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FJALA HYRËSE 
Bismil-lahir-Rahmanir-Rahim! 

(Me Emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit!) 

 
          Falënderimi i qoftë Allahut, Zotit të botërave! Paqja dhe Bekimi qofshin 

mbi të Dërguarin e Tij Muhammedin, Familjen e tij të pastër dhe as’habët e 

zgjedhur! 

           Materiali që gjendet para duarve të juaja paraqet një sërë ligjëratash të cilat i kam 

mbajtur në Husejnie-Ershad, në periudhën mes viteve 2002-2004, të cilat kryesisht 

nga materiali i shkruar, i përktheu dhe diçka nga inçizimet i përgatiti për botim Ertan 

Basariku. 

           Me këtë rast e konsiderojmë të domosdoshme, për shkak të kuptimit më të mirë të 

përmbledhjes për të cilën edhe është fjala, t’i theksojmë disa vërejtje paraprake: 

          1. Ana e fortë e leksioneve/ligjëratave qëndron në faktin se ato bazohen në 

mësimet e ulemave të mëdhenj të mendimit islam, sikurse që janë Al-lame Tabatabai dhe 

njohësi i madh i Islamit filozofi, martiri (shehidi) Murteda Mutahhari-Allahu i 

mëshiroftë! Ndaj me siguri që këto leksione sjellin qëndrime të forta dhe plot dije me 

sqarimet mjaft të këndshme të këtyre dy alimëve të lartëpërmendur. Gjithsesi duhet ta 

kemi parasysh edhe faktin se gjuha megjithatë është e mangët dhe jo tamam e plotë t’i 

shpreh dhe t’i përcjell ashtu siç duhet-në mënyrën më të mirë të mundshme-të gjitha 

mendimet dhe qëndrimet e këtyre dy alimëve eminent. Ndaj, nëse diçka që do të hasni 

gjatë leximit të këtij libri, e që i ka bazat mjaft të forta dhe të shëndosha-atëherë dijeni se 

ajo është nga këta dy alimë eminent, ndërsa nëse diç është e paqartë dhe e mangët-atëherë 



dijeni se kjo është nga ne (nga Shejh Akbar Eydi, vërej. e përkth.), ngase sigurisht që 

qëndrimet dhe pikëpamjet e Al-lame Tabatabait dhe shehid Murteda Mutahharit janë më 

të forta se sa fjalimi gojor i dikuj tjetër i bazuar në Kur’anin Famëlartë dhe dogmat fetare. 

Këta alimë përveç që bazoheshin në burimet e pashtershme të Kur’anit Famëlartë, 

qëndrimet e tyre shkencore-filozofike i kishin mjaft kolosale, të jashtëzakonshme. 

          2. Të gjitha propozimet apo vërejtjet e mundshme të lexuesëve të nderuar, në lidhje 

me tematikën fetaro-filozofike të kësaj përmbledhjeje, me përulje dhe me plot kënaqësi 

do t’i marrim në konsideratë. Ngase çdo lule e bukur në vetvete ka edhe aromën e saj të 

veçantë-me të cilën duhet të shërbehemi. 

          Në fund, e lus Allahun e LartMadhëruar, Zotin Fisnik dhe Bujar që kjo 

përmbledhje të bëhet sebep i lëshimit të Mëshirës dhe Bekimit të Tij mbi të gjithë ne; si 

dhe në përhapjen dhe publikimin e udhëzimeve të Kur’anit dhe Sunnetit të na jep 

Ndihmën dhe Përkrahjen e Tij, Amin o Zot i botërave! 

                                                                            Shejh Akbar Eydi. 
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NJERIU DHE MORALI NË KUR’AN 

 
Njeriu është krijuar në formën më të bukur 

           

             Përgjigjen në pyetjen se nga çfarë përbëhet përkryerja e njeriut dhe çfarë duhet 

të bëjë ai më tepër për arritjen e përkryerjes së mëtutjeshme të tij-do ta hasim në disa 

ajete të Kur’anit Famëlartë. Allahu i LartMadhëruar është Përkryerja Absolute dhe në 

Fronin e Tij nuk ka vend për kurrfarë mangësie. Pohimin dhe vërtetimin e kësaj e gjejmë 

në ajetet vijuese: 

            “Ai është Allahu, Krijuesi, Shpikësi, Formësuesi. Të Tij janë Emrat më të 

Bukur. Atë (Allahun) e madhëron çka ka në qiej e në tokë dhe Ai është  Ngadhnjyesi, i 

Urti”.(El-Hashr, 24). 

           “Thuaj: ”Thërrisni Allah ose thërrisni Er-Rahman, me cilindo që ta thërrisni 

(me këto dy emra), Emrat e Tij janë më të Bukurit…”(El-Isra’ë, 110). 

           Duke u bazuar në faktin se në mes Krijuesit i Cili krijon dhe asaj që është krijuar 

ekziston lidhje e ngushtë dhe esenciale (senhijjet), afërsi dhe burim i njëjtë i cili e lidh 

esencën e Krijuesit dhe veprat e Tij, si dhe duke marrë parasysh se Ai (Allahu) gjithçka 

krijon të plotë dhe në mënyrën më të bukur-mund të thuhet se në krijimtarinë e Tij nuk ka 

vend për kurrfarë mangësie dhe të keqe. P.sh. në ajetet vijuese qëndron: 

          “Ai që përsosi krijimin e çdo sendi, e krijimin e njeriut e filloi nga balta”.(Es-

Sexhde, 7). 

           “Ai është që krijoi shtatë qiej palë mbi palë. Në krijimin e Mëshiruesit nuk 

mund të shohësh ndonjë konrast, andaj, drejto shikimin se a sheh ndonjë çarje? 



Mandej, herë pas here drejto shikimin, e shikimi do të kthehet te ti i përulur dhe i 

molisur”.(El-Mulk, 3-4). 

           Këto ajete qartë flasin se në krijimin e Tij nuk ka vend për kurrfarë mangësie. 

           Vetë njeriu është një nga krijesat e Zotit. Ndaj, nisur kjo ai (njeriu) kur lind nuk 

është i mangët dhe në të nuk ka kurrfarë mungese e as të keqe. Mirëpo, duke pasur 

parasysh se njeriu është i veçantë në raport me krijesat tjera, atëherë kuptohet që krijimi i 

tij (njeriut) ka një qëllim dhe synim të caktuar. I LartMadhëruari tërheq vëmendjen në 

këtë fakt, dhe në ajetet vijuese kërkon nga ne që kësaj t’i kushtojmë një vëmendje të 

posaçme: 

          “Vërtet, Ne e krijuam njeriun në formën më të bukur”.(Et-Tinë, 4). 

          “O ti njeri, vërtet ti përpiqesh me një përpjekje të madhe që çon te Zoti yt, e atë 

(përpjekje) do ta gjesh”.(El-Inshikak, 6). 

          Duke marrë parasysh se njeriu në amshueshmëri do të takohet me Krijuesin e vet, 

shtrohet pyetja çfarë duhet njeriu të përgatit për këtë takim, përkatësisht si të përkryhet që 

të jetë  sa më mirë  i përgatitur për këtë takim sublim? 

Çfarë cilësie njeriu duhet të posedoj që të jetë i denjë për takimin dhe çfarë të vendos si 

bazë të lëvizjes drejt përkryerjes? Përgjigje në këtë pyetje është dhënë në ajetin vijues:  

          “…thuaj:”Zoti im, më shto dituri!”(Ta-Ha,114).  

          Nga pikëpamja islame, çdo dituri dhe mendim i cili i kënaq nevojat njerëzore të 

cilat e shpiejnë kah lumturia njerëzore dhe çdo mendim që shpie drejt shoqërisë së 

shëndoshë janë të mira dhe të pranueshme. Ndaj, edhe sipas jurisprudencës islame 

(fik’hut), të gjitha profesionet, dijet dhe mjeshtëritë të cilat i nevojiten komunitetit 

musliman-janë ose vaxhib-kifai (obligim i komunitetit në tërësi) ose vaxhib-ajni (obligim 

për çdo person individualisht). Ky lloj obligimi (kifai) ndërpritet atëherë kur një numër i 

mjaftueshëm i komunitetit përcaktohen për profesione dhe dije të caktuara. 

          Imam Xhafer Sadiku a.s. thotë: “A dëshironi t’ju tregoj se kush është fakih?: 

          1. Ai i cili me veprën e vet e tregon vërtetësinë e fjalëve të veta; 

          2. Ai i cili është i durueshëm në vështirësi (me durim i përballon të gjitha 

pengesat në rrugën e arritjes së cilësive/virtyteve dhe pavarësisë”; Dhe më pas në lidhje 

me këtë Imam Xhafer Sadiku a.s. thotë: “O njeri! Barte vet barrën tënde-ngase të tjerët 

nuk kanë për të ta bartur!”;-e kjo i referohet si komunitetit ashtu edhe individit.); 

          3. Ai i cili e rregullon jetën (ia adopton jetesën e vet kornizave të ligjit dhe vepron 

sipas tij, si dhe përpiqet për zbatimin e ligjit duke filluar nga vetvetja”. 

          Pra, përkryerja e njeriut përbëhet nga dituria (informimi) dhe zbatimi i kësaj diturie, 

ndërsa argument se dituria duhet të shoqërohet me veprën do të gjejmë në ajetin vijues: 

          “Atëherë, dije se nuk ka Zot tjetër pos Allahut, kërko falje për mëkatin tënd, për 

të besimtarëve e të besimtareve, Allahu e di për lëvizjet tuaja (për vepra) dhe për vendin 

tuaj”.(Muhammed, 19). 

          Porosia e parë, përkatësisht mësimi nga ky ajet është dituria mbi Teëhidin. Nëse 

njeriu vërtet e din se Krijues, Udhëheqës, Mbikëqyrës, Furnizues dhe Edukues i 

gjithçkaje që ekziston është Allahu i LartMadhëruar Një dhe i Vetmi, ai me siguri nuk do 

të ndalet nga përfitimi/kërkimi i diturisë dhe zgjerimi i horizonteve dhe njohjes. Pas 

arritjes së përkryerjes, falë diturisë, ai pa kurrfarë mëdyshjeje, me përkushtim të plotë-do 

të tentoj t’i zgjeroj, përhap dhe përcjell ato dije edhe tek të tjerët. Këtu fjala është për 

dijet intelektuale dhe njohjen e Njëshmërisë së Zotit-Teëhidin. 



          Mësimi i dytë: Kur njeriu e kupton se Zoti është Furnizues dhe Mbikëqyrës i 

gjithçkaje të krijuar, do të kuptoj se Ai (Allahu) është edhe Furnizues dhe Edukues i vetë 

atij-ngase njeriu është pjesë e krijimit të Zotit. Atëhere duart e tij të nevojshme do të 

drejtohen kah Zoti dhe pandërprerë do të lutet për falje për gabimet dhe të këqijat si dhe 

për moskahëzimin në rrugën e arritjes së të mirës dhe ngjalljen e saj në vetveten. Pra, 

‘ilm dhe ‘amal (dija dhe vepra)-janë ato që shpiejnë drejt Zotit të LartMadhëruar. 

          Mësimi i tretë: Ajo çka në fund njeriut do t’i ofroj plotësim dhe përkryerje është 

kontinuiteti në dituri dhe vepër. Në terminologjinë islame ky lloj i Teëhidit quhet 

Teëhide-fe’li ose Teëhidi veprues d.t.th. sigurimi i fesë në Njëshmërinë e Zotit- 

nëpërmjet veprës. 

          Në Kur’anin Famëlartë thuhet: 

          “Dhe thuaj: “Zoti im, më shpjer në vend të mirë dhe më nxjerr në mënyrë të 

ndershme dhe nga ana Jote më dhuro fuqi ndihmuese”. (El-Isr’aë, 80). (D.t.th. bërja e 

istigfarit-kërkimit të përhershëm të faljes.) Fillimi i çdo vepre (hyrja) duhet të jetë Në 

Emër të Zotit, kryerja e saj duhet të shoqërohet me të përkujtuarit e Zotit dhe vetëdijen 

se Ai na mbikqyr, dhe po e njëjta vlen edhe për fundin e çdo vepre (daljen). Pra, këtu 

flitet për çdo hyrje dhe dalje (fillim dhe mbarim), e jo vetëm për disa nga to. Kur’ani na 

përkujton për këtë kur thotë: “…Allahu mbikqyr atë që veproni”.(El-Enfalë, 72); d.t.th. 

Ai sheh çdo fillim, ecuri dhe fund të veprës. 

          Në bazë të këtyre ajeteve arrihet në konkludim se çdo punë dhe çdo vepër për 

besimtarin është vaxhib (obligim i fortë, i detyryeshëm) ose mustehab (e bukur, e 

preferueshme), ngase harami (e ndaluara), mekruhi (e papëlqyeshmja) dhe muteshabih-i 

(punët e dyshimta)-nuk shkaktojnë kënaqësinë e Allahut, ndaj nisur nga kjo edhe nuk ka 

kuptim të bëhen në Emër të Tij (me Besmele!) 

