pendimin e tij.

Ata pastaj i thanë asaj: " Siç e dini, I Dërguari i Allahut, s.a.v.a., e ka ndaluar
ndërprerjen e marrëdhënieve për çdo musliman për më shumë se tri netë." Pas
këmbënguljes së tyre, ajo filloi t'u fliste duke qarë: "Jam betuar për kët ndërsa çështja
e betimit është një gjë e rëndësishme". Ata vazhduan në apelin e tyre derisa ajo foli
me Abdullah ibn Zubejrin dhe për këtë arsye liroi 40 robër si shpagim për betimin e
saj. Ajo qau aq shumë sa veli i saj ishte i lagur me lot.”

Edhe pse betimi i saj nuk ishte i ligjshëm, sepse i Dërguari i Allahut, s.a.v.a. e ndaloi
një musliman që të mos fliste me një musliman tjetër për më shumë se tre ditë, ajo
përsëri refuzoi të fliste me të, derisa dha një shpagim për shkeljen e betimit, duke
liruar 40 robër. Kjo nuk është një gjë e lehtë. Historia nuk mban mend që i Dërguari i
Allahut, s.a.v.a., të ketë liruar kaq shumë robër gjatë gjithë jetës së tij.

Por ata nuk lanë asnjë të keqe apo mangësi pa ia atribuar të Dërguarit të Allahut,
s.a.v.a.. Dhe të gjitha këto i bënë për të justifikuar veprimet e udhëheqësve të tyre.
Allahu i shkatërroi për shkak të gënjeshtrave të tyre!
Po sjellim edhe disa shembuj të tjerë të hadithit që janë në gjurmë të justifikimit të
gabimeve të sundimtarëve.

I Dërguari i Allahut tallet me ligjet e Allahut sipas tekave të tij

në Sahihun e tij në “Librin e Agjërimit”, në kapitullin mbi “Larjen e agjëruesit, si dhe
Muslimi në Sahihun e tij në “Librin e Agjërimit”, në kapitullin mbi ndalimin e rreptë të
marrëdhënieve seksuale gjatë ditës në Ramazan dhe domosdoshmërinë dhe
shpagimi kryesor për të, d.m.th. Shlyerja e detyrueshme për të pasurit dhe të varfërit”,
Buhariu transmeton nga Ebu Hurejra, i cili tha:
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“Ndërsa ishim ulur me Pejgamberin a.s. erdhi një njeri dhe i tha : “O i Dërguari i
Allahut unë jam i  shkatërruar!”. Ai e pyeti: “Çfarë ka ndodhur?“ Ai u përgjigj: “Kam
kryer marrëdhënie seksuale me gruan time gjatë agjërimit.” , u përgjigj ai. I Dërguari i
Allahut e pyeti?: “A mund ta lirosh një rob? Ai u përgjigj: Jo!. I Dërrguari i tha: A mund
t’i agjërosh dy muaj pa ndërprerje? Ai u përgjigj: Jo!. I Dërguari i tha: “A mundesh t’i
ushqesh 60 të varfër?” Ai sërish u përgjigj: Jo! Në atë moment Profetit i sollën një
enë plotë me hurma. Ai pyeti: “Ku është pyetësi?” Burri u përgjigj: “Ja ku jam.” Profeti
i tha: “Merre këtë dhe jepe si lëmoshë.” Burri pyeti: “A duhet t'i jap dikujt më të varfër
se unë. ? Pësha Allahun në luginën e Medinës, mes këtyre dy kodrave, nuk familje më
të varfër se familja ime.' I Dërguari i Allahut, s.a.v.a. buzëqeshi sa që i dolën në pahë
dhëmbët e tij të bardhë, ndaj tha: “Ushqeje familjen tënde me këto”.

Shihni se si trajtohen ligjet dhe rregullat e Zotit, të dhëna për çlirimin e skllevërve dhe
prosperitetin njerëzor. Sa për ata që nuk janë në gjendje të lirojnë skllevër, ata duhet
vetëm të ushqejnë 60 të varfër. Nëse as kjo nuk është e mundur, atëherë e vetmja gjë
që mbetet është agjërimi prej dy muajsh. Kjo parashikohet nga normat për të varfërit
që nuk janë aq të pasur sa të lirojnë skllevër ose të ushqejnë 60 të varfër. Por ky
hadith hedh poshtë kufijtë e Allahut të parapara për robërit e tij. A i mjafton një
kundërvajtësi t'i thotë Profetit fjalë që do ta bëjnë atë të qeshë aq shumë, saqë ai,
Profeti, e shpërfilli ligjin e Zotit dhe e lejoi atë të marrë lëmoshë për veten dhe
familjen e tij.

A ka tallje shpifje më të keqe me Allahun dhe të Dërguarin e Tij, s.a.v.a., sesa të
lejosh një shkelës të mëkatojë qëllimisht në vend që të ndëshkohet? A ka inkurajim
më të madh për të pabindurit dhe të korruptuarit që do të kapen pas haditheve të tilla
të rreme dhe do të luajnë me rregullat.

Për shkak të këtyre haditheve, feja e Allahut dhe ligjet e Tij janë bërë pjesë e lojës dhe
argëtimit. Tani kurvarët janë krenarë për ligësinë e tyre. Për më tepër, duke e quajtur
veten kurorëshkelës, ata këndojnë këngë për të në dasma, ashtu si ai që nuk agjëron
sfidon ata që agjërojnë.

Gjithashtu Buhariu në Sahihun e tij në "Librin e besimit dhe betimet" në “Kapitullin
nëse dikush e thyen betimin për shkak të harresës", ka transmetuar nga Ata, përmes
Ibn Abasit i cili tha:

"Një njeri i tha Pejgamberit s.a.v.a.:" Unë jam para se të gjuajë gurë bëra  tavaf rreth
shtëpisë së Allahut.'

I Dërguari i Zotit tha: “Nuk ka asnjë të keqe në këtë.” Një burrë tjetër tha: “Unë e
rruajta kokën para se të therja kurbanin.” Profeti tha: “Nuk ka asnjë të keqe në këtë.”
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Një tjetër tha: “Unë e thera kurbanin para se të gjuaja gurët. I Dërguari i Allahut,
s.a.v.a. tha: “Nuk ka të keqe në këtë”.

Transmetohet nga Abdullah ibn Amr ibn As se, derisa Pejgamberi ishte duke mbajtur
hutbe ditën e Bajramit, një burrë shkoi tek ai dhe i tha:

“O i Dërguari i Allahut, unë e konsiderova këtë dhe atë para kësaj dhe asaj. " Personi
tjetër u ngrit dhe tha: "Unë e konsiderova këtë dhe këtë si pjesë të saj (rruarja e
kokës, therja e kurbanit dhe hedhja gurëve)”. I Dërguari i Zotit tha: “Bëjini! Nuk ka
asnjë të keqe në asnjë prej tyre sot." Dhe çfarëdo që të pyetej atë ditë ai u përgjigj:
"Bëje, bëje, nuk ka të keqe".

Kështu, atij që i lexon këto transmetime të trilluara dhe më pas përballet me njerëz të
korruptuar, ata shumë lehtë mund ta kundërshtojnë premisën se besimi i Allahut do
të thotë lehtësim dhe jo barrë, mu në frymën e kësaj thënie të Profeti: "Lehtësoni,
ndërsa mos vështirësoni."

Kjo është një deklaratë vërtet që mund të keqinterpretohet. Sepse, me të vërtetë,
Allahu dëshiron të na lehtësojë dhe nuk na dëshiron vështirësi në besim.

Megjithatë, ligjet dhe rregullat e Allahut që Ai na i ka shpallur dhe vendosur mbi ne
nëpërmjet Kur'anit Famëlartë dhe Profetit të Pastër (Sunnetit) sjellin një shkallë të
caktuar lehtësimi në rrethana të ndryshme rënduese. Për shembull, tejemmum kur
nuk ka uj në afërsi, ose nga frika e përdorimit të ujit të ftohtë (për larje), ose për faljen
e namazit në pozicion ulur kur është e domosodshme, prishjen e agjërimit dhe
shkurtimin e namazit në rrugë etj. E gjithë kjo është e vërtetë, por nuk na është dhënë
një lehtësim apo liri e tillë që të praktikojmë tejemmum sa herë që na teket, apo të
lajmë llërat para fytyrës, këmbët para kokës etj., e gjithë kjo nuk lejohet.

Por, farkuesit e  gënjeshtrës donin ta paraqisnin të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., si
refuzues të gjithçkaje me qëllimin e vetëm se si ata të gjenin lehtësira, ashtu siç
thonë sot shumë njerëz (kur diskutoni me ta çështje të tjera të ligjit): “Nuk ka
vështirësi për ty, vëlla! Me rëndësi është të falesh! Faluni si të doni!”

Është gjithashtu e çuditshme që vetë Buhariu e ka transmetuar këtë në të njëjtën
faqe me fjalët e Profetit: “Bëjeni këtë! Nuk ka për ju asnjë të keqe në këtë. " dhe fjalët
që janë jashtëzakonisht të rrepta dhe të ashpra. Ai ka transmetuar përmes Ebu
Hurejres se një burrë hyri në xhami për të adhuruar ndërsa Profeti ishte në cep të
xhamisë. Burri erdhi dhe i dha selam. Atëherë Pejgamberi i tha: "Kthehu dhe falu, ti
nuk u fale!" Kështu burri u kthye, u fal dhe i dha selam. Profeti i tha përsëri: "Kthehu
dhe falu, ti nuk u fale!" Burri u falë tri herë dhe kur kjo u përsërit  tha: “Më mëso, o i
Dërguar i Allahut! Kështu më mësoi të mbështetem në duar dhe të bëj sexhde”. Ai
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tha: “Pastaj përkulu (në ruku) derisa të qetësohesh, pastaj drejtojeni kokën derisa të
jeni plotësisht në këmbë, pastaj bini në sexhde derisa të qetësoheni plotësisht, pastaj
ngrihuni në një pozicion ulur derisa të qetësoheni, pastaj shkoni në sexhde derisa të
qetësoheni, pastaj ngrihuni në një pozicion plotësisht të drejtë. Bëje këtë gjatë gjithë
namazit.”

Në Sahihun e tij, në "Librin e Teuhidit", në "Kapitullin mbi Fjalët e Allahut: "Mësoni nga
Kur'ani atë që është e lehtë për ju", Buhariu transmeton nga Omer ibn hatabi i cili ka
thënë:

“E kam dëgjuar Hisham ibn Hakimin se si e recitonte suren el – Furkan për sa ishte
gjallë Resulullahu, s.a.v.a. Kështu duke dëgjuar recitimin e tij të sures el-Furkan e vura
re se ai nuk e recitonte atë në mënyrën që e kisha mësuar nga i Dërguari i Allahut,
s.a.v.a. Për pak ta kapja gjatë namazit, por megjithatë prita ta mbaronte dhe i dhashë
selam. Pastaj e tërhoqa nga manteli i tij dhe i thashë: “Kush të mësoi ty që ta
recitosh këtë sure në këtë mënyrë?” Ai u përgjigj: “I Dërguari i Allahut më mësoi të
recitoj kështu.” Unë i thashë: “Ti po gënjn, ai më ka mësuar mua ndryshe nga ajo që ti
po e reciton.'
Kështu dola me të dhe shkuam te i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., dhe i thashë: "Kam
dëgjuar prej tij recitimin e sures el-Firkan ndryshe nga ajo që më mësove ti mua." Ai
tha: "Recito Hisham!" Pastaj ai recitoi ashtu siç e dëgjova unë, me ç’rast i Dërguari i
Allahut, s.a.v.a., tha: “Është shpallur pikërisht kështu." Pastaj i Dërguari i Allahut,
s.a.v.a. tha: "Recito ti Omer!" Unë recitova ashtu siç më kisshte mësuar ai, dhe ai tha:
“Është shpallur pikërisht kështu. Me të vërtetë, ky Kur'an është shpallur në disa
mënyra të ndryshme të të recituarit. Prandaj, mësoni atë në çdo mënyrë që është më
e lehtë për ju."

A thua pas këtij transmetimi nuk ka vend për asnjë dyshim, se falsifikatorët ishin aq
të paftyrë sa që përveç zhvlerësimit të dinjitetit të Resulullahut, ata sulmuan edhe
shenjtërinë e Kuranit, duke shpifur se Profeti, s.a.v.a., u mësonte sahabëve lloje të
ndryshme recitimi dhe se secilit prej tyre iu tha se ishte shpallur mu ashtu siç e
recitonin ata?!

Sikur të mos kishte dallim të madhë në recitimin e Kur'anit, Omeri nuk do të ishte aq i
shqetsuar sa të ishte gati ta ndërpriste namazin dhe nuk do ta kërcënonte Hishamin
pas namazit. Kjo më kujton dijetarët e Ehli Sunetit të cilët këmbëngulin në një mësim
të vetëm dhe nuk lejojnë askënd të mësojë ndryshe. Një ditë po recitoja: "Uzkuru
ni'mati el-ati an'amitu ‘ alejkum (kujtoni dhuntitë e mia që ju dhurova)" Njëri prej tyre
më qortoi ashpër me fjalët: "Mos e shkatërro Kur'anin nëse nuk e di si të recitosh.” I
thashë: “Si mund ta shkatërroj Kuranin?” Tha: “Uzkuru ni matija”, jo “ni'meti”.
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Lidhur me këtë, Buhariu transmeton në Sahihun e tij vëll. 3, fq. 88, në “Librin e
huamarrjes dhe kthimit të borxhit” në “Kapitullin e rekomandimit”, nga Abdul Malik
ibn Mejserit i cili më raportoi, duke thënë:

“E kam dëgjuar Nazalin, e kam dëgjuar Abdullahun duke thënë: e kam dëgjuar një
njeri që recitonte ajetin të cilin e kisha dëgjuar nga i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,
ndryshe nga ajo që e di unë.. Kështu që e çova te Profeti, i cili tha: "Ju të dy keni të
drejtë". Suba tha: "Unë mendoj se ai tha: "Mos u kontestoni, sepse ata që ishin para
jush (ish-popujt) u kontestuan dhe dështuan".

Falënderimi dhe lavdia i qoftë Allahut! Si është e mundur që i Dërguari i Allahut t'i
pranojë mosmarrëveshjet e tyre dhe t’u thotë: “Të gjithë keni të drejtë duke mos
kërkuar prej tyre që ta harmonizojnë një recitim (kiraet) të vetëm , duke eliminuar
kështu kontestimet mes veti?"

Për më tepër, ai më pas u thotë: “Mos u ndani, do të shkatërroheni”. A nuk janë këto
në kundërshtim me njëra tjetrën? O robërit e Zotit! Më jepni mendimin tuaj, Allahu ju
mëshiroftë. A nuk janë duke u përçarë pikërisht ata në bazë të nxitjes dhe inkurajimit
të tij  për t’u përçarë? Siurisht se jo? Larg qoftë që i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., të
shkaktojë dhe të nxisë kontradikta dhe mosmarrëveshje. Kjo është jashtë arsyes së
shëndoshë.

Pse ata nuk i drejtohen Kuranit i cili thotë: “Dhe pse nuk persiasin për Kuranin? Nëse
ai do të ishte prej dikujt tjetër përveç Allahut, me siguri se në të do të gjenin shumë
kundërthënie.” (4:82) Nëse umetin islam e ka goditur përçarja  për shkak të mënyrave
të shumta të leximit (keraeteve) të cilat në një masë e kanë ndryshuar kuptimin e
Kuranit, duke nxjerrur në pahë interpretime dhe pikëpamje të tilla, duke bërë që edhen
ajetet krejtësisht të qarta të bëhen të paqarta (si p.sh. ajeti mbi abdesin).

I dërguari i Allahut, s.a.v.a., sillet si fëmi

Buhariu në Sahihun e tij, në "Librin e fushatave ushtarake" në kapitullin “Mbi
sëmundjen dhe vdekjen e Profetit", si dhe Muslimi në Sahihun e tij - në “Librin e
paqes” në kapitullin “Mbi neverinë ndaj mjekësisë së imponuar me forcë”,
transmeton nga Aisha e cila tha:

“Ne e derdhëm ilaçin në njërën skaj të gojës së Profetit (Ibn Menzur në veprën e tij
thotë: duke kapur gjuhën e fëmijës dhe duke e mënjanuar në njërin skaj të gojës,
ndërsa në skajin tjetër, duke e mbajtur të larguar gjuhën dhe nofullën me një gjë të
hudhur mes tyre) gjatë sëmundjes së tij dhe ai filloi të na tregojë me gisht duke
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dashur të na thotë: “Mos ma fut ilaçin në gojë.” Ne i thamë: “Është në natyrën e të
sëmurit të mos i pëleqj ilaçet.” Ai tha: “Atëherë të gjithëve jepjuni ilaç në gojë,
ndërkohë që unë do të sodisë, përveç Abasit i cili nuk ishte pjesë e këtij akti.”

Vërtet i çuditshëm është rasti i një Profeti kaq të kotë, të cilin gënjeshtarët e kanë
bërë si një fëmijë që detyrohet të gëlltisë një ilaç të hidhur, të cilin ai nuk e pranon!!! Ai
u bën shenjë që të mos i japin ilaçe, por e detyrojnë ta bëjë këtë, pavarësisht
protestës së tij.

Pasi u kthye u tha atyre: “A nuk ju ndalova të më fusni ilaçe në gojën time?”. Ata
justifikohen duke thënë se menduan se refuzimi i tij ishte rezultat i neverisë së
pacientëve ndaj ilaçeve, më pas ai urdhëroi që të gjithëve t'u jepeshin ilaçe për të
kënaqur egon e tij dhe nuk përjashtoi askënd përveç xhaxhain e të tij Abasin, pasi ai
nuk ishte prezent kur e detyruan të pinte ilaçin.
Aisheja nuk e sqaroi këtë rrëfim deri në fund, duke mos e sqaruar nëse urdhëresa
Profetit u respektua dhe mbi kë u ekzekutua. Nëse përkoi edhe me burrat dhe gratë e
pranishme?

I dërrguari i Allahut, s.a.v.a., i harron ajetet e Kur’anit

Në librin "Mbi virtytet e Kur'anit" - në kapitullin "Mbi harresën e Kur'anit", gjithashtu
edhe në kapitullin "Mbi atë që nuk sheh problem në në atë që thotë kjo apo ajo sure",
Buhariu transmeton hadithin e mëposhtëm, sikurse edhe Muslimi në Sahihun e tij në
"Libri i namazit të pasagjerit dhe shkurtimi i tij" - në "Kapitulli mbi urdhërimin e
Kur'anit rreth veprimit sipas Kur’anit dhe telashet kur thuhet ‘Kam harruar këtë dhe
atë ajet’, Ebu Usame ka raportuar përmes Hishame ibn Urves, e ai nga babai i tij,
ndërsa ky nga Ajsheja e cila tha:

“Një natë, i Dërguari i Allahut dëgjoi një burrë duke lexuar një pjesë të Kuranit, kështu
që tha: Zoti im mëshirohu në të, ai më kujtoi këtë dhe atë ajet të cilin e kisha harruar
nga njëra dhe tjetra sure.”

Po ashtu, në një transmetim tjetër, Buhariu transmeton nga Ali ibn Musiri nga
Hishami, dhe ky nga babai i tij, ndërsa ky nga Aisheja e cili tha:

“Allahu e mëshiroftë, ai më kujtoi këtë dhe atë ajet të cilin e kisha harruar nga njëra
dhe tjetra sure.”
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Ky është Pejgamberi, të cilin Allahu xh.sh., e dërgoi me Kuran, mrekullinë e
përjetshme, të cilën e memorizoi që nga dita e parë e shpalljes, varg për varg, derisa
e përfundoi. Vërtet, Allahu i ka garantuar:

“Ai është përmendur në librat e profetëve të mëparshëm, të sjellë tek ju nga Xhibrili i
besuar në zemrën tënde, për të paralajmëruar në arabishte të qartë. Kur’ani është
padyshim shpallja e Zotit të botëve.” (26: 196)

Por gënjeshtarët, mashtruesit dhe falsifikuesit e gënjeshtrave nuk do të qetësohen
derisa t'i atribuojnë atij një gënjeshtër, marrëzi, legjenda që asnjë arsye normale nuk
mund t'i pranojë. Është e drejta e dijetarëve muslimanë që të ruajnë nderin e Profetit
nga gjërat e rreme që i atribuohen atij, veçanërisht nga ato që gjenden në librat e
hadithit që quhen "Sahih".

Ne nuk kemi transmetuar asgjë deri më tani, përveç nga librat e Buhariut dhe
Muslimit, të cilët Ehli Suneti i sheh si librat më të besueshëm pas Kuranit. Nëse
statusi i Sahihut është i tillë sa që të godas edhe dinjitetin dhe pafajësinë e Profetit.
Cila është situata me librat e tjerë të hadithit (të të publikuara prej tyre) as që duhet
pyetur. Të gjitha këto janë shartime dhe ndërthurje të armiqve të Allahut, armiqve të
të Dërguarit të Tij, të cilët lajkatuan sundimtarët umajjadë që nga Muavija e tutje,
derisa ata mbushën librat dhe vëllime të tëra me hadithe të trilluara, përmes të cilave
ata përkrahnin degradimin e bartësit të mesazhit të Zotit, sepse ata nuk besuan në
gjithë atë që Allahu kishte shpallur. Kjo është e vetmja anë e fushatës, dhe ana tjetër
është amnistimi i të gjitha veprimeve dhe bëmave të shëmtuara të pushtetarëve të
tyre, të cilat historia i ka regjistruar dhe numëruar me zell. I Dërguari i Allahut, s.a.v.a.,
u tregoi me gisht dhe që në fillim të misionit të tij i paralajmëroi, madje i dëboi nga
Medina duke i mallkuar.

Në historinë e tij, Taberi thotë:

“I Dërguari i Allahut e pa Ebu Sufjanin duke iu afruar atij mbi një gomar, me Muavijen
duke e udhëhequr gomarin dhe Jezidin (djalin e tij) që i shoqëronte. Atëherë i
Dërguari i Allahut tha: “Allahu e mallkoftë udhërrëfyesin, kalorësin dhe shoqëruesin.”

(Tarih Taberi, vëll. 11., fq. 37.)

Imam Ahmed Hanbeli transmeton në Musnedin e tij nëpërmjet Ibn Abasit:

“Ne ishim në një udhëtim me të Dërguarin e Allahut kur ai dëgjoi dy burra duke
kënduar, duke iu përgjigjur njëri-tjetrit përmes vargjeve, i Dërguari i Allahut tha:
“Shikoni kush janë këta!” Njerëzit thanë: “Muavija dhe Amr ibn As.” I Dërguari i Zotit
ngriti duart dhe tha: “O Allah! Poshtëroi ata dhe vëri në zjarr!”
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(Musned, Imam Ahmed, vëll. 4., fq. 421.)

Është transmetuar edhe  nga Ebu Dheri, i cili i tha Muavijes:

"E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut, kur kaloje pranë tij, duke thënë: "O Allah,
mallkoje atë dhe mbushe barkun e tij me pluhur!"

( Musned Imam Ahmed, vëll. 4., fq. 421.; Lisnaul Arab, vëll. 7., fq. 404)

Imam Aliu i dërgoi një letër në Irak me këtë përmbajtje:

“Pasha Allahun! Po t'i takoja vetëm ndërsa ata ta mbushnin vendin me numrin e tyre,
nuk do të frikësohesha. Jam i sigurt se ata kanë devijuar nga rruga e së vërtetës,
bazuar në atë se çkahit i janë përkushtuar. Rruga e drejtë në të cilën jemi është e
pastër, e qartë, e pamohueshme, e ndriçuar dhe e besueshme. Kam mall të takoj
Zotin tim dhe pres një shpërblim të madh. Vërtet më pushtoi pikëllimi dhe më
pushtoi dhembja. Çështja e umetit do t'u lihet budallenjve dhe të çoroditurve. Ata do
ta trajtojnë pronën e Allahut si të tyren, kurse robërit e Allahut si robër të tyre. Ata do
të luftojnë kundër të drejtëve dhe do t'i marrin në shoqërinë e tyre ata që kanë
humbur rrugën.”

(Ibn Kutejbe, el-Imama vel Sijasa, vëll. 1., fq. 137. )

Meqenëse i Dërguari i Allahut i mallkoi ata, siç e patë, dhe ata nuk gjetën një hadith
që do të falsifikohej, ata më vonë shpikën hadithet për të zëvendësuar të vërtetën me
të pavërtetën. Kështu ata i bënë të Dërguarit të Allahut një imazh të njeriut të
zakonshëm të fiksuar pas thirrjes së kohës së xhahilijetit, të prirur ndaj grindjeve të
tepruara që poshtëron dhe sulmon ata që nuk e meritojnë atë. Dhe e gjithë kjo për të
mbrojtur udhëheqësit e tyre të mallkuar nga Profetët.

