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Në emër të Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

HYRJE

Lavdia dhe falënderimi i takojnë Allahut, që e dërgoi të Dërg-
uarin e Tij me fenë e vërtetë për t’u shfaqur mbi çdo fe tjetër. Allahu 
mjafton për Dëshmitar. Lavdërimi, paqja dhe shpëtimi i madh nga 
Zoti qofshin mbi Profetin e njerëzimit, që erdhi për ta si përgëzues 
dhe paralajmërues, po ashtu edhe mbi familjen e tij fisnike dhe mbi 
shokët e tij të pastër dhe të mirë, të cilët kumtuan rrugën e Profetit.

Këto janë njëzet e katër qartësime që brohorasin me zërin më të 
lartë: Familja Profetike dhe sahabët janë të dashur dhe të afërt. Këtu 
kemi argumentet e qarta dhe aludimet e drejtpërdrejta se Familja 
Fisnike dhe shokët e Profetit, alejhi salatu ue selam, ishin tamam 
siç ka thënë Allahu i Lartësuar për ta: “të mëshirshëm mes vete”. 
Ata ishin gjenerata më e mirë përreth Pejgamberit më të mirë. Ata 
u edukuan dhe u arsimuan te Pejgamberi i tyre, alejhi salatu ue se-
lam, që të gdhihen mësues të njerëzimit me karizmën dhe moralin 
e tyre përpara fjalëve të tyre.

Këtu do paraqesim mbi pesëdhjetë krushqi që vazhduan përg-
jatë pesë apo gjashtë gjeneratash të bijve dhe nipave, të cilat janë 
dëshmi për lidhjen e fortë shoqërore, për dashurinë dhe për mës-
hirën që kishin mes vete.

Duke pasur parasysh rëndësinë e fakteve në përçimin e infor-
macionit dhe ngulitjes të tij në mendje, duke qenë në version të 
shkurtuar dhe të vërtetuar, organizata jonë mbështeti këtë me-
todë për sqarimin e afërsisë së madhe mes Familjes Fisnike dhe 
sahabëve të nderuar.
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Ju paraqesim disa pika me rëndësi për sa u përket këtyre kru-
shqive:

1. Këto krushqi dhe emra janë regjistruar në referencat e të dyja 
palëve, te sunitët dhe shiat.

2. Librat e historisë dhe bibliografitë kur përmendin martesat, 
i përmendin kalimthi dhe jo deri në përpikëri, prandaj me siguri ka 
pasur edhe krushqi që nuk i kanë regjistruar dhe nuk na janë tran-
smetuar fare.

3. Kultura arabe gjithmonë e ka madhëruar çështjen e martesës 
dhe krushqisë. Arabët nuk martonin e as nuk martoheshin përveçse 
me ata që kishin soj dhe histori fisnike. Pastaj erdhi Islami dhe këtë 
koncept e përforcoi edhe më shumë, përveç asaj se devotshmërinë 
e radhiti si kriter të parë. Kështu që përzgjedhja e shtratit është 
kuptim burimor islam, e cila vazhdon edhe në ditët e sotme.

4. Përzgjedhja e emrave është prirje shoqërore botërore dhe 
nuk përkufizohet vetëm te muslimanët. Popujt e tokës i emërtojnë 
fëmijët e tyre vetëm me emrat e njerëzve të dalluar dhe të afërt ose 
me emrat e realitetit shoqëror ku jetojnë.

5. Fisi Beni Hashimi nuk i jepnin nuse përveçse atij që e meri-
tonte për nga feja dhe prejardhja, madje ndodhte që edhe pushte-
tarët të ndërhynin në prishjen e kurorës nëse ndonjë hashimije 
martohej me dikë që nuk i plotësonte ato kritere. Për këtë ka dës-
hmi të shumta historike.

Allahun e lusim të na bëjë dobi me këtë botim dhe t’i afrojë 
zemrat e muslimanëve me të vërtetën.

Alij ibën Hamed et-Temimi
27 maj 2008
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QARTE� SIMI I  PARE�

KRUSHQITË MES PEJGAMBERIT, LAVDËRIMI 
DHE PAQJA E ALLAHUT QOFSHIN MBI TË, DHE KA-

LIFËVE TË MENÇUR

Ky fakt paraqet lidhjen shoqërore të katër kalifëve të mençur me Pej-
gamberin, alejhi salatu ue selam. Ebu Bekër es-Siddiku, radijAllahu anhu, 
ishte burri i parë që pranoi Islamin dhe që e martoi bijën e tij Aishen me 
Pejgamberin, alejhi salatu ue selam, e cila konsiderohet gruaja e tretë e 
Pejgamberit, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, beqarja e vetme në mesin e tyre 
dhe më e reja për nga mosha, mirëpo ajo ishte përcjellësja më e madhe e 
haditheve të ndershme dhe sahabët i referoheshin asaj për fetva.

Nëna jonë, Aishja, radijAllahu anha, e cila ndërroi jetë në vitin 57h., 
jetoi si bashkëshorte e Pejgamberit, alejhi salatu ue selam, nëntë vite, pra 
derisa ai ndërroi jetë.

Aishja mbeti grua e Pejgamberit, alejhi salatu ue selam, deri në fund 
të jetës së tij. Ai ndërroi jetë në dhomën e saj, në ditën kur i përkiste asaj 
dhe u varros në dhomën e saj. Këtu kemi një aludim të qartë për atë se sa 
ishte e afërt me Pejgamberin, alejhi salatu ue selam, dhe për atë se sa ishte 
i kënaqur ai prej saj.

Me këtë, Ebu Bekri qe vjehërr i Profetit fisnik, madje shoqërimi i tij 
me Profetin, alejhi salatu ue selam, vazhdoi edhe pas vdekjes duke u var-
rosur përkrah tij. Allahu nuk do lejonte që në afërsi të krijesës më të mirë, 
salallahu alejhi ue selam, të varrosej askush përveç atij që është nga be-
simtarët e zgjedhur.

Kurse nga Omer el-Faruku, i Dërguari mori për grua vajzën e tij Haf-
sanë, radijAllahu anha, atë grua agjëruese dhe të devotshme në vitin e 
tretë të hixhretit, e cila mbeti grua e tij derisa ai ndërroi jetë. Pra, Hafsa 
mbetet ndër bashkëshortet e tij dhe mbetet besnikja e umetit për mus’ha-
fin sepse mus’hafin që kish tubuar Ebu Bekri dhe sahabët e tjerë ia kishin 
lënë Hafsasë, radijAllahu anha, që ta ruante.

Omer el-Faruku kishte vazhduar t’i rrinte afër Pejgamberit, alejhi 
salatu ue selam, që nga dita kur pranoi Islamin e deri në ditët e sotme, 
madje deri në ringjallje, sepse edhe ai është i varrosur përkrah Muhamed 
Mustafasë në dhomën e ndershme të Aishes. 

Kjo konsiderohet dëshmi e qartë dhe e ndritshme për thellësinë e 
lidhjes që kishin.

Kurse për lidhjen shoqërore të Osmanit dhe Aliut, radijAllahu anhu-
ma, me Pejgamberin, alejhi salatu ue selam, do të flasim në faktet vijuese.
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QARTE� SIMI I  DYTE�                                                                                
BIJAT E NJERIUT MË TË MIRË, LAVDËRIMI DHE PAQJA 

E ALLAHUT QOFSHIN ME TË

Ky fakt, bijat e njeriut më të mirë, ka të bëjë me biografitë e bijave të 
Profetit më fisnik dhe të Pejgamberit më të madh, Muhamedit alejhi sa-
latu ue selam. Të gjitha ato qenë besimtare dhe kishin bërë hixhret. Nëna 
e tyre ishte zonja e grave të të gjithë botës, Hatixheja bija e Huvejlidit, 
Allahu qoftë i kënaqur prej saj.

Më e madhja ishte Zejnebja, radijAllahu anha, e cila lindi dhjetë vjet 
para shpalljes. Ajo qe martuar me djalin e tezes së saj, Ebul As ibën Re-
biun të fisit Abdumenaf (kushërinj të Pejgamberit, alejhi salatu ue selam), 
nga i cili lindi një djalë Ali, por që ndërroi jetë i vogël, dhe një vajzë Uma-
me, e cila u martua me Ali ibën Ebi Talibin, radijAllahu anhu, pasi ndërroi 
jetë tezja e saj, Fatimja, radijAllahu anha.

Pastaj zonja e grave të të gjithë botës dhe nëna e dy luleve, Hasanit 
dhe Husejnit, kam për qëllim “Zehranë” pra, Fatimen, radijAllahu anha, e 
cila u lind një vit para shpalljes. Ajo ishte bija më e vogël dhe më e mira e 
Pejgamberit, alejhi salatu ue selam, që u martua në vitin 2h. me kalifin e 
mençur dhe imamin e drejtë, Ali ibën ebi Talibin. Ajo ndërroi jetë në vitin 
11h, vetëm gjashtë muaj pasi ndërroi jetë i Dërguari, lavdërimi dhe paqja 
e Allahut qofshin me të.