 

Çdo punë me Besmele 

 
          Në bazë të asaj që thamë gjer tani, vërejmë se na është urdhëruar që çdo punë ta 

fillojmë me Besmele (me Bismil-lah!). Shtrohet pyetja: Kjo a është vetëm urdhëresë 

morale ose ligj (parim i monoteizmit) me mospërmbajtjen e të cilës në të vërtetë e 

prishim veprën tonë. 

          Nga ajeti “…Allahu mbikqyr atë që veproni”.(El-Enfalë, 72), arrihet të 

konkludohet se kjo nuk është vetëm urdhëresë morale, por ligj të cilin muëehiddi 

(besimtari në Një Zot të Vetëm) duhet ta zbatoj. Ku dallon urdhëresa morale nga ligji? 

Nëse nuk e zbatojmë një urdhëresë morale, privohemi nga një kemalat (virtyt), kurse nëse 

e thyejmë ligjin-thyejmë të drejtat e të tjerëve; pra, jo vetëm që diçka humbasim, por 

kryejmë edhe mëkat, pra e thyejmë ligjin. 

          Kur thuhet: “Thuaj Bismil-lah në fillim të çdo pune!”; kjo në realitet d.t.th. që të 

mos fillohet me Besmele asnjë punë që nuk është e denjë. Pra, me Besmele nuk mund të 

thyhen të drejtat e të tjerëve, të fliten gënjeshtra, të përgojohen njerëz etj. Prandaj 

Pejgamberi s.a.v.s. kur e pyetën se përse në fillim të sures Beraet (Et-Teëbe) nuk ka 

Besmele, u përgjigj: “Sepse fillon me një kritikë të ashpër ndaj jobesimtarëve, kurse 

Besmeleja është manifestim i Mëshirës së Zotit, e me Mëshirë nuk mund të fillohet as 

ashpërsia e as kërcënimi”. 



          Sureja fillon me hidhërim dhe për këtë nuk ka Besmele, por sipas disa 

transmetuesve, madje edhe kur kryhet dënimi ose hakmarrja sipas parimeve islame, duhet 

të fillohet me Besmele-ngase kjo është ligj i Mëshirës së Zotit, sado që kjo të duket e 

ashpër: 

          “O ju të zotët e mendjes, kjo masë e dënimit është për ju, ashtu që të ruheni (nga 

mbytja e njëri-tjetrit)”.(El-Bekare, 179); ose: “…dhe mos u tregoni në zbatimin e 

dispozitave të Allahut zemërbutë…”(En-Nurë, 2); pra të mos jetë zemërbutësia shkak që 

t’i ikni zbatimit të ndëshkimit, ngase në këtë rast dënimi është manifestim i Mëshirës së 

Zotit ndaj njerëzve. 

 

Dy lloje të pendimit 
 

          Ekzistojnë dy lloje të kërkimit të pendimit/faljes nga Allahu i LartMadhëruar: 

          1.Pendimi preventiv ose mbrojtës-istigfar-daf’i; dhe: 

          2.Pendimi shmangës ose largues-istigfar-raf’i. 

          Istigfari preventiv është ai me të cilin parandalohet qasja drejt të keqes dhe mëkatit 

në qenien e njeriut, kurse duke e mënjanuar të keqen ne e pastrojmë llumin që është 

grumbulluar në zemrën tonë. 

          Mënyra e kërkimit të faljes/pendimit për mëkatet e kryera-istigfari-raf’i është 

treguar në një munaxhat (pëshpëritje, lutje): 

          “Zoti im! Mëkatet e mia dhe hamendësimi im, m’i kanë veshur teshat e 

përçmimit. Largimi nga Ti më ka bërë të varfër. Zoti im! Mëkati dhe tradhtia janë aq të 

mëdhaja-saqë e kanë mbytur zemrën time”. 

          Istigfar-daf’i është kërkimi i ‘ismetit-pagabueshmërisë, ky është kërkim që të jemi 

të mbrojtur nga mëkatet. Andaj, kur flitet për Jusufin a.s., në ajetin 24 të suresë Jusuf, 

thuhet: “…atij do t’i shkonte mendja ndaj saj, sikur të mos i prezentohej argumenti nga 

Zoti i tij…” 
          Që d.t.th. se edhe ai (Jusufi a.s.), po të mos ishte e vërteta dhe argumentet nga të 

cilat mbrohej nga mëkatet, do të lëshonte pe dhe do bënte mëkat e do t’i afrohej 

Zylejhasë. Gjithashtu Pejgamberi s.a.v.s. tregonte se si 70 herë në ditë bënte istigfar me 

qëllim që ta ndalonte që llumi (ndytësira) të mos bie në zemrën e vet. Prandaj edhe lutjet 

(duatë) e pejgamberëve të Zotit bëjnë pjesë në istigfarin preventiv. 

          Kur’ani virtytet e njeriut i sheh në diturinë, veprimin sipas asaj diturie, si dhe në 

përkujtimin e gabimeve, ngase harresa njeriun e shpie në humbje, kurse përkujtimi për 

gabimet e afron kah përkryerja e tij. Si shembull mund të sjellim ajetin: 

          “…Ata kanë zemra që me to nuk kuptojnë, ata kanë sy që me ta nuk shohin dhe 

ata kanë vesh që me to nuk dëgjojnë. Ata janë si kafshët, bile edhe më të humbur, të 

tillë janë ata të marrët”.(El-A’rafë, 179). 

          Të përkujtuarit e mëkateve është një nga kriteret e përkryerjes së njeriut dhe 

progresit, ngase vetë përkujtimi nxit të kërkuarit e faljes. Kjo gjendje në të cilën njeriu 

kërkon/lutet për falje është gjendje e turpërimit. E, nëse vërtet e përkujtojmë mëkatin dhe 

këtë përkujtim e bashkojmë me gjendjen e të qenit i vogël përpara Allahut të 

LartMadhëruar, atëherë gjithsesi kjo do të rezultoj me Mëshirën e Tij. 

          Xhelaluddin Rumi-Mevlana, në një varg thotë: “Dëgjoni unin si vajton dhe 

ankohet për vetminë!” Mirëpo, njëherë përgjigj-ja e Imam Homeinit në lidhje me këtë 

varg ishte: “Jo, jo, mos e dëgjoni unin-ngase ai është i zbrazët, dëgjojeni zemrën-ngase 



ajo është vendi i shndërrimit të të LartMadhëruarit në qenie të njeriut. Kur uni (egoja) 

digjet-mbetet vetëm hiri, ndërsa kur zemra ndizet-ajo bëhet vend i shfaqjes së 

shkëndijës hyjnore-të Zotit”. 

         Përkundër mëkatit, për të cilin gjithnjë dhe nga e para duhet ta kuptojmë, e mira e 

bërë të tjerëve duhet sa më parë të harrohet-në përputhje me thënien: “Vepra e mirë është 

sikur aroma e lules rozë, të cilën çdo prekje/kontakt me dorë-do ta dëmtoj, duke marrë 

pjesë nga aroma e saj, e kur ty dikush të bën mirë, kujtoje si figurën më të mirë-të cilën 

sa herë që e kujton vjen e të bëhet akoma më i dashur dhe ndjehesh gjithnjë e më mirë”. 

          Hafizi thotë: “Ai zemër nuk kishte, kurse Zoti gjithnjë me të ishte, ndërsa ai 

çdoherë nga lugina e thërriste”. 
          Ky varg e përshkruan gjendjen e transit (apo të pavetëdijes), kur i drejtojmë duart 

kah modelet dhe filozofitë e ndryshme të  të jetuarit (p.sh. sistemin e demokracisë), duke 

harruar se Islami ka zgjidhje për gjithçka.  

          Nëse dëshirojmë të sjellim pnë lidhje me atë se çfarë e shpie njeriun drejt 

përkryerjes dhe cilat janë virtytet që duhet t’i posedoj-do të ishin këto dy gjëra: 

          1. Basiret-shikimi i duhur ndaj gjërave, kuptimi i tyre dhe shqyrtimi; 

          2. Pasuria dhe posedimi i fuqisë. 

          Basireti është rezultat i diturisë dhe mendimeve, kurse pasuria dhe fuqia janë 

pasoja të veprave të njeriut dhe moralit. 

          “…fal namzain, vërtet namazi largon nga të shëmtuarat dhe të irituarat, e 

përmendja e Allahut është më e madhja (e adhurimeve)….”(El-Ankebutë, 45). 

          Pra, njeriu do të mbështjellet me Mëshirën e Allahut, kur në qenien e vet do t;i 

bashkojë këto dy cilësi/virtyte. 

          “Derisa jeni izoluar prej tyre dhe prej asaj që adhurojnë ata, pos Allahut, atëherë 

strehoniu në shpellë, e Zoti juaj ju dhuron nga Mëshira e Tij e gjerë dhe ju lehtëson në 

çështjen tuaj atë aë është në dobinë tuaj”.(El-Kehf, 16). 

          “E pasi (Ibrahimi) u largua prej tyre dhe prej çka adhuronin ata pos Allahut, Ne 

i dhuruam atij Is’hakun dhe Jakubin dhe që të dy i bëmë pejgamberë”.(Merjem, 49). 

          “Kush e dëshiron krenarinë (le ta dijë) e tërë krenaria i takon Allahut (pra le të 

kërkojë prej Tij), te Ai ngritet fjala e mirë (besimi) dhe veprimi i mirë, e Ai i pranon. E 

ata që përgatitin dredhira të këqija, për ata është një dënim i rëndë dhe dredhia e tyre 

është e zhdukur”.(Fatir, 10). 

          Pra, nëse dëshirojmë të arrijmë në cakun përfundimtar (Zotin), duhet t’i 

përmirësojmë bindjet dhe veprat tona, ngase pas dijes së vërtetë-veprat na shpiejnë drejt 

lartësive. 

           

Urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja 

          
          E vërtetë është se ajetet e theksuara më sipër flasin mbi njerëz të caktuar, por 

gjithashtu e dijmë se Kur’ani në këtë mënyrë i bën të ditura/i shpall ligjet e përgjithshme 

(sunnetull-llah). Ajeti i sures Fatir flet mbi një parim të caktuar, e jo për ndonjë grup të 

veçantë: 

          “…te Ai ngritet fjala e mirë (besimi) dhe veprimi i mirë, e Ai i pranon. E ata që 

përgatitin dredhira të këqija, për ata është një dënim i rëndë dhe dredhia e tyre është e 

zhdukur”.(Fatir, 10). 



          Ky obligim na është përshkruar të gjithëve nga ne, ndërsa synimi është që tek 

njeriu të nxit ndjenjat e arritjes të së mirës. Kur njeriu e kupton tamam ashtu siç duhet 

këtë obligim, do të vërej se në vetë qenien e tij-duhet të ekzistoj diçka që do ta urdhëroj 

për të mirë, dhe do ta largoj nga e keqja. 

          Kur’ani për këtë thotë: “…vërtet namazi largon nga të shëmtuarat…”(El-

Ankebutë, 45). Ndaj, nisur nga kjo-namazi e ngjall dhe e zgjon këtë institucion tek njeriu, 

kurse në vazhdim thotë “…e përmendja e Allahut është më e madhja (e 

adhurimeve)…”; Namazi pra, është një lloj dhikri, por këtu me fjalën dhikër-nënkuptohet 

përkujtimi i pandërprerë, që është sqaruar në ajetin “A nuk e di ai se Allahu sheh?”(El-

Alak, 14). 

          Përderisa njeriu në vetvete nuk e ngjall institucionin e të urdhëruarit për të mirë dhe 

ndalimit nga e keqja-nuk do të mbetet imun ndaj mëkateve, ndërsa sa i përket kujtimit të 

përhershëm-duhet ta hulumtojmë si diçka që mbetet e qëndrueshme në praktikimin e 

namazit. Ka edhe nga ata që pohojnë se nëse njeriu është në pozicionin e dhikrit-atëhere 

nuk i nevojitet namazi!!! Mirëpo një pohim i këtillë nuk qëndron dhe fare lehtë mund të 

hidhet poshtë, ngase është e pamundshme që të ngelet në pasojat (dhikrin) duke 

anashkaluar shakakun (namazin). 

          Për këtë flet edhe ajeti vijues: “Allahu nuk krijoi dy zemra në gjoksin e asnjë 

njeriu…”(El-Ahzabë, 4). Pra, në zemër ndodhet ose përkujtimi ose neglizhenca, 

përkatësisht përkujtimi i Allahut ose i shejtanit. D.t.th. në zemrën e njeriut ose ka vend 

për përkujtimin e Allahut ose të të tjerëve-ajo është ose stacion i Zotit ose i shejtanit 

(Allahu na ruajtë nga kjo!). 