Buhariu transmeton në Sahihun e tij, në “Librin e Lutjeve” në “Kapitullin mbi Fjalimin e
Pejgamberit:” Kujt i kam bërë padrejtësi, jepini lëmoshë dhe bekim”, ndërsa këtë e ka
shënuar edhe Muslimi në Sahihun e tij në” Librin mbi mirësinë, zemërim dhe ahlakun
e mirë” në kapitullin mbi atë se këdo që i Dërguari i Allahut ta ketë lënduar, sulmuar
ose të jetë lutur kundër tij, ndërkohë që ai mos ta ketë merituar këtë, kjo për të është
lëmoshë, shpërblim dhe mëshirë”. Nga Aisheja transmetohet të ketë thënë:

“Dy njerëz iu drejtuan të Dërguarit të Allahut dhe i folën për diçka që unë nuk e di. Ata
e hidhëruan ndërsa ai i sulmoi dhe i mallkoi. Kur ata shkuan, unë i thashë: “O i
Dërguari i Allahut! Çfardo e mirë që iu vie, kjo nuk do t’iu pëlqejë këtyre dyve”. Ai tha:
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“Ti nuk e di se çfarë kam kërkuar nga Allahu kur i jam lutur: O Allah unë jam njeri i
drejtë, andaj secilit musliman të cilin e kam fyer dhe sulmuar bëja këtë lëmosh dhe
shpërblim për ta!”

Transmetohet nga Ebu Hurejra se Pejgamberi, s.a.v.a., ka thënë:

“O Allah! Unë kam bërë një kontratë me ty që nuk do të prishet kurrë. Sepse unë jam
njeri, andaj nëse i kam bërë padrejtësi ndonjë besimtari, e kam sulmuar, e kam fyer, e
kam fshikulluar, kjo le t’i bëhet atij lëmoshë dhe lutje me të cilën do t'i marrësh pranë
vetes në Ditën e Gjykimit."

Falë haditheve të tilla të rreme, Profeti është gjithashtu i zemëruar për gjëra që nuk
nënkuptojnë mbështetjen e së Vërtetës së Allahut. Ai sulmon, ai fyen. Aq më tepër,
shan dhe fshikullon atë që nuk e meritojnë. Çfarë Profeti na qenka një person i
pushtuar nga shejtani, që bën gjëra që janë të paarsyeshme? A i lejohet kjo ndonjë
fetari që ta bëjë këtë dhe të mos jetë i neveritur nga veprime të tilla? Falë haditheve
të tilla, sundimtarët umajjadë, të cilët ishin mallkuar nga Allahu, u luteshin kundër
disave, disa prej tyre i goditën me kamxhik para masës për akte të supozuara, në
mënyrë që masa t'i trajtonte ata si mëkatarë të mëdhenj. Por ata ishin të virtytshëm
ndërkaq dhuna ushtrohej për, kinse, në emër të Allahut.

Këto hadithe të falsifikuara e mohojnë vetveten, sepse i Dërguari i Allahut nuk ishte ai
që sulmonte, shante apo mallkonte, e as që përdorte fjalë të padenja. Zot më fal, Zot
më fal! Në të vërtetë, fjalët e shëmtuara që dalin nga goja e tyre janë fjalë që nxisin
zemërimin e Allahut, për të cilat Allahu i ka mallkuar dhe për ta ka përgatitur vuajtje
të tmerrshme.

Për të hedhur poshtë gënjeshtrat nga transmetimet e shënuara më sipër, ne do
citojmë transmetimin që sjellë Buhariu dhe Muslimi përmes Aishes, e cila është për
ne mjafton. Transmeton Buhariu në Sahihun e tij në “Librin e Etiketave” në kapitullin
“Se Pejgamberi s.a.v.a., nuk ka bërë asnjë vepër të shëmtuar apo nuk ka thënë
ndonjë fjalë të padenjë”, ku nga nga Aisheja transmetohet:

“Disa çifutë erdhën te Pejgamberi dhe i thanë: Essamu alejkum! (Vdekja qoftë mbi ty)
'Aishja pastaj tregon: "Unë ia ktheva atyre: "Vdekja dhe mallkimi i Allahut qofshin mbi
ju!" Profeti u përgjigj: "Aishe, mos u ngut!" Bëhu e butë, mos u trego e vrazhdë edhe
nga një vepër e padenjë. " I thashë," Pra nuk e dëgjuat atë që thanë? Unë vetëm iu
përgjigja atyre dhe mallkimi im mbi ta u provokua dhe mallkimi i tyre kundër meje
ishte i paprovokuar".
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Muslimi gjithashtu transmeton në Sahihun e tij në "Librin e mirësisë, zemërimit dhe
shpifjes" se i Dërguari i Allahut i ndaloi njerëzit të mallkojnë. Madje ka ndaluar edhe
mallkimin e bishave dhe të bagëtive. Kur i thanë:

"O Pejgamber, mallkoji politeistët!" Ai u përgjigj: "Unë nuk jam dërguar për të mallkuar,
jam dërguar për mëshirë".

Kjo përputhet plotësisht me karakterin sublim dhe thelbin e tij , që dallohej veçmas
me vyrtytet që posedonte.

Ai nuk do të mallkonte, sulmonte, ofendonte apo fshikullonte ata që nuk e meritonin.
Kur zemërohej, e bënte këtë vetëm për hir të Allahut. Nëse mallkonte, do ta bënte
vetëm ndaj atyre që e meritojnë, po të fshikullonte dikë, do ta bënte vetëm për të
zbatuar dënimin sipas urdhërit të Allahut. Ai kurrë nuk e fshikulloi askënd ose nuk i
bëri ndonjë të keqe, përveç nëse provat, dëshmia dhe konfirmimi nuk bëheshin të
qarta.

Ata humbasin dhe u digjen zemrat kur shohin përhapjen e haditheve në të cilat
mallkohen Muavija dhe Umajadët. Ata i shpikën këto hadithe të rreme për të krijuar
konfuzion në mesin e njerëzve dhe për të ngritur statusin e Muavijes.

Për pasojë, në Sahihun e Muslimit do të gjeni se pas transmetimit mbi mallkimin e
Muavijes nga ana e të Dërguarit të Allahut, Muaviu sjell transmetimin ku i gjithë ky
(mallkim) përkthehet në mëshirë, lëmoshë, butësi dhe një mjet për arritjen e afërsisë
së Allahut. Për shembull, le të shohim hadithin e mëposhtëm nga Ibn Abbasi:

“Po luaja me djemtë ndërkohë kur erdhi i Dërguari i Allahut u fsheha pas derës. Ai
erdhi, më gjeti dhe më tha: "Shko dhe thirre Muaviun." Kur u ktheva i thashë: "Ai po
hante." Shkova përsëri, u ktheva dhe thashë: "Ai po ha." Pas këaj Profeti tha "Allahu
mos ngop’t barkun e tij."

Në librat e historisë gjejmë se Imam Nesaiu, pasi shkroi një libër mbi cilësitë që
karakterizojnë Hz. Aliun, erdhi në Siri. Populli i Sirisë e qortoi dhe e pyeti pse nuk i
regjistroi cilësitë e Muavijes. Ai u përgjigj:

"Unë nuk di asnjë prej virtyteve të tij, përveç lutjes në të cilin i Dërguari i Allahut,
s.a.v.a., kërkoi që Allahu të mos ngopte stomakun e tij."

(Sahih Muslim, vëll. 8., fq. 27. )
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Pas kësaj, ata e rrahën aq shumë sa ai vdiq prej saj. Historianët raportojnë se lutja e
Profetit u realizua. Muavija hante dhe hante dhe lodhej duke ngrënë, por stomaku i tij
edhe më tej ndjente nevojë për ushqim.

Në të vërtetë, unë nuk isha në dijeni të këtyre traditave që e trajtojnë mallkimin si një
bekim dhe afrim me Allahun derisa një nga shejhët në Tunizi më njoftoi për këtë. Ai
trajtohej si njeri me dije dhe prestigj. Kështu u ulëm në një vend dhe diskutuam për
hadithet derisa u ngrit çështja e Muavije ibn Sufjanit. Shejhu e përmendi Muavijen me
admirim, duke folur për mendjemprehtësinë, maturinë dhe aftësinë e tij në drejtimin e
politikës. Ai foli për politikën e tij dhe fitoren e tij ndaj liderit tonë Hz. Aliut (Allahu ia
ndriçoftë fytyrën). U përmbajta me shumë mund, por kur ai e kaloi masën, i thashë se
i Dërguari i Allahut nuk e donte Muavijen, se ai po lutej kundër tij dhe se e kishte
mallkuar atë.

Ata që ishin ulur përreth u befasuan nga kjo ndërsa disa u shqetësuan. Por shejhu
me qetësi të plotë m'u përgjigj se më besonte gjë që shkaktoi një habi edhe më të
madhe. Ata i thanë: "Ne tani më nuk kuptojmë asgjë. Nga njëra anë ju e lavdëroni dhe
e lartësoni atë, dhe nga ana tjetër pajtoheni se ai është i mallkuar nga Resulullahu, si
mund të jetë kjo në rregull?” Dhe unë gjithashtu pyesja veten me ta si mund të ishte.

Shejhu na u përgjigj në atë mënyrë që pranimi i saj shkaktonte dyshime dhe
vështirësi. Ai tha: “Këtë që e mallkoi Pejgamberi është për të mëshirë, bekim, afrim
tek Allahu, lavdia qoftë mbi të”. Të gjithë pyetën: "Si është e mundur?" Ai u përgjigj:
"Sepse i Dërguari i Allahut tha: "Unë jam vetëm një njeri si njerëzit e tjerë dhe i
kërkova Allahut që mallkimet dhe lutjet e mia t'i bëjë bekim dhe lëmoshë." Duke
shtuar: : "Edhe ai i vrari nga i Dërguari i Allahut shkon nga kjo botë drejt e në Parajsë!"

Më vonë iu afrova privatisht dhe kërkova burimin e hadithit që ai përmendi. Ai më
referoi te Sahihët e Buhariut dhe Muslimit. Pas studimit të këtyre haditheve, arrita në
një bindje edhe më të fortë për intrigat e komplotuara nga Umajadët për të fshehur të
vërtetën dhe për të fshehur korrupsionin e tyre nga njëra anë dhe për të shkatërruar
përsosurinë e Profetit nga ana tjetër.

Rrjedhimisht, kam gjetur disa tradita që të çojnë në të njëjtin qëllim. Për të qetësuar
veten, shpifësit e haditheve të rreme shpikën edhe më shumë se kaq, duke ia
mveshur këto shpifje Zotit të botëve.

Transmeton Buhariu në Sahihun e tij, në "Librin e Tehvidit" në "Kapitullin mbi të folurit
e Allahut: "Ata dua n t'i ndryshojnë fjalët e Allahut", transmetohet nga Ebu Hurejra se i
Dërguari i Allahut ka thënë:
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"Njeriun që kurrë nuk ka bërë ndonjë vepër të mirë, pasi të vdesë ta digjni ndërsa
gjysmën e hirit do ta hidhnin në tokë, gjysmën tjetër në det, sepse pasha Allahun
sikur ta ruante Allahu do t'i shkaktonte aq shumë vuajtje, si askujt tjetërt në botë. Por
Allahu ka urdhëruar detin që të mbledhë atë që ka në të (nga hiri) dhe gjithashtu ka
urdhëruar tokën që të mbledhë atë që ka mbetur nga hiri. Dhe pastaj Allahu i tha atij:
“Pse veprove kështu?” ndërsa njeriu do të përgjigjet: “Unë u frikësova prej teje dhe ti e
di këtë më mirë.” Ndaj për këtë Allahu e fali Allahu.”

Në të njëjtën faqe transmetohet nga Ebu Hurejra:

“E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut duke thënë: “Nëse dikush bën një mëkat dhe
pastaj thotë: “O Zoti im! Kam gabuar, më fal!”, Allahu do t’i përgjigjet: “Robi im e dinte
se ekziston një Zot që i fal mëkatet dhe dënon për to, prandaj unë e kam falur atë.” O
Zoti im, përsëri kam bërë mëkat. Më fal mua!” Dhe Allahu do të thotë: “Robi im e
dinte se ai ka një Zot që fal mëkatet dhe dënon për to dhe unë e fal atë për këtë.” Për
një kohë i njëjti nuk bëri asnjë mëkat, mirëpo sërish mëkatoi dhe sërish u lut: “O
Allahu im, përsëri kam bërë një mëkat, të lutem më fal!” Dhe Allahu thotë: “Robi im e
dinte se ai ka Zotin e tij që fal dhe dënon, prandaj ia fala mëkatin e tij tani mund të
bëjë çfarë të dojë.”

Çfarë Zoti është ky, o robër të Allahut?!

Nga rasti i parë shohim se robi i Zotit e dinte se kishte një Zotë që falte mëkatet,
megjithëse Zoti i tij nuk ishte në dijeni të këtij fakti, kështu që në çdo rast ai mund të
pyeste: "A e di robi im se ai ka një Zot që fal mëkatet?" Çfarë Zoti është ai që nga
përsëritja e gjynaheve dhe përsëritja e faljes lodhet dhe i thotë robit të tij: “Bëj çfarë
të duash tani, më lër Mua të qetë dhe Unë do të të lë të qetë ty”.

“Janë vërtet fjalë të shëmtuara që dalin nga goja e tyre. Ata nuk thonë asgjë përveç
gënjeshtrave, ju mund të sakrifikosh veten për ta ndërsa ata ende nuk do ta besojnë
këtë fjalim."

Po me të vërtetë! Ata pohojnë se i Dërguari i Allahut i ka thënë Osmanit: “Bëj çfarë të
duash sepse asgjë nuk mund të të dëmtojë nga sot, çfarëdo që të bësh”. Kjo ndodhi
kur Osmani ndihmoi ndjeshëm në përgatitjen e ushtrisë që do të nisej për në Tebuk.
Ajo që ata thonë është pikërisht në përputhje me shpagimin nga mëkatet që bëjnë
monarkët e krishterë kur shesin bileta për në Parajsë.

Prandaj, nuk është për t'u habitur që Osmani bëri vepra të tilla të shëmtuara që çuan
në një rebelim dhe kryengritje kundër tij, deri edhe në vrasjen e tij, si dhe varrosjen e
tij në një varrezë jomuslimane pa gusul dhe qefin.
“Thuaj: ‘Sjellni provat tuaja nëse vërtetë jeni të sinqertë.’”
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I Dërguari i Allahut, në kundërshtim me vetveten

Në “Librin e përçarjeve” në “Kapitullin nëse dy muslimanë takohen me shpata” në
vëll. 8., fq. 92., në Sahihun e tij Buhariu shënoi nga Abdullah ibn Abdulrehab i cili tha:

“Hamadi na njoftoi nëpërmjet një njeriu që nuk e përmendi, se Hasani tha: “Unë dola
me armën time gjatë natës së rebelimit. Ebu Bekri më takoi dhe më tha: “Ku po
shkon?” Unë iu përgjigja: “Dua të ndihmoj xhaxhain e Resulullahut.” Ai tha: “I Dërguari
i Allahut tha: Nëse dy muslimanë ngrihen kundër njëri-tjetrit me shpata, ata të dy do
të jenë banorë të zjarrit. Do t’iu thuhet: “Ky është një vrasës, por çfarë të bëhet me të
vrarin?” Ai do të përgjigjet: “Edhe ai donte të vriste shokun e tij”.

Hamid ibn Zijad ka thënë:

"Unë e përmenda këtë hadith të Ejubit dhe Junus ibn Zejdi tha:" E përmenda këtë
hadith të Ejubit dhe Junus ibn Ubejdit sepse doja të informohem për të. Ata thanë:
“El-Hasani e ka transmetuar këtë hadith nga Arfan ibn Kajsi dhe ai nga Ebu Bekri”.

Në mënyrë të ngjashme, Muslimi transmeton në Sahihun e tij në "Librin mbi përçarjen
dhe shenjat e Kiametit" në "Kapitullin nëse dy muslimanë takohen me shpata", nga
Ebu Bekri nga Ahnaf ibn Kajsi, i cili pyeti: "Ku je duke shkuar?" Unë iu përgjigja: "Unë
do ta ndihmoj këtë njeri". Ai tha: “Kthehuni, sepse e kam dëgjuar të Dërguarin e
Allahut duke thënë: “Nëse dy muslimanë takohen me shpata (në konflikt), vrasësi
dhe i vrari shkojnë në zjarr.” Unë i thashë: “O i Dërguar i Allahut! Dihet për vrasësin, po
për njeriun e vrarë? Ai tha: "Ai kishte për qëllim të vriste shokun e tij".

Këtë hadith Buhariu e transmeton edhe në “Librin e besimit” në “Kapitullin e
mosbindjes nga periudha e xhahilijetit”.

Nga këto transmetime të rreme, lexuesi mund të dallojë qartë arsyet e trillimit të tyre.
Kjo tregon armiqësinë e Ebu Bekrit ndaj kusheririt të Profetit, se si ai veproi në
largimin e të tjerëve nga Aliu. Ai nuk mjaftohej vetëm me kaq. Ai, përveç pengimit të
sahabëve të shquar që donin të ndihmonin të vërtetën kundër gënjeshtrës, nxori
hadithe të tilla, kuptimi i të cilave nuk mund të pranohet as nga arsyeja e shëndoshë
dhe që nuk dihet as nga Kur'ani e as nga praktika e vërtetë e Profetit.

Ngase fjalët e Allahut: “Nëse dy grupe besimtarësh përleshen, pajtojini; dhe nëse
njëri prej tyre ushtron dhunë ndaj tjetrit, atëherë luftoni kundër atij që ka ushtruar
dhunën derisa ai t'i bindet urdhrave të Allahut.” Hudžurat, 9, qartësisht urdhërojnë për

248



të luftuar kundër atyre që janë nismëtarët e konfliktit dhe që janë të dhunshëm. Si
rezultat, komentuesi i Buhariut shkruan në margjina: "Shqyrtoni këtë hadith, a ka
ndonjë provë për të luftuar rebelët (fajtorët), sepse urdhri i Allahut është: "Luftoni
kundër atij që ka ushtruar dhunë (që është fajtor). Dhe nëse hadithi bie ndesh me
Librin e Allahut, atëherë ai është i rremë dhe duhet refuzuar.”

Sa i përket praktikës së drejtë të Profetit, fjalët e tij në lidhje me Aliun janë: “Kujtdo që
unë jam udhëheqës, Aliu është edhe udhëheqësi i tij. Zoti im! Bëhu mik me ata që
janë miqtë e tij dhe bëhu kundërshtar me ata që janë kundërshtarë të tij dhe ndihmo
atë që e ndihmon atë, braktise atë që e braktisë atë (Aliun) dhe e vërteta le të jetë
shoqërues i tij kudo që të jetë."

Sepse miqësia me Aliun është miqësi me Profetin. Të ndihmosh prijësin e besnikëve
është detyrë e çdo besimtari, kurse braktisja e tij është braktisje e së vërtetës dhe
ndihmë ndaj gënjeshtrës.
Nëse mendoni për hadithin nga Buhariu, do të gjeni në zinxhirin e transmetuesve një
person të panjohur emri i të cilit nuk përmendet siç u tha: "Hamadi na njoftoi përmes
një njeriu që nuk e përmendi me emër ..."
Kjo tregon qartë se ky njeri i paemërtuar ishte nga radhët e hipokritëve, të cilët e
urrenin Aliun dhe që përpiqeshin t'i fshinin virtytet e tij, ose më mirë ta vrisnin atë dhe
përmendjen e tij, sa më shumë që të munden.

Sad ibn Vekasi, i cili hoqi dorë nga ndihma e së vërtetës, tha: "Ejani dhe më thoni: kjo
është e vërtetë dhe kjo është e pavërtetë, për të luftuar kundër saj."

Në frymën e kësaj logjike, e vërteta përzihet me gënjeshtrën dhe rruga e qartë
humbet, ajo zëvendësohet nga errësira. Në librat e besueshëm të Ehli Sunetit,
gjithashtu, ne gjejmë se i Dërguari i Allahut ka shpallur lajme të mira për shumë
sahab, e veçanërisht për ata dhjetë të njohur, për të cilët Xheneti tashmë është
siguruar.

Ahmed Hanbeli, Tirmidhiu dhe Ebu Davudi transmetojnë nga Pejgamberi s.a.v.a. se ai
ka thënë: “Ebu Bekri është në Xhenet, Omeri është në Xhenet, Uthmani është në
Xhenet, Aliu është në Xhenet, Talha është në Xhenet, Zubejri është në Xhenet,
Abdurahman ibn Avf është në Xhenet, Sad ibn Vekasi është në Xhenet, Seid ibn Zejdi
është në Xhenet, Ebu Ubejde është në Xhenet.”

(Musned Ahmed, vëll. 1., str, 193.; Sahih Tirmizi, vëll. 13., 183.; Sunen Ebu Davud, vëll.
2., fq. 246.)

Vërtetohet nga i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., se ka thënë: “Ti bëje të lumtur familjen
tënde Jasir, vendi i tyre është në Xhenet.”
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Si dhe fjalët e tij:

“Xheti është i përmalluar për katër besnikët: Aliun, Amarin, Salmanin dhe Mikdadin”.

Në Sahihun e tij Muslimi ka transmetuar se Abdullah ibn Selmanit iu ishte dhënë
lajmi i gëzuar i Xhenetit nga i Dërguari i Allahut dhe u vërtetua se ai kishte thënë:

"Hasani dhe Husejni janë liderët e të rinjve të Xhenetit".

Është vërtetuar gjithashtu se Xhafer ibn Ebi Talibi fluturon në Parajsë me engjujt, si
dhe se Fatime-Zehra është princesha e grave në Parajsë ndërsa nënës së saj,
Hatixhes i është shpallur nga Xhibrili një shtëpi prej arit dhe argjendit në Parajsë.
Është gjithashtu e vërtetë se Profeti ka thënë: "Suhejbi ishte i pari nga romakët
(bizantinët) në Parajsë, Bilali i pari i Etiopiasve dhe Selmani i pari i Persëve në
Parajsë."

Por le të shohim faktin pse hadithi për lajmet e gëzueshme është reduktuar në vetëm
10 persona? Nuk do të gjesh një grup që të ulet dhe të flasë për njerëzit në parajsë, e
që e lë pa i përmendur menjëherë “ashur-mubasherët” (10 të përgëzuarit), ndërsa të
përgëzuarit e tjerë pothuajse nuk përmenden askund.

Ne nuk i kemi zili në këtë, as nuk e kufizojmë mëshirën e Zotit kur ajo përfshin çdo
gjë, por vetëm theksojmë se këto hadithe janë në kolizion dhe nuk përputhen me
hadithin që thotë: “Nëse dy muslimanë janë përballë njëri - tjetrit me shpata në duar,
atëherë edhe vrasësi edhe i vrari do të shkojnë në zjarrë”. Sepse nëse e besojmë
këtë, atëherë hadithi për dhjetë të gëzuarit bëhet i pavlefshëm, sepse shumica e
këtyre dhjetë të përgëzuarve luftuan dhe vranë njëri-tjetrin. Talha dhe Zubejri u vranë
në Betejën e devesë, të udhëhequr nga Aisheja - nëna e besimtarëve, në luftë kundër
Imam Ali ibn Ebi Talib. Shpatat e tyre u ngritën në konflikt me njëri-tjetrin dhe për më
tepër, kjo ishte arsyeja e vdekjes së mijëra muslimanëve të tjerë.

Në mënyrë të ngjashme, Ammar ibn Jasir u vra në betejën e Siffinit, një betejë e
zhvilluar nga Muavije ibn Ebi Sufjani. Ammar ishte i pranishëm me shpatën e tij
përkrah Ali ibn Ebi Talibit dhe u vra nga forcat rebele. I Dërguari i Allahut e
parslajmëroi këtë në të njëjtën mënyrë si për kampionin e të rinjve të Xhenetit Hz.
Husejnin dhe familje e tij, që ishin të pranishëm me shpatat e tyre kundër Jezid ibn
Muaviut. Ata u vranë të gjithë përveç Ali ibn Husejnit. Sipas fjalëve të këtyre
gënjeshtarëve, atëherë të gjithë ishin në zjarr, vrasës dhe të vrarë, sepse u përplasën
me shpata.
Duket qartë se sa është është e shëmtuar dhe e pasaktë t'i atribuohet diçka si hadith
atij që nuk e ka shqiptuar kurrë atë pa qenë frymëzim nga i Plotfuqishmi. Sepse
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hadithe të tilla bien ndesh me logjikën, arsyen dhe bien ndesh me Librin e Allahut dhe
me Sunetin e Profetit.
Pyetja këtu është, a ishin Buhariu dhe Muslimi aq të lodhur sa u mungonin kaq
shumë gënjeshtra? Apo shkolla e tyre e mendimit beson në mësime të tilla?

Kundërthëniet lidhur me vyrtytet e të Dërguarit të Allahut

Në mesin e haditheve kontradiktore do të gjeni ato për epërsinë e të Dërguarit të
Allahut, s.a.v.a., ndaj të gjithë të dërguarve të tjerë të Zotit dhe hadithe të tjera që e
lartësojnë Musain mbi të. Jam i bindur se çifutët që u konvertuan në Islam në kohën
e Omerit dhe Uthmanit si Kabul-Ahbar, Tamin Daria, Vehb Manubik ishin ata që i
trilluan këto hadithe, duke ia atribuar ato disa sahabëve ndaj të cilëve kishin
admirim:Ebu Hurejre, Enes ibn Malik dhe të tjerët.