Pastaj Rukajja, Allahu qoftë i kënaqur prej saj, e cila kishte bërë dy 
shpërngulje. Ajo ishte lindur shtatë vite para shpalljes dhe ishte martuar 
me Osman ibën Affanin, radijAllahu anhu, pasi u shkurorëzua nga djali i 
Ebu Lehebit. Në fillim, u shpërngul me burrin e saj Osmanin drejt Etiopisë 
dhe lindi prej tij Abdullahun, por që vdiq i vogël, e pastaj u shpërngulën 
përsëri së bashku, por kësaj radhe drejt Medinës. Ajo ndërroi jetë gjatë 
Betejës së Bedrit në vitin 2H.

Pastaj Ummu Kulthumja, radijAllahu anha, e cila lindi para shpalljes, 
pas Rukajjes. Ajo ishte shpërngulur në Medinë dhe pas vdekjes së motrës 
(Rukajjes) ishte martuar me Osman ibën Affanin, Allahu qoftë i kënaqur 
prej tij. Ajo nuk lindi fëmijë dhe ndërroi jetë në vitin 9h.

Të gjitha ndërruan jetë duke qenë gjallë Pejgamberi, alejhi salatu ue 
selam, përveç Zehrasë, e cila ndërroi jetë gjashtë muaj pas tij. Të gjithë 
librat e historisë pajtohen se ato ishin bijat e Pejgamberit, alejhi salatu ue 
selam, dhe ato janë për qëllim në Kur’anin Fisnik kur Allahu tha: “EDHE 
VAJZAVE TË TUA” pra, një numër vajzash dhe jo vetëm një. Të njëjtën ka 
aluduar edhe Suneti i pastër dhe ixhmai i dijetarëve të hershëm. 

Lexues i shtrenjtë! Këtu të kemi sjellë edhe 27 referenca të ndryshme 
ku theksohen këto dhe me këtë mësojmë se ajo që trumbetojnë disa njerëz 
se Fatimja, radijAllahu anha, është bija e vetme, kurse të tjerat ishin vetëm 
thjeshtra të ardhura nuk ka asnjë bazë vërtetësie.
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QARTE� SIMI I  TRETE� :

MARTESA E BEKUAR E ALI IBËN EBI TALIBIT DHE 
FATIME EZ-ZEHRAS, RADIJALLAHU ANHUMA

Te ky fakt mund të vëresh nga referenca të ndryshme se sahabët, 
radijAllahu anhum, kishin rol të madh në martesën e Aliut, radijAllahu 
anhu, me Fatimen, radijAllahu anha. Çka i shtyu ta bënin këtë përveçse 
dashuria dhe afërsia? Argumentet na thonë:

1. Ata që e nxitën Aliun, radijAllahu anhu, të martohet me Fatimen, 
radijAllahu anha, ishin Ebu Bekri, Omeri dhe Sad ibën Muadhi, radijAl-
lahu anhum, menjëherë pasi u kthyen nga Beteja e Bedrit në vitin 2h.

2. Ai që pagoi prikën e Aliut, radijAllahu anhu, ishte Osman ibën Affa-
ni, radijAllahu anhu. Kjo u realizua duke blerë nga Aliu parzmoren për ka-
tërqind dërhemë, e kur Aliu mori paratë, Osmani i tha: “Parzmorja është 
dhuratë prej meje për ty”. Në këtë mënyrë i ruajti nderin dhe krenarinë 
Aliut, radijAllahu anhu, pa iu lëvduar dhe pa treguar epërsi financiare mbi 
të. Allahu qoftë i kënaqur prej të dyve.

3. Duke qenë se ensarët u gëzuan nga kjo lidhje, u çua Sadi dhe përg-
atiti një dash për këtë dasmë, ndërsa disa ensarë morën pjesë duke sjellë 
ca okë me kallamboq. Allahu qoftë i kënaqur prej të gjithë atyre.

4. Ende s’ka përfunduar roli i ensarëve. Haritheh ibën Numan el-en-
sari, radijAllahu anhu, shtëpinë që e kishte në fqinjësi të Pejgamberit, 
alejhi salatu ue selam, ia dhuroi Aliut dhe Fatimes, radijAllahu anhuma.

5. Tjetra, por jo e fundit, u ngritën disa sahabë me në krye Ebu Bekrin 
për të blerë edhe mobiliet e duhura për çiftin e ri.

Çfarë ndihme tjetër që kanë nevojë të porsamartuarit nuk ua ofruan 
sahabët?!

Si mendon, çfarë i shtyu ta bënin atë? Çfarë shpresuan pas gjithë asaj?
Pasha Allahun, s’kishte asgjë tjetër përveç dashurisë së sinqertë dhe 

besnikërisë ndaj Profetit dhe familjes së tij.
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QARTE� SIMI I  KATE� RT

DISA EMRA QË I DONTE ALIU DHE DJEMTË E TIJ, 
RADIJALLAHU ANHUM

Thellohu pak në këtë trung familjar të bekuar!
Emra si Ebu Bekër, Omer dhe Osman janë të pranishëm në Ker-

bela dhe bien shehidë!
Eja të ndalemi pak te kjo çështje.
Ebu Bekër, bir i i Ali ibën Ebi Talibit si dhe Ebu Bekër bir i Hasan 

ibën Ali ibën Ebi Talibit; Omer ibën Hasen, pastaj Omer ibën Husejn 
së bashkë me xhaxhallarët Abas dhe Osman, djemtë e Ali ibën Ebi 
Talibit, radijAllahu anhu. Nëna e këtyre dy të fundit qe Ummul Be-
nin el-Kulabije.

Të mos harrojmë edhe Omerin, birin e Ali ibën Ebi Talibit, i cili je-
toi më së shumti, as Omerin dhe Osmanin, djemtë e Ali ibën Husejnit!

Kjo dukuri vazhdoi në brezin e gjashtë, kur Musa el-Kadhimi i 
emërtoi dy djem të tij me emrat Ebu Bekër dhe Omer.

A dëshiron edhe më nga Familja e Shtëpisë Profetike, të cilët pa-
tën një dashuri dhe vëllazëri aq të kulluar? Të cilët ia njohën muha-
xherëve dhe ensarëve vlerën, mirësinë dhe shoqërinë që ia bënë 
gjyshit të tyre, Muhamedit, alejhi salatu ue selam?!

Ja edhe më!
Aishe, bija e Xhafer es-Sadikut!
Aishe, bija e Musa el-Kadhimit!
Aishe, bija e Ali Ridasë!
Aishe, bija e El-Xhevadit!
Lexues i nderuar... ka edhe më shumë nga këto lidhje unike dhe 
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emërtime që të kënaqin në brenditë e librave bazë.
Pas gjithë kësaj, a mendon se ende do t’i besojmë fjalët e disa ma-

shtruesve orientalistë dhe të disave që u përlyen me idetë e tyre, se kin-
se lidhja mes këtyre të dashurve ka qenë plot armiqësi dhe urrejtje?! 

Jo, pasha Allahun! 
Kërkojmë strehim tek Allahu nga vesveset dhe mashtrimet që 

duan t’ua bëjnë muslimanëve!
Tabela 5: KRUSHQITE� 1 MES FAMILJES SE�  PEJGAMBERIT, ALEJHI 

SALATU UE SELAM, DHE FAMILJES SE�  EBU BEKRIT, RADIJALLAHU 
ANHUM

Allahu ka thënë: “Muhamedi është i Dërguar i Allahut, ndërsa 
ata që besuan së bashku me të janë të ashpër ndaj mohuesve 
dhe të mëshirshëm mes vete.”

Po ashtu ka thënë: “Thuaj: “Nuk ju kërkoj për këtë kurrfarë 
shpërblimi, përveç se dashurisë ndaj të afërmve.”

Këtë trung krushqie e theksuan dhe e dëshmuan burimet e mu-
slimanëve, se Familja Fisnike dhe sahabët janë një, i emërtojnë bijtë 
e tyre me emrat e njëjtë, krushqitë mes tyre vazhdojnë si para ashtu 
edhe pas ngjarjeve të grindjes që regjistroi historia. Krejt kjo thek-
son vazhdimësinë e raportit të ngrohtë mes Familjes Fisnike dhe 
sahabëve, tabiinëve dhe atyre që pasuan. Prandaj, le të kemi kujdes 
nga të paqenat në histori!2

1 Këto krushqi i kanë vërtetuar dijetarët: El-Mufid në librin e tij El-Irshad, fq.270; 
Muhamed el-A’lemi el-Hairi në librin Teraxhumu E’lami Nisa, fq.278; Ibnu Anbe në 
librin Umdetu Talib, fq.225; Ibën Taktaki në librin El-Esili, fq.149; Musab ez-Zubejri në 
librin Nesebu Kurajsh.

