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Arabët para Islamit 

 Jetëshkrimi i Pejgamberit  është interpretimi i vërtetë i Shpalljes së Kur’anit 

dhe i porosisë të cilën Pejgamberi  ia komunikoi mbarë njerëzimit. Kjo Shpallje 

është udhërrëfyesi me të cilin Allahu  i ka nxjerrë njerëzit nga errësira në dritë, 

nga idhujtaria në besimin në një Zot. 

     Prandaj, është e pamundur të përfytyrohet në tërësi fuqia madhështore e 

Shpalljes së Allahut , vetëm nëse krahasohet gjendja që i ka paraprirë Shpalljes 

me gjendjen që ka rezultuar nga ndikimi dhe fuqia e saj. Nga ky aspekt sjellim 

kapitullin për popujt arabë dhe ndodhitë historike para Islamit, e pastaj kapitullin 

mbi situatën historike të periudhës në të cilën paraqitet Muhammedi . 

 

Besimet tek arabët 

Shumica e arabëve për një kohë të gjatë, kanë pasuar fenë e Ismailit , i cili i 

thërriste në fenë e babës së vet Ibrahimit . Ata besonin në një Zot të Vetëm dhe 

rrëfenin fenë e Tij. Kjo ka zgjatur gjersa filluan t’i harrojnë porositë dhe ndalesat 

e Zotit. Me gjithë zhytjen gjithnjë e më të madhe në idhujtari, përherë ka ekzistuar 

Zoti - Allahu , të cilit i drejtoheshin në momentet e vështira.  

Disa rituale të haxhit i kanë mbajtur, derisa erdhi në pushtet Amr b. Luhaj, prijësi 

i fisit Huza’ah. Ai ishte rritur në një mjedis fetar, që i respektonte kufijtë e Zotit. 

Shquhej për sinqeritet dhe devotshmëri, andaj populli e donte dhe e konsideronte 

si njeri të madh. Një herë ky udhëton për në Sham që të vizitonte viset ku ishin 

dërguar më së shumti pejgamberë dhe ku kishin zbritur më së shumti shpalljet e 

Zotit. Atje sheh se banorët i adhuronin idhujt, kjo i pëlqeu dhe besoi se ata kishin 

të drejtë. Nga Shami kthehet duke mbartur me vete një idhull që quhej Hubel dhe 

e vendosi në Ka’be. Pastaj u bëri thirrje banorëve të Mekes në politeizëm. Ata iu 

përgjigjën kësaj thirrjeje pasi e çmonin Luhaj, duke menduar se ajo në çka i 

thërriste ky ishte gjë e mirë. Brenda një kohe të shkurtër të gjithë banorët e 

Hixhazit filluan t’i pasonin banorët e Mekes, sepse ata ishin mbikqyrësit e Ka’bes 

dhe banorë të Haremit.1 

Ndër idhujt më të vjetër në Ka’be konsiderohej edhe Menati, të cilin e kishin 

sjellë nga bregu i Detit të Kuq. Pastaj ishte i njohur Lati, të cilin e kishin sjellë 

nga Taifi dhe Uza, dhe që e kishin blerë në Vadi Nahël. Këta tre idhuj kanë qenë 

më të mëdhenjtë. 

Shirku, politeizmi, dita ditës merrte hov më të madh, ndërsa numri i idhujve rritej 

gjithnjë e më tepër.  

 
1 Muhtesar Siretu-r-Resul nga sheh Muhammed b. Abdul-Vehhabi f. 12. 
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Pas një kohe çdo fis e kishte zotin e vet idhull, bile edhe çdo shtëpi veç e veç. 

Haremi i Ka’bes mbushet me idhuj. Në kohën e çlirimit të Mekes, Resulullahu  

gjeti 360 idhuj në Ka’be, të cilët i rrëzoi dhe i theu, pastaj urdhëroi që të gjitha 

mbeturinat të nxirreshin nga Haremi dhe të digjeshin.2 

Asokohe politeizmi dhe idhujtaria ishin bërë manifestim i vërtetë i tërë popullatës 

arabe paraislamike, ndërkaq ishin të bindur se gjithnjë janë duke pasuar fenë e 

Ibrahimit . 

Arabët e kohës paraislamike “El-Xhahilijjun”, kanë pasur zakone dhe besim të 

veçantë ceremonial në vetë përmbajtjen e lutjeve pranë idhujve, që ishin trillime, 

kryesisht të Amr b. Luhaj. Atë që bënte ai, shumica e konsideronin si risi të bukur, 

me çka hijeshohej feja e Ibrahimit , të cilën tanimë e kishin shëmtuar tërësisht. 

 

Ja disa ceremoni gjatë adhurimit të idhujve: 

1. Rrinin në këmbë afër idhullit, të cilin e adhuronin dhe i luteshin, i kërkonin 

mbrojtje, ndihmë, i luteshin për dëshira, besonin në ndërmjetësimin e tij etj. 

2. Rreth idhullit bënin haxh, tavaf (ecnin rreth e përqark tyre), bënin sexhde para 

tij dhe ishin të përulur dhe të penduar. 

3. Para idhullit thernin kurban, me ndihmën e të cilit orvateshin t’i afroheshin 

shenjtërisë së tij. Këtë lloj therjeje Allahu  ua ka ndaluar muslimanëve, po ashtu 

edhe ngrënien e mishit nga kafsha e therur në këtë mënyrë. Allahu  thotë: 

“...dhe u është e ndaluar ajo që është flijuar për hir të idhujve…” (El-Maide: 

3) 

Të gjitha punët paraprake, arabët i bënin për të kënaqur zotat, duke besuar se ato 

do t’i afronin tek Allahu هلالج لج dhe se do të ndërmjetësonin dhe do të angazhoheshin 

për ta tek Allahu هلالج لج. 

Në lidhje me këtë, Kur’ani thotë:  

“E, ata që marrin mbrojtës, pos Allahut هلالج لج thonë: “Ne u lutemi atyre vetëm që 

të na afrojnë tek Allahu.” (Ez-Zumer: 3). “Ata adhurojnë, përveç Allahut هلالج لج, atë 

që as nuk u bënë dëm, as nuk u sjell dobi dhe thonë: “Këta janë ndërmjetësit 

tanë tek Allahu.” (Junus: 18) 

 

 

 

 

 
2 “Muhtesar Siretu-r-Resul nga sheh Muhammed b. Abdul-Vehhabi, f. 13, 50, 51, 52, 54. 
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Gjendja fetare 

   Idhujtarët që deklaronin se duke ndjekur fenë e Ibrahimit , ishin larg urdhrave 

dhe ndalesave të sheriatit të Ibrahimit dhe larg moralit të Ibrahimit . Ishin zhytur 

thellë në lajthitje dhe mëkate, prandaj me kohë ata përvetësuan idhujtarinë, poli-

teizmin, me të gjitha zakonet shoqëruese të tij. E tërë kjo ka lënë gjurmë të thella 

në vetëdijen shoqërore, politike dhe fetare të këtij populli. 

Hebraizmi shndërrohet në dyfytyrësi dhe në diktaturë. Prijësit hebrenj u bënë zota 

të kombit të tyre. Ata i gjykonin njerëzit dhe ndikonin në fatin e tyre. Para tyre 

njerëzit jepnin llogari për gabimet private, madje edhe për fjalën e shqiptuar në 

pëshpëritje. Tërë preokupimi i tyre ishte pushteti dhe pasuria. Besimi i vërtetë 

dobësohej, ndërsa zgjerohej ateizmi, herezia dhe indiferenca ndaj mësimit, që 

Allahu هلالج لج nxit dhe urdhëron secilin ta nderojë këtë, pra mësimin dhe diturinë. 

Krishterimi ishte besim që kishte filluar të shtrëngonte mendjen. Kjo ishte 

përzierje e çuditshme e Zotit dhe njeriut. Prandaj nuk ka lënë gjurmë të thella dhe 

të vërteta tek arabët, për shkak të doktrinarizmit të ndryshëm dhe reflektimit të tij 

në mënyrën e jetës së tyre, që e jetonin e të cilën nuk mund ta braktisin. 

Përpara se të dërgohet Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص kishte nga ata njerëz shumë të rrallë që e 

shihnin me neveri paganizmin e arabëve dhe që e dinin se populli i tyre ishte 

zhytur në besëtytni, por nuk mund të gjenin mënyrën për ta parandaluar atë. Ata 

e jepnin krejt mundin që të qëndronin në fenë e Ibrahimit a.s duke mos i bërë 

shirk Allahut . Këta njerëz njiheshin si Hanif. Njëri prej këtyre ka qenë Zejd 

Ibën Amr Ibn Nufejli. 

 Buhariu transmeton nga Esma bint Ebu Bekr: “Unë pashë Zejd ibn Amr Ibn 

Nufejlin duke qëndruar i mbështetur me kurriz në Qabe dhe duke thënë: “O 

Kurejsh, Pasha Zotin asnjë prej jush nuk po e ndjek fenë e Ibrahimit a.s përveç 

meje”. 

Ai i shpëtonte vajzat e varrosura duke u thënë baballarëve, kur donin t’i vrisnin 

foshnjat e tyre femra: “Unë do të kujdesem për të në vendin tënd”. Ai e merrte 

vajzën dhe kur ajo rritej, i thoshte babait të saj: “Nëse dëshiron do të ta jap 

përsëri, nëse jo, un do të vazhdoj ta rris atë”.  

Shoqëria arabe para Islamit 

Pas trajtimit të gjendjes fetare në Gadishullin Arabik, tani të themi diçka 

shkurtimisht për rrethanat shoqërore dhe ekonomike të asaj periudhe. 
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Rrethanat shoqërore 

Arabët kanë pasur disa shtresa shoqërore me dallime të theksuara ndërmjet tyre. 

Marrëdhëniet mes njerëzve të parisë (të fiseve) kanë qenë në shkallën e ngritjes 

dhe të përparimit. Njerëzit kishin lirinë e të shprehurit dhe vullnetin e lirë. Kur 

dikush dëshironte t’i lavdëronte virtytet arabe, bujarinë, trimërinë, parësinë etj., 

shprehej me vargje të cilat i thurte aty për aty. 

Gruaja ishte në gjendje, nëse dëshironte, t’i paqësonte fiset e tëra, apo edhe t’i 

fuste në grindje, në ato përmasa, saqë mund të shkaktoheshin gjakderdhje dhe 

luftëra. 

Megjithatë, mashkulli ishte kryefamiljar dhe mbartës i fjalës kryesore në shtëpi. 

Gruaja dhe burri ishin të lidhur me martesë, me lejen e prindit apo kujdestarit të 

saj, ajo nuk kishte të drejtë të kundërshtonte. 

Te shtresat e tjera mbretëronte zakoni i përzierjes së mashkullit dhe femrës, gjë 

që nuk mund të shpjegohet ndryshe, përveçse aty ka mbretëruar amoraliteti, 

paturpësia, shfrenimi dhe prostitucioni. 

Amoraliteti dhe shfrenimi mbretëronin te të gjitha shtresat e shoqërisë 

paraislamike arabe. Nuk mund të veçohet asnjë shtresë e shoqërisë, përveç rasteve 

individuale, që kanë çuar jetë të moralshme dhe që lavirinë e kanë konsideruar si 

amoralitet dhe si turp të madh. 

Raporti mes prindit dhe fëmijëve mund të klasifikohet në disa kategori. Ka pasur 

nga ata që thoshin: “Fëmijët tanë janë mëlçitë tona që ecin nëpër tokë”,  

Ndërsa ka pasur edhe të tillë që i mbytnin vajzat e veta, i shtinin të gjalla në dhe, 

duke iu frikësuar varfërisë dhe turpit. Në lidhje me këtë na flet Kur’ani: "Dhe 

kur vajza e varrosur për së gjalli, do të pyetet për çfarë faji është mbytur." 

(Tekvir 8,9) 

Megjithatë nuk mund të themi se ky ka qenë aspekt mbizotërues i etikës dhe i 

moralit. Për arabët ka qenë shumë e rëndësishme që të kishin shumë djem, të cilët 

do të luftonin për fisin e vet. 

 Marrëdhëniet ndërmjet vëllezërve, nipërve si dhe ndërmjet kushërinjve të tjerë, 

kanë qenë të bazuara në lidhjet e forta të gjakut. Kanë jetuar për patriotizmin 

fisnor dhe për të kanë vdekur. Fryma e bashkimit mbretëronte në suazat e një fisi, 

dhe kjo e rriste më tepër patriotizmin. Bazë e rendit shoqëror të një fisi ka qenë 

patriotizmi individual dhe dashuria e gjakut. I përmbaheshin një rregulli të 

pashkruar: “Ndihmoji vëllait tënd qoftë ai i drejtë a jo”. Natyrisht, ky parim nuk 

ka qenë në pajtim me parimin e doktrinës islame që thotë: “Ndihma e tiranit duhet 

të jetë e tillë, që ta pengojë kryerjen e tiranisë”. 

Garimi në origjinë dhe ndershmëri (mburrje) shpeshherë ka qenë shkas për 

shpërthimin e luftërave ndërmjet tyre, madje edhe në mesin e atyre fiseve që kanë 
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pasur babain të përbashkët. Kjo ka ndodhur mes fiseve Evs dhe Hazrexh, e disa 

të tjerëve. Ndërkaq, marrëdhëniet shoqërore mes fiseve me origjinë të ndryshme 

nuk kanë qenë të forta dhe të fuqishme. Ato shkatërroheshin në luftëra të 

përgjakshme. Në raste të veçanta kryeparët e fiseve organizonin tubime publike 

në të cilat vinin fise të ndryshme, sidomos në muajt e shenjtë, muajt e haxhit. 

Këta muaj kanë pasur rëndësi të madhe për arabët, sepse gjatë këtyre muajve ata 

rivendosnin marrëdhëniet normale njerëzore dhe zgjidhnin shumë probleme 

jetësore. 

Thënë shkurtimisht, rrethanat shoqërore kanë qenë në gjendje të mjerueshme, e 

si mos të ishte kështu, kur ndër arabët mbretëronte injoranca dhe bestytnia, kurse 

bota jetonte në politeizëm dhe në ideologji të errët. Gratë bliheshin dhe shiteshin. 

Ato trajtoheshin si ndonjë gjësend, derisa mashkulli nuk ka pasur kurrfarë 

kufizimesh, as njerëzore e as morale. Ka jetuar si ka dashur dhe me kë ka dashur 

vetë. 

Pushtetin e ndanin pasanikët, të cilët i mbushnin arkat me flori në kurriz të të 

varfërve, apo të pushtetit, i cili gjithnjë ka qenë i gatshëm të luftonte. 

 

Gjendja ekonomike 

Gjendja ekonomike gjithnjë ka qenë rezultat i rrethanave shoqërore. Kjo më së 

miri shihej në standardin jetësor të njerëzve të asaj kohe. Tregtia ka qenë burimi 

kryesor i sigurimit të mjeteve materiale për jetesë, e ushtrohej vetëm atëherë kur 

rrugët ishin të sigurta dhe në kohë paqeje. Kjo ka qenë gati e pamundur në trevat 

arabe, përveç në muajt e shenjtë. Gjatë këtyre muajve organizoheshin panaire të 

njohura tregtare.  

Zejtaria dhe strukturat e tjera prodhuese nuk kanë qenë të zhvilluara dhe për 

arabët kanë qenë diçka e huaj, bile më e huaj se për çdo popull tjetër. Shumë lloje 

të zejtarisë kanë lulëzuar në Jemen dhe në Hira, kurse më të njohurat kanë qenë: 

përpunimi i lëkurës dhe i tekstilit, ndërsa banorët e Arabisë qendrore merreshin 

me blegtori dhe me bujqësi. 

Gratë arabe tjerrnin lesh dhe thurnin veshmbathje, por më së tepërmi për nevojat 

e veta dhe të luftëtarëve, sepse e tërë kjo ka qenë e rrezikuar nga plaçkitja e 

sulmuesve, prandaj as që mund të bëhej fjalë për ndonjë prodhimtari. Është me 

rëndësi të përmendet se, kryesisht mbretëronte një gjendje e tërësishme varfërie, 

skamjeje dhe urie. 

 

Etika e arabëve 

Nuk ka dyshim se arabët e periudhës paraislamike kanë pasur norma të ulta të 

sjelljes, veprime të turpshme dhe situata të cilat nuk mund t’i pranojë dot as 



Fikhu Sira                                                                                                                                                  2020-2021 

 

 

7 

 

 

mendja e shëndoshë e as natyra e vetë njeriut, por, nga ana tjetër, kanë pasur edhe 

vlera shumë të çmueshme, me të cilat edhe ne sot do të mburreshim dhe do të 

befasoheshim. Vlen t’i përmendim: 

1. Kerem - nderi dhe bujaria me çka garonin mes tyre dhe i ndihmonin njëri tjetrit. 

Gati gjysma e krijimtarisë poetike paraislamike në këtë fushë kanë qenë mjeshtër 

të talentuar i është dedikuar kësaj vije të karakterit të tyre.  

2. Në mirësjelljen e arabëve bën pjesë edhe respektimi i marrëveshjes. Për ta 

marrëveshja kishte rëndësinë e aktit fetar, së cilës i përmbaheshin me besnikëri, 

në interes të saj kanë qenë në gjendje t’i flijojnë fëmijët e vet dhe të shkatërrojnë 

shtëpinë.  

3. Kulti i personalitetit rezultonte me dëbimin e çfarëdo përuljeje dhe shtypjeje. 

Nga kjo rrjedh se e shprehnin me ëndje trimërinë, por edhe xhelozinë, prandaj 

reagonin shumë shpejt në situatat përkatëse. Ata nuk donin të dëgjonin fjalë që 

aludonin sado pak turpin dhe padrejtësinë, e të mos kërcej e t’i përvisheshin 

shpatës dhe shtizës, nëse duhej edhe në luftë, duke mos llogaritur se edhe vetë 

rrezikoheshin në këtë rrugë. 

4. Ata e çmonin traditën e betimit. Nëse betoheshin për diçka, atëherë e 

përmbushnin atë, sepse kjo i përkiste nderit dhe famës së tyre, ndonëse viheshin 

në situatë kritike dhe të rrezikshme. 

5. Në virtytet etike të tyre numërohej edhe butësia dhe sjellja fisnike. Këtë e kanë 

thurur në vargje, edhe pse, nga ana tjetër, këtij virtyti i kundërvihej trimëria dhe 

nxitimi i veprimit luftarak. Megjithatë, ky virtyt ishte i rrallë në mesin e tyre. 

6. Naiviteti beduin dhe mospërlyerja e tij me qytetërimin dhe me intriga të tjera, 

ka ngjallur tek arabët sinqeritetin, besnikërinë dhe ruajtjen nga tradhtia dhe nga 

shpifja. 

Nga e tërë kjo që u përmend për arabët, me gjithë karakteristikat e tyre pozitive, 

të cilave kur t’i shtohet pozita gjeografike dhe strategjike e Arabisë në raport me 

tërë botën, do të shohim se të gjitha këto kanë qenë shkak që arabët të zgjidhen si 

popull për të mbartur barrën e rëndë të Shpalljes, dërguar mbarë njerëzimit dhe 

që këta të jenë udhërrëfyes të shoqërisë njerëzore, përkatësisht, umetit njerëzor. 

Ndonëse disa nga vlerat e sipërpërmendura janë pjesërisht të mangëta, e në disa 

raste të mira, në thelb ato janë bazë e shëndoshë për mbrojtjen e virtyteve të 

bukura, të cilat kanë qenë të dobishme për tërë gjininë njerëzore, sidomos pas 

disa përmirësimeve që i ka bërë Islami. 

Nga të gjitha karakteristikat e përmendura, me siguri që më të vlefshmet janë: 

respektimi i kontratës dhe kulti i personalitetit. Ndryshe, pa të gjitha këto, do të 

ishte e pamundur të mposhtej e keqja dhe zvetënimi e të rivendosej sistemi i 

drejtësisë dhe i mirësisë, pra vetëm me këtë potencial të fuqisë dhe intelektit.  
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Nga lindja e Pejgamberit deri te zbritja e shpalljes 

1- Prejardhja e Pejgamberit  ملسو هيلع هللا ىلص   

Muhammedi ملسو هيلع هللا ىلص lindi në një familje me prejardhje të dëlirë dhe paraardhës fisnikë, 

ku u kombinuan të gjitha cilësitë e mira të arabëve dhe ku tendencat e liga ishin 

të kufizuara. I Dërguari i Allahut هلالج لج thotë për veten e tij: “Me të vërtetë Allahu 

 zgjodhi fisin e Ken'anëve nga fëmijët e Ismailit, pastaj zgjodhi Kurejshët ngaهلالج لج

mesi i Ken'anëve, pastaj zgjodhi fisin e Hashimëve nga mesi i Kurejshëve dhe më 

zgjodhi mua nga mesi i Hashimëve".3  

Origjina e Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص është klasifikuar në tri periudha kohore. Pjesa e parë 

është pranuar si e saktë nga të gjithë autorët e Sires. Këtu përmendet prejardhja e 

Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص deri tek Adnani. Pjesa e dytë është në lidhje me brezin hyrës të 

Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص, nga Adnani e gjer te Ibrahimi (عليه السالم). 

Aty ka edhe mospajtime mendimesh. Pjesa e tretë ka të bëjë me origjinën lidhur 

nga Ibrahimi (عليه السالم) e deri tek Ademi (عليه السالم). Te brezi i fundit ka të dhëna, 

të cilave nuk mund t’u besohet me siguri të plotë. 

Shkalla e parë e origjinës: 

Muhammed b. Abdullah b. Abdulmutalib b. Hashim Abdi Menaf b. Kussaj b. 

Kilab b. Murre b. Ka’b b. Lu’a b. Galib b. Fihër - i quajtur Kurejsh, b. Malik b. 

En-Nadr, b. Ken’aneh b. Huzejmeh b. Mudriket b. Ilijas b. Mudar b. Nazzar b. 

Me’ad b. Adnan.4 

Shkalla e dytë: 

Këtu llogaritet vija hyrëse, duke filluar prej Adnanit deri tek Ismaili b. Ibrahimit 

 5. (عليهما السالم)

Shkalla e tretë: 

Vija hyrëse nga Ibrahimit (عليه السالم) deri tek Ademi ( عليه السالم). 

Kur merret parasysh se arabët nuk e kane marrë fjalën e dikujt përpos atij që ka 

qenë me origjinë të lartë ne mesin e tyre, urtësia e Allahut هلالج لج s.t bëri që prejardhja 

e Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص të jetë origjina më e lartë në mesin e arabëve. Kështu që 

kundërshtarët e fesë së Allahut هلالج لج të mos kenë arsye për pengimin nga rruga e 

Allahut هلالج لج, dhe mos dyshoj ndonjëri prej këtyre se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka ardhur me 

këtë mesazh me qëllim tjetër, vetëm se për ta ndryshuar pozitën e tij në shoqëri. 

 
3 Hadith i saktë nga Muslimi mbi autoritetin e Ua'il ibnul Aska. Eshtë deklaruar i saktë edhe nga Tirmidhiu 
4 Ibni Hisham: I/1, 2; Telkihu Fuhumi ehli-l-Ether, 5 dhe 6; Rahmetun li-l-Alemin: II/11-14, 52. 
5 Brezin e ka tubuar Muhammed Sulejman el-Mensur Fevri nga el-Kelbi dhe Ibën Sa’dit pas verifikimit. 
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Ai nuk ka pasur nevojë për një gjë të tillë, sepse ka qenë me origjinë më të lartë 

ne mesin e popullit të tij. 

2- Martesa e Abdullah ibn AbdulMutalib me Amine bint Vehb 

Rrëfehet se Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Unë jam i biri i dy flijimeve” (Ismailit dhe 

babait të tij Abdullahut).6 

Abdulmutalibi i zgjodhi për grua djalit të tij Aminen, vajzën e Vehbit. Në atë 

kohë ajo ishte vajza më e bukur dhe më e ndershme ndër kurejshët, si nga origjina 

ashtu dhe nga pozita. Babai i saj ishte prijës i familjes Zehra, e njohur për nga 

prejardhja dhe nderi. Abdullahu martohet dhe me gruan e vet jeton në Meke. Pas 

disa kohësh babai e dërgon në një udhëtim tregtar në të cilin sëmuret edhe ndërron 

jetë në Jethrib (Medine). Vdes në moshën njëzet e pesë vjeçare, dhe para lindjes 

së djalit të tij, Muhamedit ملسو هيلع هللا ىلص. 

    Kur në Meke arrin lajmi për vdekjen e tij, Amina e shpreh pikëllimin e saj të 

madh në vargje shumë prekëse. 

E tërë pasuria që Abdullahu kishte lënë pas vetes kanë qenë: pesë deve, një tufë 

të vogël delesh dhe robëreshën abisinase, Berkeh, me nofkën Ummu Ejmen, e 

cila është kujdesur për Resulullahun 7.ملسو هيلع هللا ىلص 

3- Lindja e Pejgamberit  ملسو هيلع هللا ىلص   

Më i dalluari Pejgamber, Muhammedi ملسو هيلع هللا ىلص u lind në familjen Benu Hashim në 

Meke, në mëngjesin e ditës së hënë, më 12 rebiul evvel, në vitin e parë të ngjarjes 

me “elefantin”, ose të vitit 53 para hixhretit. Kjo datë i përgjigjet 20 ose 22 prillit 

të vitit 571 sipas kalendarit. Këtë datë e ka llogaritur dijetari i madh Muhammed 

Sulejman El-Mensur Fevri dhe astronomi i shquar Mahmud Pasha.8 

Ibni Seadi transmeton se nëna e Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Kur e kam lindur, 

bashkë me të kam lindur edhe një dritë të madhe, nga e cila kanë shkëlqyer 

pallatet e Shamit.” Ngjashëm transmeton edhe Ahmedi nga El-Irbad b. Sarijeh.9 

Gjithashtu flitet se, gjatë lindjes së Muhammedit ملسو هيلع هللا ىلص kanë ndodhur disa ngjarje të 

çuditshme në botë, të cilat kanë qenë parashenja të pejgamberisë së tij. 

Abdulmutalibi e priti lajmin e lindjes së nipit me gëzim dhe hare, ndoshta si shkak 

i humbjes së djalit të tij, që i kishte vdekur në moshën e rinisë, ai ktheu dashurinë 

e tij nga e shkuara tek i porsalinduri dhe tregoi krenari dhe interes për të. Ishte 

 
6 Ibni Hisham: I/151-155; Rahmetun-l-Alemin: II/89, 90; Muhtesar Siretu Resulullah nga En-Nexhdi, f. 12, 

22, 23. 
7 Muhtesar Siretu-r-Resul nga Abdullah En-Nexhdi, f. 12, Telkih Fuhumi ehli-l-ether, f. 4 dhe Sahih Muslim: 

II/96. 
8 Libri shkollor: Historia e popujve islam nga El-Hudariu: I/62; Rahmetun li-l-Alemin: I/38, 39 (data 

kontestuese: më 9 apo 12. 
9 Muhtesar Siretu-r-Resul, profesor Abdullah En-Nexhdit, f. 13, dhe Ibni Sead: I/23 (ose 33). 



Fikhu Sira                                                                                                                                                  2020-2021 

 

 

10 

 

 

diçka e mahnitshme, që ai u frymëzua për ta quajtur nipin e tij Muhamed 10, një 

emër që me siguri u frymëzua nga një engjëll fisnik. Arabët e dëgjuan për herë të 

parë këtë emër, prandaj pyetën gjyshin se përse ai nuk kishte zgjedhur një emër 

nga paraardhësit e tij. Ai u përgjigj: "Unë doja që Allahu  هلالج لجta lavdëronte atë në 

qiej dhe njeriu ta lavdëronte në tokë". Kjo dëshirë ishte një perceptim i së 

ardhmes, sepse asnjë nga krijesat e Allahut هلالج لج nuk është kaq meritorë për ndjenjat 

e falënderimit dhe lavdërimit për atë që bën, aq sa Pejgamberi Muhamed ملسو هيلع هللا ىلص. 

Ebu Hurejreh r.u transmeton se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “A nuk e vrisni mendjen 

se si Allahu  هلالج لجi shmang prej meje mallkimet dhe abuzimet e kurejshëve? Ata 

abuzojnë duke më quajtur Mudhemmem. ndërsa unë jam Muhammed".11 

4- Qëndrimi te fisi Benu Sa’d 

Arabët që jetonin në qytet e kishin zakon që foshnjave t’u gjenin mëndeshë nga 

fshatrat dhe shkretëtira, duke dëshiruar kështu t’i largonin fëmijët e vet nga 

sëmundjet e qytetit. Fëmijët duhej të përkundeshin në ajër të pastër, të 

forcoheshin shpirtërisht dhe të flisnin gjuhën e pastër arabe. 

Kështu edhe Abdulmutalibi del të kërkojë mëndeshë (gruaja që u jep gji 

foshnjeve) për nipin e vet. Pajtohet me Halimen nga fisi Benu Sa’d. 

Xhaxhai i Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص, Hamza, po ashtu ka pasur mëndeshë nga fisi Benu Sa’d 

b. Bekër, e një herë i ka dhënë gji edhe nëna e Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص kur ka qenë në vizitë 

te Halimja. Hamza ka qenë vëllai mëndorë i Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص   nga dy anët, prej 

Thuvejbes dhe Halimes. Halimja me Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص ka përjetuar mbarësi të 

paparë, si dhe ngjarje të tjera interesante. 

Ibni Ishaku shënon transmetimin nga Halimja në të cilin përshkruhen begaditë 

dhe mirësitë e mëdhaja që ndodhën në famijen e saj përshkak qëndimit të 

Muhammedit ملسو هيلع هللا ىلص në këtë famije.12 

Kështu Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص mbetet te fisi Benu Sa’d. Ishte katër-pesë vjeçar, kur ka 

ndodhur një ngjarje njëra nga mu’xhizet e Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص. “Hapja dhe pastrimi i 

kraharorit të Muhammedit ملسو هيلع هللا ىلص.” 

Muslimi transmeton nga Enesi r.u se Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص i erdhi Xhibrili ndërsa ai 

luante me fëmijë. Ai e merr atë, e shtrin përtokë, ia hap kraharorin gjer te zemra, 

ia nxjerr zemrën jashtë dhe nga zemra nxjerr një mpiksje dhe thotë: “Me këtë 

shejtani ka mundur të të bëjë dëm.” Pastaj, ia pastruan zemrën në një tas të artë, 

ku kishte ujë të Zem-zemit, pastaj e qepi dhe e vuri përsëri në vendin e vet. Fëmijët 

 
10 Ai ia dha këtë emër diten e shtatë të lindjes së tij pas e kishte bërë synet 
11 Hadithi saktë i transmetuar nga Buhariu. Kurejshët kanë pas thënë Muadhamam "fajtor në vend të Muhamed 

"I lavderuar" kur i referoheshin Profetit a.s 
12 Ibni Hisham: I/162-164. Ky është mendim i shumicës autorëve të Sires. Ibni Is’haku konsideron se te 

Halimja ka shkuar tre vjeç. Shiko Ibni Hisham: I/92. 
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e tjerë vajtën te mëndesha e tij duke britur: “Muhammedi është mbytur!” Kur e 

panë përsëri, fytyra e tij kishte ngjyrë tjetër.”13 

5- Jeta si jetim  

Pas kësaj ngjarjeje të çuditshme, Halimja u frikësua për Muhammedin ملسو هيلع هللا ىلص dhe 

vendosi t’ia kthente nënës së vet. Te nëna ishte deri në moshën gjashtë vjeç.14 

Amina e shihte të arsyeshme, për vetën dhe djalin, që të vizitonte varrin e burrit 

në Jethrib (Medine). Së bashku me djalin, shërbëtoren Ummu Ejmenen dhe me 

vjehrrin e vet, niset në rrugën e gjatë 500 km. Në udhëtim kaluan një muaj. Amina 

dobësohet shumë, sidomos gjatë kthimit. Edhe pse në fillim të udhëtimit ishte 

këmbëngulëse, nuk pati fuqi të qëndronte gjer në fund. Vdiq në vendin e quajtur 

El-Ebva, midis Mekes dhe Medines. 

Abdulmutalibi kthehet me Muhammedin ملسو هيلع هللا ىلص në Meke. Të tëra ndjenjat e tij, të 

mirësisë, të bujarisë dhe të dashurisë i ishin drejtuar nipit jetim, të cilin e gjeti një 

tragjedi e re që vetëm ia rihapi plagën e vjetër që s’ishte mbyllur ende së pari i 

ati, e tani edhe e ëma. 

Gjyshi ishte më i mëshirshëm ndaj Muhammedit ملسو هيلع هللا ىلص sesa ndaj djemve të tij. 

Asnjëherë nuk e linte vetëm, gjithnjë ishte dikush me të. 

Ibni Hishami thotë: “Abdulmutalibi kishte një shilte nën hijen e Ka’bes. Djemtë 

e tij uleshin rreth shiltes dhe nga respekti asnjëri nuk tentonte të ulej në vendin e 

babait. Por, kur paraqitej Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص, ulej në mes të shiltes. Xhaxhallarët e tij, 

djemtë e Abdulmutalibit donin ta largonin, por Abdulmutalibi u thoshte: “Lëreni 

mos e çoni Muhammedin, djalin tim. Ai gëzon vend të posaçëm tek unë.” 

Pastaj e ulte pranë, ia ledhatonte shpinën me dorë dhe gëzohej për çdo gjë që 

bënte Muhammedi 15.ملسو هيلع هللا ىلص 

Në moshën tetë vjeçare, dy muaj e dhjetë ditë, Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص humbi edhe gjyshin. 

Ky vdes në Meke, duke dëshiruar që kujdesin ndaj nipit t’ia besonte xhaxhait të 

tij Ebu Talibit, i cili ishte vëllai i babait të Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص nga baba dhe nëna.16 

Ebu Talibi mori përsipër kujdesin e plotë ndaj djalit të vëllait. E radhiti në mesin 

e djemve të vet dhe ua la amanet, ai kërkoi mirësi dhe nderim të ndërsjellë. Ebu 

Talibi, e favorizoi Muhammedin ملسو هيلع هللا ىلص mbi dyzet vjet, duke i dedikuar mbrojtjen e 

vet dhe për shkak të tij lidhte miqësi dhe hidhërohej, për çka do të bëhet fjalë. 

6- Harbul Fixhar (Lufta e pabesëve) 

Kjo ka qenë lufta fiseve Kurejsh dhe Kinan kundër havazinëve e cila zgjati katër 

vjet. Në atë kohë Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص ishte në moshën diku midis 15 dhe 19 vjetëve. 

 
13 Sahih Muslim, kaptina El-Isra: I/92. 
14 Telkihu Fuhumi ehli-l-ether, f. 7, Ibni Hisham: I/168. 
15 Telkih Fuhumi l-ether, f. 7; Ibni Hisham: I/168. 
16 Telkih Fuhumi ehli-l-Ether, f. 7; Ibni Hisham: I/168 
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Udhëheqësi i kurejshëve dhe i kinanëve ka qenë Harb b. Umejje, i cili gëzonte 

famë dhe nder të madh. Udhëheqës i fisit Havazin ka qenë Kajsi. Fillimi i luftës 

i takonte Kajsit, kurse mesi i saj fisit Kinan. Kjo luftë quhet “Fixhar” sepse lufta 

u zhvillua në muajt e shenjtë, që nënkuptonte shkeljen e një rregulli që kishte 

ngelur prej fesë së Ibrahimit a.s që arabët akoma e respektonin. Në këtë luftë mori 

pjesë edhe Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص Ai vetë nuk luftoi, por vetëm që u jepte shigjeta 

xhaxhallarëve të tij.17 

7- Hilful Fudul (Aleanca e virtytshme) 

Në bazë të luftës paraprake u bë betimi për muajin e shenjtë dhul-ka’de, 

iniciatorët e të cilit qenë kurejshët me këto familje: Benu Hashim, Benu Muttalib, 

Esed b. Abdul Uzza, Zehreh b. Kulab dhe Tejma b. Murreh, përfaqësuesit e të 

cilave u mblodhën në shtëpinë e Abdullah Xhudanit et-Tejmi, ngase ishte më i 

vjetri prej tyre dhe shumë i ndershëm. Ata formuan aleancën dhe i dhanë besën 

njëri-tjetrit, që nëse do të gjenin ndonjë njeri që i ishte bërë padrejtësi në Meke 

nga njerëzit e tyre ose nga ndonjë fis tjetër, ata do të qëndronin në krah të tij dhe 

do ta mbronin, në mënyrë që padrejtësia e bërë kundër tij të mund të ndreqej. Ky 

pakt u quajt aleanca e të Virtytshmëve nga Kurejshët, në të cilën mori pjesë edhe 

i Dërguari i Allahut  ملسو هيلع هللا ىلص هلالج لج.  

Pasi Allahu هلالج لجe zgjodhi atë si Pejgamber, ai tha: “Unë mora pjesë në një aleancë 

me xhaxhallarët e mi në shtëpinë e Abdullah ibn Xhudanit dhe unë nuk dua ta 

këmbej atë as për luksin më të shkëlqyer. Nëse do të thirresha në Islam për të 

marrë pjesë në punë të tilla, sigurisht që do të përgjigjesha”. 

Kjo marrëveshje përmban kundërshtimin e fanatizmit paraislamik, që ka rezultuar 

nga “asabijja”. Asabijja është fryma e gjinisë, e cila nënkuptonte besnikërinë e 

domosdoshme ndaj farefisit të vet edhe në qoftëse bën padrejtësi. 

 

Jeta e mundimshme 

Muhammedi ملسو هيلع هللا ىلص e humbi të atin e tij para se të linde, ndërsa nënën dhe gjyshin në 

moshën e fëmijërisë së tij të hershme. Ai ملسو هيلع هللا ىلص ishte në kujdesin e Ebu Talibit i cili 

ka pasur shumë fëmijë dhe nuk posedonte pasuri të shumtë. Rifilloi jetën e tij të 

mundimshme me xhaxhain duke i ndihmuar, sepse nuk ishte zakon burrash të 

rrije duarkryq. Profetët përpara tij ushqeheshin nga puna e duarve të tyre dhe 

bënin punë të ndryshme për të fituar kafshatën e gojës. Është e vërtetë se 

Muhamedi ملسو هيلع هللا ىلص punoi si bari në moshën e tij të hershme. Për këtë ai thotë: "Unë 

 
17 Ibni Hisham: I/184-187; Kalbu xhezireti-l-Arebi, f. 260. Historia e popujve musli-mane I/63. 
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kullosja delet për njerëzit e Mekes në këmbim të disa kacidheve. Gjithashtu, është 

shumë e vërtetë që një numër i konsiderueshëm profetësh kanë kullotur bagëti".18 

 Kjo i mësoi ata si të drejtonin njerëzit, të tregonin butësi per të dobëtin dhe të 

lodheshin për mbrojtjen e tyre. 

Në moshën njëzet e pesë vjeçare shkon në Sham si tregtar me mallin e tregtares 

së njohur mekase, Hatixhes radijAllahu هلالج لجanha. 

Ibni Is’haku shënon: “Hatixhja, vajza e Huvejlidit, ka qenë tregtare e njohur dhe 

e ndershme. Ajo punësonte tregtarë që punonin me pasurinë e saj dhe ua paguante 

rregullisht fitimet.  

Kur Hatixhja dëgjon për Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص, veçanërisht se është i sinqertë, i 

besueshëm dhe me sjellje fisnike, dërgon që ta thërrasin. Kur Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص 

paraqitet para saj, ajo i ofron të kujdeset për tregtinë e saj në Sham, e për këtë do 

të jetë i shpërblyer më mirë se të gjithë të tjerët para tij. Me të do të dërgonte 

gjithashtu shërbyesin e saj, Mejserin. Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص e pranon këtë ofertë dhe 

menjëherë niset me Mejserin dhe karvanin për në Sham.”19 

 

    Tregtia dhe martesa e tij me Hatixhen dhe disa ndodhi tjera 

 

1- Tregtia dhe martesa e tij me Hatixhen 

Kur u kthye Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص në Meke, Hatixhja u befasua shumë me suksesin e 

arritur në tregti. Mejseri i tregon për bujarinë dhe besnikërinë e Pejgamberit  ملسو هيلع هللا ىلص 

dhe i thotë se kjo ka qenë një nga shkaqet e fitimit të madh. Hatixhja njëkohësisht 

qe e kënaqur dhe e befasuar. Ishte e ve dhe gjer atëherë e kishin kërkuar shumë 

pasanikë të njohur, zotërinjtë e Mekes, por ajo i kishte refuzuar, sepse dëshironte 

t’i përkushtohej vetëm tregtisë. Por, atë që ndjeu ndaj Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص nuk mundi 

ta fshihte prej shoqes së vet, Nefises. Nefisja nuk heshti për këtë, por vajti 

menjëherë te Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص dhe i tha haptazi që të martohej me Hatixhen. Ai u 

pajtua me këtë dhe bisedoi me xhaxhallarët e vet, të cilët pajtohen dhe me anë të 

ungjit të Hatixhes i fejojnë. Menjëherë pas fejesës u bë edhe martesa. Në aktin e 

kurorëzimit ishin të pranishëm benu hashimitët dhe paria e medarëve. Kjo ndodhi 

vetëm pas njëzet ditësh pas kthimit të tij nga Shami. Hatixhja atëherë ishte dyzet 

vjeçare, ndërsa Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ishte njëzetepesë vjeçarë. Në atë kohë ishte gruaja 

më e dalluar e Mekes, sipas origjinës, pasurisë dhe mendjemprehtësisë. Kjo është 

 
18 Bukhariu transmeton nga Ebu Hurejre se Profeti ka thënë: Nuk ka Profet të dërguar nga Allahu që të mos 

jetë kujdesur për delet. Shokët e pyetën: Po ti? Ai iu përgjigj: Po. Unë kam kullotur delet për njerëzit e Mekes 

për disa karatë. 
19 Ibni Hisham: I/187, 188. 
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gruaja e parë me të cilën është martuar Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص dhe gjatë jetës së saj nuk 

ka pasur grua tjetër.20 

Dëshira e Hatixhes r.a për martesë me Pejgamberin ملسو هيلع هللا ىلص është dëshmi për moralin 

e tij të lartë me të cilin dallohej në mesin e njerëzve. 

Kjo martesë tregon se Pejgamberi a.s nuk u ka dhënë përparësi kënaqësive 

epshore, sepse u martua me një grua që ishte më e moshuar se vetja e tij dhe që 

ishte e ve. Na bëhet e qartë se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص u martua me Hatixhen r,a për shkak 

të ndershmërisë saj dhe virtyteve të larta që i posedonte. Madje gallapin e kishte 

“e ndershmja, e pastërta”. Ajo ishte e para që e besoi Pejgamberin ملسو هيلع هللا ىلص prej njerëzve 

dhe e përkrahu atë me moral dhe pasuri. Ndihmoi fenë e Allahut هلالج لج deri në fund 

të jetës së saj. 

Hatixhja i ka lindur të gjithë fëmijët e Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص, përveç Ibrahimit. Më së 

pari u lind Kasimi, sipas të cilit e kanë quajtur Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص Ebul Kasim. Pastaj 

është lindur Zejnebja dhe Rukija, mandej Ummu Kulthum dhe Fatimja, e pastaj 

djali, Abdullahu, të cilin e kanë quajtur i “Miri” dhe i “Pastërti”. Djemtë i kanë 

vdekur në vegjëli, kurse të gjitha vajzat kanë përjetuar Islamin dhe Shpalljen, dhe 

janë bërë muslimane, muhaxhire. Megjithatë, të gjitha vajzat kanë vdekur gjatë 

jetës së Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص përveç Fatimes r.a e cila vdes gjashtë muaj pas babait të 

saj.21 

 

2- Pjesmarrja e tij në ndërtimin e Kabes 

Kur Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص ishte tridhjetë e pesë vjeç, kurejshët vendosën të ndërtojnë 

Ka’ben, e cila gjer atëherë ishte një grumbull gurësh në një truall pak sa të ngritur. 

Ishte e lartë nëntë arshin (6.30 m) që nga koha e Ismailit. Nuk kishte kulm, 

prandaj disa hajdutë e kishin vjedhur një arkë me ar, e cila gjendej asokohe brenda 

këtij grumbulli. Për shkak të traditës dhe vlerës së madhe historike, si dhe nga 

themelet të cilat i ka vënë Ibrahimi, Ka’ben gjithnjë e kanë vizituar të gjithë 

kalimtarët e Mekes. Ndodhte që shumë prej tyre të merrnin me vete nga një copë 

dhe apo gurë, si simbol shenjtërie dhe bereqeti. Pesë vjet para pejgamberisë së 

Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص, Ka’ben e kaplon përmbytja pas shpërthimit të pendës Arem. 

Kurejshët u frikësuan sepse Ka’bja ishte gati të rrënohej, prandaj vendosën ta 

rindërtojnë duke i ruajtur themelet dhe vendin e saj të mëparshëm. Vendosën që 

ta ndërtojnë vetëm me pasurinë e fituar në mënyrë të ndershme pa përzierje të 

kamatës, ryshfetit, të hollave të vjedhura dhe të plaçkitura. Ata frikësoheshin t’i 

rrëzojnë mbeturinat ekzistuese të Ka’bes. Këtë e filloi El-Velid b. Mugire El-

Mahzumi, e të tjerët vijuan pas tij, pasi gjatë pastrimit këtij nuk i ndodhi asgjë e 

keqe. E rrëzuan gjer në themelet që i kishte ndërtuar Ibrahimi. E përpiluan edhe 

 
20 Ibni Hisham: I/189-190; Fikhu-s-Sira nga M. Gazaliu, f. 59; Telkihu Fuhumi ehli-l-Ether, f. 7. 
21 Ibni Hisham: I/190-191; Fikhu-s-Sira, f. 60; Fet’hu-l-Bari: VII/507. 
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planin e ndërtimit të Ka’bes. Çdo fisi i caktuan se sa gurë do të sillnin dhe cilën 

pjesë të murit do të ndërtonin, kështu që të gjithë ishin pjesëmarrës në ndërtim. E 

sollën një ndërtues romak, të quajtur Bakum, dhe ndërtimi shkonte sipas planit 

gjersa erdhi lartësia e vendit ku duhej vendosur Haxherul-esvedin (Gurin e Zi). 

Çdo fis e konsideronte veten të privilegjuar që këtë punë të ndershme ta bënte 

ndonjëri prej tyre. Grindja mes tyre zgjati katër apo pesë ditë dhe kanosej rreziku 

që të shpërthente përleshje e përgjakshme rreth tempullit të Shenjtë, në tokën e 

Shenjtë. Në tërë këtë tollovi më i maturi ishte Ebu Umejje b. El-Mugire El-

Mahzumi, i cili jep këtë propozim: personi i parë që paraqitet në dyert e Haremit 

të Ka’bes, le të vendoste dhe le ta zgjidhë këtë problem. 

Allahu  هلالج لجka dashur që ky person të jetë Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص. Kur e panë, brohoritën: 

“El-Emini, El-Emini, jemi të kënaqur që ky të vendosë, ky është Muhammedi!” 

Kur u afrua Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص më afër, ata ia parashtruan çështjen dhe kërkuan 

zgjidhje nga ai. Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص kishte zgjidhje: Ai kërkoi një copë pëlhurë, e shtriu 

në tokë dhe në mes vuri “gurin e Shenjtë”, pastaj u tha kryeparëve të fiseve të 

ngatërruara të afrohen, të kapin nga një kind të pëlhurës dhe të gjithë së bashku 

ta ngrenë “gurin e Shenjtë” gjer te vendi ku do të vendosej ai. Pastaj, Resulullahu 

 e mori atë me duart e veta dhe e vuri ku duhet. Me këtë veprim të mirë ishin të ملسو هيلع هللا ىلص

kënaqur të gjitha palët. 

 

Zbritja e shpalljes 

1-Në shpellën Hira 

Kur Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص i afrohet të dyzetave dhe kur vrojtimet e tij për të kaluarën dhe 

të tashmen fillojnë t’ia kthjellojnë mendjen, gremina mes tij dhe popullit të vet 

vazhdon të thellohet në shumë gjëra. Atëherë atij filloi t’i pëlqente vetmia. Merrte 

me vete ushqim dhe ujë dhe shkonte në shpellën Hira, në malin Nur, afër dy milje 

larg Mekes. Muajin Ramazan e kalonte në këtë shpellë. I ushqente varfanjakët 

nëse kalonin atypari. 

Kohën e kalonte në ibadet dhe në përsiatje për çdo gjë që e rrethonte, madje edhe 

për gjithësinë. Meditonte se çfarë fshihej pas saj, cila është ajo fuqi që e vë në 

lëvizje tërë atë. Ishte i sigurt se populli i tij e adhuronte Allahun هلالج لج në mënyrë të 

gabuar, ata jetonin të humbur (në lajthitje) dhe duke bërë shirk, besonin në idhuj. 

Por ai nuk kishte rrugë të qartë nga do të shkonte, nuk kishte program të cilin do 

ta jetësonte e as qëllim të caktuar që do ta qetësonte dhe do ta kënaqte.22 

Zgjedhja e Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص (këtë vend të vogël dhe të qetë) ka qenë pjesë e kujdesit 

të Allahut هلالج لج, plani i Allahut هلالج لج me të. 

 
22 Rahmetun li-l-Alemin: I/47; Ibni Hisham: I/235, 236; Fi-Dhilali-l-Kur’an, pjesa 29, f. 166. 
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Allahu هلالج لجe ka parapërgatitur për atë që e priste. Është e vërtetë e madhe se çfarëdo 

transformimi, natyrisht shpirtëror, njeriu e përjeton pasi bën llogaritje të 

gjithanshme të jetës së vet të kaluar. Për ta bërë këtë, duhet të vetmohet, të 

izolohet ose të tërhiqet për një kohë të caktuar, sepse kështu e arrin përqendrimin 

e plotë në përsiatje, i papenguar nga imtësitë e jetës së përditshme, nga njerëzit 

dhe problemet e tyre dhe nga brengat të cilat zakonisht e okupojnë jetën. 

Kështu e ka përgatitur Allahu هلالج لجMuhammedin ملسو هيلع هللا ىلص, në qetësinë dhe vetminë e malit 

Nur, në shpellën Hira. E ka përgatitur që mbi supet e veta të mbartë amanetin më 

të madh për mbarë njerëzimin, amanet ky, që do ta ndryshojë botën dhe do ta 

ekuilibrojë historinë. 

Allahu هلالج لجe ka përgatitur Muhammedin ملسو هيلع هللا ىلص tre vjet rresht për detyrën e rëndë dhe 

me përgjegjësi të madhe që e priste asokohe. Ai vetmohej edhe për një muaj të 

tërë, duke menduar për ekzistencën, dhe çka ka pas zhdukjes, çfarë fshehtësish 

ka jeta, vdekja etj. 

Kjo ka zgjatur gjer në momentin e caktuar, gjer në takimin e caktuar me të 

panjohurin, kur Allahu هلالج لجi dha lejen. 

2- Lexo 

Kur Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص mbushi të dyzetat, që konsiderohet si viti i pjekurisë së njeriut, 

thuhet se në këtë moshë Pejgamberëve u kanë zbritur Shpalljet, filluan të 

paraqiten shenjat e pejgamberisë edhe në jetën normale. Shenjat e para kanë qenë 

ëndrrat. 

Ëndrrat i kishte të qarta dhe të pastra porsi agu i mëngjesit. Ru’jaja i është 

paraqitur plot gjashtë muaj, kurse pejgamberia ka zgjatur njëzet e tre vjet. Këto 

ëndrra paraqesin njërën prej dyzet e gjashtë pjesëve të shpalljes. 

Në Ramazanin e tretë të vetmisë së Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص në shpellën Hira, Allahu  هلالج لج  

vendos të lëshojë mëshirën e vet në tokë, që njerëzimit t’i dhurojë pejgamberinë, 

prandaj ia dërgoi Muhammedit ملسو هيلع هللا ىلص Xhibrilin me disa ajete të Kur’anit.23 

Me gjithë llogaritjet kalendarike dhe në bazë të argumenteve ekzistuese, ne mund 

të konfirmojmë se Shpallja e Kur’anit ka filluar të hënën në mbrëmje më 21 

Ramazan, që i përgjigjet 10 gushtit 610 sipas kalendarit diellor. Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص 

atëherë ka pasur plot dyzet vjet (të hënës) e gjashtë muaj e dymbëdhjetë ditë, ose 

rreth tridhjetë e nëntë vjet (të diellit) e tre muaj e njëzet e dy ditë.24 

 
23 Ibni Haxheri thotë: “Bejheki tregon se ru’ja ka zgjatur gjashtë muaj. Andaj mendon se, nëse pejgamberia ka 

filluar me ru’ja, atëherë ka filluar në muajin rebiul-evvel pas dyzetave, ndërsa Shpallja, në realitet, fillon në 

Ramazan - Fet’hu-l-Bari: I/27. 
24 Historianët kanë mendime të ndryshme rreth asaj se në cilin muaj ka filluar t’i zbresë shpallja Resulullahut 

. Shumica mendojnë se kjo ka ndodhur në muajin rebiul-evvel, ndërsa të tjerët, në Ramazan. Disa mendojnë 

se kjo ka ndodhur në muajin rexheb. Muhtesar Sire nga Nexhdi, f. 75. Ne përkrahnim mendimin e dytë, 

përkatësisht muajin Ramazan, sepse Allahu  thotë: “Këto ditë janë ditët e muajit Ramazan, në të cilin ka 

zbritur Kur’ani...” (2, 185 dhe 97, 1). Është e njohur se nata Lejletul-Kadër është në muajin ramazan, e edhe 
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Aishja r.u na rrëfen tregimin për vetë ngjarjen, për dritën e cila filloi ta shpërndajë 

terrin dhe errësirën e mosbesimit e të lajthitjes. Me anën e kësaj drite fillon të 

ndryshojë rrjedha e jetës dhe fati i historisë. 

Aspekti i parë i Shpalljes së Pejgamberit  ملسو هيلع هللا ىلص ka qenë “er-ru’ja es saliha” - vegime 

të vërteta. 

Këto ëndrra i vinin sikurse agimi i mëngjesit dhe menjëherë pas kësaj vetmohej 

në shpellën Hira. Çdo herë bëhej më i devotshëm dhe më i përshpirtshëm. I jepej 

ibadetit disa net rresht, e para vajtjes në Hira furnizohej me ushqim në shtëpi, 

vizitonte Hatixhen r.u, pastaj tërhiqej në vetmi. 