Buhariu në Sahihun e tij në “Librin e Tevhidit” në “Kapitullin mbi Fjalët e Allahut:
”Allahu foli me Musain”, nga Enes ibn Malik përcjellë një transmetim të gjatë për
“udhëtimin e natës” (isra) që i kishte ndodhur të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., kur u
ngjit në shtatë qiej, pastaj në një pemë të largët (sidretul-munhet) dhe transmetoi për
50 namazet farz që iu urdhëruan Muhamedit dhe ummetit të tij dhe të cilat me
mirësinë e Musait u redukuan në 5 kohë të faljes. Ka gënjeshtra të pastra dhe besime
të pabaza në këtë hadith, se Krijuesi gjithëpërfshirës zbriti aq poshtë sa që
Muhamedit, s.a.a. iu afrua sa dy kut, si dhe legjenda të ngjashme. Por ajo që është e
rëndësishme për ne përkon me atë se kur Muhamedi, s.a.v.a., mbërriti në qiellin e
shtatë, atje e gjeti Musain. Sipas kësaj legjende Musai ishte vendosur në qiellin e
shtatë, sepse po fliste me Allahun. Musai tha: "Zoti im, mendova se askush nuk do të
arrijë lartësi më të madhe se unë".

Transmeton Muslimi në "Librin mbi besimin" në "Kapitullin mbi fillimin e Shpalljes te
Resulullahu", si dhe Buhariu në Sahihun e tij në "Librin për fillimin e Krijimit" në
"Kapitullin për përkujtimin e engjujve" regjistroi një anekdotë tjetër që i ngjan të parës,
ku ata pretendojnë se Musai a.s është në qiellin e gjashtë dhe Ibrahimi a.s në qiellin e
shtatë. Ajo që është interesante për ne është pasazhi i mëposhtëm:

"I Dërguari i Allahut tha: "Arritëm në qiellin e gjashtë dhe na u tha: "Kush është ky?"
Xhibrili. "E kush është me ty?" Ai tha ,' Muhamedi.' Do t’i thuhet: 'A po i vjen shpallja?'
Ai u përgjigj: 'Po.' Do t’i thuhej: 'Mirëserdhe! Sa njeri i mrekullueshëm ka ardhur!
“Shkova te Musai dhe e përshëndeta, ndërkaq ai më tha: “Mirë se erdhe Profet dhe
vëllai im!” Kur u largova, ai mbeti duke qarë. Atij i thoshin: “Çfarë të bëri të qash?” Ai
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tha: “O Zot! Pasuesit e këtij të riu, që erdhi pas meje, do të hyjnë në Xhenet në numër
më të madh se ndjekësit e mi.”

Transmeton Muslimi në Sahihun e tij në “Librin e besimit” në “Kapitullin se do të ketë
një shtëpi në fund të Xhenetit”, nga Ebu Hurejra se ka thënë:

“Në Ditën e Gjykimit unë do të jem lider për të gjithë njerëzit, dhe a e dini pse? Ata që
erdhën më parë dhe ata që erdhën më pas do të tubohen në një saf në luginën e
al-Dai, në mënyrë që ai që i solli, do t'i dëgjojë dhe do t'i shohë të gjithë. Dielli do të
perëndojë aq poshtë sa ata do të përballen me një trishtim dhe pikëllim të tillë sa
mezi do të mund të qëndrojnë në këmbë. Njerëzit më pas do të thonë: 'A nuk e shihini
atë që ju ka goditur? A nuk do të kërkoni se kush do të ndërmjetësojë mes jush dhe
Allahut tuaj? "Disa do të thonë, shkoni te Ademi. Ata do të shkojnë te Ademi dhe do t'i
thonë: "Ti je babai i njerëzve, Allahu të krijoi me duart e Tij dhe të fryu nga Fryma e Tij
dhe iu bëri engjujve sihariq që të të bëjnë sexhde, prandaj ndërmjetëso për ne te Zoti
ynë, a po e sheh se në çfarë kushtesh jemi, a nuk po e sheh se çfarë na ka
goditur?'Ademi do të thotë:'Sot Zoti im është i zemëruar si kurrë më parë. Pas kësaj
ai kurrë nuk do të zemërohet kaq shumë. Ai më ndaloi t'i afrohesha asaj peme dhe
nuk iu binda. U argëtova me veten time! Me veten! Me veten! Shkoni te dikush tjetër!
Shkoni te Nuhu!”

Transmetimi është shumë i gjatë dhe ne do ta shkurtojmë vetëm në atë që na
intereson aktualisht.

Kështu njerëzit shkojnë te Nuhu, pastaj te Ibrahimi, Musai, Isau dhe secili prej tyre iu
thotë: “U argëtova me veten time! Me veten!” Të gjithë i përmendin gabimet e tyre,
përveç Isës, i cili pa thënë asgjë thotë: “U argëtova me veten! Me veten! Me veten!
Shkoni te dikush tjetër! Shkoni te Muhamedi!” Profeti Muhamed më pas tha: “Kështu
ata erdhën tek unë. U ngjita nën fron (arsh) dhe rashë në sexhde për Zotin tim të
Fuqiplotë dhe të Lartësuar. Pastaj Allahu nga mëshira, madhështia dhe dashamirësia
e Tij më lejoi diçka që nuk ia lejoi askujt para meje. Kështu që do të më thuhet: ‘O
Muhamed! Ngrite kokën! Kërko atë dhe do të të jipet. Ndërmjetëso dhe
ndërmjetësimi yt do të vlejë! "Unë ngrita kokën dhe thashë: "Umeti im o Zot, umeti
im!" Me atë rast Allahu do të thotë: ‘O Muhamed! Unë do t’i lejoj hyrjen nga umeti yt
atyre që nuk do të japin llogari, në portën kryesore, ndërsa pjesa tjetër do të shkojë
me botën tjetër në portat e tjera. "Pastaj ai më tha" Kështu për Atë në dorën e të Cilit
është shpirti im, dallimi në mes të shkallëve të Xhenetit është si distanca ndërmjet
Mekës dhe Humjerit ose ndërmjet Mekës dhe Basrës."

Në këtë hadith Pejgamberi, s.a.v.a., thotë se ai është lideri i njerëzve në Ditën e
Gjykimit, dhe thotë se Musai, a.s., ka thënë: “O Zoti im, mendova se askush tjetër nuk
do të lartësohet mbi mua. " Dhe ai thotë se kur u largua nga Musa, se ai mbeti duke

252



qarë dhe duke thënë: “O Zot! Pasuesit e këtij të riu, që Ti e dërgove pas meje, do të
hyjnë në Xhenet në numër më të madh se ndjekësit e mi.”

Ne kemi cituar pjesë nga këto hadithe që tregojnë se të gjithë të dërguarit më të
zgjedhur të Zotit nga Ademi, Nuhu, Ibrahimi, Musa'a, Isa'a do të përmbahen nga
ndërmjetësimi tek Allahu në Ditën e Llogaridhënies dhe se në vend të të tyre Allahu
do ta lejoj këtë të drejtë vetëm për Muhamedin, s.a.v.a.

Ne gjithashtu besojmë në këtë, dhe besojmë në epërsinë e Muhamedit ndaj të gjithë
njerëzve. Mirëpo, izraelitët, dmth. ata që hynë në Islam dhe përhapën legjenda apo
hadithe të njohura si israilijate, dhe ndihmësit e tyre në mesin e umajadëve, nuk
mund ta duronin përparësinë e Muhamedit s.a.v.a. ndaj të tjerëve, prandaj shpikën
hadithe në favor të epërsisë së Musait, a.s. Në diskutimin e mëparshëm ne tashmë,
nga hadithi, transmetuam fjalët e Musait drejtuar Umetit të Muhamedit në lidhje me
50 lutjet, për të cilat Musai tha: "Unë i njohë njerëzit më mirë se ti". Kjo nuk u mjaftoi
atyre, prandaj shpikën hadithe të tjera që flasin për epërsinë e tij (Musait) ndaj
Muhamedit.

Më poshtë do të listojmë edhe disa hadithe të ngjashme. Buhariu në Sahihun e tij në
“Librin e Teuhidit” në “Kapitullin mbi vullnetin e Allahut dhe nuk do të dëshironi asgjë
nëse nuk e dëshiron Allahu”, transmeton nga Ebu Hurejra i cili tha: “Një musliman
dhe një çifut u grindën dhe musliman i tha atij: “Për Atë që Allahu e ka dalluar mbi të
gjitha në gjithësi!”, ndaj të cilës çifuti tha: “Për Atë që zgjodhi Musain mbi gjithë
universin!” me të dëgjuar këtë muslimani i ngriti duart dhe e goditi çifutin. Pastaj
çifuti shkoi te Muhamedi, s.a.v.a., dhe iu ankua për atë që i kishte ndodhur.
Muhamedi, s.a.v.a., i tha: “Mos më jepni mua epërsi ndaj Musait, se njerëzit do të
humbin vetëdijen në Ditën e Gjykimit, dhe unë do të jem i pari të cilit do t’i kthehet
vetëdija. Unë do ta shoh Musain duke qëndruar pranë Fronit (Arshit). Nuk do ta di
nëse ai ishte ndër ata që humbën vetëdijen dhe u kthyen në vetëdije më parë apo
nëse Allahu e përjashtoi atë prej saj.'

Në një transmetim tjetër të Buhariut thuhet se ai ka thënë:

“Një çifut i cili ishte goditur me shuplakë erdhi te Profeti dhe tha: “O Muhamed!
Shoku yt nga ensarët më goditi me shuplakë. "Ai tha: "Ma sillni atë!" Ai e solli atë
ndërsa Profeti e pyeti: "Pse e godite?" Ai sqaroi ngjarjen: “ kalova përskaj këtij çifuti
dhe dëgjova duke thënë: Për Atë e dalloi Musain mbi të gjithë njerëzit”. Unë i thashë:
edhe mbi Muhamedin?! Prandaj  u zemërova dhe e godita me shuplakë." Pejgamberi i
tha: “Mos më jep përparësi ndaj profetëve, sepse njerëzit do t'i bien të fikët në Ditën e
Gjykimit dhe unë do të jem i pari që do t’i rikthehet vetëdija dhe do ta shoh Musain të
kapur për njërën nga shtyllat e Fronit, ndërkaq unë nuk do ta di nëse ai rifitoi

253



vetëdijen më herët apo u kompensua për rastin kur i kishte rënë të fikëtatëherë kur
kodra u shemb para tij.”

Gjithashtu, Buhariu transmeton në "Librin mbi Tefsirin e Kur'anit - sures Jusuf" në
"Kapitullin mbi fjalët e Tij:" Dhe kur i erdhi i Dërguari... "", nga Ebu Hurejra se ka thënë:
"

“I Dërguari i Allahut tha: 'Zoti im, dhuroji bekime Lutit a.s.! Sikur të të kishte dashur
mund të kishte një mmbështetje të fuqishme. Sikur të kisha qëndruar në burg sa
Jusufi a.s., me siguri do t'i përgjigjesha thirrjes, sepse ne kemi më shumë të drejtë të
dyshojmë se Ibrahimi a.s., kur Allahu i tha: "A dyshon?" Ibrahimi tha: "Jo jo?" Unë
thjesht dua të forcoj bindjen time.'”

Të gjitha këto pretendime nuk u mjaftuan derisa e bënë edhe të Dërguarin e Zotit,
s.a.v.a., të dyshonte në qëndrimin e tij para Zotit të tij. Sipas këtyre traansmetimeve
ai nuk ka të drejtë ndërmjetësimi dhe as një pozicion më të respektueshëm. Ai nuk
ka asnjë avantazh ndaj profetëve të tjerë dhe nuk ka lajm të mirë për sahabët e tij,
sepse ai vetë nuk e di statusin e tij në Ditën e Gjykimit. Lexojeni bashkë me mua këtë
transmetim nga Buhariu dhe mendoni çfarë të doni.

Transmeton Buhariu në Sahihun e tij në “Kapitullin mbi varrimin” dhe në “Librin e
Eklipsit” në vëll. 2, fq. 71, nga Haris ibn Zejd Sabit se

“Ummul 'Ala - një gruaja e ensarëve, i dha besën Pejgamberit, s.a.v.a., dhe i tha atij se
muhaxhirët vënë baste (duke hedhur zarin) dhe ai i ra Uthman ibn Maz'unit. , kështu
që e morëm atë në familjen tonë. Ai u sëmur nga një sëmundje që i shkaktoi vdekjen.
Pasi e pastruan dhe e mbeshtollën me qefin erdhi Pejgamberi, s.a.v.a. I thashë:
“Allahu u mëshiroftë në ty o  Ebul Sa’ib, sepse dëshmoj se Allahu të donte!” Profeti
tha: “Nga e di ti se Allahu e donte atë?” ndërkaq unë i thashë: “Babai im u bëftë
kurban për ty, i Dërguari i Zotit, pra kë donte Allahu?” Ai u përgjigj: Pasha Allahun, nuk
e di se çfarë do të ndodhë me mua, me të Dërguarin e Allahut. "Unë thashë: "Pasha
Allahun, nuk do t'i atribuoj më bamirësi askujt pas kësaj."

Për Allahun, kjo është shumë befasuese. Nëse i Dërguari i Zotit, s.a.v.a., betohet në
Allahun se nuk e di se çfarë do të ndodhë me të, çfarë mbetet pas kësaj?!

Dhe nëse Allahu i Lartësuar thotë: "Çdo njeri është i vetëdijshëm për veten e tij", dhe
nëse Allahu i thotë të Dërguarit të Tij: "Ne të kemi dhënë një fitore të qartë, në mënyrë
që Allahu t'i falë mëkatet e kaluara dhe që pastaj ta përmbushë dhuntinë e Tij ndaj ju
dhe për t'ju udhëzuar në Rrugën e Drejtë dhe për t'ju ndihmuar me mbështetje të
fortë.”
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Dhe nëse për muslimanët hyrja në Xhenet varet nga ndjekja dhe besimi në të
(Profetin) atëherë si mund të besojmë në hadithin e cituar më parë. Kërkojmë
mbrojtje te Allahu që të mos besojmë në Ben Umejjen, të cilët nuk besuan sinqerisht
për asnjë ditë se Muhamedi ishte i Dërguari i Allahut, por përkundrazi besonin se ai
ishte një mbret që sundonte njerëzit në sajë të shkathtësisë së tij. Ky ishte besimi i
Ebu Sufjanit, Muavijes, Jezidit dhe kalifëve dhe sundimtarëve të tjerë të tyre, gjë të
cilën e demonstruan qartë me veprimet e tyre.

I Dërguari i Allahut në kundërshtim me shkencën e mjekësisë

Shkenca ka vërtetuar qartë se disa sëmundje transmetohen përmes infeksionit. Dhe
kjo është e njohur për shumicën e njerëzve, madje edhe për ata që nuk janë të
arsimuar. Megjithatë, nëse dikush në Universitet do t'u thoshte studentëve të
mjekësisë se i Dërguari i Allahut e kishte mohuar këtë, ata do ta tallnin atë dhe do ta
merrnin si material të mirë për ta nënçmuar atë dhe Islamin, veçanërisht profesorët
evropianë që mezi presin një rast të tillë.

Fatkeqësisht, Buhariu dhe Muslimi u japin atyre një mundësi të tillë duke transmetuar
hadithe kundër transmetimit të sëmundjes përmes infeksionit. Kur e titulluam këtë
kapitull "Kundërtraditat e Profetit", sigurisht që nuk mendojmë se Profeti e ka
kundërshtuar ndonjëherë veten me fjalë apo me vepra, por e bëjmë këtë për të
tërhequr vëmendjen e lexuesit ndaj haditheve të shpifura për ta degraduar dhe
mohuar pagabueshmërinë e Profetit. Kjo bëhet edhe për atë që lexuesi të dijë se
qëllimi ynë në citimin e haditheve të tilla është ta mbrojmë Profetin, s.a.v.a., nga
sulme të tilla dhe t'i japim atij vendin e duhur në sistemin arsimor në të cilin ai
shkëlqeu mbi çdo dijetar modern. Sepse nuk ka asnjë teori të vërtetë shkencore që
bie ndesh me hadithet autentike të Profetit. Nëse kjo ndodh, ne e dimë se në atë rast
ai hadith është kundërshtues në brendësi të tij nga njëra anë ose është në
kundërshtim me një hadith tjetër autentik, nga ana tjetër, i cili pajtohet me teorinë
shkencore. Siç është e qartë, është e nevojshme të pranohet ky hadith i dytë dhe të
refuzohet i pari.

Ne po japim një shembull të një hadithi në lidhje me infeksionin. Kjo është e
rëndësishme edhe sepse na ofron një pasqyrë të vërtetë të disharmonisë mes
sahabëve, transmetuesve të hadithit dhe atyre që shpikën hadithet. Kjo nuk
nënkupton dhe nuk përkon me ndonjë kundërthënie në vetë bartësin e Mesazhit të
Zotit.

Në Sahihun e tij Buhariu ka transmetuar dy hadithe. Unë do të kufizohem në librin e
tij, pasi përmbledhja e tij nga Ehli Suneti konsiderohen si libra më autentik. Në "Librin
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e Mjekësisë" në "Kapitullin mbi jo" Hama-in, Buhariu transmeton nga Ebu Hurejra se
Pejgamberi, s.a.v.a., ka thënë:

"Nuk ka asnjë infeksion, as "safara" as "hama'a" (Zog grabitqarë që endet natën). ”

Kjo do të thotë: Asnjë njeri apo kafshë nuk mund ta transmetojë sëmundjen te një
njeri dhe kafshë tjetër. Një beduin u ngrit dhe tha: “Po çfarë iu ndodhi deveve të mia
atëherë? Ato po sillen si dreri në rërë. Kur njëra prej tyre kruhet nga zgjeba dhe
përzihet me të tjerat, të gjitha infektohen prej saj.” Profeti u përgjigj duke petur:
"Atëherë kush e infektoi të parën?"

Shikoni këtë, një beduin me instinktin e tij natyror në mënyrë të arsyeshme rezonon
se sëmundja u transmetua nga një kafshë në tjetrën përmes infeksionit, ndërsa
Profeti jep një përgjigje të paepur me të cilën ai vetë u shndërrua në një pyetës: “Po
kush e infektoi të parën?

Kjo më më ngjanë si një mjek që pyet nënën që i solli fëmijën e saj me fruth: "A ka
njeri në shtëpi apo në lagje tuaj që vuan nga kjo sëmundje?" Nëna i përgjigjet: "Jo".
Doktori vazhdon: "Ndoshta ai u infektua në shkollë?" E ëma ia ktheu me vendosmëri:
“me siguri se jo, ende nuk shkon në shkollë, është vetëm 5 vjeç”. “Ndoshta është e ka
marrë sëmundjen në çerdhe?” këmbëngul doktori. “Jo, ai fare nuk shkon në kopsht.
“Ndoshta e keni çuar te ndonjë i afërm apo ju ka ardhur një i afërm që e ka pasur
fruthin”. Nëna mohoi edhe një rast të tillë, gjë që më në fund i thotë: "Mbase virusi ka
ardhur përmes ajrit ".

Sigurisht që ajri transmeton viruse dhe sëmundje infektive dhe kështu i gjithë fshati
apo qyteti mund të infektohen. Por edhe për këtë ka një zgjidhje. Janë gjetur
preparate të injektueshme për të parandaluar përhapjen e infeksionit ose epidemive.

Atëherë, si mund të mos jetë e qartë kjo për atë (d.m.th. Profetin) i cili kurrë nuk ka
thënë asgjë "sipas dëshirës së tij"? Ai është i Dërguari i botëve nga Zotit i tij, të cilit
nuk i fshihet asgjë as në qiell e as në tokë.
Dhe është Ai që dëgjon çdo gjë dhe di çdo gjë. Kjo është arsyeja pse ne e refuzojmë
këtë hadith i cili në asnjë mënyrë nuk mund të pranohet. Në vend të kësaj, ne
pranojmë një hadith tjetër që Buhariu e regjistroi personalisht në të njëjtën faqe. Në
këtë hadith është transmetuar se Ebu Salima e ka dëgjuar më vonë Ebu Hurejren
duke thënë se i Dërguari i Allahut ka thënë: "Mos e ekspozoni një të sëmurë (dmth një
person të infektuar) pranë një njeriu të shëndetshëm."

Ne themi: A nuk e ke përcjellë ti, Ebu Hurejre, se i Dërguari ka thënë se nuk ka
infeksion? Ai tha diçka në gjuhën etiopiane të pakuptueshme. Ebu Seleme pastaj tha:
"Nuk e kam hasur kurrë më parë që të ketë harruar ndonjë hadith tjetër."
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Ne folëm për dy hadithe kontradiktore "Nuk ka infeksion" dhe "Mos e ekspozoni një të
sëmurë pranë një të shëndoshi". Muslimi gjithashtu ka transmetuar në Sahihun e tij
në "Librin e Paqes" në "Kapitullin mbi mungesën e infeksionit, hama-s dhe safara-s",
se asnjë yll nuk e prognozon shiun, se nuk ka 'ghoula' dhe se person i sëmurë nuk
duhet të ekspozohet pranë një personi të shëndetshëm”.

Nëpërmjet verifikimit të këtyre haditheve, kemi vërtetuar se hadithi: "Mos e ekspozoni
të sëmurin një personi të shëndoshë" është i saktë, sepse, ndër të tjera, nuk bie
ndesh me shkencën. Sa i përket hadithit: “Nuk ka infeksion”, ai është i rremë sepse
bie ndesh edhe me logjikën e diturisë elementare nga natyra. Kur sahabët e kapën
Ebu Hurejren në kundërshtim dhe e njoftuan për këtë, ai u zemërua dhe filloi të fliste
në etiopisht. Ndërkaq komentuesi i Buhariut ka shkruar: "Ai tha diçka me zemërim që
është e pakuptueshme".

Ajo që na e shton besimin në saktësinë e hadithit të dytë është se i Dërguari i Allahut
parashikoi gjëra që shkenca moderne i vërtetoi më vonë, kur bëhet fjalë për
sëmundjet infektive si murtaja, lebra dhe epidemitë e tjera.

Transmeton Buhariu në Sahihun e tij në “Librin e Pejgamberëve” në kapitullin e
titulluar “Murtaja, mallikimi, magjia”, nga Usama ibn Zejd i cili thotë se Pejgamberi,
s.a.v.a., ka thënë: Murataja është një e keqe që kishte goditur një fis të popullit
izraelit, ose ata para jush. Prandaj, nëse dëgjonipër praninë e saj në një zonë, mos iu
afroni dhe nëse godet zonën ku jeni, mos ikni prej saj.” Dhe në një hadith tjetër thotë:
“Mos e lini atë përveç se me vrap”.

Këtë hadith Pejgamberi e vërteton me hadithin e këtij kuptimi: “Ik nga lebra ashtu siç
ikë nga luani”, si dhe me hadithin: “Nëse pini, mos fryeni në enën nga e cila pini”,
gjithashtu edhe me këtë hadith: “ Nëse qeni pin uj nga ena juaj, lajeni atë 7 herë dhe
fërkojeni një herë me tokë." Ai i tha të gjitha këto me qëllim që t'i mësonte umetit të tij
pastërtinë dhe rregullin, si dhe parandalimin e sëmundjeve.
Ne kemi gjetur kontradikta të dukshme edhe në atë që i referohet "hamës", të cilën
arabët e konsideronin si një zog ogurzi që fluturon natën. Thuhet se është një buf
sipas një shpjegimi të Malik ibn Enesit. Nëse Profeti, s.a.v.a., ka thënë: “Nuk ka
‘hama’”, si mund ta kundërshtojnë veten dhe të kërkojnë mbrojtje prej saj?

Buhariu në Sahihun e tij, në “Librin e fillimit të krijimit” në “Kapitulli për agjëruesit”,
vëll. 4, f. 119, transmeton nga Seid ibn Xhubejri, ky nga Ibn Abbasi se ka thënë:

“Pejgamberi do të kërkonte strehim për Hasanin dhe Husejnin dhe do të thoshte:
“Babai juaj do të kërkonte strehim nga kjo për Ismailin dhe Is’hakun, dhe unë kërkoj
strehim tek Allahu me fjalë të plota nga çdo djall, 'hama' dhe syri i keq."
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Në këtë kapitull deshëm të paraqesim dhe lidhim disa shembuj të haditheve
kontradiktore që i atribuohen Resulullahut, s.a.v.a., edhe pse ato fare nuk përkojnë
me të.

Janë qindra hadithe të tjera problematike që Buhariu dhe Muslimi i kanë transmetuar
në koleksionet e tyre. Disa prej tyre u kemi kushtuar një hapësirë   të veçantë, sipas
praktikës sonë të vendosur, dhe në mënyrë koncize u kemi paraqitur shpjegimet e
nevojshme. Lexuesve iu takon t’i studiojnë këto raste, sepse Allahu mund ta bëjë të
qartë përmes tyre sunetin e Profetit dhe t'i shpërblejë me bollëk, sepse ata ishin mjeti
me të cilin ndahej e vërteta nga gënjeshtra. Ata mund të jenë në gjendje t'i japin
gjeneratës së re materiale të shkruara që do të kontribuojnë që mesazhi i Islamit të
kuptohet në tërësinë e tij.