2 Ngjarje të rëndësishme në historinë islame: 1. Vdekja e Pejgamberit, alejhi salatu ue 
selam, në vitin 11h; 2. Zgjedhja e kalifit në Sekifa, viti 11h, 3. Ndodhia e Devesë në 
muajin Xhumadel Ahireh, viti 36h; 4. Ndodhi e Siffinit në Safer të vitit 37h; 5. Rënia 
dëshmor e Aliut, radijAllahu anhu, në Ramazan të vitit 40h; 6. Vdekja e Hasan ibën Aliut 
radijAllahu anhu, në vitin 49h; 7. Rënia dëshmor e Husejn ibën Aliut, radijAllahu anhu, 
në Kerbela në muajin Muharem të vitit 61.
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QARTE� SIMI I  PESTE�

KRUSHQITË MES FAMILJES SË PEJGAMBERIT, 
ALEJHI SALATU UE SELAM DHE FAMILJES SË EBU 

BEKRIT, RADIJALLAHU ANHUM

Në këtë pjesë paraqesim gjashtë krushqi mes Familjes së Shtëpisë 
Profetike dhe familjes së Ebu Bekrit, radijAllahu anhu. Krushqia më e 
ndershme ishte ajo e Muhamedit, alejhi salatu ue selam, me të sinqer-
tën, Aishen, radijAllahu anha, një vit para hixhretit dhe hyrja dhëndër 
në vitin 2h. Ajo mbeti grua e tij deri në vdekjen e tij, por a mbaroi kjo 
lidhje me aq? Assesi, ja që edhe nipi i të Dërguarit dhe lulja e tij, Hasani 
– në disa burime thuhet Husejni – u martua me mbesën e Ebu Bekrit, 
Hafsën, bijën e Abdurrahmanit. (Kjo u shënua në librin Ensabul Eshraf, 
1/381, të El-Beladhiri dhe në librin El-Muhbir, fq. 448, të Ibën Habibit.)

Pastaj, nga nipat e Hasanit ishte Musa el-Xheuni, biri i Abdullah 
el-Mahdit, e ky biri Hasan el-Muthenna, që u martua me Selemen, 
bijën e Muhamed ibën Talha ibën Abdullah ibën Abdurrahman ibën 
Ebi Bekër es-Siddikut. (Ensabul Eshraf, 1/407; Nesebu Kurajsh, 
1/20; Ensabu Talibin nga El-Fahri 1/36 dhe Umdetu Talib, 113.)

Sa i përket shtëpisë së Husejnit, radijAllahu anhu, ishte Muha-
med el-Bakir, i cili diku në vitin 80h u martua me Ummu Ferua, 
bijën e el-Kasim ibën Muhamedit për të lindur nga ky çift Xhafer 
es-Sadikun (për këtë pajtohen të gjitha burimet).

Gjithashtu Is’hak ibën Abdullah ibën Ali ibën Husejni martohet 
me Kulthumen, bijën e Ismail ibën Abdurrahman ibën Kasim ibën 
Muhamed ibën Ebi Bekër (Nesebu Kurajsh, 1/24).

Kurse nga shtëpia e Xhafer Tajjarit ishte Is’hak ibën Abdul-
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lah ibën Xhafer ibën Talib që u martua me Ummu Hakim, bijën e 
el-Kasim ibën Muhamed ibën Ebi Bekër, pra, motrën e Ummu Fe-
ruas. Kështu i bie që Ummu Hakim të jetë tezja e Xhafer es-Sadikut 
(Esh-Shexheratul Mubarakah nga Fahr Razi).

Në këtë fakt bëhet më se e qartë:
- Se shumica e martesave kanë ndodhur pas vdekjes së Ebu 

Bekrit, prandaj themi prerë se nuk ndodhën për shkak të ndonjë 
pozite politike, ekonomike etj., por vetëm për hir të dashurisë dhe 
respektit që ekzistonte mes këtyre dy shtëpive fisnike.

- Burrat që të gjithë ishin nga Familja Fisnike Profetike, ndërsa 
bashkëshortet nga familja e Ebu Bekrit. Dihet mirëfilli se inicimi i 
martesës ndodh nga ana e meshkujve drejtuar femrave, pra prefe-
renca e Familjes Profetike në këtë drejtim ishte e qartë.

- Vazhdimi i këtyre krushqive pas ndodhive të ndryshme (Seki-
fe, Siffin, Xhemel – Deveja, Kerbela...) është fakt i qartë se umeti në 
përgjithësi dhe Familja Fisnike i tejkaloi ato mospajtime, edhe pse 
disa orientalistë i zmadhojnë. Ndërkohë, ka shumë gabime histo-
rike të qarta që janë trilluar për të stërzmadhuar armiqësinë mes 
epokës profetike dhe asaj të kalifëve të drejtë, me qëllimin e shka-
ktimit të grindjeve dhe mbjelljes së mospajtimeve nga të cilat umeti 
nuk do të korrë asgjë përveçse gjemba.
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QARTE� SIMI I  GJASHTE� : 

“EBU BEKRI MË KA LINDUR DY HERË.”

Afrohu, të të tregoj një çudi!
Xhaferi, i biri i Muhamed ibën Ali ibën Husejn ibën Ali ibën Ebi 

Talibit, Allahu qoftë i kënaqur prej të gjithë atyre, i cili gëzon nofkën 
es-Sadik (i sinqerti), mburret me gjyshin e parë Ebu Bekrin, tek i cili 
i arrin gjenealogjia nëpërmjet nënës Ummu Ferua, bija e dijetarit 
të banorëve të Medinës, El-Kasim ibën Muhamed ibën Ebi Bekër 
es-Siddikut. Kjo është lindja e parë.

Kurse nëna e saj (e Ummu Feruasë) ishte Esmaja, bija e Abdur-
rahman ibën Ebi Bekër es-Siddikut dhe kjo është lindja e dytë. A do 
t’i kishte hije Imam Xhaferit të mburret me njerëz jo të mirë?!

Çka e shtyu Muhamed el-Bakirin të martohet Ummu Feruanë?
A nuk po vërejmë o lexues i nderuar se kjo krushqi u lidh rreth 

shtatëdhjetë vite pas vdekjes së Ebu Bekrit? Nuk ekzistonte më 
asnjë interes politik apo ndonjë lakmi ekonomike, por vetëm da-
shuria, respekti dhe përzgjedhja se me kë të ndahet shtrati.

Realisht dhe ndodhi, lindi një imam dhe çfarë imami ishte! Xha-
fer es-Sadik!

Ai ka përcjellë transmetime që janë të shënuara në Sahih Mu-
slim dhe në Katër Sunenet përveç asaj se ishte shumë i njohur në 
jurisprudencën islame dhe në dituri në përgjithësi.

Si të mos jetë kur baba kishte Muhamed el-Bakirin, dajë kishte ju-
ristin e Medinës, El-Kasim ibën Muhamedin, u lind dhe vdiq në djepin 
e diturisë – Medinën Profetike – e cila qe e stolisur me dije dhe dijetarë!



24



25

QARTE� SIMI I  SHTATE� : 

IMAM XHAFER ES-SADIKU

Ebu Abdullah Xhafer es-Sadiku, i biri i Muhamed el-Bakir 
ibën Ali Zejnul Abidin ibën Husejn ibën Ali ibën Ebi Talibit, Al-
lahu qoftë i kënaqur prej të gjithë atyre, është një ndër imamët 
e mëdhenj dhe prej zotërinjve të Shtëpisë Fisnike. Mori nofkën 
es-Sadik (i sinqertë) për shkak se ishte i vërtetë çdoherë kur 
fliste. Mirësia e tij është më e njohur sesa të flitet për të.

Lindi në vitin 80h, kurse në disa burime thuhet se lindi di-
tën e martë para lindjes së diellit në ditën e tetë të Ramazanit 
të vitit 83h. Ndërroi jetë në muajin Sheval të vitit 148h në Me-
dinë, u varros në varrezat Bekië afër babait të tij Muhamed 
el-Bakir, gjyshit të tij Ali Zejnul Abidin dhe xhaxhait të gjyshit 
të tij Hasan ibën Aliut, Allahu qoftë i kënaqur prej të gjithë 
atyre! Sa varr fisnik dhe me nder!

Në faktin e kaluar paraqitëm lidhjen gjenealogjike të Xha-
fer Sadikut me Ebu Bekër Siddikun, i cili qe gjyshi i tij për nga 
nëna Ummu Ferua, bija e El-Kasim ibën Muhamed ibën Ebi 
Bekër, Allahu qoftë i kënaqur prej të gjithë atyre!

Kurse te ky fakt po paraqesim lidhjen e tij arsimore me di-
jetarët e mëdhenj bashkëkohorë të kohës së tabiinëve nga të 
cilët mori dije dhe e përcolli atë, duke treguar kësisoj vlerën e 
kërkimit të diturisë dhe transmetimit nga Pejgamberi, alejhi 
salatu ue selam, si dhe duke aluduar se nderi i pozitës dhe gje-
nealogjisë konsiston në arritjen e kulmit me dituri dhe tran-
smetim. Këtu solla edhe diçka prej lavdive që ai shprehu për 
sahabët me shprehjet e tij të ëmbla, në veçanti lidhur me dy 
burrat Ebu Bekrin dhe Omerin, radijAllahu anhuma. Po ashtu, 
solla edhe disa prej urtësive të përhapura që ai tha, në veçanti 
lidhur me teuhidin dhe njësimin e Allahut në synim dhe lutje.

Gjithashtu kam gjetur se ai ka mbi 565 transmetime në 
librat e ndryshëm të hadithit, e cila është shenjë e qartë se 
tubuesit e haditheve dhe gjurmëve i dhanë rëndësi të madhe 
transmetimit nga ai, Allahu qoftë i kënaqur prej tij.
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QARTE� SIMI I  TETE� : 

KRUSHQITË MES FAMILJES SË PEJGAMBERIT, ALEJHI 
SALATU UE SELAM, DHE FAMILJES SË EL-FARUKUT 

OMER IBËN HATTABIT, RADIJALLAHU ANHU

Nga librat e biografive dhe prejardhjeve mësojmë për tri krushqi mes 
familjes së Pejgamberit, alejhi salatu ue selam, dhe familjes së Omerit, ra-
dijAllahu anhu. Më e njohura dhe më madhështorja ndër to është ajo mes 
vetë Muhamedit, alejhi salatu ue selam, dhe Hafsës, nënës së besimtarëve, 
radijAllahu anha, e cila mbeti grua e tij deri në fund. Ajo martesë e bekuar 
u lidh në vitin 3h pasi ra shehid bashkëshorti i Hafsës në Betejën e Bedrit.