Kjo zgjati gjer te paraqitja e Xhibrilit, i cili i erdhi një ditë Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص në 

shpellën Hira e i tha: “Ikra!” - “Lexo, mëso!” 

“Unë nuk di të lexoj”, - u përgjigj Muhammedi ملسو هيلع هللا ىلص. 

Pastaj vazhdoi: “Më mori në përqafim dhe më shtrëngoi aq sa më kaploi mundimi. 

Këtë e përsëriti tri herë, e pastaj më lëshoi dhe më tha: 

“Lexo në emër të Zotit tënd, i cili ka krijuar (çdo gjë). Ka krijuar njeriun prej 

gjakut të mpiksur. Lexo, se Zoti yt është më bujari, që ia mësoi njeriut penën 

(të shkruajë), që njeriut ia mësoi atë që nuk dinte”. (El-Alak: 1-5).25 

3- Momentet e vështira dhe Veraka ibn Neufel 

Pastaj Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص u kthye në shtëpi i tronditur dhe i shqetësuar, hyri te 

Hatixhja r.u dhe i tha: “Më mbuloni! Më mbuloni!” I tregoi asaj lajmin e tha: 

“Kam pasur frikë për veten”, e Hatixhja r.u i përgjigjet: “Jo, jo për Zotin, Allahu 

 ,ty kurrë nuk do të të turpërojë, sepse ti je njeri që i viziton të afërmit e tuهلالج لج

kujdesesh për të varfrit, kompenson të humburën, gostit mysafirin, gjithnjë i 

ndihmon të tjerët dhe ndjek të drejtën.” 

Hatixhja r.u shkon me Muhammedin  .te djali i axhës së vet, që quhej Veraka b   ملسو هيلع هللا ىلص

Neufel. Ky njeri e kishte pranuar Krishterimin në kohën e xhahilijetit. E njihte 

shkrimin e vjetër hebraik, e kjo ia kishte mundësuar përshkrimin (transkriptimin) 

e disa pjesëve të Ungjillit. 

 
Resulullahu  gjatë muajit Ramazan qëndronte në shpellën Hira, ku e ka vizitua Xhibrili. Gjithashtu ekzistojnë 

edhe mendime të kundërta rreth ditës kur ka filluar zbritja e Shpalljes. Disa thonë ditën e shtatë, disa të 

shtatëmbëdhjetën, e disa të tetëmbëdhjetën ditë. Vepra paraprake, f. 75. dhe Rahmetun li-l-Alemin: I/49. 

Hudariu ka mendim të prerë se kjo është dita e shtatëmbëdhjetë e Ramazanit. Vepra e tij: I/69. Unë mendoj se 

kjo është dita 21. e Ramazanit, duke pasur parasysh se kjo ditë gjithsesi duhet të jetë e hënë. Këtë na vërteton 

hadithi, të cilin e transmetojnë muhaddithët e famshëm. Transmetohet nga Ebi Kadate, se e kanë pyetur 

Resulullahun  për agjërim në ditën e hënë, e ai është përgjigjur: “Të hënën jam lindur, të hënën ka filluar të 

më zbrsë Shpallja”, që vërteton fjalët e hadithit të transmetuar në Sahihu-l-Muslimi: I/368; Ahmedi: V/297, 

299; El-Bejheki: IV/286, 300; El-Hakimi: II/602. E hëna e atij viti i përgjigjet datave: 7, 14, 21 dhe 28, ndërsa 

traditat sahih konfirmojnë se nata Lejletul-Kadër bie në dhjetë ditët e fundit të muajit Ramazan. Nëse 

krahasojmë ajetin: Ne kemi filluar me Shpallje natën Lejletul-Kadër, nga hadithet dhe të gjitha llogaritjet 

kalendarike rezulton se kjo natë ka qenë më 21. Ramazan. 
25 Atë natë Resulullahut  i janë shpallur vetëm pesë ajete të sures El-Alek. 
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Ishte plak i këputur (shumë i moshuar) dhe i verbuar. Hatixhja i tha: “O djalë i 

xhaxhait, dëgjoje tregimin e djalit të vëllait tënd”, e Vereka i tha (Pejgamberit 

O djali i vëllait tim, më trego çka ke parë?” Resulullahu“ :(ملسو هيلع هللا ىلص  ia shpjegoi  ملسو هيلع هللا ىلص

ndodhinë që e kishte përjetuar në shpellën Hira. Vereka e dëgjoi mirë dhe i tha: 

“Ky ka qenë i besuari i Zotit, të cilin Allahu  هلالج لجia ka dërguar edhe Musait. Sikur 

ta kisha fatin të isha i ri, sikur të donte Zoti të jem gjallë, kur populli yt do të të 

dëbojë.” Resulullahu  tha: “Mos, vallë do të më persekutojnë ata?” “Po. Dije   ملسو هيلع هللا ىلص

se asnjeri që ka sjellë diçka, sikurse ti, nuk ka qenë pa armiq. Nëse e pres atë ditë, 

do të të ndihmoj me gjithë zemër.” 

Muhamedi ملسو هيلع هللا ىلص ishte qenie njerëzore si ne. Megjithatë, krijimi nuk njeh një kontrast 

të tillë të madh midis anëtarëve të së njëjtës specie, si ajo që ekziston te njeriu; 

disa prej tyre janë më të lartë se yjet që shkëlqejnë, kurse të tjerë nuk kanë 

asnjëlloj vlere. Megjithatë, të gjithë këta janë qenie njerëzore. Ky kontrast ndodh 

midis njerëzve, që nuk kanë pasur mbështetjen e shpalljes, po kur zgjidhet një 

njeri, kur ndriçohet me rrezet e udhëheqjes dhe mbështetjes hyjnore, si do të jetë 

ai? 

      Ai dërgon engjëjt me Shpallje, me dëshirën e Vet, kujt të dojë prej robërve 

të Tij: “Paralajmëroni se s’ka zot të vërtetë përveç Meje, dhe ruajuni ju prej 

kundërshtimit Tim!” (Nahl-2) 

Nuk kaloi shumë kohë pas kësaj, Veraka vdiq. Edhe shpallja pushoi për një 

kohë.26 

 

Thirrja e fshehtë 

1- Urdhëri i Allahut هلالج لج që Pejgamberi të filloj thirrjen e tij 

Xhabir ibn Abdullah tregon se dëgjoi Pejgamberin ملسو هيلع هللا ىلص duke folur për ndërprerjen 

e Shpalljes me fjalët: “Ndërsa po ecja, dëgjova një zë nga qielli, prandaj 

vështrova lart. Ishte engjëlli që më kishte ardhur në Hira, i cili ishte ulur në një 

fron midis qiellit dhe tokës. Unë isha kaq i frikësuar sa u rrëzova përdhe. Më pas 

u ktheva tek familja ime dhe u thashë: "Më mbuloni! Dhe ata më mbështollën me 

batanije".  

Më pas Allahu  هلالج لجshpalli: “O ti i mbuluar! Ngrihu dhe tërhiqu vërejtjen (duke i 

thirrur); Dhe Zotin tënd madhëroje! Dhe rrobat tuaja pastroji! Dhe largohu 

nga (veprave) të këqijat! Dhe mos ndaj me qëllim që të marrësh më shumë! 

Dhe për hir të Zotit tënd, duro!”.(El Muddeththir 1-7)27 

Resulullahu , në suren El-Muddeththir ka pranuar disa urdhra. Në shikim të 

parë këto urdhra duken si të imëta dhe të parëndësishme. Por, në realitet, ato janë 

 
26 Sahihu-l-Buhari: I/2, 3. Buhariu e ka nxjerrë këtë hadith nga libri “Tefsiri dhe komentimi i ru’jes”. 
27 Hadith i transmetuar nga Bukhariu dhe Muslimi 
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largpamëse dhe qëllimore, me ndikim dhe veprim të madh edhe në njëmendësi 

edhe te njerëzit. 

Këto urdhra të njëpasnjëshëm dhe vendimtarë e lajmëruan Profetin  për 

mbarimin e së shkuarës me ëndrrat e saj, të paqes dhe qetësisë dhe se tani ai ishte 

në prag të një detyre të re, e cila kërkonte vigjilencë, vendosmëri dhe 

paralajmërim. Le ta mbajë mesazhin, le t'i udhëzojë popujt dhe të kërkojë 

mbështetje tek Shpallja, sepse ajo është burimi i mesazhit dhe përforcimi i thirrjes 

së tij. 

 

2- Përmbajtja e thirrjes 

Vetë ajetet përmbajnë mesazhin e transmetimit dhe interpretimit të fesë. Të 

tërhequrit e vërejtjes nënkupton se ekzistojnë veprime në këtë botë, për të cilat 

njeriu do të përgjigjet para Allahut هلالج لج, prandaj njeriut, si krijesë e cila harron, 

gjithnjë duhet t’i tërhiqet vërejtja dhe të përkujtohet, jo për shkak të kësaj bote, 

por për shkak të Ditës së Gjykimit, kur do të jepet llogari. 

Kuptimi thelbësor i ajeteve të sures Muddeththir dhe sureve të ngjashme me të 

mund të nxirret me këtë radhë: 

1. Njëshmëria e Allahut هلالج لج. 

2. Besimi në Ditën e Gjykimit. 

3. Pastrimi i nefsit 

4. T’i lihet Allahut هلالج لج që për të gjitha gjërat, vendimi i Tij të jetë përfundimtar. 

5. Natyrisht, e tërë kjo duhet të vijë pas besimit në mesazhin e Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص, të 

besohet në udhëheqjen e tij bujare dhe në orientimin e tij të drejtë. 

Është me rëndësi të theksohet se fillimi i ajetit përmban thirrjen e lartësuar dhe 

urdhrin e Allahut هلالج لج drejtuar Pejgamberit  ملسو هيلع هللا ىلص, të cilin më së pari ai duhet pranuar. 

Kjo është thirrje, e cila zgjon nga gjumi, nga strukja dhe nga izolimi, në mënyrë 

që të niset në xhihad dhe t’i përvishet punës tejet të rëndë. “O ti i mbuluar! 

Ngrihu dhe tërhiqu vërejtjen!”. 

 

3- Tri vjet në thirrje të fshehtë 

Është e njohur se Meka ka qenë qendër fetare arabe. Në të ndodhej Ka’bja që në 

atë kohë ishte kryeqendër e idhujtarisë dhe politeizmit të të gjithë arabëve. 

Vendosja e fesë së Allahut  هلالج لج ishte çështje që kërkonte vendosmëri, qëndruesh-

mëri dhe vullnet të fortë, që nuk e luhat fatkeqësia e as katastrofa. Mirëpo, urtësia 

e madhe e Allahut هلالج لج qëndron në atë që interpretimi i Shpalljes në fillim të bëhej 
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fshehtazi, në mënyrë që të mos befasohen banorët e Mekes me atë që do t’i 

shqetësonte. 

 

4- Gjenerata e parë 

Është gjë e natyrshme që Resulullahu  mësimin mbi Islamin, së pari ua paraqiti   ملسو هيلع هللا ىلص

njerëzve të vet, familjes dhe shokëve. 

Ai i thirri që ta pasojnë bindjen e tij, pastaj thirri të gjithë ata që njihte mirë dhe 

për të cilët dinte se ishin njerëz të mirë. I thirri ata te të cilët ishte i sigurt se e 

donin Allahun هلالج لج Një, e donin të vërtetën e drejtësinë dhe e njihnin Muhammedin 

 me të gjitha virtytet dhe vetitë e tij. Ata iu përgjigjën thirrjes, jo të gjithë, por ,ملسو هيلع هللا ىلص

ata të cilët kurrë nuk kanë dyshuar në personalitetin madhështor dhe në fjalën e 

Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص.  

Në rend të parë ishte Hatixhja, radijAllahu هلالج لجanha, bashkëshortja e tij, nëna e 

besimtarëve, e pastaj shërbëtori i tij Zejd b. Harith28, mandej Ali b. Ebu Talibi 

dhe kushëriri i tij dhe shoku i tij besnik Ebu Bekër Es-Siddiku. Ky grup i vogël, 

i përbërë prej katër krijesave më të dashura, e pranuan Islamin në ditët e para të 

veprimit të Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص, si Pejgamber i Allahut 29.  هلالج لج 

Pas pranimit të Islamit, Ebu Bekri r.u fillon aktivitetin e vet në përhapjen e 

Islamit. Ishte person i përshtatshëm, i dashur te populli dhe shumë i nderuar, për 

shkak të mirësjelljes së tij. Njerëzit kërkonin këshilla nga ai, sepse ishte i ditur 

dhe me eksperiencë të madhe. Ky filloi të thërriste në Islam ata që njihte mirë, 

me të cilët shoqërohej dhe tek të cilët kishte besim. Prej tij e pranojnë Islamin: 

Uthman Ibni Affan, Zubejr Ibni El-Avami, AbdurRahman bin Avfi, Sa’d b. Ebi 

Vekkas dhe Talha b. Ubejdullah. Ky grup prej tetë vetash qe pararoja e parë që 

do t’u printe të tjerëve, që e pranuan Islamin qysh në agim. 

Ndër muslimanët e parë është edhe Bilal bin Rebah - abisinasi, e pastaj pasojnë: 

sekretari i këtij umeti30 Ebu Ubejde Amir bin El-Xherrah, Ebu Seleme, El-Erkam 

b. Ebi-l-Erkam, Uthman b. Ma’dhun dhe dy vëllezërit e tij Kudame dhe 

Abdullahu, pastaj, Ubejdeh b. El-Harith, Se’id b. Zejd El-Adevijji dhe gruaja e 

tij Fatimja, apo motra e Umer b. Hattabit, Habab b. El-Eret, Abdullah b. Mes’ud, 

Hudhejfe dhe disa të tjerë. Këta kanë qenë muslimanët e parë, njerëz nga të gjitha 

familjet kurejshite.  

 
28 Zejdi ka qenë i robëruar. Hatixhja radijAllahu anha e liron dhe ia dhuron Resulullahut . Babai dhe xhaxhai 

i tij erdhën për ta marrë dhe për ta dërguar në shtëpinë e tyre, por ai zgjodhi të mbetet te Resulullahu , i cili 

e adoptoi sipas zakonit të arabëve. Zejdin e quanin Zejdi i biri i Muhammedit gjersa erdhi Islami, i cili e anu-

loi këtë zakon. 
29 Rahmetun li-l-Alemin: I/50. 
30 Këtë ofiq e përmend Buhariu në Sahihun e vet në kapitullin - kryepari Ebu Ubejde b. El-Xherrah: I/530. 
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Ibni Is’haku thotë: “Pastaj populli filloi të pranojë Islamin, edhe meshkujt edhe 

femrat, kështu që në Meke filloi të flitet për Islamin.”31 Të gjithë njerëzit e 

përmendur e pranuan fshehurazi Islamin. Resulullahu  takohej me ta në vendet   ملسو هيلع هللا ىلص

e caktuara dhe ua kumtonte Islamin larg syve të botës. Misioni i tij ende ka qenë 

misioni i thirrjes së fshehtë individuale në Islam. 

Pas zbritjes së ajeteve të para të sures El-Muddeththir, Shpallja ka vazhduar 

rregullisht. Shpalleshin ajete të shkurta të sureve të ndryshme, si dhe të një sureje 

të vetme. Kuptimi i përgjigjej tërësisht kohës dhe mesit. Domethënia ishte 

madhështore, e ngrohtë, e kuptueshme dhe e pranueshme, kurse si detyrë 

themelore kishin edukimin dhe përgatitjen e vetë njeriut të bëhet besimtar i vër-

tetë. Ka pasur edhe ajete të tilla që tregonin pavlefshmëritë e cilësive jonjerëzore, 

prej të cilave duhej larguar në këtë botë. Shumë sish e përshkruanin Xhenetin dhe 

bukuritë e tij, si dhe Xhehenemin me të gjitha tmerret e tij, në mënyrë të 

hollësishme dhe të saktë, sikur t’i kishe para sysh. E tërë ajo që është shpallur, 

pasqyronte një atmosferë krejtësisht tjetër nga ajo në të cilën jetonte njerëzimi 

asokohe. 

 

5- Namazi 

Nga urdhrat e parë, që janë shpallur në fillim të zbritjes së Shpalljes, ka qenë edhe 

urdhri për faljen e namazit. 

Mukatil b. Sulejmani thotë: “Allahu هلالج لج  në fillim të Islamit ka caktuar namazin 

prej dy rekatesh ditën dhe dy rekate natën.” Këtë e vërteton ajeti: “Dhe Zotin 

tënd madhëroje dhe lavdëroje në fund dhe në fillim të ditës.” (Hud: 55) 

Ibni Haxheri thotë: “Dihet me siguri se Resulullahu  është falur para Isra’asë, 

po ashtu dhe shokët e tij, as’habët.” 

Harith b. Usame na tregon përmes Ibni Luhej’ah me anë të Zejd b. Harithit: “se 

në fillim të Shpalljes, Resulullahut ملسو هيلع هللا ىلص i ka ardhur Xhibrili dhe e ka mësuar të 

marrë abdest, pastaj, kur e ka kryer abdestin, ka marrë një grusht ujë dhe me të 

ka stërpikur pjesën e turpshme të trupit.” Në hadithin e Ibni Abbasit thuhet: “Ky 

ka qenë nga urdhrat e parë.”32 

 

 

 

 

 
31 Siretu Ibni Hisham: I/262. 
32 Muhtesar Siretu-r-Resul nga En-Nexhdi, f. 88. 
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Shfaqja e thirrjes 

 

1- Publikimi i mesazhit 

Kishin kaluar tre vjet, e puna e Pejgamberit   ملسو هيلع هللا ىلص në Islam ende bëhej fshehurazi dhe 

individualisht. Në këtë periudhë ishte formuar një grup besimtarësh, të 

mbështetur në vëllazëri dhe në ndihmën e ndërsjellë, me detyrë që ta interpretonin 

e ta përhapnin fenë islame, gjithashtu të punonin në konsolidimin e forcimin e 

saj. 

Pastaj Allahu هلالج لجe urdhëroi Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص me Shpallje, që t’ua shpallte 

kurejshëve fenë, që t’u kundërvihej gënjeshtarëve të tyre dhe të vërsulej në idhujt 

e tyre. 

Allahu هلالج لج u, në lidhje me thirrjen publike në Islam, urdhëroi: “Dhe paralamëroje 

farefisin tënd më të afërt.” (Esh-Shuara: 214). Surja, në të cilën gjendet ky ajet, 

quhet Esh-Shu’ara, aty më parë përmendet rrëfimi mbi Musanë alejhi selam. 

 

Pas zbritjes të ajetit: “Dhe paralajmëroje farefisin tënd më të afërm!” 

Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص   më së pari u bëri thirrje fisit Benu Hashim apo hashimitëve, të 

cilët iu përgjigjën kësaj thirrjeje, por iu përgjigjën edhe disa anëtarë të fisit Benu 

Muttalib b. Abdi Menaf. Gjithsej ishin dyzet e pesë njerëz. Ebu Lehebi qe më i 

shpejtë se Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص e tha: “Ja, këta janë xhaxhallarët dhe djemtë e xhaxha-

llarëve të tu, e ti fol. Hiqu fjalëve boshe dhe dije se nuk ke kurrfarë të drejte mbi 

këtë popull arab, unë këtu kam më tepër të drejtë se ti. Mos prek në farefisninë e 

babait tënd! Nëse vazhdon me atë që ke filluar (me thirrje), ata do ta kenë shumë 

të lehtë të të braktisin. Me këtë do t’i ndihmojnë edhe arabët e tjerë. Nuk njoh 

askënd tjetër që i ka shkaktuar farefisit të vet më tepër dëm se ti.” 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص heshti gjatë gjithë kohës dhe në këtë tubim nuk e tha atë që 

dëshironte. Andaj i thirri për të dytën herë. Kur erdhën, u tha: 

“Falënderimi i qoftë Allahut هلالج لج, Atë e lavdëroj dhe tek Ai mbështetem. Atë e besoj, 

tek Ai kërkoj strehim dhe dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut هلالج لج, Një të 

Vetmit, i Cili nuk ka shok.” Pastaj tha: 

“Udhëheqësi nuk guxon ta gënjejë popullin e vet, pasha Allahun هلالج لج, përveç të Cilit 

nuk ka zot tjetër, unë jam pejgamber i Allahut هلالج لج, i juaji veçanërisht, e i të gjithë 

njerëzve përgjithësisht. Pasha Allahun هلالج لج, të gjithë ju do të vdisni, sikurse bini të 

flini, dhe të gjithë do të ringjalleni, sikurse zgjoheni nga gjumi. Dhe gjithsesi do 

të jepni llogari për veprat tuaja, kurse shpërblimi do të jetë ose Xhenneti i 

përhershëm ose zjarri i përhershëm.” Ebu Talibi tha: “Ne kemi nevojë për 

ndihmën tënde, jemi gati të pranojmë këshillën tënde, ne më së tepërmi të besoj-

më, ja këtu, së bashku është tërë fare-fisnia e babait tënd, edhe unë jam njëri prej 
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tyre, edhe pse nuk do të jem i pari që do të pranoj atë që dëshiron ti, por shko dhe 

bëj ashtu si të është urdhëruar! Për Zotin, unë do të të mbroj ashtu siç të kam 

mbrojtur gjer më tani. Porse unë ende nuk jam gati ta braktis besimin e Abdul 

muttalibit.” 

Ebu Lehebi tha: “Kjo, për Zotin, është turp, pengojeni deri sa nuk e kanë penguar 

të tjerët!” Ebu Talibi tha: “Për Zotin, ne do ta mbrojmë atë sa të jemi gjallë!”33 

 

2-Reagimi i Kurejshëve 

Pas premtimit të Ebu Talibit se do ta mbronte deri sa të ishte gjallë, Allahu  هلالج لج 

zbriti Shpalljen. Një ditë Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص shkoi në Safa dhe i alarmoi me zë të lartë. 

Kurejshët u mblodhën rreth tij. Atëherë i thirri që ta besonin Allahun هلالج لج Një, 

Pejgamberin e Tij dhe Ditën e Gjykimit. Buhariu transmeton një pjesë të kësaj 

ngjarjeje nga Ibni Abbasi, i cili thotë: “Kur u shpall: “Dhe paralajmëroje 

farefisin tënd më të afërm”, Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص u ngjit në Safa dhe filloi të thërriste: 

“O pasardhësit e Fihrit! O pasardhësit e Adit! O kurejshitë!”, dhe kështu me 

radhë, derisa u tubuan ata. Disa nuk mundën t’i përgjigjeshin thirrjes së tij, 

prandaj dërgoi dikë që t’i lajmëronte se cilët ishin ata. Erdhi Ebu Lehebi, erdhën 

edhe kurejshët. Resulullahu  tha: “Çfarë mendoni, po t’ju thosha se në luginë    ملسو هيلع هللا ىلص

gjendet kalorësia e cila do t’ju sulmojë, a do të më kishit besuar?” Ata u 

përgjigjën: “Ne do të besonim, se ti kurrë nuk na ke gënjyer.” “Atëherë”, - ai tha, 

- “dijeni se unë jam i dërguar te ju që t’ju tërheq vërejtjen për vuajtjet e rënda 

dhe ndëshkimin që ju pret.” Ebu Lehebi tha: “Të shkoftë huq pjesa e mbetur e 

ditës! A për këtë na ke ftuar? Allahu هلالج لجatëherë shpalli: 

“Le të shkatërrohet Ebu Lehebi dhe u shkatërrua.”34 

Muslimi transmeton pjesën e dytë të kësaj ngjarjeje nga Ebu Hurejra, i cili thotë: 

“Atëherë kur Allahu هلالج لجshpalli: “Dhe paralajmëroje farefisin tënd më të afërm”, 

Resulullahu  ,iu drejtua çdonjërit që ishte i pranishëm e u tha: “O kurejshitë   ملسو هيلع هللا ىلص

shpëtoni veten nga zjarri! Oj Fatime, e bija e Muhammedit, shpëtoje veten nga 

zjarri. Pasha Allahun هلالج لج, unë nuk mundem të bëj asgjë për ju tek Allahu هلالج لج u, 

përveç që jemi të lidhjes amnore, dhe që do ta informoj Atë për këtë lidhje 

fisnore.”35 

Kjo formë e të drejtuarit, me zë të fuqishëm dhe të depërtueshëm, është mënyra 

më e mirë që të kumtohet lajmi dhe paralajmërimi. Resulullahu  u ka shpjeguar   ملسو هيلع هللا ىلص

njerëzve më të afërm se pranimi i Shpalljes dhe pranimi i tij si Pejgamber, është 

çështje jetësore e ndërlidhjes mes tij dhe atyre. “Asabijja” fisnore, lojaliteti i 

 
33  Ibnu-l-Ethir - Fikhu-s-Sira, f. 77-78. 
34 Sahihu-l-Buhari: II/702, 743 dhe te Muslimi: I/114. 
35 Sahihu-l-Muslim: I/114; Sahihu-l-Buhari: I/385, II/702; dhe Mushkatu-l-Mis’habi: II/640. 
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verbër, të cilit i përmbaheshin arabët, nuk është kurrgjë dhe së shpejti do të 

zhdukej në ufmën e këtij paralajmërimi që ka ardhur nga Allahu هلالج لج u. 

Ibni Is’haku thotë: “Një grup kurejshitësh të dalluar, vajtën tek Ebu Talibi dhe i 

thanë: “O Ebu Talib, nipi yt është duke i sharë zotat tanë, turpëron besimin tonë, 

i rrënon ëndrrat tona, i përqesh të parët tanë, prandaj, ose pengoje, ose largohu 

nga rruga jonë, ngase edhe ti mendon dhe beson si ne. Pra, ta ndalim atë bash-

kërisht.” Ebu Talibi i qetësoi me fjalë të mira dhe me përgjigje të njerëzishme, e 

ata u kthyen në shtëpitë e tyre. Ndërsa Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص vazhdoi interpretimin e fesë 

së Allahut هلالج لج, duke bërë thirrje në Islam. 

 

Kur kurejshët panë se Muhammedin  nuk mund ta pengonte asgjë nga   ملسو هيلع هللا ىلص 

interpretimi i fesë së re dhe përhapja e saj, filluan përsëri të mendojnë për 

mënyrën e pengimit të veprimtarisë së Pejgamberit  dhe të as’habëve të tij. Për   ملسو هيلع هللا ىلص

këtë qëllim caktuan disa metoda, për të cilat do të bëjmë fjalë tani: 

1. Ironia, qesëndia, tallja, shpotia dhe përgënjeshtrimi ishin mjetet e para që 

përdornin kundër muslimanëve. Filluan t’i poshtërojnë me emra fyes, kurse 

Resulullahun  ,e akuzonin rëndë, duke thënë se ishte i marrë. Përkitazi me këtë  ملسو هيلع هللا ىلص

Allahu  هلالج لجthotë: “Ata thanë: “O ti, që të është shpallur Kur’ani, ti je me të vërtetë 

i marrë!” (El-Hixhër: 6). 

Këta kanë qenë prej atyre për të cilët Kur’ani thotë: “Mëkatarët qeshnin me ata 

që besonin; kur kalonin pranë tyre njëri-tjetrit ia bënin me sy, e kur ktheheshin 

te familjet e tyre, ata argëtoheshin në formë tallëse; ata kur i shihnin besimtarët 

thoshin: Këta, me të vërtetë, kanë humbur. Kurse Ne nuk i caktuam ata për 

kujdestar të besimtarëve.” (Er-Rum: 29-33). 

2. Shtrembërimi i mësimit të Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص, shkaktimi i dyshimit, agjitacionet e 

rrejshme, përhapja e fjalëve të pabaza rreth këtij mësimi dhe rreth personalitetit 

të Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص. Duke e tepruar në të gjitha këto, në mënyrë që njerëzve të mos 

u mbetej kohë të mendonin për këtë fe. Ata për Kur’anin thoshin: 

“Dhe thanë: “Këto janë përrallat e popujve të lashtë; të cilat i ka kopjuar e i 

lexohen atij mëngjes e mbrëmje.” (El-Furkan -5) 

Për Resulullahun  thoshin: “Çfarë ka ky Pejgamber? Ha ushqim dhe shëtit   ملسو هيلع هللا ىلص

nëpër tregje.” (El-Furkan: 7). 

3. E kundërshtonin Kur’anin me trillimet e popujve të lashtë, që me këto t’i 

zbavitnin njerëzit për t’i larguar nga mësimi i Kur’anit. Ata thonë se En-Nadr b. 

Harithi, në një rast u ka thënë kurejshëve: “O njerëz! Ju ka mbërthyer një situatë 

që nuk keni pasur rast ta hasni gjer më tani. Muhammedi është rritur në mesin 

tuaj. Ka qenë fëmija më i mirë prej jush, më i dëgjueshmi dhe më i sinqerti nga 

të gjithë ju. Ka qenë personi më i besueshëm ndër ju. Kështu ka jetuar gjer në 
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pjekurinë e tij. Atëherë ai ju erdhi me këtë Shpallje, e ju thatë: Magjistar! Jo, për 

Zotin, ai nuk është magjistar, ne kemi pasur rast të shohim magjistarë të 

ndryshëm dhe të njihemi me punët e tyre. Mandej thatë: Shortar! Jo, për Zotin, 

ai nuk është kurrfarë shortari. Ne i kemi parë shortarët, e dimë se ç’punojnë, dhe 

e dimë se në ç’mënyrë pëshpëritin disa fjalë të rimuara. Pastaj thatë se është poet. 

Jo, për Zotin, ai nuk është as poet. Ne e dimë se ç’është poezia, i kemi dëgjuar 

dhe i kemi njohur të gjitha llojet e poezisë. Më në fund thatë se është i çmendur. 

Për Zotin, as i tillë nuk është. Ai nuk është person i pakujdesshëm, i cili nuk di se 

ç’bën e ç’flet. O kurejshitë, kontrollojeni veten. Për Zotin, juve ju është dërguar 

një gjë madhështore dhe ju ka ndodhur një ngjarje madhështore, por nuk jeni të 

vetëdijshëm për këtë.” 

Pas kësaj, En-Nadri vajti në Hira dhe atje mësoi mënyrën e të folurit të mbretërve 

persianë, të folurit e Rustemit dhe Sfenddijarit, dhe, kur dëgjoi fjalimin e 

Muhammedit  dhe u tërhiqte هلالج لج  në tubime, ku përmendte emrin e Allahut   ملسو هيلع هللا ىلص

vërejtjen njerëzve në ndëshkimet e Tij, ai tha: “Për Zotin, as unë nuk flas më 

dobët se Muhammediملسو هيلع هللا ىلص.” Mandej rrëfente për mbretërit e Persisë, Rustemin dhe 

Sfenddijarin, e thoshte: “Për çka është fjalimi i Muhammedit  ?më i mirë se imi   ملسو هيلع هللا ىلص 

Këtë assesi nuk e kam të qartë.”36 

Ibni Abbasi, në favor të kësaj, na tregon se En-Nadri kishte blerë disa këngëtare 

- robëresha, dhe kur dëgjonte se ndonjë anonte nga Resulullahuملسو هيلع هللا ىلص, e thirrte në 

shtëpinë e vet dhe detyronte njërën prej këngëtareve që ta ushqente dhe t’i jepte 

pije, pastaj të këndonte dhe të luante aq gjatë, derisa në zemrën e tij nuk mbetej 

asnjë gjurmë e Islamit. Për të Allahu هلالج لجka shpallur: 

“Po, ka njerëz të cilët blejnë tregime dëfryese, me qëllim që t’i largojnë njerëzit 

prej rrugës së Allahut هلالج لج pa pasur kurrfarë fakti dhe për t’i marrë ato (ajetet e 

Allahut هلالج لج) si tallje. Ata me siguri i pret dënimi i turpshëm.” (Lukman: 6)37 

4. Kërkesa e kurejshëve për të gjetur një mesatare të përbashkët mes mësimit 

paraislamik dhe islamik, me kusht që idhujtarët t’i braktisnin disa nga bindjet e 

tyre dhe disa manifestime religjioze, por edhe Pejgamberi  t’i braktiste disa   ملسو هيلع هللا ىلص 

parime islame. Këtë më së miri e shpjegon Kur’ani: 

“Ata dëshirojnë që ti të bësh kompromis me ta (në fe).” (El-Kalem: 9). 

Ibni Is’haku transmeton duke u thirrur në një varg transmetuesish, e thotë: 

“Një ditë, ndërsa Resulullahu  bënte tavaf rreth Ka’bes, i dolën përpara Esed   ملسو هيلع هللا ىلص

b. Abdul-Uzzaji, El-Velid b. Mugire, Umejje b. Halefi dhe El-As b. Vail Es-Sehmi, 

kryeparët e popujve të vet, dhe i thanë: 

 
36 Ibni Hisham: I/299, 300, 358; Tefhimu-l-Kur’ani: IV/8, 9; Muhtesar Siretu-r-Resul nga Nexhdi, f. 117 dhe 

188. 
37 Tefhimu-l-Kur’ani: IV/9. 
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“O Muhammed, hajde të besojmë në atë që beson ti, kurse ti beso në atë që 

besojmë ne, të bashkohemi ne dhe t’i bashkojmë fetë tona. Nëse feja jote është më 

e mirë se feja jonë ne do ta pranojmë atë, por nëse kjo e jona është më e mirë se 

e jotja, atëherë ti pranoje tonën.” 

Asokohe Allahu  هلالج لجi Lartësuar shpalli: 

“Thuaj: O jobesimtarë! Unë nuk adhuroj atë çka adhuroni ju. Por as ju nuk 

adhuroni Atë që adhuroj unë. Unë nuk jam adhurues i atyre që ju i adhuroni. 

Por as ju nuk jeni adhurues të Atij që adhuroj unë. Ju keni fenë tuaj, kurse unë 

kam fenë time!” (El-Kafirun: 1-6).38 

Në këtë mënyrë Allahu  هلالج لجpërfundoi shantazhin e tyre cinik dhe qesharak, me këtë 

zgjidhje të qartë dhe të saktë.  

 

3- Hixhreti (Shpërngulja) i parë në Abisini 

Torturat ndaj muslimanëve kanë filluar në gjysmën ose në fund të vitit të katërt 

të pejgamberisë. Torturimi, edhe pse i rëndë, ende nuk kishte karakter të 

përgjithshëm. Në vitin e pestë të pejgamberisë, torturat, dhunimet, nga dita në 

ditë, nga muaji në muaj, bëheshin më të mëdha dhe më të ashpra. 

Kjo zgjati deri në gjysmën e këtij viti, kur muslimanëve u ndalohej banimi në 

Meke. Muslimanët këshilloheshin që të gjenin ndonjë mënyrë për të shpëtuar disi 

nga ky zullum i madh. Në këtë çast vendimtar për muslimanët, Allahu هلالج لج  shpalli 

suren “El-Kehf” si përgjigje ndaj mushrikëve në pyetjet që i bënin Pejgamberit 

 u ofronهلالج لج Ndërkaq, kjo sure përmban tri rrëfime kur’anore, në të cilat Allahu .ملسو هيلع هللا ىلص

muslimanëve këshilla me përmbajtje të pasur dhe të rëndësishme. 

Rrëfimi për grupin nga “Shpella” parapëlqen hixhretin nga qendra e pabesisë dhe 

e armiqësisë, për shkak të intrigave dhe fitneve të mundshme kundër Islamit. I 

Lartësuari thotë: 

“Kur t’i braktisni ata dhe idhujt që adhurojnë, përveç Allahut هلالج لج, strehohuni në 

shpellë, se Zoti juaj do t’ju begatojë ju nga mëshira e Tij dhe do t’ju përgatisë 

për veprën tuaj, atë nga e cila do të keni dobi” (El-Kehf: 16). 

Resulullahu  ,ishte njoftuar se Nexhashiu, mbreti i Abisinisë, është njeri i drejtë   ملسو هيلع هللا ىلص

dhe se në vendin e tij të gjithë njerëzit trajtoheshin njësoj, pa marrë parasysh 

racën, përkatësinë kombëtare dhe atë klasore. Askush nuk ishte i nënshtruar në 

atë vend. Për këtë arsye i urdhëroi muslimanët që të shpërnguleshin në Abisini 

dhe ta ruanin besimin e vet nga turbullirat. 

Në muajin rexheb, të vitit të pestë të pejgamberisë, grupi i parë i as’habëve u 

shpërngul në Abisini. Grupi përbëhej prej dymbëdhjetë meshkujsh dhe katër 

 
38 Ibni Hisham: I/362. 
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grash dhe udhëhiqte Uthman b. Affani me bashkëshorten e tij Rukijen, vajzën e 

Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص. Për këta dy, Pejgamberi  ka thënë: “Këta dy janë familja e parë   ملسو هيلع هللا ىلص

që e kanë bërë Hixhretin  në rrugën e Zotit, pas Ibrahimit dhe Lutit.”39 

Në rrugë u nisën natën vonë që të mos i shihnin dhe të mos i pengonin kurejshët. 

Vajtën në bregun e detit të Kuq dhe nga porti Shu’ajbet, me dy anije tregtare, 

kaluan detin dhe mbërritën në Abisini. Kurejshët assesi nuk mund të qetësoheshin 

për këtë mashtrim, andaj u nisën gjurmëve të tyre, por kur arritën në bregun e 

detit të Kuq, muslimanët tanimë e kishin kaluar atë. Në Abisini u pranuan si 

mysafirë të mirëseardhur.40 

Një ditë, në muajin ramazan të të njëjtit vit, Resulullahu  shkoi në Harem të   ملسو هيلع هللا ىلص

Ka’bes. Aty takoi një grup të madh kurejshitësh, të përbërë nga paria dhe 

zotërinjtë. Ai u ndal para tyre dhe filloi të recitonte suren En-Nexhm. Kjo gjë i 

befasoi të gjithë ata, sepse gjer atëherë kurrë nuk i kishin dëgjuar fjalët e Allahut 

 Mënyra e tyre e të folurit ka qenë e përditshme, komunikimi reciprok dhe .هلالج لج

këshillimi bëhej me fjalët: 

“Mos e dëgjoni këtë Kur’an, por flisni me zë të lartë për ta mundur atë!” 

(Fussilet: 26). 

Pasi i befasoi recitimi melodik i kësaj sureje, dhe fjala e Allahut هلالج لج i befasoi 

shqisat e dëgjimit të tyre me domethënie madhështore, ata harruan plotësisht se 

në çfarë situate gjendeshin. Të gjithë ishin kthyer nga Muhammedi  dhe e   ملسو هيلع هللا ىلص

dëgjonin me vëmendje. Mendja e tyre ishte e përqendruar tërësisht në atë që 

dëgjonin, gjersa Muhammedi  :erdhi në fund të sures me fjalët që i hapin zemrat   ملسو هيلع هللا ىلص

“Pra, bëni sexhde për Allahun هلالج لج dhe adhuroni (Atë)!” (En-Nexhm: 62). Pastaj 

bëri sexhde. 

Gjatë tërë kohës askush nuk luajti nga vendi, në realitet, bukuria e së vërtetës ua 

kishte zbutur inatin në shpirtrat e tyre, shpirtrat e përqeshësve kryelartë, prandaj 

nuk mundën të rezistonin, por edhe ata i bënë sexhde Allahut 41.هلالج لج U penduan kur 

kuptuan se madhështia e fjalës së Allahut هلالج لج i bëri që zotërillëku dhe paria e tyre 

të binin me fytyrë përtokë. Me këtë gjest do t’u shkonte kot i tërë mundi që kishin 

bërë gjatë një viti e gjysmë, andaj i kaploi frika nga njerëzit që e kishin parë këtë, 

por edhe prej atyre që do ta dëgjonin. 

Lajmi për këtë ngjarje arrin te muhaxhirët në Abisini, por me një petk krejt tjetër 

nga ajo e vërteta. Ata kujtojnë se kurejshët e kanë pranuar Islamin, andaj 

përgatiten për kthim, dhe në muajin shevval po atë vit nisen për në Meke. Një orë 

 
39 Muhtesar Siretu-r-Resul nga Abdullah b. En-Nexhdi, f. 92, 93; Zadu-l-Me’ad: I/24; Rahmetun li-l-Alemin: 

I/61. 
40 Rahmetun li-l-Alemin: I/61; Zadu-l-Miad: I/24. 
41 Për këtë tregon Buhariu në kapitullin mbi sexhden në një version pak më të shkurtër nga Ibni Mes’udi dhe 

Ibni Abbasi. Të shikohet kaptina “Sexhdetu-n-Nexhm”, kaptina “Sexhda e muslimanëve dhe mushrikëve”: 

I/146 dhe kaptina “Çka ka përjetuar Pejgamberi dhe muslimanët nga mushrikët”: I/543. 
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larg Mekes kuptuan të vërtetën e kësaj ngjarjeje, andaj disa prej tyre përsëri u 

kthyen në Abisini, e të tjerët hynë në Meke fshehtazi, a nën mbrojtjen e dikujt.42 

 

4- Hixhreti (Shpërngulja) i dytë në Abisini 

Hixhreti i dytë ka qenë shumë më i vështirë sesa ai i pari. Tani kurejshët ishin 

shumë më të kujdesshëm, prandaj vendosën t’i pengonin muslimanët, por 

muslimanët përsëri qenë më të shpejtë se ata. Allahu هلالج لجua lehtësoi rrugën dhe 

kaluan në Abisini, në vendin e mbretit Nexhashi, para se t’i arrinin kurejshët. 

Kësaj radhe u shpërngulën 83 meshkuj dhe 18 ose 19 gra.43 

 

5- Islami i Hamzës dhe Umerit 

Në ato kohë aq të vështira, gjersa retë e errësirës shpërndanin shpirtligësinë e vet 

në të gjitha anët, ndriti një rreze drite e cila i gëzoi pa masë të rrezikuarit dhe ua 

ndriçoi rrugën. Ky ishte kalimi i Hamzës në Islam, Hamza i biri i Abdulmuttalibit. 

Ky u bë musliman nga fundi i vitit gjashtë të pejgamberisë. Shumica e 

historianëve mendojnë se kjo ka ndodhur në muajin dhul hixhxhe. Gjithsesi ka 

ekzistuar një shkas për këtë ngjarje të ndritshme. 

Një herë Ebu Xhehli, duke kaluar pranë Resulullahut ملسو هيلع هللا ىلص në Safa, e sulmon atë me 

fjalë të rënda. Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص nuk përgjigjet, e ai e godet me gur në kokë, saqë i 

rrodhi gjak. Pastaj Ebu Xhehli kthehet dhe shkon në ndejë me kurejshët e tjerë 

para Ka’bes, dhe ulet mes tyre. 

Në Safa qëndronte robëresha e Abdullah b. Xhedanit dhe pa se çka ndodhi. Pas 

pak atypari kalon Hamza, i cili po kthehej prej gjuetisë, duke mbartur harkun e 

vet. Ajo i tregon se ç’kishte bërë Ebu Xhehli. Hamza hidhërohet shumë - e ishte 

njeriu më i famshëm dhe më i guximshëm i kurejshëve - dhe niset nga Ka’bja me 

vrap. Askund nuk u ndal derisa arriti para Ebu Xhehlit, aty, në mesxhidin e 

Ka’bes, qëndroi mbi kokën e tij dhe thërriti: “O njeri i pagdhendur, ti je duke 

ofenduar dhe duke sulmuar nipin tim, e unë i takoj së njëjtës fe sikurse edhe ai!” 

Pastaj e goditi me hark në fytyrë aq fort, saqë i bëri një shenjë. Njerëzit nga 

familja e Benu Mahzumit qëndruan në anën e Ebu Xhehlit, kurse ata të Benu 

Hashimit, në anën e Hamzës. Ebu Xhehli tha: “Lëreni Ebu Amarin - Hamzën, unë 

e kam sulmuar keq nipin e tij.”44 

Islami i Hamzës, në momentin e parë, ishte nga inati. Ka qenë njeri që nuk mund 

ta duronte më padrejtësinë, prandaj edhe reagoi aq ashpër. Por Allahu هلالج لجmenjëherë 

 
42 Tefhimu-l-Kur’ani: V/188; Zadu-l-Miad: I/24, II/44; Hishami: I/364. 
43 Zadu-l-Me’ad: I/24; Rahmetun li-l-Alemin: I/61. 
44 Muhtesar Siretu-r-Resul nga Abdul-Vehhabi, f. 66; Rahmetun li-l-Alemin: I/68; Ibni Hisham: I/291, 292. 
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ia ndriçoi shpirtin dhe mendjen, e ai fuqishëm e përqafoi fenë, kurse muslimanët 

fituan një shok me të cilin mburreshin shumë.45 

Në atë kohë ndriti edhe një rreze drite dhe ndihmoi shpërndarjen e errësirës. Kjo 

ishte një dritë më e shndritshme, sikurse vetëtima në natën me stuhi, e cila nuk 

shuhet shpejt si ajo, por vazhdon edhe më të shndrisë dhe të ndriçojë mjedisin e 

vet. 

Kjo dritë e dytë në Islam ishte Umeri. Umer b. El-Hattabi e pranoi Islamin në 

muajin dhul hixhxhe të vitit gjashtë të pejgamberisë,46 vetëm tri ditë pas Islamit 

të Hamzës.47 Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص tanimë i ishte lutur Allahut  هلالج لج që Umeri të pranonte 

Islamin. Tirmidhiu transmeton nga Ibni Umeri një hadith, që e klasifikon në 

sahih, të cilin po ashtu Taberaniu e transmeton nga Ibni Mes’udi dhe Enesi, që 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “O Allahu  هلالج لجim, ndihmoje Islamin me njërin prej këtyre 

dyve, i cili është më i dashur për Ty: me Umer b. Hattabin ose me Ebu Xhehl b. 

Hishamin.” Më i dashuri pra për Allahun هلالج لج   ka qenë Umeri. 

Pas studimit të të gjitha versioneve që flasin për kalimin e Umerit në Islam, mund 

të konkludohet se feja Islame në zemrën e tij ka zënë vend gradualisht, por sigurt. 

Para se ta paraqesim këtë, të themi diçka për virtytet dhe ndjenjat e Umerit. 

Umeri ka qenë i njohur për mprehtësinë në të folur dhe me lëvizje energjike. 

Shpeshherë muslimanët kanë përjetuar nga ai hidhërime, mirëpo në realitet ka 

qenë person te i cili përziheshin ndjenja të ndryshme. I çmonte shumë zakonet e 

të parëve të tij, e nga ana tjetër ia kishte ënda kënaqësitë e kësaj bote, verën dhe 

lojërat. Mahnitej me qëndrueshmërinë e muslimanëve në besimin e tyre të ri dhe 

me vullnetin e tyre të fuqishëm për të vazhduar, pa marrë parasysh se në çfarë 

pengesash hasnin. Edhe vetë vihej në situata të dyshimta përkitazi me fenë e tij 

dhe mendonte se Islami ishte feja më e mirë nga të gjitha të tjerat. Kështu zgjati 

derisa ajo mbizotëroi tek ai. Këto janë fjalët e El-Gazaliut.48 

 

6-Bojkoti gjithëpërfshirës 

Kurejshëve u ndodhën katër ngjarje të paharrueshme brenda një kohe shumë të 

shkurtër, dhe atë vetëm për katër javë. Hamza pranoi Islamin, pastaj këtë e bëri 

Umeri, pastaj Muhammedi  refuzoi pazarllëkun e tyre rreth fesë islame dhe më  ملسو هيلع هللا ىلص

në fund vendimi i përbashkët i benu hashimitëve dhe benu abdul muttalibëve, i 

besimtarëve dhe jobesimtarëve, për ta mbrojtur dhe për ta përkrahur 

Muhammedin  . ملسو هيلع هللا ىلص

 
45 Muhtesar Siretu-r-Resul nga En-Nexhdi, f. 101 
46 Tarihu Umer b. El-Hattab nga El-Xhevzi, f. 11. 
47 Në lidhje me këtë më vonë do të pasojë hadithi. 
48 Fikhu-s-Sire, f. 92, 93. 
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Mushrikët ishin të shqetësuar, të hutuar dhe të habitur. Nuk dinin se çka duhej 

bërë. Nëse e mbytnin Muhammedin  në luginën e Mekes do të derdhej shumë   ملسو هيلع هللا ىلص

gjak për shkak të tij. Kjo mund të rrezikonte edhe më tepër ata dhe fenë e tyre, 

prandaj për një kohë të shkurtër hoqën dorë nga vrasja e Muhammedit ملسو هيلع هللا ىلص. Por së 

shpejti do t’i shohim me marifetllëqe të reja dhe me tortura të llojit tjetër. 

Kurejshët u tubuan në shpatet pjellore të fisit Benu Ken’aneh dhe u përbetuan 

kundër familjeve Benu Hashim dhe Benul Muttalib. Vendosën që të mos 

martoheshin me ta, të mos tregtonin, të mos flisnin me ta derisa të dorëzonin 

Muhammedin  për ta mbytur. Ata e shkruajtën kontratën në një letër, duke   ملسو هيلع هللا ىلص

shtuar se ata kurrë nuk do lidhnin paqe me benu hashimitët, dhe që të mos i 

kaplonte përsëri ndjenja e mëshirës për çka edhe do të abstenonin nga vrasja. 

Pas nënshkrimit të këtyre vendimeve të rëndësishme për kurejshët, fletën e varën 

në brendi të Ka’bes, kurse benu hashimitët, benu muttalibët, të gjithë me radhë, 

përveç Ebu Lehebit, i dërguan në izolim. Këtë e bënë më një muharrem të vitin 

shtatë të pejgamberisë, kurse vendi i izolimit ishte Shi’b - pronë e Ebu Talibit. 

 

Pasi fqinjët përforcuan kufijtë e vendit të rrethuar “Shi’b Ebu Talib”, atëherë 

ndërprenë çdo kontakt me të izoluarit. Ndaluan të hynte ushqim në Meke, e nëse 

malli paraqitej në treg, atëherë nguteshin që ta blinin të tërin për vete që të mos 

arrinte te të izoluarit. Këta u gjendën në situatë të vështirë. Nuk kishin ushqim, 

andaj filluan të hanin gjethe, lëkura etj. Ndërsa jashtë mureve të kampit 

përqendrues dëgjoheshin klithmat e fëmijëve, gjëmë e grave dhe njerëzve të 

uritur. Nga ndonjëherë përmes kanaleve të fshehta furnizoheshin me ushqim sa 

për të mbetur gjallë. Nga kampi i përqendrimit mund të dilnin vetëm në muajt e 

shenjtë. Herë-herë dilnin të blinin ndonjë deve nga tregtarët që ktheheshin, por 

Mekasit e rritnin çmimin aq sa këta hiqnin dorë nga blerja, sepse nuk kishin me 

çka të paguanin. 

Nganjëherë Hakim bin Hizami i dërgonte fshehtazi drithë kushërirës së vet, 

Hatixhes radijAllahu هلالج لجanha. Një herë e zuri Ebu Xhehli dhe deshi ta varte, por i 

ndau Ebul Buhturi dhe i mundësoi Hakimit t’ia dërgonte drithin kushërirës. 

Ebu Talibi kujdesej shumë për sigurinë e Pejgamberit  Kur njerëzit niseshin .  ملسو هيلع هللا ىلص

për të fjetur, e urdhëronte atë të flinte në vendin e vet, por kur të gjithë binin në 

gjumë, i thoshte të ndërronte vendin. E mbronte kështu që të mos e rrëmbenin. 

Nganjëherë afër shtratit të tij vendoste djemtë apo vëllezërit e vet të bënin rojë. 

Gjatë kohës së haxhit, Resulullahu  dhe muslimanët dilnin dhe thirrnin njerëzit  ملسو هيلع هللا ىلص

në Islam. 
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7- Viti i pikëllimit 

Vdekja e Ebu Talibit 

Sëmundja e shtrëngoi Ebu Talibin, vdekja iu afrua dhe ai ndërroi jetë në muajin 

rexheb49 të vitit dhjetë të pejgamberisë, ose gjashtë muaj pas daljes nga izolimi.50 

Ekzistojnë mendime se ka vdekur në muajin ramazan, tri ditë para vdekjes së 

Hatixhes radijAllahu هلالج لج anha. 

Në Sahihun e Buhariut transmetuar nga El-Musejjibi thuhet se Resulullahu  ka  ملسو هيلع هللا ىلص

hyrë te Ebu Talibi. Pranë tij ishte ulur Ebu Xhehli. Resulullah  iu drejtua   ملسو هيلع هللا ىلص

xhaxhait të vet: “O xhaxha, thuaj: Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut هلالج لج, fjalë kjo 

me të cilën do të të mbroj tek Allahu هلالج لج u.” Ebu Xhehli dhe Abdullah b. Ebu 

Umejje thanë: “O Ebu Talib, a mos, vallë, do të dalësh nga feja e Abdul 

muttalibit?” Kështu vazhduan të flisnin, kurse fjalët e tij të fundit kanë qenë: “Në 

fenë e Abdul muttalibit.” Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص   tha: “Do të kërkoj falje për ty gjithherë, 

vetëm nëse më ndalohet.” Atëherë Allahu هلالج لج shpalli. 

“Nuk është për Pejgamberin dhe besimtarët që të kërkojnë falje për idhujtarët, 

madje, qofshin edhe të afërm të tyre, pasi t’u bëhet e qartë se ata janë banorë 

të Xhehenemit.” (Et-Teube: 114). 

Gjithashtu Allahu هلالج لجshpalli: “Ti (o Muhammed), me të vërtetë, nuk mund ta 

udhëzosh në rrugë të drejtë, atë që dëshiron ti - por Allahu  هلالج لجe udhëzon kë të 

dojë, Ai i di më së miri ata që janë të udhëzuar.” (El-Kasas: 56). 

Tregohet nga Ebu Se’id El-Hudariu se e ka dëgjuar Pejgamberin  kur e ka   ملسو هيلع هللا ىلص

përmendur xhaxhanë e vet, duke thënë:“Ndoshta do të ketë dobi në Ditën e 

Gjykimit nga shefati im, kështu që në zjarr t’i jenë vetëm putrat (shputat e 

këmbëve).”51 

Vdekja e Hatixhes radijAllahu  هلالج لجanha 

Dy muaj e tri ditë pas vdekjes së Ebu Talibit, ndërroi jetë nëna e të gjithë 

besimtarëve, e çmuara dhe e nderuara, Hatixhja r.a. Kjo ka ndodhur në ramazan 

të vitit dhjetë të pejgamberisë. Ka vdekur në moshën gjashtëdhjetë e pesë vjeçare. 

Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص atëherë ka pasur pesëdhjetë vjet.52 

Hatixhja radijAllahu هلالج لجanha ka qenë njëra nga hiret e vërteta të Allahut هلالج لج për 

Resulullahun  ka jetuar një të katërtën e shekullit, duke i ملسو هيلع هللا ىلص   Me Resulullahun .  ملسو هيلع هللا ىلص

ofruar butësi dhe mirëkuptim në çastet e dëshpërimit dhe të pikëllimit. Bashkë 

 
49 Tariku Islami nga Shahu i Madh Kanë En-Nexhib Abdi: I/20. Ekzistojnë mendime të ndryshme nëse Ebu 

Talibi ka vdekur gjashtë apo tetë muaj pas izolimit. Sipas llogarisë sime ka vdekur në rexheb të vitin 10. të 

pejgamberisë. 
50 Muhtesar Siretu-r-Resul nga En-Nexhdi, f. 111. 
51 Sahihu-l-Buhari: I/548. 
52 Ibni El-Xhevzi konfirmon se ka ndërruar jetë në Ramazan, f. 7. Edhe dijetari Mensur Fevri konfirmon këtë 

në Rahmetun li-l-Alemin: II/164. 
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me të ka mbartur përgjegjësinë e da’vetit në supet e veta. Ajo i ka dhënë kurajë 

në momentet e pranimit të shpalljes. E ka mbrojtur nga smirëzinjtë dhe 

zullumqarët, dhe gjatë tërë kësaj rruge nuk iu është dhimbsur as vetja, e as pasuria 

e vet. Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص  ka thënë: 

“Ajo më ka besuar (se jam Pejgamber) atëherë kur askush nuk më besonte, e ka 

ditur se jam duke folur të vërtetën atëherë kur më thoshin se jam rrenacak dhe 

më ka ndihmuar me pasuri atëherë kur të gjithë më dëmtonin.”53 

Në hadithin sahih, Ebu Hurejra, thotë: “I ka ardhur Xhibrili Pejgamberit   dhe i 

ka thënë: “O i Dërguari i Allahut هلالج لج, ja, arriti Hatixhja. Ajo është duke mbartur 

një enë me fiq, ose me ushqim, ose me pije. Nëse ajo vjen te ti, përcillja selamin 

nga Zoti i saj dhe përgëzoje me shtëpi në Xhenet, ku nuk ka britma as shamatë, e 

as punë e lodhje, e Allahu هلالج لجme të më fali fëmijë e me të tjerat jo.”54 

 

8- Në Taif 

Në muajin shevval55 të vitit dhjetë të pejgamberisë Resulullahu   ملسو هيلع هللا ىلص doli nga Meka 

dhe vajti në Taif. Taifi është qytet afro gjashtëdhjetë milje larg Mekes. Këtë 

distancë Resulullahu  e kaloi në këmbë. Së bashku me të u nis edhe robi i tij i     ملسو هيلع هللا ىلص

liruar Zejd b. El-Harithi. Gjatë rrugës Resulullahu thërriste në Islam fiset që haste. 

Por asnjë fis nuk iu përgjigj thirrjes së tij. Kur arriti në Taif, takoi tre djemtë e 

prijësit të fisit Thekif. Këta ishin: Abdu Jalil, Mes’udi dhe Hubejbi, djemtë e 

Amër b. Umejr Eth-Thekafit. Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص u ul me ta dhe i thirri në Islam, i 

thirri që t’i besonin Allahut هلالج لج dhe t’i ndihmonin fesë së Tij. Njëri prej tyre tha: 

“Unë do ta shkul mbulojën e Ka’bes, po qe se me të vërtetë të ka dërguar Allahu 

 :nuk pati tjetërkënd përveç teje?”, e i treti thaهلالج لج u. “I dyti tha: “A thua Allahu هلالج لج

“Për Zotin, kjo është hera e parë dhe e fundit që jam duke folur me ty. Nëse ti 

vërtet je Pejgamber, atëherë mua nuk më ka hije të flas me ty, e nëse nuk je, ti 

gënjen për Zotin, atëherë as që duhet të flas me ty.” Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص u ngrit dhe 

tha: “Ju thatë çka patët për të thënë, por mos i tregoni askujt për mua”. 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص qëndroi në Taif dhjetë ditë. Asnjërin nga njerëzit autoritarë nuk e 

thërriste në Islam pa shkuar personalisht tek ai e të fliste me të. Ata thanë: 

“Lëshoje vendin tonë dhe ik”, dhe i nxitën horrat e vet kundër tij. Duke dalë nga 

Taifi, horrat dhe skllevërit e përcollën duke e sharë dhe duke bërtitur. Kështu rreth 

tij u mblodh një mori njerëzish, të cilët u renditën në dy reshta nga ana e majtë 

dhe e djathtë e tij. E gjuanin me gurë dhe e ofendonin me fjalë fyese. Dikush e 

goditi në kordhë mbi thembër dhe gjaku i rridhte në këpucë. Zejd bin El-Harithi 

e mbronte me trupin e vet. Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص   ndiente dhembje në kokë nga zhurma 

 
53 Këtë hadith transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e vet: VI/118. 
54 Sahihu-l-Buhari, kaptina: Martesa e Resulullahut e me Hatixhen radijAllahu anha: I/539. 
55 Mendimi i Nexhib Abadit në veprën “Historia Islamit”: I/122. e që edhe unë e kam pranuar. 
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e madhe, britmat dhe goditjet. Ai dhe Zejdi u mbështetën në gardhin e një kopshti, 

pronar i të cilit ishin Utbe dhe Shejbe, djemtë e Rebia’s, të cilët jetonin tri milje 

larg Taifit. Pasi u fshehën pas këtij gardhi, vagabondët u kthyen në Taif. 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص hyri në kopsht dhe u ul nën rrush afër një muri. Pasi pushoi pak 

dhe u këndell nga ajo çka i ndodhi, këndoi duanë (lutjen) e njohur e cila dëshmon 

për pikëllimin dhe dhembjen që ndiente në zemër pas ngjarjes së tmerrshme. 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص   ishte i pikëlluar sepse askush prej tyre nuk e pranoi Islamin. 

Nga Urvete b. Zubejri, të cilit i ka treguar Aishja r.a se i ka thënë Pejgamberit  ملسو هيلع هللا ىلص: 

“A ke pasur ditë më të vështirë se ajo në Uhud (beteja në Uhud)?” Ai u përgjigj: 

“Gjithçka kam përjetuar nga ky popull i yti, por më së keqi më kanë pritur në 

Taif, ku e kam vënë veten në ultësi ndaj Ibni Abdi Jalilit. Ai nuk iu përgjigj 

dëshirës dhe thirrjes sime që të pranonte Shehadetin, e pasi nuk e bëri këtë, u 

largova prej tij i brengosur dhe i shqetësuar. Kam qenë në dremitje derisa arrita 

te vendi Karnul Menazil. Aty ngrita kokën dhe pashë një re të vogël që më bënte 

hije, prandaj shikova më mirë dhe pashë se në të qëndronte Xhibrili, i cili m’u 

drejtua: “Allahu هلالج لجka dëgjuar çfarë u ke thënë atyre dhe ç’përgjigje të kanë 

dhënë. Allahu هلالج لجtë dërgon engjëllin e kodrave, të cilit mund t’i urdhërosh t’u bëjë 

çka të duash atyre.” Pastaj dëgjova zërin e engjëllit, i cili më tha: “O Muham-

med, ja ku jam, çfarë dëshiron të bëj? Nëse dëshiron t’i rrëzoj këto dy kodra  mbi 

ta, vetëm thuaj.” Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص tha: “Dëshiroj që Allahu  هلالج لجt’i shpjerë në rrugë të 

drejtë ata që duan të besojnë Allahun هلالج لج e Lartësuar, Një, të Vetmin, dhe nuk do 

të bëjnë shirk, d.m.th., nuk do t’i bëjnë Atij shok në adhurim.”56 

Pastaj vazhdoi rrugën për në Meke dhe, kur mbërriti në luginën Nahël, u ndal dhe 

aty qëndroi disa ditë. Gjatë qëndrimit në këtë luginë, Allahu هلالج لجi dërgoi 

Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص një grup xhinësh. 

Pastaj Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص vajti në shpellën Hira, prej ku e dërgoi një njeri tek El-

Mut’im b. Adijji që ta merrte nën mbrojtje, e ky u përgjigj: “Po, unë e marr atë 

nën mbrojtjen time.” Mandej ky thirri djemtë dhe fisin e vet dhe u tha: 

“Armatosuni që të gjithë dhe shpërndahuni nëpër qoshet e Ka’bes, sepse e kam 

marrë Muhammedin nën mbrojtjen time.” Pastaj dërgoi që të thërrisnin 

Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص e të hynte në Meke. Kur Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص u paraqit me Zejd b. 

Harithin dhe kaloi gjer në mesxhidul Haram, ku u ndal, Mut’im b. Adijji u ngrit 

në devenë e vet dhe briti: “O kurejshitë, unë e kam marrë Muhammedin ملسو هيلع هللا ىلص nën 

mbrojtjen time, prandaj askush prej jush nuk guxon ta ofendojë.” Në atë moment 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص, i cili bënte tavaf rreth Ka’bes, arriti te qoshja dhe këndoi duanë.57 

Pastaj i fali dy rekate namaz dhe vajti në shtëpinë e vet, gjersa Mut’imi dhe 

njerëzit e tij të armatosur e përcollën deri aty. 

 
56 Sahihu-l-Buhari, libri mbi fillimin e Krijimit: I/458 - kaptina: Çfarë ka përjetuar Resulullahu  prej 

mushrikëve dhe munafikëve. 
57 Pasi të kryhet rrethi i tavafit rreth Ka’bes, qëndrohet në këndin nga ku ka filluar tavafi, kthehen pëllëmbat e 

duarve kah këndi - Rukna - dhe këndohet duaja, pastaj vazhdon rrethi i dytë, e kështu me radhë. (sh.p.). 
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Ekziston rrëfimi se Ebu Xhehli e ka pyetur Mut’imin: “A je mbrojtës i tij apo 

ithtar i tij?” Ai përgjigjet: “Vetëm mbrojtës.” Atëherë Ebu Xhehli tha: “Atë që e 

mbron ti edhe ne do ta konsiderojmë të mbrojtur.”58 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص kurrë nuk e ka harruar këtë vepër të mirë të Mut’imit, andaj në 

Bedër, përkitazi me robërit e luftës, ka thënë: “Po të ishte gjallë Mut’im b. Adijji 

e të ndërmjetësonte për këta këtu, të gjithë këta do t’ia lija atij.”59 

9- Israja dhe Mi'raxhi 

Ibnul Kajjimi thotë: “Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص e ka përjetuar Isra’në si udhëtim të vërtetë 

trupor, që ka filluar në Mesxhidul Haram në Meke e ka mbaruar në Bejtul Makdis 

në Kudsi Sherif. Ka udhëtuar në Burak me përcjelljen e Xhibrilit. Ka mbërritur 

në Kuds ku është falur në xhami me pejgamberët e tjerë e është bërë imam i tyre, 

ndërsa Burakun e ka lidhur në hallkën e derës së xhamisë. Atë natë ndodh ngritja 

e Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص nga Bejtul Makdis në qiellin e parë, e nën udhëheqjen e Xhibrilit 

i cili kërkoi që ti hapen dyert dhe iu hapën. Aty takon Ademin, babanë e gjinisë 

njerëzore. E përshëndet me selam e ai ia kthen me mirëseardhje dhe i përgjigjet 

me selam dhe e pranon pejgamberinë e tij. Allahu هلالج لجkëtu i tregon shpirtrat e 

shehidëve në anën e djathtë dhe shpirtrat e fatkeqëve në të majtën. Prej aty, 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص ngritet në qiellin e dytë, ku merr lejen për hyrje. Aty takon Jahjanë, 

të birin e Zekerijas, dhe Isanë, të birin e Merjemes. Takohet me ta dhe i përshëndet 

me selam. Ata i përgjigjen selamit, i shpreh mirëseardhjen dhe e pranojnë si 

Pejgamber. Pas kësaj, pason ngritja në katin e tretë ku takohet me Jusufin. E 

përshëndet me selam e edhe Jusufi i përgjigjet me selam, me mirëseardhje dhe ia 

pranon pejgamberinë. Pastaj ngrihet në qiellin e katërt, ku takohet me Idrisin. E 

përshëndet me selam e ai i përgjigjet në selam, i shpreh mirëseardhjen dhe ia 

pranon pejgamberinë. 

Prej aty ngrihet në qiellin e pestë, ku takohet me Harunin, të birin e Imranit dhe 

e përshëndet me selam. Ai i përgjigjet me mirëseardhje dhe e pranon si 

Pejgamber. Pastaj ngrihet në qiellin e gjashtë, ku takohet me Musain, të birin e 

Imranit dhe e përshëndet me selam. Ai i përgjigjet me mirëseardhje dhe e pranon 

pejgamberinë e tij. 

Duke lënë qiellin e gjashtë, Musai fillon të qajë. E pyesin: “Ç’të shtyri të qash?” 

Ai përgjigjet: “Po qaj për atë se populli i këtij djaloshi, i cili ka ardhur pas meje 

si Pejgamber, do të jetë më i numërt në Xhenet sesa populli im.” Pas kësaj bisede, 

Resulullahun e ngrenë në qiellin e shtatë. Aty takon Ibrahimin. E përshëndet me 

selam. Ai i shpreh mirëseardhjen dhe e pranon si Pejgamber. 

 
58 Ibni Hisham: I/419, 420, 441, 442; Zadu-l-Me’ad: II/46, 47; Muhtesar Siretu-r-Resul nga En-Nexhdi, f. 141-

143; Rahmetun li-l-Alemin: I/71-74; Tarihu Islami nga Abadi: I/123, 124. 
59 Sahihu-l-Buhari: II/573. 
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Pas këtij udhëtimi Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص e ngrenë gjer në Sidretul Munteha, e prej aty 

në Bejt el-mamur. Pastaj ngritet tek Allahu هلالج لجi Madhëruar e i Lartësuar, pastaj iu 

afrua e u lëshua afër, aq afër sa dy harqe apo më afër. Dhe i shpalli robit të vet 

atë që ia shpalli. Këtu i caktohet falja prej pesëdhjetë namazesh ditore. Pastaj 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص niset të kthehet. Kur kalon pranë Musait, ky e pyet: “Çfarë të është 

urdhëruar?” Përgjigjet: “Pesëdhjetë namaze në ditë.” Musai i thotë: “Umeti yt 

nuk mund ta zbatojë këtë. Kthehu te Zoti yt dhe lute që t’ia lehtësojë umetit tënd.” 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص e shikon Xhibrilin, sikur të kërkonte këshillim nga ai. Ai ia 

vërteton me isharet (gjest): “Po, nëse dëshiron ti.” Xhibrili përsëri e ngre tek 

Allahu  هلالج لجi Gjithëfuqishëm, i Lartësuar dhe i Lavdëruar - i Cili ishte në vendin e 

vet (kjo është pjesë e fjalisë së Buhariut e ndërvënë në disa hadithe). Allahu  هلالج لجia 

zvogëlon dhjetë namaze. Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص lëshohet gjer te Musai dhe e njofton për 

këtë. Musai i thotë: “Kthehu te Zoti yt dhe lute t’ia lehtësojë umetit tënd.” Kështu, 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص shkon lartë poshtë, te Musai dhe te Zoti i vet i Lartësuar, gjersa 

Allahu هلالج لجia kufizoi numrin e namazeve gjer në pesë. Pas kësaj, Musai i thotë që 

të shkonte edhe një herë lart, por Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص përgjigjet: “Mjaft kam fituar nga 

Zoti im, jam i kënaqur dhe i pranoj.” Kur largohet prej aty, Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص dëgjon 

një zë: “E realizova urdhrin tim dhe ua lehtësova robërve të Mi” - (mbaron 

citati).60 

Ibnul Kajjimi pastaj paraqet mendime të ndryshme rreth pamjes së Allahut هلالج لج. Ai 

citon fjalët e Ibni Tejmijes me përmbajtje të ngjashme. Esenca tregon se nuk ka 

ardhur gjer te pamja fizike e Krijuesit dhe se ky mendim nuk është transmetuar 

prej asnjë sahabi. 

Në këtë kohë është përsëritur mu’xhizja e pastrimit të gjoksit të Pejgamberit  ملسو هيلع هللا ىلص 

dhe kanë ndodhur edhe disa ngjarje të tjera: 

Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص e ka parë rojen e Xhehenemit, të mrrolur. Gjithashtu ka parë 

Xhenetin dhe Xhehenemin. 

Gjatë vajtjes dhe ardhjes ka parë karvane mekase. I ka sinjalizuar udhëheqësit e 

karvanit për devenë e humbur dhe ka pi ujë nga enët e mbuluara të tyre, ndërsa 

ata flinin. Pastaj përsëri e ka mbuluar enën. Të gjitha këto provonin vërtetësinë e 

rrëfimit të tij, të cilin e ka treguar të nesërmen pas kthimit nga udhëtimi.61 

Ibnul Kajjimi thotë: “Të nesërmen, porsa agon, Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص njofton popullin e 

vet se Allahu هلالج لجatë natë i ka treguar disa nga argumentet e Tija madhështore. Ata 

e shtuan përgënjeshtrimin ndaj tij, e edhe më tepër bënin shpifje e rrena kundër 

tij. U vërsulën kundër tij edhe më ashpër. Kërkuan nga ai ta përshkruante Kudsi 

Sherifin (Xhaminë në Jerusalem), e Allahu هلالج لجia mundësoi ta shihte, dhe ai e 

 
60 Zadu-l-Me’ad: II/48. 
61 Marrë nga veprat paraprake si dhe nga Ibni Hishami: I/397, 403-406. 
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përshkruajti në detaje me argumente të qarta. Nuk ishin në gjendje ta kundërshtoj-

në për kurrgjë, nuk kishin më çfarë thoshin. Gjithashtu u lajmëroi për karvanët e 

tyre, të cilat shkonin dhe ktheheshin, dhe u tregoi se kur do të arrinin në Meke. 

Pastaj u tregoi për devenë e humbur nga kreu i karvanit, por të gjitha këto nxisnin 

edhe më tepër hidhërimin e tyre, sepse jobesimtarët gjithnjë mohonin.”62 

E dimë se Ebu Bekrin e kanë quajtur “Siddik” – vërtetëdashës, për arsye se është 

njeriu i parë që ka besuar në vërtetësinë e kësaj ngjarjeje (Isra dhe Mi’raxh) në 

momentin kur të gjithë e mohonin.63 

E tërë ajo që është thënë në lidhje me këtë udhëtim, me përmbajtje më të 

begatshme dhe më madhështore janë fjalët e Allahut هلالج لج të Lartësuar, i Cili thotë: 

“... me qëllim që Ne t’ia tregojmë disa prej Shenjave tona.” (El-Isra: 1). Në këtë 

mënyrë Allahu هلالج لجka vepruar edhe ndaj Pejgamberëve të tjerë. Allahu هلالج لجthotë: 

“Dhe kështu Ne i tregonim Ibrahimit brendësinë e qiejve e të Tokës që ai (të 

ketë dije të përsosur) të jetë ndër ata të cilët zotërojnë besimin e sigurt.” (El-

Enam: 75). Musait i ka thënë: “Që Ne të të tregojmë disa nga mrekullitë Tona 

të mëdha.” (20, 23). Qëllimi i kësaj dëshire të Allahut هلالج لج ka qenë: “për të besuar 

bindshëm.” (El-Enam: 75). 

Duke u mbështetur në njohuritë e Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص, Shenjat – Argumentet e mëdha 

të Allahut هلالج لج, njeriut i është mundësuar për ta njohur atë që nuk është e mundur ta 

shohë me sytë e vet njerëzorë. E, të dëgjosh nuk është njësoj sikurse të shikosh. 

Vetëm Pejgamberët kanë mundur të durojnë në rrugën e Allahut هلالج لج atë që nuk 

munden të tjerët. Të gjitha fuqitë e kësaj bote dhe të gjitha ligjet fizike, për ta 

kanë paraqitur pengesa që përballohen lehtë. Të gjitha vuajtjet e kësaj bote nuk 

kanë mundur t’i shmangin nga rruga e drejtë. 

Krahas këtyre ajeteve, kemi edhe ajete të tjera të cilat u shpjegojnë muslimanëve 

bazat, paragrafët dhe parimet e qytetërimit, në të cilat duhet të ndërtojnë shoqërinë 

muslimane. Por muslimanët e morën situatën nën kontrollin e vet, sikur të ishin 

shumë kohë më parë në tokë, dhe ndërtuan njësinë e fortë rreth së cilës do të sillet 

i tërë sistemi shoqëror. Këtu qëndron paralajmërimi se Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص do të gjejë 

vendstrehim të sigurt jashtë Mekes, se do të përmirësohet situata e tij dhe se do 

të formojë një qendër nga e cila do të përhapë fenë islame në mbarë rruzullin 

tokësor, e që ndërlidhet me studimin tonë. Për shkak të urtësisë së këtillë, dhe të 

ngjashme me të, shohim se udhëtimi Israsë ka ndodhur para betimit të parë në 

Akabe, ose mes dy betimeve, e Allahu هلالج لجe di më së miri këtë. 

 

 

 

 
62 Zadu-l-Me’ad: I/48; Sahihu-l-Buhari: II/648; Sahihu-l-Muslim: 1/36; Ibni Hisham: 1/402, 403. 
63 Ibni Hisham: I/399. 



Fikhu Sira                                                                                                                                                  2020-2021 

 

 

37 

 

 

10- Prezentimi i Islamit disa fiseve 

Në muajin dhul ka’de, të vitit dhjetë të pejgamberisë, Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص u kthye në 

Meke për të vazhduar shpalljen e Islamit fiseve të ndryshme dhe individëve. Kur 

afrohej koha e haxhit, njerëzit vinin masivisht në Meke, mbi deve të lodhura, nga 

vise të largëta, që të kryenin ritualin e haxhit, që të kishin leverdi për vete dhe që, 

në ditët e caktuara, me rastin e therjes së kurbanave, me të cilët i kishte furnizuar 

Allahu هلالج لج u, të përmendin emrin e Tij. Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص e shfrytëzonte këtë rast dhe 

i vizitonte të gjitha fiset veç e veç, i njoftonte me bazat e Islamit dhe i thërriste në 

fenë e Allahut هلالج لج. Këtë e bënte me të njëjtën fuqi, me të njëjtin elan dhe me të 

njëjtën metodë sikurse pat vepruar nga viti i katërt i pejgamberisë. 

  

Ez-Zuhri ka thënë: “Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص i vizitonte fiset dhe i thërriste në Islam, duke 

u ofruar Shenjat e Kur’anit dhe veprimtarinë e vet që të pendoheshin e të 

largoheshin nga politeizmi.”64 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص zotëronte urtësi të thellë. Atij i shkonte përdore që, me gjithë 

përgënjeshtrimet e ndryshme, vuajtjet dhe pësimet në Meke, t’i vizitonte fiset 

arabe dhe t’u prezantonte Islamin. Këtë e bënte gjatë netëve të errëta, duke u 

përpjekur që të mos ndërhynin jobesimtarët mekas mes tij dhe atyre fiseve.65 

Pastaj Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص shkoi në Mine dhe në Akabe. Gjatë udhëtimit dëgjoi disa 

njerëz duke folur, u ngut që t’i arrinte dhe t’i shoqëronte. Këta ishin gjashtë të rinj 

nga Jethribi, të gjithë nga fisi Hazrexh. 

Këta janë: 

1. Es’ad b. Zurareh, nga familja Beni Nexhxhar; 

2. Avf b. El-Harith b. Rifa’ta Afra’, nga beni nexhxharët; 

3. Rafia b. Malik b. El-Uxhlan, nga beni zurejkët; 

4. Kutbe b. Amir b. Hudejde, nga beni selemët; 

5. Ukbe b. Amir b. Nabi, nga beni haram b. ka’sët; dhe 

6. Xhabir b. Abdullah b. Riab, nga abid b. ganemët. 

Këta ishin djemtë e zotërinjve medinas. Nga robëreshat hebreje në Medine kishin 

dëgjuar se në shekullin e tyre do të dërgohej një Pejgamber. “Ai do të paraqitet, 

ne do ta pasojmë atë, kurse juve do t’ju luftojmë sikurse populli i Adit dhe 

Iremit.”66 

 
64 Transmeton Tirmidhiu. Shih: Siretu-r-Resul nga Nexhdi, f. 149. 
65 Tarihu Islami nga Abadi: I/129. 
66 Zadu-l-Me’ad: II/50; Ibni Hisham: I/429.541. 
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Kur i arrin, Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص fillon bisedën duke pyetur: “Kush jeni ju?” Ata u 

përgjigjën: “Një grup i vogël hazrexhësh.” Ai tha: “Jeni robër të hebrenjve?” 

Ata u përgjigjën: “Po.” Ai tha: “A doni të ulemi e të bisedojmë?” U përgjigjën: 

“Po.” Pastaj u ulën e Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص u tregoi të vërtetën e Islamit dhe esencën e 

fesë. Pastaj i thirri që të besonin Allahun هلالج لج e Lartësuar, dhe u recitoi një fragment 

nga Kur’ani. Ata biseduan mes tyre: “Për Zotin, ky është Pejgamberi, për të cilin 

flisnin hebrenjtë. Nuk guxojmë të lejojmë që të na tejkalojnë.” 

 

 

 

 

Hixhreti në Medine 

1- Betimi i parë në A'kabe 

Rrjedha e ngjarjeve bëri që në vitin dymbëdhjetë të pejgamberisë, në haxh të vinin 

dymbëdhjetë njerëz, në mesin e të cilëve ishin pesë veta (prej të gjashtëve) të cilët 

ishin takuar një vit më parë me Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص I gjashti, Xhabir b. Abdullah b. 

Rebia, nuk kishte ardhur. Përveç këtyre kishin ardhur edhe shtatë muslimanë të 

tjerë. 

Ky grup u takua me Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص tek Akabe në Mine, dhe ia dhanë fjalën 

Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص se do të ishin besnikë njësoj sikurse u betuan gratë me rastin e 

çlirimit të Mekes, për çka do të bëhet fjalë. 

Buhariu transmeton nga Ubade b. Samiti se Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Ejani dhe 

m’u betoni për besnikëri dhe më jepni fjalën se nuk do t’i bëni shok Allahut  هلالج لج, 

s’do të vidhni, s’do të bëni amoralitet, s’do t’i mbytni fëmijët tuaj, s’do të gënjeni, 

s’do t’i bëni shpifje grave tuaja, dhe se do të dëgjoni për çdo gjë që është e mirë. 

Kush prej jush pranon, shpërblimin e ka tek Allahu هلالج لج u, e kush e prish besën për 

çkado qoftë nga kjo që thashë, do të jetë i ndëshkuar në këtë botë, që do të jetë 

shpagim për mëkatet. Kush prej jush bën ndonjë cënim nga kjo, e Allahu هلالج لجatë e 

fsheh, Ai do t’i caktojë ndëshkimin ose do ta falë nëse do.” Dhe ia dhamë besën. 

“Kurse në një transmetim tjetër thuhet: “dhe ia dhamë fjalën për çdo gjë që 

kërkoi ai.”67 

Pasi u krye betimi, dhe kaloi periudha e haxhit, Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص së bashku me këtë 

grup muslimanësh dërgoi edhe ndërmjetësin e vet të parë në Jethrib, që t’u 

mësonte muslimanëve të atij vendi dispozitat e Islamit dhe t’i udhëzonte në 

 
67 Sahihu-l-Buhari, kaptina pas kaptinës: “Bukuria e imanit”: I/7, kaptina: “Delegacioni i ensarëve”: I/550.551. 

Teksti është nga kjo kaptinë dhe nga ajeti: “Kur të të vijnë besimtarët...” (55, 13) e në koleksionin e Buhariut 

II/727 dhe kaptinës për mashtrimet dhe kefaretin: II/1003. 
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zbatimin e fesë. Ai do të përhapte edhe Islamin në mesin e jobesimtarëve të atij 

vendi. Për këtë mision zgjodhi një të ri nga radha e muslimanëve, njërin prej të 

parëve që e kishte përqafuar Islamin. Ky ishte Mus’ab b. Umejr. 

Suksesi i shkëlqyeshëm 

Mus’ab b. Umejri vendoset tek Es’ad b. Zurareh, dhe që të dy fillojnë me 

entuziazëm dhe vendosmëri të madhe të kumtojnë Islamin në Jethrib. Mus’abi 

ishte i njohur me ofiqin “Mësues”. 

Suksesin më të madh në thirrjen e vet e arrin, siç tregohet, me rastin e kësaj 

ndodhie: Një ditë Es’adi dhe Mus’abi nisen nga shtëpitë e Beni abdul eshhel, me 

qëllim që të vizitonin në fillim këtë fis pastaj edhe fisin tjetër Beni Zufer. Kur 

arrijnë në tokat e tyre, hyjnë në një oborr të beni zuferëve. Ulen pranë pusit të 

quajtur Merak. Shumë shpejt rreth tyre tubohen burrat që e kishin pranuar Islamin 

dhe Sa’d b. Mu’adhi e Usejd b. Hudajri, dy kryeparët e fisit Beni Abdul Eshhel, 

atëherë ende ishin mushrikë. Kur dëgjojnë se ç’flet Mus’abi, Sa’di i thotë Usejdit: 

“Shko e dëboji këta dy që erdhën të lëndojnë fëmijët tanë, dhe ndaloji që të vijnë 

më në shtëpitë tona. Es’ad b. Zurareh është djali i tezes sime. Sikur të mos ishte 

kështu vetë do t’i qëroja hesapet me ta.” 

Usejdi merr shtizën e vet dhe niset nga ata. Kur e sheh Es’adi i thotë Mus’abit: 

“Ja, po vjen kryepari i familjes së tij, ktheje në Islam.” Mus’abi përgjigjet: “Nëse 

ulet, do të flas me të.” Usejdi u afrohet i mrrolur dhe i gatshëm t’i shante, ndalet 

dhe i pyet: “Përse keni ardhur te ne? A mos, vallë, të lëndoni fëmijët tanë? Na 

lini të qetë dhe shporruni që këtej, nëse ende mendoni për kokat tuaja!” Mus’abi 

i drejtohet: “A nuk do të ulesh me ne të dëgjosh, e nëse të pëlqen pranoje, e nëse 

nuk të pëlqen, refuzoje atë që e ke mëri.” Usejdi thotë: “Më binde.” Pastaj e ngul 

shtizën në tokë dhe ulet. Mus’abi i tregon për Islamin dhe i reciton një fragment 

nga Kur’ani. 

Mus’abi tregon: “Pasha Allahun هلالج لج, në fytyrë i shihej Islami edhe para se të fliste. 

Ai më tha: “Sa i bukur dhe sa i mirë është ky ligjërim! Çka duhet bërë për të 

pranuar këtë fe?” 

Mus’abi dhe Es’adi përgjigjen: “Pastrohu, pastroji rrobat dhe dëshmo me 

shehadetin e vërtetë, pastaj fali dy rekate.” Ai thotë: “Atje pas meje është një 

njeri, nëse ai pranon, atëherë edhe i tërë populli i tij do të pranojë. Unë do t’jua 

dërgoj menjëherë.” Pastaj Usejdi e merr shtizën e vet dhe shkon te Sa’d b. 

Mu’adhi i cili rrinte me shokët e vet. Sa’di thotë: “O njerëz, ju bëj be me Zotin se 

Usejdi po kthehet te ne i ndryshuar”, dhe e pyeti Sa’di: “Ç’bëre atje?” Ai për-

gjigjet: “Bisedova me ata dy dhe, për Zotin, nuk vërejta kurrgjë të keqe. Ua 

ndalova të qëndronin aty, e ata thanë: “Do të bëjmë ashtu si dëshiron ti.” 

“U thashë”, - tregon Usejdi, - “se njerëzit e Beni harithe janë nisur ta mbysin 

Es’ad bin Zurareh, sepse e kishin kuptuar se ai është djali i tezes tënde.” Sa’di 
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ngrihet i hidhëruar, për shkak të asaj që dëgjoi, e merr shtizën e vet dhe niset nga 

Mus’abi dhe Es’adi. Kur i sheh të qetësuar, kupton se Usejdi kishte dashur që t’i 

dëgjonte ata, prandaj u drejtohet në mënyrë tallëse: “Për Zotin, o Ebu Umameh, 

sikur të mos ishim kushërinj aq të afërt, do të të qëlloja me këtë shtizë. Jeni duke 

na zënë frymën në shtëpinë tonë me atë që e kemi mëri.” 

Es’adi që më parë i kishte thënë Mus’abit: “Do të të vijë prijësi i cili ka tërë 

popullin pas tij, po qe se e bind atë, atëherë i ke bindur që të gjithë.” 

Mus’abi i thotë Sa’d b. Mu’adhit: “Ulu pak e më dëgjo! Po qe se të pëlqen, 

pranoje, e nëse jo, refuzo atë që ke mëri.” Ai thotë: “Dakord”, e ngul shtizën e 

vet në tokë dhe ulet. Mus’abi tregon për Islamin dhe i reciton një fragment nga 

Kur’ani. 

“E kemi ditur, pasha Allahun هلالج لج, se do ta pranonte Islamin”, - tregojnë ata, - 

“sepse kjo i shihej në fytyrë para se të fillonte të fliste.” 

Sa’di pyet: “Ç’bëri për t’u bërë musliman?” Mus’abi dhe Es’adi përgjigjen: 

“Pastrohu, pastroji rrobat tua, shqiptoje shehadetin dhe fali dy rekate.” Dhe 

kështu bëri. Pastaj, Sa’di e merr shtizën dhe kthehet te populli i vet. Kur e panë, 

thanë: “Betohemi me Zotin, se është duke u kthyer me fytyrë të ndryshuar.” 

Kur arriti para tyre, iu drejtua: “O popull Abdi Eshhel, çfarë mendoni për mua?” 

U përgjigjën: “Ti je prijësi ynë dhe je më i dijshmi.” Ai tha: “Ju ndaloj juve dhe 

grave tuaja të flisni me mua, përderisa nuk besoni Allahun هلالج لج dhe Pejgamberin e 

Tij. “Askush prej burrave dhe grave të fisit të tij nuk fjeti atë natë pa e pranuar 

Islamin, përveç njërit – El Usajrim. Ky e pranoi Islamin ditën e betejës në Uhud. 

Ka luftuar trimërisht dhe ka vdekur pa e bërë kurrë një sexhde para Allahut هلالج لج. 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص   ka thënë për të: “Për një mund të vogël ka fituar shpërblimin e 

madh.” 

Mus’abi ka banuar në shtëpinë e Es’ad b. Zurareh duke thirrur njerëzit në Islam, 

derisa nuk mbeti asnjë shtëpi ensarësh pa u bërë musliman, burra dhe gra, përveç 

disa shtëpive.  

Mus’ab b. Umejri kthehet në Meke, pak para kohës së haxhit në vitin 

trembëdhjetë të pejgamberisë, dhe lajmëron Resulullahun  ملسو هيلع هللا ىلص për sukseset e 

arritura. E lajmëron për fiset e Jethribit, për pasurinë, fuqinë dhe begatitë e tyre.68 

 

2- Betimi i dytë (imadh) në Akabe 

Gjatë muajve të haxhit, në vitin trembëdhjetë të pejgamberisë, në Meke vajtën 

më tepër se shtatëdhjetë muslimanë nga Jethribi, së bashku me të afërmit e tyre 

mushrikë. 

 
68 Ibni Hisham: I/435-438 dhe II/90; Zadu-l-Me’ad: II/51. 
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Gjatë udhëtimit këta muslimanë pyesnin njëri tjetrin se deri kur Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص do 

të vuante, do të frikësohej dhe do të bridhte nëpër malet mekase? 

Kur arritën në Meke, kontaktuan fshehtazi me Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص dhe u morën vesh 

të takoheshin në gjysmën e festës së haxhit (Kurban Bajramit) në vendin Esh-

Shu’ab, afër Akabesë, te xhemreja e parë69 në Mine. Mbledhja duhej të mbahej 

ilegalisht në mesnatë. 

Do të shfrytëzojmë nga rasti që përkitazi me këtë të na rrëfejë pjesëmarrësi i këtij 

tubimi, përfaqësuesi i ensarëve, duke mos harruar se kjo seancë ka rëndësi të 

madhe historike dhe se e ka ndërruar tërësisht rrugën e vështirë të konflikteve të 

pandërprera mes idhujtarisë dhe Islamit. 

Ka’b b. Malik El-Ensariu e përshkruan kështu këtë ngjarje: “Në gjysmën e 

Bajramit, natën, u nisëm që të kryenim haxhin dhe të takoheshim me Resulullahun 

 Me ne erdhi Abdullah b. Amër b. Harami, njëri nga kryeparët tanë, njeri bujar .ملسو هيلع هللا ىلص

dhe i nderuar nga populli. E morëm me vete në mbledhje, duke e fshehur nga 

mushrikët, të cilët kishin ardhur me ne nga Jethribi për të kryer haxhin. E 

njoftuam kryeparin tonë për mbledhjen dhe iu drejtuam me këto fjalë: “O babai 

i Xhabirit, ti je njëri nga kryeparët tanë, i ndershëm dhe i respektuar. Kemi frikë 

për ty se nesër do të jesh lëndë djegëse e Xhehenemit.” Pastaj e thirrëm në Islam 

dhe e njoftuam për mbledhjen me Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص që do të mbahej në Akabe. Ai 

tha: “E pranoj Islamin”, dhe mori pjesë në mbledhje.” 

Ka’bi tregon: “Atë natë ramë të flinim së bashku me haxhilerët e tjerë nga 

Jethribi. Kur kaloi një e treta e parë e natës, u përvodhëm nga çadra, një nga një 

dhe duke përgjuar arritëm në vendin e caktuar. Ne ishim shtatëdhjetë e tre burra 

e dy gra, Nesiba, vajza e Ka’bit dhe Esma, vajza e Amarit. Prisnim ardhjen e 

Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص. Ai u paraqit së bashku me xhaxhain e tij Abbas b. Abdul 

muttalibin i cili ishte ende në fenë e vjetër. Ai, para Muhammedit ملسو هيلع هللا ىلص shprehu 

dëshirën për të marrë pjesë në këtë tubim me rëndësi jetësore për nipin e tij. Ai 

edhe foli i pari në këtë tubim.”70 

 

Paragrafët e betimit 

Përkitazi me këtë na tregon hollësisht imam Ahmedi nga Xhabiri i cili thotë: “Ne 

thamë: O Pejgamber i Zotit, si duhet të të shprehim besnikërinë tonë?” 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص tha: 

1. Të jeni të dëgjueshëm dhe të bindur në çfarëdo rrethana; 

2. Të furnizoni kur e keni të lehtë dhe të vështirë; 

3. Të jeni të përpiktë në punët e mira dhe në pengimin e të këqijave; 
 

69 Vendi ku haxhilerët simbolikisht gjuajnë shejtanin me guraleca (Sh. p.) 
70 Ibni Hisham: I/440.441. 
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4. Të punoni në emër të Zotit e të mos frikësoheni nga qortimi i askujt; 

5. Të më ndihmoni kur t’ju drejtohem, të më mbani sikurse vetveten, gratë dhe 

fëmijët tuaj. Kështu do ta fitoni Xhenetin.71 

Në transmetimin e Ka’bit, të cilin e shënon Ibni Is’haku, paragrafi i fundit 

përmban edhe disa gjëra. Ka’bi thotë: “Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص foli, mandej recitoi një 

fragment nga Kur’ani, iu lut Allahut هلالج لج dhe thirri në Islam. Pastaj tha: “Prej jush 

kërkoj besën që do të më mbroni nga të gjitha ato nga të cilat i mbroni gratë dhe 

fëmijët tuaj.” 

Pastaj El-Bera b. Maruri e mori për dore e tha: “Po, pasha Atë që të dërgoi me të 

Vërtetën, do të të mbrojmë nga të gjitha ato prej të cilave i mbrojmë gratë tona 

dhe fëmijët tanë. 

Ta lidhim marrëveshjen, o Pejgamber i Zotit, ne vërtet jemi bijtë e luftës, popull 

që mban armë, që e kemi trashëguar brez pas brezi.” 

Ka’bi thotë: “Biseda mori hov. Ndërsa Bera i fliste Resulullahut, ndërhyri Ebul-

Hajthem b. Et-Tihani, i cili tha: “O Pejgamber i Zotit, mes nesh dhe disa të 

tjerëve në Jethrib është ngrehur litari. Ne dëshirojmë ta presim atë - ata janë 

hebrenjtë. - A do të ndërrosh mendim nëse e bëjmë këtë, të na braktisësh e t’i 

kthehesh popullit tënd?” 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص duke qeshur tha: “Jeta është jetë, e vdekja është vdekje, unë jam i 

juaji e ju jeni të mitë, do të luftojë kundër atyre që luftoni ju dhe do të jem në paqe 

me ata me të cilët ju jeni në paqe.”72 

Në transmetimin e Xhabirit qëndron (Tha): “U ngritëm për t’i dhënë besën, kurse 

Es’ad b. Zurareh, më i riu prej nesh, ia mori dorën e tha: “Ngadalë, ngadalë, o 

popull i Jethribit, ne nuk do t’i vinim jetët tona në duart e tij sikur të mos ishim 

të sigurt që ai është Pejgamber i Allahut هلالج لج. Ardhja e tij te ne sot, do të thotë të 

armiqësohesh me të gjithë arabët, do të thotë të vriten prijësit tuaj, e nëse do të 

jeni të qëndrueshëm në këtë, atëherë pranojeni atë, Allahu  هلالج لجdo t’ju shpërblejë 

për këtë, e nëse jeni qyqarë e frikësoheni, atëherë mos e pranoni, ai është 

arsyetuar, për shkakun tuaj para Allahut  73”.هلالج لج 

Pas konstatimit të paragrafëve të betimit dhe pas vlerësimit dhe arsyetimit të tyre, 

filloi përfundimi i betimit me urime. Xhabiri ka thënë se pas fjalimit të Es’ad b. 

Zurareh të pranishmit thanë: “O Es’ad, hajde, shtrëngojani dorën njëri-tjetrit dhe 

 
71 Hadithin e transmeton imam Ahmedi, vargu i transmetuesve është hasen - i mirë, e el-Hakimi dhe Ibni 

Habani e kategorizojnë në hadithet sahih. Shih: Muhtesar Siretu-r-Resul nga Nexhdi, f. 155 dhe Ibni Hisham: 

I/454. Ibni Is’haku transmeton një hadith të ngjashëm nga Ubade b. Samiti, ku është shtuar paragrafi: të mos 

ia kundërshtojmë pushtetin atij që e meriton këtë pushtet; 
72 Ibni Hisham: I/442. 
73 Tradita nga imam Ahmedi prej hadithit të Xhabirit. 
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përfundoni këtë punë, se, për Zotin, nuk do të lejojmë e as që do të dëshirojmë të 

prishet kjo marrëveshje.”  

Atëherë Es’adi kuptoi se sa i gatshëm ishte ky popull të flijohej për Islam. Për 

këtë edhe vetë ishte i bindur - ka qenë misionar i madh i Islamit bashkë me 

Mus’abin - dhe në sajë të kësaj bëhet prijësi kryesor fetar i këtij grupi. Ky ka qenë 

edhe nismëtar i këtij tubimi dhe njeriu i parë i cili e ka pranuar këtë marrëveshje. 

Ibni Is’haku ka thënë: “Edhe familja Benu Nexhar mendon se Ebu Umameh Es’ad 

b. Zurareh ka qenë njeriu i parë që i ka uruar marrëveshjen Pejgamberit  ملسو هيلع هللا ىلص”.  Pas 

këtij akti filluan urimet e gjithmbarshme. 

Xhabiri thotë: “I afroheshim Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص një nga një dhe çdonjëri betohej 

personalisht, duke iu lutur Allahut هلالج لج që të na shpërblente me Xhenet.”  

Përsa u përket grave, të cilat kanë dhënë betimin, ato nuk përshëndeteshin dorë 

për dore, por uronin vetëm me fjalë. Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص kurrë nuk ua ka zgjatur dorën 

grave të huaja. 

Pas përfundimit të të gjitha detajeve rreth kontratës, Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص kërkoi nga 

pjesëmarrësit e tubimit që t’i zgjidhnin dymbëdhjetë përfaqësues - prijës të 

familjeve të veta, të cilët do të ishin përgjegjës për zbatimin e paragrafëve të 

betimit - kontratës në vepër. Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص u tha: “Zgjidhni dymbëdhjetë vetë 

nga mesi juaj. Çdonjëri prej tyre do të jetë përgjegjës për njerëzit e vet.” Zgjedhja 

u krye menjëherë. Hazrexhasit i caktuan nëntë persona, kurse evsasit tre. 

3- Zbulohet kontrata 

Lajmi për këtë ngjarje së shpejti u përhap edhe në Meke. Kurejshët i kaploi frika 

dhe dëshpërimi, sepse ishin tërësisht të vetëdijshëm se çfarë pasojash do të 

shkaktonte kjo marrëveshje për pasurinë e tyre dhe për vetë ata. Andaj, menjëherë 

të nesërmen dërguan një delegacion të madh, të përbërë prej mekasve të shquar 

dhe pasanikëve më të mëdhenj mekas, në kampin e haxhilerëve nga Jethribi, që 

të protestonin energjikisht për marrëveshjen e bërë. Ata thanë: “O hazrexhasë, 

jemi të informuar se keni ardhur te ky njeriu ynë (Muhammedi ملسو هيلع هللا ىلص) me qëllim që 

ta shpëtoni prej nesh dhe t’i jepni përkrahje kundër nesh. Dijeni se prej të gjithë 

arabëve, ne më së paku, do të donim të shpërthente lufta mes nesh dhe jush.”.  

Duke qenë se mushrikët e Jethribit nuk dinin kurrgjë se për çka ishte fjala, filluan 

të betoheshin në Zot se nuk dinin asgjë dhe se aty në realitet, nuk kishte asgjë. 

Ata thirrën Abdullah b. Selulin i cili erdhi para tyre e tha: “Kjo nuk na vlen asgjë. 

Kësaj mos ia vini veshin. Populli im as që do të mendonte të bënte diçka të tillë. 

Derisa isha në Jethrib, ata nuk bënin kurrgjë pa u konsultuar me mua.” 

Muslimanët tinëzisht shikonin njëri-tjetrin dhe asnjëri nuk bëzajti. Nuk vërtetuan 

e as që mohuan diçka. Përfaqësuesit e kurejshëve u besuan mushrikëve të Jethribit 

dhe u kthyen të zhgënjyer. 
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4- Në forumin e Kurejshëve 

Të enjten, më 26 safer të vitit 14 të pejgamberisë,74 ose rreth dy muaj e gjysmë 

pas betimit të Madh në Akabe, në Meke u mbajt forumi më i madh i Kurejshëve, 

në fillim të ditës.75 

Kjo ka qenë seanca më e rëndësishme në historinë e Mekes. Në këtë tubim kanë 

marrë pjesë përfaqësuesit e të gjitha fiseve kurejshite. Këtu duhej të shqyrtohej 

plani vendimtar për shkatërrimin përfundimtar të mbartësit të flamurit islam. Me 

përfundimin e tij duhej që totalisht të ndërpritet vala depërtuese e fesë ekzistuese 

- Islamit. 

 

Pasi arritën në Sallën e Këshillit në kohën e caktuar, i befasoi Iblisi (shejtani) me 

pamjen e një plaku të ndershëm, me veshje të bardhë. U ndal në derë, e ata pyetën: 

“Kush je ti, o plak?” Ai u përgjigj: “Epror i banorëve të Nexhdit. Kam dëgjuar 

për çka do të flisni, andaj erdha që edhe unë të marrë pjesë. Besoj se nuk do të 

kundërshtoni mendimin tim apo këshillën time.” Ata thanë: “Ani mirë, hyn!” Ai 

hyri e u ul me ta. 

 

Vendimi unanim i forumit për vrasjen e Muhammedit ملسو هيلع هللا ىلص   

Kur filloi seanca, filluan edhe propozimet dhe zgjidhjet e ndryshme. Diskutimi 

zgjati shumë. Ebu El-Esvedi tha: “Do të heqim dorë nga ai dhe do ta përzëmë 

nga vendi ynë. Nuk mërzitemi se nga do të shkojë dhe ku do të vendoset. Në këtë 

mënyrë do të përmirësojmë situatën tonë dhe do të jetë sikurse ishte edhe më 

parë.” Plaku nexhdijas tha: “Jo, për Zotin! Ky nuk është mendimi i të gjithëve! 

Që të gjithë ju e dini se sa bukur flet dhe me çfarë urtësie logjikon, saqë edhe të 

tjerëve ua sajon jetën. Për Zotin! nëse veproni kështu, nuk do të jeni të sigurt prej 

asnjë populli Arab. Kudo që do të jetë, ata do ta pranojnë, e pastaj do të kthehen 

kundër jush. Do të ngadhënjejë mbi ju dhe atëherë do të veprojë me ju si të dojë 

vetë. Andaj, kërkoni për të zgjidhje tjetër!” 

Ebul Buhtiri tha: “Lidheni në pranga e zinxhirë, mbylleni në qeli, pastaj shikoni 

se si do ta gjejë kobi, siç i ka gjetur edhe ata poetët – Zuhejrin dhe Nebigun - 

përpara tij, e ata vdiqën. E edhe ai do të vdesë kur ta gjejë e keqja siç i gjeti edhe 

ata.” 

 
74 Këtë datë e kemi marrë pas verifikimit të të gjitha burimeve prej nga e ka marrë Muhammed Sulejman 

Mensur Fevri; Rahmetun li-l-Alemin: I/95, 97. 102. II/471. 
75 Që seanca ka filluar në mëngjes na e vërteton tregimi i Ibni Is’hakut, se Xhibrili e ka njoftuar Resulullahun 

për komplotin e këtij tubimi dhe se i është dhënë leja për Hixhret. Gjithashtu Buhariu transmeton hadithin nga 

Aishja radijAllahu anha se Resulullahu  ka shkuar tek Ebu Bekri, rreth mesditës, e i ka thënë: “Ka arritur 

leja për udhëtim.” 
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Plaku Nexhdijas tha: “Jo, për Zotin! as ky nuk është mendim i të gjithëve. Për 

Zotin! nëse e burgosni atë, siç thoni, nuk do të mund t’i lidhni edhe frymën, 

mendimet dhe idetë e tij. Ato do të dalin përjashta dyerve të mbyllura dhe do të 

valëviten te shokët e tij. Ata do t’ju sulmojnë e do ta nxjerrin nga duart tuaja, e 

atëherë edhe të tjerët do të ngrihen kundër jush gjersa të dalin fitimtarë. Pra, kjo 

nuk është zgjidhje për ju. Kërkoni diçka më të mirë!” 

Pasi të tubuarit i refuzuan të dy propozimet, u parashtrua propozimi i ri, të cilin 

të gjithë e pranuan. Natyrisht, ky propozim rrjedh prej shpirtligut më të madh të 

Mekes, e ky është Ebu Xhehli, i cili u ngrit e tha: “Për Zotin! unë kam zgjidhje. 

Besoj se të gjithë do të pajtoheni.” Ata thanë: “Çfarë, o Ebul Hakem?” Ai 

përgjigjet: “Mendoj se duhet të zgjedhim nga një të ri të fuqishëm prej çdo fisi që 

të na përfaqësojë, të cilëve do t’u japim nga një shpatë vdekjeprurëse, të shkojnë 

e ta mbysin të gjithë së bashku. Vetëm atë-herë do të shpëtojmë nga ai. Nëse 

veprojmë kështu, gjaku do t’i shpërndahet në të gjitha fiset, e Benu Abdi Menafët 

nuk do të mund t’u hakmerren të gjithëve. Kështu që do të detyrohen të pranojnë 

shpagimin e gjakut.” 

Plaku Nexhdijas tha: “Le të bëhet ashtu siç thotë ky njeri. As unë nuk jam duke 

parë zgjidhje më të mirë.” Forumi mekas unanimisht pranoi këtë propozim të 

tmerrshëm. 

Anëtarët e forumit u kthyen në shtëpi përfundimisht të vendosur, që këtë 

konkluzion ta zbatonin menjëherë në vepër.76 

 

5- Hixhreti i Pejgamberit  

Kur u aprovua vendimi i tmerrshëm për vrasjen e Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص, Xhibrili erdhi 

me Shpalljen e Allahut هلالج لج të Lartësuar e të Lavdishëm dhe e informoi 

Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص për komplotin e kurejshëve kundër tij dhe njëkohësisht për lejen 

e Allahut هلالج لج që ta braktiste Meken. Ai i caktoi kohën e hixhretit duke thënë: “Sonte 

mos fli në shtratin tënd si zakonisht.”77 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص dërgoi plaçkat e veta tek Ebu Bekri r.a dhe u mor vesh me të për 

udhëtimin. Aishja r.a tregon: “Pas dreke po rrinim në shtëpi të Ebu Bekrit, kur 

dikush tha: “Po vjen Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص!” Në këtë kohë nuk ka ardhur kurrë më parë. 

Ebu Bekri tha: “Hy, ja Resulullah, të gjithë këtu janë tuajt.” Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص tha: 

“Më ka ardhur leja për hixhret.” Ebu Bekri ia ktheu: “Në shoqërinë tënde, pash 

Allahun هلالج لج, edhe unë?” “Po”, u përgjigj Resulullahu 78.  ملسو هيلع هللا ىلص 

 
76 Ibni Hisham: I/480-482. 
77 Ibni Hisham: I/482; Zadu-l-Me’ad: II/52 
78 Sahihu-l-Buhari, kaptina: “Hixhreti i Resulullahut  dhe i shokëve të tij”: I/553. Pas aprovimit të planit për 

udhëtim, Resulullahu  u kthye në shtëpi të priste natën. 
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Pasi që u morën vesh për udhëtimin, Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص u kthye në shtëpinë e vet për 

të pritur natën. 

Rrethimi i shtëpisë së Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص   

Keqbërësit më të mëdhenj kurejshitë e kaluan ditën duke u përgatitur për 

realizimin e planit, të cilin e kishin aprovuar paria mekase në mëngjes. 