“O ju që besuat, mos u bëni si ata që e shqetësonin Musain, kështu që Allahu e liroi
atë nga ajo që thanë dhe ai gëzon nam tek Allahu. O ju që besuat, kini frikë Allahun
dhe thoni vetëm të vërtetën. Ai do t'ju shpërblejë për veprat tuaja të mira dhe do t'ju
falë mëkatet tuaja. Dhe kushdo që i bindet Allahut dhe të Dërguarit të Tij, ai do të
arrijë atë që dëshiron.” (33: 69-71)
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Mbi dy sahihët: Buhariu dhe Muslimi

Këto dy koleksione janë aq të rëndësishme për Ehli Sunetin, saqë për ta
përfaqësojnë, në përgjithësi, dy vepra themelore dhe referuese për çdo studim fetar.
Për disa, megjithatë, është bërë e vështirë të raportojnë për hadithe të zgjedhura,
kundështitë dhe për gjëra të dyshimta që kanë zbuluar, në mënyrë që t'i pranojnë ato
në mënyrë të neveritshme. Ata nuk ua zbulojnë këtë njerëzve ose nga frika prej tyre,
as nga frika për ta. Sepse respekti dhe nderi ndaj këtyre dy librave është futur
dalëngadalë në shpirtin e njerëzve, si te studiuesit, ashtu edhe te njerëzit e tjerë
përgjithësisht.

Nëse këto transmetime po ia nënshtrojmë kritikës dhe nëse sjellim fakte kundër tyre,
ne e bëjmë këtë vetëm për të liruar nga përgjegjësia Profetin tonë dhe për të hequr
çdo dyshim nga pagabueshmëria dhe paprekshmëria e tij. Nëse disa sahabë nuk
janë kursyer nga kritikat dhe gjykimet, atëherë sigurisht që Buhariu dhe Muslimi nuk
janë më të denjë për të qenë më të privilegjuar se ata që ishin më afër bartësit të
Mesazhit.

Qëllimi ynë është vetëm ta mbrojmë të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., nga ajo që i
atribuohet rrejshëm dhe përdhosë pafajësinë, paprekshmërinë dhe diturinë e tij më të
madhe. Ne e dimë se Allahu i Madhëruar e zgjodhi atë për të qenë mëshirë për të
gjithë botët dhe se ai e dërgoi atë te njerëzit dhe xhinët. Nuk ka dyshim se Allahu
gjithashtu kërkon nga ne që ta mbrojmë dinjitetin e tij, shenjtërinë e tij nga gënjeshtra
dhe nga çdo akuzë e shpifje.

Si rezultat i kësaj, ne dhe çdo besimtar tjetër, jemi të obliguar të refuzojmë çdo gjë që
kundërshton moralin dhe karakterin e tij të lartë dhe të gjitha virtytet e tij - dhe të
hudhim çdo gjë që cenon pagabueshmërinë ose karakterin e tij të nderuar, pa marrë
parasysh se ku dhe nga kush vjen.

Sahabët, tabiinët, imamët, dijetarët e hadithit dhe çdo musliman, në fakt i gjithë
njerëzimi, dëshmojnë për epërsinë dhe virtytin e tij të lartësuar. Ata që e kritikojnë
janë ata që e kundërshtojnë ose ata që janë të fiksuar pas paragjykimeve ndaj çdo
gjëje të re. Por kënaqësia e Allahut është qëllimi ynë, kënaqësia e Profetit tonë është
shpresa jonë. Ai është kapitali dhe thesari ynë i vërtetë, veçanërisht në Ditën e
Gjykimit, kur nuk do të vlejnë as pasuri, as fëmijët dhe asgjë tjetër përveç zemrave të
pastra.
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Përkundër gjithë kësaj, neve na takon të mbështesim dhe ndihmojmë besimtarët e
vërtetë që ta njohin statusin dhe fuqinë e Allahut dhe të Dërguarit të Tij, s.a.v.a., para
se të njohin fuqinë e sundimtarëve, kalifëve dhe sulltanëve të tyre.

Ju bëj thirrje që të këmbëngulni dhe të jeni të durueshëm përballë sulmeve të ashpra,
pasi jam akuzuar për mosbesim dhe braktisje të besimit. Kur e kritikova Buhariun për
hadithin e tij në të cilin Musai, a.s., gjoja goditi engjëllin e vdekjes së Azrailit dhe i
nxorri sytë. Më thanë: "Kush je ti që e kritikon Buhariun?" Rreth meje kishte aq shumë
zhurmë dhe ulërimë, sikur të isha duke kritikuar një ajet nga Libri i Allahut.

Në të vërtetë, nëse studiuesi çlirohet nga paragjykimi, imitimi i verbër dhe fanatizmi,
ai do të gjejë gjëra befasuese te Buhariu dhe Muslimi që i përshtaten vetëm nivelit
dekadent beduin të ndërgjegjes dhe besimit të ndërthurur me përralla dhe legjenda.
Vetëdija dhe mendimet e njerëzve të nivelit të tillë mbështeten në gjithçka që është e
çuditshme. Ky në vetvete nuk ka pse të jetë një gabim, dhe ne (d.m.th., beduinët dhe
të ngjashmit) nuk i dënojmë për papjekurinë e tyre mendore, sepse ata jetuan në një
kohë të largët, jo në një kohë të teknologjisë kompjuterike dhe elektronike.

Megjithatë, ne gjithashtu nuk duam që këto depozita të së kaluarës t'i shtohen
Profetit, s.a.v.a., sepse ka një dallim të madh në mes të dyjave. I Dërguari, s.a.v.a.,
është ai që Allahu e dërgoi në mesin e analfabetëve për t'u mësuar atyre Librin e
Urtësisë, sepse ai është vula e Profetëve dhe Dërgesës dhe për t'i pastruar ata, për t'u
mësuar atyre Librin dhe Urtësinë, ngase Ai është vula e Profetëve dhe lajmëtarëve
dhe se Allahu ia ka mësuar diturinë e të gjithë paraardhësve të tij dhe i dha njohuri të
reja.

Do t’ia tërhiqja vëmendjen lexuesit të nderuar se çdo gjë e transmetuar nga Buhariu
nuk do të thotë se është transmetuar nga Resulullahu, s.a.v.a., por një pjesë e saj ka
të bëjë me mendimin dhe qëndrimet e sahabëve të caktuar. Ka lexues që mendojnë
se këto janë mendimet e Resulullahut, ndërsa në fakt nuk janë. Ja disa shembuj:

Në "Librin e dinakërisë së luftës" në "Kapitulli për martesën", vëll. 8., fq. 62., në
Sahihun e tij Buhariu transmeton nga Ebu Hurejra se Pejgamberi, s.a.v.a., ka thënë:
"Një vajzë nuk mund të martohet derisa të kërkohet leja e saj dhe pa u konsultuar me
të ". I thanë:

"O i Dërrguar, si ta dimë ne për lejen e saj?" Ai u përgjigj: "Nëse ajo hesht." Disa prej
njerëzve thanë: “Nëse një vajze nuk i kërkohet leja dhe ajo nuk dëshiron të martohet,
mirëpo dikush mashtron duke sjellë dy dëshmitarë të rremë dhe duke pretenduar se
ai e ka bërë këtë me pëlqimin e saj ndërkohë që kadiu (gjykatësi) e pranon
vlefshmërinë e kësaj martese, edhe pse ai njeri e di se dëshmia e tij është e rreme,
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atëherë nuk ka të keqe nëse ai e ka takuar atë, dhese martesa e tillë tashmë është e
ligjshme.”

Vlerësoni transmetimin e Buhariut (pas hadithit të Pejgamberit a.s.) "se disa njerëz
thanë", atëherë pse na duhen deklaratat e disa njerëzve (edhe atë të panjohur) që
ende pretendojnë se martesa e bërë me mashtrim është e ligjshme?! Lexuesi mund
të mendojë se ky është mendimi i Profetit, i cili nuk ka asnjë lidhje me të.

Shembulli tjetër: në “Librin e fillimit të krijimit” në “Kapitulli mbi karakteristikat e
muhaxhirëve dhe epërsia e tyre”, vëll. 4, f. 203, në Sahihun e tij Buhariu transmeton
nga Abdullah ibn Omeri i cili ka thënë:

"Në kohën e Profetit nuk e konsideronim askënd të barabartë me Ebu Bekrin, pas tij
Umerin, pastaj Uthmanin, dhe pas tij nuk e konsideronim më askënd nga sahabët më
të lartë se te tjeret."

Ky është mendimi i Abdullah ibn Omerit, dhe askush, përveç tij, nuk është përgjegjës
për vlefshmërinë e përmbajtjes së transmetimit në fjalë. Përndryshe, si ka mundësi
që Ali ibn Ebi Talibi, i cili ishte më i miri pas të Dërguarit të Zotit, nuk dallohej në asnjë
mënyrë në raport me të tjerët. Natyrisht, ky është qëndrimi personal i Abdullah ibn
Omerit, i cili e konfirmoi këtë deklaratë më vonë dhe në veprim duke refuzuar betimin
ndaj Aliut dhe duke mos e pranuar kurrë atë si prijës të tij, gjë që sipas një hadithi të
qartë (të cituar më parë) shpie në mosbesim.
(El-Savaikul Muhrika, Ibn Hadžer, fq. 107.)

Hazret Aliu është ai njeri për të cilin i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., ka thënë:
“Aliu është me të vërtetën dhe e vërteta është me Aliun”
(Sahih Tirmizi, vëll. 5., fq. 297.; Hakim, Mustadrek, vëll. 3., fq. 124.)

Në vend të kësaj, ne gjejmë Abdullah ibn Omarin se si i betohet Haxhaxh ibn Jusufit -
armikut të Allahut, Profetit dhe besimtarëve, një njeriu të korruptuar dhe të
pamoralshëm. Ne nuk duam t'i kthehemi kësaj teme edhe një herë, por e kemi bërë
vetëm shkurt për të kuptuar karakterin e Buhariut dhe të tjerëve si ai. Ai e fut këtë
transmetim në "Kapitullin mbi cilësitë e muhaxhirëve" për t'i sugjeruar lexuesit sikur
të ishte qëndrimi i Profetit, kur në fakt është mendimi i Abdullah ibn Omerit, një armik
i deklaruar i Aliut.

Ne do t'i dëshmojmë lexuesve të matur qëndrimin e Buhariut në çdo gjë që ka të bëjë
me Ali ibn Ebi Talibin dhe sa shumë ai u përpoq të fshihte virtytet e tij dhe të
vendoste gabimet e tij që ai vetë ia atribuonte atij.
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Buhariu në Sahihun e tij, në "Librin e fillimit të krijimit" në "Kapitullin që e sjellë
Humejdi nëpërmjet Muhamed ibn Kasirit, pastaj Sufjanit, dhe ky nga Xhami ibn Ebi
Rashidi përmes Ebu Ja'l-it dhe Muhamed ibn Hanefiut i cili ka thënë :

"I thashë babait tim (hazreti Aliut): "Kush është njeriu më i mirë pas Resulullahut,
s.a.v.a.,?" Ai u përgjigj: "Ebu Bekri." Unë e pyeta përsëri: Po pas tij?. Mandej vie Omeri!
Isha i befasuar se ai do të thoshte se pas tij është osmani, andaj i thashë: pas tij je ti!
Ai tha: unë nuk jam gjë tjetër pëveç se një njeri i zakonshëm, njëri nga besimtarët.

Ata ia atribuan këtë hadith Muhamed ibn Hanefiut të birit të Imam Aliut. Kjo është e
ngjashme me atë që u tha më herët nga Ibn Umeri.

Si përfundim, në transmetimet e Buhariut, ishte se Ibn Hanefi kishte frikë se mos
babai i tij do të thoshte: "Uthmani është i treti." Por në vend të kësaj babai i tij tha:
"Unë nuk jam askush tjetër veçse njeri i zakonshëm, një nga besimtarët". Kjo thjesht
duhet të nënkuptojë se Osmani është më i mirë se ai, edhe pse askush nga Ehli
Suneti nuk pretendon se Aliu është një njeri i zakonshëm në mesin e besimtarëve. Në
vend të kësaj, siç shihet nga ajo që u tha, ata konsiderojnë se epërsia e Ebu Bekrit
dhe Omerit është e padiskutueshme dhe se Osmani është i treti, ndërsa të tjerët janë
të ngjashëm dhe të barabartë me njëri-tjetrin.

A nuk ju befasojnë këto hadithe të transmetuara nga Buhariu? E gjithë kjo çon në një
qëllim, dhe ai është mohimi i çfardo virtyti domethënës të Ali ibn Ebi Talibit. A do të
thotë kjo se Buhariu shkroi kryesisht ato që supozohej të kënanin sundimtarët e Benu
Umejjës, Benu Abbasëve dhe të gjithë të tjerëve që kërkonin të zhvlerësonin Ehli
Bejtin? Këto janë prova të qarta për ata që duan të kuptojnë të vërtetën.
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Buhariu dhe Muslimi transmetojnë gjithçka që i jep përparësi
Ebu Bekrit dhe Omerit

Buhariu transmeton në Sahihun e tij, vëllimi 4, f. 149, në “Librin fillimit i krijimit”, në
kapitullin “Xhamani na informon”, të cilin e ka transmetuar edhe Muslimi në Sahihun
e tij në librin e vlerave dhe virtyteve të sahabëve në “Kapitullin mbi virtytet e Ebu Bekr
Siddikut", nga Ebu Hurejra se ai ka thënë:
"I Dërguari i Allahut fali sabahun dhe pastaj u kthye nga njerëzit dhe tha: "Një herë një
burrë e çoi një lopë, shaloi mbi të dhe e rrahu, ndërsa kundrejt këtij veprimi ajo i
tha:'Ne nuk jemi krijuar për këtë. Ne jemi krijuar për të lëruar tokën.” Njerëzit thanë:
“Lavdia i qoftë Allahut! Si ka folur lopa? ‘Profeti tha: Unë besoj në këtë, Ebu Bekri dhe
Omeri gjithashtu’. Ndërsa ata nuk ishin të pranishëm aty."

Ose:

“Një herë ishte një njeri me kopenë e tij, një ujk i sulmoi dhe rrëmbeu një dele. Bariu e
ndoqi derisa u afrua aq shumë për të shpëtuar delet e tij. Ujku tha: "Ti e shpëtove nga
unë dhe kush do ta shpëtojë atë ditën kur ajo nuk do të ketë një bari tjetër pos meje?"
Njerëzit thanë: “Lavdi i qoftë Allahut, si flet ujku.” Për të cilën Profeti tha: “Unë besoj
në këtë, edhe Ebu Bekri dhe Omeri.” Ndërsa ata nuk ishin të pranishëm aty.”

Këto hadithe padyshim janë të vështira për t'u pranuar. Ata i përkasin një plejade
hadithesh të shpifura për të lavdëruar dy kalifët. Nëse nuk do të ishte kështu, atëherë
si do të besonin njerëzit në të, edhe sikur të ishin shokët e të Dërguarit të Allahut?
Ndërsa për t’i bindur ata, në hadith thuhet se i Dërguari i Allahut i siguroi ata, me dy
konfirmime: "Unë besoj në këtë, sikur që besojnë Ebu Bekri dhe Omeri". Ju mund të
vini re se transmetuesi i hadithit përpiqet në çdo mënyrë t'i reformojë vlerat e Ebu
Bekrit dhe Omerit në çdo rast, madje edhe në mungesë të tyre.

Por njerëzit janë si ata që janë të varur nga droga. Farkëtarët e gënjeshtrës kur nuk
gjejnë një ngjarje, shpifin fabula qesharake për t’iu dhënë vlerë dy kalifëve të parë.
Këto janë ëndrrat, imagjinatat dhe interpretimet e tyre që nuk kanë asnjë bazë
historike, logjike apo shkencore.
Buhariu në Sahihun e tij në "Librin mbi cilësitë e sahabëve" në "Kapitullin në lidhje me
fjalimin e Profetit: "Sikur ta kisha marrë një mik të sinqertë...", sikur edhe Muslimi në
Sahihun e tij në "Librin mbi cilësitë e sahabëve" në "Kapitullin mbi cilësitë e Ebu Bekr
Sidikut", transmeton hadithin vijues:
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“Transmetohet nga Amr ibn As se i Dërguari i Allahut dërgoi ushtrinë në betejën e
Selasilit. Pra, unë Amr ibn As shkova tek ai dhe i thashë: "Kush është për ju më i
dashur nga njerëzit?" Ai tha: "Aishja!" Unë thashë: "Në mesin e burrave?" Ai tha:
"Babai i saj." "Dhe pastaj? Ai tha, "Umer ibn Hattab, sepse ai është një burrë."

Hadithi është i trilluar dhe kjo duket nga fakti se ata që e shpifën menduan se ngjarja
e përmendur kishte ndodhur në vitin e tetë të hixhretit (d.m.th. dy vjet para migrimit
të Profetit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të). Bëhet fjalë për ngjarjen kur i
Dërguari i Allahut dërgoi Ebu Bekrin dhe Omerin në betejën e Selasilit nën komandën
e Amr ibn Asit.

Për të shmangur poshtërimin dhe epërsinë e mundshme të Amr ibn As-it ndaj Ebu
Bekrit dhe Omerit, ata shpifin një hadith dhe i fusin në gojën e vetë Amr ibn Asit, në të
cilin ai personalisht pohon epërsinë e tyre ndaj të gjithëve.
Si pasojë, ne gjejmë se Imam Neveviu në komentin e tij mbi Sahihun e Muslimit
thotë:

“Ky është një konfirmim i qartë në lidhje me përsosmërinë gjithëpërfshirëse të Ebu
Bekrit, Omerit dhe Aishes. Kjo thënie është një dëshmi e qartë e Ehli Sunetit për
epërsinë e Ebu Bekrit, pastaj të Omerit mbi të gjithë sahabët."

Ky është si hadithet e tjera absurde që mashtruesit i shpifën duke ia atribuar edhe
vetë Ali ibn Talibit, dhe kështu, gjoja, hodhën poshtë pretendimet e shiitëve për
epërsinë e Aliut ndaj sahabëve të tjerë, dhe nga ana tjetër krijuan përshtypjen tek
masat se nuk u ushtrua dhunë ndaj Hz. Aliut, dhe se ai nuk u ankua te të tjerët për
sjelljen e Ebu Bekrit dhe Omerit.

Buhariu në Sahihun e tij në “Librin mbi cilësitë e sahabëve të Pejgamberit, s.a.v.a” në
“Kapitullin për Umer ibn Hattabin”; si dhe Muslimi në "Librin e cilësive të sahabëve"
në "Kapitullin mbi cilësitë e Umer ibn Hattabit", transmeton nga Aliu dhe Abbasi se
kanë thënë:
“Trupi i Omerit u vendosë në shtratin e tij të vdekjes, ndërkohë që njerëzit thirrnin
Allahun për të, para se ai të linte këtë botë, edhe unë isha në mesin e tyre. Papritur
ndjeva se dikush më kapi për supe, ai ishte Aliu. Ai iu lut mëshirës së Allahut për
Omerin dhe më pas tha: "Ti nuk ke lënë pas askënd, veprat e të cilit do të mund t'i
imitoja unë, derisa ta takoj Zotin tim ashtu siç munda veprat e tua". Për Allahun
gjithmonë kam menduar se Allahu do të të bashkojë me shokun tënd, sepse shpesh
e kam dëgjuar Pejgamberin, s.a.v.a., të thotë: “Unë, Ebu Bekri dhe Omeri shkuam aty
e aty; Unë, Ebu Bekri dhe Omeri dolëm prej andej dhe prej andej”.

Kjo është një shpifje e dukshme që kundërmon në politikë, që e distancoi
Fatime-Zehrën dhe bëri që ajo të mos varrosej pranë babait të saj edhe pse ajo ishte
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e para që iu bashkua atij. Transmetuesi harroi se këtu, krahas atij të të thënë më
herët: "Unë, Ebu Bekri dhe Umeri jemi ky, ai ...", të shtonte: "Unë, Ebu Bekri dhe Omeri
do të varrosemi së bashku".

Pse nuk kanë pak turp ata që argumentojnë me hadithe të tilla të kurdisura dhe të
shpifura, që janë në kundërshtim të plotë me historinë dhe realitetin? Librat e
historisë islame janë plot akuza të h. Fatimes dhe Aliut mbi sjelljen e Ebu Bekrit dhe
Omerit.
Mendoni pak për këtë transmetim, transmetuesi i hadithit e trajton h. Aliun si një i
huaj që erdhi në ceremoninë e varrimit të dikujt dhe gjen njerëz të grumbulluar rreth
personit që po jepte shpirt dhe duke u lutur për të. Me këtë ai kap për supe Ibn
Abasin sikur donte t'i pëshpëriste këto fjalë dhe të shkojë në punët e tij. Kjo ishte
kështu përderisa Aliu pritej që t'i priste njerëzit në namaz dhe të mos largohej nga
tubimi derisa Omeri të lëshohej në varr.

Përndryshe, njerëzit gjatë sundimit të "emirul mu'minin" Muavije konkurruan se kush
do të dilte me më shumë hadithe rreth themeleve të Ebu Bekrit dhe Omerit për shkak
të dëshirës së Muavijes për t'i ngritur këta të dy kundrejt Ali ibn Talibit.
Hadithet për virtytet dhe kualitetet e larta të individëve janë kryesisht kontradiktore
në varësi të dëshirave të transmetuesve. Në mesin e tyre ishte el-Tejmi, i cili kurrë
nuk i dha askujt përparësi ndaj Ebu Bekrit, si dhe el-Avdi, i cili kurrë nuk i dha askujt
përparësi ndaj Omerit.

Umajadët ishin veçanërisht krenarë për Omerin sepse ai ishte i ashpër ndaj Profetit,
sepse ishte ai që i drejtonte fjalë të ashpra Pejgamberit, s.a.v.a., duke mos u kujdesur
për asgjë dhe duke mos u frikësuar nga asgjë. Ata shpesh e lavdëronin atë dhe
trillonin hadithe që e ngrenë mbi Ebu Bekrin. Si dëshmi për këtë po sjellim disa
shembuj:

Muslimi në Sahihun e tij në "Librin e cilësive të sahabëve" në "Kapitullin mbi cilësitë e
Omerit", si dhe Buhariu në Sahihun e tij në "Librin e Besimit" në "Kapitullin mbi
epërsinë e besimtarëve në kryerjen e veprave të mira”, transmeton nga Ebu Seid
el-Khudri se i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., ka thënë:

“Kur më zuri gjumi, pashë në ëndërr disa njerëz të veshur me këmisha, të cilat te disa
arrinin deri gjoksi, disa ishin më të shkurtra se kaq, dhe më pas pashë Umer ibn
Hatabin, këmisha e të cilit tërhiqej zvarrë pas tij. Ata thanë: "Si e interpreton këtë, o i
Dërguar i Allahut?" Ai tha: “Devotshmëri”.

Nëse interpretimi i ëndrrës së përmendur ishte "devotshmëri", atëherë Umer ibn
Hattabi është më i mirë se kushdo, sepse këmisha e të tjerëve mezi arrinte gjoksin e
tyre dhe besimi i tyre nuk i kalonte zemrat. Këmisha e Omerit tërhiqej zvarrë nëpër
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tokë, që do të thoshte se ai ishte i mbushur me besim nga koka te këmbët. Pra, ku
është Ebu Bekri, besimi i të cilit është më i madh se besimi i gjithë umetit?

Në mënyrë të ngjashme, Buhariu transmeton në Sahihun e tij në "Librin mbi diturinë"
në "Kapitullin mbi cilësitë e sahabëve", ndërsa Muslimi transmeton të njëjtën gjë në
"Librin mbi cilësitë e sahabëve" në "Kapitullin mbi cilësitë e Omerit", nga Ibn Omeri
transmetohet se ai ka thënë:

“E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut duke thënë: “Ndërsa isha duke fjetur, më dhanë
një enë qumësht nga e cila piva derisa e vura re që më rridhte nëpër thonjtë, pastaj
pjesën tjetër ia dhashë Umer ibn Hattabit. "Njerëzit pyetën: "Si e interpretoni këtë o i
Dërguari i Allahut?" Ai tha: "Dituri".

Ndërsa unë them:

A janë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë? Nëse Umer ibn Hatabi ishte më i
lartë se i gjithë umeti në besim (devotshmëri), tani del se ai ishte më i lartë se i gjithë
umeti dhe në dituri pas të Dërguarit të Zotit. Por mbetet një person tjetër i
rëndësishëm për të cilin të gjithë njerëzit luftojnë për ta blerë ose për ta treguar për
përfitimin e tyre dhe të cilin Allahu dhe i Dërguari i Tij veçanërisht e duan është forcë
ose guxim. Prandaj u takon transmetuesve të haditheve të tilla që të shprehin
aftësitë e tyre novatore në këtë fushë kur bëhet fjalë për Omerin.
Buhariu transmeton në Sahihun e tij në "Librin mbi cilësitë e shokëve të Profetit" në
"Kapitullin mbi fjalët e Profetit: "Nëse marr një mik të ndershëm", ndërsa këtë e
transmeton edhe Muslimi në Sahihun e tij në "Libri mbi cilësitë e sahabëve" në
"Kapitullin mbi cilësitë e Omerit", sipas të cilit Ebu Hurejra thotë:

"E kam dëgjuar Pejgamberin, s.a.v.a., duke thënë:" Ndërsa isha duke fjetur, e pashë
veten pranë një pusi, ndërsa brenda tij një kupë. Unë piva prej tij aq sa donte Allahu,
pastaj nga duart e mia kupën e mori Ebu Kuhafa (Ebu Bekri) duke pirë një ose dy
kupa dhe vërehej një dobësi gjatë kohës sa pinte ujin. Allahu e faltë për dobësinë e
tij. Pastaj kupën e mori dora e një njeriu shumë korpulent, ndërsa unë asnjëherë nuk
kisha parë kurrë njeri kaq të fuqishëm. Ai po tërhiqte aq shumë ujë, saqë me të do ta
shuanin etjen të gjithë njerëzit, plus devetë e tyre, po t’iu kishin qasur pusit”.