Krushqia e dytë u lidh kur u martua Omeri, radijAllahu anhu, me bi-
jën e Aliut dhe Fatimes, radijAllahu anhuma, me Ummu Kulthumen, pra, 
mbesën e Pejgamberit, alejhi salatu ue selam. Ajo lindi duke qenë gjallë 
Profeti, alejhi salatu ue selam, kurse u martua me Omerin në vitin 20h. 
(lexo faktin: Unë jam djalë i dy kalifëve).

Kur e vranë babanë e saj, Aliun, radijAllahu anhu, pati thënë: “Si do 
t’ia bëj me namazin e sabahut tash e tutje?!”

Kishte për qëllim se burri i saj Omeri u vra nga dora e idhujtarit Ebu 
Lulu gjatë namazit të sabahut, kurse tani edhe babai i saj, Aliu u vra nga 
dora e kriminelit Abdurrahman ibën Mulxhim, gjithashtu gjatë namazit të 
sabahut. Pastaj deshi Allahu që edhe djali i saj Zejdi, biri i Omerit, të vdiste 
gjatë namazit të sabahut, madje edhe vetë ajo së bashku me të birin dhanë 
shpirt për një çast, saqë nuk u dit se kush prej kujt të trashëgojë! (Rijadul 
Mesail nga Tabatabai, 12/664, Mustenedu Shia nga Neraki, 19/452, dhe 
Tarihu Dimeshk, biografia e Ali ibën Ebi Talibit).

Pasi ra dëshmor Omeri, radijAllahu anhu, ajo u martua me Auf ibën 
Xhafer ibën Ebi Talibin, pastaj ndërroi jetë edhe Aufi dhe u martua me 
vëllanë e tij Muhamedin, pastaj ndërroi jetë edhe Muhamedi dhe ajo u 
martua me vëllanë e tij Abdullah ibën Xhaferin dhe ndër kurorën e tij 
Ummu Kulthumja, radijAllahu anha, ndërroi jetë. Ajo thoshte: “Po tur-
përohem nga vjehrra ime Esma bint Umejs, i vdiqën dy djem me mua e po 
kam frikë për të tretin”. Pra, ndërroi jetë tek i treti ndërsa nuk pati asnjë 
lindje nga këta. (E ka përmendur Ibën Haxheri në librin El-Isabeh në bio-
grafinë e Ummu Kulthumes).

Kurse krushqia e tretë ndodhi në gjeneratën e pestë, pra në nipat e 
nipave, mes Hasen ibën Ali ibën Ali Husejn ibën Ali ibën Ebi Talib dhe 
mbesës së nipit të Omerit, radijAllahu anhum, Xhuvejrijes, bijës së Halid 
ibën Ebi Bekër ibën Abdullah ibën Omerit. Kështu theksuan edhe një herë 
afërsinë dhe vëllazërinë që patën paraardhësit e tyre.
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QARTE� SIMI I  NE� NTE� : 

“UNË JAM BIR I DY KALIFËVE.”

Zejd ibën Omer ibën Hattabi mburrej me dy prindërit e tij, Ome-
rin dhe Aliun radijAllahu anhuma, kur thoshte “Unë jam bir i dy ka-
lifëve”, sepse nëna e tij ishte Ummu Kulthumja, bija e Aliut dhe Fati-
mes, radijAllahu anhuma.

Hakimi shënon me zinxhir të vazhdueshëm nga Xhafer es-Sa-
diku e ai nga babai i tij Muhamed el-Bakir se Omer ibën Hattabi 
kur shkoi për të kërkuar dorën e Ummu Kulthumes tek Aliu i tha: 
-Ma jep atë për nuse! Aliu tha: -Unë po e ruaj për djalin e vëllait 
tim, Xhaferin. Omeri tha: -Martoje me mua, sepse pasha Allahun 
askush nga njerëzit nuk pret prej saj atë çfarë pres unë. Aliu u 
pajtua dhe Omeri shkoi te muhaxherët dhe tha: -A nuk më uroni? 
-Ç’të të urojmë o udhëheqës i besimtarëve? Tha: -Ma uroni Ummu 
Kulthumen, bijën e Aliut dhe bijën e Fatimes, bijës së të Dërguarit 
të Allahut. Unë kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut duke thënë: 
‘Krejt lidhjet dhe krushqitë do të këputen Ditën e Kiametit, përveç 
ato çka janë nëpërmjet meje dhe prejardhjes sime’, ndaj desha që 
mes meje dhe Pejgamberit, alejhi salatu ue selam, të kemi si kru-
shqi edhe lidhje familjare.”

Ummu Kulthumja lind nga Omeri dy fëmijë, Zejdin dhe Rukajjën. 
Zejdi nuk pati jetë të gjatë pasi vdiq i ri, në vitin 45h. Ai u vra si re-
zultat i një konflikti që ndodhi mes dy familjeve të kushërinjve të 
tij nga fisi Benu Adij. Ai doli për t’i pajtuar dhe u godit në kokë ga-
bimisht nga dikush që as nuk u mor vesh se kush ishte,  pastaj nuk 
zgjati shumë derisa ai së bashku me të ëmën, Ummu Kulthumen, 
radijAllahu anhuma, ndërruan jetë në një çast.

Xhenazen ia fali vëllai Abdullah ibën Omeri dhe pas tij gjende-
shin dy dajallarët e tij, Hasani dhe Husejni, radijAllahu anhum. (Ta-
rih Dimeshk nga Ibën Asakir, biografia e Zejd ibën Omerit.)

Kurse Rukajja, bija e Omerit dhe Ummu Kulthumes, u martua 
me Ibrahim ibën Nuajm ibën Neham, një nga fisi Benu Adij. (El-Isa-
beh nga Ibën Haxheri, biografia e Ibrahim ibën Nuajm ibën Neham.)
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QARTE� SIMI I  DHJETE� : 

OSMANI, RADIJALLAHU ANHU, NË SHTËPINË 
PROFETIKE

Ai qe udhëheqës i besimtarëve, i treti prej kalifëve të drejtë e 
të mençur, një nga dhjetë të përgëzuarit me xhenet, një nga mu-
slimanët e parë, bëri dy hixhrete – në Etiopi dhe në Medinë, ishte 
zotëri gjatë injorancës dhe po ashtu në Islam dhe për hir të tij ndo-
dhi Besëlidhja Riduan. Vlerat e tij janë më shumë se ç’mund të 
përmenden.

Prania e Osmanit në shtëpinë profetike vërehet nëpërmjet ka-
tër lidhjeve që vijojnë:

1. Ai është kushëri i Pejgamberit, alejhi salatu ue selam, sepse 
takohen me gjenealogji tek Abdumenaf ibën Kusaj, i cili qe gjyshi i 
tretë i Pejgamberit, alejhi salatu ue selam, kurse Osmani ishte biri i 
Affan ibën Ebil As ibën Umejje ibën Abdushems ibën Abdumenafit.

2. Erua, bija e Kurejzit, është nëna e Osman ibën Affanit, radijA-
llahu anhuma, kurse nëna e saj ishte Bejdaja, bija e Abdulmutalibit, 
domethënë motra e Abdullahut, prindit të Pejgamberit, alejhi salatu 
ue selam, madje binjakja e tij, sepse u lindën nga e njëjta shtatzëni.

3. Pastaj pati nderin e pakrahasueshëm dhe mirësinë e paçm-
ueshme kur Osmani u martua me Rukajjen, radijAllahu anha, para 
hixhretit; bëri hixhret me të në Etiopi, pastaj në Medinë; u kujdes 
për të kur ajo u sëmur nga fruthi gjatë Betejës së Bedrit sepse ashtu 
sugjeroi Pejgamberi, alejhi salatu ue selam.

4. Kur vdiq Rukajja, radijAllahu anha, i Dërguari, alejhi salatu 
ue selam, i dha për nuse Osmanit bijën tjetër, Ummu Kulthumen, 
radijAllahu anha, e cila mbeti e martuar me të deri në vdekje, në 
vitin 9h.

Në faqen vijuese ka informata shtesë për lidhjen e Osmanit dhe 
familjes së tij me shtëpinë fisnike, Allahu qoftë i kënaqur prej të 
gjithë atyre!
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QARTE� SIMI I  TREMBE� DHJETE�

KRUSHQITË MES FAMILJES PROFETIKE DHE 
FAMILJES SË OSMAN IBËN AFFANIT, ALLAHU 

QOFTË I KËNAQUR PREJ TË GJITHËVE!

Në këtë qartësim vërehen qartas tetë krushqi mes Familjes 
Profetike dhe familjes së Osmanit, radijAllahu anhu, ku mes tjerash 
vërehen edhe këto:

1.  Osmani me familjen e tij për nga prejardhja takohet me 
prejardhjen e ndershme profetike në gjyshin e tretë të Pej-
gamberit, alejhi salatu ue selam, te Abdumenafi.