Vrasja duhej bërë pas mesnatës, ata bënin rojë derisa të prisnin momentin e 

caktuar. Ndërkaq, Sunduesi i hapësirave qiellore dhe tokësore, bëri çka deshi dhe 

si deshi vetë. Ai merr në mbrojtje atë që e do dhe nëse dëshiron të ndëshkojë dikë, 

ai kurrsesi nuk mund të mbrohet prej Tij. E paralajmëroi Pejgamberin e Vet, 

pastaj shpalli: 

“Dhe kur jobesimtarët të bënin kurthe: që të të lidhnin, të të mbysnin ose të të 

dëbonin, edhe Allahu هلالج لجi kurthonte ata, sepse Allahu هلالج لجështë njohësi më i mirë 

i kurtheve.” (El-Enfal-30) 

 

6- Në shpellë 

Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص  doli nga shtëpia e vet natën e 27 të muajit safer të vitit 

katërmbëdhjetë të pejgamberisë (12/13.09.622).79 

Vajti te shoku, miku dhe kujdestari më besnik, Ebu Bekri r.a. Së bashku dolën 

menjëherë nga dera e pasme e shtëpisë së tij, që të dilnin sa më shpejtë nga Meka, 

para se të agonte mëngjesi. Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص e dinte se kurejshët do të organizonin 

ndjekjen dhe se të gjitha vështrimet do të drejtoheshin nga Medina. Ndjekësit do 

të niseshin rrugës kryesore nga veriu, prandaj zgjodhi rrugën e kundërt nga ajo, e 

cila të çonte në jug të Mekes, në drejtim të Jemenit. Kësaj rruge udhëtuan rreth 

pesë milje, gjersa arritën te kodra e quajtur “Thevr”. Kjo kodër ishte mjaft e lartë, 

larg rrugës, dhe ishte vështirë të shkohej gjer atje, për shkak të shkëmbinjve. 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص i kishte lënduar këmbët duke ecur nëpër shkëmbinj. Disa thonë se 

ka ecur në gishta për të fshehur gjurmët, kështu që i ka lënduar këmbët. Sidoqoftë, 

dihet se Ebu Bekri r.a i ka ndihmuar të dalë në kodër dhe se ka ecur duke u luhatur, 

gjersa ka arritur në majë të kodrës ku gjendej shpella, e cila në histori njihet me 

emrin “Thevr”.80 

 Kur arritën te shpella, Ebu Bekri r.a tha: “Pasha Allahun هلالج لج, nuk do të hysh pa 

hyrë unë i pari, e nëse ekziston ndonjë rrezik, le të më ndodh mua, e jo ty.” Ebu 

Bekri r.a hyri në shpellë dhe shikoi në çdo anë të saj. E pa një vrimë, e shqeu 

 
79 Rahmetun li-l-Alemin: I/95. Data në muajin seffer është nëse fillimin e vitit e llogarisim prej muharremit, 

të katërmbëdhjetin prej pejgamberisë. Por, nëse vitin e llogarisim prej muajit në të cilin ka filluar t’i zbresë 

Shpallja Resulullahut ملسو هيلع هللا ىلص, atëherë sigurisht muaji seffer do të ishte i vitit trembëdhjetë. Shumica që merren me 

Sire mund të kenë njërën apo tjetrën mundësi. Prandaj edhe ekzistojnë dallime në disa data. Ne i kemi marrë 

të gjitha datat nga fillimi i vitit në muajin muharrem, siç është edhe sipas kalendarit. 
80 Rahmetun li-l-Alemin: I/95; Muhtesar Siretu-r-Resul nga En-Nexhdi, f. 168. 
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shallin e vet dhe e mbylli. Me pjesën tjetër të shallit i lidhi këmbët e lënduara të 

Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص pastaj i tha: “Hyr.” Ai hyri, u ul, ia vuri kokën në kraharor dhe 

fjeti. Ebu Bekrin r.a e theri akrepi në këmbë, por nuk lëvizi nga frika se do të 

zgjonte Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص. Nga dhimbja i rrodhën lotët dhe i ranë Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص në 

fytyrë. Ky u zgjua dhe pyeti: “Ç’ke, o Ebu Bekër?” “Më pickoi akrepi.” 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص  ia fërkoi plagën e dhimbja i pushoi.81 

Në shpellë kanë qëndruar tri netë, të premten në mbrëmje, të shtunën dhe të 

dielën.82 

Abdullahu, i biri i Ebu Bekrit r.a, flinte me ta. Aishja r.a ka thënë: “Abdullahu ka 

qenë djalosh mendjemprehtë dhe i gjindshëm. Para mëngjesit zgjohej dhe shkonte 

te kurejshët në Meke, sikur të kishte fjetur aty. I dëgjonte me kujdes të gjitha bise-

dat rreth atyre dyve, e në mbrëmje kthehej dhe u tregonte lajmet.” Kurse Amir b. 

Fuhejra, robi i liruar i Ebu Bekrit r.a, i kulloste delet afër shpellës dhe i furnizonte 

me qumësht.83 Këtë e bënte natën. Në mëngjes i grahte deleve gjurmëve të 

Abdullahut, në mënyrë që kopeja t’i fshinte ato pas shkuarjes së tij në Meke.84 

Përsa u përket kurejshëve, ata gati u çmendën kur kuptuan se u kishte ikur 

Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص atë natë kur komploti do të duhej të përfundonte me vrasjen e tij. 

Me atë rast ata rrahën Aliun, e dërguan në Ka’be dhe e mbajtën një orë duke u 

munduar të dëgjonin diçka për Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص dhe Ebu Bekrin.85 

Kur nga Aliu nuk mundën të kuptonin asgjë, shkuan në shtëpinë e Ebu Bekrit r.a 

dhe i ranë derës. Para tyre doli Esma, vajza e Ebu Bekrit r.a, ata pyetën: “Ku e ke 

babën?” “Nuk di se ku është.” Ebu Xhehli - faqeziu i paturp - ngriti dorën dhe i 

ra me shuplakë aq fortë, saqë ia shkuli vathin prej veshi.86 

Kurejshët mbajtën një mbledhje të ngutshme ku morën vendimin që t’i përdornin 

të gjitha mjetet që dispononin për kapjen e këtyre dy njerëzve. Në të gjitha rrugët 

dërguan kontroll të fortë të armatosur. Gjithashtu vendosën të jepnin shpërblim 

të madh, me vlerë prej njëqind devesh, për çdonjërin veç e veç, atij që i kthen në 

Meke, të gjallë, apo të vdekur, kushdo qoftë ai.87 

Pas kësaj të gjithë u nisën në ndjekje: kalorësit, këmbësorët dhe njohësit e 

gjurmëve. U shpërndanë nëpër lugina dhe male, udhë dhe shkurre, por pa kurrfarë 

rezultati. Ndjekësit arritën edhe para hyrjes së shpellës, por Allahu هلالج لج  zotëronte 

me çdo situatë. Tregon Buhariu nga Enesi, e ky nga Ebu Bekri i cili thotë: “Kam 

qenë në shpellë me Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص dhe kur ngrita kokën, pashë këmbët e 

 
81 Rrëfen Rezzijni nga Umer b. El-Hattabi radijAllahu anh se Ebu Bekrit iu është kthyer helmi para vdekjes 

dhe ka vdekur prej tij. Mishkatu-l-Mesabih: II/556. 
82 Fet’hu-l-Bari: V/336. 
83 Sahihu-l-Buhari: I/ 553, 554. 
84 Ibni Hisham: I/486. 
85 Rahmetun li-l-Alemin: I/96. 
86 Ibni Hisham: I/554. 
87 Sahihu-l-Buhari: I/554. 
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njerëzve. Thashë, o Pejgamber i Zotit, nëse dikush hedh shikimin këtej, do të na 

shohë. Ai m’u përgjigj: “Qetësohu, o Ebu Bekër, ne jemi dy, i treti është Allahu 

 Në një version tjetër qëndron: “Çka mendon, o Ebu Bekër, për dy vetë me të ”.هلالج لج

cilët është Allahu هلالج لج i treti.”88 

Ndodhi një mu’xhize (mrekulli e Allahut هلالج لج), se Allahu هلالج لجe shpërbleu Pejgamberin 

e vet dhe bëri që ndjekësit të ktheheshin, atëherë kur mes Pejgamberit  ملسو هيلع هللا ىلص dhe tyre 

largësia ishte disa hapa. 

 

7- Në rrugë për në Medine 

Kur u shuajt vrulli i ndjekësve dhe u ndërpre mbikëqyrja e rrugëve, kur humbi 

interesi për shpërblimin, dhe pas dështimit total të kurejshëve që të kuptonin diçka 

gjatë tri ditëve të kaluara, Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص dhe bashkudhëtarit të tij iu dha rasti për 

të vazhduar rrugën për në Medine. 

Ata morrën me vete një shoqërues të urtë, besnik dhe të shkathtë - Abdullah b. 

Urejkit El-Lejthi - për t’i përcjellë në Medine, duke gjetur rrugën më të shkurtër 

dhe më të tërthortë. Ky udhërrëfyes kishte qenë idhujtar sikurse kurejshët. Ata 

kërkuan prej tij garanci dhe besnikëri, e pasi ky ua premtoi këtë, ata i dorëzuan 

frerët e deveve të veta. Kjo ndodhi të hënën në mbrëmje. Në agim të rebiul evvelit, 

të vitit të parë të hixhretit, ose më 16. 09. 622 sipas kalendarit, ata e braktisën 

shpellën. 

Atë ditë erdhi Abdullah b. Urejkiti me dy deve, e Ebu Bekri tha: “Të përbejë, o 

Pejgamber, ta marrësh njërën prej këtyre deveve” - dhe i ofroi më të mirën. 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص u pajtua me këtë me kusht që t’ia paguante. 

Atëherë erdhi edhe Esma, vajza e Ebu Bekrit, me ushqim të përgatitur për 

udhëtim. Kishte harruar të merrte litarin për të lidhur bohçen në deve, andaj e 

shqeu fundin e vet në dy pjesë. Me njërën pjesë e lidhi ushqimin kurse me pjesën 

tjetër u mbështoll vetë, andaj e quajtën “Pronarja e dy shokave”- “dhatun 

nitakajni.”89 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص dhe Ebu Bekri u nisën në rrugë, e me ta edhe Amir b. Fuhejra. I 

printe udhërrëfyesi Abdullah b. Urejkiti. U nisën rrugës bregdetare. 

Rruga, për shkaqe sigurie, shpinte në jug, nga Jemeni, pastaj u nisën nga 

perëndimi, nga bregu i detit të Kuq, gjersa dolën në shtegun e dhive, pastaj u nisën 

nga veriu rrugës bregdetare të detit të Kuq. Udhëtonin rrugëve të braktisura nëpër 

të cilat rrallëkush kalonte. 

 
88 Sahihu-l-Buhari: I/516, 558. Frika e Ebu Bekrit nuk ka qenë për atë personalisht, por siç tregohet, kur i ka 

parë gjurmuesit është frikësuar për Resulullahun  e ka thënë: “Nëse e pësoj unë, e pëson vetëm një njeri, por 

nëse e pëson ti, e pëson i tërë umeti.” Resulullahu  është përgjigjur: “Mos u pikëllo, vërtet Allahu është me 

ne.” Shih Muhtesar Siretu-r-Resul, En-Nexhdi, f. 168. 
89 Sahihu-l-Buhari: I/553, 555; Ibni Hisham: I/486. 
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Tani të përmendim disa ngjarje që kanë ndodhur gjatë këtij udhëtimi. 

1. Ebu Bekri r.a ishte i kujdesshëm dhe përherë kalëronte pas Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص, edhe 

pse ky ishte plak i njohur kurse Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص i ri dhe njeri i panjohur. E takoi, 

kështu, Ebu Bekrin një njeri dhe i tha: “Kush është ky para teje?” Ebu Bekri iu 

përgjigj: “Ky më shpie rrugës së drejtë.” Ky njeri mendoi se qenka udhërrëfyes, 

e jo ai që të shpiente rrugës së Allahut 90.هلالج لج 

2. Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص dhe Ebu Bekrin i përcillte një njeri, i cili për zënien e tyre 

shpresonte shpërblim të madh. Quhej Suraka b. Malik.91 

Në një transmetim nga Ebu Bekri thuhet: “Ne udhëtonim kurse kurejshët 

gjurmonin pas nesh. Askush nuk na arriti, përveç Suraka b. Malik El-Xha’shemit 

në kalin e vet. Unë thashë: “Ai kërkoi dhe na gjeti, o Pejgamber i Allahut هلالج لج.” Ai 

mu përgjigj: “Mos u pikëllo, Allahu هلالج لجështë me ne.”92 Suraka pastaj u kthye 

mbrapa. Rrugës hasi edhe disa ndjekës e u tha: “Ndjekja nuk vlen më. Mjaft kemi 

gjurmuar. Këtu është fundi.” Në fillim të ditës gjurmonte me vendosmëri për t’i 

zënë, kurse në mbarim të ditës u bë mbrojtës i tyre.93 

3. Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص gjatë rrugës, kaloi pranë dy çadrave të Ummi Ma’bedit. Kjo 

ishte grua shtatmadhe, me moshë mesatare. Rrinte e mbështjellë afër çadrës dhe 

u jepte kalimtarëve ushqim e ujë. Këta dy e pyetën: “A ke diçka për ne?” Ajo u 

përgjigj: “Pasha Allahun هلالج لج, po të kisha diçka, nuk do të kishit nevojë të shkonit 

në fshat. Delja është shterpë, ndërsa viti ka qenë mjaft i dobët (vit zie).” 

4. Gjatë udhëtimit nga Meka në Medine, Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص takoi Burejden b. Husejb, 

prijësin e një fisi. Edhe ky kishte dalë për të ndjekur Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص dhe Ebu 

Bekrin. Edhe ky dëshironte të fitonte shpërblimin e madh, të cilin ia kishin 

premtuar kurejshët. Kur u takua ballë për ballë me Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص   dhe kur 

bisedoi me të, e pranon Islamin aty për aty së bashku me tetëdhjetë shtëpi nga fisi 

i vet. Atëherë ai hoqi rubën (shallin) e vet nga koka dhe e lidhi si flamur. Ky 

flamur do të duhej të ishte si paralajmërim për të gjithë se kishte ardhur sundimtari 

i shpëtimit dhe i sigurisë, i cili në këtë botë do të rivendoste drejtësinë dhe 

ndershmërinë.94 

5. Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص takoi edhe Zubejrin me një grup muslimanësh tregtarë, të cilët 

ktheheshin nga Shami me dy karvane. Zubejri i veshi Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص   dhe Ebu 

Bekrin  me rroba të bardha.95 

 
90 Sahihu-l-Buhari, transmeton Enesi radijAllahu anh: I/556. 
91 Sahihu-l-Buhari, transmeton Enesi radijAllahu anh: I/554. Vendi ku kanë pushuar i takonte fisit Beni 

Medlexh në afërsi të Rabigut. Suraka i ka përcjellë derisa janë ndalur te shkëmbinjtë, në Kudejde. Zadu-l-

Me’ad: II/53. Shumica mendojnë se ai i ka përcjellë ditën e tretë të udhëtimit. 
92 Sahihu-l-Buhari: I/516. 
93 Zadu-l-Me’ad: I/53. 
94 Rahmetun li-l-Alemin: I/101. 
95 Këtë shënim transmeton Buhariu nga Urvete b. Ez-Zubejri: I/554. 
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8- Aritja në Kuba 

Të hënën, më tetë rebiul evvel, të vitit katërmbëdhjetë të pejgamberisë - ose të 

vitit të parë hixhrij, ose më 23. 09. 622 sipas kalendarit, Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص   arrin në 

Kuba. 

Urveh b. Zubejri tregon: “Muslimanët e Medines kuptuan për daljen e 

Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص   nga Meka. Ata çdo ditë dilnin në Harrah, (gurishte e vjetër 

vullkanike afër Medines) dhe prisnin ardhjen e tij. Aty rrinin gjersa i largonte 

dielli i pasdites. Ditën e fundit, pritja e tyre zgjati më tepër, por më në fund u 

kthyen në shtëpitë e veta. Posa arritën, dëgjuan zërin e një hebreu i cili kishte 

dalë të shikonte diçka për punën e vet. Nuk mundi të përmbahej kur vëreu ardhjen 

e Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص   dhe shokut të tij, me veshje të bardha, por bërtiti sa mundi: “O 

popull, o arabë, ja tek është duke ardhur gjyshi i juaj të cilin e prisnit!” 

Muslimanët, të ngazëlluar kërcyen në këmbë.”96 

Ibnul Kajjumi thotë: “U dëgjuan tekbire dhe zhurmë te Beni Amër Avfët. 

Muslimanët thirrnin tekbire, të gëzuar për ardhjen e Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص. I dolën 

përpara, e pritën dhe e përshëndetën me përshëndetje pejgamberike. E shikonin 

duke u vërtitur rreth tij, e ai ishte në gjendje frymëzimi në të cilën i vinte shpallja. 

Allahu هلالج لجxh.sh. i shpalli: “Allahu هلالج لجështë mbrojtës i tij, edhe Xhibrili, edhe 

besimtarët fisnik; së fundi, edhe të gjithë engjëjt do të jenë përkrahës të tij.” 

(Et-Tahrim: 4).97 

 

9- Hyrja në Medine 

Pas xhumasë Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص hyri në Jethrib, dhe prej asaj dite ky qytet mori emrin 

“Qyteti i Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص” apo shkurtimisht Medine. Kjo ishte vërtet ditë historike. 

Banorët e Medines, të gëzuar e plot hare, dolën nga shtëpitë e tyre dhe i mbushën 

të gjitha rrugët, duke thirrur tekbire dhe lavdërime. 

Vajzat e ensarëve, nga kënaqësia dhe dashamirësia, këndonin këngë 

mirëseardhjeje.98 

Ensarët, edhe pse nuk kishin pasuri të madhe, megjithatë çdonjëri prej tyre 

dëshironte ta gostiste Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص. Ai nuk mund ta kalonte kurrë një shtëpi e 

që pronari i saj të mos i kapte kërpeshin e devesë, duke i shprehur përshëndetjen 

 
96 Rahmetun li-l-Alemin: I/102. Në këtë ditë, Resulullahu i kishte mbushur 53 vjet jetese, ndërsa në pejgamberi 

i kishte kaluar plot trembëdhjetë vjet. Kjo sipas llogarisë se shpallja ka filluar në rebiul-evvel, më vitin 41 nga 

ngjarja e elefantit. Ata të cilët shpalljen e llogarisin prej Ramazanit, atëherë rezulton se në Meke i kishte kaluar 

12 vjet, 5 muaj e 18 apo 22 ditë. 
97 Zadu-l-Me’ad: II/54. 
98 Ibnul Kajjumi thotë se këto vargje janë kënduar kur është kthyer Resulullahu nga Tebuku. Gabon ai që thotë 

se janë kënduar me rastin e hyrjes së tij në Medine (Zadu-l-Me’ad: III/10). Por Ibnul Kajjumi për këtë mendim 

të vetin nuk ka sjellë kurrfarë dëshmie, kurse El-Mensur Fevri ka sjellë argumente, të cilat nuk mund të 

rrëzohen, se këto vargje janë kënduar gjatë hyrjes në Medine; Shiko Rahmetun li-l-Alemin: I/105. 
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dhe mirëseardhjen. Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص përgjigjej: “Lëreni le të ecë vetë, ajo është e 

urdhëruar.” Dhe kështu ecnin ngadalë, gjersa deveja arriti në vendin e mesxhidit 

të sotëm të Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص. Ajo u ndal aty. Ai nuk zbriti gjersa deveja nuk u ndal 

krejtësisht. Ajo eci edhe pak përpara, por përsëri u kthye dhe u ndal në vendin e 

parë. Aty u ul, e Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص zbriti nga shpina e saj. Ky vend ishte në tokën e 

beni Nexhxharëve, dajallarëve të tij. Kjo me të vërtetë ndodhi me lejen e Allahut 

 kishte dëshirë që kjo të ndalej në tokën e   ملسو هيلع هللا ىلص por edhe vetë Resulullahu ,هلالج لج

dajallarëve të vet. Me këtë vepër edhe ata ishin të nderuar. Njerëzit e ftonin 

Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص si mysafir në shtëpitë e veta. Ebu Ejjub El-Ensari shkoi te deveja, 

e kapi për kërpeshi dhe e futi në oborrin e vet. Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص me këtë rast tha: 

“Edhe njeriut i duhet të shkojë pas të shaluarës së tij.” Në atë çast erdhi Es’ad b. 

Zurareh, i mori plaçkat e Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص dhe i çoi në shtëpinë e vet.99 

Në transmetimin e Enesit, te Buhariu, qëndron se Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Cilën 

shtëpi kemi më afër nga kushërinjtë tanë?” Ebu Ejjubi tha: “O Pejgamber i 

Allahut هلالج لج, ajo është dera ime dhe shtëpia ime.” Ai tha: “Shko dhe na përgatit 

pushimin e pasdrekës!” Ebu Ejjubi tha: “Çohuni, me bekimin e Allahut 100”!هلالج لج 

Pas disa ditësh Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص i erdhi bashkëshortja, Sevda dhe dy vajzat e tij: 

Fatimja dhe Ummu Kulthum, pastaj Usame b. Zejd dhe Ummu Ejmenja. Me ta 

nga Meka u shpërngul edhe Abdullah b. Ebu Bekri me fëmijët dhe me Aishen. 

Zejnebja mbeti tek Ebil A’si, nuk mundi të udhëtonte atëherë. Hixhretin e ka bërë 

pas Bedrit.101 

Këtu përfundon një periudhë e jetës së Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص dhe kryhet një pjesë e 

veprimtarisë së tij islamike, e cila quhet jeta dhe veprimtaria mekase e 

Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

Ndërtimi i shoqërisë medinase 

1- Xhamia  

Puna e parë që bëri Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص në Medine qe ndërtimi i xhamisë së 

Pejgamberit. Në vendin ku u ndal deveja e tij, urdhëroi që të ndërtohej xhamia. 

Këtë vend të zbrazët e bleu prej dy bonjakëve. Edhe vetë mori pjesë në ndërtim. 

Mbarte qerpiç dhe gurë duke kënduar vargje: 

“O Allahu هلالج لجim, nuk ka jetë tjetër përveç jetës pas vdekjes, 

Të lutem, ensarët dhe muhaxhirët fali Ti.” 

Pastaj vazhdonte: 

 
99 Rahmetun li-l-Alemin: I/106; Zadul-Miad: II/55. 
100 Sahihu-l-Buhari: I/556. 
101 Zadul-Mead: II/55. 
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“Punëtorin e këtillë, e jo punëtorin hebre, 

të këtillin Rabbi ynë më së tepërmi e do.” 

Ky inkurajim i tij u jepte ashabëve vullnet dhe elan për punë, andaj njëri prej tyre 

filloi të këndonte: 

“Nëse ne ulemi, e Pejgamberi ynë vazhdon, 

prej nesh kjo do të ishte sikurse të jemi budallenj.” 

Në vendin ku ndërtohej xhamia gjendeshin varrezat e mushrikëve. 

Asokohe xhamia nuk ishte vend vetëm për namaz, por ishte edhe shkollë, ku 

muslimanët mësonin, studionin dhe kuptonin Islamin. Aty tuboheshin fise të 

ndryshme, ku i zgjidhnin konfliktet, dhe mosmarrëveshjet fisnore. Aty 

aprovoheshin vendimet për ndërprerjen e luftërave ndërfisnore. xhamia ka qenë 

institucion ku zgjidheshin të gjitha problemet jetësore të muslimanëve. Së fundi, 

mesxhidi ka qenë ndërtesa ku mbaheshin seancat e Këshillit Shura dhe merreshin 

vendimet. Veç kësaj, mesxhidi ishte strehë e të varfërve dhe muhaxhirëve 

refugjatë, të cilët nuk kishin shtëpi të veta, as pasuri, as të afërm e as fëmijë. Në 

fillim të vitit hixhrij zbriti dispozita për thirrjen e ezanit me zë të lartë, i cili ngrihej 

gjer në qiej dhe muslimanët thirrnin ezanin pesë herë në ditë për pesë kohët e 

namazit. Kjo thirrje sot e tutje jehon pesë herë në ditë në tërë rruzullin tokësor. 

Në lidhje me këtë është i njohur tregimi për ëndrrën e Abdullah b. Zejd b. Abdi 

Rabbih. E transmeton Tirmidhiu, Ebu Davudi dhe Ibni Huzejmeja.102 

 

2- Vëllazërimi 

Pasi Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص kreu një punë të madhe - ndërtimin e xhamisë, qendrën për 

tubimin dhe për shoqërimin e muslimanëve, ai bëri edhe një hap përpara: i 

vëllazëroi të gjithë muhaxhirët dhe ensarët. Ky vëllazërim ka dhënë rezultate të 

mëdha në ndërtimin e shoqërisë muslimane. Ibnul Kajjimi thotë: Pastaj 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص vëllazëroi mes muhaxhirëve dhe ensarëve në shtëpinë e Enes b. 

Malikut, ku morën pjesë nëntëdhjetë njerëz, gjysma ishin muhaxhirë e gjysma 

ensarë. Vëllazërimi mbështetej në përkrahjen e në ndihmesën e ndërsjellë, në 

trashëgiminë pas vdekjes edhe pa kurrfarë afërsie gjaku. Ky lloj trashëgimi pati 

vlerë deri në betejën e Bedrit, kur Allahu هلالج لجshpalli: “...Kurse ata (besimtarë) që 

janë në lidhje farefisnore sipas Librit të Allahut هلالج لج janë më të afërt për njëri-

tjetrin.” (El-Enfal: 75). Atëherë suprimohet çdo e drejtë në trashëgimi, përpos 

me anë të farefisnisë. 

 
102 Bulugul merami nga Ibni Haxher El-Askalani, f. 15. 



Fikhu Sira                                                                                                                                                  2020-2021 

 

 

53 

 

 

Ekziston mendimi se është bërë edhe vëllazërimi i dytë mes vetë muhaxhirëve. 

Por, për shkak të vëllazërisë natyrale dhe sipas origjinës, muhaxhirët nuk kanë 

pasur nevojë për vëllazërim të ri, përkundër atij vëllazërimi me ensarët.103 

Domethënia e këtij vëllazërimi, ka qenë që të tejkalohej fanatizmi ndaj fisit, dhe 

baza për dashuri dhe urrejtje të jetë vetëm për Islam. Me vëllazërimin e këtillë 

anulohen të gjitha dallimet në bazë të origjinës, ngjyrës dhe kombit. Në Islam, 

askush nuk mund të shkojë më tutje, përkatësisht, nuk mund të përparojë, e as të 

mbetet prapa, përveç sipas nivelit të njerëzisë dhe devotshmërisë së tij. 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص këtë marrëveshje për vëllazërim e ka realizuar në vepër. Kjo nuk 

ka qenë gjë boshe, e as vepër që ndërlidhet me pasuri e gjak. Nuk ka qenë lojë e 

thatë me fjalë boshe, të cilat nuk janë realizuar në vepër. 

Vëllazërimi i këtillë ka qenë i kapluar me ndihmesën reciproke, me ndjenja 

bamirësie dhe dashamirësie, dhe kjo ka marrë pjesë në ndërtimin e një shoqërie 

të re e cila do të ketë shembuj të lavdishëm.104 

Buhariu transmeton se pas ardhjes në Medine, Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص i ka vëllazëruar 

AbdurRahmanin dhe Sa’d b. Rebian. Sa’di i ka thënë AbdurRahmanit: “Unë jam 

më i pasuri mes ensarëve. Pasurinë time e ndaj në dy pjesë. I kam dy gra, shikoje 

cila të pëlqen më shumë e unë do të ndahem nga ajo, e kur t’i kalojë ‘iddeti 

(periudha e caktuar kohore e pritjes së gruas pas shkurorëzimit) ti martoje atë.” 

AbdurRahmani u përgjigj: “Allahu  هلالج لجta shtoftë bereqetin në familjen tënde dhe në 

pasurinë tënde.” 

“Ku e keni tregun?” Ia preferuan tregun e Benu Kajnukave, fisit hebre. Pastaj, 

pas njëfarë kohe, Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص e sheh duke mbartur gjalpë dhe ushqime, e më 

pastaj edhe gjurmët e parfumit, ndaj pyet: “Ç’është kjo?” Ai përgjigjet: “Jam 

martuar.” Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص pyet: “Sa ke paguar.” “Një bërthamë të artë”, 

përgjigjet ky.”105 

Transmetohet nga Ebu Hurejra i cili ka thënë: “Ensarët i thanë Resulullllahut  ملسو هيلع هللا ىلص 

ndaji plantacionet e hurmave mes nesh dhe vëllezërve tanë muhaxhirë.” Ai u 

përgjigj: “Jo.” “Atëherë na ndihmoni në përpunim, e frutat janë të përbashkëta.” 

Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص tha: “Ani, mirë.” E ata thanë: “Të dëgjojmë dhe të bindemi.”106 

E gjithë kjo na bën të kuptojmë se ensarët kanë pasur kujdes të madh ndaj 

vëllezërve të vet muhaxhirë dhe se nuk kanë pritur të angazhojnë mundin, 

dashurinë dhe kujdesin e vet, sepse muhaxhirët me të vërtetë e kanë merituar këtë 

me sakrificat e tyre të mëdha që i kanë bërë për hir të fesë së Allahut هلالج لج. 

 
103 Zadu-l-Me’ad: II/56. 
104 Fikhu-s-Sire, f. 140, 141. 
105 Buhari, kaptina mbi vëllazërimin mes ensarëve dhe muhaxhirëve: I/555. 
106 Sahihu-l-Buhari, kaptina mbi furnizimin: I/312. 
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Mund të konkludojmë se akti i vëllazërimit është akt i mençurisë së madhe. Kjo 

ishte zgjidhje e mrekullueshme për shumë probleme me të cilat janë ballafaquar 

muslimanët, e për të cilat tanimë kemi folur. 

Pasi Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص përforcoi marrëveshjen e vëllazërimit mes muslimanëve, 

angazhohet në një punë të re. Duhej të bëhej kontrata për eliminimin e të gjitha 

shprehive e zakoneve të cilat aludonin në jetën paraislamike. Prej tyre nuk duhej 

të mbetej asnjë gjurmë. 

Paragrafët e këtij dokumenti, ose kontrate, shkurtas janë: “Ky është dokument të 

cilin e shpall Muhammedi ملسو هيلع هللا ىلص, Pejgamberi i Allahut هلالج لج, për të gjithë besimtarët dhe 

muslimanët, qofshin ata kurejshitë apo jethribas, dhe për ata njerëz të cilët i 

pasojnë këta, u shoqërohen këtyre dhe luftojnë së bashku me ta: 

1. Të gjithë ata janë një umet. 

2. Muhaxhirët kurejshitë do të kujdesen bashkërisht për mirëqenien e vet. Ata do 

të dërgojnë delegatët e vet te populli i vet, të rregullojnë, të punojnë atë që e ka 

lejuar Allahu  هلالج لجdhe të zbatojnë drejtësinë mes besimtarëve. Kurse çdo fis ensarësh 

do të kujdeset për mirëqenien e vet. Çdo grup prej tyre do të dërgojë delegatët e 

vet, të cilët do të veprojnë në mesin e popullit të vet dhe do të urdhërojnë të bëhen 

vepra të mira dhe të zbatohet drejtësia mes besimtarëve. 

3. Besimtarët, nuk guxojnë të lënë anash asnjë të ngarkuar me borxhe, pa i dhënë 

diçka, sa ka lejuar Allahu هلالج لج u, pra qoftë t’i dhurohet diçka apo t’i drejtohet me 

këshilla të mira dhe me fjalë të mira. 

4. Besimtarët e devotshëm do të jenë kundër të gjithë dhunuesve, që dëshirojnë 

t’u bëjnë padrejtësi, të aplikojnë ndonjë trysni, t’i shpijnë në mëkate, apo të 

shkaktojnë përçarje dhe trazira mes besimtarëve. 

5. Të gjithë besimtarët janë të detyruar ta luftojnë të keqen, të gjithë sikur një, 

qoftë edhe nëse kjo e keqe rrjedh prej fëmijës së vet. 

6. Besimtari nuk guxon të mbysë besimtarin për shkak të jobesimtarit. 

7. Besimtari nuk guxon t’i ndihmojë jobesimtarit kundër besimtarit. 

8. Garancia e Allahut هلالج لج është e njëjtë për të gjithë, por Ai së pari merr nën 

mbrojtje më të dobëtit nga ju. 

9. Ata hebrenj, të cilët na pasojnë, do të kenë ndihmë dhe shembull të mirë prej 

nesh, përveç atyre që kanë bërë dhunime dhe janë ndihmuar mes tyre kundër 

nesh. 

10. Paqja (siguria) e muslimanëve është e pandarë. Muslimani nuk guxon të lidhë 

paqe pa vëllain e vet në rrugën e Zotit, përpos në kushte të njëjta dhe në bazë të 

të drejtave të barabarta mes tyre. 
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11. Besimtarët janë të detyruar të mbrohen mes vetes, nëse dikujt i është derdhur 

gjak në rrugën e Allahut هلالج لج. 

12. Jobesimtarit nuk guxon t’i jepet në ruajtje pasuria e kurejshëve, e as njerëzit 

dhe, nuk guxon të nxitet kundër besimtarëve. 

13. Ai që e mbyt besimtarin, i cili nuk është gjykuar me vdekje (d.m.th. nuk ka 

bërë diçka që duhet të mbytet) edhe ai do të jetë i mbytur, vetëm nëse ia falin 

trashëgimtarët e njeriut të mbytur (viktimës). 

14. Ai që është kundër besimtarëve - të gjithë besimtarët duhet të ngrihen kundër 

tij. 

15. Muslimani nuk guxon ta përkrahë a ta ndihmojë njeriun që sjellë risi në fe. 

Nëse e bën këtë, atëherë le ta përcjellë mallkimi i Allahut هلالج لج dhe hidhërimi i Tij 

gjer në Ditën e Gjykimit. Nga ky person nuk pranohet pendimi e as drejtësia. 

16. Për çdo gjë që nuk mund të gjeni zgjidhje të përbashkët, drejtojuni Allahut  هلالج لج 

dhe Muhammedit 107. ملسو هيلع هللا ىلص 

 

3- Jomuslimanët e Medines 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص, pas hixhretit që bëri në Medine, dhe pasi i vuri themelet e 

qëndrueshme të një shoqërie të re Islame, e cila bazohej në unitetin fetar, politik 

e legjislativ të muslimanëve, filloi rregullimin e marrëdhënieve me jomuslimanët. 

Brenga e tij kryesore ka qenë që të gjithë banorëve t’u garantonte siguri, rehati, 

paqe, fatbardhësi dhe mirëqenie së bashku me ndërtimin e territorit, i cili do të 

ishte atdheu i të gjithëve. Për këtë arsye i sajonte ligjet me karakter koncesioni 

dhe tolerance, që gjer atëherë nuk i kishte njohur bota përplot me egoizma dhe 

lavdi fisnore. Fqinjët më të afërt të Medines kanë qenë hebrenjtë. Ata, me gjithë 

armiqësinë e fshehtë ndaj muslimanëve, publikisht nuk shprehnin kurrfarë rezis-

tence ose urrejtje. 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص lidhi me ta një kontratë, e cila iu dha lirinë e plotë fetare dhe 

ekonomike. Nuk aplikoi politikë izolimi, konfiskimi ose mostolerance. 

Kjo kontratë ka qenë edhe në vargun e marrëveshjeve, që janë bërë për 

muslimanët dhe për të cilët kemi folur paksa. Këtu do të përmendim kapitullin 

më të rëndësishëm të kësaj kontrate: 

Paragrafët e kontratës 

1. Hebrenjtë Benu Avf janë popull i cili jeton me muslimanët. Ata kanë fenë e 

vet, kurse muslimanët të vetën. Çdonjëri ka pasurinë dhe lirinë e vet. Kjo vlen 

edhe për hebrenjtë, të cilët nuk i takojnë këtij fisi. 

 
107 Ibni Hisham: I/502, 503. 
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2. Hebrenjtë do të kenë ekonominë e vet, kurse muslimanët të vetën. 

3. Edhe njëra edhe tjetra palë janë të obliguara ta mbrojnë lirinë e përbashkët nga 

armiku i jashtëm. 

4. Ndërmjet tyre mund të konsultohen dhe të merren vesh vetëm në bazë të 

bamirësive. 

5. Aleatët duhet të ruhen nga intrigat dhe dredhitë reciproke. 

6. Duhet t’i ndihmohet atij që gjendet në rrezik. 

7. Hebrenjtë duhet të kenë marrëdhënie të mira me muslimanët nëse këta gjenden 

në luftë. 

8. Jethribi bëhet vend i mbrojtur i kësaj kontrate. Aty nuk guxohet të bëhen 

luftëra. 

9. Nëse shpërthen ndonjë mosmarrëveshje mes dy popujve, e cila do të mund të 

rrezikonte sigurinë, duhet drejtuar Allahut هلالج لج dhe Muhammedit, Pejgamberit të 

Allahut هلالج لج. 

10. Kurejshët të mos merren nën mbrojtje, e askush tjetër që u ndihmon atyre. 

11. Duhet t’i ndihmojnë njëri-tjetrit kundër atyre që e sulmojnë Jethribin. 

12. Kjo kontratë nuk e mbron as dhunuesin, as fajtorin.108 

Me kryerjen dhe zyrtarizimin e kësaj kontrate, Medina me rrethinën e saj u bë 

shtet i nderuar, me kryeqytetin El-Medine dhe presidentin, nëse vlen ky nocion - 

Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص. 

Qeverinë dhe fjalën kryesore e mbanin muslimanët. Kështu Medina u bë edhe 

kryeqendra e parë e Islamit. 

Në mënyrë që paqja dhe siguria të zgjeroheshin edhe në rajonet e tjera, 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص lidhi aleancë edhe me fise të tjera në mënyrë të ngjashme e sipas 

rrethanave ekzistuese jetësore, rreth të cilave do të flasim në vijim e sipër. 

 

Sahabet në luftë 

1- Kërcënimi i Kurejshëve 

Kurejshët e Mekes i shkruajtën një letër kërcënuese muslimanëve në Medine. Ky 

nuk ishte kërcënim i rëndomtë. Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص ishte i bindur, sepse ata filluan të 

ndërmerrnin komplote të mëdha, për shkak të të cilave rrinte tërë natën i zgjuar 

ose flinte nën mbikëqyrjen e shokëve të vet dhe kjo vazhdoi për një kohë derisa 

Allahu zbriti ajetin “Allahu ty të mbron nga njerëzit.” (Maide-67) 

 
108 Ibni Hisham: I/503, 504. 
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Nuk ishte vetëm Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص në rrezik, por edhe të gjithë muslimanët e tjerë 

ishin të rrezikuar. Ubej b. Ka’bi tregon: “Kur erdhi Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص  me as’habët e 

vet në Medine, dhe kur e ndjenë rrezikun nga jomuslimanët, nuk guxonin të flinin 

pa armë në shtëpi, e me to edhe gdhinin.” 

 

2- Allahu هلالج لج e lejon luftën 

Në këto kushte të vështira të jetesës, në të cilat drejtpërdrejt ka qenë e rrezikuar 

qenia muslimane në Medine, gjersa nga Meka vinin pandërprerë kërcënimet, ku 

kurejshët kurrsesi nuk zgjoheshin nga agonia e thellë dhe nga idhujtaria, Allahu 

 هلالج لج  u shpalli muslimanëve lejen për të luftuar, e cila nuk ka qenë urdhër. Allahu هلالج لج

thotë: “Atyre që sulmohen me luftë, u është dhënë leje të luftojnë, ngaqë u është 

bërë zullum atyre, e Allahu هلالج لج me të vërtetë, ka fuqi që t’u ndihmojë 

(muslimanëve). (El-Haxh: 39). 

Ky ajet fisnik u shpall mes ajeteve të tjera, në të cilat shpjegohet se kjo leje ka 

ardhur për t’iu shmangur mizorive dhe për të vendosur dispozitat e Allahut هلالج لج, i 

Cili thotë: 

“Këta (muhaxhirët) janë ata, të cilët nëse u japim pushtet në Tokë - kryejnë 

namazin, japin zekatin, urdhërojnë për të mirë, e ndalojnë atë që është e 

mbrapshtë. Dhe te Allahu është fundi i çdo gjëje.” (El-Haxh: 41). 

Përveç këtij lajmi të Allahut هلالج لج për luftë, urtësia e muslimanëve ka qenë që, në 

çastet kur kurejshët kishin forcë të madhe, e bllokonin rrugën tregtare Meke - 

Sham, dhe vendosnin kontrollin mbi këtë rrugë. Për realizimin e këtij plani, 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص e ndau atë në dy faza. 

Faza e parë: lidhi marrëveshje me të gjitha fiset që banonin përgjatë kësaj rruge 

tregtare, apo e ndërprisnin këtë rrugë nga Medina. 

Më parë kemi folur për marrëveshjen me hebrenjtë. Kjo kontratë përmbante edhe 

marrëveshjen për mospërzierje gjatë kohës së veprimit ushtarak nga jashtë. Para 

luftës, po ashtu është lidhur marrëveshja edhe me fisin Xhuhejne. Shtëpitë e tyre 

ishin jo larg Medines. 

Faza e dytë: dërgimi i pandërprerë i ushtrisë dhe i njësive vëzhguese në drejtim 

të kësaj rruge. 

3- Beteja e Bedrit 

Shkaku i konfliktit 

Gjatë ekspeditës në Ashirah karvani, i cili shkonte nga Meka për në Sham, i 

shpëtoi Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص. Kur u afrua koha e kthimit të tij nga Shami, Resulullahu 

 dërgoi Talha b. Ubejdullahun dhe Se’id b. Zejdin të vëzhgonin në veri. Ata ملسو هيلع هللا ىلص
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vajtën në Havraa ku qëndruan derisa panë se karvani po kthehej me Ebu Sufjanin. 

I mblodhën të dhënat dhe u kthyen në Medine për të informuar Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص. 

Karvani ishte tejet i madh. Një mijë deve të ngarkuara me gjithfarë mallrash, për 

të cilat kurejshët kishin shpenzuar pasuri të madhe me vlerë prej 50 mijë dinarësh 

të artë, me sigurim minimal, prej dyzet njerëzish. 

Ky ishte rast ideal për ushtrinë medinase, kurse për mushrikët – goditje e rëndë 

politike dhe ekonomike, po qe se e humbnin këtë pasuri të madhe. Andaj 

Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص i lajmëroi muslimanët dhe u tha: “Po vjen një karvan kurejshit, i 

ngarkuar me mallra të vlefshme, dilni dhe priteni atë, ndoshta Allahu هلالج لج do të na 

e dhurojë.” 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص askujt nuk i urdhëroi, por as nuk ia ndaloi, t’i dilte në pritë këtij 

karvani. I la që ata të vendosnin vetë. Nuk priste kurrfarë përleshjeje me ushtrinë 

kurejshite për shkak të karvanit dhe nuk mendonte fare se do të vinte deri te beteja 

e madhe e Bedrit, prandaj shumica e as’habëve mbetën në Medine. Ata mendonin 

se dalja e Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص nuk ishte si daljet e patrullave të mëparshme, sepse u 

lejoi të dilte kush të donte, e të mbetej kush të donte. 

 

Numri i ushtrisë muslimane dhe caktimi i prijësve ushtarakë 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص përgatiti për dalje treqind e ca njerëz (313, 314 ose 317, mes të 

cilëve ishin 82, 83 ose 86 muhaxhirë, 61 prej fisit Evs, edhe 170 prej fisit 

Hazrexh.) Ata nuk i dhanë aq rëndësi kësaj daljeje, andaj as që e shënuan me 

ndonjë përcjellje solemne siç e kishin zakon. Kishin vetëm dy kuaj, dhe shta-

tëdhjetë deve. 

Flamurin dhe komandën kryesore ia dha Mus’ab b. Umejrit. Flamuri ishte i 

bardhë. 

Ushtrinë e ndau në dy çeta: 

a. çeta e muhaxhirëve, në të cilën komandonte Ali b. Ebi Talibi; 

b. çeta e ensarëve, në të cilën komandonte Sa’d b. Muadhi. 

Me sigurimin komandonte Zubejr b. Avami, kurse me drejtimin e marshimit 

komandonte Mikdad b. Amri. Vetëm këta dy ishin kalorës. Përcjelljen e siguronte 

Kajs b. Ubej Sa’sa’ah, kurse komanda e përgjithshme e ushtrisë ishte në duart e 

Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص. 

Ushtria muslimane niset për në Bedër 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص u nis në krye të kësaj ushtrie, e cila nuk ishte e pajisur mirë. Dhe 

dërgoi në Bedër Busejs b. Umer El-Xhuhenin dhe Adi b. Ebi Ubejen me misionin 

e patrullimit dhe përcjelljes së karvanit, për të informuar Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص. 
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Meka paralajmërohet për rrezikun 

Ebu Sufjani, si prijës i karvanit, ishte tejet i matur dhe i kujdesshëm. E dinte mirë 

se rruga për në Meke ishte shumë e rrezikshme ku mund të ndodhnin befasi, andaj 

dërgoi dy spiunë të vëzhgonin çdo njeri që kalonte asaj rruge dhe ta lajmëronin 

atë. Së shpejti i erdhi lajmi se Muhammedi  ملسو هيلع هللا ىلص kishte ngritur ushtrinë për t’i dalë 

karvanit në pritë. Prandaj dërgoi Damdam b. Amër El-Gaffarin në Meke me lajme 

alarmuese dhe kërkoi që të vinin njerëzit për të mbrojtur karvanin nga 

Muhammedi ملسو هيلع هللا ىلص dhe shokët e tij. Si mbërriti në Meke, Damdami u ngrit mbi 

devenë e vet dhe filloi të bërtiste më tërë fuqinë, shkumonte i tëri, i lodhur dhe i 

grisur nga ngutja: “O kurejshitë, shpëtoni, shpëtoni! Do të shkatërrohet pasuria 

juaj, të cilën është duke përcjellë Ebu Sufjani. Muhammedi dhe shokët e tij do ta 

sulmojnë atë. Nuk jam i sigurt se do të arrini në kohë Ndihmë, ndihmë!” 

 

Përgatitja e mekasve për ekspeditë 

Njerëzit e Mekes menjëherë u ngritën: “A mos mendon Muhammedi se me 

karvanin tonë do të ndodhë e njëjta gjë sikurse me karvanin e Ibni El-Hadremiut? 

Jo për Zotin! tani do të jetë ndryshe.” 

E tërë paria e Mekes duhej të nisej, e nëse dikush nuk kishte mundësi, atëherë 

detyrohej të dërgonte zëvendësin e vet. Askush prej tyre nuk mbeti në Meke, 

përveç Ebu Lehebit, i cili si zëvendës të vet dërgoi një borxhli. Ata ngritën edhe 

disa fise fqinje arabe. Nga kushërinjtë kurejshitë, në këtë ekspeditë nuk mori pjesë 

fisi Benu Adijj, kurse të gjithë të tjerët ishin nisur. 

 

Përbërja e ushtrisë mekase 

Ushtria në fillim përbëhej prej 1300 luftëtarësh. Kishin njëqind kuaj, gjashtëqind 

ushtarë të veshur me parzmore, ndërsa deve kishin aq shumë, saqë nuk u dihej 

saktësisht numri. 

Kryekomandant ishte Ebu Xhehl b. Hishami, ndërsa nëntë eprorët më autoritarë 

të Mekes siguronin furnizimin. Ata çdo ditë thernin deve, një ditë nëntë, e ditën 

tjetër dhjetë. 

 

Nisja e ushtrisë mekase 

Mekasit u nisën pikërisht ashtu siç flet Kur’ani: “Të cilët dolën nga shtëpitë e 

tyre duke shfaqur arrogancën e për t’u reklamuar njerëzve (trimërinë dhe 

gajretin e tyre), dhe për t’i penguar njerëzit nga rruga e Allahut.” (El-Enfal: 

47). Janë paraqitur ashtu siç ka thënë Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص: “Me fuqinë e vet dhe me 

parzmoret e veta, për të qenë të padëgjueshëm ndaj Allahut هلالج لج dhe Pejgamberit të 
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Tij,”, dhe siç thotë Allahu هلالج لج: “Dhe ata u nisën herët të bindur se mund ta 

zbatonin atë (që kishin ndërmend).” (El-Kalem: 25) 

Kurejshët u nisën me shpejtësi të madhe nga veriu në drejtim të Bedrit. Në Xhuhfe 

morën një lajm të ri nga Ebu Sufjani, nëpërmjet së cilës u thoshte: 

“Ju u nisët për të shpëtuar karvanin, njerëzit dhe pasurinë, por këtë e bëri Zoti. 

Kthehuni në Meke.” 

 

Karvani shpëton 

Ebu Sufjani rrëfen se ata, me karvanin e tyre, udhëtonin rrugës kryesore, me 

syçelëti të madhe dhe duke vështruar me kujdes. Kur iu afruan Bedrit, takuan 

Mexhdi b. Amrin të cilin e pyetën për ushtrinë medinase. Ky u tha se nuk kishte 

parë kurrgjë të jashtëzakonshme, përveç dy kalorësve, të cilët udhëtonin nga 

Bedri, pinë ujë dhe vazhduan rrugën. 

Ebu Sufjani u nis të informohej se cilët ishin ata dy kalorës. Sipas gjurmëve të 

tyre kuptoi se ishin jethribas, andaj tha: “Kjo, për Zotin! është patrulla e 

Jethribit.” Menjëherë e ktheu karvanin në perëndim nga bregdeti, duke e lënë 

rrugën kryesore e cila kalonte në të majtë afër Bedrit. Me këtë manovrim shpëtoi 

karvanin e vet nga dështimi i sigurt. Atëherë ua dërgoi lajmin ushtrisë mekase, e 

cila arriti në Xhuhfe, që të ktheheshin në Meke. 

 

Dëshira e mekasve për t’u kthyer dhe përçarja e tyre 

Pas porosisë së Ebu Sufjanit, ushtria mekase dëshironte të kthehej prapa, por 

krimineli i tyre, Ebu Xhehli, i tronditur u briti: “Kurrsesi nuk do të kthehemi 

gjersa të arrijmë në Bedër. Atje do të pushojmë tri ditë, do të therim disa deve, 

do të ngopemi mirë e do të pimë verë e pastaj do të festojmë. Duhet të dëgjojnë 

arabët për ekspeditën dhe fuqinë tonë, e kurrë më, të mos mendojnë se mund të 

na sulmojnë.” 

Ndërkaq, me gjithë dëshirën e flaktë të Ebu Xhehlit, El-Ahnes b. Sheriku urdhëroi 

të ktheheshin. Shumica kundërshtuan, por ai u kthye në Meke me fisin Benu 

Zuhra. Ai ishte prijësi i tyre dhe udhëheqës në këtë ekspeditë. 

Në betejën e Bedrit nuk mori pjesë asnjë Zuhras, megjithëse ishin afro 300 vetë, 

por i mbetën besnik prijësit të tyre. 

Edhe fisi Benu Hashim deshi të kthehej në Meke, por Ebu Xhehli u doli përpara 

e u tha: “Mos më braktisni tani, do të kthehemi të gjithë së bashku!” 

Pas kthimit të Benu Zuhras, në ushtrinë kurejshite mbetën afro një mijë luftëtarë. 

Ata arritën te vendi Kuthejb, i cili gjendej në fund të luginës së Bedrit. 
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Pozita e vështirë e muslimanëve 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص dhe ushtria medinase e kuptuan se ushtria mekase ishte nisur për 

t’i ndihmuar karvanit, që kur ishin në luginën Dhefran. Konstatuan se nuk kishin 

zgjidhje tjetër dhe se nuk mund t’i iknin përleshjes, ngase kjo do të thoshte 

paburrëri. Prandaj rruga duhej vazhduar trimërisht, burrërisht, guximshëm dhe 

me krenari, duke u dhënë kurajo ushtarëve të vet. Kurrsesi nuk mund t’i lejohej 

ushtrisë kurejshite të zbavitej nëpër ato rrugë, duke demonstruar fuqinë ushtarake 

të tyre. 

Pa dyshim, ata ishin në gjendje që mbi ta të vendosnin epërsinë e tyre ushtarake, 

politike dhe ekonomike. Kjo gjithsesi do t’ua keqësonte pozitat muslimanëve në 

ato treva, ndërsa Islami do të shndërrohej në trup të paralizuar të jetës, që do të 

shkaktonte ngjalljen e urrejtjes dhe të hidhërimit te të gjithë kundërshtarët e 

Islamit në këto hapësira. 

Përveç kësaj, kush ishte ai që mund t’u garantonte muslimanëve se ushtria mekase 

nuk do të nisej në Medine e t’i mundte muslimanët në prag të shtëpive të tyre. 

Jo, ushtria muslimane nuk guxon të mashtrohet. Çdo ngurrim, sado i vogël, mund 

të linte gjurmë të shëmtuara në qenien dhe dinjitetin e muslimanëve. 

 

Seanca e “Shuras” 109 

Duke kuptuar situatën, Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص thirri mbledhjen e trupit këshillor ushtarak 

dhe paralajmëroi përkitazi me gjendjen reale dhe me pasojat e mundshme të 

kthimit në Medine apo mbetjes në Bedër. Pasi udhëheqësit ushtarakë u 

konsultuan mes tyre, e parashtruan problemin para tërë ushtrisë dhe prijësve të 

saj. Atëbotë një grup i vogël prej tyre u frikësuan nga përleshja. Për ata Allahu  هلالج لج 

thotë: 

“(Këto dispozita) janë po ashtu si atëherë, kur të nxori ty, Zoti yt, nga shtëpia 

jote, në emër të së Vërtetës, kjo një grupi prej besimtarëve nuk u pëlqeu.” (El-

Enfal: 5) 

Përsa u përket prijësve ushtarakë, ja mendimet e tyre: Ebu Bekër Es-Siddiku r.a i 

pranoi të gjitha propozimet e Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص dhe i lavdëroi ato. Pastaj u ngrit 

Umer b. El-Hattabi r.a e edhe ky i përsëriti të gjitha ato. Pas tij u ngrit El-Mikdad 

b. Amri, e tha: “O Pejgamber i Allahut هلالج لج, shko rrugës të cilën të ka treguar 

Allahu هلالج لج. Ne jemi me ty. Pasha Allahun هلالج لج, çfardo që të ndodhë ty nuk do të themi 

ashtu siç i kanë thënë Benu Israilët Musait: “Shko ti dhe Zoti yt e luftoni, e ne do 

të rrimë këtu.” “Jo, kurrsesi, ne ty të themi - Shko ti me Zotin tënd e luftoni, e ne 

do të luftojmë së bashku me ju. Pasha Krijuesin, i Cili të bëri Pejgamber, po qe 

 
109 “Shura” - këshilli musliman ku bashkërisht merren vendime me rëndësi të madhe për Islamin. (sh.p.). 
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se nisesh edhe në pjesën më të skajshme të Jemenit (Berkul Gamdanit) ne do të 

luftonim së bashku me ty përderisa ta pushtoje.” 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص iu falënderua dhe iu lut Allahut هلالج لج për të. 