          Në ‘irfan (gnosë) vëmendje e posaçme i kushtohet çështjes së zemrës, me vërejtjen 

se kur thuhet zemra-nuk nënkuptohet në zemrën organike që e kemi në anën e majtë të 

kraharorit, pra në zemrën si organ të trupit, përkundrazi. Hafizi mbi zemrën thotë: “O 

muslimanë! Unë dikur kasha një zemër të cilës ia flisja vështirësitë e mia. Kjo zemër 

ishte e ndieshme dhe ma rekomandonte atë që është e drejtë. Kjo zemër, sikur njeriu i 

përkryer, ishte mbështetje e atyre që ishin ehlul-kalb (të kthyer kah zemra spirituale, 

vërej. e përkth.). Dhe kur në vargonjtë e fatkeqësive duke biseduar me të-shpresoja të 

dal në sipërfaqe.  

O Zot! Unë nga afërsia Yte u largova. Ç’më gjeti që dynjasë t’i jepem…Unë kam 

mjeshtëri (flas bukur), por gjithë kjo është nga Mëshira Yte, ngase askush që ka qenë 

pa ndihmëtar-pa Ty asgjë s’ka mundur të bëj. Kujtojeni edhe këtë të dehurin e humbur 

kur të takoni ndonjë njeri të mirë, dhe më përmendni si të nevojshëm për t’u lutur (që 

ai të lutet për mua). Gjithë këto fjalë të bukura i arrita falë kësaj, sepse pikërisht nga 

dashuria kanë buruar. Mos thoni për Hafizin është gnostik dhe poet i madh, jo, unë e 

kam parë, ai ishte një njeri i harrueshëm, larg nga Zoti”. 

          Nga kjo shihet se zemra për të cilën kemi folur nuk është zemra organike, por ajo, 

harresa e së cilës sjell mallkim, kurse përkujtimi Mëshirë të Zotit. Ndaj edhe Pejgamberi 

s.a.v.s. thotë: “Nga namazi ka dobi aq sa në të është zemra e pranishme”. Këtu nuk 

mendohet se namazi sipas rregullave të fik’hut nuk është valid dhe si i tillë nuk është i 

pranuar, porse namazi i atij që e fal pa praninë e zemrës nuk mund ta shpiej larg. 

 

Domethënia e fjalës moral (ahlak) në Kur’an 

 



           Fjala “moral”, arabisht-“ahlak”-është shumës i fjalës “huluk”-e cila 

përkufizon cilësinë e shpirtit. Ajo, gjithashtu përkthehet si gjendje që i është ngjitur 

shpirtit, p.sh. përtacia etj. Çfarë mendojmë për këtë kur themi se diçka është ngjitur apo 

ka hyrë në shpirt? Kjo d.t.th. se ne kryejmë vepra në pajtim me cilësitë e shpirtit tonë, ose 

thënë me fjalë të tjera-vepra është rezultat i gjendjes së shpirtit. Vepra e cila është kryer 

gati në mënyrë reflekse, pa kurrfarë mendimi, gjithashtu është rezultat i gjendjes së 

shpirtit. Kur ndonjë cilësi shndërrohet në automatizëm-atëherë kjo është shenjë se ajo 

është ngjitur në ne. 

           P.sh. në mësimin e gjuhës së huaj ekziston një fazë kur nga pak mund ta përdorim, 

por kur duam diçka të themi-atëherë mendohemi mirë dhe në kokë e lidhim fjalinë, dhe 

tek mbas kësaj e shqiptojmë. Kjo është gjendja kur njeriu akoma nuk e njeh gjuhën e huaj, 

por ekziston edhe gjendja kur gjuha e huaj njihet njësoj sikur gjuha amtare-dhe në këtë 

rast, kur dalin fjalët, ato dalin rrjedhshëm pa u menduar, sikur nga automatiku. Pra, për 

ndonjë cilësi ose gjendje, mund të themi se është rrënjosur dhe vendosur në shpirt-atëherë 

kur veprat kryhen pa u menduar, në mënyrë reflekse. 

           Tani mund të parashtrohet pyetja: A thua morali është diçka që i përket qenies së 

njeriut apo arrihet nëpërmjet ushtrimit dhe përsiatjes? 

           Përgjigj-ja është: Mundet të jetë edhe njëra edhe tjetra, kurse Islami ofron parime 

në të dyja rastet. 

           Në disa transmetime hasim se çfarë duhet gruaja të punoj kur është shtatzanë, 

kurse qëllimi i këtyre punëve/veprave është që foshnjes t’ia mbjell disa cilësi të cilat më 

vonë do të jenë mjaft të rëndësishme për të (foshnjen) kur të ritet. Gjithashtu, ekziston 

rekomandimi mbi edukimin pas lindjes (p.sh. që prindi të thotë Bismil-lah për fëmijën 

përpara ngrënies së ushqimit), kurse qëllimi i gjithë kësaj është ringjallja dhe arritja 

graduale e shprehive të mira. Pra, morali mundet të jetë i lindur dhe i fituar dhe kjo vlen 

si për cilësitë e mira ashtu edhe për ato të këqijat. 

          Çfarë nënkuptohet me nocionin moral (ahlak)? Nocioni moral përdoret në tri 

kuptime: 

          1. Domethënia gjuhësore e nocionit, pra cilësia e shpirtit; 

          2. Ai nënkupton përshkrimin e ndonjë vepre nga jashtë, p.sh. kur dikush bën 

diçka, dhe themi se ka kryer vepër të mirë; dhe: 

          3. Kur përdoret vetëm në kuptimin pozitiv, ndaj edhe themi se dikush është i 

moralshëm (në popullorçe ahlakli). 

          Cila është lënda e shkencës mbi moralin? Shkenca mbi moralin merret me cilësitë e 

mira dhe të këqija të personalitetit të njeriut dhe lëndë studimi i ka ato cilësi që mund të 

arrihen, e jo ata të cilat janë të lindura. 

          Cila është dobia nga kjo shkencë? Dijetarët thonë se dobia nga morali qëndron në: 

          A). Njohjen e cilësive të mira dhe të këqija; dhe: 

          B). Pas njohjes dhe klasifikimit të cilësive të mira dhe të këqija, pason 

përpjekja e ngjalljes së cilësive të mira dhe eliminimi i atyre të këqijave. 

          Pra, morali është shkencë dhe vepër, edukatë dhe arsimim. Gjersa njeriu nuk i njeh 

cilësitë  e shpirtit të tij dhe nuk është në gjendje t’i dallon, atëherë nuk do të mundet t’i 

shëroj edhe mangësitë e veta. 

          Pyetje: A thua njeriu anon kah morali sipas fitretit (natyrshmërisë) së tij, apo a i 

imponohet si barrë të cilën duhet ta bart? A thua nxitja për të mirë vjen nga brendia e 

njeriut, nga batini i tij, apo nga jashtë, qoftë nga ana e shoqërisë ose fesë? 



          Përgjigj-ja në këto pyetje ishte shkak për dallimet në mendime. Disa dijetarë thonë 

se morali është i imponuar, kurse të tjerët se buron nga natyra e njeriu. 

          Para se gjithash duhet të kerkojmë sqarimin kur’anor, por qysh në fillim të jepet të 

kuptosh se morali sipas definicionit të tij-nuk lejon çfarëdo qoftë imponimi (ngase ai 

është cilësi e shpirtit-cilësi e krijuar). 

          Duke pasur parasysh faktin se në shpirt ekzistojnë edhe cilësitë e mira edhe ato të 

këqija, pyetja se morali a është cilësi e shpirtit-nuk ka kuptim, por vetëm mund të 

prashtrohet pyetja tjetër: A thua cilësitë e mira vijnë nga shpirti i njeriut? Nëse p.sh. 

themi se morali i është imponuar njeriut, atëherë pyetja çon drejt asaj se a thua ndonjë 

njeri është i mirë ose jo. Për t’u përgjigjur në këtë pyetje duhet së pari të vendoset 

kriteriumi, p.sh.: Dijenia, pas së cilës pyetja se njeriu i ditur a është i mirë-ka kuptim. 

          Përgjigj-ja e Kur’anit do të jetë e qartë pas elaborimit në vazhdim. Kur’ani e shtron 

pyetjen e raporteve njeri-botë. Njeriu si pjesë përbërëse e botës është në kontakt të 

përhershëm me të. Lidhjet e tij me botën nuk janë absolutisht as të mira por as edhe të 

këqija; disa janë të mira, e disa janë të këqija. Le ta marrim p.sh. raportin njeri-automobil. 

Ky raport është i mirë nëse njeriu e përdor automobilin si mjet udhëtimi, por ama nëse 

hidhet përpara tij-atëherë ky raport është i keq. 

          Gjithashtu, disa cilësi që janë shndërruar në nxitëse të shpirtit janë të mira, kurse të 

tjerat të këqija. Kjo bëhet mjaft e qartë kur e marrim parasysh lidhjen e pandërprerë të 

njeriut me botën e jashtme, përmes së cilës njeriu jep ndikime, por ama edhe vetë bie nën 

ndikimin e botës. Ndonjëherë shikimi në diçka ka ndikim të mirë, e ndonjëherë të keq; 

ndonjëherë është shenjë e dashurisë-e ndonjëherë e urrejtjes, kurse ndonjëherë mundet të 

jetë shikim i cili do të na shkatërroj jetën në të dy botërat. 

          Disa transmetime na tregojnë se një lloj përgojimi kryhet përmes syve, pëkatësisht 

përgojohet me sy. Prandaj Allahu i ndjek dhe sheh gabimet që i bëjmë me lëvizjen e syve. 

Kur’ani Famëlartë na i shfaq disa parime: 

          1. ”Allahu është Krijues i çdo sendi dhe Ai është mbikqyrës ndaj çdo gjëje”.(Ez-

Zumer, 62); 

          2. Vepra e Zotit është e bukur: “Ai që përsosi krijimin e çdo sendi…”(Es-Sexhde, 

7); dhe: 

          3. Gjithçka që është krijuar lëviz drej përkryerjes si synim, ndaj edhe ka udhëzim të 

jashtëm dhe të brendshëm. 

          “(Musai) Tha: “Zoti ynë është Ai që çdo sendi i dha formën e vet, pastaj e 

udhëzoi atë”. (Ta-Ha, 50). 

 

 

Përkryerja e krimijimtarisë së Allahut 

 
          4. Në krijimtarinë e Allahut nuk ka kurrfarë mospërputhje: 

          “Ai (Allahu) është që krijoi shatët qiej palë mbi palë. Në krijimin e Mëshiruesit 

nuk mund të shohësh ndonjë kontrast, andaj, drejto shikimin se a sheh ndonjë çarje? 

Mandej herë pas here drejto shikimin, e shikimi do të kthehet te ti i përulur dhe i 

molisur”. (El-Mulk, 3-4). 

          Al-lame Tabatabai në tefsirin që i bën këtij ajeti kur’anor thotë: “Kur thuhet se 

nuk ka kurrfarë kontrasti në krijimin e Mëshiruesit, që do ishte shkak i mangësisë, nuk 



mendohet në larminë e jashtme, por në atë se gjithçka e krijuar gjendet nën sundimin 

dhe drejtimin e fuqisë së Një të Vetmit Zot, d.t.th. edhe pse krijimi është i larmishëm 

dhe i shumëllojshëm-gjithçka është nën sundimin e Zotit dhe drejtohet drejt një synimi 

të vetëm. Këto larmi në mesin e krijesave janë sikur dallimi mes dy tasëve të peshores. 

Ngase edhe pse njëri shkon lart e tjetri poshtë-të dy kanë të njëjtin qëllim: Të 

lajmërojnë mbi peshën e asaj që peshohet; d.t.th. kjo larmi është e ekulibruar”. 

          5. Shkaku i vërtetë i bukurisë së krijimit të Zotit dhe mos-ekzistimit të mangësive 

në krijim-është Njëshmëria, d.t.th. drejtimi nga një pikë. Ndaj edhe në ajetin 22 të sures 

El-Enbija thuhet: 

          “Sikur të kishte në to (në qiej e në tokë) zota pos Allahut, ato të dyja do të 

shtrembërohehin. Larg asaj që i përshkruajnë është Allahu, Zoti i Arshit”. 

          6. Kur Kur’ani Famëlartë flet mbi krijimin e njeriut, ai thotë se Allahu krijon në 

formën më të bukur: “Vërtet, Ne e krijuam njeriun në formën më të bukur”.(Et-Tinë, 4). 

E a thua përse njeriu është në këtë formë? Për shkak se Krijuesi i tij  i Bukur i fryu shpirt 

nga Vetja e Vet: “…I lartë është Allahu, më i miri Krijues”.(El-Muë’minunë, 14). 

          Cili është qëllimi i krijimit të bukur të njeriut? Allahu xh.sh. thotë se qëllimi i 

krijesës më të bukur është që ajo t’i kthehet. Pra, ai (njeriu) është dërguar me potenciale, 

me duar të zbrazura-që t’i kthehet Krijuesit me duart plotë. 