2.  Martesa e Osmanit, radijAllahu anhu, me bijat e Pejgambe-
rit, alejhi salatu ue selam, Rukajje dhe Ummu Kulthum, ra-
dijAllahu anhuma.

3.  Këto krushqi vazhduan pesë gjenerata me radhë; Osmani, 
djali i tij Ebani, nipat e tij Mervani, Abdullahu dhe Zejdi e po 
ashtu edhe mbesa e Osmanit, Rukajja.

4.  Nga ato, dy martesa ishin nga shtëpia e Hasanit dhe tri të 
tjera nga shtëpia e Husejnit, radijAllahu anhuma. E� shtë 
më se e ditur se martesat forcojnë lidhjet familjare dhe 
raportet shoqërore. Atu fuqizohen edhe më kur martesat 
shtohen. Nga këto krushqi çka mund të shohësh tjetër përv-
eçse mbështetje të edukatës që i Dërguari, alejhi salatu ue 
selam, i dha familjes dhe sahabëve. Madje, kjo u përcoll në 
bij dhe nipa.

Medito mirë... a ke dëshirë të bëhesh krushqi apo të bëhet me ty 
dikush që ka Islam apo moral të dyshimtë ose që mund të jetë armik 
potencial?!

Nëse ti nuk do, aq më shumë nuk do ta donin këtë Shtëpia Fi-
snike dhe sahabët.
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QARTE� SIMI I  KATE� RMBE� DHJETE�

KRUSHQITË MES SHTËPISË FISNIKE DHE 
KUSHËRINJVE

Ndoshta ky ishte qartësimi me material më të shumtë, edhe pse 
i ndamë në vete krushqitë e familjes së Osmanit, radijAllahu anhu. 
Nëpërmjet këtij qartësimi, lexues i nderuar, të shfaqen disa të vërteta:

1. Njerëzit e shtëpisë fisnike nuk qenë të izoluar nga shoqëria 
dhe kjo vërehet nëpërmjet këtyre martesave të shumta 
përgjatë gjeneratave të njëpasnjëshme.

2. Tre nga bijat e Pejgamberit, alejhi salatu ue selam, dolën nga 
Shtëpia Fisnike në shtëpinë e Kurejshëve, nëse llogarisim 
këtu edhe krushqitë me Osmanin, radijAllahu anhu.

3. Këtu shohim tetë krushqi me familjen e Osmanit, radijAllahu 
anhu; gjashtë krushqi me familjen e Mervan ibën Hakemit dhe 
katër krushqi me familjen e Ebu Sufjanit, radijAllahu anhu.

4. Prej tyre, trembëdhjetë krushqi u bënë me familjen e Aliut, 
radijAllahu anhu.

5. Shumica e këtyre krushqive kanë ndodhur pas ngjarjeve të 
fitnes (Siffini, Deveja, Kerbelaja).

6. Mes familjes së Pejgamberit, alejhi salatu ue selam, dhe fa-
miljes së Ebu Sufjanit, radijAllahu anhu, pati katër krush-
qi, më fisnikja ndër to ishte martesa e Pejgamberit, alejhi 
salatu ue selam, me Ummu Habiben, pra, Ramla bija e Ebu 
Sufjanit, që njëherësh ishte bashkëshortja më e afërt e Pej-
gamberit, alejhi salatu ue selam, për nga gjaku.
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QARTE� SIMI I  PESE� MBE� DHJETE�

ZUBEJRI NË SHTËPINË PROFETIKE

Zubejr ibën Avvam ibën Huvejlid ibën Esed ibën Abduluzza ibën 
Kusajj ibën Kilabi nga fisi Kurejsh, familja el-Esdi; kishte nofkën Ebu 
Abdullah dhe ishte një ndër ndihmëtarët e të Dërguarit të Allahut, 
alejhi salatu ue selam, dhe djalë i hallës së tij, Safijes bijës së Abdul-
mutalibit, radijAllahu anha. Ishte një nga dhjetë të përgëzuarit me 
xhenet dhe një prej gjashtë personave për konsultim që duhej të 
zgjidhnin kalifin e tretë. Nëna e tij e thërriste Ebu Tahir, me nofkën 
e vëllait të saj Zubejr ibën Abdulmutalibit, por ai zgjodhi nofkën me 
emër të djalit të tij Abdullah dhe me atë u bë i njohur, pra me Ebu 
Abdullah. Kur e pranoi Islamin ishte dymbëdhjetëvjeçar, por thuhet 
edhe se ishte tetëmbëdhjetëvjeçar.

Zubejr ibën Avvami, radijAllahu anhu, takohet me Shtëpinë Fi-
snike me disa lidhje familjare:

1. Takohen së bashku me të Dërguarin e Allahut te gjyshi i ka-
tërt, pra te Kusajj ibën Kilabi.

2. Nëna e tij Safije bint Abdulmutalib ibën Hashimi nga fisi Ku-
rejsh dhe familja e Hashimit, radijAllahu anha, ishte halla e 
të Dërguarit, alejhi salatu ue selam, dhe motër për nga nëna 
dhe babai me Hamzain, radijAllahu anhu; kurse nëna e saj 
Haleh bint Uehb ishte teze e të Dërguarit, alejhi salat ue se-
lam. Ajo në fillim qe martuar me Harith ibën Umejje, por ai 
vdiq e pastaj u martua me Avvam ibën Huvejlid ibën Esed 
ibën Abduluzzan, nga i cili lindi Zubejrin dhe Saibin. Ajo e 
pranoi Islamin dhe bëri hixhretin së bashku me djalin e saj 
Zubejrin dhe jetoi deri në kalifatin e Omerit, radijAllahu 
anhu.

3. Teze e tij qe nëna e besimtarëve dhe zonja e grave të xhenetit, 
Hadixheja radijAllahu anha, e cila ishte besimtarja e parë që 
pranoi Islamin.

4. Së këndejmi, themi se Fatimja bija e Pejgamberit, radijAllahu 
anha, qe bija e tezes së Zubejrit.

Duke u nisur nga këto të dhëna, marrim të drejtën ta themi me 
zë të lartë: Zubejri në Shtëpinë Fisnike!
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QARTE� SIMI I  GJASHTE� MBE� DHJETE�

KRUSHQITË MES FAMILJES SË ALI IBËN EBI 
TALIBIT DHE FAMILJES SË ZUBEJR IBËN AVVAMIT, 

RADIJALLAHU ANHUMA

Në vazhdën e udhëtimit të dashurisë së palëkundshme mes 
Shtëpisë Fisnike dhe sahabëve në përgjithësi dhe familjes së Aliut 
dhe asaj të Zubejrit, radijAllahu anhuma, në veçanti e ka radhën 
edhe ky qartësim, ku vërejmë këto gjëra:

1. Këto krushqi janë lidhur pas betejës El-Xhemel të vitit 36h., 
për të na dhënë një dritë të madhe dhe të qartë se konflikti 
i El-Xhemelit nuk e prishi dashurinë mes tyre dhe se ajo ur-
rejtje dhe armiqësi që shpifin dhe stolisin orientalistët nuk 
ka themel, por vetëm thashetheme të falsifikuara.

2. Numri i këtyre krushqive përgjatë një shekulli dhe ndër gja-
shtë gjenerata me radhë te djemtë dhe nipat arriti në ka-
tërmbëdhjetë.

3. Hisja e shtëpisë së Hasanit, radijAllahu anhu, ishte gjashtë 
krushqi: me dy nipa, me dy bija të tij (Rukajja dhe Nefiseja), 
me mbesën (Melike) dhe vërejmë se nipi i tij Abdullahu 
(en-Nefsu Zekijje) kish qenë dhëndër në shtëpinë e Zubejrit 
dy herë.

4. Hisja e shtëpisë së Husejnit, radijAllahu anhu, ishte gjitha-
shtu gjashtë krushqi, nga ato ishin pesë burra, që të gjithë 
nipa të Ali ibën Husejnit dhe një ishte me bijën e Husejnit, 
Sukejnen.

5. Hisja e shtëpisë së Musabit, djalit të Zubejrit, ishte pesë kru-
shqi me familjen e Aliut, Allahu qoftë i kënaqur prej të gjithë 
atyre!
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QARTE� SIMI I  SHTATE� MBE� DHJETE�

KRUSHQITË MES FAMILJES SË ALI IBËN EBI 
TALIBIT DHE TALHA IBËN UBEJDULLAHUT, ALLAHU 

QOFTË I KËNAQUR PREJ ATYRE TË DYVE!

Ky qartësim mëton argumentin shtesë, se duhet të kemi kujdes nga 
gënjeshtrat që janë përhapur rreth konfliktit El-Xhemel. Nëse zemrat i 
kishin përplot urrejtje e armiqësi ndaj njëri-tjetrit, ç’ishte ajo që i shtyu 
besimtarët e Shtëpisë Fisnike të lidhin krushqi me familjen e Zubejrit dhe 
të Talhait?