Këta tre prijës ushtarakë ishin nga radhët e muhaxhirëve, të cilët ishin pakicë në 

këtë ushtri. Andaj Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص dëshironte të dëgjonte edhe mendimin e prijësve 

ensarë, sepse ata përfaqësonin pjesën më të madhe të ushtrisë dhe se barra më e 

madhe do t’u binte atyre. 

Ndërkaq, të përkujtojmë tekstin e betimit në Akabe, ku thuhet se ata nuk janë të 

obliguar të luftojnë jashtë vendit të tyre, por ensarët ishin të vendosur të 

vazhdonin me Pejgamberin e Allahut ملسو هيلع هللا ىلص, derisa Sad b. Muadh, prijësi i tyre i tha 

Pejgamberit  ملسو هيلع هللا ىلص: “…Pasha Allahun هلالج لج, po qe se do të na dilte përpara edhe deti, e 

ti të suleshe në të, edhe ne do të vinim pas teje.” 

Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص e gëzuan shumë fjalët e Sa’dit. Kjo i dha vullnet për aksion. Ai 

tha: “Nisuni dhe po ju jap lajmin e mirë se Allahu i Lartësuar më ka premtuar 

njërin prej dy gjërave. Pasha Allahun هلالج لج, më bëhet se jam duke e parë vendin e 

shkatërrimit të tyre.” 

 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص personalisht në patrullë 

Në afërsi të Bedrit, Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص vendos të dalë personalisht në vëzhgim. Me 

vete merr Ebu Bekrin r.a. Ndërsa shkonin rreth e rrotull kampit mekas, takojnë 

një plak Arab. Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص e pyet për kurejshët, por edhe për Muhammedin 

dhe shokët e tij. E pyet për të dy ushtritë duke u paraqitur se nuk dinte kurrgjë. 

Por plaku tha: “Unë nuk do të them asgjë, përderisa ju të dy, të më tregoni se 

kush jeni?” Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص iu përgjigj: “Nëse më tregon se kush je ti, atëherë edhe 

ne do të të tregojmë ty.” Ai tha: “Përgjigjje për përgjigjje?” Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص u 

përgjigj: “Po.” 

Atëherë plaku tha: “Kuptova se Muhammedi me shokët e vet ka dalë prej Medines 

në këtë e këtë ditë. Nëse ka thënë të vërtetën ai që më ka informuar, atëherë sot 

do të duhej të gjendeshin në këtë vend. Po ashtu jam i informuar se ushtria 

kurejshite është nisur në këtë e këtë ditë, e nëse informata është e saktë, atëherë 

ata sot do të duhej të ishin në këtë e këtë vend (ku me të vërtetë ishte ushtria 

mekase).” Kur mbaroi, plaku pyeti: “Kush jeni ju dy?” Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص u përgjigj: 

“Ne jemi nga uji,” pastaj u kthye nga Ebu Bekri dhe shkuan. Plaku mbeti me gojë 

të hapur. Çka do të thotë nga uji? Mos, vallë, nga ujërat e Irakut? 

 

Informatat më të rëndësishme mbi ushtrinë mekase 

Atë natë Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص i dërgoi përsëri vëzhguesit e vet të kuptonin lajme mbi 

armikun. Tre prijës ushtarak të muslimanëve u nisën në vëzhgim. Ali b. Ebi 
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Talibi, Zubejr b. El-Avami dhe Sa’d b. Ebi Vekkasi me një grup të vogël. Ata 

shkuan gjer te pusi në Bedër. Aty takojnë dy shërbetor duke nxjerrë ujë për 

ushtrinë mekase. I zunë dhe i sollën para Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص, i cili ishte duke u falur, 

andaj këta i pyetën shërbetorët duke mos e pritur Resulullahun  ملسو هيلع هللا ىلص. Ata thanë: “Ne 

i dërgonim ujë kurejshëve.” Muslimanët nuk u besonin. Mendonin se ishin 

spiunët e Ebu Sufjanit, andaj filluan t’i rrihnin, e ata filluan të flisnin: “Ne jemi 

të Ebu Sufjanit.” Pastaj i lanë rehat gjersa të vinte Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص. Kur Resulullahu 

 e kreu namazin, u tha njerëzve të vet me zë qortues: “Kur ju thanë të vërtetën ملسو هيلع هللا ىلص

ju i rrahët, kurse kur gënjyen nuk i rrahët, si bën kështu? Ata nuk janë të Ebu 

Sufjanit. Janë të kurejshëve.” 

Pastaj Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص iu drejtua shërbetorëve: “Çfarë dini për kurejshët? Thanë: 

“Ata gjenden pas kësaj kodre e cila është e kthyer nga El-Udvetul-Kusua.” “Sa 

janë ata?” “Shumë.” “Sa është numri i tyre?” “Nuk e dimë.” “Sa deve therin në 

ditë?” “Një ditë nëntë e ditën e dytë dhjetë deve.” Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص llogariti e tha: 

“Numri i tyre është mes 900 dhe 1000.” Përsëri iu drejtua shërbetorëve: “Kush 

është aty prej prijësve të kurejshëve?” Ata u përgjigjën: “Utbe dhe Shejbe, djemtë 

e Rebia’s, pastaj Ebul Buhturi b. Hishami, Hakim b. Hizami, Neufel b. Huvejlidi, 

El-Harith b. Amiri, Tuajme b. Adijji, Nadar b. El-Harithi, Zum’ah b. El-Esvedi, 

Ebu Xhehl b. Hishami dhe Umejj b. Halefi me disa njerëz të tjerë.” Resulullahu 

 ”.iu kthye njerëzve të vet e u tha: “Ja, Meka ju ofron loçkat e zemrës së saj ملسو هيلع هللا ىلص

 

Bie shi 

Allahu هلالج لج natën dërgoi shiun që mushrikëve u nxori probleme dhe telashe, sepse 

ua vështirësoi rrugën dhe lëvizjen, kurse për muslimanët kjo ishte mëshirë e 

Allahut هلالج لج sepse shiu i lau, ua pastroi trupin dhe rrobat, i freskoi ata dhe e zbuti 

tokën, rërën e vrazhdë dhe futi dashuri në zemrat e tyre. Shiu, pra, për muslimanët 

ishte mëshira e Zotit. Thotë Allahu në lidhje me këtë: 

 “(Kujtoje) kur (Zoti) bëri që ju të koteni në gjumë të lehtë për qetësimin tuaj 

nga ana e Tij, e lëshoi nga qielli – shi, për t’ju pastruar me të dhe për t’ju 

larguar shqetësimin e djallit, për t’i bashkuar zemrat tuaja me besim dhe t’ua 

forcojë këmbët tuaja.” (Enfal-11) 

 

Muslimanët zënë pozita të rëndësishme strategjike 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص vendosi të nisej me ushtrinë e vet në Bedër, para kurejshëve, për 

të zënë një vendburim shumë të rëndësishëm të ujit. 

Në muzg arritën poshtë burimeve të Bedrit. Habab b. Mundhiri, njëri nga 

vëzhguesit, u ngrit e tha: “A mendon, o Pejgamber i Allahut, të qëndrojmë këtu? 

A të ka urdhëruar Allahu هلالج لج që të jemi në këtë vend dhe se nuk guxojmë të shkojmë 

as përpara as prapa, apo kjo është çështje e mendimit të lirë, lufte dhe taktike?” 
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Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص u përgjigj: “Ky është vend për konsultim, luftë dhe taktikë.” Habab 

b. Mundhiri vazhdoi: “O Pejgamber i Allahut هلالج لج, ky vend nuk është i mirë për të 

qëndruar. Nisu me njerëzit derisa të arrish gjer te pusi më i afërt i kurejshëve. 

Pusin rrënoje dhe mbuloje me dhe e gurë. Kështu vepro edhe me puset e tjera. 

Pastaj për vete do të hapim një kanal të cilin do ta mbushim me ujë. Vetëm atëherë 

do të nisemi në sulm. Ne do të kemi ujë për të pirë, e ata jo.” Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص u 

përgjigj: “Plani yt është i mirë.” 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص e ngriti ushtrinë dhe u nisën gjer te pusi më i afërt i kurejshëve. 

Aty arritën në mesnatë. E hapën kanalin dhe i mbuluan burimet kryesore. 

 

Vendosja e ushtarëve nëpër vendet e tyre dhe kalimi i natës 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص u caktoi ushtarëve110 vendet dhe shkoi në vijën e parë. E ngriti 

dorën e tha: “Këtu nesër do të vritet, insh’Allahu هلالج لج filani e filani, e këtu nesër do 

të vritet,111 insh’Allahu هلالج لج , filani e filani.” Pastaj Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص pjesën tjetër të 

natës e kaloi në namaz nën kurorën e një druri pranë vendkomandës, kurse 

muslimanët e tjerë e kaluan të qetësuar nën kupën e shkëlqyer të qiellit, me 

vetëbesim të plotë. Pushonin duke dëshiruar që Allahu هلالج لج t’u dërgonte ndonjë 

shenjë të mirë, të cilën nesër do ta shihnin me sytë e vet. 

Allahu هلالج لج shpalli: “(Kujtoje) kur (Zoti) bëri që ju të koteni në gjumë të lehtë për 

qetësimin tuaj nga ana e Tij, e lëshoi nga qielli – shi, për t’ju pastruar me të 

dhe për t’ju larguar shqetësimin e djallit, për t’i bashkuar zemrat tuaja me 

besim dhe t’ua forcojë këmbët tuaja.” (Enfal-11) 

Kjo natë para betejës ishte në prag të xhumasë, më 17 ramazan të vitit 2 h., kurse 

nga Medina ishte nisur më datën 8 ose 12 ramazan. 

 

Përçarja e ushtrisë kurejshite në fushëbetejë 

Kur u vendosën kurejshët në luginë, e dërguan Umejr b. Vehb El-Xhumehin të 

merr informata për ushtrinë muslimane. 

Duke kalëruar, Umejri vëzhgoi ushtrinë muslimane, u kthye dhe u tha kurejshëve: 

“Ata janë 300 njerëz, ndoshta diçka më tepër apo diçka me pak. Prisni sa të shikoj 

mos kanë vendosur ndonjë grackë, apo mos kanë përforcime prapa.” Ai kalëroi 

me të shpejtë luginës, por nuk vërejti kurrgjë, shkoi edhe më larg, por përsëri nuk 

vërejti kurrgjë. U kthye dhe u tha: “Nuk pashë askënd, por e di me siguri dhe e 

ndiej, o kurejshitë, se fatkeqësia është duke sjellë vdekjen. Devetë mbartëse të 

Jethribit do t’i mbartin të vdekurit. Kjo ushtri nuk ka fortifikata e as strehimore. 

E tërë ajo çka kanë, janë shpatat e tyre. Për Zotin! asnjëri prej tyre nuk do të 

 
110 Xhamiu Tirmidhi: I/201. 
111 Transmeton Muslimi nga Enesi radijAllahu anh (Mishkatu-l-Mesabih): II/543. 
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vritet pa mbytur dikënd prej jush. E pasi të vrasin një numër të madh prej jush, e 

atëherë pas kësaj nuk do të ketë më jetë të bukur. Prandaj mendoni se ç’do të 

bëni.” 

Atëherë përsëri Ebu xhehli pati opozitë. Ai kishte vendosur që të luftohet me 

këmbëngulje. Opozita e thërrisnin ushtrinë që të kthehej në Meke pa luftë. 

Pas një debati mes rymave opozitare brenda taborit të kurejshëve, Ebu Xhehli u 

ngut të qetësonte situatën, e cila kërcënohej me shkapërderdhje edhe më të madhe. 

Ai menjëherë dërgoi të thërrisnin Amir b. El-Hadremiun, vëllanë e Amrit të vrarë 

në ekspeditën e Abdullah b. Xhahshit. 

Ebu Xhehli i tha: “Utbe është aleati yt, ai dëshiron që me njerëzit e vet të kthehet 

në Meke, kurse ti personalisht e ke parë vrasjen. Ngrihu, përkujtoje varrin e 

vëllait tënd!” Amiri u ngrit dhe filloi të vajtonte me tërë zërin: “O Amër, Amër, 

ty nuk të kam më!” Ky vajtim depërtoi nëpër masë, i këndelli ata dhe ua çeli sytë. 

E kuptuan se duhej ta përmblidhnin veten, t’i ngjeshnin radhët dhe të ishin të 

vendosur në qëllimet e tyre të kobshme. Me këtë shkoi huq kundërshtimi i Utbes. 

Mekasit do të luftojnë. Mendjelehtësia ngadhënjeu mbi urtësinë. 

 

Dy ushtritë vlerësojnë njëra tjetrën 

Kur mushrikët dolën në fushëbetejë, përballë tyre dolën edhe muslimanët. 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص iu drejtua Allahut هلالج لج me këto fjalë: “O Allahu im, këta janë 

kurejshët, arritën me kalorësinë dhe me famën e tyre. Ty të kërcënohen dhe flasin 

gënjeshtra për Pejgamberin Tënd. O Allahu im, ma ofro ndihmën Tënde, të cilën 

ma ke premtuar! Mposhti ata sot.” 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص duke shikuar ushtrinë kurejshite, tha: “Utbe b. Ebi Rebia është atje 

në devenë e kuqe, nëse dikush prej tyre do të ketë sot fat, do të ketë ai mbi devenë 

e kuqe. Nëse e dëgjojnë atë, mirë do të veprojnë.”  

E vendosi ushtrinë e vet, pastaj iu drejtua me udhëzime të posaçme në lidhje me 

rrjedhën e luftës. Ai tha: “Kur ata të sulmojnë, ju më të parët gjuani me 

shigjeta.112 Shpatat mos i nxirrni113 derisa të luftoni gjoks për gjoks.” Pastaj u 

kthye në vendkomandën e vet me Ebu Bekrin. Sa’d b. Mu’adhi dhe mbrojtësit e 

tjerë shkuan për ta mbrojtur. 

Në anën tjetër, Ebu Xhehli doli para mushrikëve mekas e tha: “O Zot, ai që është 

duke bërë më tepër përçarje në familje dhe që është duke vepruar më keq, atë 

poshtroje sot. O Zot, atë që e ke më të dashur dhe me të cilin je më i kënaqur, 

ndihmoje sot!” Në lidhje më këtë Allahu هلالج لج shpalli: “Nëse jeni lutur për fitore - 

ja pra “fitorja” ju erdhi! Por nëse tërhiqeni (nga kundërshtimi) kjo do të jetë 

 
112 Sahihu-l-Buhari: II/568. 
113 Sunenu Ebi Davud - rrjedha e luftës: II/13. 
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për ju shumë më e dobishme! Dhe nëse ktheheni përsëri, edhe Ne do të 

kthehemi përsëri dhe aspak nuk do t’ju ndihmojë çeta juaj sado që të jetë e 

madhe, sepse Allahu pa dyshim, është me besimtarët.” (El-Enfal: 19) 

 

Fillimi i betejës 

Viktima e parë e përleshjes ka qenë El Esved Abdul Esed El Mahzumi. Ishte njeri 

i keq dhe i lig. Ai doli përpara e tha: “I betohem Zotit se do ta pijmë ujin e tyre, 

do ta rrënojmë kanalin e tyre ose do të vdesim duke luftuar.” Hamza r.a i doli 

para t’i kundërvihej, e u përleshën. E goditi me shpatë dhe ia preu këmbën gjer te 

gjysma e gjurit, para se të arrinte te uji. U rrëzua në shpinë, e gjaku i stërpiku 

shokët e tij dhe filloi të zvarritej nga kanali gjersa u afrua për të përmbushur 

betimin, por u rrëzua, e Hamza e arriti, e qëlloi për së dyti dhe e mbyti. 

 

Dyluftimi 

Me këtë vrasje filloi njëherësh edhe qërimi i hesapeve mes palëve në konflikt. 

Menjëherë pas kësaj dolën përpara tre trimat më të mirë të kurejshëve, që të gjithë 

prej një familjeje. Këta janë: Utbe, Shejbe, djemtë e Rebia’s dhe Velidi, djali i 

Utbes. Këta kërkuan nga muslimanët tre njerëz për dyluftim. Para tyre dolën tre 

të ri ensarë, Avfi dhe Muavvidhi, djemtë e Harithit dhe Afras, dhe Abdullah b. 

Revaha. Kurejshët pyetën: “Kush jeni ju?” U përgjigjën: “Ensarë.” Ata thanë: 

“Ju nuk na duheni. Ne duam kushërinjtë tanë.” Pastaj njëri prej tyre bërtiti: “O 

Muhammed, dërgoi te ne njerëzit e rangut dhe të sojit tonë.” Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص tha: 

“Ngrihu, o Ubejdeh b. El Harith, edhe ti Hamza, edhe ti Ali.” Këta dolën e 

kurejshët i pyetën: “Kush jeni ju?” Këta u treguan, e ata deklaruan: “Ju na 

përgjigjeni edhe sipas origjinës edhe sipas dinjitetit.” 

Rivalët në dyluftim ishin: 

1. Ubejde - Utbe b. Rebia 

2. Hamza - Shejbe 

3. Aliu - Velidi114 

Ubejde ishte më i moçmi prej tyre. Hamza dhe Aliu nuk ngurruan fare. Ishin më 

të fuqishëm e më të shkathët dhe, menjëherë i mbytën kundërshtarët e tyre. 

Ubejde dhe Utbe e plagosën njëri tjetrin. Aliu dhe Hamza iu vërsulën Utbes dhe 

e mbytën. E ngritën Ubejden, i cili këmbën e kishte të prerë, dhe e çuan. Prej asaj 

dite nuk foli më asnjë fjalë. Vdiq pas pesë-gjashtë ditësh në Safra, kur muslimanët 

ktheheshin nga Bedri në Medine. 

 
114 Ky është versioni i Ibni Is’hakut. Ndërsa në traditat e Ahmedit dhe Ebu Davudit qëndron se Ubejde ka qenë 

në dyluftim kundër El-Velidit, Aliu kundër Shejbes e Hamza kundër Utbes. Mishkatu-l-Mesabih: II/343. 
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Aliu është betuar se në lidhje me dyluftimin është shpallur ky ajet: “Këto dy 

tabore kundërshtarësh zihen rreth Zotit të tyre.” (haxhxh-19) 

 

Sulmi i përgjithshëm 

Përfundimi i këtij dyluftimi ishte shkatërrues për mushrikët. Përnjëherësh 

humbën tre trima më të mëdhenj dhe tre komandantë. Andaj të gjithë u hodhën 

në sulm. 

Kurse muslimanët, pasi e lutën Allahun  هلالج لج për ndihmë, të vendosur fuqimisht që 

të luftonin në emër të Tij, e morrën pozitën mbrojtëse dhe u shkaktuan 

mushrikëve viktima të shumta, duke brohoritur: “Ehadun, Ehad! – Allahu هلالج لج       

është Një! Allahu هلالج لج është Një! - Allahu هلالج لج Ekber! - Allahu هلالج لج është i Madh!” 

 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص thërret Allahun هلالج لج  

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص prej momentit që rreshtoi ushtrinë për betejë, dhe u kthye në 

vendkomandë, i drejtohej dhe i lutej Allahut هلالج لج që t’i dërgonte ndihmën e premtuar 

dhe fitoren. Ai lutej: 

“O Zoti im, plotësoje premtimin Tënd që ma ke dhënë. Të lutem, o Zoti im, 

fjalën dhe premtimin Tënd.” Derisa beteja arriti vrullin , filloi lufta gjoks për 

gjoks dhe kulmi i betejës ishte, të vrarë në çdo anë. Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص filloi të lutej 

me zë të lartë dhe me sy të drejtuar nga qielli: “O Zoti im, nëse e pëson ky grup 

njerëzish sot, atëherë nuk do të adhurohesh. O Zoti im, nëse Ti do, mund të bësh 

që prej sot kurrë më askush mos të të adhurojë.” Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص vazhdon të lutet 

edhe më me mallëngjim. Pelerina i ra nga shpatullat, e Ebu Bekri e ngriti dhe tha: 

“Ngadalë, ngadalë, o Pejgamber, këmbngule shumë ndaj Zotin tënd.” 

Allahu هلالج لج u shpalli engjëjve: “Unë jam me ju, andaj përfërconi besimtarët! Unë 

do të fus frikë në zemrat e atyre që kanë bërë kufër…” (Enfal: 12). 

Pastaj i shpalli Pejgamberit të vet: “Unë do t’ju ndihmoj me një mijë engjëj, të 

cilët do të vijnë njëri pas tjetrit” (El-Enfal: 9). Ata do t’ju vijnë sipas nevojës, 

njëri pas tjetrit, por jo të gjithë njëherësh. 

 

Ardhja e engjëjve 

Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص për një çast e zuri gjumi. Pastaj e ngriti kokën e tha: “Gëzohu o 

Ebu Bekër, kam lajm të gëzuar. Më erdhi Xhibrili, e solli reja. Në krahë kishte 

pluhur.” 

Në transmetimin e Ibni Is’hakut qëndron se Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Gëzohu o 

Ebu Bekër, Allahu هلالج لج ta dërgoi ndihmën. Xhibrili erdhi, i grahte kalit të vet, në 

krahë kishte pluhur.” 
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Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص doli nga tenda e vet. I binte një mburojeje dhe thërriste me zë. 

“Grupi me siguri do të pësojë disfatë dhe ata do të ikin!” (El-Kamer: 45). 

Pastaj mori një grusht pluhur dhe ua hodhi kurejshëve, e tha: “Ju shëmtofshin 

fytyrat”, dhe ua hodhi pluhurin në fytyrë. Asnjë mushrik nuk ka shpëtuar pa e 

goditur rëra në sy, apo në hundë. Në lidhje me këtë Allahu هلالج لج shpalli: “Dhe ti nuk 

ke gjuajtur kur gjuajte, por Allahu ka gjuajtur.” (El-Enfal: 17). 

 

Kundërsulmi 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص i dha urdhrin e fundit ushtrisë së vet për kundërsulm. Ai tha: 

“Ngjishni radhët dhe godisni me tërë fuqinë.” Pastaj shtoi: “Pasha Krijuesin, 

çdonjëri që merr pjesë sot në këtë betejë dhe lufton me durim të madh e nuk ikën 

nga lufta që të mos vritet, me siguri do të hyjë në Xhenet.” Gjithashtu i inkurajonte 

duke thënë: “Nisuni, nisuni, për në Xhenet hapësirat e të cilit janë sa gjithë qiejt 

dhe Toka bashkë.”  

Kur Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص dha urdhrin e fundit për sulm të drejtpërdrejtë, shpirti luftarak 

i armikut filloi të ligështohej, e vullneti për luftë të pakësohej. Ky veprim i urtë i 

Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص pati ndikim të madh në përmirësimin e gjendjes së muslimanëve. 

Kur e dëgjuan urdhrin për sulm të vrullshëm, edhe pse kishin shumë pak përvojë 

luftarake, ata u vërsulën me tërë fuqinë që patën. Sulmonin ja të vdisnin ja të 

fitonin. I rrëzonin radhët e armikut para vetes, ia shkëputnin kokat nga qafët, 

kurse vullnet edhe më të madh fituan atëherë kur Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص i binte mburojës 

e me zë të lartë përsëriste fjalët nga Kur’ani: “Grupi me siguri do të pësojë disfatë 

dhe ata do të ikin.” (El-Kamer: 45). 

Muslimanët luftonin rrëmbyeshëm, e në luftë u ndihmonin edhe engjëjt, të cilët 

Allahu هلالج لج i dërgonte grupe-grupe. 

Ibën Abbasi tregon: “Një musliman ngutshëm e ndiqte një mushrik. Atëherë dëgjoi 

fërshëllimën e kamxhikut mbi kokë dhe zërin e një kalorësi i cili i tha: “Vetëm 

përpara Hajzum!” Atëherë e pa para vetes mushrikun e vrarë. Tërë këtë e kishte 

parë dhe e kishte dëgjuar njëri nga ensarët, i cili vajti t’ia tregonte Pejgamberit 

 i tha: “Po thua të vërtetën, ai zë është nga qielli i tretë.”115 ملسو هيلع هللا ىلص Resulullahu .ملسو هيلع هللا ىلص

 

Disfata e madhe e mushrikëve 

Në radhët e mushrikëve filloi çrregullimi. Shenjat e disfatës ishin gjithnjë e më të 

dukshme. Mushrikëve filluan t’u merreshin këmbët para sulmeve gjithnjë e më të 

fuqishme të muslimanëve. Fundi i betejës po afrohej. Mushrikët filluan të iknin 

masivisht nga fushëbeteja. Muslimanët i arrinin, i mbytnin dhe i zinin rob, gjersa 

pësuan disfatë. 

 
115 Transmeton Muslimi: II/93, njësoj transmetojnë edhe muhaddithë të tjerë. 
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Pësimi i Ebu Xhehlit 

AbduRrahman b. Avfi rrëfen: “Isha në radhët luftarake në Bedër. Ktheva kokën 

nga ana e djathtë dhe nga ana e majtë dhe pashë dy djelmosha të rinj. Më kaploi 

shqetësimi, sepse nuk e ndjeva veten të sigurt mes këtyre dyve. Njëri prej tyre, me 

zë të ulët, që të mos dëgjon tjetri më tha: “O xhaxha më trego cili është Ebu 

Xhehli.” Iu përgjigja: “Djalosh i dashur, çka do prej tij?” “Kam dëgjuar se ai e 

shan Resulullahun  ملسو هيلع هللا ىلص” tha ai, “për Zotin! nëse e shoh do t’i bie terri syve, siç më 

ka rënë edhe mua kur dëgjova për këtë, dhe le të urdhërojë, do të luftojmë e le të 

mbetet në jetë ai që është më i shkathtë.” Kjo më pëlqeu shumë, thotë AbduRrah-

mani. Pastaj më pëshpëriti djaloshi tjetër të njëjtën gjë sikurse ai i pari. Unë nuk 

mund të duroja dhe e pashë Ebu Xhehlin, i cili ecte mes njerëzve, e u thashë: “A 

se keni parë gjer më tani? Ja tek është personi për të cilin pyetni.” Ata, që të dy 

bashkë, iu vërsulën Ebu Xhehlit, e goditën me shpata dhe e mbytën. Pastaj vajtën 

te Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص e ky i pyeti: “Cili prej jush e mbyti?” ti?” Çdonjëri u përgjigj: 

“Unë.” “Mirëpo, a i keni fshirë shpatat tuaja?” “Jo.” Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص i shikoi 

shpatat e tyre, e pastaj tha: “Që të dy e keni mbytur.” 

Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص përcaktoi që Muadh b. Amr b. El Xhemuhi, të merrte prej Ebu 

Xhehlit atë që kishte. Dy të rinjtë, të cilët e kishin mbytur, në realitet ishin Muadh 

b. Amr b. Xhemuhi dhe Muavvidh b. Afrai.116  

Kur përfundoi lufta, Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص tha: “Kush do të shikojë se ç’është bërë me 

Ebu Xhehlin?” Njerëzit u shpërndanë për ta kërkuar. E gjeti Abdullah b. Mes’udi. 

Ishte duke hequr shpirt. E shkeli me këmbë në qafë, e kapi për mjekre, ia tundi 

kokën e i tha: “O armiku i Allahut, a të turpëroi tani Allahu?” “Me çka më 

turpëroi? E ju, mos keni mbytur ndonjë njeri më të madh se unë?” Pastaj tha: 

“Bile sikur të mos më kishte mbytur njeriu i përbuzur. Më thuaj, kush fitoi sot?” 

Abdullah b. Mes’udi i tha: “Allahu هلالج لج dhe Pejgamberi i Tij ملسو هيلع هللا ىلص.” Ebu Xhehli i tha 

Ibni Mes’udit, i cili e kishte shkelur në qafë: “Je ngritur në lartësirat e rrezikshme, 

o bari!” 

Ibni Mes’udi ka qenë bari i deleve në Meke. 

Pas kësaj bisede, Ibni Mes’udi ia preu kokën dhe e solli para Resulullahut ملسو هيلع هللا ىلص duke 

thënë: “Kjo është koka e armikut të Allahut, Ebu Xhehlit.” Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص tha: 

“Allahu, nuk ka Zot tjetër përveç tij!” Këtë e përsëriti tri herë, e Pastaj tha: 

“Allahu ekber. Falënderimi i takon Allahut, i Cili e plotësoi premtimin e vet, i 

ndihmoi robit të vet dhe e nënshtroi armikun.” “Eja, më trego ku është.” Unë i 

tregova, e ai tha: “Ky është firauni i këtij ummeti.” 

 

 

 
116 Sahihu-l-Buhari: I/444, II/568; Mishkatu-l-Mesabih: II/352. Resulullahu  ka theksuar vetëm një djalosh, 

sepse tjetri ishte vrarë. 
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Përfitime nga lufta e Bedrit 

- Konsultimi i Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص me njerëzit e tij për marrjen e vendimeve dhe 

zgjidhjen e problemeve tregon për rëndësinë e konsultimit mes besimtarëve. Për 

këtë kemi argumente nga Kurani dhe sunneti. 

Allahu thotë: “…konsultohu me ta në të gjitha çështjet…” (Ali Imran-159) 

“Edhe ata që i përgjigjen thirrjes së Zotit të tyre dhe e falin namazin rregullisht 

dhe ata që konsultohen mes vete për punë të përbashkëta, e nga ajo që Ne ua 

japim ata e shpërndajnë.” (Shura-38) 

Argument prej sunnetit kemi rastin kur Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص u konsultua me sahabet 

ditën e Uhudit se a të dilnin të prisnin armikun jashtë Medines apo të qëndronin 

në Medine.  

- Muslimanëve u takon që ta japin krejt mundin për përgatitjen e luftës kundër 

armikut. Thotë Allahu: “E ju përgatituni sa të keni mundësi force, (mjete 

luftarake e kuaj të caktuar për betejë kundër atyre) …”. (Enfal-60) Kështu Allahu 

u ndihmon robërve të tij nga ana e vet dhe i bën fitimtarë nëse e meritojnë nga Allahu 

këtë ndihmë, ashtu siç ka ndodhur në këtë betejë me zbritjen e melekëve, ndjenja e 

sigurisë e besimtarëve me kotjen që i kaploi dhe zbritja e shiut që ishte rahmet për 

ushtrinë muslimane. 
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Beteja e Uhudit 

 

Shkaku i betejës 

Qё nga humbja e tyre në Bedër, kurejshët nuk mund të gjenin qetësi shpirtërore 

dhe ngjarjet qe pasuan vetëm sa ndihmuan në intensifikimin e urrejtjes së tyre.  

Prandaj, pasi të kishte kaluar një vit, kurejshët kishin përfunduar pёrgatitjet dhe 

me ta ishin bashkuar edhe aleatёt e tyre, si dhe të gjithë ata qё ndjenin armiqёsi 

ndaj Islamit dhe myslimanëve. Ushtria hakmarrëse prej me shumë se 3.000 

trupash u nis për në Medine. Komandanti i saj, Ebu Sufjani, e pa me vend që të 

merrte edhe gratё më vete, me qёllim qё ato t’i nxisnin burrat të luftonin me 

trimëri për të mbrojtur nderin e tyre. Urrejtja e vjetër dhe zemërimi që s'mund të 

kapërdihej, ndezën përçmimin në zemrat e tyre dhe pasqyruan hidhërimin e luftës, 

që ishte në prag te shpërthimit. Në ditët e para të Shevvalit në vitin e tretë, ushtria 

që marshonte arriti nё Medine, u fushua pranë malit të Uhudit dhe i la kuajt e saj 

të lirё, që të kullosnin në fushat që shtriheshin përreth malit.   

Konsultimi i Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص me sahabët 

Myslimanët u grumbulluan pёrqark Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص duke menduar rreth ҫёshtjes 

sё tyre. A duhet tё dilnin ne vend tё hapur për të luftuar armikun, apo ta lejonin 

të arrinte rrugët e Medines dhe ta luftonin atё atje duke u ndihmuar edhe nga 

gratё, që do të luftonin nga shtëpitë e tyre? Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص ishte i prirur pёr 

variantin e dytё dhe për këtë pati mbështetje nga burra të njohur pёr largpamёsine 

e tyre. Edhe Abdullah ibn Ubej e pёlqeu këtë mendim. Megjithatё, burrat që nuk 

kishin qenё tё pranishёm në Bedër ishin tё zellshёm pёr tё dalё nё fushё tё hapur. 

Ata thane: “Ne kemi qenё tё paduruar pёr kёtё ditё dhe iu lutёm Allahut. Tani, na 

e ka mundёsuar kёtё, prandaj koha pёr marshim ka ardhur”. 

Pjesa dërrmuese e tyre ishin të rinj, qe dëshironin shehidllëkun dhe dukej se pjesa 

mё e madhe e myslimanёve ishte nё favor tё daljes ne fushë për t’u pёrballur me 

armikun. Prandaj, Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص hyri në shtëpi dhe doli prej andej i veshur me 

pajimet e tij në gatishmëri të plotë për betejë. Atëherë, njerёzit filluan tё 

mendonin se e kishin detyruar Pejgamberin ملسو هيلع هللا ىلص që të pranonte mendimin e tyre dhe 

shfaqën deshirën për t’i lënë shteg mendimit tё tij.  Por Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص nuk ishte 

fyer nga mospërputhjet e mendimieve dhe u tha atyre:  

"Nuk është e pёrshtatshme për një Pejgamber, qё ka veshur pajimet e tij, t’i heqë 

ato, derisa Allahu të vendosë mes tij dhe armiqve të tij."117 

 
117 Transmetohet nga Ibn Hishami prej Ibn Is'hakut mbi autoritetin e Zuhriut si mursel.  dhe prej  Ahmedit mbi 

autoritetin e Ebu Zubejrit nga Xhabiri dhe zinxhiri i tii i transmetimit ёshtё sipas kritereve te Muslimit pёrveҫ 

faktit se Zubejri njihet për tedlis .Megjithatë, ai ka mbështetje në hadithin e Ibn Abbasit të transmetuar nga 

Bejhakiu ashtu siç citohet në "El Bidajeh"  me zinxhir të mirë transmetimi.  Prandaj, hadithi eshtë i sakte si 

nga Ahmedi ashtu edhe nga Hakimi.  Eshtë një hadith i gjatë mbi Betejën e Uhudit dhe në këtë libër do të 

hasen disa prej citimeve tё tij. 
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"Unë ju ftova ne këtё diskutim dhe ju këmbëngulët, qe tё dilni ne fushë të hapur, 

prandaj frikësojuni Allahut dhe bëni durim me vështirësitë. Vërjani veshin asaj, 

për të cilёn ju ka urdhëruar Allahu dhe përkushtohuni për të. "118 

 

Dalja e ushtrisë muslimane ne Uhud dhe tradhtia e hipokritëve 

Mё pas nё krye tё njё mijё burrave Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص eci pёrpara derisa arriti Uhudin. 

Por, gjatë rrugës, Abdullah ibn Ubej u kthye mbrapsht me një të tretën e burrave, 

i pakënaqur me faktin se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص e kishte refuzuar idenë e tij dhe kishte 

pranuar atë të tё tjerёve. "Nuk e di se përse duhet të demtojmё vetet tona" kishte 

thenë ai.  

Abdullah ibn Amr, babai i Xhabirit, i ndoqi ata duke i këshilluar të qёndronin në 

pozicionet e tyre dhe duke i qortuar për kthimin prapa.  Ai u kujtoi atyre detyrёn 

për të mbrojtur Medinen kundër agresorëve edhe pse ata nuk kishin besim tek 

Allahu dhe tek Dita e Fundit dhe as besim tek Islami dhe Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص.  Por, 

Abdullah ibn Ubej refuzoi ta dëgjonte. Për të dhe të tjerёt që dezertuan bashkë 

me të u shpall ajeti që vijon: 

“Dhe pёr tё zbuluar se kush janё me dy fytyra. Atyre iu tha: "Ejani të luftoni 

në rrugёn e Allahut ose të paktën, mbrohuni!" Ata u pёrgjigjёn: "Sikur ta 

dinim që do të bëhej luftë e vёrtetё, me siguri, do t’ju pasonim. "Atë ditë ata do 

të jenë më afër kufrit sesa besimit, sepse me gojën e tyre flisnin atё qё nuk e 

kishin në zemrat e tyre; Allahu e di mirë ҫfarё fshehin ata".  (Ali Imran: 167) 

 

Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص përgatit ushtrinë 

Myslimanët u përqëndruan në luginen prane Uhudit me shpinat e kthyera nga 

mali.  Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص pёrpiloi planin për të fituar betejën dhe ky ishte njё plan 

strategu.  Ai i vendosi harkëtarët në pozicionet e tyre dhe caktoi Abdullah ibn 

Xhubejrin r.a që t’u printe.  Harkëtarët ishin pesëdhjetë burra, tё cilёt Pejgamberi 

 :i kёshilloi si mё poshtё ملسو هيلع هللا ىلص

"Mbajeni kalorësinë larg nesh me armët e tyre dhe mos i lejoni të na afrohen nga 

prapa. Sido që të jetë, nёse vala ёshtё me ne apo kundër nesh, ju qëndroni në 

vendet tuaja. Ne nuk duhet tё goditemi nga drejtimi juaj.”119 

Në një transmetim tjetër përcillet:  

 
118 I pёrmendur nga Ibn Kethiri sin jё transmetim nga Mursi Ibn Akabeh si Muaddel. 
119 Hadithi i saktë i transmetuar nga Ibn Hishami prej Ibn Is'hakut pa zinxhir transmetimi.  Sidoqoftë, ka shumë 

prova mbёshtetёse siç është hadithi i transmetuar nga Bukhariu, Ebu Daudi dhe Ahmedi mbi autoritetin e El 

Berra 'Ibn Azib dhe hadithi i Ibn Abbasit i cili ёshtё transmetimi i dytë i cituar në këtë libër.  Po ashtu është 

transmetuar nga Ahmedi dhe Hakimi i cili e vërteton věrtetësinë e tij ashtu si është përmendur më lart. 
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"Mbroni shpinën tonё. Nёse na shihni duke u vrarë mos hajdeni për të na 

ndihmuar, dhe nёse na shikoni duke fituar mos u bashkoni me ne".  

 Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص kishte besim, se me kёto urdhёra të prera shpina e ushtrisё se tij 

do të ishte e mbrojtur nga grupi i harkëtarëve.  Prandaj, ai vazhdoi për të 

rregulluar pararojën duke u bërë të ditur, se luftimi nuk duhet të fillonte pa lejen 

e tij.  Ai vetë e kishte veshur një parzmore metalike...120 

...dhe filloi të zgjidhte njerёzit guximtarë dhe të fortё për të qenё në pararojën e 

besimtarëve kur të dy ushtritë të përplaseshin. Numri i myslimanëve ishte sa njё 

e katёrta e idhujtarёve dhe asgjё nuk mund ta kompensonte këtë pabarazi, pёrveҫ 

burrave qё janё të pakët në numër, por qё kanё peshё tek Zoti.  

Thabiti121 transmeton se Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص, në mbrojtjen e Uhudit, zgjati njё shpatё 

dhe tha: 

"Kush do ta merr këtë shpatë dhe t’ia jep asaj hakun?"  

 Të gjithë qëndruan prapa pёrveҫ Ebu Duxhanes r.a, i cili tha:  

"Unë do ta marr dhe do t'ia jap hakun."  

 Ai e mori shpatën dhe preu kokat e idhujtarëve me të.   

Ibn Is'haku transmeton: "Ebu Duxhaneh ishte një trim, i cili kishte pamje prej 

kryelarti në luftë. Ai kishte një rrip të kuq, që e lidhte pёrqark kokёs dhe kjo 

nënkuptonte, se ai do të luftonte deri në vdekje. Kur mori shpatën prej 

Resulullahut ملسو هيلع هللا ىلص, ai lidhi rripin përreth kokës dhe doli duke thënë: 

 "Është ai i cili i ka dhënë besën shokut tim kur ne ishim pёrjashta pranё palmave 

të hurmave, qё unё kurrё nuk do të qёndroj prapa, por do të godas me shpatёn e 

Allahut dhe të Dërguarit tё Tij." 

 

Fillimi i betejës në favor të muslimanëve 

Të dy ushtritë nisën betejën dhe Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص u dha leje njerёzve tё tij, tё luftonin 

me armikun. Etapat e para filluan me mrekullinë, sikur 3000 idhujtarë po 

pёrballeshin me 30.000 myslimanë dhe jo me vetëm disa qindra. Myslimanët 

dolën se ishin në kulm të trimerisë dhe besimit të tyre. Handhaleh ibn Ebi Amir 

r.a u largua nga shtëpia kur dëgjoi thirrjen për luftë. Ai sapo ishte martuar dhe 

duke lёnё përqafimet e bashkёshortes sё tij, nxitoi për nё fushёn e betejës, me 

 
120 Hadithi i saktë i transmetuar nga Hakimi dhe Bejhakiu mbi autoritetin e Zubeir ibnul Avamit. Hakimi 

verifikoi saktësinë e tij (I vërtët) dhe Dhehebiu ishte dakord me këtё. Sipas mendimit tim, ai është hadith i 

mirë (hasen). Tirmidhiu gjithashtu e transmeton atë por iu duk garib. Sidoqoftë, ai ka shumë evidenca 

mbështetëse {shih El Mexhma} 
121 kёshtu thuhet ne Historinë e Ibn Kethirit dhe I atribuar Ahmedit, dhe autori e transmeton atë në të njёjtёn 

mёnyre precize. Në fakt, është mbi autoritetin e Thabit nga  Enesi Kjo është mёnyra që Ahmedi si edhe 

Muslimi e transmetojnё atë. 
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qёllim që të mos humbte xhihadin. Thirrja për sakrificë ishte më e fuqishme në 

shpirtin e tij, sesa thirrja për kënaqësi. Heroi ra dëshmorë, kur ishte akoma në 

gjendje të papastër (xhunub).   

Shpirti i besimit te dëlirë mbizotëroi brenda rreshtave dhe ata çanë përmes 

ushtrisë së idhujtarisë, ashtu si vërshimi i pёrmbytjes që çan përmes, duke 

shkatёrruar digat. Talha ibn Ebi Talha El Abderij qёndroi duke mbajtur flamurin 

e kurejshëve dhe duke i sfiduar myslimanët në dyluftim. Zubejr b. Avami r.a iu 

përgjigj duke u hedhur mbi devenë e tij, duke e përplasur atё në tokë dhe duke i 

dhёnё fund me shpatёn e tij. Ebu Duxhaneh r.a pёrparoi pa frikё me rripin e tij të 

kuq shtrënguar pas kokës duke vrarë ҫdo idhujtar, që i dilte pёrpara.  

 Hamza ibën Abdulmutalib r.a luftoi si një tigër i tërbuar. Ai sulmoi kryetarët e 

Benu Abduddarit duke i vrarё njёri pas tjetrit. Vahshi, skllavi i Xhubejr ibn 

Mut'im-it tregon: 

 “Xhubejri më tha: Nëse e vret Hamzain, xhaxhain e Muhamedit, ti do të jesh i 

lirë. Prandaj, shkova me ushtrinë. Isha nga Abisinia, dhe kisha shenjë në gjuajtjen 

me shtizё ashtu si ҫdo abisinian dhe rrallëherё dilja huq nga shënjestra. Kur filloi 

beteja, unë dola për të parë për Hamzain. Kur e pikasa, ai i përngjante një deveje 

në arrati duke shkaktuar kёrdinë mes njerёzve me shpatёn e tij. Asgjë nuk mund 

ta ndalonte atë. Pasha Allahun u pёrgatita për të duke u fshehur pas ҫdo peme ose 

shkëmbi, me qёllim që ai tё mund të afrohej më tepёr. Më pas Siba' ibn Abdul 

Uzza doli pёrpara meje dhe kur Hamzai e pa atë, thirri: "Hajde tek unë ti mor bir 

budallai"! Pastaj e goditi atё nё njё mёnyre tё tillё, sa u duk sikur atij iu shkul 

koka. Unë mora shenjë me shtizën time dhe kur u sigurova për saktësinë e saj e 

godita me tё. Ajo ia shpoi stomakun dhe i doli pёrmes shpinёs. Më pas erdha 

pёrsёri, hoqa shtizёn nga trupi i tij dhe u ktheva nё kamp ku u ula meqё nuk kisha 

detyrё tjetёr. E vrava Hamzain vetëm për të qenë i lirë”.  

Pavarësisht humbjes së madhe që goditi myslimanët me vdekjen e Hamzait r.a, 

ushtria e tyre e vogёl vazhdoi ta kontrollonte situatën. Flamuri i myslimanëve u 

mbajt nga Musab ibn Umejr r.a, thirrёsi i famshëm. Kur ai ra shehid, vendin e tij 

e zuri Ali ibn Ebi Talibi r.a.  

Gratë e kurejshëve po bёnin ç'të mundnin për të inkurajuar burrat e tyre.  Ato u 

binin dajreve dhe i nxisnin burrat në betejë. Ato udhёhiqeshin prej Hind bint 

Utbeh, bashkëshortja e Ebu Sufjanit, e cila recitonte vargje poezie duke nxitur 

Benu Abduddarët të mbanin lart standardin e Mekës "Qëndroni me të, Benu 

Abduddarët, qёndroni me tё o mbrojtёsit e prapavijës; godisni me ҫdo shpatё tё 

mprehtё”. 

Kurejshët ushtruan fuqinë maksimale për të shtypur vrullin e myslimanëve.  

Megjithatë, ata ishin të zhgënjyer dhe u ndjenë të irrituar me kёmbёnguljen dhe 

trimërinë e tyre.  Ibn Is'haku tregon: "Atëherë Allahu zbriti ndihmën e Tij duke 
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pёrmbushur premtimin e Vet. Ata i pёrfshinё me shpatat e tyre derisa i zbuan 

jashtë kampit. Nuk kishte dyshim se armiku do tё humbiste.” 

Abdullah ibn Zubejri r.a transmeton prej babait të tij: 

 “Pasha Allahun, u gjenda duke vёshtruar tek këmbët e Hind bint Utbeh dhe 

shoqet e saj, që kishin kapur fustanet për të ikur sa më shpejt. Nuk kishte asgjё 

qё t’i kapte ato”. 

 Dikush mund të jetë në një festë ku e tёrё atmosfera është ndezur, kur krejt 

papritmas ndodh një shkëputje e energjisë elektrike dhe dritat fiken duke e zhytur 

vendin në errësirë.  Ishte ky lloj ndryshimi i urryer, i cili e ktheu kahjen në Betejën 

e Uhudit.  Një moment i shkurtër i dobësisë njerëzore zotëroi një pjesë tё ushtrisë 

dhe përhapi konfuzion në të gjitha rreshtat e saj. Nё njё sekondë shkujdesjeje u 

humbën tё gjitha sukseset, që ishin arritur me anё tё kurajos së rrallë dhe 

sakrificës madhështore. 

 Ju e patё se si Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص u dha urdhra të prera harkëtarëve pёr tё qёndruar nё 

vendet e tyre, me qёllim që të mbronte shpinën e ushtrisë dhe se si i urdhёroi ata 

të mos lëviznin aspak edhe sikur t’a shihnin ushtrinë duke u mundur. Megjithatë, 

një pasion i shkurtёr i dashurisё tokёsore i shpёrndau nё erё kёto urdhra. Sapo 

harkëtarët i panë kurejshët duke u tërhequr dhe plaçkën e luftës të përhapur nёpёr 

luginë, i lanë pozicionet e tyre dhe zbritën në fushë për të mbledhur pjesёn e tyre 

të plaçkës. Përpara kёsaj, kalorësia armike nën udhёheqjen e Khalid ibnul Velidit, 

ishte mbajtur e izoluar.  Ata nuk mundën të gjenin ndonjë të çarё për të depërtuar 

në mesin e myslimanëve.  Por, kur Khalid ibnul Velidi pa, se tani shpina e 

myslimanëve ishte ekspozuar, ai me shpejtësi e kapi mundёsinё, i udhёhoqi 

njerёzit e tij pёrreth malit dhe iu hodh armikut të tij të zënë në befasi. Idhujtarët 

që po ia mbathnin, panë efektin e këtij ndryshimi të shpejtё dhe u kthyen prapa. 

Një grua e quajtur Amrah e ngriti flamurin e kurejshëve nga toka dhe idhujtarët 

u turrën rreth saj.  Si rrjedhojë, sahabet u bllokuan si nga para ashtu edhe nga pas, 

sikur tё ishin kapur në darë.  Megjithatë, burrat e lirë nuk munden me lehtësi. Ata, 

pa dyshim se ishin tё hutuar dhe nuk e dinin, se ҫfarё kishte ngjarё, por pёrsёri 

filluan tё luftonin me forcë, megjithëse qёllimi i tyre kёsaj here ishte, tё shpёtonin 

veten dhe tё gjenin njё rrugëdalje nga kjo darë shtrënguese. Shumё prej tyre ranё 

dhёshmorё gjatё pёrpjekjes pёr t’u larguar dhe idhujtarёt mundёn t’i afroheshin 

Rasulullahut ملسو هيلع هللا ىلص.  Njëri prej tyre e goditi me gur duke i thyer hundën, dhëmbët e 

përparmë dhe duke ia mbushur fytyrёn me gjak.122 

 Ai ra pёrdhe duke i rrjedhur gjak. Lajmi u pёrhap se Muhamedi  ملسو هيلع هللا ىلص ishte vrarë dhe 

si rezultat myslimanët u shpërndanë. Disa prej tyre hynё në Medine, kurse tё tjerёt 

 
122 Transmetohet nga Ibn Xheriri në Historinë e tij mbi autoritetin e Suddiut si mursel si dhe ne" El Bidajeh ". 

Thyerjae dhembeve te tij dhe plagosja e kokёs konfirmohen nga Muslimi mbi autoritetin e Enesit. Gjithashtu, 

Bukhariu e transmeton atё si mutlak. 
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u ngritёn në majë të malit. Sahabet nuk dinin ҫfarё të bënin.  Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص filloi 

t’u thёrriste besimtarëve: “Ejani tek unё, o robër të Allahut!”. 

Rreth tridhjetë burra u grumbulluan përreth tij, por idhujtarët i pikasën dhe i 

sulmuan. Talha r.a u godit në krah nga një shigjetë, qё e paralizoi.  

Ibni Is’haku rrëfen: “Kur Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص arriti në grykën e Uhudit, këtë e arriti 

Ubej b. Halefi e tha: “Ku është Muhammedi? Jam betuar se unë nuk kam shpëtim 

nëse shpëton ai.” Dikush e pyeti Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص: “A të zbavitemi pak me të?” Ai 

u përgjigj: “Lëshojeni!” Kur e lëshuan, Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص mori shtizën nga Harith b. 

Summe, u dridh, u shkundullua, pastaj e priti Ubejin, ia kërkoi urëzën dhe pikën 

e dobët mes parzmores dhe qafës dhe e qëlloi me goditje të fuqishme prej së cilës 

Ubej u luhat në kalë. Megjithatë, i shkoi ndoresh të kthehej te kurejshët dhe, 

ndërsa gjaku i rridhte nga qafa, murmuriti: 

“Më vrau Muhammedi, pasha Zotin!” 

Ata iu përgjigjën: “Mori fund zemra jote, do të vdesësh, pasha Zotin. E ishe aq i 

fuqishëm!” 

Ai tha: “Qysh në Mekë Muhammedi më pat thënë: “Unë do të të vras.”123 Për 

Zotin!, vetëm të më kishte pështyrë, do të më mbyste. 

Kështu vdiq armiku i Allahut, kurse kurejshët e dërguan në Mekë.124
 

Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص vazhdoi t’i thërriste muslimanët tek ai dhe ia arriti të ngjitej në mal 

me ata pak burra që ishin me tё. Ata që ishin strehuar mbi mal, u ribashkuan me 

të dhe Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص u gëzua shumё qё gjeti pjesёn tjetёr tё njerёzve tё tij, me tё 

cilёt ai mund tё bёnte pak qёndresё.  Ata nga ana tjetër, u lehtёsuan kur panё se 

ai ishte gjallë dhe prandaj e rifituan qetësinë e tyre.   

Me sa duket lajmi për vdekjen e Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص ishte përhapur kudo. Enes ibnun 

Nadr r.a kaloi pranë një grupi myslimanësh që i kishin humbur shpresat.  Ai i 

pyeti ata: “Pёr ҫfarё po prisni?” 

 "I Dërguari i Allahut është vrarë" - iu pёrgjigjёn ata, 

"Ç’ju duhet jeta pas tij?" u tha ai. “Ngrihuni dhe vdisni për ҫёshtjen qё ai vdiq." 

Më pas u përlesh me idhujtarёt derisa u vra."  

Kurejshët nuk reshtën së sulmuari Pejgamberin  ملسو هيلع هللا ىلص dhe sahabet, që ishin mbledhur 

me tё duke pasur si qёllim tё vetёm vrasjen e tyre. Po kalonin çastet më të vёshtira 

dhe të mundimshme në historinë e kёsaj bote, pasi kalorësia idhujtare së bashku 

me harkëtarët po ndërmerrnin sulm pas sulmi për të arritur qёllimin e tyre.  Shumë 

burra ranë shehid pёrpara syve të Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص teksa po e mbronin atё. Talha r.a 

 
123 Kur Resulullahu ndodhej në Mekë, një herë e takoi Ubeje e i tha: “O Muhammed, kam një kalë race, çdo ditë e ushqej 

me nga një çanak misër, do të të vras duke kalëruar me të.” Resulullahu  përgjigjet: “Dhashtë Allahu, unë do të vras ty!” 
124 Ibni Hisham: II/84, ; Zadu-l-Me’ad: II/97. 
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u rezistoi atyre derisa nuk mundi mё; më pas ra gjysёm i gjallë dhe gjysëm i 

vdekur. Ebu Duxhaneh r.a e mbrojti me shpinën e tij megjithëse shigjetat e shpuan 

atё tej për tej, pёrsёri nuk u spraps.  

Muslimi transmeton se ditёn e Uhudit Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص mbeti vetёm me shtatë prej 

Ensarëve dhe dy Muhaxhirë dhe kur idhujtarët e sulmuan ai tha: "Kush do t’i 

sprapsё ata në këmbim të xhenetit?"  

 Një prej Ensarёve u doli dhe luftoi derisa u vra. Më pas, idhujtarët e sulmuan 

pёrsёri dhe Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص tha të njёjtёn gjё si më parë. Kjo gjë u përsërit derisa të 

shtatë Ensarët u vranë.  Më pas Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص tha:  

"Shokët tanё nuk u treguan të drejtё me ne" -duke iu referuar atyre qё kishin ikur 

dhe kishin dezertuar. Kjo mosbindje ka efektin e saj.   