        Për këtë arsye në Kur’an thuhet: 

        “O ti n jeri, vërtet ti përpiqesh me një përpjekje të madhe që çon te Zoti yt, e atë 

(përpjekje) do ta gjesh”.(El-Inshikak, 6). 

          Pra Të kam krijuar që Të më kthehesh... 

          Teëhidi është burimi i çdo virtyteve morale të njeriut, e ato janë shkak të sjelljes së 

mirë dhe veprave të mira. Gjithashtu, pranimi i mosbesimit (shirkut) dhe të pavërtetës 

sjell çoroditje morale. 

 

Përfundime nga ajo që u tha më lartë: 

           
           1). Njeriu gjithmonë është në lidhje me botën rreth tij dhe është pjesë e saj; 

          2). Gjithçka është krijuar nga Një Krijues; dhe: 

          3). Gjithçka që ka krijuar Ai (Allahu) është e bukur. 

          Pra, meqë njeriu është krijuar nga Krijuesi i Bukur, edhe vetë është i prirur nga 

bukuria dhe e admiron të bukurën. Prirja e njeriut drejt moralit buron nga fitreti i tij 

(natyrshmëria njerëzore). 

 

                         LIDHJA E NJERIUT ME  MJEDISIN 

 
          Njëshmëria e Allahut-Teëhidi është burim i të gjitha të mirave dhe virtyteve, 

ndërsa morali i mirë është burim i tërë veprave të bukura dhe çdo të mire, ashtu sikur që 

shirku është burim i çdo negativiteti, veprave të këqija dhe punëve të shëmtuara. Kur’ani 

këtë çështje e analizon në mënyrën vijuese: Njeriu me veprimin dhe sjelljen e vet-

realizon kontakt direkt me botën rreth tij, e cila gjithashtu është Vepër e Zotit, e meqë 

edhe ai (njeriu) është vetë pjesë e asaj bote-ai është edhe vetë Vepër e Zotit. 



          Vepra e Zotit është e bukur, ndaj nga këtu del edhe natyra e bukur e njeriut, 

kuptohet nëse nuk është e përlyer me diç. 

          Prirja e njeriut drejt të së bukurës-është e nxitur nga natyra e tij e prirur drejt të 

bukurës në çfarëdo qoftë fome të jetë ajo. Morali i mirë inspirohet nga natyra e njeriut, e 

nuk imponohet nga ndonjë ndikim i jashtëm. Këtu paraqitet një praoblem, përkatësisht 

pyetja e cila në një farë mënyre e vë në pikëpyetje tërë atë që e kemi thënë deri më tani. 

          Fjala vjen, nëse themi se bota është Vepër e Zotit dhe nëse njeriu është pjesë e 

botës, atëherë edhe ai (njeriu) është Vepër e Zotit. Duke patur parasysh faktin se Allahu i 

LartMadhëruar është E Mira Absolute, atëherë edhe gjithçka që krijon Ai është e mirë 

dhe e bukur. Meqë njeriu është shkaku kryesor dhe direkt i veprës së vet, si dhe vetë edhe 

ai është Vepër e Zotit, nga kjo do të mund të konkludonim se çdo vepër e njeriut në 

mënyrë indirekte është Vepër e Zotit. Nga kjo del konkludimi se në Univers nuk ka të 

keqe, e duke marrë parasysh se në realitet ka të keqe-mund të konkludojmë se Allahu i 

LartMadhëruar do të duhej të ishte pjesëmarrës në të. 

          Këtu shfaqet një dilemë e re: E dimë se e keqja ekziston, por gjithashtu e dijmë se 

Zoti është vetëm e Bukura. Atëherë, si është zgjidhja e këtij problemi, përkatësisht heqja 

e kësaj dileme? Për ta gjetur zgjidhjen e kësaj, duhet të bëjmë dallimin në mes të dy 

llojeve të të këqijave: Të keqes natyrore dhe të keqes së përfituar (sheri’). Çka në të 

vërtetë konsideohet e keqe natyrore? 

          P.sh. kur e shohim/vrojtojmë mbytjen me thikë si një manifestim të së keqes, 

përmes analizës që i bëjmë do të arrijmë në konkluzionin e relativitetit të së keqes. Çfarë 

nevojitet për një mbytje/vrasje të këtillë? Nevojiten: Fuqia, vullneti për vrasje, mjeti me 

të cilin kryhet vrasja (p.sh. thika e mprehtë) dhe ekspozimi i trupit karshi therrjes (cilësia 

e tij se mund të vritet). Tani shtrohet pyetja: A thua ashpërsia e thikës është e kualitetit të 

mirë apo të keq, a thua vullneti për të therrë është i fortë dhe mishi që do të pritet a është 

cilësor apo ka të meta? Në esencë tërë këto që u thanë janë cilësi të mira dhe të 

dëshirueshme. 

          D.t.th. që një akt i këtillë të konsiderohet i keq, nevojitet t’i jepet shtytje- që do të 

thotë se gjithçka që gjer më tani është konsideruar e mirë-duhet t’i jepet një ngjyrim i 

keq- e kjo është vdekja e qenies së gjallë. E keqja është e keqe nga këndvështrimi i atij që 

e ka humbur jetën dhe nga këndvështrimi i familjes së të vrarit (viktimës), kurse nga 

këndvështrimi i vrasësit kjo vepër është e mirë (sepse sipas tij, ai e ka vrarë dushmanin e 

vet). 

          Ndaj edhe në Univers nuk ekziston absolutja, por e keqja relative, ndërsa të gjitha 

nocionet relative nuk e kanë qenien e tyre të vërtetë. Ajo çka ekziston në qenien/esencën 

e botës është e mirë, kurse e keqja vjen kur e mira e vërtetë që realisht ekziston vihet në 

lidhje me diç-që relativizohet. 

          Tërë bota është Vepër e Zotit, e gjithçka që Ai krijon është e bukur, dhe asgjë tjetër 

përveç të bukurës nuk ekziston në qenien e botës. 

          E keqja e përfituar (sheri’i) nënkupton thyerjen e parimeve të Sheriatit. Njeriu 

posedon lirinë e zgjedhjes dhe e ka forcën që t’ju kundërvihet ligjeve të natyrës. Kjo liri 

gjithashtu është e bukur-ngase është Vepër e Zotit. 

 

A thua prirja e njeriut drejt moralit është cilësi e fitretit apo diçka e imponuar nga 

jashtë? A thua bota e shpirtit apo diçka tjetër i imponohet moralit? 

 



          Njeriu posedon prirjet e të dëshiruarit dhe aspiratave. Këto dukuri sa më shumë që 

janë afër shqisave, aq më afër të të kuptuarit janë, si p.sh. nevoja për ushqim, fjetje etj.; 

kurse ajo që është shënuar si devocion (takvallëk) vjen nga kahëzimi, kurse çdo kahëzim 

nga gjërat tërheqëse është imponim. Pikërisht feja ka sjellë rregulla të tilla dhe i ka 

quajtur obligime taklif (që rrjedh nga fjala “kulfet”-një lloj presioni i cili kërkon durim). 

          Ekziston një numër i kënaqësive që na tërheqin dhe të cilat janë të këndshme për 

trupin. Kur gjendemi në dilemë a ta përjetojmë urinë apo jo-kuptohet gjithnjë e zgjedhim 

ushqimin. Ndërmjet lirisë dhe ndalesës-zgjedhim lirinë. Nga kjo rezulton që epshi është 

ekuivalent me lirinë, ndërsa devocioni/takvallëku me ndalesën. Në përputhje me këtë, 

epshet janë më të afërta me trupin (organizmin) e njeriut. Nga ky parashtrim i këtillë i 

tezës, mund të nxirret konkluzioni: “Morali nuk mund të jetë rezultat i fitretit”. 

          Më herët theksuam se njeriu është i bukur dhe se morali është gjurmë e prirjeve të 

brendshme, dhe teza e mësipërme në të vërtetë është anti-tezë e kësaj. 

          Përgjigj-ja në këtë është se njeriu ka dy intelekte (‘akl): Intelektin teorik ose 

hulumtues (‘akl nazari) dhe intelektin praktik (‘akl ‘ameli). 

          ‘Akl nazari – përgjigjet në pyetjet thekbësore, si p.sh.: Ka Zot apo nuk ka, nga 

vijmë, përse jemi këtu në këtë dynja, a kemi ardhur vetë apo na ka sjellë dikush, a jemi të 

lirë apo dikush na drejton, ashtu sikur edhe të gjitha krijesat tjera në botë? Përgjigjet në 

këto pyetje bëjnë pjesë në fushën e intelektit teorik. 

          ‘Akl ‘ameli, nga ana tjetër, përkujdeset për interesat tona: A do të kandidohem për 

ndonjë post, a do të blej automobil, a do të ndërtoj raketë që sa më parë të mbërrij në cak, 

apo do ta nënshtroj tërë botën? 

          Të gjitha të arriturat në botë janë rezultat i ‘akl ‘ameli-t. ‘Akl ‘ameli i vjen njeriut 

që me lindjen e tij. E njëjta gjë është edhe me kafshët, që d.t.th. se kjo cilësi është e 

përbashkët si te kafshët, ashtu edhe te njerëzit. 

          Për dallim nga ‘akl ‘ameli, ‘akl nazari është i pakapshëm dhe nuk është fare e lehtë 

ta definosh. P.sh. dëshira për tu martuar nuk është karakteristikë e foshnjes së posalindur, 

por me kohën vjen e zhvillohet. Edhe vetë ‘akl nazari është sikur i posalinduri i cili 

gradualisht zhvillohet. Drejt moralit na shpie pikërisht ‘akl nazari. Ai në fillim është 

shumë pak i zhvilluar dhe nëse do të gjendej përballë ‘akl ameli-t në femijëri, ky i pari 

s’do mend se do të fitonte dhe mbizotëronte-ngase fëmija nuk ka mundësi/aftësi të të 

kuptuarit me ndihmën e intelektit teorik (kjo aftësi akoma nuk është zhvilluar në të). 

          Pohimi se epshet e njeriut burojnë/dalin nga kërkesat trupore, afër natyrës së tij, 

vlen verëm për periudhën e fëmijërisë-por me zhvillimin e intelektit situata bëhet 

krejtësisht tjetërfare: 

          1). Nëpërmjet intelektit hulumtues dëshmojmë dukuritë në botë dhe për rreth nesh 

(p.sh. ekzistojnë njerëz të cilët për hir të lirisë së atdheut të vet janë të gatshëm të kalojnë 

vite të tëra në burg); 

          2). Ky lloj i intelektit është ajo qendra e njeriut që kënaqet me vendosjen e 

drejtësisë shoqërore dhe çrrënjosjen, evitimin e dhunës dhe padrejtësisë. Edhe pse 

përpjekjet e këtilla shkaktojnë viktima, për njeriun janë më të lehta, ngase e ndien se bën 

diçka të madhe, po madje edhe nëse vëzhgimet nuk kanë dobi të drejtpërdrejtë nga 

përpjekjet dhe viktimat e tyre, megjithatë prapseprapë krenohen me veprat e tyre. 

Përkundër kësaj, një zullumqar kurrë nuk do të shkaktoj kënaqësi tek popullata. 

Sundimtari i cili nuk i zgjidh problemet e të varfërve, nuk do t’i fitoj simpatitë e popullit. 



Kjo vërteton se cilësitë morale janë pjesë e natyrës së njeriut, i cili është i konstruktuar 

ashtu që sipas natyrës së vet ta drejtoj moralin. 

          3). Intelekti kurrë nuk do të pranon se nga Krijuesi ynë, i Cili është e Vërteta 

Absolute, buron çfarëdo qoftë e keqe në këtë botë. Shkencëtarët, p.sh. do të thonë: “Ne 

veprojmë sipas argumenteve dhe nëse dikush na sjell ndonjë argument të kundërt me 

pikpamjet tona, ne do të përpiqemi t’i japim përgjigje se përse mendojmë ashtu siç 

mendojmë. Po nëse Zoti ynë është i bukur, atëherë edhe atë që Ai e ka krijuar është e 

bukur”. 

          “Përqëndro vetveten tënde sinqerisht në fenë, i larguar prej çdo të kote, (e ajo fe), 

feja e Allahut në të cilën i krijoi njerëzit, s’ka ndryshim (mos ndryshoni) të asaj 

natyrshmërie të krijuar nga Allahu, ajo është feja e drejtë por shumica e njerëzve nuk e 

dinë”.(Er-Rum, 30). 

          Në këtë ajet përdoret thënia (shprehja) “dini-hanif”, lloj i veçantë i krijimit, dhe 

fitreti i njeriut është krijuar sipas këtij shembulli të krijuar nga Zoti. Ajeti më tutje thotë 

se nuk ka mëdyshje të njeriut sipas fitretit të tij. E cili është shembulli sipas të cilit është 

krijuar njeriu? Sipas Kur’anit Famëlartë, kjo është prirja e njeriut dejt Teëhidit dhe 

nevojave më të larta të kornizave të moralit. 