Nëse devotshmëria është thelbi i besimit, diturisë dhe afërsisë te Allahu, lavdia qoftë
Atij, atëherë Umeri e arriti atë dhe e pushtoi kur piu pas tij (Profetit). Kur bëhej fjalë
për veshjet e njerëzve të tjerë, ato nuk shkonin më poshtë se krahërorët e tyre, ndërsa
pjesa tjetër e trupit të tyre ishte zhveshur.

Edhe dituria ishte e përqendruar te Omeri, ai nuk la asgjë për njerëzit e tjerë dhe për
shkak të mëshirës së Profetit ndaj tij, ai vetë piu gjithçka që kishte mbetur nga i
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Dërguari. Ai as që mendoi për mikun e tij Ebu Bekrin (pa dyshim kjo dije është
pikërisht ajo që Omeri e shfrytëzoi në ndryshimin e urdhrave të Zotit pas vdekjes së
Profetit, s.a.v.a.. Ixhtihadi i tij është produkt i asaj dijeje të tij).
Forca dhe guximi janë gjithashtu karakteristika të Omer ibn Hatabit pas dobësisë së
treguar nga shoku i tij Ebu Bekri dhe kjo është e saktë, gjë e cila dëshmohet edhe me
atë që vet Ebu Bekri kishte thënë: “Të thashë se ti je më i fortë se unë në këtë çështje
se unë, por ti më munde."

Allahu e faltë Ebu Bekrin për dobësinë e tij dhe hyrjen e tij në kalifat. Fansat e Omerit
nga Benu Umejja dhe Benu Adi nuk patën një përfitim të tillë në plaçkën e luftës siç e
kishin përjetuar këtë në kohën e Omerit. Të gjitha këto ishin cilësi të Omerit nga kjo
botë, por ai padyshim që kishte nevojë të pajisej me cilësi të ngjashme për atë botë
edhe atë më mirë se sa i garantohet shokut të tij Ebu Bekrit.
Buhariu në Sahihun e tij në “Librin e fillimit të krijimit” në “Kapitullin mbi përshkrimin e
xhenetit dhe se ai tashmë është krijuar”, sikur edhe Muslimi në koleksionin e tij në
“Librin e karakteristikave të sahabeve” në “Kapitulli mbi karakteristikat e Omerit”,
transmetojnë hadithin nga Ebu Hurejra i cili tha:

“Ishim me të Dërguarin e Allahut kur ai tha: “Kur isha në gjumë e pashë veten në
Xhenet dhe aty ishte një grua që merrte abdes pranë oborrit mbretëror. E pyeta: “Kujt
i përket ky pallat?” M’u tha: “Umer ibn Hattab”. Në të u shfaq mburrja ndërsa unë u
ktheva shpejt. Omeri qau dhe tha: "A mund të kem zili ty, o i Dërguar i Zotit?"

I nderuar lexues, mendoj se ju tashmë e shihni natyrën sistematike të këtyre
trillimeve. Në secilën prej tyre kam nënvizuar një shprehje e cila është e përbashkët
për të gjitha hadithet që kanë të bëjnë me virtytet e Omerit në fjalët e të Dërguarit të
Allahut, dhe ajo është:

"Ndërkohë që isha në gjumë ".

E gjeni pothuajse në çdo transmetim.

"Ndërsa isha duke fjetur, pashë njerëz përballë meje ..."

"Ndërsa flija, më dhanë një enë qumësht ..."

"Ndërsa isha duke fjetur, pashë veten pranë pusit ..."

Ndoshta tregimtari nga hadithet e tilla flinte shumë ose ishte vazhdimisht në një
gjendje konfuzioni me kujtesën, kështu që ai e shpiku të gjitha këto dhe ia atribuoi të
Dërguarit të Allahut. Sa shumë gjëra iu atribuan atij sa ishte gjallë, ndërsa merreni me
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mend se çfarë ndodhi pasi ai la këtë botë dhe kur umeti u nda dhe u përça në parti
dhe grupe ku secila palë ishte e kënaqur me atë që kishte.
Mbetet një gjë të cilën historianët, e të cilën e kanë shënuar madje edhe ndihmësit
dhe fansat e Omerit , e kjo përkon me karakterin që e dallonte Omerin mbi të tjerët:
zemërimi, vrazhdësia, mizoria dhe ashpërsia e tij ndaj njerëzve. Dhe njerëzit nuk i
pëlqejnë ata që kanë një temperament të tillë. Allahu thotë:

“Dhe sikur të ishe i mizorë dhe i ashpër, ata do të iknin nga afërsia jote”. (3: 159)

Ata që ishin magjepsur nga Omeri i kthyen gabimet dhe shpërthimet e tij në virtytet
dhe cilësi të tij. Ata iu drejtuan shpifjes së hadithit në një mënyrë jashtëzakonisht
primitive dhe të marrë, duke e përdorur atë si mjet të Resulullahut, s.a.v.a.., edhe pse
Allahu dëshmon se ai nuk ishte mizor dhe i ashpër, përkundrazi ishte me vyrtyte më
të mira, “ti je i butë dhe i mëshirshëm ndaj jobesimtarëve dhe mëshirë për të gjitha
botërat.”

Le të dëgjojmë këtë marrëzi që ata sjellin mbi Omerin: "Në librin e fillimit të krijimit"
në "Kapitulli për përshkrimin e shejtanit dhe ushtrive të tij", Buhariu transmeton
hadithet në Sahihun e tij të cilat janë transmetuar edhe nga Muslimi në "Librin mbi
karakteristikat e sahabëve” në kapitullin mbi karakteristikat e Omerit ”, nga Sad ibn
Vekasi i cili tha:

“Omeri kërkoi leje për të vizituar të Dërguarin e Allahut ndërsa ai (Profeti) po fliste me
disa gra të kurejshëve. Ato e kishin rrethuar dhe diskutonin zëshëm me të. Kur Omeri
kërkoi leje për t’u afruar, ato papritmas tërhoqën hixhabet e tyre mbi vete. Profeti e
lejoi të hynte me ç’rast filloi të buzëqeshte. Omeri i tha: “A të bëri Allahu të qeshësh?”
Ai u përgjigj: “U befasova kur i pashë këto (gra) rreth meje. Kur e dëgjuan zërin tënd,
ato u mbërthyen në hixhabet e tyre.” Omeri tha: “Por është më e pranueshme që ato
të kenë frikë prej teje, o i Dërguar i Allahut.” Ato u përgjigjën: “Po, ti je më i vrazhdë
dhe më i ashpër se i Dërguari e Allahut.'''' I Dërguari i Allahut tha: “Për Atë në dorën e
të cilit është shpirti im, shejtani nuk do të të takojë kurrë në asnjë rrugë, ndërsa të të
mos anashkaloj ty”.

Vërtetë të mjera janë fjalët që dalin nga goja e tyre. Ata nuk thonë gjë tjetër veç
gënjeshtrave. Shikoni natyrën kontradiktore të transmetimit në të cilën gratë i
frikësoheshin Omerit, por jo edhe Pejgamberit, s.a.v.a. Ato e ngritën zërin mbi zërin e
tij, duke mos e respektuar dhe duke mos mbajtur hixhabet siç duhet përballë tij. Në
një moment, duke dëgjuar zërin e Omerit, ato heshtin dhe vendosën shpejt hixhabet e
tyre. Nuk mund të mos çuditem me këtë marrëzi, ngase pak iu dukë shpifja e kaq
shumë haditheve dhe se tani thonë se i Dërguari i Allahut është i vrazhdë, i ashpër,
vetëm sepse Omeri është edhe më i ashpër dhe më i vrazhdë se ai. Nëse vrazhdësia
dhe ashpërsia janë virtyte, atëherë Omeri është më i lartë se i Dërguari i Allahut,
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ndërsa nëse ato janë të meta, atëherë si mund t'i pranojnë ato Muslimi dhe Buhariu,
dhe muslimanët në përgjithësi, si pjesë përbërëse e hadithit?

Ata nuk ishin të kënaqur me të gjitha këto, por e lejuan edhe shejtanin të luante para
të Dërguarit të Allahut pa pasur frikë prej tij. Nuk ka dyshim se ishte shejtani ai që i
nxiti gratë që të hiqnin mbulesat e tyre para të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., dhe të
debatonin me të zhurmshëm. Megjithatë, shejtani iku nga shtëpia e të Dërguarit sapo
në të hyri Umeri.

O muslimanë të arsyeshëm, a po e vëreni se si e vlerësojnë Pejgamberin s.a.v.a.?
Çfarë thonë ata, me vetëdije apo pa vetëdije? Rezulton se Omeri është më i mirë se i
Dërguari i Allahut. Kjo është pikërisht ajo që po ndodh sot. Kur flasin për të Dërguarin
e Allahut, rendisin gabimet e tij të supozuara, i justifikojnë këto shpifje duke thënë se
Allahu  i korigjoi gabimet e tij. Ata gjithashtu pretendojnë se disa ajete u shpallën në
Kuran në mbështetje të mendimit të Omerit kur ai vuri në dukje gabimet e të
Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.. Si dëshmi ata citojnë suren Abese, duke përmendur
rastin e palmave, rastin me të burgosurit nga Bedri dhe raste të tjera. Megjithatë,
nëse ju u thoni atyre se Omeri gaboi në heqjen e zekatit atyre, zemrat e të cilëve do
duhej të josheshin, ose se ai gaboi në ndalimin e dy mut'aave ose në dhënien e
privilegjeve në ndarjen e asaj që iu takonte, do të shihni se si ata tërbohen dhe iu
skuqen sytë. Të tillët do t'ju akuzojë për braktisje (të fesë). Do t'ju thonë: "Kush jeni ju
që mund të kritikoni liderin tonë Omer "Farukun” - që ndau të vërtetën nga e
pavërteta. Nuk do të gjeni rrugëdalje tjetër veçse t'i lini. Nuk do të mund të flisni më
me ta nëse nuk dëshironi ta ekspozoni veten ndaj shqetësimeve dhe rreziqeve.
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Buhariu e rishkruan hadithin për të ruajtur imazhin e Umer ibn
Hattabit

Nëse një studiues përpiqet të studiojë Buhariun, ai nuk do të kuptojë shumë prej
haditheve në të. Disa duken të mungueshëm (cunguar) ose të ndërprerë. Ose sjell një
hadith me të njëjtin zinxhir transmetuesish, por në çdo rast ai citon shprehje të
ndryshme në kapituj të ndryshëm. Dhe e gjithë kjo është kryesisht për shkak të
dashurisë së tij intensive për Umer ibn Hatabin. Ndoshta kjo është ajo që e tërhoqi
Ehli Sunnetin drejtë Buhariut, andaj edhe i japin përparësi ndaj të gjithë librave të
tjerë, megjithëse koleksioni i Muslimit është i ndarë në kapituj në mënyrë më të saktë
dhe më të përpiktë. Falë kësaj dhe për faktin se ai ia pakësoi dhe zhvlerësoi dinjitetin
Ali ibn Ebi Talibit, Buhariu ndaloi trajtimin e librit më të besueshëm pas librit të
Allahut. Duke punuar nën presionin e paragjykimeve, Buhariu i ndërpreu dhe i
shkurtoi hadithet nëse ato do të ishin në dëm të karakterit dhe veprave të Omer ibn
Hattabit. Ai përdori të njëjtën metodë kur do të duhej t’i kompletonte virtytet dhe
cilësitë e Ali ibn Talibit. Për momentin po japim vetëm disa shembuj.

Disa shembuj të shkeljeve të hadithit që përmbajnë të vërtetën rreth Umer ibn
Hatabit

1. Në librin mbi menstruacionet, kapitulli mbi Tejemmumin, Muslimi transmeton në
Sahihun e tij: “Erdhi një burrë te Omeri dhe i tha:

“Unë jam bërë xhunub dhe nuk gjej ujë. Omeri tha: Mos u falni. Ndërkohë reagoi
Ammari i cili i tha (Omerit): "A nuk të kujtohet o prijësi i muslimanëve se unë dhe ti
ishim në betejë dhe u bëmë xhunub ndërsa nuk gjenim ujë? Për sa të përket ty, ti nuk
e fale namazin, ndërsa unë mora tejemum dhe më pas u fala, kështu që Resulullahu,
s.a.v.a., tha: Do të mjaftonte që t’i bini dheut me shuplaka, mandej të shkundje
pluhurin dhe më pas t’i fërkoje duart me të”. Omeri i tha: “Ki frikë Allahun, o Ammar!”
Amari tha: “Nëse dëshiron, Nuk do ta përmend më kurrë këtë ngjarje”.

Këtë hadith e ka transmetuar Davudi në Sunenin e tij, Ahmed ibn Hanbeli në Musned,
Nesaiu në Sunenin e tij, gjithashtu dhe Bejhekiu dhe Ibn Maxhe.

Buhariu e fsheh të vërtetën në transmetimin e këtij hadithi. Për të mbrojtur statusin e
Omerit, ai shtrembëroi hadithin në mënyrë që njerëzit të mos merrnin vesh për
injorancën e kalifit në lidhje me rregullat e Sheriatit. Tani po e japim të njëjtin hadith
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në versionin e Buhariut. Në “Librin mbi tejemumin” në “Kapitullin mbi atë që merr
tejemum, a mund të godasë me pëllëmbët e tij (në pluhur)”, transmeton Buhariu në
Sahihun e tij:

“Erdhi një njeri te Omer ibn Hatabi dhe i tha: “Unë jam i papastër (xhunub) ndërsa nuk
mund të gjejë uj. 'Ammar ibn Jasir i tha Omer ibn Hattabit:'A nuk të kujtohet kur ti dhe
unë ishim në një fushatë luftarake...'

Teksti, siç do të vini re, është redukuar nga Buhariu. Meqë pasi që njeriu ia adresoi
gjendjen e tij Omeri i tha: “Mos u falë!” Mirëpo Buhariu hoqi këtë, sepse do ta
rrezikonte madhështinë e Omerit. Nuk ka dyshim se Buhariu i ka redaktuar
formulimet e Omerit, të cilat janë thënë gjatë jetës së të Dërguarit të Allahut dhe që
janë në kundërshtim me Kur'anin dhe Sunetin. Buhariu, gjithashtu, nuk donte t'u
transmetonte njerëzve se Omeri e mbajti këtë mendim edhe gjatë kalifatit të tij. Duke
vepruar kështu ai e përhapi mendimin e tij në mesin e muslimanëve. Ibn Haxheri në
një koment për Buhariun ka thënë: “Ky është mendimi i njohur i Omerit”. Dëshmi se
Buhariu e mbështeti fuqishëm mendimin e Omerit është adresimi i Amarit ndaj tij:
“Nëse nuk dëshiron, nuk do ta përmend më atë ngjarje”. Andaj lexo dhe befasohu o
lexues!

2. El-Hakim Nejshaburi në Mustadrakun e tij në vëllimin. 2, fq. 514, transmeton një
hadith, origjinaline  të cilit e ka transmetuar Dhehebiu në "Talhis"-in e tij.
Transmetohet nga Enes ibn Malik se Omer ibn Hatabi i recitoi fjalët e Allahut nga
minberi: "Ne kultivuam drithëra, rrush, bar, ullinj, hurma, perime dhe fruta dhe el-ab?"
Ai tha: “Ne i dimë të gjitha këto, por çfarë është “el-ab”. Ndiqni atë që është e
qartësuar me udhëzimin e Tij në librin e Tij dhe veproni sipas tij, e për atë që nuk dini,
hajeni në emër të Zotit tuaj.”

Ky hadith transmetohet nga shumica e komentuesve gjatë komentimit të sures
Abase. Në mesin e tyre janë Sujuti në Durul Mansur, Zamahshari në Keshsaf, Ibn
Kethiri në Tefsirin e tij, gjithashtu Raziu në Tefsirin e tij, si dhe Hazani në Tefsirin e tij.

Mirëpo, Buhariu, sipas zakonit të tij të mirë, e fshiu këtë hadith dhe nuk e përmendi
kurrë që njerëzit të mos e kuptojnë injorancën e Omerit në lidhje me kuptimin e fjalës
"el-ab". Në vend të kësaj, ai e transmetoi hadithin si vijon:

Buhariu në Sahihun e tij në "Librin e pasimit të Kur'anit dhe Sunetit" në "Kapitullin mbi
atë se çka është e neveritshme të pyesësh vazhdimisht dhe ta ngarkosh veten me
atë që nuk të intereson, dhe fjalët e të Lartësuarit:
" Mos pyet për gjërat që nëse do të të thuhen do të ndjehesh i shqetësuar ”
transmeton nga Enes ibn Maliku kur ata ishin me Omerin i cili ai tha: “Neve na është
ndaluar të mbingarkojmë veten!” Ja se si Buhariu transmeton dhe trajton çdo hadith
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që do të vazhdonte të komprometonte karakterin e Omerit. Si mund të arrihet tani tek
e vërteta në bazë të një hadithi mesatar. Hadithi është shkurtuar sepse fsheh
injorancën e Omerit për kuptimin e fjalës "el-ab", kështu që sipas praktikës së tij të
veçantë ai thotë: "Neve na ndalohet të mbingarkojmë veten?"

3. Ibn Maxhe në Sunenin e tij, vëll. 2, fq. 227 .; Hakimi në Mustadrakun e tij - në
vëllimin 2, fq. 59,; Ebu Davudi në Sunenin e tij - vëllimi 2, fq. 402; Ibn Haxheri në
Fethul-Bari dhe transmetues të tjerë, transmetojnë nga Ibn Abbasi se ai ka thënë:

“Një grua e çmendur që kishte shkelur moralin e saj (seksual) andaj  iu soll Omerit. Ai
u këshillua me njerëzit për të dhe më pas urdhëroi që ta vrisnin me gurë. Por pranë
tyre kaloi Ali ibn Talibi kaloi dhe i pyeti: "Ç’është puna me të?" Ata u përgjigjën: "Ajo
është një grua nga ky dhe ai fis dhe ka bërë kurvëri dhe Omeri ka urdhëruar që ta
gjuajnë me gurë?" Ai tha ta kthejnë atë nga ku e kanë marrë!” Pastaj shkoi te Omeri
dhe i tha: "A e di ti se lapsi është ngritur (nuk regjistron të bëmat) nga një i çmendur
që nga momenti që ai person nuk është më i shëndetshëm, nga veprimet e personit
në gjum dhe nga fëmija deri në moshën madhore?" Omeri e liroi dhe i tha: “Po të mos
ishte Aliu, Omeri do të shkatërrohej.”
(Ibn Džerzi u svom Tezkira, fq. 75.)

Por Buhariu ishte i shqetësuar me këtë transmetim, sepse si mund t'i informonte
njerëzit për injorancën e halifit ndaj rreegullave që përkojnë me dënimin e përcaktuar
në Librin e Allahut, rregull që e shpjegoi edhe i Dërguari i Allahut? Si mundet dikush të
marrë pozitën e kalifit nëse është në këtë nivel të (pa)diturisë? Si mundet Buhariu ta
përcillte transmetimin që përmbante mirënjohje për Hz. Aliun, i cili u mësoi atyre atë
që ata nuk dinin? Dhe akoma më keq, si mund ta pranonte Buhariu, madje edhe vetë
rrëfimin e Omerit: "Po të mos ishte Ali Omeri do të ishte shkatërruar!"

Por le të shohim se si Buhariu i rishkruan hadithet. Buhariu në Sahihun e tij në "Librin
mbi jobesimtarët dhe femohueit kundër të cilëve luftohet" në "Kapitulli që një burrë
apo grua e çmendur nuk duhet vrarë me gurë", pa përmendur asnjë zinxhir
transmetuesish citon:

"Aliu i tha Omerit, A e di ti se lapsi është ngritur (nuk regjistron të bëmat) nga një i
çmendur deri sa ai të shërohet, nga fëmija deri në moshën madhore dhe nga
veprimet e personit në gjum deri sa ai të zgjohet?”

Ky është një shembull i gjallë i trajtimit të hadithit nga Buhariu, se si ai e shkurton
hadithin nëse ai komprometon Omerin. Ai gjithashtu e redukon hadithin nëse do të
përmenden virtytet e Aliut të cilat janë të pamohueshme.
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4. Në “Librin mbi dënimet” në “Kapitullin mbi atë që dehet”, në Sahihun e tij Muslimi
transmeton nga Enes ibn Malik i cili përcjellë se një njeri që pinte alkool ishte sjellë
para Pejgamberit, s.a.v.a. Ai urdhëroi që burri të fshikullohej 40 të rëna me dy thupra
palme. Enesi rrëfen:

“Ebu Bekri veproi kështu ndërkohë që Omeri ishte halife.  Ai u këshillua me njerëzit
dhe Abdurrahman ibn Avf tha: "Dënimi minimal është 80 rrahje." Dhe Omeri veproi
sipas asaj që tha Abdurrahmani."

Buhariu, sipas praktikës së tij të zakonshme, nuk dëshiron të ekspozojë injorancën e
Omerit për rregullat e ndëshkimit dhe se si ai kërkoi këshilla nga njerëzit për rregullat
e zakonshme që zbatonte i Dërguari i Allahut, të cilat i zbatonte edhe Ebu Bekri pas
tij. Buhariu në Sahihun e tij në “Librin e Dënimeve” në “Kapitullin mbi atë që
transmetohet për fshikullimin e të dehurve”, transmeton përmes Enes ibn Malikut se i
Dërguari i Allahut urdhëroi dënimin e çdo kundërshtimi, me 40 goditje me kamxhik.

5. Dijetarët dhe historianët e hadithit kanë shënuar sëmundjen dhe vdekjen, kështu
që ata nuk të mos devijojnë kurrë pas kësaj. Kjo ngjarje njihet si “e marta tragjike”.
Omeri ibn Hatabi e kundërshtoi këtë duke thënë se i Dërguari i Allahut është në
halucinacione. Allah, falë!

Në Sahihun e tij,  Buhariu në "Librin mbi xhihadn" në "Kapitullin mbi ndërmjetësimin
që duhej të ndërmerrej ndaj pjesëtarëve shpalljeve të mëparshme e që janë nën
prrotektoratin e muslimanëve, dhe si të veprohet me ta", në "Librin e trashëgimisë" në
" Kapitullin mbi atë që nuk ka asgjë për të trashëguar”, transmetohet nga Ibn Abbasi
se ka thënë:

“E enjte! Çfarë e enjte!” Ai qau aq shumë derisa rëra para tij u lagë nga lotët e tij. Ai
tha: "Të martën sëmundja e Profetit u përkeqësua dhe ai tha: "Më sillni një letër që
t'ju diktoj diçka pas së cilës nuk do të humbni kurrë." Ata u grindën me njëri-tjetrin në
prani të Profetit dhe thanë: "I Dërguari i Allahut është në halucinacione.” Ai tha: “Më
lini të qetë! Unë jam më i mirë në krahasim me atë që më atribuoni (mveshni) mua'.

Pak para se të linte këtë botë ai la këto tri porosi

Largimin e të gjithë politeistëve nga Gadishulli Arabik,
T’u jipen dhurata delegatëve siç ai iu kishte dhuruar,
Porosinë e tretë e kam harruar.”
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Po! Kjo është me të vërtetë një "tragjedi" në të cilën Omer luajti një rol heroik. Ai e
kundërshtoi të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., duke e penguar atë të shënonte atë që
donte, duke përdorur një fjalor të shëmtuar që ishte në konkurrencë me Librin e
Allahut (gjegjësisht, duke thënë se ai kishte halucinacione). Buhariu dhe Muslimi e
transmetuan hadithin e përmendur në tekstin e tyre në formën e tij origjinale dhe me
fjalën e inkriminuar “po halucinon” dhe nuk e ndryshuan atë derisa e përmendën
emrin e Omerit, sepse një fjalë kaq e neveritshme nuk mund të dëmtojë autoritetin e
tij.

Megjithatë, kur ata vijnë në një pozitë që duhet t’i përcjellin fjalët burimore të thëna
nga Omeri, që zvogëlojnë kredibilitetin e tyre kalifor, kjo bëhet problematike për
Muslimin dhe Buhariun. Ata pastaj shmangin nxjerrjen e së vërtetës në lidhje me
kundërshtimin e tij ndaj Profetit në shumë gjëra gjatë jetës së Profetit, s.a.v.a.
Buhariu dhe Muslimi ishin të vetëdijshëm se një zbardhje e tillë e së vërtetës për
halifin mund të shkaktonte një rënie të disponimit të muslimanëve në përgjithësi ndaj
Umarit, kështu që ata iu drejtuan rishkrimit të transmetimeve për të. Kështu ata e
ndryshuan fjalën "po halucinon" në "e kanë mundur dhimbjet" për të shmangur të
shprehurit e shëmtua. Ja si u transmetua incidenti i përmendur nga Buhariu dhe
Musilmi.