Sa i përket Talhait, ai qe biri i Ubejdullah ibën Othman ibën Amër 
ibën Kab ibën Sad ibën Tejm ibën Murra ibën Kab ibën Luej ibën Galib nga 
fisi Kurejsh, familja et-Tejmi. Ai është një nga të përgëzuarit me xhenet. 
Ishte një nga tetë njerëzit e parë që pranuan Islamin. Një nga të pestët që 
pranuan Islamin nga Ebu Bekri. Një nga gjashtë e anëtarëve të komisionit 
për zgjedhjen e kalifit të tretë. Arritjet dhe vlera e tij nuk është diçka e 
padukshme, por nga ky qartësim do të kisha ndarë këto:

1. Hasani, radijAllahu anhu, u martua me Umu Is’hak bijën e Talhait, 
radijAllahu anhu, e cila lindi një djalë, të cilin vetë Hasani do ta 
emërtonte Talha.

2. Me të njëjtën grua pas vdekjes së Hasanit u martua edhe shehidi 
Husejn, radijAllahu anhu, që e kish edhe amanet, e cila pastaj lin-
di një zonjë të respektuar me emrin Fatimja e vogël.

3. Pyetje: A nuk morën pjesë Hasani dhe Husejni në betejën e El-Xhe-
melit? Pse atëherë martohen me pasardhës të Talhait, gjithmonë, 
sikur të ishte ajo betejë ashtu siç e përshkruajnë orientalistët dhe 
bishtat e tyre?

4. Abdullah el-Mahd ibën Elhasen ibën Hasan ibën Ali ibën Ebi Talibi 
ashtu edhe Aun ibën Muhamed ibën Ali ibën Talibi u martuan 
me mbesën e Talhait, pra me Hafsa bint Imran ibën Ibrahim ibën 
Muhamed ibën Talha. Muhamedi së bashku me Talhain ranë dës-
hmorë në konfliktin e El-Xhemel.

5. Mbesa e Husejnit, Abde bint Ali ibën Husejn, radijAllahu anha, u 
martua me nipin e Talhait, Nuhun birin e Ibrahim ibën Muhamed 
ibën Talha. Ajo është motra e Muhamed el-Bakir, halla e Xhafer 
es-Sadikut dhe bija e Ali Zejnul Abidinit.

6. A nuk po vëren o lexues i shtrenjtë dhe fisnik se ngjitja e plasari-
tjeve në umet ishte gjithmonë synim kryesor me të cilin u pre-
okupuan Shtëpia Fisnike dhe shokët e Pejgamberit?! Sa shëmb-
ëlltyrë e mirë që ishin!
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QARTE� SIMI I  TETE� MBE� DHJETE�

DHËNDRIT E HUSEJN IBËN ALI IBËN EBI TALIBIT, 
RADIJALLAHU ANHU, NGA PASARDHËSIT E 

SAHABËVE, ALLAHU QOFTË I KËNAQUR PREJ TË 
GJITHËVE!

Ejani së bashku me mua te djemtë e Husejnit, radijAllahu anhu, 
më konkretisht te biri i tij Aliu me motrat e tij Fatimen dhe Sukej-
nen. Duke hulumtuar gjetëm se ata kishin marrë pjesë në Kerbela 
së bashku me babanë e tyre Husejnin dhe me vëllezërit e tjerë si 
dhe me kushërinjtë e tyre. Ajo që tani na intereson është:

1. Hasan Elmuthenna ibën Hasan ibën Ali ibën Ebi Talib, ba-
shkëshorti i Fatimes së vogël doli i plagosur nga ajo betejë. 
Fatimja prej tij lindi Elhasenin, Abdullah el-Mahdin dhe 
Ibrahim el-Gamrin, që të gjithë njihen për zotërinj të mirë, 
po ashtu lindi Zejneben, e cila u martua me kalifin emevit 
Uelid ibën Abdulmelik, si dhe Ummu Kulthumen, e cila u 
martua me djalin e dajës së saj Muhamed el-Bakirin.

2. Kur Hasan Elmuthenna ndërroi jetë (97h), Fatimja u martua 
me Abdullah ibën Amër ibën Osman ibën Affanin, që njihej 
me nofkën el-Mutarrif dhe prej tij lindi Muhammed ed-Di-
baxhin dhe një vajzë tjetër.

3. Kurse Sukejneja pati burrë Abdullahun birin e Elhasen ibën 
Ali ibën Ebi Talibit dhe ky është ai të cilit nëpër disa libra 
i thuhet Elkasim, kurse nofka e tij është Ebu Bekër. Ky ra 
shehid në betejën Taff së bashku me familjen e tij.

4. Pas tij, Sukejneja u martua me Musab ibën Zubejr ibën Avva-
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min dhe nga ai lindi një vajzë të cilën e emërtoi Fatime.
5. Pasi u vra Musabi në vitin 71h., ajo u martua me Abdullah 

ibën Othman ibën Abdullah ibën Hakim ibën Hizamin, nga 
i cili lindi Othmanin (që njihet si Karin), Hakimin dhe Ra-
bihan.

6. Pasi ai ndërroi jetë, u martua me Zejd ibën Amër ibën Osman 
ibën Affanin.

7. Pasi ai ndërroi jetë, u martua me Ibrahim ibën Abdurrahman 
ibën Auf, por ai e divorcoi pas tre muajsh.

8. Pastaj u martua me Elesbeg ibën Abdulaziz ibën Mervan ibën 
Hakemin, i cili qe vëllai i Omer ibën Abdulazizit, por edhe 
ky ndërroi jetë herët.

Këtu vërejmë:
- Në përgjithësi ai që ishte velijj – përgjegjës direkt për mar-

tesat e Sukejnes ishte vëllai i saj Ali ibën Husejni, radi-
jAllahu anhu.

- Dy nga bashkëshortët e Sukejnes u vranë herët, një nga ata 
vdiq, tjetri e divorcoi pas ca muajsh – arsye që shpje-
gojnë martesat e shumta.

- Medito rreth asaj se bashkëshortët e këtyre dy bijave gji-
thmonë ishin djemtë ose nipat e sahabëve, sidomos të 
Osmanit, Zubejrit dhe Abdurrahman ibën Aufit, radijA-
llahu anhum. Ky fakt heq çdo dyshim dhe pastron çdo 
mendim, duke treguar se mes tyre ka pasur afërsi dhe 
dashuri që u trashëgua edhe te pasardhësit.
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QARTE� SIMI I  NE� NTE� MBE� DHJETE�

MUHAMMED EL-BAKIR, RADIJALLAHU ANHU

Ai është imami, zotëria, Ebu Xhafer Muhammed ibën Ali ibën 
Husejn ibën Ali ibën Ebi Talib, nga qyteti i Medinës, baba kishte Zej-
nul Abidinin, lindi në vitin 56h.

Mori nofkën El-Bakir nga fjalia BEKAREL ILME, që domethënë e 
përshkoi dhe e çau thellësinë e diturisë dhe njohu thelbin e gjërave 
dhe imtësitë.

Nga mësuesit më të mëdhenj dhe më të njohur që pati ishin disa 
sahabë fisnikë, sikurse Xhabir ibën Abdullah el-Ensari, Enes ibën 
Maliku, Ebu Seid el-Hudrij, Abdullah ibën Omeri, Abdullah ibën 
Abasi, Allahu qoftë i kënaqur prej tyre, çka na jep një provë të ndri-
tshme për mbajtjen e raporteve të dijes dhe kulturës mes Shtëpisë 
Fisnike dhe sahabëve.

Madje, El-Bakiri përcolli 244 transmetime në librat bazë të ha-
dithit profetik, pa numëruar fare këtu transmetimet që u përcollën 
nga ai në librat e tefsirit dhe në të tjerë.

Kemi përmendur se Muhammed el-Bakir qe dhëndër në 
shtëpinë e Ebu Bekër Siddikut me bijën e tyre Ummu Ferua bint 
Elkasim ibën Muhammed ibën Ebu Bekër es-Siddik. Ajo lindi prej 
tij Xhafer es-Sadikun. Kështu shkoi rrugës së gjyshit të tij, Pejgam-
berit, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të, kur u martua me 
të sinqertën Aishe, Allahu qoftë i kënaqur prej saj; me xhaxhanë 
e babait të tij Hasanit, radijAllahu anhu, kur u martua me Hafsën 
bijën e Abdurrahman ibën Ebu Bekër es-Siddikut; madje edhe me 
djalin e vëllait të tij Is’hak ibën Abdullah ibën Ali ibën Husejn, kur 
mori nuse nga shtëpia e Ebu Bekrit. Çfarë konkurrence afërsie, vëll-
azërie, dashurie dhe besnikërie!

Këtë qartësim po e përmbyll me atë që shënoi El-Erbili nga 
El-Bakiri kur ky i fundit u pyet për stolisjen e shpatave, me ç’rast u 
përgjigj: “Nuk prish punë, një gjë të atillë e ka bërë edhe Ebu Bekër 
Siddiku (i sinqerti).” Dikush tha: “Ti po e quan atë Siddik?” Atëherë 
El-Bakiri u çua peshë, u drejtua nga kibla dhe tha: “Po, Siddiku! Po, 
Siddiku! Po, Siddiku! Dhe kush nuk thotë për të Siddiku, atëherë 
kurrë Allahu mos ia pranoftë asnjë fjalë, as në dynja dhe as në ahi-
ret!” (Keshful Gumme, 2/360)
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QARTE� SIMI I  NJE� ZETE�

HAFSA E BIJA E MUHAMED (ED-DIBAXH) – MBESA 
E KATËR KALIFËVE, TALHAIT DHE ZUBEJRIT, 

ALLAHU QOFTË I KËNAQUR PREJ TË GJITHËVE!