          Imam Aliu a.s. në “Nehxhul-Belâga”-(“Shtegu i Elokuencës”) thotë: “Qëllimi i 

pejgamberëve është gjithsesi zhvillimi i intelektit hulumtues”. Pejgamberi, Muhammedi 

s.a.v.s. thotë: “Xhenneti dhe dëshira për të është rezultat i intelektit”. Nga ajo që gjer 

tani theksuam, mund të konkludojmë: 

          1). Prirja e njeriut drejt Teëhidit është e ngulitur në natyrën e tij dhe me 

ndërmjetësimin e fitretit ai aspiron Krijuesin; 

          2). Nëse fitreti edukohet (mirëmbahet), njeriu me këtë do t’i fitoj disa cilësi (sifate) 

të Krijuesit, p.sh. rahmanijjetin (mëshirshmërinë), adaletin (drejtësinë) etj.;dhe: 

          3). Misioni i pejgamberit është ngjallja e këtyre cilësive dhe nxitja e njeriut për 

kryerjen e detyrave. 

          Ndaj edhe Allahu xh.sh. thotë: “Kush vjen me një (punë) të mirë, ai (në Ditën e 

Gjykimit) shpërblehet dhjetë fish…”(El-En’amë, 160), që tregon lidhjen e fitretit me 

Krijuesin. Përveç kësaj, kjo nuk është pasoja e vetme e veprës së mirë. Gjithë kjo 

vërteton se njeriu lëviz bashkë me Universin; ai (njeriu) është në harmoni me të gjitha 

krijesat, kurse mëkati e prish këtë harmoni dhe ai është sikur notimi në shtratin e lumit. 

Për këtë shkak, Aliu a.s. thotë: “Dobësitë dhe epshet janë grumbulluar rreth Zjarrit”. 

Xhehennemi nuk u ofron asgjë tjetër pasuesve të tij përveç gënjeshtrës, mashtrimit, për 

dallim nga Xhenneti i cili nuk ofron kurrfarë mashtrimi, përkundrazi. 
 

 

Prirja drejt fesë gjendet në vetë qenien njerëzore 

 
          Prirja drejt fesë gjendet në vetë dhâtin-qenien njerëzore. Meqë Zoti është 

Bukuria dhe e Mira Absolute, për rrjedhojë edhe njeriu është i prirur drejt të bukurës dhe 

të mirës. Tani mund të shtrohet pyetja: “Nëse prirja drejt fesë gjendet në dhâtin-qenien e 

njeriut dhe nëse njeriu aspiron të bukurën, atëherë cili është qëllimi i Shpalljes (Vahjit) 

dhe Sheriatit?” Përgjigj-ja do të ishte: “Qëllimi i Sheriatit dhe Shpalljes së Kur’anit-

është tërheqja e vëmendjes së njeriut për veten e tij, motivimi i tij dhe ndezja e 



shkëndijës-e cila veçmë është rrënjosur në qenien e tij. Prandaj këtu është Sheriati që t’i 

eliminoj pengesat në aktivizimin e kësaj natyre të njeriut”. 

          P.sh. nëse e dijmë se ndër tokë gjendet një burim uji, do të shërbehemi me 

maqineritë e ndryshme ta nxjerrim ujin, ngase vetë uji nuk mundet të del. Ngjashëm me 

këtë, Sheriati është sikur kompresori i cili lëviz, shpon dhe nxjerr shkëndijën e brumosur 

të fesë tek ne. 

          Al-lame Tabatabai thotë: “Sheriati është pasqyrë në të cilën shikohemi për t’u 

njohur me vetveten. Kjo pasqyrë thotë: O njeri, ti je ky!” 

          “Përqëndro vetveten tënde sinqerisht në fenë, i larguar prej çdo të kote (e ajo fe), 

feja e Allahut në të cilën i krijoi njerëzit..”(Er-Rum, 30); (Feja e vërtetë e cila është 

formula e krijimit tënd-feja jote, pikërisht ky je ti). 

          Ky është sekreti i përputhshmërisë së parimeve islame me natyrën njerëzore. 

Mbase është e tepërt të flitet mbi atë se si parimet islame i përgjigjen natyrës së njeriut, 

kur që të dyja janë manifestim i të njëjtës qenie. Fitreti-insân është e njëjtë me dini-

hanif (natyra e njeriut është ekuivalente me fenë e vërtetë). Prirjen e njeriut drejt fesë 

asgjë nuk e ka imponuar (detyruar, obliguar)-kjo është nderi i njeriut dhe shenjë e virtytit 

të tij. 

          Po qe se intelekti i njeriut do të ishte i shëndoshë, i panjollosur, dhe kur nuk do të 

lejonte që në të-të mblidhen papastërtitë, do të pranonte domosdoshmërinë e dërgimit të 

Shpalljes dhe të Pejgamberit, ashtu siç ka treguar Ibni Sina (Avicena): “Intelekti i n 

jeriut, sado që të jetë i aftë, nuk është në gjendje t’i eliminoj të gjitha pengesat në 

rrugën e njeriut, ndaj edhe nga këtu buron nevoja për Shpalljen. Vetëm ato dy pjesë të 

së njëjtës tërësi, munden-duke e plotësuar njëra-tjetrën, ta shpiejnë njeriun drejt 

cakut/synimit”. 

          Njeriu është në gjendje t’i njoh faktet, por në rrugën e afrimit drejt tyre, nuk 

mundet vetë t’i eliminoj të gjitha pengesat dhe t’i njohë tërë udhërrëfimet, ndaj edhe 

konkludon se pa udhërrëfyes nuk mundet të shkojë larg, ndërsa udhërrëfyesi i tij është 

gjithsesi pa fije dyshimi Pejgamberi s.a.v.s. Pra, intelekti na tregon mbi 

domosdoshmërinë e prezencës së Pejgamberit s.a.v.s. në shoqëri. 

          “E ata, të cilët luftuan për hir Tonë,(për hir Tonin, përkatësisht synim i të cilit jam 

Unë) Ne me siguri do t’i orientojmë rrugës për te Ne, (kjo rrugë nuk është diku jashtë, 

por gjendet tek vetë njeriu dhe nuk është rrugë qiellore) e nuk ka dyshim se Allahu është 

në krahun e bamirësve”.(El-Ankebutë, 69). 

          Ky bashkëudhëtim i Allahut me krijesat është dy llojësh: Ai është me të gjithë, e 

veçanërisht me ata të cilët janë muhsinë (vepërmirë). Pejgamberin s.a.v.s. e kanë pyetur: 

“Kush janë muhsinët? Ç’është ihsani? Çfarë d.t.th. ajo se Ai (Allahu) është në mënyrë të 

veçantë afër muhsinëve?”; Pejgamberi s.a.v.s. u përgjigj: “Ihsan-i është t’i falesh 

Allahut xh.sh. sikur je duke e parë, ngase edhe pse ti nuk e sheh, Ai me siguri të sheh 

ty!” 
          Sipas kësaj, kuptohet prania e dyanshme, ngase në të kundërtën, nëse ndonjëra anë 

do të mungonte, adhurimi (ibadeti) do të ishte i mangët. 

          Imam Xhader Sadiku a.s. thotë: “Kënaqësia e bashkëbisedimit me Allahun e 

LartMadhëruar i fshin të gjitha vështirësitë dhe mundimet”. 

          Në Iran është bërë traditë që të festohet hyrja e fëmijëve në teklif (pjekjen fetare, 

adoleshencë, pubertet), kurse i pari që veproi kështu ishte Seid ibn Tausi. Kur e pyetën 



përse veproi kështu, ai u përgjigj: “Nga kjo ditë u bëra bashkbisedues, ngase gjer tani 

isha fëmijë dhe këtë nder dëshiroja ta ndaj edhe me të tjerët”. 

          Prandaj, kur i lexojmë duatë dhe hadithet e Pejgamberit s.a.v.s. dhe Imamëve a.s. të 

cilat flasin mbi adhurimet (ibadetet) e tyre, në to do të shohim thellësinë dhe bukurinë, e 

tërë kjo-ngase ata (alejhimusselam) me çdo hap dhe lëvizje në adhurime shndërroheshin 

gjithnjë më të bukur dhe të lartësuar, dhe çdo hap ua shfaqte të vërtetën e re, dhe gjithë 

kjo për shkak se vetveten e tyre në adhurim e shihnin të bukur, ndërsa njeriu është i 

kënaqur kur është i bukur. 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

II 

 

KRITERIUMET ME NDIHMËN E TË CILAVE E 

PËRCAKTOJMË SE CILA VEPËR ËSHTË E 

MORALSHME E CILA NUK ËSHTË 

 

 
           Çdo nocion e ka manifestimin e tij në botën e jashtme. Kur bëjmë fjalë për 

kategoritë morale, siç janë: Drejtësia, mëshira, barazia etj.;-parashtrohet pyetja: A thua 

ato vërtetë ekzistojnë në botën e jashtme-botën e dukshme. Në lidhje me këtë ekzistojnë 

dy mendime: 

          1. Ekzistojnë vetëm në fushën e mendimit dhe nuk kanë manifestime të jashtme 

(teza e I ); 

          2. Ato janë realitete në botën e jahtme dhe aty ku kanë manifestimet e tyre. 

          Ithtarëve të qëndrimit të dytë mund t’ju parashtrohet pyetja: “Nëse kategoritë 

morale kanë manifestim në botën e jashtme, atëherë ku janë ato manifestime? Ku janë 

shembujt e shfaqjes së drejtësisë, ndershmërisë etj?” 

          Në përgjigjen e kësaj pyetjeje-formohen dy drejtime: 

          A). Këto manifestime hasen në natyrë e cila na rrethon dhe janë të ngjitura në të 

(teza e II); dhe: 

          B). Kategoritë morale janë mbi natyrën, në botën metafizike, botën jomateriale 

(teza e III). 



         Teza e I ështe mësimi i moralistëve perëndimorë, themelues i së cilës është Dejvid 

Hjumi. Ai thotë se nocionet morale janë vetëm shaka, të cilat nuk kanë domethëniet e 

tyre dhe se ata nuk flasin mbi ndonjë realitet. Këtë mësim e pranoi edhe pasardhësi i tij 

Muri (Moore). 

          Në kuadër të tezës së II ekzistojnë mendime të ndryshme: 

          1). Gjithçka që njeriut i sjell kënaqësi dhe e kënaq është e mirë, kurse e kundërta 

është e keqe. Themelues i kësaj teorie hedoniste është nxënësi i Sokratit, Aristipusi i 

cili thotë: “Kënaqësia është jehonë (eho) e natyrës dhe e mirë është gjithë ajo që na sjell 

kënaqësi”. 

          2). Epikuri i kritikoi pikpamjet e këtilla, përveç që ia shtoi edhe nocionin e 

intelektit njerëzor: “E mirë është gjithçka që sjell kënaqësi të përhershme, nuk sjell 

dhimbje dhe të cilën e miraton intelekti, kurse gjithçka e kundërt me këtë-është e keqe”. 

Ai (Epikuri) kënaqësitë i ndan në tri lloje: 

          a). Kënaqësitë natyrore të domosdoshme të cilat pa përjashtim janë morale ( fjetja, 

ushqimi etj.); 

          b). Kënaqësitë natyrore jo të domosdoshme (marrëdhëniet e burrit dhe të gruas), 

për të cilat pohon se janë morale nëse i shfryejmë me masë, ndërsa të pamoralshme janë 

nëse në to e teprojmë. Kështu që abstenimi është e kundërta e natyrës-ndaj është e 

pamoralshme, e gjithashtu meqë të tepruarit sjell vështirësi-gjithashtu është e 

jomoralshme; dhe: 

          c). As ato natyrore, as ato të domosdoshme (fama, pasuria etj.)- që të dyja janë të 

jomoralshme. 

          3). John Stuart Milli dhe Jeremy Benthami gjithashtu e pranojnë kënaqësinë si 

masë dhe epikurantizmit i kanë dhënë karakter shoqëror: “Vepra morale është ajo që 

njeriu i kontribuon shoqërisë (utilitarizmi)”. 

          4). Grupi tjetër pohon se nuk është e domosdoshme që diçka të sjell dobi dhe 

kënaqësi, por është kriteri shtesë që ajo duhet të jetë product i emocioneve, ndaj edhe 

thonë se vepra është e moralshme-vetëm kur është product i emocioneve. Kjo teori 

përgjithësisht është pranuar në Evropë. Ithtarë të këasj teorie janë Arthur Shopenhaueri 

dhe August Comte, të cilët thonë: “E moralshme është ajo që është vepruar dhe është 

nxitur përmes emocioneve (voluntarizmi)”. 