Transmetohet nga Ibn Abbasi se ka thënë:

“Kur vdekja iu afrua të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., në shtëpinë e Profetit ishin disa
njerëz, mes tyre dhe Omer ibn Hatabi. Profeti tha: "Më sillni një copë letër që të mund
të shkruaj diçka për ju, pas së cilës nuk do të humbni kurrë."
Omeri tha: "Profeti është i pushtuar nga sëmundja, ju keni librin e Allahut, Kur'anin
dhe kjo na mjafton.” Njerëzit në shtëpi u trazuan, duke u grindur. Në mesin e tyre ishin
ata që thanë: “Silleni atë (letër) që Profeti të na diktojë porosinë falë së cilës nuk do
të humbim kurrë.” Kishte edhe nga ata që thanë atë që tha Omeri. Kur ky diskutimi i
kotë, në praninë e të Dërguarit të Allahut, s.a.v.a., u intensifikua, ai u tha atyre:
“Largohuni!” Abdullah ibn Mesudi tha: edhe Ibn Abbasi do të thoshte: “Vërtet ndodhi
një tragjedi mbi gjitha tragjeditë, në atë që ndodhi mes të Dërguarit të Allahut, që
dëshironte ta linte testamentin e tij dhe refuzimit dhe grindjes së tyre.”
(Sahih Buhari, “Knjiga o bolesti”, “Poglavlje o govoru bolesnog: ‘Odlazite od
mene!’”; Sahih Muslim, “Knjiga o nasljeđu”, “Knjiga o odbijanju oporuke”,
vëll. 5., fq. 76. )

Ndoshta Muslimi e mori këtë transmetim nga mësuesi i tij Buhariu. Ne i themi
Buhariut:
Pa marrë parasysh se sa i keni rishkruar ato fjalë dhe sado jeni përpjekur të fshihni të
vërtetën, ajo që keni përcjellë është dëshmi e mjaftueshme kundër jush dhe
udhëheqësit tuaj Omerit. Sepse fjala “po halucinon” është dëshmi kundër teje dhe
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liderit tënd Omerit. Sepse fjala “po halucinon” dhe riformulimi i saj në “i mundur nga
dhimbjet” të çon në të njëjtin përfundim. Andaj ata që hulumtojnë edhe sot mund të
dëgjojnë shprehjen: “I gjori! Ai ishte mundur nga ethet derisa filloi të kishte
halucinacione.”
Sidomos nëse i shtojmë fjalët e tij (Omerit): “Ju e keni Kur’anin, Librin e Zotit dhe kjo
na mjafton!”. Kjo do të thotë se varësia ndaj Resulullahut ka përfunduar dhe
ekzistenca e tij është e njëjtë me mosekzistencën e tij.

Jemi të bindur se çdo njeri që do ta analizonte me kujdes këtë hadith, pa
paragjykime, do të zemërohej me Omerin, i cili e pengoi komunitetin të udhëzohej,
për shkak të të cilit ky komunitet devijoi menjëherë pasi Profeti la këtë botë. Pse ne
të kemi frikë ta themi të vërtetën përderisa ajo është për mbrojtjen e Resulullahut, e
rrjedhimisht edhe Kuranit dhe të gjithë mësimit islam? “Prandaj, kur të gjykoni, mos
kini frikë nga njerëzit, por kini frikë prej Meje dhe mos i ndërroni fjalët e Mia me diçka
që vlen pak!” (5:44)

Pse atëherë disa dijetarë e bëjnë këtë, edhe në këtë epokë të dijes dhe të iluminizmit,
duke u përpjekur ta mbulojnë të vërtetën përmes shpifjes së interpretimeve të tilla që
nuk kanë asnjë mbështetje racionale apo tjetër. Kjo është ajo në të cilën betohet
dijetari Muhamed Fuad Abdul Baki në komentin e tij në librin “El-lu'lu uel Merjun fi ma
ittifaka alejhi al-seyhan”, kur përmend hadithin për “tragjedinë e së martës”.
(El lu'lu vel Mardžun, mbi atë se për çfarë dyy shejhët pajtohen, vëll. 2., fq.166.)

Duke komentuar ngjarjen e përmendur, ai shkroi: Stilolapsi, bojëra ose e mendonte
letrën si diçka në të cilën mund të shkruhej, për shembull letra ose shpatulla e një
kafshe. Duket se letra që ai donte të diktonte kishte të bënte me emërimin e Ebu
Bekrit si kalif. Mirëpo, kur ata filluan të diskutojnë dhe grinden, që eskaloi në zhrumë,
ai ndërroi mendje, duke e formuluar këtë me atë se kend do ta emëronte për prjës të
namazit.. (Kështu ai filloi me shpjegimin e fjalës "halucinacion")

Andaj thotë: “halucinimin” Ibn Batal e interpreton si rënie në konfuzion, ndërsa
Ibnul-Tin pretendon se kjo është një gjendje deliri e çmendurie. Por kjo nuk
korrespondon me statusin e tij të lartë. Ndoshta kjo do të thotë se i Dërguari i Allahut
ju lë, nga fjala “el-haxher” e cila është e kundërta e fjalës “bashkim” ashtu siç është
frymëzuar hyjnisht te ai. Prandaj, ai tha në "Sahabiun më të madh" se Ibn Asiri ka
thënë: "Kjo thënie është në një kuptim pyetës dhe se elifi thekson një kuptim pyetësor
pa një formë pyetëse. Kështu fjalia do merrë këtë kuptim: "Nëse të shprehurit e tij
mori përmasa marrëzie për shkak të sëmundjes së tij?’

Kjo është më e mira që mund të thuhet për këtë. Shprehja nuk duhet të jetë në
formën e një thënieje. Nëse po, atëherë termi do t'i referohet ose shthurjes ose
halucinacioneve. Ai që i tha këto fjalë ishte Omeri, andaj nuk mund të merret me
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mend se ai të ketë menduar në kuptim të tillë.” Si përgjigje ndaj jush, o dijetar i madh,
themi se supozimet tuaja nuk i shërbejnë aspak të vërtetës. Na mjafton që pranove
se ai që i tha ato fjalë ishte Omeri. Por kush të njoftoi ty se Resulullahu donte të
shkruante për kalifatin e Ebu Bekrit?A do të ishte Omeri kundër kësaj? Ishte ai që
ndërtoi shtyllat e kalifatit të Ebu Bekrit dhe është ai që i detyroi njerëzit t'i shprehin
besimin e tyre në mënyrë të vrazhdë dhe të dhunshme dhe kështu madje kërcënoi se
do t'i vinte zjarrin shtëpisë së Fatime-Zehrës. A ka dikush tjetër përveç jush, dijetar i
madh, i nderuar, që do guxonte ta bënte një shpjegim të tillë?

Ajo që dihet, si për dijetarët e kaluar ashtu edhe për të tashmit, është se Ali ibn Ali
Talibi ishte planifikuar nga i Dërguari i Zotit për kalif, madje edhe nëse ata nuk e
pranonin deklaratën e tij për këtë. Mjafton të vëreni se çfarë përcjell Buhariu në
Sahihun e tij në “Librin e Testamentit” në vëllimin 3, fq. 186, thotë ai:
“Ata përmendën para Aishes se Aliu ishte (i paraparë) për kalif me testament. Ajo
pyeti: “Kur ai e zgjodhi si pasardhës, unë e mbaja në krahërorin tim dhe ai kërkonte
një lavaman. E shtriva në krahun tim, ndërsa as që e dija se ai tashmë ishte
shpërngurlur (në botën tjetër). Andaj, po kur e zgjodhi atë?”

Buhariu transmeton këtë hadith në të cilin Aishja mohon të drejtën e tij në trashëgimi
dhe kjo është ajo që e kënaq Buhariun. Ne themi se ata që i përmendën Aishes se i
Dërguari i Allahut zgjodhi Aliun janë ata që e duan të vërtetën. Aishja as që e hodhi
poshtë një mundësi të tillë, por e bëri pyetjen si dikush që bën sikur nuk e di: "Kur
është zgjedhur?"

Ne përgjigjemi se ai u zgjodh në prani të sahabëve të respektuar dhe në mungesë të
saj. Nuk ka dyshim se këta sahab i treguan asaj se kur është zgjedhur Aliu, por
autoritetet qeverisëse e ndaluan atë ta përmendte atë, ashtu siç e ndaluan
përmendjen e porosisë së tretë të Profetit ose e harruan atë.

Motivet politike janë arsyeja që e vërteta heshtej, madje edhe vetë Omeri ka
transmetuar se e ka penguar Pejgamberin që të bëjë testament përfundimtar sepse e
dinte se kishte të bënte ekskluzivisht me kalifatin dhe Ali ibn Talibin.

Ibn Ebi Hadidi ka transmetuar një dialog që u zhvillua ndërmjet Omerit dhe Ibn
Abasit, në të cilin Omeri i tha Ibn Abasit përmes një pyetjeje: "A ka diçka në shpirtin e
Aliut për kalifatin?" Ibn Abasi tha: "Po". Ndaj kësaj Omeri tha: "Profeti deshi ta
përmendte qartë emrin e tij gjatë sëmundjes së tij, por unë e pengova që ta bënte
këtë nga dashuria dhe shqetësimi për Islamin."

(Šarh Nahdžul Belaga, Ibn Ebi Hadid, vëll. 12., fq. 21. Ibn Ebi Hadid je
spomenuo da je dijalog prenesen od Ahmeda ibn Taliba, autora knjige o
historiji Bagdada, u njegovom Musnedu.)
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O studiues i madh, pse po sorollatesh jashtë realitetit? Në vend që ta ekspozoni dhe
zbuloni të vërtetën, pas një periudhe shtypjeje nga Benu Umeje dhe Benu Abbasit, ju
këtu po e rritni edhe më tej padrejtësinë duke e mbuluar dhe fshehur të vërtetën dhe
në këtë mënyrë parandaloni dhe pengoni të tjerët ta arrijnë atë. Nëse ajo që tha ishte
me qëllim të mirë, atëherë lus Allahun t'ju udhëzojë dhe të korrigjojë të kuptuarit tuaj.

6. Buhariu gjithashtu bëri shumë në ndryshimin, korrigjimin, redukimin, riformulimin
dhe përzierjen teksteve të haditheve të Profetit për të mbrojtur karakterin e Ebu Bekrit
dhe Omerit nga kompromitimi dhe për të penguar të tjerët që ta arrijnë të vërtetën.
Kështu te Buhariu hasim heshtjen e ngjarjes së famshme historike, në të cilën i
Dërguari i Allahut e lartësoi Hz. Aliun, duke e përjashtuar plotësisht këtë transmetim
nga koleksioni i tij, sepse ishte i vetëdij shëm se ishte në dëm të Ebu Bekrit.

Dijetarët e Ehli Sunetit si Tirmidhiu në Sahihun e tij, Hakimi në Mustadrakun e tij,
Ahamed ibn Hanbeli në Musnedin e tij, Imam Nesaiu në Hasaisin e tij, Taberiu në
Tefsirin e tij, Xhemaluddin Sujutiu në Darul Manthur, Ibn Asiri në Historia e tij dhe
Kenzul-ummal dhe Zemahsheri në Kashafi dhe shumë dijetarë të tjerë, në Sahihët
dhe Musnedet e tyre raportuan si në vazhdim:

I Dërguari i Zotit dërgoi Ebu Bekrin dhe e urdhëroi që të përcjellë fjalët e shpallura:
"Allahu dhe i Dërguari i Tij heqin dorë ... dhe pas këtij viti, asnjë politeist nuk do të
lejohet të kryejë haxhin ose të vizitojë Qaben i zhveshur (lakuriq). Mandej në vend të
tij ai dërgoi Hz. Aliun dhe e urdhëroi t'i shpallte ato fjalë. Ebu Bekri u kthye te Profeti
dhe i tha: "O i Dërguari i Allahut, a është shpallur diçka që përkon me mua?" Ai tha:
“Jo! Por Xhibrili erdhi tek unë dhe më tha: “Askush nuk do ta bëjë këtë përveç teje ose
ndonjë të afërmi me ty, gjegjësisht Aliu.”

Si zakonisht, Buhariu e transmetoi hadithin në formë të shkurtuar. Ai transmeton në
"Librin mbi interpretimin e Kur'anit" në "Kapitullin me titull: Kështu që shkoni për toke
edhe për katër muaj të tjerë", më njoftoi Humejd ibn Abdurahman se Ebu Hurejra tha:

"Ebu Bekri më dërgoi në ditën e Haxhit me shpallje në ditën e Kur'banit që në Mina ta
publikoj shpalljen se nga ky vit mushrikët nuk mund të kryejnë haxhin ose të
qarkullojnë rreth Qabes lakuriq, Humejd ibn Abdurrahman tha: "Atëherë i Dërguari i
Allahut e përcolli këtë me Ali ibn Talibin duke i urdhëruar këtij të fundit, publikimin e
shpalljes mbi  “bera'atu”, përkatësisht heqjen dorë prej mushrikëve. Ebu Hurejra tha:
"Aliu bërtiti me ne në ditën e Bajramit për njerëzit në Mini "bera'a "(heqje dorë), se
asnjë politeist pas këtij viti nuk do të mund të kryejë haxhin ose të qarkullojë i
zhveshur lakuriq rreth Qabes."
(Sahih Buhari, vëll. 5., fq. 202., Libri I interpretimit të Kuranit, Sura el Bera'a (Tewbe). )
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Shih, o lexues, si shtrembërohen hadithet dhe e vërteta rreth ngjarjeve për t'u
harmonizuar me grupet sektare? A ka ndonjë ngjashmëri mes asaj që është
transmetuar nga Buhariu dhe asaj që është transmetuar nga dijetarët dhe
komentuesit e tjerë të hadithit nga Ehli Suneti.

Buhariu transmeton se Ebu Bekri ishte ai që dërgoi Ebu Hurejren dhe telallët e tjerë
që në Mina ta publikojnë shpalljen se nga ky vit asnjë politeist nuk do të mund të
marrë pjesë lakuriq në procesionet e haxhit. Pastaj vjen transmetimi nga Humejd ibn
Abdurahman se Pejgamberi, s.a.v.a., e dërgoi Ali ibn Ebi Talibin dhe e urdhëroi të
lexonte ajetet e heqjes dorë nga politeistët, pastaj edhe një herë vjen transmetimi
nga Ebu Hurejre se Aliu mori pjesë bashkë me ta në shpalljen e "heqjes dorë".

Në këtë mënyrë Buhariu mohoi epërsinë e Hz. Aliut, me ç’rast ishte ai që përmes
Xhibrilit Profeti e zgjodhi për të shpallur "bera'a" dhe me anë të të cilit Allahu i
Lartësuar dha urdhër për largimin e Ebu Bekrit prej veprimi: "Askush nuk do ta bëjë
këtë përveç teje apo njeriut të lidhur me ju për nga afërsia e gjakut.” Ishte shumë e
vështirë për Buhariun të përcillte largimin e Ebu Bekrit nga kjo ngjarje me shpalljen
nga Allahu dhe t'i jepte Ali ibn Talibit një avantazh ndaj tij. Kjo është diçka me të cilën
Buhariu asnjëherë nuk u kënaq, kështu që ai bëri atë që bëri duke shtrembëruar dhe
përzier hadithin me diçka tjetër, ashtu siç bëri edhe me transmetimet e tjera.

Si mundet një kërkues i së vërtetës të mos jetë i vetëdijshëm për këtë shtrembërim,
rishkrim dhe tradhti të parimeve shkencore akademike, veçanërisht nëse lexon
thënien e Ebu Hurejres: “Ebu Bekri më dërgoi, bashkë me të tjerët, për të shpallur
gjatë haxhit në ditën e Bajramit!" A mos ishte Ebu Berki në rolin e komandantit të
përgjithshëm edhe gjatë jetës së të Dërguarit të Zotit? Si ndodhi që ai që u dërgua për
të bërë diçka, në ai që dërgon të tjerët, dhe zgjodhi publikuesit në mesin e sahabëve.

Kushtojini vëmendje stilit të Buhariut pasi ai ndryshon me kujdes gjithçka që përkon
me Ali ibn Ebi Talibin, i cili u dërgua nga Profeti për të kryer një detyrë për të cilën
vetëm ai ishte i kualifikuar. Kështu nën aranzhimin e Buhariut Hz. Aliu trajtohet vetëm
si një nga publikuesit krahas Ebu Hurejres dhe sahabëve të tjerë, pa përmendur
mënjanimin e Ebu Bekrit nga kjo ngjarje dhe të kthimit të tij me lot në sy (siç
transmetohet nga disa transmetues të tjerë) te i Dërguari, s.a.v.a. Nuk përmendet
fjala e Profetit:

“Më erdhi Xhibrili dhe më urdhëroi: “Askush nuk do ta bëjë këtë përveç teje dhe atij që
ka lidhje gjaku me ty”.

Nga ky hadith del qartë se Pejgamberi, s.a.v.a., ka treguar respekt të veçantë për
kusheririn e tij. Për më tepër, është e qartë se gjithçka shkoi sipas asaj që Xhibrili i
dha urdhrin Profetit dhe pas kësaj nuk kishte vend për interpretim të lirë, si ai i
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Buhariut, sipas të cilit ai ishte mendim personal i Muhamedit, s.a.v.a., i cili ishte si
edhe njerëzit e tjerë dhe i cili , sipas tyre, mund ta kishte qëlluar por dhe të kishte
gabuar. Ishte më mirë që Buhariu ta refuzonte plotësisht këtë hadith siç bëri me
hadithet e tjera.

Do ta shihni se në Sahihun e tij në “Librin mbi kontratën” në “Kapitullin mbi pajtimin”
ku Resulullahu, s.a.v.a., i ka thënë Hz. Aliut:

“Ti je prej meje dhe unë jam prej teje” me rastin e diskutimit mes Aliut, Xhaferit dhe
Zejdit dhe vajzës së Hamzës, ndërsa Ibn Maxhe, Tirmidhiu, Nesaiu, Imam Ahmedi
dhe autori Kenzul Umala transmetojnë se i Dërguari i Allahut tha:

“Aliu është prej meje dhe unë jam nga Aliu, askush nuk mund të më përfaqësojë mua
përveç meje dhe Aliut.

(Sunen Ibn Maxhe, vëll. 1., fq. 44.; Xhami'ul Sahih, Tirmizi, vëll. 5., fq.
300.; Hasais Nesa'i, fq.20.; Ibn Hanbel Musned, vëll. 5., fq. 30.; el-
Havarizmi el Menakib, fq. 79.; Ibnul Xherzi, Tazkirul-Havas, fq. 36., Ibn
Haxher, Sava'ikul Muhrika, fq. 120. )

Këtë e tha në haxhin e lamtumirës,   por Buhariu refuzoi ta transmetonte.

7. Unë i shtoj kësaj se Imam Muslimi në Sahihun e tij, në "Librin e besimit" në "Librin e
provës se dashuria për ensarët dhe Aliun është shenjë besimi dhe se urrejtja ndaj
tyre është shenjë e hipokrizisë”, Aliu tha: “Për Atë që e çanë kokrrën, që krijoi shpirtin,
ka një kontratë ndërmjet Profetit që nuk di të shkruajë dhe mua, se askush përveç
besimtarëve nuk do të më dojë dhe se askush përveç hipokritët nuk do të më urrejë.”

Dijetarët e hadithit dhe autorët e Suneneve, konfirmuan atë që i Dërguari i Allahut,
s.a.v.a., tha për Aliun:

"Askush nuk do t'ju dojë përveç besimtarëve dhe askush nuk do t'ju urrejë përveç
hipokritëve".

Kjo është transmetuar nga Tirmidhiu në Zaha'iral-Akba, Ibn Haxheri te Lisanul-Mizan.
Buhariu, megjithatë, përkundër faktit se të gjithë transmetuesit në zinxhir ishin të
besueshëm, se ai u transmetua nga të gjithë koleksionuesit e tjerë, duke përfshirë
edhe Muslimin, refuzoi ta transmetonte atë, ndoshta nga frika se në mesin e
hipokritëve mund të përfshiheshin edhe sahabët e famshëm, që qëndruan afër të
Dërguarit të Allahut, s.a.v.a.
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Në frymën e kësaj shenje, e cila shpjegohet nga ai që nuk ka thënë asgjë nga teka e
tij, por nga shpallja nga e cila është frymëzuar, hadithi tregon epërsinë e madhe të
vetë Aliut ndaj njerëzve të tjerë, sepse përmes tij mund të provohet e vërteta ndërsa
të zbuloheshin gënjeshtra dhe hipokrizia. Sepse ai është dëshmia më e madhe e
Allahut për umetin pas vdekjes së të Dërguarit të Tij, përmes së cilës ai do të
sprovohet. Hipokrizia është një substancë e brendshme që askush nuk e di përveç
Atij që di çdo shikim të syrit dhe atë që fsheh zemra. Këtë nuk e di askush, përveç Atij
që e njeh të padukshmen, sepse Allahut i takon e gjithë lavdia dhe faleminderimi, nga
mëshira dhe mirësia e Tij ka vendosur një shenjë për këtë Umet, andaj do të
shkatërrohen ata që janë shkatërruar pas shenjave të qarta që ju kanë ardhur, dhe
ata që shpëtuan pas shenjave të qarta që u erdhën.

Do të doja të theksoja këtu disa shembuj të tjerë të dinakërisë dhe se si Buhariu
mbyllë sytë para këtij fakti. Personalisht, besoj se Buhariu fitoi një vend nderi në
mesin e pjesëtarëve të ehli sunnetit, si te ata të asaj kohe, por edhe te këta të kësaj
kohe, sepse ai bëri çmos që hadithet që ai përfshiu në koleksionin e tij të mos
kundërshtonin medhhebin që ai përqafoi dhe ndoqi.

Në Sahihun e tij (në "Librin e dhuratave, virtyteve dhe nxitjes së distancimit" në
"Kapitulli mbi dhënien e gruas suaj dhe gruas së burrit", ai ka transmetuar këtë
rivajet:

"Ubejdullah ibn Abdullah më informoi se Aishja tha: "Kur i Dërguari i Allahut, s.a.v.a., u
sëmur dhe kur sëmundja e tij u ashpërsua, ai kërkoi leje nga gratë e tij që të trajtohej
duke qëndruar në dhomën time. Ato e lejuan këtë. Ai doli jashtë i mbështetur për dy
burrave, mezi duke lëvizur në tokë. Ai ishte mes Abasit dhe një burri tjetër.'
Ubejdullahu tha: ‘unë transmetova atë që Ajsheja i tha ibn Abasit dhe ai më tha: ‘A e
din se cili ishte burri tjetër, emrin e të cilit Ajsheja nuk e përmendi?’ Unë thashë: Jo’!
Ai tha: 'Ishte Ali ibn Ebi Talibi'.

Ibn Sadi e transmetoi këtë hadith pikërisht ashtu siç u transmetua më lart në rubrikën
e tij Tabakat, me një zinxhir autentik në vëllimin 2, fq. 29. Në mënyrë të ngjashme
edhe autori i veprës së Sira el-Halabijes dhe autorët e tjerë në sunenet e tyre
transmetuan me saktësi se "Me të vërtetë, Aishja nuk ishte e lumtur të dëgjonte
gjërat e mira që i atribuoheshin atij (Hz. Aliut)."

Mirëpo, Buhariu e la këtë fjali përmes së cilës u bë e qartë se Aishja e urrente Aliun
dhe se ajo nuk mund ta përmendte emrin e tij. Përveç kësaj, në atë që ai përcolli ka
prova të qarta dhe të mjaftueshme për atë që është i matur dhe që kupton efektet e
kombinatorikës së fjalëve. A mundet të mbetet e mbuluar, për atë që e lexon
historinë, urrejtja ndaj Aliut, prijësit dhe mbrojtësit të besnikëve aq shumë e theksuar
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nga Aisheja, e cila shkoi aq larg sa që pas lajmit mbi vdekjen e Aliut, i bëri sexhde
Allahut, në shenjë falënderimi për vdekjen e Aliut?
(Ibn Hadžer u Savaikul-Muhrika në fq. 107.transmeton:

“Dy beduinë u grindën dhe më pas erdhën te Omeri. Ai i dërgoi ata te Aliu për gjykim.
Njëri prej tyre tha: 'A mos do të na gjykoj ky askushi?' ndaj kësaj reagoi Omeri i cili
kapi atë dhe i tha: 'Mjerë ti, a nuk e di Kush është ky! Ky është udhëheqësi juaj dhe
udhëheqësi i çdo besimtari dhe ai që nuk e mkonsideron për udhëheqës nuk është
prej besimtarëve"

Sido që të jetë, Allahu e mëshiroftë nënën e besimtarëve dhe e faltë të paktën për
hirë të burrit të saj. Ne nuk jemi në kërkim të kufijëve të mëshirës së Allahut, e cila
është gjithëpërfshirëse. Por ne do të donim më mirë të mos ndodhin luftërat e
dhunshme, përçarjet, mospajtimet dhe fatkeqësitë, sepse ato shkaktuan përçarjen
dhe shpërbërjen tonë, kështu që sot po përballemi me urinë, se jemi bërë objekt i
kolonializmit dhe viktima të tiranisë. Nuk ka fuqi dhe fuqi përveç Allahut!
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Transmetimet që ulin autoritetin e Ehli Bejtit ndërsa kënaqin
kriteret e Buharisë

Është jashtëzakonisht për të ardhur keq që Imam Buhariu zgjodhi rrugën e tij
pikërisht sipas modelit të shkollës së kalifëve, e cila u vendosë nga estabilishmenti
në pushtet, dhe se Buhariu dhe të ngjashmit e tij, ishin pikërishtë ata që goditën
shtyllat e një sistemi që supozohej të konsolidonte dhe përhapte fuqin e tyre dhe
sistemin e tyre të mendimit dhe të konfirmonte besueshmërinë e shkollës së
mendimit të kalifatit, veçanërisht në kohën e kalifëve Umajad dhe Abbasi, të cilët si
këmbim dijetarëve të tillë, që do të angazhoheshin në këtë cikël, u ofronin të gjitha
përfitimet e kësaj bote. Për të ndihmuar në mbështetjen e kalifëve, dijetarët oborrtar
do të konkurronin për të shpifur dhe interpretuar hadithe dhe tradita që do të
dëshmonin për vlefshmërinë e politikës së regjimit aktual. E gjithë kjo bëhej për të
fituar kënaqësinë dhe bekimin e sundimtarit. Duke vepruar kështu, ata po e shisnin
atë botë për këtë botë dhe ajo tregti nuk do t'u bëjë dobi, dhe se në Ditën e Gjykimit
ata do të jen nga humbësit.