Zelli i kurejshëve për të vrarë Pejgamberin ملسو هيلع هللا ىلص erdhi duke u zbutur dhe shokët e tij 

u kthyen në anën e tij nga të gjitha drejtimet dhe e rifituan zellin e humbur.  

Atëherë, Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص i urdhёroi njerёzit e tij, qё t’i largonin kurejshët nga maja 

që kishin zaptuar mbi Uhud duke u thënë: "Ata nuk duhet tё jenё më lart se ne."  

 Prandaj ata i goditёn kurejshët me gurё, derisa tё gjithё u larguan nga kodra.125 

Çlirimi i vetes nga pasojat e kёsaj rrëmuje të tmerrshme nuk ishte më pak i 

rёndёsishёm se fitorja e mëparshme. Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص i drejtoi tё gjitha forcat e tij 

nё drejtim tё qёndresёs kundёr kurejshёve me vendosmёrinё e tij pёr tё mos i 

lejuar ata tё korrnin njё fitore të lehtё dhe praktikisht pёr tu shkaktuar humbje tё 

tilla, qё do tё mund t’i ndalonte ata dhe tё mos i ngacmonin myslimanët. Ai i 

nxori shigjetat nga këllëfi i tij një nga një dhe duke ia zgjatur Sa’d ibën Ebi 

Vekkasit r.a i tha: “Godit! U flijofshin për ty babai dhe nëna ime.”126 

Ebu Talha el Ensari r.a ishte një harkëtar i shkathtë, që luftoi për të mbrojtur 

Pejgamberin ملسو هيلع هللا ىلص. Kurdo që ai gjuante një shigjetë, Pejgamberi ملسو هيلع هللا ىلص do të ngrinte 

kokën për të parë se ku do të binte ajo, ndërsa Ebu Talha r.a frynte kraharorin 

duke thenë: " U flijofshin për ty babai dhe nëna ime.! As edhe një shigjetë nuk do 

të të godasё ty. Unë do tё jap jetёn time për të mbrojtur tënden.” Pastaj shtonte: 

"Ndihem i paepur o i Dërguari i Allahut, prandaj më thuaj për ҫfarë ke nevojё dhe 

më urdhёro tё bёj ҫfarёdo që dëshiron".   

Harkëtarët përreth Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص ia dolën t’i sprapsnin idhujtarët, që po 

pёrpiqeshin të ngjiteshin në kodrën e Uhudit. Si rezultat, ata u dhanë mundësi 

myslimanëve, qё ishin shpërndarё të ribashkoheshin me Pejgamberin ملسو هيلع هللا ىلص. 

Sidoqoftë, ata erdhёn sikur tё jenё tё verbuar. Disa prej tyre, nga zemërimi dhe 

hutimi i pamasë, luftuan me këdo që u doli pёrpara, pa qenё tё vetёdijshёm me 

 
125 Kjo ёshtё pjesё e Hadithi tё sipёrpёrmendur tё Suddiut 
126 I transmetuar nga Bukhariu mbi autoritetin e Enesit .I njёjti ёshtё edhe transmetimi I Ahmedit. 



Fikhu Sira                                                                                                                                                  2020-2021 

 

 

78 

 

 

kë po luftonin. Një prej tyre u ndesh me Jemanin, babain e Sahabiut të famshëm, 

Hudhejfe. Ky i fundit bërtiti: “Babai im! Babai im!” Por pa dobi.  

 Kur pjesa e mbetur e myslimanëve të shpërndarë u ribashkua, sfilitja i kishte 

mposhtur krejtёsisht të gjithe. Por, Allahu rrënjosi qetësi në zemrat e tyre dhe ua 

ktheu optimizmin dhe besimin. Ata qëndruan pranё Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص duke pritur 

gjithçka tё re. Megjithatë, disa prej tyre i kapi kotja, por sapo shigjetat u ranë nga 

duart, u zgjuan dhe ishin gati pёr betejё. Kjo ishte rezultat i begatisё sё Allahut 

pёr ta:  

“Pastaj, pas dëshperimit tuaj, (Allahu) ju dёrgoi qetësinё një kotje, që kaploi 

një grup prej jush. Kurse grupi tjetër (hipokritët) kujdesej vetëm për veten, duke 

menduar për Allahun të pavërtetën, ashtu si mendonin paganët. Ata thoshin: 

"Ku është fitorja që na ishte premtuar?" Thuaju (o Muhamed): "Të gjitha janё 

në dorë të Allahut!" Ata fshehin në vete atë, qё nuk duan tё ta shfaqin ty. Ata 

thoshin: "Sikur të pyeteshim ne për këtë gjë, nuk do të vriteshim kёtu". Thuaju: 

"Edhe sikur tё kishit qenë nё shtёpitё tuaja, prapëseprapë atyre qё u ёshtё 

shkruar tё vriten, do tё dilnin në vendin e vrasjes." Allahu e bёri kёtё pёr tё 

provuar atё qё keni nё kraharorёt tuaj dhe pёr t’ju pastruar atё qё keni nё 

zemrat tuaja. Vёrtetё, Allahu e di mirë se ç'keni në zemër ".  (Ali Imran: 154).   

Kurejshët nuk i vuajtën më pak se myslimanët tmerret e asaj dite të frikshme. Ata 

u sfilitën që në rundin e parë dhe kur ishte radha e tyre për të shpresuar ta kthenin 

betejën në anën e tyre, i gjetën myslimanët duke e marrë veten shumë shpejt. Për 

të zhdukur muslimanët, kurejshët duhet tё kapërcenin shumë pengesa. Prandaj, 

ata u kënaqen me çdo lloj pёrparimi, qё kishin arritur dhe vendosёn të kthehen në 

Mekë.  Në fillim myslimanët menduan, se ata ishin tёrhequr për të sulmuar 

Medinen.  

 Kur mushrikët u përgatitën për t’u kthyer në Mekë, Ebu Sufjani qëndronte në 

këmbë dhe vështronte Uhudin, vendin ku ishin muslimanët. Ai filloi të thërriste: 

“A është Muhammedi në mesin tuaj?” Askush nuk iu përgjigj. Ai përsëri pyeti: 

“A është në mesin tuaj Ibni Ebi Kuhafeti (Ebu Bekri)?” As kësaj here nuk iu 

përgjigj askush. Ai pyeti për të tretën herë: “A është në mesin tuaj Umer b. 

Hattabi?” Përsëri nuk iu përgjigj askush, sepse Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص nuk e lejonte këtë. 

Ebu Sufjani më nuk pyeti për askënd sepse e dinte mirë, si ky ashtu edhe populli 

i tij, se këta ishin shtyllat e Islamit. Ebu Sufjani përsëri bërtiti: “Nëse nuk gjenden 

këta tre, ju të tjerët nuk na interesoni fare.” 

Umeri nuk mundi më të duronte e tha: “O armiku i Allahut, që të tre, të cilët i 

thirre, janë gjallë. Allahu i ka lënë ata në jetë, për shkak të të cilëve ti do të jesh i 

pikëlluar.” Ebu Sufjani tha: “Disa prej të vdekurve tuaj janë masakruar, unë nuk 

e urdhërova këtë, por kjo nuk më pikëllon aspak.” 
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Pastaj tha: “I lartësuar qoftë Hubeli.” Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص i pyeti shokët e vet: “A nuk 

do t’i përgjigjeni?” “E çka t’i themi?” 

Thuani: “Allahu është më i lartë dhe më i madhërishëm.” Ebu Sufjani tha: “Ne 

kemi Uzan (idhull) e ju nuk keni.” Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص i tha shokëve: “Thoni - Allahu 

është Miku ynë, e ju nuk keni mik.” Ebu Sufjani tha: “Tani u hakmorëm. Kjo ditë 

është për ditën e Bedrit. Lufta është me fat të ndryshueshëm.” 

Umeri u përgjigj: “Nuk jemi të barabartë, të vrarët tanë do të hyjnë në Xhenet, 

kurse tuajt do të hyjnë në zjarr.”  

Ebu Sufjani bërtiti: “Dil para meje, o Umer!” Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص i tha Umerit: “Shko 

e shih se ç’do?” Umeri doli, e Ebu Sufjani e pyeti: “Të përbej me Allahun, o 

Umer, a e kemi mbytur Muhammedin?” Umeri bërtiti: “Pasha Allahun, jo! Ja ku 

është këtu dhe po dëgjon se ç’po thua ti.” Ebu Sufjani tha: “Për mua ti je më i 

sinqertë e më i ndershëm se Ibnu Kamieh.”127 

 

Urtësitë dhe porositë e betejës 

Ibnul Kajjimi flet gjerësisht për të gjitha detajet e betejës së Uhudit.128 Ka thënë 

Ibnu Haxheri: “Dijetarët kanë thënë: Në ngjarjen e Uhudit dhe me çfarë janë 

sprovuar muslimanët në të, ka prej përfitimeve dhe urtësive hyjnore gjëra 

madhështore. 

Ja disa prej tyre: 

- Muslimanëve u vihen në dukje përfundimi i keq për shkak të mosdëgjesës dhe 

shkaktimi i fatkeqësisë për shkak të mospërfilljes së urdhrave, siç ndodhi atëherë 

kur shigjetarët e thyen urdhrin e Resulullahut ملسو هيلع هللا ىلص që të mos i braktisnin pozitat e 

tyre; 

- Është zakon te të gjithë pejgamberët që të sprovohen dhe të jetë përfundimi i 

mire për ata, ndërsa për ithtarët e pejgamberëve për padëgjëshmëri ka pasur 

ndëshkime kurse për bindje, shpërblime. Sikur të mos ndodhte kështu, por 

gjithnjë të fitonin, atëherë në radhët e besimtarëve, do të futeshin edhe nga ata të 

cilët nuk i takojnë këtyre. Atëherë do të ishte shumë vështirë të dallohej i sinqerti 

dhe i pasinqerti. Ndërkaq, nëse gjithnjë do të humbnin, atëherë pejgamberia nuk 

do të kishte pasur arsyen e vet. Urtësia e Allahut ka paraparë që të ndodhë edhe 

njëra edhe tjetra për atë që të veçohet e vërteta nga gënjeshtra. Në Uhud hipokrizia 

doli në sipërfaqe edhe me fjalë edhe me vepra, ndërsa atë që e fshehnin munafikët 

u bë publike; 

- Muslimanët kuptuan se në radhët e tyre ekzistonin armiq, andaj u përgatitën 

edhe për këta dhe ishin syçelë ndaj këtyre armiqëve; 

 
127 Ibni Hisham: II/93, 94. Zadu-l-Me’ad: II/54. Sahihu-l-Buhari: II/579. 
128 Zadu-l-Me’ad: II/99-108. 
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- Me vonimin e fitores dhe ndihmës në disa intervale të betejës, është dashur të 

thehet nefsi - lakmia dhe kryelartësia te besimtarët. Dhe, kur muslimanët u vunë 

në sprovë, ata treguan durim, ndërsa munafikët frikë të madhe; 

- Allahu u ka mundësuar robërve të Vet që t’i përfitojnë disa privilegje në botën 

e ardhshme, të cilat nuk do të mund t’i fitonin me veprat e veta të mira, andaj i 

krijoi shkaqet dhe mënyrat, të cilat do t’ua lehtësojnë rrugën për t’i arritur këto 

privilegje specifike. Në këto bën pjesë shehidllëku, që është shkalla më e lartë të 

cilën e arrijnë të dashurit e Allahut; 

- Allahu ka dashur t’i ndëshkojë armiqtë e shehidëve, e ua ka mundësuar që me 

anë të mosbesimit, të shprehin shpirtligësinë, dhunën dhe mizorinë e vet ndaj 

evliave (të dashurit e Allahut) të Tij. Me këso lloj metodash, Allahu  ua ka 

pastruar mëkatet besimtarëve, e njëkohësisht i ka shkatërruar jobesimtarët.129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
129 Fet’hu-l-Bari: VII/347. 
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Beteja El Ahzab - Hendek 

Pas betejave dhe ekspeditave, të cilat zgjatën më tepër se një vit, më në fund, në 

tërë Gadishullin Arabik mbretëroi paqja e siguria dhe u qetësua situata. 

Vetëm hebrenjtë nuk vinin në mend ende, edhe pse tanimë e kishin shijuar 

poshtërimin dhe turpërimin si rezultat i tradhtisë, i komploteve dhe intrigave të 

tyre. Ata ende nuk zgjoheshin nga mjegullia në të cilën jetonin. Ata me gjithë 

përpjekjet iluzore, nuk u qetësuan, e as që morën mësim nga dështimet dhe 

fatkeqësitë, të cilat i përjetonin me plot meritë. Pas shpërnguljes në Hajber pritnin 

rezultatet e aksioneve të Resulullahut ملسو هيلع هللا ىلص, për të parë se çka do të ndodhte me 

muslimanët në përleshje me mushrikët. 

Duke qenë se koha mori nismën në favor të muslimanëve, hebrenjtë humbën 

gjasat për zgjerimin e ndikimit të tyre, andaj filluan të digjeshin në vetvete nga 

mërzia e ankthi. 

Ata përsëri morën një vendim të prerë që të fillonin veprimtarinë e tyre kundër 

muslimanëve. Nisën të përgatitnin planin dhe pritnin rastin për t’i dhënë grusht 

muslimanëve, i cili do të ishte vdekjeprurës dhe i fundit në jetën e tyre. 

Pasi nuk kishin, e as që gjenin në vete ndonjë shkas për diskreditimin e 

drejtpërdrejtë të muslimanëve, atëherë sajuan një plan të trishtueshëm për këtë 

rast. 

Njëzet kryeparë dhe persona të shquar të fisit Benu Nadir u nisën te kurejshët në 

Mekë për t’i nxitur që të sulmonin Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص, pastaj t’i nënshtronin 

muslimanët nën pushtetin e hebrenjve. Personalisht u premtuan se edhe hebrenjtë 

do t’u ndihmonin. Kurejshët u pajtuan me këta, veçanërisht pas kthimit të tyre të 

turpshëm nga fushata, pa ndërmarrë luftë në Bedër. Në këtë situatë të re gjetën 

rastin e volitshëm për të shpëtuar nderin dhe autoritetin e vet. Ky delegacion 

hebrenjsh vizitoi edhe Gatafanin, dhe i thirrën edhe beduinët arabë njësoj sikurse 

kurejshët. Ata pranuan thirrjen. Pastaj në të njëjtën mënyrë vepruan edhe me fiset 

e tjera arabe-mushrike, me ç’rast disa pranuan e disa jo. 

Kështu, prijësit dhe kryeparët hebrenj i bashkuan palët e kufrit, kundër 

Pejgamberit të Allahut, fesë së Tij, si dhe kundër muslimanëve. Dhe, me të 

vërtetë, nga jugu u nisën kurejshët, ken’anijët dhe aleatët e tyre, ehlu tihamët. 

Komandant i të gjithë këtyre ishte Ebu Sufjani. Ushtria përbëhej prej 4000 

luftëtarësh. 

Këtyre iu bashkuan ebu sulejmët. Nga lindja u nisën fiset e Gatafanit. Këto fise 

të bashkuara u nisën nga Medina sipas planit të konfirmuar më parë. 

Pas disa ditësh udhëtimi arritën dhe u përqëndruan rreth Medines. Gjithsej ishin 

dhjetë mijë luftëtarë, numër që në çdo pikëpamje e tejkalonte numrin e mbarë 

banorëve të Medines, duke marrë parasysh gratë, pleqtë dhe fëmijët. 
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Nëse do të ndodhte që kjo turmë fisesh të paraqiteshin befas para Medines, ky do 

të ishte rreziku më i madh për ekzistencën e muslimanëve që nga fillimi i Islamit 

e gjer atëherë. Por udhëheqësit medinas përherë ishin të zgjuar dhe syçelë. Ditë e 

natë patrullat vëzhgonin gjithandej, jo vetëm përreth Medines, por edhe në disa 

pjesë të Gadishullit. Të gjitha këto grupe fisesh as që kishin mundësi të bënin 

ndonjë lëvizje e që muslimanët të mos informoheshin hollësisht për këtë. 

Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص thirri këshillin epror “shura”, ku u diskutua rreth planit për 

mbrojtjen e Medines dhe të muslimanëve. Pas shqyrtimit të hollësishëm të mbarë 

situatës dhe, pas shqyrtimit të gjithanshëm që i bëri këshilli dhe komanda 

supreme, u pajtuan që të pranohej propozimi i sahabiut Selman Farisi r.a. Selmani 

tha: “O Pejgamber i Allahut, ne në Persi e kishim zakon që, kur na sulmonte 

dikush në qytet, të mbroheshim me hendeqe - kanale të hapura përreth qytetit.” 

Ky ishte propozim i urtë dhe taktikë mbrojtëse e mirë, për të cilin arabët nuk 

kishin dëgjuar kurrë. Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص shpejtoi që ky plan të zbatohej në vepër. I 

caktoi çdo grupi prej dhjetë njerëzish që të hapnin dyzet arshinë kanal. 

Muslimanët iu përveshën punës me vullnet dhe me seriozitet të madh. Ndërsa 

hapnin hendeqe, Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص i inkurajonte duke marrë pjesë edhe vetë në këtë 

punë. Në Sahihun e Buhariut transmetohet nga Sehël b. Sa’di, i cili thotë: Ishim 

me Resulullahun në (hendek) hapjen e kanaleve rreth Medines. Ata mihnin e ne 

e bartnim dheun në shpinë. Atëherë Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص i këndonte me zë të ulët 

vargjet: “O Allahu im, kjo jetë kurrgjë nuk është, por jeta e vërtetë është ajo e 

Ahiretit. Fali muhaxhirët dhe ensarët.”130 

Nga Enesi r.a transmetohet: “Vajti Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص të shihte mihjen e hendeqeve 

dhe i pa muhaxhirët e ensarët duke mihur, ndërsa bënte mëngjes mjaft i ftohtë. 

Ata nuk kishin as shërbëtorë e as robër që të punonin në vend të tyre. Kur i pa 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص ashabët e vet se ishin të lodhur dhe të uritur, citoi këto vargje: 

“O Allahu im, me siguri që jeta e vërtetë 

është ajo e Ahiretit. Fali ensarët dhe muhaxhirët.”131 

Mihësit iu përgjigjën: 

 “Ne jemi ata që iu betuam Muhammedit 

në xhihad të përhershëm derisa jemi gjallë”. 

Gjithashtu transmetohet nga Bera b. Azibi, i cili thotë: “E kam parë Resulullahun 

 .duke bartur dhe nga kanali. Nga pluhuri i shumtë nuk i shihej lëkura në stomak ملسو هيلع هللا ىلص

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص dinte mjaft vargje përmendsh. E dëgjova duke recituar vargjet e 

Ibni Revahës, gjersa bartte: 

 
130 Sahihu-l-Buhari, kaptina: “Beteja në Hendek”: II/258. 
131 Sahihu-l-Buhari, kaptina: “Beteja në Hendek”: II/258. 
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“Allahu im, sikur të mos ishe Ti, ne nuk do të ishim në rrugën e drejtë. Nuk do të 

ndanim sadakanë e as të falnim namaz. Lëshoje mbi ne qetësinë Tënde dhe na i 

forco këmbët që të mos rrëshqasim. Jobesimtarët e teprojnë ndaj neve, e nëse 

dëshirojnë çrregullime ne refuzojmë.” 

Bera vazhdon: “Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص me gjatësi të veçantë të melodisë e theksonte 

rimën e këtyre vargjeve.” 

Muslimanët punonin me entuziazëm të madh në hapjen e hendeqeve. Krahas 

mundimit të madh fizik vuanin edhe nga uria, saqë ndjenin dhimbje në stomak. 

Enesi r.a tregon: “Mihësit merrnin nga një grusht grurë, prej së cilës bëhej nga 

një bukë për çdo grup (prej dhjetë vetësh), dhe e ngjyenin me pak yndyrë. Njerëzit 

ishin të uritur, por që atëherë vërrehej kujdesi i madh për kursimin e ushqimit.” 

Ebu Talha tregon: “Iu ankuam Resulullahut ملسو هيلع هللا ىلص se ishim të uritur, dhe i thamë se 

ishim të detyruar t’i shtrëngonim stomaqet me gurë. Ai na e shtoi pak racionin e 

ushqimit”.132 

Në lidhje me hapjen e hendeqeve Allahu ka shpallur ajete, në të cilat konfirmon 

pejgamberinë e Resulullahut ملسو هيلع هللا ىلص. 

Xhabir b. Abdullahu vërejti se Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص e mundonte shumë uria, andaj 

theri një berr (bagëti e imët), kurse gruaja e tij bloi disa grushta grurë dhe përgatiti 

gjellën. Pastaj e ftoi Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص që të vinte me disa shokë për të ngrënë, por 

që të mos kuptonin të tjerët. 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص i ftoi të gjithë njerëzit që punonin në hendek. Ishin njëmijë vetë. 

Të gjithë hëngrën nga gjella e njëjtë dhe që të gjithë u ngopën, kurse mishi mbeti 

ashtu si kishte qenë, e edhe brumi prej të cilit e kishte gatuar bukën, mbeti aq sa 

ishte në fillim.133 

Motra e Nu’man b. Beshirit erdhi në hendek dhe solli një shportëz me hurma. Ajo 

kaloi pranë Resulullahut ملسو هيلع هللا ىلص e ky i kërkoi hurma. Ajo ia zbrazi në prehër, e 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص i ftoi mihësit e hendekut për të ngrënë. Ata afroheshin, merrnin, 

hanin, kurse grumbulli i hurmave rritej prore, gjersa filluan t’i binin nga prehri. 

Të gjithë hëngrën dhe u ngopën mirë derisa nuk mundën më të hanin.134 

Bera rrëfen: “Ndërsa mihnim në hendek, hasëm në një shkëmb, të cilin nuk mund 

ta thyenim me kazmë. Iu ankuam Resulullahut ملسو هيلع هللا ىلص. Ai e kapi kazmën e tha: “Në 

emër të Allahut!”, pastaj i ra një herë shkëmbit duke thënë “Allahu ekber!” e nga 

shkëmbi u thye një copë. Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص tha: “I fitova çelësat e Shamit, pasha 

Allahun, në këtë çast jam duke parë pallatet e kuqe të tij.” Pastaj i ra gurit për të 

dytën herë, e përsëri u thye një pjesë, e ai tha: “Allahu ekber! Do ta pushtoj 

Persinë, pasha Allahun, tani jam duke parë pallatet e bardha në sheshet e saj.” 

 
132 Transmeton Tirmidhiu në Mishkatu-l-Mesabih: II/448. 
133 473 Buhariu: II/588, 589. 
134 Ibni Hisham: II/217. 
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Mandej i ra gurit për të tretën herë duke thënë: “Bismilahi - në emër të Allahut”, 

kurse shkëmbi u thërrmua e ai tha: “I fitova çelësat e Jemenit, betohem në 

Allahun se nga ky vend po i shoh dyert e San’asë.”135 

Përsa i përket pozitës strategjike të Medines, atë e rrethojnë male, gurore dhe 

plantacione hurmash nga të gjitha anët, përveç nga veriu. Andaj Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص si 

strateg dhe ekspert ushtarak i shkëlqyeshëm që ishte, e dinte se e gjithë ushtria e 

armikut do ta sulmonte Medinen nga ana veriore dhe se ishte e pamundur që t’i 

afroheshin lehtë qytetit nga anët e tjera. Prandaj hendeku u hap vetëm nga ana 

veriore. 

Muslimanët mihnin gjatë tërë ditës, e në mbrëmje ktheheshin nëpër shtëpitë e tyre 

për të pushuar. Hendeku u krye sipas planit - para arritjes së ushtrisë politeiste 

afër mureve të Medines. 

Kurejshët u paraqitën me katër mijë luftëtarë, të cilët u lëshuan në Esjal-i i Rume-

s, mes Xhurfit dhe Zegabeh. Fiset Gatafane dhe të tjerët, të cilët u ishin bashkuar 

gjatë rrugës nga Nexhdi, u paraqitën me gjashtë mijë ushtarë dhe u vendosën në 

luginën Nakma nga ana e Uhudit. “Dhe kur besimtarët i panë aleatët, thanë: 

“Kjo është ajo që na pat premtuar neve Allahu dhe Pejgamberi i Tij; Allahu 

dhe Pejgamberi i Tij kanë folur të vërtetën!” - dhe kjo atyre vetëm ua ka forcuar 

besimin dhe dorëzimin.” (El-Ahzab: 22). Kurse munafikët dhe njerëzit e 

paqëndrueshëm e të ligë, kur e panë gjithë këtë ushtri, iu dridhën zemrat dhe i 

kaploi frika: “Kur hipokritët dhe zemërsëmurët thanë: “Allahu dhe Pejgamberi 

i Tij, kur na premtuan, vetëm na kanë mashtruar!” (El-Ahzab: 12) 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص doli me ushtrinë e vet prej tre mijë muslimanëve, të kthyer me 

shpinë nga kodra Sel’a dhe aty u fortifikuan. Mes tyre dhe armikut ishte hendeku. 

Parulla e tyre qe: “Ata nuk do të fitojnë!” 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص në Medine la si zëvendës Ibni Ummi Mek’tumin, ndërsa grave dhe 

fëmijëve u urdhëroi të strehoheshin në kështjellat e Medines. 

Kur mushrikët u bënë gati të sulmonin muslimanët dhe të hynin në Medine, panë 

hendekun e gjerë mes tyre dhe qytetit, andaj qenë të detyruar të ndaleshin para 

bllokadës së muslimanëve, për të cilën as që ishin përgatitur gjatë nisjes. Ky 

hendek, kjo strategji e re luftimi, i befasoi tërësisht armiqtë, të cilët as që kishin 

mundur ta parashikonin një gjë të këtillë, e jo më të planifikonin diçka. 

Mushrikët e hidhëruar bridhnin përgjatë hendekut, pa sukses për të kaluar. 

Megjithatë hulumtonin për ndonjë pikë të dobët e cila do t’ua mundësonte 

depërtimin në qytet. 

 
135 Sunenu-n-Nesai: II/56; Ahmedi në Musnedin e vet transmeton hadithin e njëjtë, por me tjetër tekst. Tek ai qëndron: 

prej ndonjë as’habi... 
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Ushtria muslimane dilte në patrullim duke i sulmuar mushrikët me shigjeta, për 

t’i penguar që të mos e rrënonin hendekun apo të mos e mbulonin ndonjë pjesë të 

tij, e në këtë mënyrë ta kalonin atë. 

Trimat mushrikë u mërzitën duke bredhur kështu përgjatë hendekut pa kurrfarë 

rezultatesh. Me rrethim nuk arritën asgjë, sepse nuk ishin të përgatitur për këtë. 

Megjithatë, një grup mushrikësh, i përbërë nga Amër b. Abdu Vudi, Ikrime b. 

Ebu Xhehli dhe Dirar b. El Hattabi, u veçuan dhe gjetën një pjesë më të ngushtë 

të hendekut për ta kapërcyer. Të hipur në kuaj bridhnin ndërmjet mureve të ka-

nalit. U doli përpara Ali b. Ebi Talibi, me një grup muslimanësh dhe ua bllokuan 

vendkalimin e ngushtë prej ku kishin kërcyer në hendek. 

Amr i cili e ishte njëri prej trimave guximtarë të mushrikëve thirri në dyluftim, 

kurse Aliu i tha disa fjalë, të cilat e pezmatuan shumë, andaj kërceu nga kali dhe 

iu vërsul Aliut. Pas përleshjes dhe rrahjes Aliu e mbyti Amrin. Të tjerët u 

frikësuan dhe ikën prej hendekut përmes vendkalimit të njëjtë. Aq tepër ishin të 

frikësuar, saqë Ikrime, duke e lënë Amrin, harroi edhe shtizën e vet. 

Mushrikët disa ditë rresht tentuan të kapërcenin hendekun, por muslimanët 

vendosmërisht dhe vazhdimisht i pengonin në këtë. I sulmonin me shigjeta dhe 

me shtiza, kështu që u dështoi çdo tentim. 

Për shkak të këtyre aksioneve të shpeshta e të domosdoshme, muslimanëve u 

kaluan disa namaze pa i falur. 

Te Buhariu dhe Muslimi nga Xhabiri r.a qëndron se “Umer b. El Hattabi në ditën 

e betejës në hendek i shante mushrikët kurejshitë, pastaj erdhi te Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص 

e i tha: “O Pejgamber i Allahut, nuk arrita të fal namazin, e dielli sa s’ka 

perënduar,” Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص tha: “Pasha Allahun, as unë nuk jam falur.” 

Atëherë ne morëm abdest, mori edhe Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص, dhe e falëm ikindinë pas 

perëndimit të diellit, e pas ikindisë falëm akshamin.”136 

Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص ishte shumë i pikëlluar që i kishte kaluar namazi i ikindisë, andaj 

iu lut Allahut që t’i ndëshkonte mushrikët. Buhariu transmeton nga Aliu r.a i cili 

thotë se Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص në ditën e Hendekut ka thënë: “Allahu i mbushtë shtëpitë 

e tyre dhe varret e tyre me zjarr, për shkak se na penguan të falim namazin e 

ikindisë, e u detyruam ta falim atë pas perëndimit të diellit.”137 

Në tërë këtë ekspeditë të mushrikëve dhe të mbrojtjes së muslimanëve janë vrarë 

vetëm disa njerëz nga të dy palët: gjashtë muslimanë dhe dhjetë mushrikë, të 

qëlluar me shigjeta, kurse dy prej tyre me shpatë. 

Gjatë këtyre gjuajtjeve të dyanshme është plagosur Sa’d b. Mu’adhi r.a në krah 

me shigjetë, me ç’rast i është prerë vena qendrore. Këtë e ka bërë Kurejshiti 

 
136 Sahihu-l-Buhari: II/519. 
137 Burimi paraprak. 
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Habban b. El-Arka. Sa’di iu lut Allahut me dua: “O Allahu im, Ti e di se nuk ka 

armik më të dashur me të cilin do të luftoja në emrin Tënd se armiku i cili e ka 

mohuar Pejgamberin Tënd dhe e ka përzënë nga shtëpia e tij. Unë jam i sigurt, o 

Zoti im, se Ti e ke përcaktuar luftën mes nesh e atyre, andaj nëse duhet ende të 

luftohet, më lër të gjallë për shkak të luftës kundër tyre, e në emrin Tënd. E, nëse 

lufta ka mbaruar, atëherë le të pëlcasë kjo vena ime dhe le të vdes prej saj.”138 

Në fund të duasë tha: “Mos lejo të vdes derisa të shoh edhe humbjen e benu 

kurejdhëve.”139 

Dhe, gjersa muslimanët i përjetonin këto çaste të vështira në vijën e luftës, në 

strofkat e veta përpëliteshin gjarpërinjtë helmues duke kurdisur tradhti të re për 

t’ua derdhur muslimanëve helmin e tyre në trup. 

Krimineli më i madh i benu nadirëve shpejtoi te benu kurejdhët (hebrenj) dhe 

vajti te prijësi i tyre Ka’b b. Esedi, nënshkrues i kontratës dhe besnik i fjalës së 

dhënë, i cili i kishte premtuar Resulullahut ملسو هيلع هللا ىلص se do t’i jepte ndihmë në rast se 

shpërthente lufta. Hujeji arriti para derës së Ka’bit, të cilën ky ia përplasi para 

hundve. Por Hujeji ishte aq këmbëngulës, saqë Ka’bi qe i detyruar përsëri t’ia 

hapte derën. Kur hyri brenda Hujeji i tha: “Erdha te ti për shkak të shoqërisë së 

vjetër dhe lidhjeve të vjetra që kemi pasur. I binda kurejshët që të vinin me të 

gjithë zotërinjtë dhe trimat e tyre. Ja ku janë në Esjal të Rume-s. Dhe i solla 

gatafanët me zotërinjtë dhe luftëtarët e tyre. Ja ku janë në luginën Nakame tek 

Uhudi. Ata më premtuan dhe më dhanë fjalën se nuk do kthehen prapa gjersa të 

mposhtin Muhammedin dhe ata që janë me të.” 

“Erdhe tek unë në kohë të pavolitshme”, iu përgjigj Ka’bi, “nuk ekziston 

mundësia që nga qielli i kthjellët të vetëtojë e të murmurojë. Vaj halli për ty, o 

Hujej! Më lër të qetë! Muhammedi ndaj meje është i sinqertë dhe është person që 

e mban fjalën dhe premtimin e dhënë.” 

Hujeji ishte këmbëngulës ndaj Ka’bit, derisa e bindi atë që ta pezullonte betimin 

në besnikëri dhe ta thyente fjalën e dhënë. Në fund Ka’bi tha: edhe nëse kurejshët 

dhe gatafanët heqin dorë nga lufta kundër Muhammedit, ata do të mbeten në 

aleancë të fortë, e ç’t’i ndodh njërës palë, le t’i ndodh edhe palës tjetër. 

Me këtë veprim Ka’bi e ndërpreu kontratën me Muhammedin ملسو هيلع هللا ىلص dhe iu bashkua 

aleancës së mushrikëve kundër muslimanëve. 

Dhe, vërtet, hebrenjtë Benu kurejdha filluan përgatitjet për luftë. 

Ibni Is’haku thotë: “Safija, e bija e Abdul Muttalibit, ishte strehuar në shtëpinë e 

Hasan b. Thabitit, ku banonte me gruan dhe fëmijët e tij. Safija rrëfen: “Afër nesh 

kaloi një hebre, i cili kontrollonte bedenat. E kemi ditur se benu kurejdhët kishin 

hyrë në luftë kundër Resulullahut ملسو هيلع هللا ىلص, sepse e kishin prishur traktatin. Neve nuk 

 
138 Sahihu-l-Buhari: III/591. 
139 Ibni Hisham: II/337. 
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kishte kush të na mbronte, meqë Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص dhe të gjithë luftë-tarët gjendeshin 

jashtë Medines, duke mbrojtur hendekun. Çfarëdo që të ndodhte, ata nuk do të 

mund të na vinin në ndihmë. Andaj thashë: “O Hasan, shikoje këtë hebre, si duket 

nuk ka ndonjë mendim të mirë. Kam frikë nga ky hebre dhe nga hebrenjtë e tjerë 

se do të na turpërojnë, e këtu nuk është Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص dhe shokët e tij. Zbrit 

poshtë dhe mbyte atë!” Hasani u përgjigj: “Pasha Allahun, unë për diçka të tillë 

nuk kam guxim!” Safija tha: “Unë u vesha, mora një dru dhe zbrita tek ai, pastaj 

e godita me çomange gjersa e mbyta. Mandej u ktheva në beden dhe thashë: “O 

Hasan, zbrit poshtë e merri sendet e tij. Unë do ta bëja këtë, por ai është 

mashkull”. Hasani i tha se nuk i nevojiteshin sendet e tij.” 

Nëse e lëmë menjanë anë poetin Hasan b. Thabitin, nga ana tjetër hasim një 

grua trimëreshë, Safijen, e cila i kushtonte kujdes të madh mbrojtjes së nderit të 

grave muslimane. 

Hebrenjtë me siguri mendonin se muslimanët ishin duke mbrojtur edhe bedenat, 

andaj dërguan spiunin e vet për të vëzhguar, duke mos ditur se ato ishin krejt të 

pambrojtura. Por vrasja e spiunit të tyre i shtyri ata që të mendonin kështu, andaj 

nuk guxuan më të dërgonin askënd. 

Megjithatë i ofruan ndihmë ushtrisë mushrike, duke treguar sheshazi se ishin me 

ta kundër muslimanëve. Për këtë arsye muslimanët i ndëshkuan ata dhe ua morën 

njëzet deve. 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص dhe muslimanët u informuan për tradhtinë e benu kurejdhëve, 

andaj Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص menjëherë dërgoi njerëzit për të kuptuar se si qëndronte 

puna. Nëse e kishin shkelur marrëveshjen dhe e kishin ndërprerë paqen, atëherë 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص do t’i sulmonte ata, ashtu siç meritonin dhe siç parashihnin 

rregullat ushtarake. Në vëzhgim u nisën: Sa’d b. Mu’adhi, Sa’d b. Ubade, Abdu-

llah b. Revaha, Khuvat b. Xhubejri, e u tha: “Shkoni e vërtetoni nëse është e 

vërtetë ajo informatë që na erdhi. Nëse është e vërtetë, më sinjalizoni vetëm mua 

e mos e publikoni para popullit. Nëse informata është e rrejshme, atëherë shpallni 

haptazi që ta dijë populli.” Kur muslimanët arritën, e panë se situata ishte më e 

vështirë sesa shpresonin. Ata i pritën me sharje dhe urrejtje. E sulmuan edhe 

Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص e thanë: “Kush është Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص? Nuk ka paqe mes nesh dhe 

Muhammedit, e nuk ka as marrëveshje.” Muslimanët u kthyen në Medine dhe i 

sinjalizuan Resulullahut ملسو هيلع هللا ىلص me parullë: “Adlun ve Karatun”, që do të thotë se 

hebrenjtë kishin vepruar porsi Adli dhe Karati me ashabët në ditën e “El-

Rexhi’es”. Me gjithë përpjekjet e tyre që informatën ta mbanin të fshehtë, njerëzit 

kuptuan për këtë tradhti të rëndë të hebrenjve dhe panë para tyre edhe një rrezik 

të madh. 

Muslimanët gjendeshin në një situatë më të vështirë sesa mund të mendohej. Mes 

tyre dhe benu kurejdhëve nuk ekzistonte ndonjë pengesë natyrore, e cila do t’i 

mbronte muslimanët prapa shpinës. Ata kishin mundësi t’i sulmonin nga prapa, 
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kurse përpara kishin fuqinë e madhe të armiqve, para të cilëve nuk mund të 

tërhiqeshin. Gratë dhe fëmijët ishin në afërsi të këtyre sulmuesve agresiv. Ata 

gjendeshin në një situatë të atillë që e përshkruan Kur’ani në suren “Ahzab”: 

“Kur ju erdhën (ushtritë) edhe nga lart edhe nga poshtë, dhe kur shikimet tuaja 

u zgurdulluan dhe zemrat u erdhën në fyt, ju mendonit lloj-lloj mendimesh për 

Allahun - atëherë besimtarët u vunë në provë dhe qenë të tronditur me një 

tronditje të madhe.” (El-Ahzab: 10-11) 

Disa munafikë filluan të thurnin intriga duke thënë: “Muhammedi na premtoi se 

do të furnizohemi me visare të Kisras dhe të Kajserit (Persisë dhe Bizantit), 

ndërsa sot askush nuk mund të na garantojë të shkojmë të sigurt madje në 

nevojtore.” Të tjerët thanë: “Armiku do t’i çnderojë shtëpitë tona, andaj të ikim 

prej këtu dhe të kthehemi atje, sepse ato janë larg Medines.” 

Për këta njerëz Allahu shpalli: 

“Kur munafikët dhe zemërsëmurët thanë: “Allahu dhe Pejgamberi i Tij nuk na 

premtuan tjetër veçse mashtrim!”, dhe kur një grup nga mesi i tyre tha: “O 

banorë të Jethribit (Medines), këtu nuk ka për ju ekzistencë, andaj kthehuni (në 

shtëpitë tuaja)!”, kurse një grup tjetër nga mesi i tyre kërkuan leje prej 

Pejgamberit duke thënë: “Shtëpitë tona kanë mbetur të pambrojtura!” - e ato 

nuk kanë qenë të pambrojtura, por ata vetëm deshën të iknin.” (El-Ahzab: 12-

13). 

Prej momentit kur Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص dëgjoi për tradhtinë e benu kurejdhëve, u tërhoq 

për t’u menduar. Për një kohë të gjatë mbeti i shtrirë dhe nuk fliste. Në një çast 

papritmas u ngrit në këmbë dhe thërriti: “Allahu ekber, o muslimanë, gëzohuni! 

Ndihma dhe fitorja e Allahut është duke na ardhur.” Pastaj e sajoi planin për 

mbrojtje. Si pjesë të këtij plani, ai dërgoi në Medine roje për të mbrojtur gratë dhe 

fëmijët nga tradhtarët. Pastaj mbeti të kryhej ajo pa të cilën nuk mund të dilej nga 

kjo situatë - përleshja vendimtare e cila do t’i shpartallonte fiset e bashkuara. Për 

ta lehtësuar situatën, vendosi të lidhte marrëveshje paqeje me Ujejne b. Hisnin 

dhe El-Harith b. Avfin, dy kryeparët gatafanë, me kusht që t’u jepte një të tretën 

e të korrave njëvjeçare medinase, kurse ata, së bashku me popullin e tyre, të 

braktisnin fiset e tjera. Atëherë muslimanët do t’i qëronin vrullshëm hesapet me 

kurejshët, fuqinë e të cilëve e kishin njohur që më parë. 

Rreth këtij propozimi të Resulullahut ملسو هيلع هللا ىلص u hap diskutimi. Ai kërkoi mendimin e 

Sa’d b. Mu’adhit dhe Sa’d b. Ubades rreth kësaj çështjeje, e ata u përgjigjën: “O 

Pejgamber i Allahut, nëse kështu të ka urdhëruar Allahu, ne i nënshtrohemi kësaj, 

e nëse ti vetë dëshiron të veprosh kështu për hir tonin, kjo neve nuk na duhet. 

Jemi njerëz edhe ne edhe ata, kemi jetuar në idhujtari, i kemi bërë shirk Allahut 

(i kemi përshkruar Atij shok) dhe kemi besuar në idhuj. Ata kurrënjëherë përpara 

nuk janë ushqyer me frutat tona, pos si mysafirë, ose kur i blinin nga ne. Ndërsa 

tani, kur Allahu na nderoi me islam dhe na përudhi në Fe, dhe pasi na shpërbleu 
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me ty, a mos vallë tani duhet t’ua japim pasurinë tonë? Pasha Allahun jo! Ne 

atyre do t’u japim vetëm atë që u ofrojnë shpatat tona.” 

Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص pranoi mendimin e tyre, e tha: “Kështu desha të veproja për të 

mirën tuaj, pasi e pashë se të gjithë arabët u ngritën nën një flamur kundër jush.” 

Pas kësaj Allahu i Madhëruar, falënderimi i qoftë Atij!, bëri diçka në dëm të 

armikut. Futi ngatërresën në mesin e tyre, i përçau ata e ua dobësoi fuqinë dhe 

vullnetin për luftë. 

Ja se si ndodhi kjo: 

Njëri nga fisi Gatafan, që quhej Nuajm b. Mes’ud b. Amir El-Eshxh’i r.a, erdhi 

te Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص e i tha: “O Pejgamber i Allahut, unë e kam pranuar Islamin. 

Askush prej popullit tim nuk e di se jam musliman. Më urdhëro se çfarë duhet të 

bëj.” 

Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص tha: “Ti je vetëm një njeri, andaj na ndihmo sa të kesh mundësi. 

Lufta është hile.” Ai menjëherë vajti te benu kurejdhët - në kohën e xhahilijetit 

shoqërohej mirë me ta - dhe kur e pranuan, tha: 

“Ju e dini se sa ju dua dhe ju çmoj dhe se çfarë marrëdhëniesh të mira kam me 

ju.” Ata u përgjigjën: “Ashtu është, e dimë këtë.” Ai vazhdoi: “Kurejshët nuk janë 

siç jeni ju dhe nuk mendojnë ashtu siç mendoni ju. Ju jeni në vendin tuaj, në shtëpitë 

tuaja, me fëmijët tuaj, me gratë dhe me farefisin tuaj. Keni tokat tuaja dhe për ju 

nuk është e mundur të shpërnguleni prej këtu e të gjeni vendbanim tjetër. Edhe ju 

e dini se kurejshët dhe gatafanët kanë ardhur të luftojnë kundër Muhammedit dhe 

shokëve të tij. Ju jeni duke i përkrahur ata dhe po i ndihmoni kundër tyre. Vendi i 

tyre, pasuritë, gratë dhe fëmijët janë të sigurt e nuk janë të rrezikuar - larg nga 

Muhammedi. Nëse u jepet rasti, kurejshët dhe gatafanët do ta ngadhënjejnë atë, e 

nëse jo, ata do të kthehen në vendet e tyre, e ju do të mbeteni vetëm për t’i qëruar 

hesapet me Muhammedin.” 

Ata britën: “E çfarë duhet të bëjmë, o Nuajm?” 

Ai u përgjigj: “Mos luftoni së bashku me ta përderisa nuk ju japin disa njerëz si 

garanci (që të jenë pengje tuaj).” 

Ata thanë: “Na dhe një ide shumë të mirë.” 

Pastaj Nuajmi u largua prej tyre dhe vajti te kurejshët e u tha: 

“Ju e dini mirë se unë jam miku juaj, andaj dëshiroj t’ju këshilloj diçka.” Ata 

thanë: “Ani, mirë.” “Dëgjoni”, - tha ai, “hebrenjtë janë penduar për shkeljen e 

fjalës së dhënë dhe marrëveshjes me Muhammedin dhe shokët e tij. Andaj e kanë 

informuar Muhammedin se do të marrin disa njerëz prej jush e do t’ia dërgojnë 

atij si pengje, e pastaj do t’i ndihmojnë kundër jush. Nëse rastësisht kërkojnë 

pengje prej jush, kurrsesi mos ua jepni.” 

Mandej vajti te gatafanët, e edhe atyre u tha të njëjtën gjë. 
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Të shtunën në mbrëmje në muajin shevval të vitit 5 h., kurejshët u dërguan 

hebrenjve një mesazh me këtë përmbajtje: “Ne nuk gjendemi në tokën tonë, andaj 

do të na e pësojnë devetë dhe kuajt e do të varfërohemi. Ngrihuni që së bashku të 

luftojmë kundër Muhammedit.” 

Hebrenjtë u përgjigjën se ishte ditë e shtunë, e thanë: “Ju e dini se ç’u ka ndodhur 

hebrenjve të mëparshëm që kanë punuar të shtunën. E përveç kësaj, edhe kur 

kalon e shtuna, ne nuk do të luftojmë së bashku me ju nëse nuk na dërgoni njerëzit 

tuaj të cilët do të na shërbejnë si garanci për më vonë (pengjet).” Kur e dëgjuan 

këtë kurejshët dhe gatafanët, thanë: “Zoti të dhashtë, o Nuajm, që na këshillove 

kaq mirë! Të vërtetën ke thënë!” Ata u dërguan përgjigjen hebrenjve: “Ne, për 

Zotin! nuk do t’ju dërgojmë askënd, por më mirë e keni të na bashkoheni në luftë 

kundër Muhammedit!” Atëherë benu kurejdhët thanë: “Nuajmi na tha të 

vërtetën!” Pastaj u përgatitën dhe u përleshën mes tyre. Shpërtheu përçarja mes 

hebrenjve dhe idhujtarëve. 

Atëbotë muslimanët e lutnin Allahun e Madhëruar: “O Sunduesi ynë, mbuloje 

turpin tonë dhe mbroji familjet tona.” 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص e luste Allahun me dua kundër grupeve të bashkuara të 

jobesimtarëve, të cilët gjendeshin rreth tyre: “O Zoti im, Ti që ke zbritur Librin 

dhe që me të shpejtë bën llogari, nënshtroje dhe munde armikun e bashkuar 

(ahzabët - aleatët), o Zoti im, mundi dhe shpartalloji ata!”140 

Allahu i pranoi duatë e Resulullahut ملسو هيلع هللا ىلص dhe të muslimanëve. 

Pasi u ngatërruan mes tyre hebrenjtë dhe mushrikët, dhe pasi që shpatat 

vringëlluan mes tyre, Allahu dërgoi një erë aq të fortë, saqë ishte për t’u çuditur 

se si fluturonin shatoret, enët, sendet, e mushrikëve dhe si shuheshin zjaret e tyre. 

Dhe kështu, së bashku me këtë tufan të tmerrshëm, u dridh toka me një tërmet, i 

cili zuri vend në zemrat e tyre, nga engjëjt, të cilët i dërgoi Allahu e tundi fuqinë, 

sigurinë e vetëbesimin e tyre dhe ua futi tmerrin e frikën. Thotë Allahu i 

Madhëruar në lidhje me këtë: “O ju që keni besuar, përkujtoni të mirën e Allahut 

ndaj jush, kur juve u erdhi një ushtri e Ne kundër tyre lëshuam një furtunë dhe 

ushtri që ju nuk e shihnit, e Allahu e shihte atë që ju vepronit.” (Ahzab: 9) 

Në këtë natë të tmerrshme Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص dërgoi Hudhejfen të shihte se ç’bënin 

armiqtë. Ata i hasi duke bredhur si pa krye. Mblidhnin çka u vinte ndoresh dhe 

iknin me të katra. Pastaj Hudhejfe u kthye te Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص dhe i referoi se në 

çfarë gjendje ishin fiset mushrike. 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص falënderoi Allahun që e dëboi armikun pa fituar kurrgjë dhe pa 

mbytur askënd. Allahu i Madhëruar e plotësoi premtimin e Vet, e forcoi ushtrinë 

e Vet, e ndihmoi Pejgamberin e Vet dhe i mposhti armiqtë. Në lidhje me këtë 

 
140 Sahihu-l-Buhari: Kitabu-l-Xhihad: I/441, Kitabu-l-Megazi: II/590. 
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përfundim të mirë të luftës së hendekut thotë Allahu i Madhëruar: “Dhe Allahu i 

zbrapsi ata që nuk besuan me atë mllefin e tyre, duke mos arritur kurrnjë të 

mirë. Dhe Allahu ua largoi luftën besimtarëve. Allahu është i fuqishëm, 

ngadhënjyes.” (Ahzab: 25) 

Andaj, pas ikjes së tyre, Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص ka thënë: “Tash e tutje ne do t’i sulmojmë 

ata, e jo ata ne. Ne do të shkojmë kundër tyre.”141 

Pastaj Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص dhe ushtria muslimane u kthyen në Medine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
141 Sahihu-l-Buhari: II/590. 
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Historia e pёrfoljes (shpifjes) 

Aishja ka thenë: 

 "Kur Profeti (salAllahu alejhi ue sel-lem) vendoste te udhëtonte, zgjidhte me 

dhort ndёrmjet bashkëshorteve të tij dhe kujdo qe i qёllonte shorti, e merrte me 

vete. Kur ishte ekspedita për në Benu Mustalik, mua më ra shorti mbi 

bashkëshortet e tjera të Profetit (salAllahu alejhi ue sel-lem) dhe për rrjedhojё 

udhёtova me tё. Në ato ditë, grate ushqeheshin pak; ato nuk e pёlqenin mishin 

sepse shtonin në peshë. 

Gjate kohёs qё devesë po i vihej shala, unё u ula në tezgen time. Me pas burrat 

erdhën për të mё marrë duke e kapur tezgёn nga poshtё, e ngritёn atё dhe e 

vendosёn mbi kurrizin e devesё ku e lidhën me litar. Më pas u nisëm. 

Kur Profeti (salAllahu alejhi ue sel-lem) e mbaroi atё udhёtim, u kthye dhe ndërsa 

po I afrohej Medines, ndaloi dhe qёndroi një pjesë të natës atje. Me pas dikush 

prej njerёzve lajmёroi, se duhej tё niseshim. Ndёrsa ata po benin përgatitjet e 

duhura, unё dola jashtë për nevoja personale. Në qafe mbaja një varëse timen. 

Kur mbarova, varësja më rreshqiti nga qafa pa dijenine time dhe kur u ktheva tek 

deveja preka qafen për të parë, nёse e kisha, por më kot.  Gjatë kёsaj kohe, grupi 

kishte filluar lёvizjen, ndërsa unё u ktheva në vendin ku kisha qenё më parë dhe 

fillova do të kërkoj për varësen, tё cilёn në fund e gjeta.  Burrat, të cilёt shalonin 

devenë time, kishin ardhur dhe meqë kishin mbaruar përgatitjet, e kishin ngritur 

tezgën duke menduar se unё isha në të.  Me pas e kishin kapur devenë nga koka 

dhe ishin nisur.  Une u ktheva në kamp, por atje nuk kishte njeri; te gjithe kishin 

ikur.  Keshtu, u mbështetolla me veshjen time dhe u shtriva tek vendi im. Unё e 

dija se nёse ata nuk do tё mё gjenin, atёherё do tё ktheheshin pёr tё mё kёrkuar. 

Pasha Allahun, sapo isha shtrirë, kur Safuan ibn Mu’attal Es- Sulemij (r.a) kaloi 

aty pranё. Ai kishte mbetur prapa pёr arsyet e tij dhe nuk e kishte kaluar natёn 

me grupin. Më pa si trup dhe erdhi e qëndroi prane meje.  Para se të detyrohej 

mbulesa ai me kishte shikuar, ndaj kur dalloi se kush isha tha:  

"Allahut i përkasim dhe tek ai do të kthehemi, bashkëshortja e të Derguarit të 

Allahut ?!" ndёrsa unë isha e mbёshtjellё me rrobat e mia. 

 "Çfarë të ka mbajtur këtu, Allahu të mëshiroftë!"?  - me pyeti  

Une nuk iu pёrgjigja.  

 Me pas ai solli devenë e tij dhe tha: “Hip! –ndёrsa vetё qёndroi prapa.  Une 

hipa, ndersa ai e kapi devene nga koka dhe u nis për në kërkim të grupit. Pasha 

Allahun, ne nuk i arritëm ata dhe mungesa ime nuk do tё ishte vёnё re deri nё 

mёngjes kur ata kishin ndaluar.  

 Kur ata kishin pushuar, burri u shfaq duke i prirë devesë me mua mbi të. Më pas 

shpifësit thanë atë që thanë dhe i tërë kampi u shqetёsua, por, pasha Allahun unё 
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nuk kisha dijeni për të.  Më pas mbërritëm në Medine dhe shumë shpejt pas kёsaj, 

u sёmura seriozisht dhe si rezultat nuk degjova asgjё rreth kёsaj ҫёshtjeje. 

Megjithatë, e folura i ra ne vesh të Derguarit te Allahut si edhe prindёrve të mi, 

por ata nuk më thanë asgjё pёrveҫ unё humba disa prej pёrkёdheljeve tё Profetit 

(salAllahu alejhi ue sel-lem), me tё cilat isha mёsuar kur isha e sëmurë. Unë vura 

re se sa herë qё ai vinte për të më parë, ndërsa nëna ime ishte duke u përkujdesur 

për mua, thoshte: "Si është ajo" dhe asgjë më shumë, ashtu nuk munda të duroj 

mё. 

I thashё: 

"O i Derguari i Allahut a do të më japësh leje të shkoj tek nëna ime"?  