          5). Fridrih Niçeja pohon se matës i gjithçkaje është fuqia, feja është product i 

imagjinatës së masave të dobëta (e kundërta e marksizmit-sipas së cilit “feja është opium 

për popullin”.) 

          6). Mësimi i Karl Marksit mbi moralin thotë se nuk mundemi aq thjeshtë të themi 

se çfarë është e moralshme dhe çfarë nuk është. Së pari duhet të flasim mbi parimet dhe 

më pas të japim përgjigje. Mësimi i Marksit mbi moralin është në përputhje me 

materializmin-dialektik. Meqë sipas këasj teorie ndryshimet janë të përhershme-ndaj 

edhe nuk ekzistojnë as parime të përhershme. Në pyetjen se e vërteta a është e mirë, ai 

(Marksi) do të përgjigjej: “Varet nga koha dhe hapësira”.; Pra, morali-sipas tij është gjë 

relative. 

          7). Mësimi i Kantit i hedh poshtë të gjitha pikpamjet e dhëna gjer më tani (të 

theksuara më sipër). Për Kantin, që diçka të jëtë e moralshme, duhet të plotësoj shumë 

kritere:  

          a). Duhet të buroj nga vullneti i kryerësit (gjithçka që imponohet nuk mundet të 

konsiderohet e moralshme); 



          b). Duhet që për njeriun të thotë përmbushje e obligimeve (nëse mendon se këtë e 

ka obligim); dhe: 

          c). Duhet të jetë në përputhje me intelektin; dhe: 

          ç). Nuk duhet të jetë product i epsheve dhe ndjenjave emocionale personale. 

          Sikur ta pyesnim Kantin: “Dashuria e nënës ndaj fëmijës a është morale?”- Kanti 

do të përgjigjej se është e jomoralshme-ngase është produkt i emocionve!!! 

          Kur shehid Mutahhari flet mbi moralin e Kantit, ai thotë: “Le ta paramendojmë 

se një njeri e ndjek/pason një tjetër njeri dhe dëshiron ta mbyt bigajri-hak (pa kurrfarë 

faji), ndërsa ne e shohim se ku është fshehur ai që ik. Nëse vrasësi neve do të na pyeste 

“Ku është filan personi?”- sipas Kantit si do të ishte e moralshme të përgjigjemi?” 
Kanti nuk jep përgjigje në këtë pyetje. Ndaj, shehid Mutahhari më tej thotë: “Kushdo që 

largohet nga Shpallja e Zotit, sa do që të jetë inteligjent, mësimi i tij do të jetë përplot 

kontradikta dhe do të vërtitet paskajshmërisht në vorbullën e pyetjeve-në të cilat nuk do 

mundet të gjendet përgjigje”. 

 

 

 

 

 

 

 

ÇFARË THOTË KUR’ANI MBI KËTO KRITERE 
 

          Çfarë thotë Kur’ani mbi kriterin në bazë të të cilit konkludojmë se nëse ndonjë 

vepër është e moralshme apo nuk është? Sipas kur’anit nuk ka dyshim se përkryerja e 

njeriut varet nga afërsia e Zotit. Rruga e cila njeriun e shpie afër Zotit-është gjithsesi 

rruga e adhurimit-ibadetit. 

          Në lidhje me tezën e I mbi përkryerjen e njeriut, Kur’ani thotë se caku it ë gjitha 

vështirësive dhe përpjekjeve të cilat njeriu i duron dhe mban mbi supe në jetë- është 

gjithsesi afrimi i tij drejt Zotit të vet. D.t.th. të gjithë njerëzit janë përmbledhur në dy 

grupe: Njërin do ta përfshij Mëshira, kurse tjetrin do ta përfshij dënimi. 

          Në ajetet 54 dhe 55 të sures El-Kamer thuhet: “Është e vërtetë se se muttekinët (të 

devotshmit) do të jenë në xhennete e në lumenj. Në një vend të kënaqshëm, te Sunduesi 

i Plotfuqishëm (te Allahu)”. 

          Këtu duhet ta definojmë afërsinë e Zotit. Shikuar racionalisht, nocioni i afërsisë 

posedon katër manifestime: 

          1.Afërsia hapësinore (ku masë është hapësira dhe sasia e saj)-kur, p.sh. dy lëndë i 

krahasojmë me të tretën, dhe themi se  epara në hapësirë është më afër të tretës se sa të 

dytës; 

          2.Afërsia kohore-kur p.sh. themi se ai që ka jetuar në shekullin e 6 të erës sonë, 

është simbas kohës më afër Pejgamberit s.a.v.s.- se sa ne që jetojmë në shekullin 21; 

          3.Afërsia e marrëveshjes ose e imponuar (varet nga marrëveshja e njerëzve)- p.sh. 

ministri është më afër presidentit të shtetit se sa kryetari i bashkisë; dhe: 

          4.afërsia esenciale (hakiki) dhe e vërtetë- afërsia ku ai i cili aspiron cilësitë e tjetrit 

dhe pot ë njëjtat i manifeston në veten e vet; pra, sa më shumë që ka cilësi të atij që e 



don-aq më i afërt do t’i jetë. P.sh. student ii mjekësisë është më afër mjekut se sa një 

gjimnazist. 

          Këtu mund të ketë vërejtje se përsëri bëhet fjalë mbi largësinë kohore, ngase 

studenti ka kaluar më shumë kohë në shkollë se sa gjimnazisti. Përgjigj-ja ndaj kësaj do 

të ishte: Dikush mundet të shkoj 20 vjet në shkollë, e në vetvete të mos manifestoj asnjë 

cilësi të mjekut dhe fare të mos i afrohet atij, pra mjekut. 

          Këto janë katër lloje të afërsive të cilat mundemi t’i kuptojmë. Për cilën nga këto 

afërsi flasim- kur mendojmë në afërsinë e Zotit? Qartë është se këtu nuk mund të jetë 

fjala mbi afërsinë hapësinore dhe kohore. Përse? Sepse për këtë afërsi mundemi të flasim 

vetëm kur janë në pyetje dy qenie të kufizuara me kohën dhe hapësirën, d.t.th. trupa 

lëndorë, e meqë Zoti nuk është qenie lëndore, as që mund të bëhet fjalë mbi këto dy afërsi. 

Ai (Alahu) është jashtë kohës dhe hapësirës, ngase Vetë Ai i ka krijuar këto të dyja (pra, 

kohën dhe hapësirën) ndaj edhe nuk mund të varet nga to e as që të kufizohet me to, 

sepse asnjëherë krijuesi i veprës-nuk mundet t’i nënshtrohet veprës që e krijon. 

          As lloji i tretë i afërsisë, a ii marrëveshjes, nuk mund të jetë matëse, ngase matje e 

sjell bashkësia (e cila bën marrëveshje), e bashkësia, megjithatë është pjesë e Krijimit të 

Zotit, ndaj mu për këtë ajo nuk mundet të jetë autore e normës sipas  së cilës matet afërsia 

e Zotit. Bashkësia njerëzore nuk është ngaherë, e as që është e amshueshme-ngase ka 

ekzistuar një periudhë kohore kur njeriu fare nuk ka ekzistuar, ndërsa Kur’ani thotë se do 

të vijë koha e zhdukjes së shoqërisë njerëzore-ku do të zhduken të gjitha ekzistencat, 

madje edhe lidhja e qenieve me Krijuesin e LartMadhëruar. 

          Me këtë treguam se afërsia e Zotit nuk mundet të jetë njëra nga këto katër afërsitë, 

nda na mbetet e pesta. Në bazë të këtij definicioni, fuhet të gjurmojmë mbi mënyrat e 

manifestimeve të cilësive (sifateve) të Zotit në vetveten tonë-ngase kjo është mënyrë e 

afrimit te Zoti. Duke e analizuar Kur’anin Famëlartë dhe Hadithin e Resulullahut s.a.v.s.- 

duhet t’i gjejmë rrugët e kësaj vërtetësie. Plotësisht është e qartë se me kryerjen e veprave 

të urdhëruara dhe largimin nga haramet-vendoset lidhje e veçantë në mes të njeriut dhe 

Zotit. 

          “Thuaj: “Unë jam vetëm njeri, sikurse edhe ju, mua më shpallet se vetëm një Zot 

është Zoti juaj, e kush është që e shpreson takimin e Zotit të vet, le të bëjë vepër të mirë, 

e në adhurimin ndaj Zotit të tij të mos përziej askë”.(El-Kehf, 110). 

          Në përputhje me këtë ajet është edhe hadithi i Pejgamberit s.a.v.s. në të cilin 

thuhet: “Furnizoni vetveten me moralin e Zotit!”-d.t.th. manifestoni në veten tuaj 

cilësitë e Allahut: Bëhuni edhe ju të mëshirshëm sikur që është Ai, falni edhe ju-ashtu siç 

falë Ai, etj. Në suren El-Kehf, rrëfehet për Musain dhe Hidrin: 

          “Dhe e gjetën një nga robtë Tanë, të cilit i kemi dhuruar mëshirë nga ana Jonë 

dhe e kemi mësuar me nje dituri të posaçme nga Ne”.(El-Kehf, 65). 

          Nga kjo konkludojmë se për njeriun i cili jeton në këtë botë materiale është e 

mundshme që për mësues ta ketë vetëm Allahun xh.sh., Musa a.s. e pyeti: 

          “Atij (Hidrit, njeriut të mirë e të dijshëm) Musai i tha: “A pranon të vij me ty, që 

të më mësosh nga ajo që je i mësuar (i dhuruar) ti: Dituri të drejtë e të vërtetë?” Ai 

(Hidri) tha: “Sigurisht, ti nuk do të mund të kesh durim me mua”.(El-Kehf, 66-67). 

          E në qoftë se Musai a.s. do të ishte i durueshëm dhe nëse do të shërbehej me këtë 

dituri, atëhere perdet do të hapeshin. 

          Mund të parashtrohet pyetja se çfarë lidhje kjo ka me temën tonë, ngase këtu bëhet 

fjalë për të zgjedhurit e Allahut dhe ajo u përket atyre, e jo neve. Kur’ani përgjigjet se kjo 



nuk është e rezervuar vetëm për ata, përkatësisht për një grup të caktuar njerëzish. Le ta 

përkujtojmë thënien e Kur’anit mbi Miraxhin: 

          “Pa të meta është LartMadhëria e Atij që robin e Vet e kaloi në një pjesë të natës 

prej Mesxhidi-Haramit (prej Qabesë) gjer në Mesxhidi-Aksa (Bejti-Mukaddes), 

rrethinën e së cilës Ne e kemi bekuar, (ia bëmë këtë udhëtim) për t’ia treguar atij disa 

nga argumentet Tona. Vërtet, Ai është dëgjuesi (i fjalëve të Muhammedit), pamësi (i 

punëve të Muhammedit)”.(El-Israë, 1). Fund ii ajeti tregon mbi domethënien e Miraxhit: 

“…për t’ia treguar atij disa nga argumentet Tona….”; ndërsa në një vend tjetër në 

Kur’an thuhet se Pejgamberi s.a.v.s. qartë sheh: 

          “Zemra nuk e mohoi atë që e pa (me sy)”; dhe në ajetin vijues: “A poi  bëni 

polemikë atij për atë që e ka parë?”(En-Nexhm, 11-12). 

          Nga kjo qartë vërejmë se rezultat i Miraxhit është pamja e shenjave të Allahut 

xh.sh., kurse në një hadith Muhammedi s.a.v.s. thotë: “Namazi është Miraxhi i 

besimtarit”., ndaj përse këto ajete të mos të na drejtohen dhe flasin edhe neve? 

 

 

 

 

 

 

Dy karakteristikat themelore të Miraxhit të Pejgamberit s.a.v.s. 

 
1. Udhëtimi nga Mesxhidi-Harami në Mesxhidi-Aksa; dhe: 

 2. Shqyrtimi i shenjave. 

          Besimtarët nuk mund ta arrijnë privilegjin e parë, por prandaj munden ta arrijnë të 

dytin. Miraxhi i Pejgamberit s.a.v.s. dhe miraxhi i besimtarit janë të njëjtë për nga natyra, 

por ama jo edhe për nga intenziteti. Besimtari mundet ta arrij gradën nga ku mund t’i 

shoh shenjat e Allahut. Kurse ai që ka qenë në Miraxh, padyshim që është më afër Zotit 

se sa ai që nuk ka qenë, ose ai që në namaz i sheh shenjat-është më afër Zotit se sa ai i cili 

nuk i sheh. Sa më shumë që namazi është i sinqertë (kryhet me përkushtim, devocion)- 

ajo largësi sa vjen e zvogëlohet, dhe kjo ndodh sepse njeriu në vetvete ngjall sa më 

shumë cilësi (sifate) të Zotit. 