Njerëzit janë njerëz dhe koha është kohë, dhe ju sot shihni të njëjtën metodë dhe të
njëjtën politikë. Sa dijetarë të mëdhenj u vunë nën arrest shtëpiak dhe njerëzit nuk
dinin për ta, dhe sa "dijetarëve" të xhahileve iu dha thellësisht mundësia të ngjiteshin
në mimber për të mbajtur hutbe, për të udhëhequr namazet masive, xhuma dhe për
të gjykuar muslimanët. Kjo nga shkaku se ata fituan favorin dhe afërsinë e
pushtetarëve aktualë. Përndryshe, për Allahun a më thoni si është e mundur të
shpjegohet neveria e Buhariut ndaj Ehli Bejtit (për ata të cilëve Allahu u ka hequr çdo
papastërti dhe i ka pastruar plotësisht) ?! Si të shpjegohet armiqësia e Buhariut ndaj
imamëve besimdrejtë, disa prej të cilëve ishin bashkëkohës të tij?!

Ai nuk përcolli asgjë rreth tyre, përveç gjërave të sajuara, të cilat nuk synojnë gjë
tjetër veçse të zhvlerësojnë rejtingun e lartë dhe pastërtinë e pacenueshme të
konfirmuar të Ehli Bejtit. Ja një shembull për këtë:

Pastaj Buhariu iu drejtua Nasibinjve (të cilët e urrenin Ehli Bejtin) dhe havarixhët të
cilët bënë luftëra kundër Ehli Bejtit dhe i vranë. Do të shihni se ai transmeton hadithe
nga Muaviu, Amr ibn Asi, Ebu Hurejra, Mervan ibn Hakimi, Mukataba ibn Sulejmani, i
cili njihet si mashtrues, nga Imam Ibn Khatani, armik i Imam Aliut dhe Ehli Bejtit, dhe
nga poeti Harxhiu dhe fjalimet e tij në të cilat do të recitonte himne në llogari të Ibn
Mulxhemit, vrasësit të Hz. Aliut.
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Buhariu i trajtoi si të vlefshëm hadithet e transmetuara nga havarixhët, murxhitë,
muxhesimët dhe personat e panjohur, ekzistimin e të cilëve historia nuk e ka
regjistruar. Për më tepër, në Sahihun e tij, , përveç gënjeshtrave dhe trillimeve të
karakterizuara tashmë këtu, ai sjell edhe disa hadithe plotë marrëzi dhe të
papranueshme. Shembull për këtë është ajo që ka transmetuar në Sahihun e tij në
"Librin e martesës" në "Kapitullin se cilat femra janë të lejuara dhe cilat janë të
paligjshme dhe ajetet e Allahut "Nënat tuaja nuk ju lejohen juve...’ deri në fund të
ajetit."

Në fund të kapitullit, ai flet për fjalët e Allahut: “Dhe të gjitha, përveç këtyre janë të
lejuara për ju.” Ikrime transmeton përmes Ibn Abasit:

“Nëse njeriu ka bërë zina me motrën e gruas së tij, gruaja e tij nuk i ndalohet.” Ai
gjithashtu ka transmetuar nga Jahja el-Kindi përmes Sabi Xhaferit se nëse dikush
dëshiron një djalosh dhe bën seks me të, atëherë ai nuk mund të martohet me nënën
e tij.”

Komentuesi i Buhariut e ka komentuar këtë në një fusnotë: “Do të ishte më mirë që
dijetarët të ruajnë nivelin e tyre të dijetarëve dhe të përmbahen nga shkrimi dhe
thënia e fjalëve të tilla të shëmtuara”.

Buhariu në Sahihun e tij në "Librin e komentimit të Kur'anit" në "Kapitullin se gratë
tuaja janë arat tuaja", gjithashtu ka transmetuar, përmes Nafiut i cili ka thënë:

"Kur Ibn Omeri lexonte Kur'anin ai do të fliste derisa ta përfundonte, kështu që unë një
herë shkova tek ai dhe ai po lexonte suren Bekare, ndërsa ai u ndal në atë pikë dhe
tha: 'A e dini se për çfarë është shpallur kjo?' Unë i thashë: 'Jo!' Ai tha: 'Për këtë dhe
atë. ..! "Pastaj vazhdoi ai."

Dhe nga Nafiu e ky nga Ibën Umeri: “Pra, qasjuni arave tuaja si të doni”, ai tha: “Ai i
afrohet asaj...”, duke e fshirë fjalën që shënon anusin. U tha: “Autori e ka lënë anash
këtë për shkak të neverisë së tij, por është e qartë se çfarë nënkuptohet.”
(Sahihul Buhari, vëll. 5., fq. 160. )

Një ditë isha në Paris, në Universitetin e Sorbonës, dhe fola për ahlakun e Profetit,
s.a.v.a., karakterin e tij të lartë për të cilin flitet në Kuran dhe se i Dërguari i Allahut,
s.a.v.a., ishte i njohur për virtytet e tij të karakterit, masdje edhe para thirrjes në
misionin e të Dërguarit, prandaj edhe atëherë quhej "i sinqertë dhe i besueshëm".
Ligjërata zgjati rreth gjysmë ore. Gjatë ligjëratës, unë shpjegova se Profeti asnjëherë
nuk filloi luftën, asnjëherë nuk i shkeli të drejtat e njeriut, as nuk e përhapi besimin e
tij me dhunë, siç ia ngarkuan orientalistët.
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Gjatë diskutimit, ku morën pjesë edhe një grup pedagogësh, doktor shkencash të
specializuar për Islamin dhe historinë myslimane, shumica e të cilëve ishin
orientalistë, unë në njëfarë mase dola fitues ndaj kundërshtarëve të mi që shprehnin
dyshime të caktuara. Megjithatë, njëri prej tyre, një i krishterë arab, një burrë i
moshuar (mendoj se është libanez), kundërshtoi në një mënyrë të rrezikshme, por të
mençur dhe pothuajse e ktheu fitoren time të përfunduar në një disfatë të turpshme.

Ky doktor, në arabisht të pastër, tha se ajo që po thosha në punimin tim ishte plot me
ekzagjerim, veçanërisht atë të pagabueshmërisë së Profetit, s.a.v.a., ngase - siç
theksoi ai - edhe vetë muslimanët nuk kanë konsensus për këtë.

Ai kështu foli për atë se muslimanët kanë shënuar një mori rastesh nga të cilat shihet
se ai është një vdektar i zakonshëm i prirur për gabime, në libra të cilat ai nuk
dëshiron t'i paraqesë këtu. Ai më pas tha: “Për sa i përket fushatave luftarake,
audienca mund t'i drejtohet historisë. Në të vërtetë, mjafton të shikojmë historinë në
lidhje me fushatat luftarake myslimane gjatë kohës së Profetit Muhamed, ndërsa e
njëjta rrugë u vazhdua nga kalifët pas vdekjes së tij derisa arritën në Poiter, një qytet
në Francën perëndimore. Në çdo betejë, ata e imponuan besimin e tyre me një
argumentin e forcës ose me shpatë."

Dëgjuesit i pranuan fjalët e tij me duartrokitje dhe e mbështetën fjalimin e tij. Unë jam
përpjekur t'i bindi të gjithë ata se ajo që tha doktori i krishterë nuk është e vërtetë,
edhe nëse kështu shkruan në librat e myslimanëve. Në sallë jehoi një e qeshur e
madhe, e shoqëruar me tallje dhe ironi.

Doktori krishterë ndërhyri edhe një herë, duke thënë se ajo që kishte thënë nuk vinte
nga ndonjë libër i diskutueshëm, por nga Sahihët e Muslimit dhe Buhariut. Unë iu
thashë të pranishmëve se këto janë libra vlejnë vetëm për Ehli Sunetin, ndërkohë që
shiat nuk i konsiderojnë kredibile dhe se unë jam nga shiat. Ai u përgjigj: “Ne nuk na
interesojnë pikëpamjet e shiave, të cilët konsiderohen të pafe nga shumica e
muslimanëve. Myslimanët sunitë janë dhjetë herë më të shumtë se shiat dhe ata nuk
i kushtojnë vëmendje mendimeve shiite”. Kështu ai shtoi: "Nëse ju muslimanët mund
ta bindni njëri-tjetrin për pagabueshmërinë e Profetit, s.a.v.a., atëherë mund të na
bindni edhe neve." (Ai e tha këtë me një ton cinik).

Pastaj ai u kthye nga unë dhe më tha: "Dhe për sa i përket moralit dhe karakterit të
patëmetë, ju lutem të bindni të pranishmit se si është e mundur që Muhamedi u
martua me Aishen në moshën pesëdhjetë vjeç, kurse ajo ishte vetëm 6 vjeç?"

Një e qeshur tallëse shpërtheu sërish në sallë dhe të gjithë ngritën kokën për të parë
reagimin tim. Provova gjithçka për të shpjeguar se martesa me arabët zhvillohej në
dy faza. Faza e parë ishte kontrata dhe konfirmimi i martesës dhe faza e dytë ishte
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bashkëjetesa. Profeti, s.a.v.a., u martua me Aishen kur ajo ishte 6 vjeç, por nuk fjeti
me të derisa ajo mbushi moshën 9 vjeç, sepse siç e kemi parë të gjithë, shumë
gjimnastë rusë dhe rumunë në ekranet televizive nuk janë as 11 vjeç dhe tashmë
kanë një trup të zhvilluar.

Pa dyshim që Profeti nuk ka bërë seks me të derisa ajo arriti pubertetin dhe i erdhën
të përmuajshmet. Sepse, Islami nuk pretendon se pjekuria fillon në moshën 18
vjeçare, siç është rregulli në Francë. Islami e konsideron njeriun të pjekur kur fillon
me ciklin menstrual tek femra dhe me sekretimin e spermës tek mashkulli. Dhe të
gjithë ne e dimë se ka burra kur spermatozoidi u shfaqet në moshën dhjetë vjeç, dhe
midis grave ka nga ato cikli menstrual i të cilave fillon para se ajo t’i mbushë dhjetë
vjet.

Lidhur me këtë, një zonjë u ngrit në këmbë dhe tha: "Duke supozuar se kjo që thatë
është e vërtetë, gjë që është shkencërisht e mundur, si e trajtoni faktin që një burrë në
pleqëri u martua me një vajzë në fazën e parë të jetës?"

Unë thashë: “Muhamedi ishte i dërguar i Zotit dhe ai nuk do të bënte asgjë pa
frymëzim nga Zoti. Nuk ka dyshim se urtësia është në gjithçka që ka dhënë Allahu,
edhe sikur të mos isha i vetëdijshëm për atë urtësi.”

Doktori i krishterë shtoi: “Por myslimanët e kanë marrë atë si një praktikë të
vazhdueshme. Sa vajza u martuan me dhunë me një burrë që ishte në të njëjtën
moshë me babain e saj. Fatkeqësisht, ky fenomen ka mbetur edhe sot e kësaj dite.”

Shfrytëzova rastin dhe thashë: “Si rrjedhim, u largova nga medhhebi sunit duke
pranuar medhhebin shiit, sepse ai i jep gruas të drejtë të martohet me dikë që i
pëlqen, e jo me dikë të detyruar nga kujdestarët e saj”.

Ai tha: “Nuk do të merremi me atë se kush janë shiat e kush sunitë, le të kthehemi te
martesa e Muhamedit me Aishen”. Më pas ai iu drejtua të pranishmëve dhe tha me
një të qeshur cinike: “Muhamedi ishte profet dhe u martua në moshën mbi 50 vjeç
me një vajzë të pavetëdijshme për martesën. Buhariu na njofton se ajo ishte në
shtëpinë e burrit të saj duke luajtur me kukulla. Kjo konfirmon fëmijnorizmin dhe
infantilitetin e saj. A është ky personazhi përrallor i Profetit për të cilin po flisni?

U përpoqa t'i siguroja dëgjuesit se Buhariu nuk ishte provë autoritative kundër
Profetit. Por pa sukses. I krishteri luajti me mendimet e tyre si të donte, për mua nuk
kishte rrugëdalje veçse të pezulloja debatin duke vënë në dukje se nuk po flisnim në
të njëjtat gjatësi vale. Sepse, ata donin të flisnin me mua në bazë të Buhariut, dhe unë
nuk i besoja shumicë së transmetimeve të tij.
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Unë dola i zemëruar me muslimanët që i furnizuan këta miq të Islamit me armë
materiale dhe efektive me të cilat ata luftuan me sukses kundër nesh, ndërkohë që
në krye të tyre ishte Buhariu. Duke u në shtëpi kthyer i tërbuar, menjëherë mora
Buhariun dhe fillova të kërkoja një kapitull mbi virtytet e Aishes, kur me të vërtetë, m'u
desh të thosha: “Falënderoj Allahun e Lartësuar, i cili m'i hapi sytë, përndryshe do të
mbetesha i hutuar në mendimet e mia. Zot më falë!”

Prandaj është absolutisht e domosdoshme që unë të përcjell disa nga traditat që
kam kaluar gjatë debatit tim, në mënyrë që për lexuesin të jetë e qartë se kritikat e
bëra nuk ishin boshe, por të bazuara në Sahihët tanë dhe ishin përdorur shumë mirë
kundër nesh.

Në "Librin e Fillimit të krijimit" në "Kapitullin mbi martesën e Profetit me Aishen,
ardhja e tij në Medinë dhe marrja e një banese për të", Buhariu transmeton përmes
Aishes e cila tha:
"Profeti u martua me mua kur isha 6 vjeç. Shkuam në Medine dhe qëndruam në
shtëpinë e Benu Haris ibn Hazrexhit. Pastaj u sëmura dhe më ranë flokët nga koka.
Më pas flokët m'u rritën dhe nëna ime Umm Ruman erdhi tek unë, ndërsa isha duke
luajtur në swing me shoqet e mia vajza. Ajo më thirri dhe unë u largova pa ditur për
çfarë po më thirrte. Ajo më kapi dorën dhe më la të qëndroja në këmbë te dera e
shtëpisë. Po merrja frymë me vështirësi dhe kur m'u kthye frymëmarrja, ajo më
spërkati me pak ujë në kokë dhe fytyrë. Pastaj ajo më futi në shtëpi. Aty pashë disa
gra ensarësh të cilat thanë: “Të gjitha të mirat, bekimet e Allahut dhe me fat”. Pastaj
ajo më besoi atyre dhe ato u nisën të përgatiteshin për martesën time. Pa pritur, i
Dërguari i Allahut, s.a.v.a., erdhi tek unë në mëngjes dhe nëna ime më dorëzoi tek ai,
në atë kohë isha 9 vjeç.”

Ju lë ju lexues të dashur të mendoni për transmetime të tilla. Në mënyrë të
ngjashme, gjithçka që Buhariu ka transmetuar në "Librin e Sjelljes" në "Kapitullin mbi
të qenit i lumtur me njerëzit", nga Aisha e cila tha:

"Unë ende luaja me kukulla në prani të Resulullahut. Unë kisha disa shoqe që luanin
me mua, ndërsa kur hynte i Dërguari i Allahut, s.a.v.a ato ndalonin së lozuri, por ai i
inkurajonte të vinin tek unë dhe ato vinin tek unë për të lozur bashkë me mua.”

Komentuesi i Buhariut ka shkruar: "Të luash me kukulla do të thotë të imagjinosh
krijesa të gjalla të quajtura (kukulla). Kur i lexoni këto rivajate të publikuara nga
Buhariu, a keni ndonjë vërejtje apo kritikë për orientalistët, nëse jeni vetë objektiv?

Më thuaj, për Zotin!, kur lexon fjalët e Aishes drejtuar të Dërguarit të Allahut: "Unë nuk
e kuptoj atë Zot vetëm se Ai shpejton përmbushjen e epsheve tuaja."
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(Sahih Buhari, vëll. 6., fq. 24., “Kitabul Kur'an”, “Kapitulli mbi fjalët
E të Lartësuarit: 'Mund të lësh të lirë cilindo prej tyre që dëshiron dhe të pranosh atë
që dëshiron, nuk do të qortoheni për këtë.’” )

A ju ka mbetur ndonjë respekt dhe vlerësim për një grua si kjo, e cila dyshon në
pastërtinë e Profetit? A nuk ju bën kjo të mendoni se sjellja e saj përkon me një
adoleshente dhe një person të papjekur?

Pas kësaj, a mund të kritikohen armiqtë e Islamit, përkatësisht ata që pyesin
dashurinë e Muhamedit për gratë dhe pasionin e tij të zjarrtë për to? Nëse ata lexojnë
te Buhariu se Allahu e shpejtoi përmbushjen e epsheve të tij dhe nëse po aty lexojnë
se ai do të kishte fjetur me 11 gra në një orë dhe do të kishte fuqi sa 30 burra, a
mund të kritikohen atëherë?

Duhet kritikuar ata muslimanë që i kanë pranuar këto legjenda dhe i kanë trajtuar si
të vërteta. Në të vërtetë ata e trajtojnë atë (koleksionin e Buhariut) si Kur'anin, i cili
nuk lë vend për dyshim. Por këta muslimanë ishin të kontrolluar në gjithçka, madje
edhe në konceptimin e tyre kredo-fetar, duke iu mohuar e drejta e zgjedhjes. Këta
libra iu imponuan atyre nga sundimtarët që në kohët më të hershme.
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Janë transmetuar disa hadithe që degradojnë Ehli Bejtin

Në "Librin e fushatave luftarake" në "Kapitulli mbi dëshminë e engjëjve në Bedër", vëll.
5, f. 16, Buhariu transmeton nga Ali ibn Husejni, nëpërmjet Husejn ibn Aliut, se Aliu ka
thënë:

“Kam marrë një deve femër si hums. Kur kisha ndërmend të martohesha me Fatimen,
vajzën e Profetit, s.a.v.a., pata marrëveshje me një farkëtar nga fisi Beni Kajnuk që të
vinte me mua për të sjellë një përzgjedhje barishtesh me aromë të këndshme dhe që
ai këto t'ia shiste farkëtarëve të tjerë, kështu që unë të fitoja për dasmë. Kam
përgatitur shalë, çanta dhe litarë për dy devetë e mia (femra), ndërsa ato u
gjunjëzuan pranë dhomës së një ensariu. U ktheva pas gjithçkaje që kisha përgatitur
dhe erdha përsëri te devetë e mia dhe kisha çfarë për të parë. Gungat e tyre ishin
prerë, ijet e tyre ishin hapur ashtu që mëlçitë iu kishin dalur jashtë. Duke parë
gjendjen e deveve të mia, nuk munda ta mbaja veten. Duke qarë, pyeta: "Kush e bëri
këtë?" Njerëzit u përgjigjën: "Hamza ibn Abdulmutalibi, i cili erdhi me disa ensarë dhe
tani është duke pirë në këtë shtëpi." U nisa derisa arrita te Profeti, s.a.v.a., me të cilin
ishte edhe Zejd ibn Harisi. Profeti vuri re në fytyrën time gjurmë trishtimi dhe më
pyeti: "Çfarë të ka ndodhur?" Unë iu përgjigja: “O i Dërguar i Allahut, nuk kam përjetuar
një ditë si kjo e sotmja. Hamza goditi dy devetë e mia, ua preu gungat, ua hapi barkun
dhe tani është ulur në atë shtëpi duke pirë me shoqërinë.” I dërguari i Allahut kërkoi
petkun e tij, e veshi dhe u nis i shoqëruar nga Zejd ibn Harisi. Arritën në shtëpinë ku
po qëndronte Hamzai. Ai kërkoi leje për të hyrë. Pas leje hyri dhe i gjeti të dehur.
Profeti filloi ta kritikonte Hamzën për atë që kishte bërë, por sytë e tij ishin bërë të
kuqrremtë nga dehja. Ai drejtoi shikimin në syytë e të Dërguarit të Allahut, më pas uli
shikimin në gjunjët e tij, pastaj në barkun e tij, dhe pastaj shikoi fytyrën e tij dhe tha:
"A nuk jeni ju tjetër veçse robër të babait tim?" I Dërguari i Allahut e kuptoi se ai ishte i
dehur, u kthye dhe u largua prej tij.”

Shikoni këto transmetime të mbushur me gënjeshtra, akuza të rreme, që synojnë ta
degradojnë liderin e dëshmorëve, sepse ai është krenaria e Ehli Bejtit. Mjafton vetëm
ajo që për të Imam Aliu, a.s., ka shprehur krenarinë në vargjet e tij, si: “Dhe Hamza,
kampion i dëshmorëve, është xhaxhai im” dhe sa herë i Dërguari i Allahut, s.a.v.a.
ishte krenar për të duke theksuar se kur u vra, ai vajtoi dhe qau aq shumë pas tij,
saqë në fund i dha emrin "lideri i dëshmorëve".

Hamza është xhaxhai i Profetit, nëpërmjet të cilit Allahu e forcoi Islamin. Kur disa nga
muslimanët e dobët adhuronin në fshehtësi, ai mori një qëndrim të hapur kundër
kurejshëve dhe u ngrit në mbrojtje të nipit të tij. Hamza bëri hixhretin para Profetit
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dhe përgatiti terrenin për atë ditë madhështore. Hamza ishte me nipin e tij Aliun,
heroin e Bedrit dhe Uhudit.

Buhariu është i kënaqur të transmetojë blasfemi të tilla që shkatërrojnë krenarinë e
Ehli Bejtit ndërsa vargu i falsifikatorëve të tillë që transmetojnë tradita të tilla është i
gjatë. Buhariu tha: “Atë na e ka transmetuar Abudani përmes Junusit, Ahmed ibn
Salihut, Ambasatit dhe Junusit, përmes Zuhrit, të cilin e ka transmetuar nga Ali ibn
Husejn.

Janë shtatë persona në zinxhir që transmetojnë para Ali ibn Husejnit (Zejnul Abidin).
A është e mundur që Ali ibn Huseini ka transmetuar gënjeshtra të tilla dhe që lideri i
shehidëve ka pirë alkool pasi pranoi Islamin dhe pas hixhretit dhe pak para vdekjes
së tij. Sepse, sipas traditës, Ali ibn Talibi përgatiti dasmën që u bë në vitin e 2-të. pas
hixhretit. Thuhet se Pejgamberi i dha h. Aliju 2 deve si pjesë e plaçkës së luftës nga
Bedri. Si mundet kjo t’i ndodhë Hz. Hamzait, që pas Bedrit, ai të lëshohet në nivel sa
ta dëgjojë këngëtarin e shthurur dhe kërkesën e tij për të therur dy deve, për ta bërë
këtë menjëherë pa pyetur pse?! A i takon liderit të dëshmorëve të hajë mish të
ndaluar pa therje të duhur, të presë gunga dhe të nxjerrë mëlçitë?! A i takon
Resulullahut, s.a.v.a., të shkojë të kërkojë leje për të hyrë në një tavernë plot me gjëra
të pamoralshme?! A i përgjigjet liderit të dëshmorëve, sjellja me sy të skuqur dhe të
fyej të Dërguarin e Allahut, s.a.v.a., kinde, duke i thënë: “Ju nuk jeni tjetër veçse robër
të babait tim?”. A ka mundësi që i Dërguari i Allahut të kthehet prapa pa e qortuar, kur
dihet se, për hir të Allahut, ai dinte edhe të zemërohej?!

Jam absolutisht i bindur se në hadithin e përmendur fjala ishte për Ebu Bekrin,
Omerin, Osmanin, Muavijen në vend të Hamzës, ngase me siguri Buhariu nuk do të
përdorte një formë kaq poshtëruese të hadithit. Nëse do ta bënte, ai do ta shkurtonte
ose riorganizonte hadithin sipas praktikës së tij të preferuar. Por çfarë mund të bëhet
këtu ngase Buhariu nuk ishte i prirur për ata që nuk janë simpatizues të shkollës së
kalifit? Edhe pas vrasjes së pothuajse të gjithë familjes së Profetit në Qerbela, ai nuk
përmend asnjë prej tyre përveç Ali ibn Husejnit, por edhe atë në mënyrë të rreme në
një kontekst negativ. Pse Buhariu nuk ka transmetuar asnjë dispozitë fikhu nga Ehl-i
Bejt, as ndonjë urtësi, virtyt, asketizmin e tyre që ishte me bollëk i pranishëm në
koleksionet sunnite para se të gjendej në koleksionet e shiave?