Megjithëse kaluan afër 150 vite sërish mbeti e theksuar lidhja e 
ngushtë mes pasardhësve të Shtëpisë Fisnike dhe sahabëve. Argu-
ment për këtë është qartësimi që po bëjmë.

Hafsa ishte e bija e Muhamed ed-Dibaxhit i biri Abdullah el-Mu-
tarrifit i biri i Amrit i biri i kalifit të mirë dhe udhëheqësit të drejtë 
Osman ibën Affanit, radijAllahu anhu.

Pra, një grua që rridhte nga Pejgamberi, alejhi salatu ue selam, 
nga Ebu Bekri, Omeri, Osmani, Aliu, Talha dhe Zubejri radijAllahu 
anhum.

Ajo kishte nënë Hadixhen, bijën Othmanit, birit të Urve ibën Zu-
bejr.

Nëna e Urves ishte Esmaja, bija e Ebu Bekrit, radijAllahu anhu.
Në anën tjetër nëna e Muhamed Dibaxhit ishte Fatimja, bija e 

Husejnit, radijAllahu anhu.
Nëna e Fatimes ishte Ummu Is’hak, bija e Talha ibën Ubejdullah, 

radijAllahu anhu.
Nëna e Abdullah el-Mutarrifit ishte Hafsa, bija e Abdullah ibën 

Omer ibën Hattabit, radijAllahu anhu. Thuhet në version tjetër se 
quhej Zejneb, bija e Abdullah ibën Omerit.

A e vëren o lexues i shtrenjtë dhe i nderuar se sa larg kish arri-
tur ai gërshetim interesant shoqëror?

A nuk e vëren qartë se pasardhësit e Shtëpisë Fisnike dhe të 
sahabëve ishin më të lartë se çdo konflikt i supozuar?
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QARTE� SIMI I  NJE� ZETENJE� TE�

NËNAT E BESIMTARËVE – GRATË E ZOTËRISË SË 
PROFETËVE, LAVDËRIMI DHE PAQJA E ALLAHUT 

QOFTË ME TË!

Këtu mund të shohësh trungun e prejardhjes profetike dhe 
pikat se ku takohen nënat e besimtarëve, gjegjësisht gratë me të në 
prejardhje. Këtu sheh njëmbëdhjetë nënat e besimtarëve të radhi-
tura sipas afërsisë gjenealogjike me Pejgamberin, alejhi salatu ue 
selam.

Nga biografia e tyre do të veçonim:
1. Dalja nga trungu i prejardhjes profetike të dy nënave tona: 

Xhuvejrije bint Harith, e cila sipas mendimit më të vërtetë 
është familja Mustalak me prejardhje nga Kahtanët; dhe Sa-
fije bint Hujej, e cila është me prejardhje nga pasardhësit e 
Pejgamberit Is’hak, birit të Pejgamberit Ibrahim, alejhima 
selam.

2. Që të gjitha kanë ndërruar jetë pas Muhamedit, alejhi salatu 
ue selam, përveç zonjës së grave të xhenetit, Hadixhes, radi-
jAllahu anha dhe Zejnebes bijës së Huzejmeut, radijAllahu 
anha.

3. Që të gjitha janë varrosur në varrezat Bekië përveç Hadixhes, 
e cila u varros në lagjen Haxhun të Mekës dhe Mejmunes, 
radijAllahu anha, e cila u varros në Seraf.

4. Zejnebeja, bija e Xhahshit, radijAllahu anha, qe e para që iu 
bashkëngjit Pejgamberit, alejhi salatu ue selam, kur vdiq në 
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vitin 20h. Ajo po ashtu nga prejardhja takohej me Pejgam-
berin edhe për nga nëna, meqë takoheshin te Umejma bija 
e Abdulmutalibit, pra halla e Pejgamberit, alejhi salatu ue 
selam.

5. Aishja ka përcjellë 2210 hadithe, Ummu Selemeja 378, Mej-
muneja 78, Hafsa 60, Zejnebeja bija e Xhahshit 11, Safija 10, 
Xhuvejrija 7 dhe Seudeja 5.

6. Nga të gjitha ato vetëm Aishja, radijAllahu anha,  qe beqare 
kur u martua.

7. E fundit që ndërroi jetë nga ato ishte Ummu Seleme, në vitin 
61h, kurse e fundit me të cilën ishte martuar Pejgamberi, 
alejhi salatu ue selam, ishte Mejmuneja, radijAllahu anha, 
në vitin 7h.

Këto ishin prejardhjet e zonjave dhe nënave tona, pra nënat 
e besimtarëve. Shihet se prejardhja e tyre gërshetohej me prejar-
dhjen e bashkëshortit të tyre, Muhamed Mustafasë, alejhi salatu ue 
selam.
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QARTE� SIMI I  NJE� ZETEDYTE�

DHJETË TË PËRGËZUARIT ME XHENET

Ky qartësim ka të bëjë me prejardhjen profetike fisnike dhe 
pikat ku takohen prejardhjet e dhjetë të përgëzuarve me prejar-
dhjen e tij. Nuk janë të panjohura hadithet e shumta që këta u përg-
ëzuan me xhenet, nga të cilat është ai hadith që shënoi Ebu Davudi 
në Sunenin e tij, 2/623:

“U çua Seid ibën Zejdi dhe tha: -Jam dëshmitar se e kam dëgjuar 
Pejgamberin, alejhi salatu ue selam, duke thënë: -Dhjetë janë në 
xhenet: Pejgamberi në xhenet, Ebu Bekri në xhenet, Omeri në xhe-
net, Osmani në xhenet, Aliu në xhenet, Talhai në xhenet, Zubejr ibën 
Avvami në xhenet, Sad ibën Maliku në xhenet dhe Abdurrahman 
ibën Aufi në xhenet. Po të doja, do ju tregoja edhe për të dhjetin. Të 
tjerët pyetën: -Kush është ai? Ai heshti. Përsëri pyetën: -Kush është 
ai? Tha: -Seid ibën Zejdi.”

Mundësisht le të mbajmë mend këto pika:
1. Këta sikur qenë të afërt me Pejgamberin, alejhi salatu ue se-

lam, në misionin e tij që pati, qenë të afërt gjithashtu edhe 
për nga prejardhja.

2. Që të dhjetët së bashku me Muhamedin, alejhi salatu ue se-
lam, baba kishin Pejgamberin Ismail, birin e Pejgamberit 
Ibrahim, alejhima selam.

3. Ofendimi në prejardhjen e dikujt përfshin edhe ofendim ndaj 
prejardhjes së Pejgamberit, alejhi salatu ue selam.

4. Dy prej tyre qenë nga bijtë e Zuhriut, dajallarëve të Muha-
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medit, alejhi salatu ue selam, pra, Sadi dhe Abdurrahmani, 
radijAllahu anhuma.

5. Dy prej tyre qenë nga bijtë e Tejmit; Ebu Bekri dhe djali i xha-
xhait të tij Talhai, radijAllahu anhuma.

6. Dy prej tyre qenë nga bijtë e Adijut, dy kushërinjtë Omeri dhe 
Seidi, radijAllahu anhuma.

7. Nga prindërit e të dhjetëve vetëm babai i Ebu Bekrit, radijAl-
lahu anhu, pranoi Islamin.

8. Prej tyre, katër u bënë kalifë kurse gjashtë ishin konsultantët 
për zgjedhjen e kalifit të tretë.

9. I pari nga ata që vdiq ishte Ebu Bekri, kurse i fundit ishte Sad 
ibën Ebi Vekasi, radijAllahu anhuma.

10. Omeri, Osmani, Aliu, Talhai dhe Zubejri, që të gjithë vdiqën 
duke u vrarë si dëshmorë.

11. Që të gjithë morën pjesë në Bedër dhe që të gjithë morën 
pjesë në Besëlidhjen Riduan përveç Osmanit, por në fakt ajo 
besëlidhje u bë për t’i dalë krah atij.
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QARTE� SIMI I  NJE� ZETETRETE�

ÇLIRIMET E SHTETIT ISLAM DERI NË FUND TË 
EPOKËS SË KALIFËVE TË UDHËZUAR, ALLAHU 

QOFTË I KËNAQUR PREJ TYRE!

Kjo hartë na shfaq numrin e çlirimeve që bënë kalifët e udhëz-
uar dhe shpejtësinë e zgjerimit të shtetit islam brenda tridhjetë vi-
tesh. Popujt, tokat e të cilëve çliroheshin, e pranonin Islamin, mës-
onin edhe arabishten dhe merrnin pjesë në çlirimet e mëtutjeshme. 
Kështu çlirimi që bënin Shtëpia Fisnike dhe sahabët ishte fillimisht 
çlirimi i zemrave, pastaj i tokave dhe qyteteve.

Mund të paramendosh mjetet e luftës dhe të transportit atëb-
otë dhe pastaj ta krahasosh me madhësinë e atyre çlirimeve për ta 
mësuar madhështinë e sinqeritetit dhe trimërisë që kishin Shtëpia 
Fisnike dhe sahabët e nderuar. Vërehet qartas se si Allahu i drejtoi 
dhe i ndihmoi me përkrahjen e Tij, duke vërtetuar asisoj fjalën, lar-
tësuar qoftë: “Nëse ju ndihmoni Allahun, Ai gjithsesi do t’ju ndih-
mojë dhe do t’jua forcojë këmbët.” (Muhamed: 7)Harta gjithashtu 
informon për numrin shumë të madh të komandantëve çlirues që 
ishin sahabë, të cilët udhëtuan nga Lindja në Perëndim për të kum-
tuar fenë dhe për të ndihmuar Ligjin e Zotit të botëve.