          Në çfarë mënyre plotësohen shenjat e vërejtjes së gjurmëve të Zotit? Rezultatet e 

një vështrimi të këtillë i kthehen njeriut. Kjo nuk është një rrugëtim pa cak, që të shihet 

diçka dhe të kthehet me duar bosh, por ky shikim bëhet bashkëudhëtar dhe vëzhgues i tij-

me të cilat është në kontinuitet, po bile ia arrin që këtë gjendje të tij t’ua përcjell edhe të 

tjerëve. 

          Ai mbetet konstant në atë gjendje të vështrimit gjer aty ka mbërritur në Miraxh; 

trupi i tij kthehet, por shpirti dhe zemra mbeten, kurse në sytë e tij ndryshe sheh në botën 

për rreth tij. 

 

Domethënia esenciale e afërsisë së Allahut 

 



          Vetëm në botën tjetër (ahiret) do të arrihet afërsia e vërtetë ose largimi në mes të 

njeriut dhe Zotit, edhe pse atje nuk do të ketë as kohë, as hapësirë e as shoqëri. Nga ana 

tjetër, nuk është vetëm njeriu i afërt me Zotin, ngase gjithçka që krijon Ai është në të 

njëjtën largësi nga Ai, e ajo që nuk i përket vetëm njeriut, nuk mund të definohet nga an e 

shoqërisë. Pra, shoqëria nuk është vendim-marrëse në përcaktimin e asaj afërsie, ngase: 

“…Ne jemi më afër tij se damari (që i rrah) i qafës së tij”.(Kaf, 16); d.t.th. të gjithë 

njerëzve, si besimtarëve ashtu edhe atyre që nuk janë besimtarë. 

          Na është bërë e qartë se afërsia e Zotit-duhet të jetë afërsia esenciale, d.t.th. ajo 

afërsi ku njeriu në vetvete i ngjall sifatet e Zotit. Në Kur’anin Famëlartë rrëfehet mbi 

Sulejmanin a.s. dhe Belkisën: 

          “Ai (Sulejmani) tha: “O ju pari, cili prej jush do të më sjell fronin e saj, para se të 

më vijnë ata të dorëzuar?” Njëri prej xhinëve të vrazhdë (Ifriti) tha: “Unë do ta sjell atë 

ty, para se të ngritesh nga vendi yt, unë për të kam fuqi dhe jam i sigurt!” E ai i cili 

kishte dituri nga Libri tha: “Unë ta sjell atë ty sa çel e mbyll sytë (këtij i tha sille)”.(En-

Neml, 38-40)- dhe froni i Belkisës veçmë ishte aty. 

 

 

 

 

 

Porosia e ajeteve të cituara: 

 
         1. Në fillim të ajetit Sulejmani a.s. e definon fuqinë, dhe thuhet se ajo është dituria 

(jo kjo që ne elexojmë dhe shkruajmë, por tjetër-ajo dituri që njeriun mund ta shpiej në 

atë situatë që të mbizotëroj me natyrën); 

          2. Këto aftësi në popullin e Sulejmanit ishin gjëra fare normale, ngase thuhet: “Cili 

prej jush…”; që d.t.th. se mjaft nga ata ishin në gjendje ta bëjnë këtë, por, gjithashtu 

mund të konkludohet se kanë ekzistuar grada (derexhe) të ndryshme të diturisë. 

          3. Sulejmani nuk ia lejoi xhinit ta bëj këtë, ngase xhinët këtë aftësi e kanë nga vetë 

natyra e tyre. Ai dëshironte këtë ta bëj njeriu, ngase përmes kësaj donte të tregoj se njeriu, 

nëse i afrohet Zotit, mundet të jetë më i aftë se xhini. 

          Si mundemi të konkludojmë se këtë aftësi e ka arritur ai që kishte pjesë diturie nga 

Libri? Konkludojmë nga vetë ajeti, meqë xhini nuk shfaqi kurrfarë argumenti të aftësisë 

së vet, po përse edhe do të duhej ta shfaqte-kur kjo gjë për llojin e tij është gjë normale, 

kurse njeriu tha: “Unë ta sjell atë ty sa çel e mbyll sytë”. Më parë u dha argumenti i 

fuqisë që ai e arriti ngase posedonte “dituri nga Libri”. Duhet ta kemi parasysh se kjo 

dituri nga Libri nuk është e lidhur ekskluzivisht vetëm me të kaluarën, por është e 

amshueshme dhe e kapshme për të gjithë njerëzit dhe për të gjitha kohërat. 

          “E ata që mohuan thanë: “Ti nuk je i Dërguar!” Thuaj: “Mjafton që Allahu 

është dëshmitar midis meje dhe midis jush dhe (është dëshmitar) ai që ka njohuri të 

Librit (të Shpalljeve)”.(Er-Ra’d, 43). 

          Ashtu sikur në mes të Ifritit dhe ati që posedon pjesë të dijes nga Libri-ekziston 

dallim i madh, gjithashtu ekziston dallim i madh në mes të atij që posedon vetëm një 

pjesë të dijes nga Libri dhe atij që posedon dije të tërë Librit. 



 

 

                                                        

                                                       

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

PËRDORIMI I EMRAVE TË CAKTUAR TË ALLAHUT 

 
Kur në gjuhën arabe përdoret parashtesa “min”, atëherë ajo cakton pjesë të diçkaje, e 

në rastin tonë “pjesë të dijes së Librit”. Kurse përgjigj-ja në pyetjen si të arrihet deri tek 

kjo, në një farë mënyre të veçantë, dije mbi këtë na jep vetë Sulejmani a.s., i cili në 

vazhdim të ajetit 40 të sures En-Neml, thotë: “…Kjo është nga dhuntia e Zotit tim (e jo 

atij që e solli fronin) që të më sprovojë mua se a do ta falënderoj, apo mos do ta 

përbuz…” 

Sulejmani a.s. dëshironte të thotë se gjithë kjo është Fuqi e Zotit dhe tërë këto aftësi që i 

posedon njeriu nuk duhet t’ia rrisin mendjen-ngase gjithnjë duhet ditur se çdo fuqi është 

nga Allahu, kurse për të tillët i LartMadhëruari thotë: “Ata janë njerëz që nuk i pengon 

as tregtia e largët e as shitblerja në vend për ta përmendur Allahun…”(En-Nurë, 37). 

Ajo që Sulejmani a.s. e përdori Me Emrin e Allahut-Rabb-Edukues, Furnizues është 

argument direkt i edukimit të Zotit i atij që kishte/posedonte një pjesë të dijes nga Libri, e 

meqë Ai është Furnizuesi i LartMadhëruar i tërë Krijimit, nda edhe i gjithë njerëzve, dhe 

kjo mundësi e edukimit direkt u është lënë edhe të tjerëve. Ndaj, sipas kësaj secili që i 

nënshtrohet Edukatës së Allahut (terbijjetu), do të mund të mbizotëroj me kohën dhe 

hapësirën. 

Prandaj edhe në një hadith-kudsijj qëndron: “O robi Im, m’u fal Mua, që të të jap nga 

sifatet e Mia!” 

Allahu xh.sh. në Kur’anin Famëlartë thotë se disa pejgamberë i ka ngritur (me grada-

derexhe) mbi të tjerët, sepse ata i kanë robëruar Atij në një shkallë më të lartë se të tjerët. 



“Po ti, bëhu i durueshëm ndaj caktimit të Zotit tënd, e mos u bë si ai i peshkut në 

kohën kur pat thirrur (Zotin) dhe ishte i mllefosur. Sikur të mos i afrohej atij Mëshira 

nga Zoti i tij, do të hidhej në shkretëtirë i demoralizuar. Po Zoti i tij, e bëri atë të 

zgjedhur prej të mirëve”.(El-Kalem, 48-50). 

Këtu qartë vërehet përparësia e Muhammedit s.a.v.s. ndaj Junusit a.s. Junusi a.s. lejoi që 

ta kaploj mllefi-ndaj edhe ishte goditur nga mllefi i Allahut xh.sh. Por, përsëri Allahu 

xh.sh. e zgjodhi në bazë të asaj që kishte vepruar më herët dhe në bazë të adhurimeve të 

tij. Pra, ajo që njeriun e ngrit është robërimi ndaj Tij. 

Porosia tjetër e ajetit të sures En-Neml është se çdo cilësi e re dhe gradë e re në 

përkryerjen e njeriut-në fakt është Mëshirë nga Allahu xh.sh. por edhe sprovë: “…Kjo 

është nga dhuntia e Zotit tim që të më sprovojë mua se a do ta falënderoj, apo mos do 

ta përbuz…” Prandaj edhe çdo cilësi e dhuruar, njëkohësisht mund të jetë edhe sprovë që 

njeriun mund ta shpiej në humbje. 

Në suren El-Kasas flitet mbi Karunin dhe pasurinë e tij. Në pyetjen se prej kah gjithë kjo 

pasuri, Karuni u përgjigj: “Nga dhjetë gishtat e mi dhe dituria ime”. 

“E ai (Karuni) doli para popullit të vet me stolinë e vet, e ata që kishin synim jetën e 

kësaj bote thanë: “Ah, të kishim pasur edhe ne ashtu si është dhënë Karunit, vërtetë ai 

është fatbardhë!” E ata që ishin të zotët e diturisë thanë: “Të mjerët ju, shpërblimi i 

Allahut është shumë më i mirë për atë që besoi dhe bëri vepër të mirë, po atë nuk mund 

ta arrij kush përveç të durueshmëve!” Po Ne atë dhe pallatin e tij i shafruam në tokë 

dhe, veç Allahut nuk pati ndonjë që ta mbrojë e as vetë nuk pati mundësi të mbrohet. E 

ata që dje lakmonin të ishin në vendin e tij, filluan të thonë: “A nuk shihni se Allahu 

me të vërtetë i jep begati e komoditet atij që do nga robërit e vet, e edhe ia mungon atë 

atij që do, e sikur Allahu të mos bënte mëshirë ndaj nesh, do të na sharronte në tokë 

edhe neve; sa habi, se si jobesimtarët nuk gjejnë shpëtim!”(El-Kasas, 79-82). 

Në ajetin 54 të sures El-Kamer thuhet: 

“Është e vërtetë se të devotshmit (takvatë) do të jenë në xhennete e lumenj”. 

Këtu duhet të theksojmë se në mes veprave dhe kryerjes së tyre-ekziston një lidhje e cila 

iv ë në lidhshmëri njëra me tjetrën; p.sh. namazi nuk përqëndrohet vetëm në kryerjen e 

obligimit, por lë edhe gjurmë të tjera tek ne, kësisoj duke shkaktuar lifhje të vërtetë me 

Zotin: 

“O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikur që ishte obligim edhe i atyre që 

ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm”.(El-Bekare, 183). 

Edhe më tej, në ajetin 2 të sures Et-Talakë, thuhet: 

“…ai që i beson Allahut dhe Ditës së fundit, e kush iu përmbahet dispozitave të Allahut, 

atij Ai i hap rrugë”. 

Po kështu, në të njëjtën mënyrë flitet edhe në suren Ali-Imran mbi ata që nuk kanë 

kurrfarë frike, por që mbështeten vetëm tek Allahu xh.sjh. 

Tërë këto ajete tregojnë për lidhjen esenciale në mes të veprave dhe kryerjes, dhe 

tregojnë mbi atë se çdokush në Ditën e Gjykimit do të jetë mysafir i veprave të veta. Çdo 

person sjellja dhe veprimet e të cilit janë në pajtim me ligjin ku qëndron Krijimi i Allahut, 

do të përparoj rrugës drejt përkryerjes deri në synimin përfundimtar. Në Kur’anin 

Famëlartë thuhet: “Shembulli i atyre që veprojnë në rrugë të Allahut, është sikur 

shembulli i atij që mbjell farë që çel shtatë kallinj, dhe në çdo kallinj nga njëqind 

kokrra”; Ky shymëzim i veprave të njeriut zgjat amshueshmërisht deri në Ditën e 

Gjykimit, sikur ajo kokrra e parë e cila qysh në të korrurat e ardhshme do jepë 490.000 



kokrra. Shumëzimi i veprave të njeriut, i atyre të mirave-do të shkaktoj pikëllimin e 

besimtarit (muë’minit) dhe jobesimtarit (kafirit). Besimtari do të pikëllohet përse nuk ka 

bërë akoma më tepër vepra të mira, kurse jobesimtari përse fare nuk ka bërë asgjë të mirë. 

Allahu xh.sh. në Kur’anin Famëlartë thotë: “…Allahu ia shumëfishon (shpërblimin) atij 

që dëshiron, Allahu është Bujar i Madh, i di qëllimet”.(El-Bekare, 261). 

Në një transmetim përcillet se një njeri iu bashkangjit karvanit për të vajtur në haxhillëk, 

por në momentin e fundit hoqi dorë (ndërroi mendje nga shkuarja në haxhillëk)!!! Kur 

miqtë u kthyen nga haxhillëku, e pyetën: “Përse na gënjeve? Kur ti veçmë shkove në 

haxhillëk, përse nuk deshte që të vish me ne, kur ti ishe atje?! Njeriu i habitur iu përgjigj: 

“Njerëz, po çfarë po flisni kështu, unë fare nuk shkova në haxhillëk!?” Ata sërish i thanë: 

“Si nuk ishe, kur ne ty mjaft mirë të pamë atje në haxhillëk!” 