Le të shohim një traditë tjetër që cenon autoritetin e Ehli Bejtit. Meqenëse shumë
transmetues, në mesin e tyre edhe Buhariu, nuk mund të gjenin asnjë gabim në
sjelljen e Aliut, sepse po të kishte një të tillë, ata do ta mbushnin tokën me vajtime
dhe zhurmë. Në vend të kësaj, ata iu drejtuan fabrikimit të haditheve duke pretenduar
se Aliu nuk i kushtonte rëndësi namazit.
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Në “Librin e eklipsit të trupave qiellorë” në “Kapitulli mbi nxitjen e Profetit për të falur
natën”, Buhariu në Sahihun e tij vëll. 2, fq. 43, përcjell nga Ebul Jemani, dhe ky nga
Shu'ybi, ky nga Zahriu, ai nga Ali ibn Husejni, ai nga Husejn ibn Aliu, dhe ai nga Ali ibn
Ebi Talibi që një natë i Dërguari i Zotit trokiti në derën e Fatimes dhe tha:

"A nuk jeni duke u falur?" Unë i thashë: “O i Dërguari i Allahut, shpirtrat tanë janë në
duart e Allahut. Kur Ai dëshiron, Ai na zgjon dhe ne e falemi.” Pejgamberi, s.a.v.a., u
largua pasi e thamë këtë, pa asnjë përgjigje. Dhe pastaj teksa kthehej, duke goditur
duart për kofshët e tij, dëgjova duke thënë: "Vërtet njeriu është një debatues i madh".

Ke frikë Allahun, Buhari!

Ky është Ali ibn Ebi Talibi për të cilin po diskutojmë. Historianët kanë shënuar se ai e
falte namazin e natës (betejën e Sifinit) duke e zgjatur sexhden në mes të vijave të
para të betejës, ndërsa rreth tij fluturonin shigjeta dhe shtiza dhe nuk e ndërpriste
namazin.

Ali ibn Ebi Talibi ishte ai që u shpjegoi njerëzve parimet e së vërtetës dhe ligjit hyjnor
dhe gjithmonë do të theksonte përgjegjësinë e njerëzve për veprat e tyre. A e
imagjinoni atë në këtë hadith si një fatalist që beson në kaderin e plotë dhe mbi këtë
bazë argumenton me Profetin me fjalët: "Shpirtrat tanë janë në duart e Allahut, kur Ai
dëshiron Ai na zgjon dhe ne atëherë falemi", duke dashur të thoshte se ne falemi kur
të dojë Allahu, dhe ne flemë (ne nuk falemi) kur të dojë. Ky është Hz. Aliu, dashuria
ndaj të cilit është shenjë besimi dhe urrejtja ndaj tij është shenjë e hipokrizisë. Për
më tepër shpifë për të se ai ishte debatuesi më i madh në shumicën e gjërave. Kjo
është një gënjeshtër e tmerrshme me të cilën nuk do të pajtoheshin, madje as Ibn
Mulxhemi, vrasësi i tij, as Muavija, i cili i inkurajonte njerëzit ta mallkonin.

Është një gënjeshtër transparente, por ju keni shkuar shumë larg në dëshirën tuaj për
t'u bërë lajka personaliteteve të kohës tuaj (armiqve të Ehli Bejtit). Ata e ngritën
kujtimin tuaj në këtë botë kalimtare, por ju zemëruat Allahun me qëndrimin tuaj ndaj
të parit të besnikëve, ndaj atij me shenja të dukshme të Xhenetit, që do t'i ndajë
njerëzit në Xhenetlinjë dhe ata që do të shkojnë në ferr. Ata do të qëndrojnë në Ditën
e Gjykimit dhe të gjithë do të njihen nga shenjat e tyre.

Hiskani el-Hanefi në veprën e tij Shawahidul-Tenzil, vëll. 1, fq. 198, në një koment të
fjalës së Allahut: "Dhe në lartësi, njerëzit do të dallohen për nga shenjat e tyre."
Transmeton El-Hakimi nga Aliu i cili tha:

“Në Ditën e Gjykimit ne do të qëndrojmë mes Parajsës dhe Ferrit, dhe secilin që na ka
ndihmuar do ta njohim sipas shenjave të tij, ashtu që ne do t’ia lejojmë hyrjen në
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Parajsë, ndërsa po nga shenjat që do të kenë ne do t’i njohim edhe ata që na kanë
urryer. Ai do t’i thotë zjarrit: “ky është për mua (në Parajsë), ndërsa ai është për ty ".

Ibn Haxheri në Savaikul-Muhrika, fq. 101, thotë:
“Është transmetuar nga Profeti se ai ka thënë: “O Ali, ti je ndarësi mes Xhenetit dhe
Xhehenemit. Ditën e Gjykimit do t'i thuash zjarrit: "Ky është për mua dhe ky për ty." "E
kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut duke thënë: "Nuk do të lejohet të hyjë askush (në
Parajsë) përveç atij që do t’i japë leje Aliu.”

Sigurisht që për Buhariun ishte e vështirë që shembulli i tij Omer ibn Hatabi të mos
falte namazin derisa ishte xhunub, ndërkohë që nuk kishte ujë dhe që këtë qëndrim e
theksoi edhe gjatë kalifatit të tij, duke thënë: “Sa për mua, nuk do të falem (në një
gjendje të tillë) ”, duke sfiduar kështu Kuranin dhe Sunetin.

Prandaj Buhariu iu drejtua falsifikatorëve që shfikën këtë për ta akuzuar Hz. Aliun
–prijësin e  besnikëve, se ishte përtac dhe se nuk e kryente namazin e rekomanduar
të natës. Madje, edhe nëse supozojmë se ky hadith është i vërtetë, nuk ka
kundërshtime apo mëkate të Hz. Aliut për moskryerjen e namazit fakultativ. Sepse ai
që e kryen merr shpërblim për të, e nëse nuk e kryen, nuk ka qortim. Nuk mund të
bëhet krahasim në peshën e veprës për dikë që (gjoja) nuk e fal namazin vullnetar të
natës dhe Omerin që nuk e kryen namazin farz. Nuk ka bazë që ky hadith të jetë i
saktë edhe nëse është nga Buhariu.

Sahih Buhariu, megjithatë, është një koleksion autentik për Ehli Sunnetin, ndërsa Ehli
Suneti mbështet shkollën e kalifëve e cila bazohet kryesisht në politikën umajade
dhe abasite. Një kërkues objektiv i së vërtetës mund ta njohë këtë të vërtetë pa asnjë
problem, e cila nuk është më sekret për askënd.

Ehli Suneti dhe Xhemati, pasi pranuan të ndiqnin shkollën e Kalifit, politika dhe
veprimet e të cilit bazoheshin në armiqësinë dhe luftën kundër Ehli Bejtit dhe
simpatizantëve të tij, kështu u bënë, ndoshta në mënyrë të pavetëdijshme, armiku i
Ehli Bejtit. Bejt. Për pasojë, statusi i Buhariut neve na është prezentuar në shkallën
më të lartë të respektit. Prandaj, ju nuk do të gjeni te Buhariu ndonjë legalitet të Ehli
Bejtit, asnjë fjalim të dymbëdhjetë imamëve, madje as të atij që përfaqëson "Portën e
qytetit të dijes së Profetit", atë që ishte në lidhje me Pejgamberi, s.a.v.a., si Haruni në
raport me Musain, a.s.

Pyetja që duhet t'i bëhet Ehli Sunetit është: Si e ka merituar Buhariu që ta keni atë në
shkallën më të lartë të respektit te ju? Unë mendoj se përgjigjja e vetme për këtë
pyetje është se Buhariu:
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1. Ndryshoi hadithet që preknin dinjitetin e disa sahabëve, veçanërisht Ebu Bekrit,
Omerit, Osmanit, Muavijes. Kjo ishte ajo që dëshironin Muaviu dhe sundimtarët pas
tij.

2. Përhapi hadithe që flisnin kundër pamëkatësisë së të Dërguarit të Allahut duke e
paraqitur atë si një person të zakonshëm të prirur ndaj gabimeve. Kjo është ajo që
pushtetarët kanë kërkuar në çdo kohë.

3. Ai transmetoi hadithe të rreme për nder të tre kalifëve të parë, në të cilat i lartësoi
ata mbi Ali ibn Ebi Talibin. Dhe kjo është pikërisht ajo që dëshironte Muavija, të
fshinte plotësisht kujtimin për Aliun.

4. Ai ka transmetuar hadithe të trilluara që zhvlerësojnë dinjitetin e Ehli Bjat.

5. Binte hadithe të tjera që mbështesnin fatalizmin, antropomorfizmin (mishërimi i
Zotit), interpretimi i fatit në frymën e nevojave të kalifatit. Kjo ishte ajo që Umajadët
dhe Abasidët propaganduan për dëshirën për të mbërthyer fatin e komunitetit.

6. Ka transmetuar hadithe të falsifikuara në kufi me mitet, legjendat dhe përrallat, me
qëllim që të frikësojnë umetin dhe të krijojnë konfuzion në të. Sepse kështu donin
pushtetarët në kohën e tij.

Këtu do të citoj një shembull: Buhariu në “Librin e fillimit të krijimit” në “Kapitulli për
kohën e xhahilijetit”, vëll. 4, f. 238, përmes një zinxhiri transmetuesish, transmeton
nga Nuajm ibn Hamid, Husejn ibn Husejn, Amr ibn Mejmun i cili tha:

“Kam parë një majmun në kohën e xhahilijetit i cili bëri kurvëri. Majmunët e tjerë u
mblodhën për ta vrarë me gurë. Ata e gjuajtën me gurë dhe unë e gjuaja me gurë
bashkë me ta.”

Ne i themi Buhariut:

Ndoshta Allahu xh.sh., e gjithë lavdia i takon Atij, për shkak të mëshirës së tij ndaj
majmunëve, i ka degraduar rregullat e gjuajtjes me gurë, të cilat ua ka obliguar pas
dëbimit të tyre nga Xheneti, dhe ua ka lejuar atyre prostitucionin gjatë Islamit, pasi ai
ishte i ndaluar në xhahilijet. Si rezultat i kësaj, asnjë musliman nuk ka pretenduar
ndonjëherë se ka marrë pjesë në procesionin e gurëzimit të majmunëve që nga koha
e misionit të Muhamedit e deri më sot.
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Konkluzioni

A mundet një studiues e një mendimtar të qëndrojë i qetë dhe të mos thotë asgjë pas
përrallave të tilla e të ngjashme, të cilat te Buhariu gjenden me bollëk,?

Disa mund të thonë: “Pse ky i ka hypur në qafë vetëm Buhariut? Sepse në librat e
tjerë ka shumë më tepër hadithe sesa te koleksioni i Buhariut.” Eshte e vertete.
Mirëpo, ne e kemi kritikuar Sahihun e Buhariut ngase, në mesin e dijetarëve të Ehli
Sunetit, ai trajtohet si libër i famshëm dhe i pacenueshëm, deri në atë pikë sa është
pothuajse në nivelin e Librit të Allahut, sikur çdo gënjeshtër të ishte e paarritshme për
të, as nga përpara dhe as nga mbrapa. Sepse gjithçka që është shkruar në të, sipas
sunive, nuk i nënshtrohet asnjë dyshimi. Dhe burimet e të gjitha këtyre iluzioneve dhe
të ashtuquajturës shenjtëri e ka origjinën nga sundimtarët dhe mbretërit, veçanërisht
nga koha e Abasidëve, kur ata ishin kryeministra, këshilltarë, studiues dhe
astronomë. Ebu Fars tha për këtë: Përcilljani mesazhin Beni Abbasit. Ata nuk duhet
ta shquajnë të drejtën e tyre për këtë mbretëri.

Sepse mbretërit e vërtetë janë arabët. Çfarë cilësish sublime kanë mbetur në shtëpitë
tuaja dhe prandaj ju sundojnë armiqtë tuaj. Persianët bënë përpjekjet më të mëdha
dhe i përdorën burimet e tyre derisa koleksioni i Buhariut arriti pozitën e tij më të
madhe, menjëherë pas Kuranit, dhe derisa Ebu Hurejra u bë Imami më i madh, mbi tre
imamët e tjerë. Sikur të mos ishte frika e persëve nga agjitacioni nacionalist arab, ata
do ta ngrinin Buhariun në rang më të lartë se vetë Kurani dhe Ebu Hanifen mbi vetë të
Dërguarin e Allahut, s.a.v.a.

Kam lexuar disa nga përpjekjet e tyre në këtë drejtim. Ata pohuan qartë se hadithi
gjykonte Kuranin. Duke vepruar kështu, natyrisht, ata kishin parasysh hadithet e
Buhariut. Në mënyrë të ngjashme, ata argumentuan se nëse një hadith përbëhej nga
mendimet personale të Ebu Hanifes, përparësi duhet t'u jepej gjykimeve të Ebu
Hanifes. Ata e arsyetuan këtë duke thënë se një hadith mund të përmbajë disa
kuptime të ndryshme. Kjo është kështu nëse hadithi është i autenticitetit të vërtetuar
sipas kritereve të përmendura, por nëse ka ndonjë dyshim në kuptimin e hadithit nuk
është problem.

Perandoria Islame u rrit gradualisht, por proceset në të zhvilloheshin gjithmonë në
mënyrë të kontrolluar, struktura e saj ishte drejtpërdrejt në varësi të nevojave dhe
dëshirave të mbretërve, sulltanëve, të huajve, persëve, memlukëve, skllevërve,
mongolëve, turqve, francezëve, anglezëve, kolonistëve italianë dhe portugez.
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Shumica e dijetarëve qëndronin pas pushtetarëve aktualë dhe synonin të jenë të
dashur për ta, duke iu bërë lajka, duke lëshuar fetfa dhe dispozita të tilla, duke qenë
të pasionuar për pasuri dhe famë. Ata kanë vendosur gjithmonë mbi parimin "përçaj
dhe sundo" në vazhdën e konfliktit midis sunitëve, të cilët përfaqësonin shumicën në
bllokun islam, dhe shiitëve, të cilët përbënin një pakicë. Të parët ishin bartës të
mendimit, klasat sunduese ndërsa të dytët duhej të shkatërroheshin. Ulematë e Ehli
Sunetit u argëtuan me këtë dhe hynë në lojëra dhe intriga politike në akuzimin dhe
shpifjen ndaj shiave, duke i trajtuar si rebelë (rafidi), duke refuzuar dëshmitë e tyre
përmes të gjitha llojeve të argumenteve dhe mjeteve. Kështu u shkruan mijëra libra
kundër tyre, mijëra njerëz të pafajshëm u vranë, për asnjë arsye tjetër përveç
miqësisë me pasardhësit e Profetit, s.a.v.a., dhe për shkak të refuzimit të tyre për të
pranuar ata që sunduan umetin me forcë.

Dhe ja ku jemi sot, në një epokë lirie, përparimi, dijeje. Siç thuhet, në epokën e
konkurrencës së kombeve për të pushtuar sa më shumë hapësirë   në tokë dhe më
gjerë. Megjithatë, nëse dikush i çliruar nga paragjykimi i imitimit të verbër e gjen
veten duke shkruar diçka pozitive për Ehli Bejtin, i sheh ata të tërbuar, duke bërë të
gjitha përpjekjet për ta etiketuar atë, dhe duke e etiketuar si femohues dhe fanatik.
Për asnjë arsye tjetër veçse për të kundërshtuar atë që ishte shkruar në librat e tyre,
por nëse do të merrte përsipër të shkruante një libër për Sahihun e Buhriut, duke e
madhëruar atë, do të trajtohej si një dijetar i shquar dhe ata do ta mbulonin me
falënderime dhe shpërblime nga të gjitha anët. As agjërimi e as namazi i tyre nuk do
t'i pengonte njerëzit që ta lajkatonin, përkëdhlenin dhe përkuleshin para tij.

Kur merrni parasysh të gjithë këta faktorë që i çuan shumicën e robërve të Allahut në
rrugën e vuajtjes dhe arsyet që çuan në devijimin e tyre, Kurani na informon për
sekretin e kësaj përmes dialogut ndërmjet Zotit Suprem dhe shejtanit të mallkuar.

(All-llahu) Tha: "Çka të pengoi ty të bësh sexhde, kur Unë të urdhërova?" Ai (Iblisi) tha:
"Unë jam më i vlefshëm se ai, më krijove mua nga zjarri, e atë e krijove nga balta!"
(All-llahu) Tha: "Zbrit nga ai (xhenneti), nuk të takon të bësh kryelartësi në të, dil
jashtë, s'ka dyshim ti je i poshtëruar".
297(Iblisi) Tha: "Më afatizo gjer ditën kur ringjallen (njerëzit)!"
(All-llahu) Tha: "Ti je i afatizuar!"
(Iblisi) Tha: "Për shkak se më humbe mua, unë do t'u ulem atyre (do t'u zë pusi) në
rrugën Tënde të drejtë,"
Mandej do t'ju sillem atyre para, prapa, nga e djathta dhe nga e majta e tyre, e
shumicën e tyre nuk do ta gjesh që të falënderohen (të besojnë)!
(All-llahu) Tha: "Dil nga ai (xhenneti), i urrejtur, i dëbuar. Kush prej tyre vjen pas teje,
Unë kam për ta mbushur xhehennemin me të gjithë ju."  (7: 12-18)
“Disa Ai i ka udhëzuar në rrugë të drejtë, kurse disa të tjerë e kanë merituar humbjen.
Ata kanë zgjedhur djajtë për mbrojtës në vend të Allahut dhe mendojnë se janë në
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rrugë të drejtë.. Kur ata[100] bëjnë një vepër të shëmtuar, thonë: “Ne i kemi gjetur
prindërit tanë duke vepruar kështu, por edhe Allahu na ka urdhëruar kështu”. Thuaj:
“Allahu nuk urdhëron të bëhen vepra të pahijshme! Përse thoni për Allahun atë që nuk
e dini? Thuaj: “Zoti im urdhëron drejtësi. Drejtohuni vetëm Atij sa here që faleni, e
lutjuni Atij sinqerisht, me besim të pastër e të vërtetë! Ashtu siç ju ka krijuar nga
asgjëja, ashtu do t’ju ringjallë.! O bijtë e Ademit, le të mos ju mashtrojë kurrsesi djalli,
ashtu si i nxori prindërit tuaj nga Xheneti, duke ua zhveshur rrobat për t’u dukur
vendet e turpshme! Ai dhe shpura e tij ju sheh, prej nga ju nuk i shihni ata. Ne i kemi
bërë djajtë roje të atyre që nuk besojnë.” (7: 26-30)

Prandaj, unë u them vëllezërve të mi muslimanë: “Mallko shejtanët dhe në asnjë
rrethanë mos u jep atyre qasje në veten tënde. Ejani në debatin akademik mbi
Islamin, i vendosur në bazë të Kuranit dhe Sunetit autentik. Ejani të biem dakord për
të gjetur të përbashkëtat mes jush dhe nesh. A nuk ka thënë i Dërguari i Allahut:
"Umeti im nuk do të bashkohet në gabim?" Ajo që është e vërtetë dhe e drejtë, dhe
për të cilën ka një konsensus mes nesh dhe jush, shiave dhe sunive, ne vetëm do ta
pranojmë. Por nuk do të dakordohemi për gënjeshtrat. Nëse e ngremë këtë shtyllë, ne
do të bekoheshim me pastërti, harmoni dhe kënaqësi dhe kështu me ndohmën e
Allahut ne do të bashkohemi, do të vijë ndihma dhe fitorja e Allahut. Do të ishim të
pushtuar me bekime nga qielli dhe toka. Për kohën që po vie, nuk do të kemi shumë
kohë në dispozicion për të pritur, para ardhjes së Hz. Mehdiut, sepse librat tanë dhe
tuaj janë të ndërthurur me lajmin e aluzionit të gëzueshëm të ardhjes së Mehdiut.

A nuk është kjo provë e mjaftueshme për ta kuptuar se rruga jonë është unike ?
Sepse shiat nuk janë gjë tjetër veçse vëllezërit tuaj dhe Ehli Bejti nuk është
ekskluzivisht i yni. Muhamedi dhe anëtarët e familjes së tij, Ehli Bejti, janë imamët e
të gjithë muslimanëve. Ne shiat dhe sunitë pajtohemi në hadithin rreth dy gjërave të
vlefshme dhe fjalës së Pejgamberit: "Ju kam lënë dy gjëra me peshë në mesin tuaj,
nëse mbaheni fort pas tyre, nuk do të humbni kurrë: Librin e Allahut dhe Familjen
time (Ehli Bejtin)."

Tashmë e kemi sqaruar se ky hadith nuk bie në kundërshtim me "Kur'anin dhe
Sunetin tim" në asnjë mënyrë. Sepse Libri i Allahut dhe Suneti i të Dërguarit të Tij,
s.a.v.a., kanë nevojë për një interpretim të vlefshëm. Dhe se i Dërguari, s.a.v.a., na
mësoi se interpretuesit më të mirë të Kuranit dhe Sunetit do të jenë familja e tij - Ehli
Bejti, përkatësisht Imamët e Ehli Bejtit. Të gjithë muslimanët kanë dëshmuar se ata
kanë përparësi ndaj muslimanëve të tjerë në dituri dhe vepra.

Edhe Mehdiu është nga pasardhësit e Ehli Bejtit. A nuk është kjo një tjetër dëshmi?
Koha e tiranisë dhe e dhunës ndaj Ehli Bejtit, kohë kur askush nuk ishte i persekutuar
si Ehli Bejti, është shumë prapa nesh. Ata u mallkuan nga mimberi, u vranë, gratë dhe
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fëmijët e tyre u zunë robër lufte dhe e gjithë kjo para syve dhe veshëve të
muslimanëve. Më në fund ka ardhur koha që ne të heqim çdo padrejtësi të ushtruar
kundër anëtarëve të Ehli Bejtit të Profetit, sepse umeti do të kthehet nën mbrojtjen e
tyre dhe në përqafimin e tyre dhe do të mbulohet me mëshirë dhe bekime, dituri dhe
vepra të mira. Është koha që umeti të kthehet nën këtë pemë të bekuar, të mbushur
me virtyte të larta dhe krenari. Sepse Allahu dhe engjëjt e Tij u dërgojnë selam dhe i
ka urdhëruar muslimanët që ta bëjnë këtë në çdo rast, ashtu siç na ka urdhëruar ne t'i
duam ata dhe t'i mbajmë si miq.

Supremacia e Ehli Bejtit është diçka që asnjë musliman nuk mund ta mohojë. Në të
kaluarën, poetët këndonin vargje për famën dhe përsosmërinë e tyre.Farazduk tha
për ta:

“Nëse njerëzit e devotshëm numërohen, ata do të jenë imamët e tyre. Nëse dikush
pyet se kush është më i miri në Tokë, do të thuhet - ata janë. Ata janë një grup i
zgjedhur, dashuria për ta është besim dhe urrejtja ndaj tyre është braktisje. Afërsia e
tyre është strehë dhe vendbanim i sigurt. Pas përmendjes së Zotit, përkujtimi i tyre ka
përparësi në çdo vepër të mirë.”

Edhe Ebu Faras, një poet i famshëm, lartësoi Ehli Bejtin dhe kritikoi abasidët në odën
e tij të famshme të quajtur Safi'a. Këtu janë disa nga vargjet e tij:

“Shitësit e verës pushoni me arrogancën tuaj dhe mbulohuni me ata që janë më të
famshëm kur pyeten për diçka, dhe përcjellësit më efektivë të asaj që dinë.
Ata janë prej atyre që nuk zemërohen, përveç se për për hir të Allahut dhe nuk e
braktisin ligjin e Allahut kur gjykojnë, në shtëpitë e tyre mësohet Kur'ani në mëngjes
ndësa në shtëpitë tuaja kumbojnë këngët dhe veglat muzikore.
Vendet e tyre janë në ruknul-jeman dhe në Qabe dhe në mbulesën e saj, dhe në
Zemzem, në Safa, në Haxher el-Eswad në faltoren e shenjtë islame.
Nuk ka asnjë betim në Kuran që e dimë përveç tyre, dhe pa dyshim se ata janë betimi
i vërtetë.”
Zamahsharët, Bejheku, dhe Kastalani, të gjithë këta transmetuan vargjet e
mëposhtme nga Imam Ebu Abdullah Muhamed ibn Ali Ensari-Satibi.
(Bejhaki, el-Mahsin vel Musavi, vëll. 1., fq. 50.; Zamahšeri në Rabiul-Abar;
El-Kastalani në Mezahibul-dinijja.)

Disa të krishterë kanë shkruar libra të shumtë mbi kualitetet, cilësitë dhe virtytet e Ali
ibn Ebi Talibit dhe të Ehli Bejtit në përgjithësi. Kjo ishte ajo për të cilën po mendonte
Satabiu.

___________________
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