 Ai m'u përgjigj: "Si të dёshirosh",  

Keshtu më dёrguan tek shtëpia e nënës sime, duke mos ditur asgje për atë që 

kishte ndodhur, derisa u shёrova rreth njëzet e ca ditë.   

Ne ishim njerëz të thjeshtë dhe shtëpitë tona nuk kishin si ato banjot, tё cilat I 

kishin huajt. Ne i urrenim dhe i perçmonim ato. Në vend të kësaj, ne dilnim nё 

hapёsirat e Medines dhe gratё shkonin ҫdo natë. Një natë unë shkova me Ummu 

Mistah. Pasha Allahun, ajo po ecte me mua kur papritmas u pengua me rrobën e 

saj dhe tha: 

 "Mos qoftё Mistahu"!  

 Unë thashë: "Pasha Allahun, kjo është fjalë shumë e rëndë për një muhaxhir që 

luftoi në Bedër" 

 Atëhere ajo tha: "A nuk e ke dёgjuar lajmin o e bija e Ebu Bekrit?"   

Une iu përgjigja: "Çfarë lajmi?" - dhe ajo me tregoi se ҫfarё ishin duke përhapur 

shpifësit.   

E pyeta: "Me të vërtet ka ndodhur një gjë e tillë"?   

Ajo m'u përgjigj: "Po, pasha Allahun, kjo gjë ka ndodhur!  

Pasha Allahun, nuk arrita ta mbaroj atë për të cilёn kisha ardhur dhe kёshtu u 

ktheva nё shtёpi. Pasha Allahun, nuk pushova se qari derisa ndjeva se zemra do 

tё mё thyhej. 

I thashë nënës sime: “Allahu tё faltё, njerёzit paska kohё qё i endin kёto intriga 

dhe ti nuk mё ke thёnё as edhe njё fjalё pёr kёtё”.  

Ajo m’u pёrgjigj: "Vogёlushja ime, mos u hidhёro, pasha Allahun, rrallëhere 

ndodhё qe njё grua e bukur të jetë e martuar me një burrë, i cili e dashuron atë 

dhe që ka bashkëshorte tё tjera e që ato dhe njerёzit nё pёrgjithёsi tё mos i shpifin 

asaj.   
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Profeti salAllahu alejhi ue sel-lem ishte ngritur dhe kёshilluar me njerёzit 

megjithёse une nuk dija asgjё për të.  Ai lavdëroi Allahun e më pas tha:  

"O njerёz, si është puna me disa që më shqetёsojnё mua dhe familjen time dhe 

thonё për ta diҫka që nuk është vёrtetё? Pasha Allahun une di vetëm tё mira për 

ta dhe ata thonë të njёjtёn gjё për një burre rreth të cilit, pasha Allahun, unё di 

vetёm gjёra të mira dhe I cili kurr nuk hyn nё shtёpinё time, pёrveҫ nёn shoqёrinё 

time. " 

  Shumica e thashethemeve erdhi prej Abdullah ibn Ubejit nga fisi i Khazrexhëve, 

pёrveҫ asaj qё është Mistah dhe Hamnah bint Xhahsh kishin thënë.  

 Kjo ndodhi sepse, motra e saj, Zejnebe bint Xhahsh ishte njëra prej 

bashkëshorteve të Profetit (salAllahu alejhi ue sel-lem) dhe vetëm ajo midis tё 

gjitha bashkëshorteve tё tjera më rivalizonte mua për kënaqёsinë e tij.  

 Pёrsa i përket Zejnebes, Allahu e mbrojti atë me besimin e saj, dhe ajo nuk foli 

veçse për mirë. Sidoqoftë, Hamnah bёri thashetheme sa mundi duke mё 

kundёrshtuar mua për hir të motres së saj.  

 Kur i Derguari i Allahut mbaroi fjalën, Usejd ibn Hudajri (ra) tha: 

 “O i Derguari i Allahut, nëse ata janё prej Eusit, na lejo tё t’i heqim qafe; dhe 

nёse janё nga vёllёzёrit tanё Khazrexhё, atёherё na jep urdhёr se, pasha Allahun, 

ata meritojnё t’u pritet koka”.   

Sa'd ibn Ubadeh (ra), i cili dukej njeriu i urtë u ngrit dhe tha: "Ti gënjen, pasha 

Allahun, atyre nuk duhet t’u priten kokat. Ti e the kёtё, sepse e di se ata janё nga 

Khazrexhët, por nёse ata do tё kishin qenё nga fisi yt, atëherë nuk do ta kishe 

thёnё këtë ".  

Usejdi u pёrgjigj: “Ti je ai qё gёnjen, pasha Allahun. Ti je njё hipokrit qё po 

debaton pёr hipokritёt”. 

Gjakrat u nxehёn kaq shume sa pothuajse shpёrtheu pёrleshja mes dy fiseve. 

Profeti (salAllahu alejhi ue sel-lem) zbriti nga minberi dhe erdhi tё mё takonte. 

Ai thirri Ali Ibn Ebi Talibin (r.a) dhe Usama Ibn Zejdin (r.a) dhe kёrkoi mendimin 

e tyre. Usama (r.a) foli mirё duke thёnё: “O I Dёrguari i Allahut ata janё familja 

jote, ndёrsa kjo ёshtё njё gёnjeshtёr dhe trillim”. 

Aliu (r.a) tha: “Megjithatё, O I Dёrguari I Allahut, gratё janё tё shumta, dhe ti 

je nё gjendje tё martohesh me njё tjetёr. Pyete robёreshёn dhe ajo do tё tё thotё 

tё vёrtetёn. Profeti (salAllahu alejhi ue sel-lem) thirri Burejren dhe e pyeti, 

ndёrsa Aliu u ngrit dhe i dha asaj njё goditje tё ashpёr duke I thёnё: “Tregoji tё 

Dёrguarit tё Allahut tё vёrtetёn”! 
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Ajo u pёrgjigj: “Pasha Allahun, unё nuk e njoh atё vetёm pёr mire dhe nuk shoh 

ndonjё gabim tek Aishja, pёrveҫse kur unё zё brumin dhe i them asaj ta ruajё pak, 

atё e zё gjumi dhe delet vijnё dhe e hanё brumin!” 

Aishja tregon: Njё herё tjetёr Profeti (salAllahu alejhi ue sel-lem) erdhi tё mё 

vizitonte, ndёrkohё qё prindёrit e mi dhe njё grua nga Ensarёt po qёndronin 

pranё meje. Unё po qaja dhe tё njёjtёn gjё po bёnte edhe ajo. Ai u ul , lavdёroi 

Allahun dhe mё pas mё tha: ”Ti e di se ҫfarё thonё njerёzit pёr ty, prandaj 

frikёsoju Allahut dhe nёse ke bёrё gabim ashtu siҫ thonё njerёzit, atёhere 

pendohu tek Allahu, sepse Ai e pranon pendimin nga robёrit e tij.” 

Pasha Allahun, kur ma tha kёtё, lotёt e mi pushuan dhe unё nuk i ndjeva mё ato. 

Unё prita qё prindёrit e mi tё pёrgjigjeshin pёr mua, por ata nuk folёn. Pasha 

Allahun, e kisha menduar veten shumё tё pavlerё te Allahu, qё Ai tё shpallte 

Kuran rreth ҫёshtjes sime. Megjithatё, unё shpresoja, qё Profeti (salAllahu alejhi 

ue sel-lem) tё shihte diҫka nё ёndёrrat e tij, me anё tё sё cilёs Allahu do tё mё 

pastronte mua nga akuza, sepse Ai e dinte pafajёsinё time. 

Për sa i përket Kuranit, që u shpall për mua, pasha Allahun, e ndjeja veten shumë 

tё pavlerë për të. 

 Kur vura re se prindërit e mi nuk do të flisnin, atëherë thashë: 

 "A nuk do t’i pёrgjigjeni të Derguarit të Allahut”?  

 Ata u pёrgjigjёn: "Pasha Allahun nuk dimë ҫfarё t’i themi".   

Pasha Allahun, nuk di të ketё pasur ndonjёherё ndonjё familje, qё tё ketё vuajtur 

si familja e Ebu Bekrit (ra) ato ditё. Kur ata qëndruan të heshtur, unё shpërtheva 

në lot pёrsёri dhe më pas thashë: Pasha Allahun, kurrё nuk do tё pendohem tek 

Allahu për atё që ti pёrmende. Pasha Allahun, une e di se nёse e pranoj atё, qё 

thonё njerёzit, megjithëse Allahu e di se unё jam e pafajshme, do tё pranoja atë 

që nuk ka ndodhur dhe nёse e mohoj atё qё ata thonё ju nuk do të mё besoni.  

Më pas u pёrpoqa te kujtoj emrin e Jakubit por nuk munda, prandaj thashë: "Une 

them vetëm atё që tha babai i Jusufit: 

" Vetёm durim i mire (duhet nё tё tilla raste). Allahut i mbështetem ndaj asaj që 

trilloni”  

Dhe pasha Allahun, Profeti (salAllahu alejhi ue sel-lem) akoma nuk kishte lёvizur 

nga vendi ku ishte ulur, kur i erdhi nga Allahu ajo që i vinte. Prandaj, e mbuluan 

dhe i vunë një jastëk nën kokë. Për sa më pёrket mua, kur e vura re kёtё, pasha 

Allahun, nuk u frikësova e as u shqetësova, sepse e dija se isha e pafajshme dhe 

se Allahu nuk do të më bënte padrejtёsi. Pёrsa u takon prindёrve tё mi, pasha Atë 

ne duart e të Cilit është shpirti i Aishes, Profeti (salAllahu alejhi ue sel-lem) 

akoma nuk e kishte marre veten, kur unё mendova se ata do të vdisnin nga frika 

e konfirmimit nga Allahu, Për shkak tё asaj qё thoshin njerёzit. Me pas i Dërguari 
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i Allahut e mori veten dhe u ul, ndërsa djersa i rrodhi në fytyrë si perlat në një 

natë të ftohtë.  

Ai u ul duke fshirë djersën nga fytyra dhe në tё njejtёn kohё duke thёnё: "Gëzohu, 

Aishe!  Allahu e shpalli pafajësinë tënde ".  

Une thashë: "Falenderimi i takon Allahut". 

 Me pas ai doli tek njerёzit dhe iu drejtua atyre duke recituar kёto ajete: 

 "Me tё vёtetё ata qё shpifёn janё grup prej jush. Mos e quani atë si të keqe për 

ju. Përkundrazi, kjo ështe më mirë për ju. Ҫdonjёri prej tyre do tё dёnohet për 

atë që ka bërë kurse atё qё ka shpifur mё shumё e pret njё dёnim I madh ".  

(24:11)  

Ajo që ishte për tu çuditur ishte, se ndëshkimi iu dha atyre qё e vërtetuan fajtorё 

pёr shpifje dhe ata ishin Hasan ibn Thabiti, Mistahu dhe Hamnah.  Përsa i përket, 

Abdullah ibn Ubejit, ai që planifikoi sulmin, mbjellësi i mikrobeve të saj të 

fshehta, ai qe i kujdesshёm tё mos binte nën pushtetin e ligjit.  Ai pёrfshiu tё tjerёt 

nё tё por pёr vete qёndroi jashtё. 

  Autorët e librave mbi jetën e Profetit (salAllahu alejhi ue sel-lem) thonё qё 

pёrfolja dhe ekspedita ndaj Benu Mustalikëve ndodhёn pas Betejës së Hendekut. 

Por ne mbajtёm qёndrimin e Ibnul Kajimit, i cili thotë se kёto ngjarje kanё 

ndodhur në vitin e pestë para sulmit te Grupimeve në Medine. Studimet rreth 

kёsaj mbёshtesin Ibnul Kajjimin si dhe ata qё pёrkrahin pikёpamjen e tij. Ju do të 

mësoni se Sa'd ibn Muadhi (ra) u vra në Betejën e Hendekut, ndёrkohё qё ai na 

del protagonist edhe në betejën ndaj Benu Mustalikëve, ku thuhet se Profeti 

(salAllahu alejhi ue sel-lem) i qenka ankuar atij pёr veprimin e Ibn Ubejit. Ështё 

absurde tё mendosh qё Sa'di (ra) është vrarë në betejën e Hendekut dhe pas kёsaj 

tё bёhet protagonist në betejën me Benu Mustalikёt, nёse është e mundur që kjo 

betejë ka ndodhur në vitin e gjashtë pas Hixhretit.142 

 

 

 

 

 

 

 

 
142 Ndoshta kemi të bëjmë me ndonje gabim ose rreshqitje pene.  Profeti iu ankua Usejd ibn Hudejrit ashtu si 

në Siran e Ibn Hishamit, por ky zinxhir është mursel dhe nuk mund të vertetohet.  Megjithatë, ka shkrime 

autentike mbi këtë çeshtje të cilat mbёshtesnin pretendimin e Ibnul Kajjimit.  Ato mund t’i jene referuar 

Fet'hul-Bari-t. 
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Periudhë e re 

1- Umreja e Hudejbijes 

Duke qenë se ngjarjet në Gadishullin Arabik shkonin në favor të muslimanëve, 

pak nga pak filluan të paraqiteshin parashenjat e “fitores madhështore” - të 

çlirimit të Mekes dhe të përhapjes së suksesshme të Islamit. 

Filluan përgatitjet për vërtetimin (saktësimin) e të drejtave të muslimanëve për 

kryerjen e ceremonive fetare në Mesxhidul Haram, nga të cilat i kishin penguar 

idhujtarët qysh para gjashtë vjetëve. 

Në Medine Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص iu kishte dëftuar në ëndërr se si me as’habët e vet kishte 

hyrë në Mesxhidul Haram, e kishte marrë çelë-sin e Ka’bes dhe kishin bërë 

tavafin dhe umren. Në ëndërr gjithashtu iu kishte dëftuar se në suaza të 

ceremonive të umres kishin qethur kokat, e disa kishin shkurtuar flokët. Kur u 

zgjua nga gjumi, i lajmëroi as’habët për këtë, e ata u gëzuan shumë dhe kuptuan 

se po atë vit do të hynin në Meke. 

Në lidhje me këtë, Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص i informoi dhe i porositi as’habët e vet që të 

përgatiteshin për rrugë, sepse kishte vendosur të kryente umren. 

Tubimi i muslimanëve 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص i ftoi fiset rreth e përqark Medines që të vinin edhe ata, por shumë 

prej tyre nuk iu përgjigjën ftesës. Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص përgatiti rrobat e veta të pastra, 

i hipi devesë së vet “EL-kasva” dhe caktoi mbikëqyrësin e Medines, Ibni Ummi 

Mek’tumin - disa thonë se ky ka qenë Nemileh El Lejthi. Nga Medina u nis të 

hënën në agim të ditës së parë të muajit dhul ka’de të vitit 6 h. Me vete mori gruan 

e vet Ummu Selemen dhe 1400 deri 1500 njerëz. Askush nuk u nis i armatosur, 

me përjashtim të armatimit të udhëtarëve, që përbëhej prej shpatës në këllëf. 

 Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص mori rrugën për në Meke, dhe kur mbërriti në vendin e quajtur 

Dhul Hulejfe, zgjodhi kurbanet dhe i shenjoi ata. Pastaj veshi ihramet për umre - 

le të dihet se nuk ishte nisur për të luftuar. 

Posa dëgjuan kurejshët se Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص ishte duke ardhur në Meke, thirrën dhe 

mbajtën Këshillin Konsultativ ku morën vendim t’i zmbrapsnin muslimanët nga 

Ka’bja si të dinin e si të mundnin. 

Një njeri nga fisi Benu Ka’b e informoi se kurejshët kishin dalë në Dhi Tuva dhe 

se ishin gjithsej njëqind kalorës nën udhëheqjen e Halid b. Velidit të përqendruar 

në postkomandën ushtarake në Kurai-l-Gamim, në rrugën kryesore e cila të çonte 

në Meke. Halidi kishte për qëllim të pengonte ardhjen e muslimanëve, andaj ishte 

nisur me kalorësit e vet në drejtim të tyre dhe të dy ushtritë u gjendën në horizont 

(në fushë-pamje) kundruall njëra-tjetrës. 
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Halidi i pa muslimanët gjatë faljes së namazit të drekës duke bërë ruku dhe duke 

rënë në sexhde, andaj tha: “Sa të pakujdesshëm që janë. Sikur t’i sulmonim tani, 

do t’u sillnim viktima të mëdha.” 

Ky pastaj vendosi që t’i sulmonte gjatë namazit të ikindisë, në mënyrë që t’i 

mbysnin të gjithë njëherësh. Ndërkaq Allahu هلالج لج shpalli dispozitën për namazin 

“salatul haufi”, i cili falet në situata të rrezikshme për jetën e njeriut. Me këtë 

namaz e falën ikindinë, prej dy rekatesh, dhe kështu dështoi edhe ky rast i 

volitshëm i Halidit.  

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص përsëri e ndërroi drejtimin e udhëtimit për në Meke. Ai u nda nga 

rruga kryesore dhe vazhdoi udhëtimin në një rrugë boshe - shkëmbore, të quajtur 

Shiab, nga ana e djathtë e El-Hamdait (El-Humshait).  

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص vazhdoi rrugën gjer në Thenijjetul Merare, ku iu ndal deveja. 

Njerëzit e vërejtën këtë, andaj bërtitën: “Hajde, hajde!”, e ajo sikur t’i kishte 

ngulur këmbët në tokë. Ata përsëri britën: “Na tradhtove “El-kasva”, na 

tradhtove!” Prandaj Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص tha: “Nuk na tradhtoi “El-kasva”, nuk ka ajo 

natyrë të tillë, por i ka dalë përpara “ai” i njëjti  që i pat dalë edhe elefantit.”143 

Pastaj tha: “Pasha Allahun هلالج لج, çfarëdo që të kërkojnë kurejshët nga unë, nga ajo 

që e madhërojnë ata, e kjo të mos i kalojë ndalesat e Allahut هلالج لج do t’ua lejoj.” 

Pastaj e nxiti devenë, e ajo u nis. Vazhdoi rrugën derisa arriti në Hudejbinë e 

epërme, te govatat me ujë në shkëmb. Uji rridhte nga pak, e njerëzit pinin. Së 

shpejti u harxhua uji nga govata dhe iu ankuan Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص. Ai nxori një 

shigjetë nga strajca e vet dhe u urdhëroi që ta vinin në govatë. Dhe, pasha Allahun 

 uji erdhi, u mbush govata plot dhe filloi të derdhej saqë u detyruan të ,هلالج لج

zmbrapseshin. 

2- Bisedimet 

Kur Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص e siguroi vendin për pushim, u paraqit Budejl b. Verkae 

Huza’ai me një grup njerëzish. Disa njerëz nga fisi Benu Huza’ah kishin pasur 

kontakte qëllimmira me Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص dhe ishin besnik ndaj tij, kështu që 

shpeshherë punonin për të fshehtazi. Budejli i tha Pejgamberit  ملسو هيلع هللا ىلص: “E kam lënë 

Ka’b b. Luajin diku afër ujit të Hudejbijes. Ata i kanë marrë me vete gratë dhe 

fëmijët. Ata gjithsesi dëshirojnë të të sulmojnë dhe të pengojnë ardhjen tënde në 

Ka’be.” 

Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص u përgjigj: “Ne nuk kemi ardhur për të mbytur dikënd, por kemi 

ardhur për të kryer umren. Kurejshët i ka shkallmuar lufta mjaft dhe u ka sjellë 

 
143 Aluzioni në betejën e “Elefantit”, të cilën e pat ndërmarrë Ebrehe nga Jemeni, me qëllim që ta rrënonte 

Ka’ben. Elefanti quhej “Mahmud”. Allahu  dërgoi “Habi-thin”, i cili i pëshpëriti në vesh që të mos shkonte 

në drejtim të Ka’bes dhe të mos e rrëzonte atë. “Mahmudi” ishte i dëgjueshëm dhe ecte në cilindo drejtim, por 

kur i grah-nin nga Ka’bja, ndalej i patundur. (sh.p.) 
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dëme të mëdha. Nëse dëshirojnë t’ua lehtësoj borxhin, atëherë le t’ma lirojnë 

rrugën mua dhe botës. 

Nëse dëshirojnë të pranojnë Islamin, siç e kanë pranuar shumica, atëherë le ta 

bëjnë këtë, e nëse nuk dëshirojnë as këtë, atëherë vërtet e kanë tepruar. Nëse çdo 

gjë refuzojnë përveç luftës, atëherë, pasha Allahun هلالج لج do të luftoj edhe në këtë 

gjendje që jam (në ihrame) edhe nëse mbetem vetëm unë, apo gjersa Allahu  هلالج لج 

nuk e realizon vullnetin e Vet.” 

Budejli, pas këtyre fjalëve, u përgjigj: “Do t’i informoj për të gjitha.” Ai pastaj 

vajti te kurejshët e u tha: “Unë erdha nga Ai njeri (Resulullahu) dhe njëkohësisht 

dëgjova duke folur gjëra interesante. Nëse doni do t’jua përsëris fjalët e tij.” 

Smirëzitë kurejshit bërtitën: “Nuk ka nevojë të na transmetosh diçka prej tij”, 

kurse njëri më i mençur ndër ta, tha: “Hajde, na trego se ç’ke dëgjuar kështu!” 

Ai u tregoi se ç’kishte thënë Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص. Kurejshët deshën të vërtetonin 

saktësinë e këtyre fjalëve, andaj dërguan Mikrez b. Hafsin te Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص. Kur 

e pa atë duke ardhur, Resulullahu tha: “Ky është njeri shpirtlig dhe dinak.” E kur 

u afrua dhe kur iu drejtua, Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص   i përsëriti të njëjtat fjalë sikurse edhe 

Budejlit. Mikrezi u kthye te kurejshët dhe u tregoi ç’kishte dëgjuar. 

3- Uthman ibn Affan, delegat i muslimanëve 

Duke i marrë parasysh të gjitha këto, Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص vendosi të dërgonte delegatin 

e vet te kurejshët, i cili do të konfirmonte qëndrimin e Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص   dhe 

qëllimin e këtij udhëtimi. 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص e thirri Uthmanin, i dha detyrën për të shkuar te kurejshët, e i tha: 

“Lajmëroji ata se ne nuk kemi ardhur të luftojmë, por kemi ardhur për të kryer 

Umren. Dhe thirri ata në Islam.” Pastaj Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص i urdhëroi atij që t’i laj-

mëronte besimtarët dhe besimtaret se së shpejti do të çlirohej Meka, dhe t’ua 

përcillte lajmin e gëzuar se feja e Allahut هلالج لج do të mbretërojë në Meke dhe se 

askush më nuk do ta fshehë imanin e vet në Meke. 

Uthman b. Affani shpejtoi për në Meke. Gjatë rrugës kaloi pranë disa kurejshëve 

në luginën Beldeh. Ata e pyetën: “Ku je nisur?” Ai u përgjigj: “Më ka dërguar 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص   për këtë e këtë” - dhe ua shpjegoi të gjitha me radhë, e ata thanë: 

“Tani të dëgjuam, shko dhe kryeje detyrën tënde.” Pastaj u ngrit Eban b. Se’id b. 

El-Asi dhe i uroi mirëseardhjen, ia shaloi atij kalin e vet, e hipi në të dhe së bashku 

shpejtuan për në Meke. Uthmani ua përcolli mesazhin parisë kurejshite. Kur 

Uthmani përfundoi, ata i ofruan atij që të bënte tavafin rreth Ka’bes, por ai nuk 

pranoi dhe nuk deshi ta bënte këtë para Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص. 

Kurejshët e ndalën Uthmanin, me siguri për t’u konsultuar me të se ç’duhej bërë 

më tutje dhe që t’i shqyrtonin mirë pozicionet e veta, e pastaj përmes Uthmanit 

t’i dërgonin përgjigjen Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص. 
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4- Marrëveshja e Hudejbijes dhe besatimi i Ridvanit 

Vonesa e Uthmanit u zgjat paksa, andaj u përhap lajmi në mesin e muslimanëve 

se Uthmanin e kishin vrarë. 

Kur Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص dëgjoi për këtë, tha: “Nuk do të zmbrapsemi derisa ta 

ndëshkojmë këtë popull.” Pastaj i thirri shokët e vet që të betoheshin. Ata u betuan 

se nuk do të iknin, pastaj u paraqit një grup njerëzish të cilët u betuan në besnikëri 

të përjetshme. 

I pari që e bëri betimin ishte Ebu Sinan El-Esedij. Pastaj Seleme b. El-Ekv’ae, i 

cili tri herë u betua në besnikëri gjer në vdekje. Betimin e dha në mesin e njerëzve 

të parë, pastaj të atyre të mesëm dhe në mesin e njerëzve të fundit. Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص 

e zgjati grushtin e vet, e shtrëngoi mirë, e tha: “Kjo dora ime është garanci për 

Uthmanin.” 

Këtë betim nuk e dha vetëm një njeri - munafiku Xhedd b. Kajsi. 

Kjo ceremoni e besëlidhjes u mbajt nën një lis. Umeri e mbante Resulullahun  ملسو هيلع هللا ىلص 

për dore, ndërsa Ma’kil b. Jesari mbante një degë lisi mbi kokën e tij dhe si me 

lepezë e freskonte ajrin. 

Ky betim u emërtua “Er-Ridvan”, për të cilin Kur’ani thotë: “Allahu është i 

kënaqur me besimtarët, të cilët të janë zotuar në besnikëri nën lis.” (El-Fet’h: 

18). 

Kurejshët e kuptuan seriozitetin e situatës, andaj urgjentisht e dërguan Suhejl b. 

Amrin për të lidhur traktatin, duke e porositur vendosmërisht se nga armëpushimi 

nuk do të ketë asgjë, po qe se nuk kthehen menjëherë në Medine. “Nuk 

dëshirojmë që arabët të flasin për ne se ata kanë hyrë në Meke befas dhe me 

dhunë.” 

Suhejl b. Amri vajti te Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص. Kur e pa, Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص tha: “Ky do të na 

lehtësojë situatën. Kurejshët me siguri dëshirojnë armëpushim, prandaj e kanë 

dërguar këtë.” 

Suhejli foli shumë gjatë, e më në fund u pajtuan me kushtet e armëpushimit, e 

këto ishin: 

1. Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص të kthehet në Medine dhe këtë vit të mos hyjë në Meke, ndërsa 

vitin e ardhshëm ta vizitojnë Ka’ben në afat prej tri ditësh, duke mos pasur me 

vete armë të tjera, përveç shpatave në këllëf. Gjatë kësaj kohe kurejshët nuk 

guxojnë t’u bëjnë kurrfarë pengesash. 

2. Ndërprerja e armiqësive mes tyre në afat prej dhjetë vjetësh. Gjatë kësaj 

periudhe, sa zgjat armëpushimi, njerëzit do të qarkullojnë lirisht dhe do ta 

mbrojnë njëri-tjetrin. 
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3. Çdo fis që dëshiron t’i bashkohet Muhammedit, këtë mund ta bëjë me kusht që 

të respektojë këtë kontratë, e kush dëshiron ta bëjë këtë me kurejshët, le të veprojë 

ashtu. Çdo fis i tillë do të konsiderohet si pjesë e atij populli. Çdo armiqësi kundër 

aleatëve, do të konsiderohet si armiqësi ndaj palës që i takon. 

4. Ata që ikin te Muhammedi si muslimanë nga fisi Kurejsh, pa lejen e kryeparëve 

të tyre, do t’i kthejnë në Meke, kurse ata që vijnë nga muslimanët te kurejshët, 

përkatësisht, nëse dikush prej tyre ikën te këta, të mos u kthehen muslimanëve. 

Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص caktoi Aliun për ta shkruar këtë marrëveshje në letër. Resulullahu 

 :i diktoi të shkruante: “Bismil-lahir-Rahmanir-Rahim”, kurse Suhejli tha ملسو هيلع هللا ىلص

“Përsa i përket atij “El-Rahman”, për Zotin! ne nuk e njohim se kush është ai. 

Por, shkruaj kështu: “Bismikellahume.” Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص e pranoi këtë vërejtje dhe 

i urdhëroi Aliut që ta shkruante ashtu. Pastaj Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص   vazhdoi të diktonte: 

“Kjo është marrëveshja mes Muhammedit, të Dërguarit të Zotit dhe Suhejlit, të 

birit të Amrit,” kurse Suhejli ndërhyri, duke thënë: “Ndalu, sikur të të kishim 

pranuar për të Dërguar të Zotit, ne nuk do ta ndalonim hyrjen në Ka’be, e as që 

do të luftonim kundër teje, por shkruaj kështu: “Kjo është marrëveshja mes 

Muhammedit, të birit të Abdullahut...” Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص tha: “Unë jam i Dërguari 

i Zotit edhe pse ju nuk më besoni.” Pastaj i urdhëroi Aliut që ta shkruante siç 

thoshte Suhejli, e ta fshinte ndajshtimin144 Resulullah ملسو هيلع هللا ىلص pasi Aliu  u kufizua nga 

kjo, Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص e fshiu këtë me dorën e vet, e pastaj në marrëveshje u shënuan 

kushtet e sipërpërmendura. 

Pas përfundimit të marrëveshjes, fisi Huza’ah u bë aleat i Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص. Ata 

ishin nën mbrojtjen e benu hashimitëve që nga koha e Abdul Muttalibit, andaj 

aleanca e tyre ishte konfirmim i aleancës së moçme. 

Fisi Benu Bekër u bë aleat i kurejshëve. 

 

5- Thirrja e prijësve dhe mbrëtërve 

Nga fundi i vitit 6. h., kur Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص u kthye nga Hudejbija, u shkroi 

perandorëve dhe sundimtarëve mesazhe me të cilat i thërriste në Islam. Kur 

vendosi t’i shkruante këto, i thanë: “Ata nuk pranojnë kurrfarë korrespondence 

pa vulë”. Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص mori një unazë të argjendtë dhe në të skaliti këtë 

përmbajtje: “Muhammedun Resulullah”.145 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص nga mesi i as’habëve zgjodhi njerëzit më të ditur dhe më të aftë që 

të bëheshin ambasadorë të tij, përmes të cilëve do të komunikonte me perandorët. 

 
144 Gramatikë: një a më shumë fjalë që i shtohen një emri për ta caktuar më mirë. 
145 Sahihu-l-Buhari: II/872, 873. 
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Profesor El-Mensur Fevri konfirmon se Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص të gjithë emisarët e vet i 

ka dërguar në fillim të muajit muharrem të vitit 7 h., disa ditë para fushatës 

ushtarake në Hajber.146 

 

6- Hajberi 

Hajberi është larg Medines shtatëdhjetë-tetëdhjetë milje nga ana veriore. Sot 

Hajberi është një fshat me klimë të rëndë dhe jo të shëndoshë. 

Shkaku i betejës 

Kur Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص u sigurua prej njërit nga tre armiqtë e bashkuar, dhe atë më të 

rrezikshmit, pas marrëveshjes së Hudejbisë, dëshironte t’i qëronte hesapet me dy 

armiqtë e mbetur: me hebrenjtë dhe me fiset arabe të Nexhdit. Kjo ishte e 

domosdoshme, në mënyrë që të arrihej paqja në tërë Arabinë. Vetëm atëherë, pas 

shumë viteve të gjata e të rënda luftimesh, muslimanët do të kishin mundësi t’i 

qaseshin studimit dhe paraqitjes së Shpalljes së Allahut هلالج لج. 

Meqenëse Hajberi ishte qytet spiunazhi dhe komploti, qendër e provokimeve 

ushtarake, çerdhe e përzierjeve dhe e nxitjeve armiqësore për luftëra, e kishte 

merituar që muslimanët t’i suleshin. 

Pas të gjitha këtyre, nuk duhet harruar se banorët e tij qenë nismëtarë për 

bashkimin e të gjithë armiqve në luftën e përbashkët kundër muslimanëve. Ata e 

bindën fisin Benu Kurejdha për tradhti e mashtrim. Ata u ndërlidhën me 

munafikët, ose me pjesëtarët e kolonës së pestë në shoqërinë Islame. Ata i nxitën 

fiset gatafane dhe fiset e tjera beduine, ose krahun e tretë të armikut të bashkuar, 

e më në fund edhe vetë u përgatitën të sulmonin. 

Krahas të gjitha këtyre përgatitjeve, i hodhën muslimanët në sprovime dhe në 

mundime të vazhdueshme. Hebrenjtë e patën përgatitur planin për ta mbytur 

Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص, për ç’arsye muslimanët qenë detyruar të ndërmerrnin fushata të 

pandërprera ushtarake, patrullime dhe aksione, me qëllim që t’i zinin udhëheqësit 

komploti-stë, siç ishin Selam b. El-Hakiki, Esir b. Zarami etj. 

Detyra e muslimanëve që t’i qëronin hesapet me këta hebrenj, ishte tejet e madhe 

dhe këtë është dashur ta bëjnë shumë më herët, por qëllimisht dhe me arsye të 

plotë e lanë këtë pas dore, meqë së pari duhej t’i pastronin gjërat me armikun më 

të fuqishëm, më të madh dhe më kokëfortë, me kurejshët e Mekes, të cilët vazh-

dimisht u bënin rezistencë muslimanëve. Meqenëse kjo rezistencë tani ishte 

dobësuar pak, dhe pasi muslimanët kishin arritur marrëveshjen për armëpushim 

në Hudejbije dhe kishin nënshkruar kontratën me ta, terreni ishte i pastër për t’i 

qëruar hesapet me kriminelët e tjerë. Prandaj edhe po afrohej koha e kësaj 

llogarie. 
 

146 Rahmetun li-l-Alemin: I/171. 
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Vajtja në Hajber 

Ibni Is’haku rrëfen: “Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص, pasi u kthye nga Hudejbija, në Medine 

qëndroi gjatë muajit dhul hixhxhe dhe një pjesë të muajit muharrem, kurse në 

gjysmën e dytë të këtij muaji muslimanët u nisën për në Hajber.” 

Mufesirët thonë: “Allahu هلالج لج Hajberin ua ka premtuar muslimanëve. I Madhëruari 

thotë në Kur’an: “Allahu ju ka premtuar plaçkë të begatë që do të fitoni, e këtë 

jua shpejtoi.” (El-Fet’h: 20). 

 

7- Kthimi i muhaxhirëve nga Abisinija 

Gjatë kësaj beteje Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص i erdhi kushëriri (djali i axhës) i tij, Xha’fer b. 

Ebu Talibi së bashku me shokun El-Esh’ariun. 

Ebu Musai rrëfen: “Dëgjuam se Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص ishte nisur për në Hajber, ndërsa 

ne ishim në Jemen. Unë dhe shoqëria - më tepër se pesëdhjetë të tillë - hipëm në 

anije. Anija na barti gjer në Abisini te Nexhashiu. Atje takuam me Xhaferin dhe 

me shokët e tij. Xhaferi tha: “Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص na dërgoi dhe na urdhëroi që të 

qëndrojmë në Abisini. Rrini edhe ju me ne.” Ndenjëm edhe ne, e pas një kohe, së 

bashku me Xhaferin, u nisëm te Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص. Arritëm pikërisht në kohën kur u 

pushtua Hajberi. Kështu që edhe neve na takoi një pjesë e tokës, e që nuk i ka 

takuar asnjërit që nuk ka marrë pjesë në pushtimin e Hajberit, përveç 

bashkudhëtarëve të Xhaferit në anije.”147 

Kur arriti Xhafer b. Ebu Talibi, Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص e priti mirë, e përqafoi e tha: 

“Pasha Allahun هلالج لج, nuk di nëse më ka gëzuar më tepër pushtimi i Hajberit apo 

ardhja e Xhaferit.”148 

Ardhja e Xha’ferit dhe e shoqërisë së tij ndodhi menjëherë pas vajtjes së delegatit 

të Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص Amër b. Umejje Ed-Damerit te Nexhashiu, për të kërkuar 

kthimin e Xhaferit. Me Amrin u kthyen gjashtëmbëdhjetë njerëz me familjet e 

tyre, të cilët udhëtuan me dy anije. Kurse të tjerët vajtën drejt në Medine.149 

 

8- Beteja e Mu'tes 

Kjo është beteja më e madhe dhe më e vështirë që kanë ndërmarrë muslimanët 

gjatë jetës së Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص. Njëkohësisht kjo ka qenë lufta më e ashpër, me të 

cilën fillon vargani i çlirimit të shteteve të krishtera. 

Beteja në Mu’te ndodhi në muajin xhumadel ula të vitit 8 h., që i përgjigjet gushtit 

ose shtatorit të vitit 629. 

 
147 Sahihu-l-Buhari: II/443; Fet’hu-l-Bari: VII/484-487. 
148 Zadu-l-Me’ad: II/139. 
149 Muhadaratu tarihi-l-Umemi-l-islamijjeti nga Hudariu: I/128. 
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Mu’te është fshat në jug të Shamit, dy ditë ecje larg Kudsi Sherifit. 

 

Shkaqet betejës 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص caktoi Harith b. Umejr El-Ezdin për t’i dërguar mesazhin e 

Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص të madhit të Basrës. Harithit i doli para Sherhabil b. Amër El-

Gassani, mëkëmbësi i Cezarit në Belke (vend në Sham), i cili e zuri rob, e lidhi 

dhe e dërgoi në Basër ku edhe e mbytën. 

Vrasja e emisarit të Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص është konsideruar si njëri prej krimeve më të 

mëdha apo më e rëndë se shpallje lufte. 

Kur Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص u informua për vrasjen e Harithit, i erdhi hidhur, andaj 

menjëherë përgatiti tre mijë ushtarë.150 Kjo ishte  ush-tria më e madhe muslimane, 

e cila kishte luftuar gjer atëherë, pos asaj  kundër “ahzabëve” - armikut të 

bashkuar. 

 

Komandantët ushtarak dhe porosia e Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص   

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص në krye të ushtrisë caktoi Zejd b. Harithin, e tha: “Nëse vritet Zejdi, 

atë e zëvendëson Xhaferi, nëse vritet Xha’feri atë e zëvendëson Abdullah b. 

Revaha”.151 

Ua dorëzoi flamurin e bardhë dhe caktoi Zejd b. Harithin flamurtar.152 

U urdhëroi që të shkonin në vendin ku ishte vrarë El-Harith b. Umejri dhe t’i 

thërrisnin në Islam banorët e atij vendi, e nëse pranonin, mirë, por nëse nuk 

pranonin, atëherë ushtria të mbështetej tek Allahu هلالج لج dhe të luftonte. Po ashtu u 

tha: “Luftoni në emër të Allahut هلالج لج dhe në rrugën e Tij, kundër armiqve të Tij. 

Mos plaçkitni, mos digjeni dhe mos mbytni fëmijë, gra e pleq. Nuk guxoni ta 

nëpërkëmbni nderin, të prisni drurë dhe palma. Mos i rrënoni shtëpitë.”153  

Kur u përgatit ushtria për t’u nisur, u mblodh populli që të përshëndeteshin me 

ushtarët. Pastaj u përshëndetën me komandantët dhe e lutën Allahun هلالج لج për ta. 

Atëherë ia dha vajit njëri nga komandantët. Ishte ky Abdullah b. Revaha. Populli 

e pyeti: “Përse po qan?” Ai u përgjigj: “Mos mendoni vallë se kam frikë, apo që 

dua shumë jetën e kësaj dunjaje, apo se më dhimbset t’ju lë juve? Jo, kjo nuk ka 

të bëjë me këtë. E dëgjova Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص   duke kënduar një ajet nga Kur’ani, 

në të cilin përmendet Xhehenemi: “Dhe, nuk ka asnjë prej jush që të mos arrijë 

tek ai (zjarri). Kjo është dispozitë e caktuar nga Zoti yt.” (Merjem: 71). E unë 

nuk e di se si do të largohem nga Xhehenemi, pasi do t’i jem afruar?” Muslimanët 

 
150 Zadu-l-Me’ad: II/155; Fet’hu-l-Bari: VII/551. 
151 Sahihu-l-Buhari, kaptina: Beteja në Mu’te në Sham: II/611. 
152 Muhtesar Siretu-r-Resul nga En-Nexhdi, f. 327. 
153 Muhtesar Siretu-r-Resul nga En-Nexhdi, f. 327; Rahmetun li-l-Alemin: II/271. 
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u uruan të gjithëve rrugë të mbarë, duke thënë: “Ju ndjektë fati i Allahut هلالج لج, Allahu 

 ”.ju mbroftë dhe u kthefshi shëndosh e mirë e me shumë plaçka lufte هلالج لج

Pastaj ushtria u nis, e Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص doli për t’i përcjellë. I përcolli gjer në 

Thenijjetul Veda’i, aty u ndal, duke shikuar pas tyre.154 

Ushtria muslimane udhëtonte kah veriu. Arriti në Meane, vend ky në Sham, në 

kufirin verior të Hixhazit. Atëherë u erdhi lajmi se Herakleu ishte nisur me një 

fuqi prej njëqind mijë bizantinësh nga Balka, kurse atyre u ishin bashkuar fiset 

Lahm, Xhezzam, Bulejk dhe Belijj, me njëqind mijë njerëz. 

 

Muslimanët konsultohen në Meane 

Muslimanët as që kishin ëndërruar se do të ballafaqoheshin me një fuqi kaq të 

madhe ushtarake, dhe në një largësi kaq të madhe, e në një vend të largët. Vallë, 

a është e mundur që një ushtri aq e vogël, prej tre mijë luftëtarësh, të sulmonte 

ushtrinë gjigante prej dy-qind mijë ushtarësh? 

Ata u konsultuan e thanë: “Do të informojmë Resulullahun  ملسو هيلع هللا ىلص   për numrin e 

armikut tonë dhe, ose të na dërgojë ende njerëz, ose të na urdhërojë ç’duhet bërë. 

Ne do të veprojmë sipas urdhrit të tij.” 

Abdullah b. Revaha e kundërshtoi këtë mendim. Ai u dha kurajo njerëzve duke u 

thënë: “O popull, pasha Allahun هلالج لج, tani nuk mund ta urreni atë që vetë e keni 

dëshiruar. Keni dashur të bëheni shehid, kurse ne nuk do të luftojmë me ndihmën 

e masave, të fuqisë apo të numrit. Ne do të luftojmë me fuqinë e fesë sonë, me të 

cilën na ka shpërblyer Allahu هلالج لج. Të nisemi pra! Nuk do të jemi të privuar nga 

njëra prej dy të mirave: ose fitore, ose shehidllëk.” 

Më në fund të gjithë e pranuan mendimin e tij.  

Në Mu’te u ballafaquan dy ushtri dhe filloi një luftë e ashpër. Tre mijë njerëz 

ballë për ballë sulmit dhe vrullit të dyqind mijë ushtarëve. Sa betejë e çuditshme. 

Gjithfarë të papriturash do të përjetojmë në këtë dynjallëk. Mirëpo kur fryn era e 

imanit dhe e besimit, me vete sjell mrekullira. Zejd b. Harithi - benjamini i 

Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص, rrëmbeu flamurin Islam dhe u vërsul. Luftoi rreptë dhe trimërisht, 

me shembullin e heroit çfarë nuk njeh bota, pos te muslimanët. Luftoi 

pandërprerë, gjersa iu vërsul shtizave të armikut dhe u vra. 

Komandën e mori Xhafer b. Ebu Talibi. U vërsul në luftë duke prerë çdo kënd 

rreth vetes. Ishte e pabesueshme se ç’bënte ai me trimërinë e vet. Kur u mërzit 

duke vrarë nga kali, zbriti në tokë dhe filloi të priste gjithçka përreth vetes. Në 

luftë e sipër humbi dorën e djathtë. Flamurin e kapi me të majtën, e edhe atë ia 

prenë. Pastaj e kapi me parallërën gjersa ra i vrarë. Tregohet se ka vrarë një 

 
154 Ibni Hisham: II/373; Zadu-l-Me’ad: II/156; Muhtesar Siretu-r-Resul nga En-Nexhdi, f. 327. 
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bizantinas, ashtu që e ka ndarë më dysh, andaj Allahu هلالج لج e ka shpërblyer atë me 

krah në Xhenet, në mënyrë që të mund të fluturonte nga të dojë. Për këtë arsye 

Xha’ferin e kanë quajtur Shpend i Xhenetit. 

Buhariu transmeton nga Nafiu, të cilin e ka informuar Ibni Umeri, i cili ka 

qëndruar pranë Xhaferit të vrarë dhe ka numëruar pesëdhjetë plagë në trupin e tij, 

dhe që të gjitha i kishte marrë nga pjesa e përparme. Nga shpina nuk kishte asnjë 

plagë.155 

Pasi Xhaferi u vra heroikisht, si shehid i vërtetë, flamurin Islam e mori Abdullah 

b. Revaha. Ai doli përpara duke kalëruar, u plagos mbi kalë, u hamend pak, e 

pastaj u vërsul përpara duke recituar vargje, me anë të cilave thoshte, se ia kishte 

dhënë besën vetes se do ta flijonte vetveten, e deshi këtë shpirti i tij apo jo, ç’është 

puna e tij (shpirtit), kur në këtë betejë kaq të ashpër vriten muslimanët; a mos 

vallë nuk e ka ënda të hyjë në Xhenet?” Gjatë luftës tek ai erdhi djali i xhaxhait 

të tij dhe i dha një copë mish për të ngrënë, duke e qortuar se ditëve të kaluara 

nuk kishte ngrënë aspak. Ai e mori mishin, e kafshoi një herë e pjesën tjetër e 

hodhi, rrëmbeu shpatën dhe filloi të vriste përreth vetes, derisa u vra edhe vetë. 

 

Flamuri islam në duart e “Shpatës së Allahut هلالج لج”, Halid b. Velidit 

Pas pësimit të Abdullah b. Revahës, përpara doli një nga fisi Benu Uxhlan, i 

quajtur Thabit b. Erkam, e mori flamurin e tha: “O muslimanë, merruni vesh dhe 

zgjidhni njërin nga ju që t’ju udhëheqë. Ata thanë: “Ti”. Ai u përgjigj: “Nuk mund 

ta bëj këtë.” Atëherë zgjodhën Halid b. Velidin. Kur e mori flamurin, ai udhëhoqi 

luftë të rëndë dhe të ashpër. 

Buhariu transmeton nga Halidi se ka thënë: “Nëntë shpata i kam thyer ditën e 

Mu’tes, përveç shpatës jemenase”,156 ndërsa në një tekst tjetër thuhet: “Në dorën 

time janë thyer nëntë shpata në Mu’te, e ka qëndruar vetëm shpata jemenase.”157 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص ditën e Mu’tes, i informuar përmes shpalljes, e para se të arrinin 

lajmet në Medine në lidhje me këtë luftë, ka thënë: “Zejdi e mori flamurin dhe u 

vra, pastaj Ibni Revaha, e edhe ai u vra - ndërsa e thoshte këtë, ai qante - dhe 

kështu derisa e mori flamurin “Shpata e Allahut هلالج لج” - Halidi dhe, me lejen e 

Allahut هلالج لج, fituan.”158 

 

 

 

 
155 Sahihu-l-Buhari: Beteja në Mu’te: II/611. 
156 Sahihu-l-Buhari: II/611. 
157 Sahihu-l-Buhari: II/611. 
158 Sahihu-l-Buhari: II/611. 
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Përfundimi i luftës në Mu’te 

Ekzistojnë mendime të ndryshme për zhvillimin e mëtejshëm të betejës. Mirëpo 

pas studimit të hollësishëm të të gjitha versioneve të rrëfimit, mund të 

konkludohet se Halidi gjatë tërë ditës i rezistoi ushtrisë gjigante bizantine, duke 

u përpjekur me tërë qenien e vet që të mendonte ndonjë dredhi luftarake, me 

ndihmën e së cilës do t’i frikësonte bizantinët, në mënyrë që të shpëtonin 

muslimanët, e ata të mos ndërmerrnin ndonjë ndjekje. E dinte mirë se nuk do të 

shpëtonin dot po qe se ata do të vazhdonin ndjekjen pas tyre. 

Kur agoi dita e dytë, Halidi e ndërroi radhitjen e ushtrisë. Pararojën e vendosi në 

prapavijë. Pastaj i ndërroi anët, krahun e djathtë të ushtrisë e vuri në të majtën, 

ndërsa krahun e majtë në anën e djathtë. Tërë këtë manovrim e vështronte armiku. 

Shikonin se si përzihej ushtria muslimane dhe menduan se u erdhi përforcimi, për 

çka edhe u frikësua. Kurse Halidi, pas soditjes dhe të menduarit njëorësh, filloi 

ngadalë të tërhiqej prapa, duke pasur kujdes që të mos çrregullohej radhitja e 

ushtrisë. Bizantinët menduan se muslimanët po përgatitnin ndonjë kurth dhe se 

do të përdornin ndonjë dredhi luftarake. Nga frika se mos ushtria muslimane i 

tërhiqte në shkretëtirën e thatë, ata hoqën dorë nga luftimi. 

Kështu, armiku u tërhoq në vendin e vet, e as që mendoi për ndjekjen e 

muslimanëve. Ndërkaq, muslimanët me sukses u tërhoqën dhe u kthyen në 

Medine.159 

 

Të vrarët nga të dy palët 

Në betejën e Mu’tes janë vrarë gjithsej dymbëdhjetë muslimanë, e nga ana e 

bizantinëve nuk dihet sa, përveç që të dhënat historike na flasin se numri i të 

vrarëve nga ana e tyre ishte mjaft i madh. 

 

Rezultatet e betejës 

Është me rëndësi të përmendet se në këtë betejë muslimanët nuk e realizuan 

detyrën për çka ishin nisur - të hakmerreshin për vrasjen e emisarit të Pejgamberit 

 Harithit, të cilin bizantinët e mbytën në Basër. Mirëpo kjo betejë ka pasur ,ملسو هيلع هللا ىلص

rëndësi të madhe në fushën propagandistike, sepse autoriteti i muslimanëve u 

përhap edhe jashtë kufijve të Arabisë. Të gjithë arabët, në radhë të parë, qenë të 

habitur dhe të befasuar kur mësuan për ekspeditën e muslimanëve kundër fuqisë 

më të madhe botërore asokohe, kundër Bizantit. Arabët mendonin se luftë do të 

thotë shkatërrim i qenies dhe shkaktim i vdekjes me anë të fatkeqësisë, ndërsa 

ballafaqimi i kësaj ushtrie të vogël me këtë fuqi gjigante botërore prej dyqind 

 
159 Fet’hu-l-Bari: VII/513, 514; Zadu-l-Me’ad: II/156. Faktet për këtë betejë janë marrë nga këto dy vepra dhe 

nga dy veprat përpara këtyre. 
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mijë luftëtarësh, e në fund të kthehen me humbje minimale dhe me pak dëm, 

vetvetiu ishte mrekullia më e madhe e asaj kohe. Dhe pikërisht kjo mrekulli u 

vërtetoi arabëve se muslimanët ishin krejtësisht diçka tjetër nga ata, të cilët ishin 

mësuar t’i shihnin në hapësirat e veta. Filluan të kuptonin se muslimanëve ishte 

duke u ardhur ndihma dhe fitoret nga Allahu هلالج لج dhe se Muhammedi i tyre ishte 

me të vërtetë Pejgamber i Allahut هلالج لج. 

Për shkak të të gjitha këtyre shohim se si fiset e arabëve grindavecë, të cilat gjer 

më tani vazhdimisht i sulmonin muslimanët, bëhen menjëherë dashamirë të 

Islamit. Andaj së shpejti përqafuan Islamin këto fise: Benu Sulejm, Eshxhea, 

Gatafan, Zubjan, Fezzereh etj. Kjo betejë qe vetëm trampolinë për llogarinë 

përfundimtare me Bizantin. Kjo shërbeu si parapërgatitje për çlirimin e vendeve 

nën Bizantin, të cilat muslimanët do t’i çlirojnë në ato vise të largëta e të egra. 

 

9- Çlirimi i madh 

Ibnul Kajjumi thotë: “Kjo është fitorja më e madhe me të cilën Allahu هلالج لج  ka 

ngritur fenë dhe Pejgamberin e Vet, pastaj ushtrinë dhe ithtarët e Vet. Me këtë 

fitore ka shpëtuar qytetin dhe shtëpinë e Vet nga duart e jobesimtarëve, të cilin e 

ka bërë të jetë udhëzim për botën. Me çlirimin e Mekes janë gëzuar banorët e 

qiellit, janë lidhur fijet e këputura, ndërsa njerëzit turma-turma ngarendën në fenë 

e Allahut هلالج لج. Toka shkëlqeu dhe shndriti me dritën e Islamit.”160 

 

Shkaku i betejës 

Më herët përmendëm se një paragraf i marrëveshjes në Hudejbije parasheh se, 

kush dëshiron të hyjë në aleancë me Muhammedin dhe të nënshkruajë me të 

kontratën, mund ta bëjë këtë, dhe po ashtu, kush dëshiron të hyjë në aleancë me 

kurejshët dhe të nënshkruajë me të kontratën, mund ta bëjë këtë. Fisi, i cili është 

në aleancë me njërën palë apo me të dyja palët, konsiderohet si pjesë e asaj pale 

dhe që armiqësi që rrjedh prej ndonjë fisi, konsiderohet si armiqësi e gjithë asaj 

pale. 

Sipas këtij paragrafi fisi Huza’ah hyri në aleancë me Muhammedin, Resulullahun 

 ,ndërsa fisi Benu Bekër me kurejshët. Të dy fiset ishin indirekt në armëpushim ,ملسو هيلع هللا ىلص

edhe pse në kohën paraislamike kanë qenë në armiqësi të madhe dhe nën 

hakmarrje gjaku. Kur u paraqit Islami dhe hipi në fuqi ky armëpushim, që të dy 

fiset patën siguri reciproke. Fisi Benu Bekër e rrezikonte këtë siguri duke aktua-

lizuar përsëri çështjen e hakmarrjes nga periudha e hershme. 

 
160 Zadu-l-Me’ad: II/160. 
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Kryepari i fisit Benu Bekër, Neufel b. Muavi Ed-Dejli, në muajin shaban të vitit 

8 h, i organizoi njerëzit e vet dhe sulmuan fisin Huza’ah, natën vonë te burimi El-

Vetir në shpatin e Mekes, me ç’rast mbytën disa meshkuj. Atëherë u shkaktua 

përleshje dhe luftë, në të cilën kurejshët i ndihmuan Benu Bekrët me njerëz dhe 

me armë. Kurejshët luftuan në anën e Benu Bekërve, duke shfrytëzuar natën e 

errët. Huza’atëve u shkoi ndoresh të ktheheshin në Meke dhe të gjenin mbrojtje 

te Budejl b. Verkae El-Huza’ai dhe te mbrojtësi i tyre i quajtur Refia. 