Ja një shembull nga Shtëpia Fisnike e Profetit për ta parë se si 
ata u shpërndanë në rrugën e çlirimeve:

Ibën Abdulberr el-Endelusi ka thënë: “Thuhet se nuk janë parë 
varre më të largëta nga njëri-tjetri sesa varret e djemve të Abas ibën 
Abdulmutalibit. Nëna e tyre Ummul Fadël i lindi që të gjithë në një 
shtëpi, por Fadli ra shehid në Exhnadin, Mabedi dhe Abdurrahmani 
ndërruan jetë në Afrikë, Abdullahu vdiq në Taif, Ubejdullahi në Je-
men, Kathemi në Semarkand dhe Kethiri në Janbu, kur u sëmur nga 
angjina.” (El-Istiab, 1/59)

Harta gjithashtu na kujton pjesëmarrjen e Hasanit, Husejnit, 
Abdullah ibën Omerit, Abdullah ibën Abasit, Abdullah ibën Zubejrit 
dhe Abdullah ibën Amër ibën Asit, radijAllahu anhum, në çlirimin 
e qyteteve Xhurxhan dhe Tumejsa në Lindje në vitin 30h dhe në 
çlirimin e Afrikës dhe qytetit Subejtale në Perëndim në vitin 26h.
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ATYRE QË U RA HISE NDERI I AFËRSISË FA-
MILJARE  DHE TË QENËT SHOK I PEJGAMBERIT, 

ALEJHI SALATU UE SELAM

Lexues i nderuar, këtu ke mbi njëqind emra të atyre që patën 
fatin të kenë dy ndere, të afërsisë familjare dhe të qenët sahabë. 
Këta qenë të nderuarit, të cilët patën fatin të jenë afër Pejgamberit 
për nga prejardhja, por edhe për nga të qenët shok dhe pasues të tij, 
sal-lAllahu alejhi ue selem.

Sigurisht e ke parasysh lexues i nderuar se gjenealogjia profe-
tike është nder dhe vlerë, me të cilën është për qëllim ata që takohen 
me Pejgamberin, alejhi salatu ue selam, te gjyshi Hashimi, ata që e 
kishin të ndaluar pranimin e lëmoshës, të cilëve u bashkëngjiten 
edhe bashkëshortet e të Dërguarit, pra, nënat e besimtarëve, Allahu 
qoftë i kënaqur prej tyre!

Nga dëshmitë se ne ushqejmë dashuri ndaj atyre njerëzve të 
nderuar është edhe kjo që po shfaqim emrat e tyre dhe e lusim Al-
lahun të jetë i kënaqur prej tyre dhe e pranojmë pozitën dhe vlerën 
që gëzojnë ata.

Njëkohësisht themi se të gjithë atyre u korrespondon emri 
sahab, përkufizimi i të cilit është: Ai që takoi Pejgamberin, alejhi 
salatu ue selam, duke qenë besimtar dhe vdiq duke qenë musliman.

Në këtë qartësim i kemi bërë të dalluar në trung bijat, bashkës-
hortet, xhaxhallarët dhe djemtë e xhaxhallarëve të Pejgamberit, 
alejhi salatu ue selam, siç i kemi bërë të dalluar meshkujt prej 
femrave dhe ata për të cilët ka divergjencë nga ata që janë vërtetuar 
pa dyshim.

Allahu na e mundësoftë t’i pasojmë ata më së bukuri dhe na 
bashkoftë me ta në Firdeusin e lartë! Amin



66

FUSNOTE

1 Shenjimi me 1B, 1G deri në gjashtë tregon numrin e martesave 
mes këtyre dy familjeve dhe kush me kë u martua. Me B alu-
dohet burri dhe me G gruaja.

2 Lexuesi i nderuar që mediton mund të vërejë se në të gjitha këto 
gjashtë krushqi të bekuara burrat ishin nga familja fisnike, kur-
se gratë nga familja e Ebu Bekrit. Me qartësinë më të madhe kjo 
tregon për raportin e afërt mes atyre në përgjithësi dhe sido-
mos kur merret parasysh se shumica e këtyre martesave ndo-
dhën pas ngjarjeve të grindjes.

3 Burimet kryesore që regjistruan këtë krushqi janë: *El-Esili nga 
Ibën Taktaki, fq.58; *Biharul Enuar nga El-Mexhlisi, 78/382; 
*El-Bidaje ue Nihaje nga Ibën Kethiri; * Tarihul Islam nga 
Dhehebiu, te ngjarjet e vitit 45h; *Tarihu Dimeshku nga Ibën 
Asakir, biografia e Zejd ibën Omer ibën Hattabit; *Edh-Dheria 
nga Aga Bezrak Tahrani, 5/184, *A’janu Shia nga Muhsin Emin, 
3/486; *Rijadul Mesail nga Tabatabai, 12/664; *Sijeru Alami 
Nubela nga Dhehebiu, 3/502; *Keshfu Litham nga Fadil el-Hindi, 
9/525; *Kifajetul Ahkam nga Sebzavi, 2/879; * El-Uafi fil uefejat 
nga Es-Safedi, 15/23; *Uesailu Shia nga Hur el-Amili, 26/314; 
*Muhtelefu Shia nga El-Hilji, 2/308.



67



68

PËRMBAJTJA

HYRJE ...................................................................................................5

KRUSHQITË MES PEJGAMBERIT, LAVDËRIMI DHE PAQJA E 
ALLAHUT QOFSHIN MBI TË, DHE KALIFËVE TË MENÇUR ................9

BIJAT E NJERIUT MË TË MIRË, LAVDËRIMI DHE PAQJA  
E ALLAHUT QOFSHIN ME TË ............................................................11

MARTESA E BEKUAR E ALI IBËN EBI TALIBIT DHE FATIME EZ-
ZEHRAS, RADIJALLAHU ANHUMA ..................................................13

DISA EMRA QË I DONTE ALIU DHE DJEMTË E TIJ, RADIJALLAHU 
ANHUM ..............................................................................................15

KRUSHQITË MES FAMILJES SË PEJGAMBERIT, ALEJHI SALATU UE 
SELAM DHE FAMILJES SË EBU BEKRIT, RADIJALLAHU ANHUM  ..19

“EBU BEKRI MË KA LINDUR DY HERË.” ...........................................23

IMAM XHAFER ES-SADIKU ...............................................................25

KRUSHQITË MES FAMILJES SË PEJGAMBERIT, ALEJHI SALATU UE 
SELAM, DHE ......................................................................................27

“UNË JAM BIR I DY KALIFËVE.” ........................................................29

OSMANI, RADIJALLAHU ANHU, NË SHTËPINË PROFETIKE ...........31

KRUSHQITË MES FAMILJES PROFETIKE DHE FAMILJES SË OSMAN 
IBËN AFFANIT,

ALLAHU QOFTË I KËNAQUR PREJ TË GJITHËVE! ............................33

KRUSHQITË MES SHTËPISË FISNIKE DHE KUSHËRINJVE .............35



69

ZUBEJRI NË SHTËPINË PROFETIKE .................................................37

HASAN IBËN ALI ................................................................................39

HUSEJN IBËN ALI ..............................................................................41

KRUSHQITË MES FAMILJES SË ALI IBËN EBI TALIBIT DHE FAMILJES 
SË ZUBEJR IBËN AVVAMIT, RADIJALLAHU ANHUMA .....................43

KRUSHQITË MES FAMILJES SË ALI IBËN EBI TALIBIT DHE TALHA 
IBËN UBEJDULLAHUT, ALLAHU QOFTË I KËNAQUR PREJ ATYRE TË 
DYVE!..................................................................................................45

DHËNDRIT E HUSEJN IBËN ALI IBËN EBI TALIBIT, RADIJALLAHU 
ANHU, NGA PASARDHËSIT E SAHABËVE, ALLAHU QOFTË I 
KËNAQUR PREJ TË GJITHËVE! .........................................................47

MUHAMMED EL-BAKIR, RADIJALLAHU ANHU ...............................51

HAFSA E BIJA E MUHAMED (ED-DIBAXH) – MBESA E KATËR 
KALIFËVE, TALHAIT DHE ZUBEJRIT, ALLAHU QOFTË I KËNAQUR 
PREJ TË GJITHËVE! ...........................................................................53

NËNAT E BESIMTARËVE – GRATË E ZOTËRISË SË PROFETËVE, 
LAVDËRIMI DHE PAQJA E ALLAHUT QOFTË ME TË!........................55

DHJETË TË PËRGËZUARIT ME XHENET ...........................................59

ÇLIRIMET E SHTETIT ISLAM DERI NË FUND TË EPOKËS 
SËKALIFËVE TË UDHËZUAR, ALLAHU QOFTË I KËNAQUR PREJ 
TYRE! ..................................................................................................63

ATYRE QË U RA HISE NDERI I AFËRSISË FAMILJARE  DHE TË QENËT 
SHOK I PEJGAMBERIT, ALEJHI SALATU UE SELAM.........................65

FUSNOTE ...........................................................................................66