Amër b. Salim El-Huza’ai shpejtoi te Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص në Medine dhe e gjeti në 

mesxhid duke ndenjur me njerëzit e vet. Kur hyri në mesxhid, Amri filloi t’i 

recitonte disa vargje. 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص iu drejtua Amrit e tha: “Ti ngadhënjeve o Amër b. Salim.” 

Ndërkohë Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص pa një re në qiell (që përndryshe është dukuri shumë e 

rrallë në atë klimë), e tha: “Me të vërtetë kjo re do t’ia zbresë fitoren benu 

ka’bëve.” 

Nga Meka erdhi në Medine Budejl b. Verkae El-Huza’ai me një grup njerëzish 

për t’i treguar Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص për tërë ngjarjen. I rrëfyen se kush ishte vrarë në 

këtë përleshje dhe për ndihmën e kurejshëve Benu Bekërve kundër tyre. Pastaj u 

kthyen në Meke. 

 

Ebu Sufjani shkon në Medine për ta përtëritur armë-pushimin 

Është fakt se hapi që ndërmorën kurejshët dhe aleatët e tyre, ishte ekskluzivisht 

tradhti dhe shkelje e hapur e kontratës, për çka nuk kanë pasur kurrfarë arsyetimi. 

Andaj së shpejti kuptuan se çka do të thoshte kjo tradhti e tyre. Të frikësuar nga 

pasojat e këqija, që mund të rezultonin nga kjo, ata thirrën mbledhjen e Këshillit 

ku vendosën të dërgonin kryeparin e tyre, Ebu Sufjanin, te muslimanët që ta 

përtërinin armëpushimin. 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص që më parë i informoi as’habët e vet se çka do të ndërmerrnin 

kurejshët për tradhtinë e bërë. Ai u tha: “Dijeni se do t’ju vijë Ebu Sufjani për të 

përtërirë armëpushimin dhe për të vazhduar afatin e tij.” 

Ebu Sufjani erdhi në Medine për ta përtëritur armë-pushimin por u kthye në Meke 

te kurejshët duarbosh, që do të thonte të jenë gati për luftë me muslimanët. 

 

Ushtria muslimane në rrugë për në Meke 

Më njëzet ramazan, muajit të shenjtë, të vitit 8 h., Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص u nis nga Medina 

për në Meke me dhjetë mijë muslimanë dhe as’habë. Në Medine la për zëvendës 

Ebu Rehm El-Gaffarin. 
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Kur Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص arriti në Xhuhfe, takoi Abbas b. Abdul Muttalibin. Ai me 

familjen dhe djemtë e vet e kishte braktisur Meken dhe ishte nisur për në Medine 

si muhaxhir, pasi e kishte pranuar Islamin. 

Ndërsa kur Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص arriti në El-Ebva, takoi djalin e axhës, Ebu Sufjan El-

Harithin, dhe djalin e tezes, Abdullah b. Ebi Umejjen. 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص e ktheu kokën nga ata, për shkak të armiqësisë së madhe dhe të 

dashakeqësisë së tyre ndaj Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص. 

Ummu Selemja iu drejtua Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص e i tha: “Djali i xha-xhait tënd dhe djali 

i tezes sate nuk kanë qenë më të këqijët ndaj teje.” 

Atëherë Aliu i tha Ebu Sufjanit: “Dil para Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص dhe thuaja atij në fytyrë 

njësoj siç i kanë thënë Jusufit vëllezërit e tij: “Pasha Allahun - thanë ata - Allahu 

 :të ka lartësuar ty mbi ne, e ne, me të vërtetë, kemi qenë të gabueshëm.” (Jusuf هلالج لج

91). Vërtet Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص nuk lejon që dikush të flasë më mirë se ai. Ebu Sufjani 

pranoi këshillën dhe shkoi te Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص, kurse Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص tha: “Unë tani 

nuk do t’ju qortoj, Allahu do t’jua falë, nga mëshiruesit Ai është më i 

mëshirueshmi.” (Jusuf: 92). 

 

Kurejshët e befasuar me ardhjen e ushtrisë muslimane 

Kur Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص kaloi pranë Ebu Sufjanit, Abbasi i tha: “Shpëtimi dhe lirimi 

qofshin mbi popullin tënd.” Ebu Sufjani nxitoi për në Meke dhe, kur hyri, thirri 

me zë të lartë: “O popull kurejshit, ja ku është Muhammedi. Ai po vjen te ju për 

një çështje, të cilës nuk mund t’i shmangeni. Ai që hyn dhe strehohet në shtëpinë 

e Ebu Sufjanit do të jetë i sigurt.” Pas këtyre fjalëve iu vërsul gruaja e tij Hinda, 

e bija e Utbes, e shfrytëzoi momentin e dobësisë së tij dhe bërtiti: “Mbyteni këtë 

njeri të ëmbël, të majmë, me këmbë të shëmtuara, o sa i urryer është ky që e 

paraprin popullin vet.” 

Ebu Sufjani tha: “Vaj halli për ju, kurrsesi mos lejoni t’ju verbojë kjo këtu. 

Muhammedi është duke ardhur me atë mbi çka ju nuk keni pushtet, dhe dijeni se 

ai që strehohet në shtëpinë e Ebu Sufjanit do të jetë i sigurtë.” Ata u përgjigjën: 

“Zoti të vraftë, nuk na duhet as shtëpia, e as mbrojtja jote.” Ai tha: “Kush mbyllet 

në shtëpinë e vet ka garanci, si edhe ai që hyn në Harem të Ka’bes.” Njerëzit u 

shpërndanë dhe vajtën në shtëpitë e veta dhe në Harem të Ka’bes. Ata i mblodhën 

vagabondët e Mekes dhe thanë: “Këta do t’i vëmë përpara, e nëse kthehet çështja 

në favorin tonë, atëherë edhe ne do t’u bashkohemi, e nëse ndodh e kundërta, e 

ata e pësojnë, atëherë do të pranojmë çfarëdo që na ofrojnë.” 

Të gjithë horrat e Mekes u tubuan rreth Ikrime b. Ebi Xhehlit, Safëv b. Umejjes 

dhe Suhejl b. Amrit në kodrën El-Handemet për t’u përleshur me muslimanët. Së 

bashku me ta ishte një njeri nga fisi Benu Bekër, i quajtur Hamas b. Kajs. Ai që 
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përpara i kishte përgatitur armët e veta, e kur gruaja e tij e pyeti: “Përse po e 

përgatit atë që shoh?”, ai përgjigjet: “Për Muhammedin dhe për shokët e tij.” Ajo 

i tha: “Për Zotin! kurrgjë prej këtyre nuk do të jetë për Muhammedin dhe për 

shokët e tij.” Ai tha: “Unë, për Zotin! dëshiroj që dikush prej tyre të të shërbejë 

(të bëhet shërbëtor).” Pastaj recitoi vargjet në të cilat thuhej: “Nëse muslimanët 

paraqiten në Meke, këto armë të tija janë tërësisht të përgatitura, ndërsa këto 

shpata janë të mprehura nga të dy anët, me shpejtësi do t’i mbysin muslimanët 

dhe do t’ua presin kokat.” 

 

Ushtria muslimane në Dhi Tuva 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص vazhdoi rrugën e vet duke iu dorëzuar plotësisht dhe me pendesë 

Allahut هلالج لج i kënaqur që atë e kishte nderuar të çlironte Meken. Nga kjo 

përulëshmëri sakaq mjekra e tij prekte të shaluarën. 

Në Dhi Tuva bëri radhitjen e ushtrisë. Halid b. Velidin e vendosi në krahun e 

djathtë, e krahas tij rreshtoi Eslemin, Sulejmen, Gaffarin, Huzejnetin, Xhuhejnen, 

kurse pas tyre fiset arabe. I urdhëroi Halidit që të hynte në Meke nga ana e 

poshtme dhe i tha: “Nëse ndokush prej kurejshëve ju del përpara, sulmoni rreptë 

dhe ndiqini nga Saffeja ku do t’i presim ne.” 

Anën e majtë e udhëhiqte Zubejr b. El-Avami, i cili mbante flamurin e 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص. Atij i urdhëroi që të hynte nga ana e epërme e Mekes, ose nga 

Kedai, dhe ta ngulte flamurin e vet në El-Haxhun, e të mos lëvizte nga ky vend 

derisa të arrinte Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص me ushtrinë e vet. 

Ebu Ubejde komandonte këmbësorinë, e cila nuk ishte e armatosur. Andaj 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص urdhëroi që të strehoheshinn mes luginës, në mënyrë që të niseshin 

për në Meke pasi Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص të kishte arritur atje. 

 

Ushtria muslimane hyn në Meke 

Çdo grup ushtarak u nis për në Meke rrugës së caktuar nga Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص. 

Halid b. Velidi e ushtarët e tij u nisën përpara dhe askush prej mushrikëve që u 

dolën përpara nuk mbetën gjallë. Nga bashkëpunëtorët më të afërm të tij u vra 

Kerez b. Xhabir El-Fihri dhe Hunejs b. Hali b. Rebia. Ata shkelën urdhrin e u 

nisën rrugës tjetër, andaj u vranë. 

Përsa i përket horrave kurejshitë, Halidi i takoi ata në El-Handem, i sulmoi dhe 

mbyti dymbëdhjetë mushrikë. Kështu u mposht Hamus b. Kajsi i cili farkonte dhe 

i përgatiste armët me të cilat do të luftonte kundër muslimanëve. 

Halidi hyri në Meke duke vëzhguar, derisa u takua me ushtrinë e Pejgamberit  ملسو هيلع هللا ىلص 

në Saffa. 
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Zubejri hyri në Meke dhe nuk u ndal derisa e vuri flamurin e Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص   në 

mesxhid el-Feth. Prej aty nuk lëvizi gjersa erdhi Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص.  

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص u paraqit i rrethuar nga muhaxhirët e ensarët dhe kështu hyri në 

mesxhid të Ka’bes. Iu afrua Haxherul Esvedit (gurit të Zi), e preku me dorë, pastaj 

bëri tavafin rreth Ka’bes, ku ishin treqind e gjashtëdhjetë idhuj. Ai filloi t’i thyejë 

ata me hark, duke thënë: “Tani arriti e vërteta e u zhduk gënjeshtra; gënjeshtra 

me të vërtetë është duke u zhdukur!”. 

“E vërteta erdhi, ndërsa gënjeshtra u zhduk dhe nuk do të kthehet përsëri.” 

(Sebe’: 49) 

Idhujt rrëzoheshin njëri pas tjetrit duke rënë me fytyrë përtokë. 

Tavafin e parë e bëri duke kalëruar dhe pa ihram. Andaj e shkurtoi. 

Pastaj thirri Uthman b. Talhan, derëtarin e Ka’bes, mori prej tij çelësin dhe e hapi 

derën e Ka’bes. Brenda në Ka’be pa disa fotografi. 

E pa fotografinë e Ibrahimit ملسو هيلع هللا ىلص dhe të Ismailit ملسو هيلع هللا ىلص se si i shikonin shigjetëzat për 

lojë, e tha: “I vraftë Allahu mushrikët! Pasha Allahun, ata kurrë nuk kanë besuar 

në këto shigjetëza.” Pastaj pa një pëllumb prej druri të cilin e thërrmoi me dorë. 

Gjithashtu urdhëroi të fshihej fotografia. 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص falet në Ka’be, e pastaj u mban një ligjëratë kurejshëve. 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص e mbylli derën e Ka’bes. Me të mbeti brenda Usame dhe Bilali. 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص u kthye nga muri kundruall derës. Nga muri ishte larg tre arshin. 

Në anën e majtë tij ishin dy shtylla, ndërsa në të djathtën një. Prapa tij ishin tri 

shtylla. Atëbotë Ka’bja ishte ndërtuar mbi gjashtë shtylla. Aty u fal e pastaj bëri 

një rreth brenda Ka’bes. E shqiptoi tekbirin në të dy anët, pastaj shqiptoi tevhidin 

(dëshminë për Njësinë e Allahut هلالج لج - La ilahe ilAllahu) dhe më në fund e hapi 

derën. Kurejshët tani e kishin mbushur Haremin e Ka’bes, ishin të radhitur në 

rreshta dhe prisnin se ç’do të bënte Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص. Ai u mbajt për shtalkën e derës, 

e cila ishte e lartë disa shkallë dhe, duke i parë poshtë kurejshët, tha: 

“Nuk ka zot tjetër, përveç Allahut هلالج لج, Një të Vetmit. Premtimi i tij u realizua, i 

ndihmoi robit të Vet. Vetëm Ai i ka ngadhënjyer armiqtë e bashkuar. Çdo vepër 

e mirë, pasuria dhe njerëzit janë nën pushtetin tim, përveç shërbimit në këtë shtëpi 

të Allahut هلالج لج dhe furnizimit të haxhilerëve me ujë. Të mbytësh dikënd gabimisht, 

është njësoj sikurse rrahja me kamxhik dhe me shkop, për çka pason dëmshpër-

blimi i rëndë prej njëqind devesh, prej të cilave dyzet duhet të jenë me fryt në 

bark.” 

“O popull kurejshit, Allahu ju ka çliruar nga kryelartësia e xhahilijetit dhe nga 

madhërimi paraislamik i etërve tuaj. Të gjithë njerëzit e kanë prejardhjen nga 

Ademi, ndërsa Ademi është prej dheut.” Pastaj e citoi ajetin: “O njerëz! Ne ju 

krijuam prej një mashkulli dhe një femre dhe bëmë popuj dhe fise për t’u 
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njohur (mes vetes). Më fisniku tek Allahu është ai, i cili më së shumti ia ka 

frikën Atij. Allahu me të vërtet i di të gjitha dhe për Të nuk ka fshehtësi.” (El-

Huxhurat: 13) 

“Unë tani nuk do t’ju qortoj.” 

Pastaj Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص vazhdoi: “O popull kurejshit, si mendoni, ç’keni merituar 

dhe çfarë do të bëj tani me ju?” U përgjigjën: “Vetëm të mira, sepse ti je vëllai 

dhe i biri fisnik i vëllait fisnik”. Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص tha: “Do t’ju them njësoj siç u ka 

thënë Jusufi ملسو هيلع هللا ىلص vëllezërve të vet: “Unë tani nuk do t’ju qortoj, shkoni, ju jeni të 

lirë.” 

Çelësi i Bejtullahut 

Pas kësaj, Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص u ul në mesxhid. Atij iu afrua Aliu me çelësin e Ka’bes 

në dorë, e tha: “O Pejgamber i Allahut, na cakto neve për ruajtjen e Ka’bes dhe 

për t’u dhënë ujë haxhilerëve, të bekoftë Allahu هلالج لج u.” (Në një hadith tjetër 

qëndron se këtë e ka thënë Abbasi). Atëherë Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص   pyeti: “Ku është 

Uthman b. Talha?” Ata e thirrën, e Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص   i tha: “Ja ku e ke çelësin, që 

ke pasur (ai deri atëherë ishte derëtar i Ka’bes), sot është dita për bamirësira 

dhe falje.” (Në hadithin e Ibni Sa’dit, në veprën “Tabekat”, qëndron se ka thënë, 

ndërsa ia dorëzonte çelësin: “Ja tek e keni Bejtullahun e amshuar, shtëpinë e 

trashëguar të Allahut هلالج لج. Prej jush nuk mund ta marrë askush përveç tiranit me 

tirani. O Uthman, Allahu ka besim te ju për këtë Ka’be, ndërsa furnizimin, të cilin 

e fitoni në mënyrë të lejuar nga kjo punë, e keni hallall dhe hajeni atë.”) 

 

Bilali thërret ezanin mbi Ka’be 

Erdhi koha për namaz e Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص i urdhëroi Bilalit që të hipte mbi Ka’be e 

të thërriste Ezanin. Ebu Sufjan b. Harbi, Itab b. Usejdi dhe El-Harith b. Hishami 

ishin ulur në oborr të Ka’bes. Itabi tha: “Allahu هلالج لج e mëshiroi Usejdin (babain e 

vet) që të mos e dëgjojë dhe të mos e shohë këtë, sepse kjo gjë do ta hidhëronte 

shumë.” El-Harithi tha: “Për Zotin! sikur ta dija se kjo është e Vërteta, unë do t’i 

pasoja ata”. Ndërsa Ebu Sufjani më në fund tha: “Unë nuk do të them asgjë. 

Sikur të thosha diçka, edhe kjo rërë do të më tradhtonte dhe do ta informonte 

Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص.” Në atë çast para tyre erdhi Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص   e tha: “I di të gjitha 

se ç’keni folur.” Ai ua përsëriti çdonjërit fjalët që kishin thënë. El-Harithi dhe 

Itabi atëherë thanë: “Ne dëshmojmë se ti je Pejgamber i Allahut, saktësisht e dimë 

se këtë askush nuk ka mundur ta dëgjojë e të të informojë.” 

 

Likuidimi i kriminelëve më të mëdhenj 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص   urdhëroi të gjendeshin dhe të likuidoheshin dhjetë kriminelët më 

të mëdhenj të Mekes, madje edhe nëse ishin fshehur nën flamurin e Ka’bes. Këta 
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ishin: Abdul-Uzzij b. Hatali, Abdullah b. Ebi Sehri, Ikrime b. Ebi Xhehli, Harith 

b. Nufejl b. Vehbi, Mukejis b. Subabeh, Hebbar b. El-Esvedi, dy këngëtaret e 

Hatilit, të cilat këndonin këngë satirike në llogari të Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص, dhe Sara, 

robëresha e liruar e familjes Abdul Muttalib, tek e cila ishte gjetur letra e Hatibit. 

Abdullah b. Ebi Sehri e solli Uthmanin te Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص për ta lutur atë që t’ia 

falte. Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص ia fali jetën. Më herët Ibni Ebi Sehri e kishte pranuar Islamin 

dhe kishte bërë hixhretin, andaj disa shokë të kurejshëve deshën ta mbysnin, për 

çka edhe renegoi nga Islami dhe u kthye në Meke. 

Ikrime b. Ebi Xhehli iku në Jemen. Gruaja e tij ndërhyri për të te Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص   

dhe e luti që t’i lejonte asaj të shkonte e ta sillte atë. Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص ia lejoj këtë, 

e ajo vajti dhe e solli atë në Meke. Pastaj së bashku e pranuan Islamin. Pas kësaj 

ishte musliman i mirë. 

Ibnul Hatali ishte fshehur nën flamurin e Ka’bes. Një njeri erdhi te Resulullahu 

 .dhe e informoi për këtë ملسو هيلع هللا ىلص

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص urdhëroi që ta mbysnin, dhe e mbytën. 

Mukejis b. Subabetin, i cili e kishte pranuar Islamin para çlirimit të Mekes, por 

për shkak të armiqësisë kishte mbytur një ensar, për çka edhe renegon nga Islami 

dhe kthehet te kurejshët, e mbyti Numejleh b. Abdullahu. 

Përsa i përket El-Harithit, ai e kishte munduar shumë Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص. Atë e mbyti 

Aliu. 

Hebbar b. El Esvedi ishte përpjekur ta pengonte Zejneben, vajzën e Pejgamberit 

 që të bënte hixhretin. Ai zihet me të, e ajo rrëzohet në një gurë, me ç’rast i ,ملسو هيلع هللا ىلص

shpëton nga dora fëmija i porsalindur. Hebbari ikën nga Meka ditën e çlirimit. 

Pastaj e pranon Islamin dhe bëhet besimtar i mirë. Prej dy këngëtareve të 

përmendura, njërën e mbysin, kurse tjetrën e falin. Kjo e pranon Islamin sikurse 

edhe Sara. 

Ibni Haxheri thotë: “Ebu Ma’sheri përmend edhe disa njerëz të cilët qenë 

ndëshkuar me likuidim: El-Harith b. Thelathil El-Huza’ai, të cilin e ka mbytur 

Aliu. El-Hakimi përmend se edhe Ka’b b. Zubejri (poeti) ishte i dënuar me 

vdekje. Për të do të bëhet fjalë më vonë. Ai e pranon Islamin, e pastaj në vend të 

shpotive dhe satirave këndonte lavdithurje. 

Në mesin e të pandehurve ishin edhe Vahsh b. Harbi dhe Hinda, e bija e Utbes, 

gruaja e Ebu Sufjanit. Kjo e pranon Islamin. Pastaj likuidohet njëfarë Emebe, 

robëresha e liruar e Ibni Hatalit dhe Ummu Sa’d, - siç thotë Ibni Is’haku. Me këtë 

gjithsej kanë qenë nëntë meshkuj dhe gjashtë femra. 
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Pandehet se Ummu Sa’d dhe Ernebja, janë dy këngëtaret e përmendura, rreth 

emrave apo mbiemrave të të cilave ekzistojnë mospajtime.”161 

 

Qëndrimi i Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص në Meke dhe veprimtaria e tij 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص në Meke qëndroi nëntëmbëdhjetë ditë duke përsëritur rëndësinë e 

Islamit dhe duke e përudhur popullin në rrugën e drejtë, në devotshmëri dhe në 

Shpallje. Gjatë këtyre ditëve e urdhëroi Ebu Usejd El-Huzaimin t’i përmirësonte 

simbolet dhe shenjat e Haremit të Ka’bes, dhe t’i spastronte e t’i largonte të gjitha 

ato gjësende të cilat përkujtonin periudhën e kaluar. 

Nga Meka dërgoi disa delegacione të cilat shpjegonin Islamin dhe të ftonin në të. 

Ai caktoi një kasnec me detyrë që rrugëve të Mekes të thërriste: “Ai që beson 

Allahun هلالج لج, të mos lërë asnjë idhull pa e thyer në shtëpinë e vet.” 

 

Bashkëshortet e Pejgamberit 

Familjen e Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص në Meke, para hixhretit, e përbënin Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص   dhe 

bashkëshortja e tij, Hatixhja, e bija e Huvejlit. Me të u martua në moshën njëzet 

e pesë vjeç, e ajo ishte dyzet vjeçe. Hatixhja qe bashkëshortja e parë e Pejgamberit 

 .Gjatë jetës së saj nuk u martua me ndonjë grua tjetër. Me të pati djem e vajza .ملسو هيلع هللا ىلص

Prej djemve asnjëri nuk i ka mbetur gjallë. Vajzat e tij ishin: “Zejnebja, Rukaja, 

Ummu Kulthum dhe Fatimja. 

Është e njohur se Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص ka pasur privilegj në raport me muslimanët e 

tjerë, përsa i përket grave të kurorëzuara, më tepër se katër, për arsye të shumta. 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص është kurorëzuar me trembëdhjetë gra.  

Dy i kanë vdekur derisa ishte gjallë, ndërsa nëntë kanë jetuar pas vdekjes së tij. 

Kanë vdekur Hatixhja r.a dhe “Nëna e të vobektëve”, Zejnebe bint Huzejmeh. Me 

dy gra nuk ka hyrë në kurrfarë lidhje bashkëshortore. 

Ja tani emrat e grave të tjera të tij dhe diçka për to: 

1. Sevda, vajza e Zum’atit, me të cilën Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص u martua në muajin shevval 

të vitit dhjetë të pejgamberisë së tij, e vetëm disa ditë pas vdekjes së Hatixhes. 

Para Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص Sevda ka qenë e martuar me djalin e axhës së saj, Es-Sekran 

b. Emër, i cili ka vdiq, e ajo mbeti e ve. 

2. Aishja, vajza e Ebu Bekrit, me të cilën u martua në shevval të vitit njëmbëdhjetë 

të pejgamberisë së tij, apo një vit pas Sevdës, ose dy vjet e pesë muaj para 

hixhretit. E martoi si vajzë gjashtë vjeçe. Me të hyri në lidhje martesore në 

shevval, shtatë muaj pas hixhretit, në Medine. Vetëm Aishja ka qenë vajzë prej 

 
161 Fet’hu-l-Bari: VIII/11, 12. 
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të gjitha grave të tjera. Ajo ishte krijesa më e dashur e Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص. Ishte gruaja 

më e arsimuar në fikh (sheriat) dhe përgjithësisht muslimania më e arsimuar. 

3. Hafsa, vajza e Umer b. El-Hattabit. Ka mbetur e ve, pas burrit Hunejs b. 

Huzafet es-Sehmi mes betejës së Bedrit dhe të Uhudit. Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص me të u 

martua në vitin e tretë hixhri. 

4. Zejnebja, vajza e Huzejmetit nga fisi Benu Hilal b. Amër b. Sa’sa’a. Kjo e ka 

pasur ofiqin “Nëna e të vobektëve”, për shkak të mirësisë dhe të butësisë ndaj 

tyre. Ka qenë e martuar me Abdul b. Xhahshin, i cili ra shehid në Uhud. 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص me të u martua në vitin e katërt hixhri. Ajo vdiq tre-katër muaj pas 

martesës me Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص. 

5. Ummu Selemja, Hinda, vajza e Umejjes. Ka qenë e martuar me Ebu Selemen, 

i cili ka vdekur në muajin xhumadel-uhra të vitit 4 h. Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص   u martua 

me të në muajin shevval të po atij viti. 

6. Zejnebja, vajza e Xhahsh b. Rebabit nga fisi Benu Esed b. Huzejme. Ajo ka 

qenë vajza e hallës së tij. Ka qenë e martuar me Zejd b. Harithin, të cilin 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص e kishte adoptuar për djalë. Zejdi është shkurorëzua, nga ajo, 

ndërsa Allahu هلالج لج e shpalli ajetin me të cilin i drejtohet Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص: “Dhe, meqë 

Zejdi kishte jetuar me të dhe ishte shkurorëzuar, Ne të martuam me të, në 

mënyrë që për besimtarët të mos jetë mëkat të martohen me gratë e djemve të 

tyre të përvetësuar, pasi ata janë ndarë; si e cakton Allahu ashtu duhet të 

bëhet.” (El-Ahzab: 37). Në lidhje me këtë martesë janë shpallur disa ajete në 

suren “El-Ahzab”, në të cilat është sqaruar problematika e të birit të adoptuar. Në 

lidhje me këtë ende do të bëhet fjalë. Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص u martua me Zejneben në 

muajin dhul-ka’de të vitit 5 h. 

7. Xhuvejrijja, vajza e Harithit, kryeparit të fisit Benul Mustalik nga Huza’ati. 

Ajo ka qenë mes robërve të luftës të Benu Mastalikëve. Me rastin e ndarjes së 

plaçkave të luftës, ajo i ra hise Thabit b. Kajs b. Shemmasit. Ajo kërkoi që të 

lirohej, ndërsa Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص e zgjidhi problemin e saj dhe u martua me të në 

muajin shaban të vitit 6 h. 

8. Ummu Habiba, vajza e Ebu Sufjanit, ishte e martuar me Ubejdullah b. 

Xhahshin. U shpërngulën së bashku në Abisini. Ubejdullahu renegoi nga Islami 

dhe pranoi Krishterimin. Pas një kohe vdiq, kurse Ummu Habiba mbeti në Islam 

si muhaxhere në Abisini. Kur Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص dërgoi Amër b. Umejjeh Ed-

Dameriun te Negusi me mesazh për të pranuar Islamin, në muajin muharrem të 

vitit 7 h., Amri e kërkoi Ummu Habiben për Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص. Pastaj e dërgoi në 

Medine me Sherhabil b. Hasenetin dhe Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص u martua me të. 

9. Safija, e bija e Hujej b. Ahtabit, nga fisi Benu En-Nadir. Kjo hebreje ka qenë 

mes robërve të luftës të Hajberit. Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص e zgjodhi për vete, e liroi nga 

robëria dhe u martua me të pas pushtimit të Hajberit në vitin 7 h. 
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10. Mejmuneh, e bija e Harithit, motra e Ummul Fadël Lubabe El-Harithit. Me të 

u martua në muajin dhul-ka’de të vitit 7 h., gjatë kohës së umres suplementare, 

pasi e kreu umren. 

Këto janë njëmbëdhjetë gratë me të cilat është martuar Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص, me të cilat 

ka pasur jetë bashkëshortore dhe prej të cilave dy kanë vdekur gjatë jetës së tij: 

Hatixhja dhe Zejnebja, nëna e të varfërve. Nëntë gra të tjera kanë jetuar edhe pas 

vdekjes së Resulullahut ملسو هيلع هللا ىلص. 

Dy gratë, me të cilat nuk ka pasur jetë bashkëshortore, janë nga dy fise të 

ndryshme. Njëra është nga fisi Ebu Kulab, ndërsa tjetra nga fisi Benu Kinda. 

 

 

Në Ahiret 

1- Lajmëtarët për ndërrim jete 

Duke qenë se mësimi fetar e fitoi formën e tij përfundimtare dhe, pasi Islami 

mbretëroi në tërë Arabinë, u paraqitën shenjat e ndarjes nga jeta, e cila gufonte 

nga ndjenjat e Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص dhe e cila është sqaruar me fjalët dhe me veprat e 

tij. 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص në muajin ramazan të vitit 10 h., qëndroi njëzet ditë në itikaf, 

ndërsa në vitet e kaluara ishte nga dhjetë ditë. Xhibrili ملسو هيلع هللا ىلص e këndoi dy herë tërë 

Kur’anin së bashku me Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص. 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص në haxhin Lamtumirës ka thënë: “Unë nuk e di nëse do të takohem 

më me ju në këtë vend.” Gjithashtu, te Xhemreja e Parë në Aka’be ka thënë: 

“Zbatoni ceremonitë e haxhit ashtu siç jam duke i praktikuar unë, sepse mund të 

ndodhë që pas këtij viti nuk do ta vizitoj më Ka’ben.” 

Në mes Kurban Bajramit iu shpall sureja “En-Nasr”, andaj Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص e dinte 

se kishte ardhur koha e ndarjes dhe se shpirti i paralajmëronte vdekjen. 

Në fillim të muajit seffer të vitit 11 h., Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص vajti në Uhud dhe u fal, 

duke e lutur Allahun هلالج لج për shehidët, duke u përshëndetur nga të vdekurit sikurse 

edhe nga të gjallët. 

Prej aty u kthye në mesxhid, hipi në mimber, e tha: “Unë po ndahem prej jush. 

Para Allahut do të dëshmoj për ju. Pasha Allahun, tani jam duke parë vdekjen 

time. Më janë dhënë çelësat e thesarit të Tokës. Unë nuk kam frikë, pasha Allahun, 

se pas meje përsëri do të bëheni mushrikë, por po druaj se do të grindeni rreth 

pasurisë.”162 

 
162 Muttefikun Alejhi. Sahihu-l-Buhari: II/585. 
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Atë natë, rreth mesnate, doli në Xhennet beki. Aty e luti Allahun هلالج لج që të falte 

mëkatet e të vdekurve. Aty tha: “Esselamu alejkum, o banorë të varrezave. Mos 

u pikëlloni se ku gjendeni në krahasim me atë se ku gjenden njerëzit. Është 

paraqitur turbullira porsi nata e errët. Është duke ardhur turbullirë pas 

turbullire, e kjo e fundit është më e madhe se ajo e para.” Pastaj i gëzoi të vdekurit 

duke thënë: “Edhe ne do të vijmë aty ku jeni ju.” 

 

2- Fillimi i sëmundjes 

Të hënën më 29 seffer të vitit 11 h., Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص   mori pjesë në varrimin e një 

xhenazeje në Xhennet beki. Duke u kthyer në shtëpi filloi t’i dhimbte koka. Kishte 

temperaturë aq të lartë, saqë fuqia e saj dukej në çallmën, të cilën e mbante të 

mbështjellë rreth kokës. 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص, kështu i sëmurë, falej në mesxhid njëbëdhjetë ditë si imam, ndërsa 

gjithsej qe i sëmurë trembëdhjetë apo katërmbëdhjetë ditë. 

Java e fundit e jetës 

Sëmundja e Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص ishte tejet e rëndë, saqë filloi t’i pyeste gratë e veta: 

“Ku jam nesër, te cila jam nesër?” Ato e kuptuan dëshirën e tij, andaj e lejuan të 

shkonte tek ajo që dëshironte. 

U vendos tek Aishja r.a, duke u mbështetur mes Fadël b. Abbasit dhe Ali b. Ebi 

Talibit. Në shtëpinë e Aishes hyri me kokë të lidhur, duke i tërhequr këmbët 

zvarrë. Tek ajo e kaloi javën e fundit të jetës së vet. Aishja r.a këndonte 

“Muavvedheten” - suren Felek dhe Nas dhe dua, të cilat i kishte mësuar nga 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص, pastaj frynte në të dhe e fërkonte me dorën e vet, duke u lutur për 

mirëqenien e tij. 

Pesë ditë para transferimit 

Të mërkurën, pesë ditë para transferimit, temperatura iu zgjerua në tërë trupin. 

Kishte dhimbje të mëdha dhe i binte të fikët. 

Atëbotë tha: “M’i sillni shtatë matare me ujë nga puse të ndryshëm, në mënyrë 

që të dal para njerëzve dhe t’ua lë porosinë time.” 

E ulën në govatë dhe derdhnin ujë mbi të, saqë tha: “Mjaft më, ju lutem!” Pas 

kësaj u ndje më mirë. Hyri në mesxhid, u ul në mimber dhe u mbajti fjalim 

njerëzve të tubuar. Ai tha: “Allahu i ka mallkuar hebrenjtë dhe të krishterët, për 

shkak se varret e Pejgamberëve të tyre i kanë shndërruar në faltore.” Në një 

hadith tjetër qëndron: “I vraftë Allahu hebrenjtë dhe të krishterët, për shkak se i 

kanë bërë varret e Pejgamberëve të tyre faltore.”163 

 
163 Sahihu-l-Buhari: I/62. Muvetta El-Imam Malik, f. 360. 
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Pastaj tha: “Mos e merrni varrin tim si objekt adhurimi.”164 

Pastaj pranoi të ishte i ndëshkuar nëse i kishte bërë keq dikujt, e tha: 

“Nëse dikënd e kam frushkulluar shpinës, ja shpina ime, le të ma kthejë në masë 

të njëjtë. Nëse dikënd e kam ofenduar, le të ma kthejë me të njëjtën masë.” 

Pastaj zbriti nga mimberi dhe fali namazin e drekës. Mandej përsëri hipi në 

mimber dhe prapë e përsëriti se nëse i kishte mbetur dikujt borxh, le ta kërkonte 

atë që t’ia kthente. 

Njëri tha: “Më ke borxh tre drahmë.” Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص iu drejtua Fadlit e i tha: “O 

Fadël, jepja ato.” 

Pastaj e la porosinë në lidhje me ensarët, e tha: “Po ju lë porosinë për ensarët. 

Ata janë njerëzit e mi dhe familja ime, ata e kanë kryer atë që është dashur ta 

kryejnë, por u mbetet ajo që ende duhet ta kryejnë. Merrni prej tyre atë që është 

mirë, ndërsa mos e përfillni atë që është prej tyre e keqe.” 

Në një hadith tjetër qëndron: “Njerëzit shumohen, ndërsa ensarëve gjithnjë iu 

pakësohet numri, gjersa bëhen sikurse kripa në gjellë. Kushdo që të jetë prej jush 

në pushtet, e prej tyre përjeton gjëra të papëlqyera apo ndihmë, prej tyre le të 

pranojë atë që është e mirë, e mos të përfillë atë që prej tyre është e keqe.”165 

Pastaj tha: “Allahu هلالج لج ia ka mundësuar një njeriu të zgjedhë nga kopshti i 

dynjallëkut cilëndo lule ose atë që posedon Allahu. Ai zgjodhi atë që posedon 

Allahu.” 

Ebu Se’id El-Hudariu transmeton: “Ebu Bekri filloi të qante e tha: “Të flijojmë 

ty për baballarët tanë e nënat tona.” Ne protestuam, kurse njerëzit thanë: “Shihni 

këtë plak, ç’po ndodh me të? Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص na flet për robin të cilin Allahu e ka 

sprovuar që të zgjedhë lulen e kësaj bote ose atë që posedon Allahu, e ky së 

këndejmi thotë: “Të flijojmë ty për baballarët tanë e nënat tona.” 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص tani ishte në pozitë të zgjidhte, kurse Ebu Bekri me të vërtetë ka 

qenë më i dituri prej nesh.”166 

Atëherë Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص tha: “Njeriu më dorëdhënës ndaj meje, qoftë për pasurinë 

e vet, qoftë për shoqërimin e tij me mua, është Ebu Bekri. Sikundër të kërkoja mik 

të ngushtë, pos Allahut هلالج لج, do të merrja Ebu Bekrin. Por ta keni të ditur se 

vëllezërit të tubuar rreth Islamit në dashuri dhe në harmoni do të hasin edhe 

xhami me dyer të mbyllura, por  dyert e Ebu Bekrit janë gjithnjë të hapura.”167 

 

 
164 Muveta’u-l-imam Malik, f. 65. 
165 Sahihu-l-Buhari: I/536. 
166 Muttefekun Alejhi. Mishkatu-l-Mesabih: II/548. 
167 Sahihu-l-Buhari: I/22, 429, 449, II/638. 
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Katër ditë para transferimit 

Të enjten, katër ditë para transferimit në Ahiret, duke ndjerë dhimbje të mëdha, 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص tha: “Ejani t’ju shkruaj një libër, në mënyrë që të mos devijoni 

nga rruga e drejtë.” Rreth tij ishin ulur njerëzit, në mesin e të cilëve ishte Umeri, 

i cili tha: “Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص e ka kapluar sëmundja, ndërsa ju e keni Kur’anin. 

Juve ju mjafton Libri i Allahut هلالج لج.” Njerëzit e shtëpisë u hidhëruan dhe u ndanë 

në mendime. Disa u hidhëruan e thanë: “Afrojani le të thotë Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص çka 

të dëshirojë.” ndërsa të tjerët u pajtuan me mendimin e Umerit. Pasi e tepruan në 

polemikë, Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص tha: “Shkoni dhe më lini të qetë!”168 

Atë ditë ka porositur tri gjëra: 

1. Që të shpërngulen nga Arabia hebrenjtë, të krishterët dhe mushrikët; 

2. Që të shpërblehen delegacionet me të gjitha ato që u kishte premtuar; 

3. Porosinë e tretë e ka harruar transmetuesi. Është e mundur që kjo të ketë qenë 

lidhmëria e ngushtë me Kur’anin dhe me Sunetin, ose që ushtria me në krye 

Usamen të kryente detyrën e vet, ose porosia për: “namaz dhe për ata të cilët janë 

në posedimin tuaj.” 

Edhe këtë të enjte Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص gjithnjë ishte imam në xhemat përkundër 

sëmundjes së rëndë, deri në jaci. Namazi i fundit, të cilin e fali me xhemat, qe 

akshami. Këndoi si zakonisht “El-Murselat.”169 

Rreth kohës së jacisë gjendja e rëndë u vështirësua edhe më, andaj nuk mundi të 

dilte në mesxhid. 

Aishja r.a thotë: “Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص   pyeti: “A të shkoj t’u fal njerëzve namazin?” 

Ne u përgjigjëm: “Jo, o Pejgamber i Allahut, edhe pse ata të presin.” Ai tha: 

“Më sillni ujë dhe govatën.” Ne ia sollëm e ai u pastrua dhe u ngrit me mund të 

madh, por menjëherë i ra të fikët. Pastaj u këndell e pyeti: “A t’ua fal namazin 

njerëzve?” Edhe të dytën e të tretën herë ndodhi si herën e parë. Pastrohej, çohej 

për të vajtur, por i binte të fikët. Më në fund e dërgoi Ebu Bekrin që t’i bëhet 

xhematit imam në namazin e jacisë. Ebu Bekri falej edhe ditëve të tjera.”170 Si 

imam fali shtatëmbëdhjetë namaze gjatë jetës së Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص. 

Aishja r.a u përpoq tri-katër herë te Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص për ta ndërruar imamin, në 

mënyrë që njerëzit të mos e merrnin si parashenjë të keqe, por Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص   

refuzoi ta bënte këtë duke thënë: “Me të vërtetë, ju jeni pronare të Jusufit. 

Urdhërojeni Ebu Bekrin që të bëhet imam dhe t’u falë njerëzve namazet.” 

 

 
168 Transmeton Buhariu nga Ummu-l-Fadli, kaptina Sëmurja e Resulullahut  II/637. 
169 Hadith i harmonizuar, Mishkatu-l-Mesabih: I/102. 
170 Sahihu-l-Buhari: I/99. 
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Dy ditë para transferimit 

Të shtunën Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص u ndje më mirë, andaj doli i mbështetur te dy njerëz 

për të falur namazin e drekës. Ebu Bekri ishte imam. Kur e pa Resulullahun  ملسو هيلع هللا ىلص   

deshi të mënjanohej për t’i lëshuar vendin, por Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص i bëri shenjë që të 

mos luante nga vendi, e tha: “Më çoni afër tij!” 

E ulën në anën e djathtë të Ebu Bekrit. Ebu Bekri e imitonte Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص   në 

namaz. Njerëzit e dallonin tekbirin.171 

Një ditë para transferimit në Ahiret 

Të dielën, vetëm një ditë para transferimit, Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص i liroi shërbëtorët e vet 

dhe ua ndau shtatë dinarët e fundit që kishte. 

Muslimanëve ua fali armët e veta. Atë natë Aishja r.a huazoi nga fqinja e saj vaj 

për kandil. Parzmorja e Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص ishte peng te një hebre, për tridhjetë masa 

grurë. 

3- Dita e fundit 

Enes b. Maliku rrëfen: “Ndërsa muslimanët në mëngjes ishin duke falur namazin 

e sabahut pas Ebu Bekrit, ata i befasoi Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص. E kishte mënjanuar perden 

nga dera e dhomës së Aishes dhe i shikonte ata. Xhemati falej në safe. Ai 

buzëqeshi dhe qeshi. Ebu Bekri u tërhoq në saf dhe e liroi vendin, duke menduar 

se Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص   dëshironte të hynte në namaz.” Enesi thotë: “Muslimanëve iu 

duk se ishin vënë në sprovim gjatë namazit, për shkak të gëzimit që ndjenin ndaj 

Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص. Ai u dha shenjë me dorë që të vazhdonin namazin. Pastaj hyri në 

dhomë dhe tërhoqi perden e derës.”172  

Pas kësaj nuk e përjetoi kohën vijuese të namazit. 

Nga ora dhjetë para dreke, Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص thirri Fatimen dhe i pëshpëriti diçka në 

vesh. Ajo filloi të qante. Pastaj përsëri i pëshpëriti, e ajo filloi të qeshte. 

Aishja r.a thotë: “Ne e pyetëm se ç’i kishte thënë, e ajo tha: “Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص   më 

tregoi se do të transferohej në Ahiret për shkak të kësaj sëmundjeje, andaj qava. 

E pastaj më tregoi se do të ishe e para nga familja jonë që do të shkoj pas tij, 

andaj nga gëzimi qesha.”173 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص e ka gëzuar Fatimen r.a duke i thënë se ajo është përfaqësuesja e 

të gjitha grave në të dy botët.174 

 
171 Sahihu-l-Buhari: I/98, 99. 
172 Sahihu-l-Buhari: II/640, kaptina sëmurja e Resulullahut . 
173 Sahihu-l-Buhari: II/638. 
174 Disa transmetime tregojnë se ky besharet (paralajmërim) nuk ka qenë në ditën e fundit, por në javën e 

fundit. Rahmetun li-l-Alemin: I/282. 
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Fatimja e pa se ç’po ndodhte me Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص   dhe sa fort ishte duke vuajtur 

nga sëmundja e cila e shtrëngonte rëndë, andaj bërtiti: “O pikëllimi im, o babai 

im!” Ai tha: “Prej sot babai yt më nuk do të ketë dhimbje.”175 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص thirri nipat e vet, Hasanin dhe Husejnin dhe i puthi. Porositi çdo të 

mirë për ta. I thirri edhe gratë e veta, i këshilloi ato dhe ua përkujtoi obligimet e 

tyre. 

Dhembja bëhej gjithnjë e më e fuqishme. Gjurma e helmit, të cilin e kishte ngrënë 

në Hajber, u shfaq, e ai tha: “O Aishe, ende jam duke ndjerë dhembjen dhe 

hidhësirën e atij ushqimi që e kam ngrënë në Hajber. E ndiej se më pëlcet delli i 

gjakut nga ai helm.”176 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص ua la porosinë njerëzve duke thënë: “Namazin, namazin, dhe atë 

që e keni në posedimin tuaj.” Këtë e përsëriti disa herë.177 

4- Dalja nga kjo Dynja 

Transferimi filloi. Aishja e ngriti pak dhe e mbështeti te ajo. 

Përkirazi me këtë, ajo ka thënë: “Nga begatitë e Allahut هلالج لج ndaj meje është ajo që 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص ka ndërruar jetë në shtëpinë time, në ditën time, në kraharorin tim 

dhe pranë shpirtit tim. Në çastet e fundit në dhomë hyri Abdullahu, i biri i Ebu 

Bekrit. Në dorë mbante misvakun (për pastrimin e dhëmbëve) e unë mbaja 

Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص   të mbështetur. Vërejta se ishte duke e shikuar misvakun, e kishte 

dëshirë që gjithnjë t’i pastronte dhëmbët. Thashë: “A e do? E lëvizi kokën në 

shenjë pohimi. Unë ia dhashë, e ai e shtypi nëpër dhëmbë. Unë thashë: “A ta zbus 

pak?” Ai bëri me shenjë se po. Unë e zbuta, e ai urdhëroi përdorimin e tij.” 

Në një hadith tjetër thuhet se ai me misvak i ka fërkuar dhëmbët, ashtu siç ka 

mundur edhe më parë. Para tij ishte pjata me ujë. I lagu duart me ujë, e fërkoi 

fytyrën e tha: “La ilahe ilAllahu, vdekja e ka agoninë e vet.” (Hadith).178 

Kur Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص mbaroi pastrimin e dhëmbëve me misvak, ngriti dorën apo 

gishtin dhe e drejtoi shikimin në tavan. Aishja r.a e ktheu kokën nga ai, gjersa 

buzët e tij pëshpëritnin: “Me ata, të cilëve ua ke dhuruar mëshirën Tënde, me 

Pejgamberët, të sinqertët, shehidët dhe të mirët. O Zoti im, më fal e më mëshiro 

dhe më bashko me Lajmëtarët e fesë. O Zoti im, më bashko me Lajmëtarët e 

fesë.”179 

Fjalët e fundit i përsëriti tri herë. Dora i ra, e ai u shpërngul te shokët më të 

lartësuar. “Ne i takojmë Allahut  هلالج لج dhe Atij i kthehemi.” Kjo ngjau në orët e 

 
175 Sahihu-l-Buhari: II/641. 
176 Sahihu-l-Buhari: II/637. 
177 Sahihu-l-Buhari: II/637. 
178 Sahihu-l-Buhari: II/640. 
179 Sahihu-l-Buhari, kaptina: Çka ka folur Resulullahu e para transferimit: II/638-640. 
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paradrekës, të hënën më 12. Rebiul evvel të vitit 11 h. Atë ditë Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص   i 

kishte mbushur gjashtëdhjetë e tre vjet e katër ditë. 

5- As’habët në pikëllim të madh 

Nëpër Medine u përhap lajm i rëndë, i cili e errësoi dritën dhe hapësirat qiellore 

të mbarë Arabisë. Enesi  thotë: “Nuk më kujtohet se kam përjetuar ditë më të 

bukur, më të ndritshme dhe më të gëzuar se ajo kur Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص hyri në Medine, 

dhe nuk më kujtohet ndonjë ditë më e rëndë, më e errët dhe më e pikëlluar se ajo 

ditë kur Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص  ndërroi jetë.”180 

Kur Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص ndërroi jetë, Fatimja tha: “O babai im, ti iu përgjigje ftesës së 

Krijuesit, o babai im, në Xhennetul Firdevs është vendbanimi yt, o babai im, ne 

do t’i ankohemi Xhibrilit.”181 

Qëndrimi i Umerit  

Umeri r.a e dëgjoi lajmin i cili ia errësoi mendjen. Ai tha: “Hipokritët mendojnë 

se Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص   ka vdekur. Le ta dinë se Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص nuk ka vdekur. Ai ka 

shkuar te Krijuesi i vet, siç pat shkuar Musai ملسو هيلع هللا ىلص, i biri i Imranit. 

Ka munguar nga populli i vet dyzet ditë, e pastaj është kthyer, edhe pse ata patën 

thënë se ai kishte vdekur. Dhe, pasha Allahun, do të kthehet edhe Resulullahu  ملسو هيلع هللا ىلص 

e do t’ua pres duart dhe këmbët njerëzve, të cilët mendojnë se ai ka vdekur.”182 

Qëndrimi i Ebu Bekrit  

Ebu Bekri u paraqit në kalë duke ardhur nga shtëpia e vet, nga Es-Senhi dhe hyri 

në mesxhid. Nuk foli me askënd gjersa nuk hyri tek Aishja dhe e u nis nga 

Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص, i cili ishte i mbuluar me kaftan. Ia zbuloi fytyrën, u përkul, e puthi 

dhe filloi të qante. Pastaj tha: “Më je më i dashur se babai im dhe nëna ime. Allahu 

nuk do të lejojë që të vdesësh dy herë. Vdekjen të cilën Allahu  هلالج لجta ka përcaktuar, 

ti e përjetove.” 

Pastaj Ebu Bekri dhe Umeri dolën që t’u tregonin popullit. Ebu Bekri tha: “Ulu, 

o Umer.” Umeri refuzoi të ulej. Njerëzit iu afruan Ebu Bekrit, duke iu shmangur 

Umerit. Ebu Bekri tha: “Ju them se ai që e ka adhëruar Muhammedin ملسو هيلع هللا ىلص, 

Muhammedi ka vdekur, e kush e adhuron, e beson Allahun, le ta dijë se Allahu 

është gjallë. Ai kurrë nuk vdes. Allahu i Lartësuar thotë: “Muhammedi është 

vetëm Pejgamber, por edhe para tij ka pasur Pejgamberë. E nëse ai vdes ose 

vritet, a mos do të ktheheni ju prapa? Kushdo që kthehet prapa (në fe të 

gabuar), nuk i bën kurrfarë dëmi Allahut. Se Allahu me siguri do t’i shpërblejë 

falënderuesit.” (Ali-Imran: 144). 

 
180 Transmeton Ed-Daremiu. Mishkatu-l-Mesabih: II/547. 
181 Sahihu-l-Buhari: II/641. 
182 Ibni Hisham: II/655. 
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Ibën Abbasi ka thënë: “Pasha Allahun, dukej sikur njerëzit nuk kishin ditur se 

ishte shpallur ky ajet, gjersa e këndoi Ebu Bekri. Njerëzit filluan të këndonin këtë 

ajet, e nuk ke mundur të shihje askënd që të mos e mësonte.” 

Ibni Musejjibi ka thënë: “Umeri  tha: “Pasha Allahun, pasi që e dëgjova këtë ajet 

që e këndoi Ebu Bekri, u ula në tokë, sepse nuk më mbajtën dot këmbët, u rrëzova 

përdhe dhe, nga ajeti kuptova se Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص vërtet kishte vdekur.”183 

 

6- Përgatitja dhe përcjellja e trupit fisnik në dhe 

Problemi rreth kalifatit u shfaq para se të përcillej trupi i Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص. Midis 

muhaxhirëve dhe ensarëve u shkaktua polemikë, diskutim, grindje dhe ngritje e 

tensionit në çatinë e Benu Saidit. Më në fund u pajtuan që për kalif të zgjidhej 

Ebu Bekri. Në këtë mënyrë kaloi pjesa tjetër e kësaj të hëneje të pikëllueshme. U 

errësua, e njerëzit ende nuk e kishin zgjidhur problemin e kalifatit. Gjer në agimin 

e ditës së martë, trupi fisnik i Resulullahu ملسو هيلع هللا ىلص mbeti i shtrirë në shtratin e tij, i 

mbuluar me kaftan. Anëtarët e familjes u mbyllën në shtëpi dhe mbetën vetëm 

me të. 

Të martën, e pastruan Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص, duke mos ia hequr rrobat. Këtë e bënë 

Abbasi e Aliu, djemtë e Abbasit, Kusumi e Fadli, Shukrani - robi i liruar i 

Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص, Usame b. Zejdi dhe Evs b. Havli. 

Abbasi, Fadli dhe Kusumi e kthenin, Usame dhe Shukrani qitnin ujë, Aliu e lante 

ndërsa Evsi e mbante mbështetur në gjoksin e vet. 

Pastaj ia veshën qefinin prej tri pjesësh, të përgatitur nga pël-hura e pambuktë 

suhuljan (nga Jemeni). Nuk kishte këmishë as çallme.184 Pati propozime të 

llojllojshme ku ta varrosnin. 

Ebu Bekri tha: “E kam dëgjuar Resulullahun ملسو هيلع هللا ىلص duke thënë: “Asnjë Pejgamber 

nuk është varrosur askund tjetër, pos aty ku ka vdekur” Ebu Talha e mënjanoi 

shtratin e Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص dhe e mihu varrin. 

Në odën e Pejgamberit ملسو هيلع هللا ىلص hynin nga dhjetë vetë për t’i falur xhenazen. Askush 

nuk u ishte imam. 

Më së pari u fal familja, pastaj muhaxhirët, pastaj ensarët. Edhe gratë u falën pasi 

përfunduan burrat, pastaj u falën edhe fëmijët. 

 
183 Sahihu-l-Buhari: II/640, 641. 
184 Muttefekunalejhi. Sahihu-l-Buhari: I/169; Sahihu-l-Muslim: I/306. 
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Kështu kaloi e tërë dita e martë. Kur filloi dita e mërkurë,185 Aishja r.a tha: “Nuk 

kemi ditur për varrimin e Resulullahut ملسو هيلع هللا ىلص, gjersa dëgjuam tingëllimat e lopatave 

të martën natën.”186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
185 Sipas kalendarit lunar dita e re fillon me perëndimin e diellit. (sh.p.)  
186 Muhtesar Siretu-r-Resul nga En-Nexhdi, f. 471; Më gjerësisht për kalimin e Resu-lullahut  në Ahiret shih 

Sahihu-l-Buhari, kaptina: Sëmurja e Resulullahut . Disa kaptina nga Fet’hu-l-Bari, Sahihu-l-Muslim, Mish-

katu-l-Mesabih; Kaptina: Vdekja e Resulullahut . Ibni Hisham: II/649-665; Telkihu Fuhumi ehli-l-Ether nga 

Xhevzi, f. 38, 39; Rahmetun li-l-Alemin: I/277-286; Të gjitha datat janë marrë nga vepra e fundit. 