Vendosën të gjithë bashkë të shkojnë te Imami a.s. që ta zgjidhin këtë mosmarrëveshje. 

Imami e pyeti njeriu se për çfarë shkaku në momentin e fundit ndërroi mendje dhe nuk 

vajti në haxhillëk? Njeriu iu përgjigj: “Para se të nisesha, takova një grua që mbante në 

dorë një pulë të ngordhur. E pyeta se për çfarë i vyen ajo pulë e ngordhur?Ajo nuk donte 

të më përgjigjej, mirëpo pas insistimit tim të madh, ajo më tha se me të (pulën e 

ngordhur) dëshiron ta ushqej burrin e saj të sëmurë Sejjidin (që ishte pasrdhës i 

Familjes së Pejgamberit s.a.v.s.) dhe fëmijët e saj, ndaj mendonte se, edhe pse pula ishte 

e ngordhur, meqë nuk kishin rrugëdalje tjetër, lejojet që ta hanë të ngordhur. Unë, 

atëherë, një çikëz u mendova, pastaj futa dorën në xhep dhe ia dhashë tërë paratë që i 

kisha për në haxhillëk, që kësisoj me to t’ia ushqej familjen asaj”. “E po, ja përse miqtë e 

tu të kanë parë në haxhillëk. Edhe pse ti nuk e din se ke qenë atje. Allahu e ka dërguar 

një melaqe në fizionominë tënde, që për çdo vit deri në Ditën e Gjykimit, ta kryej 

haxhillëkun për ty”-iu përgjigj Imami a.s. 

Veprat tona të mira në këtë botë kanë rezultate d.t.th. japin frute, kurse këto frutë do t’i 

mbledhim/tubojmë  qysh në këtë botë. Pra, raporti vepër-rezultat i veprës, nuk është 

vetëm ai raport që ne e vërejmë në shikim të parë, përkundrazi është më i thellë… 

“Vërtet, Ne i ngjallim të vdekurit dhe i shkruajmë veprat; gjurmët e tyre dhe çdo gjë 

kemi regjistruar në Librin e Ruajtur (Levhi-Mahfudh)”.(Jasinë, 12). 

Ngase Allahu xh.sh. thotë se çdo popull në Ditën e Gjykimit do të vij me Imamin e vet, i 

cili do të dëshmoj mbi veprat e tyre. Kurse ai që vepron në kundërshtim me të vërtetën, 

veprat e tyre humbasin lidhjen me Allahun xh.sh. ndaj edhe nuk mund të shumëzohen. 

“Sot shpërblehet secili njeri me atë që ka vepruar. Sot nuk ka padrejtësi, Allahu 

llogarit shpejt”.(Gafir, 17). 

S’do mend, ai që kryen ndonjë vepër të keqe- e cila shërben si shembull, dhe kush bën që 

ajo të merret/pasohet nga të tjerët, gjithsesi do të dënohet për këtë vepër si dhe për 

gabimet e atyre që vazhdojnë më pas t’i përhapin dhe kryejnë edhe pas tij. 

Ndaj edhe Pejgamberi s.a.v.s. thotë: “Kush e ngjall një sunnet të bukur, do të ketë 

shpërblim deri në Ditën e Gjykimit, dhe kushdo që vendos (sjell) ndonjë të keqe-do të 

ketë dënim (do të dënohet) deri në Ditën e Gjykimit”. 

 

Transaksioni i Allahut me vetë ne 

 



Kur Allahu xh.sh. në Kur’anin famëlartë thotë se 700 herë (7 kallinj, në secilin nga 100 

kokrra) do të zmadhohen veprat tona, a thua kjo i përket vetëm veprave tona apo edhe 

vetë neve? Njeriu është shkaktari i veprës së mirë dhe çdo vepër e kryen vetë ai. 

          “Allahu bleu prej besimtarëve shpirtërat dhe pasurinë e tyre me Xhennet…”(Et-

Teëbe, 111). 

          “Ka nga njerëzit, i cili për hir të Allahut e flijon vetveten, e edhe Allahu është 

shumë i Mëshirshëm për robtë e Vet”.(El-Bekare, 207). 

          Nëse Allahu xh.sh. në këtë mënyrë bën transaksion me veprën, atëherë me siguri 

do të bëj të njëjtin transaksion edhe me vetë njeriun. Kush kryen vepër të mirë (p.sh. 

dhuron diçka), fiton 700 herë shpërblim më të madh, e kush e shet (flijon, sakrifikon) 

shpirtin e vet, allahu atij 700 herë ia shumëfishon shpërblimin (sevapin).  

          Kështu, në Kur’an për Ibrahimin a.s. thuhet: 

          “Vërtet, Ibrahimi ka qenë shembëlltyrë e të mirave, adhurues i Allahut, besimtar 

i drejtë dhe nuk ka qenë nga idhujtarët”.(En-Nahl, 120). 

          Pra, shpirtërat, siç tregon edhe ky shembull, mund të shpërblehen 700 herë e më 

shumë të shumëfishohen. 

          Kur’ani porosit: “O ju që besuat, ruajeni veten tuaj (‘alejkum-enfusekum)!; e nëse 

këtë e bëni: “Nuk ju dëmton juve jeni në rrugë të drejtë…”(El-Maide, 105);- ngase 

Sheriati dhe intelekti kërkojnë që përpara pastrimit të veprave, së pari duhet të pastrohet 

shpirti. Ndaj edhe Pejgamberi s.a.v.s. thotë: “Kush e udhëzon dikë për një vepër të mirë, 

atij i shkruhet sevap”. 

          Pejgamberi s.a.v.s. gjithashtu thotë: “Unë jam frut i duasë (lutjes) së Ibrahimit”. 

Nga kjo mund të konkludohet se Ibrahimi a.s. do të jetë pjesmarrës në të gjitha veprat e 

mira të muslimanëve, ndërsa në një gradë të tillë mbërriti-për shkak se pas urdhërit: 

Eslim! (Nënshtrohu!), tha: “Eslemtu li Rabbil-Alemin!” (“I nënshtrohem Zotit të 

botërave!”) Sipas kësaj, nëse e pastrojmë shpirtin tonë, çdo vepër e jona do të jetë e 

pastër. Në Kur’anin Famëlartë lexojmë: “Kush vjen me një (punë) të mirë, ai (në Ditën e 

Gjykimit) shpërblehet dhjetë fish, e kush vjen me (vepër) të keqe, ai ndëshkohet vetëm 

për të. Atyre nuk u bëhet e padrejtë”.(El-En’amë, 160). 

          Gjithashtu transmetohet se Pejgamberi s.a.v.s. ka thnë: “Nëse ndokush i frikësohet 

Allahut, tërë bota i frikësohet atij!” 

          Prandaj edhe për Ibrahimin a.s. thuhet se ka qenë sikur një popull (ummet) i tërë. 

          Imam Homeini e kishte zakon shpesh të thoshte: “Vallahi-sikur tërë bota të ngritet 

kundër kësaj feje (Islamit), unë do ta mbroj atë!”; kjo ngase ai ishte sikur një ummet. 

Ndërsa Prijësi i besimtarëve, Imam Aliu a.s. ngjashëm me këtë thotë: “Kush hyn në 

shtegun e Krijuesit, Ai ia zmadhon, e kush devijon nga ky shteg-mbetet verëm një njeri. 

Andaj, merre Zotin tënd me vete!” 

         Nga këto ajete dhe transmetime vërehet se njeriu mund të shndërrohet në 

manifestim të sifateve të Zotit, ndaj edhe Ai ia  zmadhon aftësitë. Bëhet p.sh. i 

mëshirshëm sikur njerëzimi, i guximshëm si tërë ummeti etj. Në të njëjtën mënyrë shpirti 

i Resulullahut s.a.v.s. është aq shumë i zgjeruar sa që ai përfshin tërë Krijimin e Krijuesit 

të LartMadhëruar. 

 

A është i ndryshueshëm morali i njeriut? 

 



          A është i ndryshueshëm morali i njeriut? Transmetohet se në lidhje me këtë 

pyetje Aristoteli dhe Platoni kishin mendime të ndryshme. Ç’është e vërteta, Aristoteli 

pohoi se morali është çështje e shprehisë dhe si i tillë mundet edhe të ndryshohet, 

përderisa Platoni moralin e ndante në natyror (të lindur) dhe të fituar. Ebu Nassr 

Farabiu, filozofi i njohur musliman, për këtë flet në librin e tij “Ballafaqimi i 

mendimeve të dy të urtëve”; ku mes tjerash thotë se sipas Platonit morali natyror si pjesë 

e qenies njerëzore-është i pandryshueshëm, kurse ai i fituari i ndryshueshëm. 

          Disa dijetarë më vonë kanë pohuar se Platoni nuk ka menduar mbi pamundësinë 

normative të rëndomtë. P.sh. është e natyrshme që lapsi të bjer nga tavolina kur e shtyjmë 

në këtë drejtim, por nuk është racionale që lapsi të mbetet në ajër-përveç nëse e tërheq 

ndonjë magnet. Pra, këta dijetarë thonë se Platoni ka dashur të thotë se morali natyror 

është i pandryshueshëm, por kjo nuk d.t.th. se ndryshimi është i pamundshëm. Nëse 

dikush e fiton ndonjë cilësi dhe ajo i bashkangjitet natyrës së saj-lëshimi i kësaj cilësie 

është sikur muë’xhizeja. Muë’xhizeja është diçka që rëndom është e pamundshme, por 

ama jo edhe racionalisht e pamundshme. 

          Saadi Shirazi në një tregim (hiqaje) thotë: “Edukimi i atij që nuk është i denjë 

për t’u edukuar është i vështirë, njësoj sikur të fusim arra në vezë dhe kështu, në këtë 

mënyrë t’i mbajmë në baraspeshë”. 

          Ndryshimi i moralit sipas dijetarëve mundet të jetë në formën e ngecjes, 

prapambetjes ose përparimit. 

          Ngecja është karakteristikë për botën materiale-botën e hapësirës dhe 

dimensioneve. Prapambeturia dhe përparimi, përkryerja dhe degradimi-janë 

karakteristika të botës shpirtërore. Kur njeriu vdes, trupi i tij shndërrohet në diçka tjetër, 

në ndonjë formë tjetër të materies (lule, ferra, etj.); (Këtu nuk është fjala për reinkarnimin, 

ngase reinkarnimi është besim i hinduizmit dhe kurrfarë baze nuk ka në fenë islame, por 

shndërrimi-është përmendur në mënyrë figurative, vërej. e përkth.) 

          Prapambetja përmendet në Kur’anin Famëlartë: 

          “S’ka dyshim munafikët do të jenë në shtresën më të ulët (në fund) të zjarrit dhe 

për ta nuk do të gjeshë mbrojtës”.(En-Nisaë, 145). 

          Këtu pra, flitet mbi të njëjtin jeri që Allahu e krijoi në formën më të bukur, por ai 

(njeriu) me vetë veprat e tij të shëmtuara- ia ka dhënë vetvetes vendin në fund të 

Xhehennemit. Ndaj edhe Pejgamberi s.a.v.s. thotë: “Disa njerëz do të ringjallen në atë 

formë- që majmuni dhe derri do të jenë bukurosha për të”. 

          Mbi përparimin flitet në fillim të sures El-Enfalë: 

          “E, besimtarë të vërtetë janë vetëm ata, të cilëve kur u përmendet Allahu u 

rrënqethen zemrat e tyre, të cilëve kur u lexohen ajetet e Tij u shtohet besimi, dhe që 

janë të mbështetur vetëm te Zoti i tyre. Dhe, të cilët falin (rregullisht) namazin dhe nga 

ajo, me çka Ne i furnizuam, ata japin. Të tillët janë besimtarë të vërtetë dhe për këtë 

kanë vende të larta te Zoti i tyre, kanë falje dhe kanë furnizim në mënyrë të ndershme”. 

(El-Enfalë, 2-4). 

          Njeriu ka mundësinë e rënies në fund të Xhehennemit, por ama mundet t’i arrijë 

edhe gradat më të larata. Në ajetin e mësipërm qëndron: “Të tillët janë besimtarë të 

vërtetë dhe për këtë kanë vende të larta te Zoti i tyre”. Ndonjëherë thuhet se vetë njeriu 

është grada (derexheja, masa e vleftës në bazë të së cilës krahasohen të tjerët), d.t.th. 

njeriu mund të jetë i drejtë, por mundet të jetë edhe vetë DREJTËSIA (si shembull i të 

tjerëve). 



          Për këtë flitet në ajetin vijues: 

          “A është i njëjtë ai që iu bind Allahut dhe kërkoi kënaqësinë e Tij, si ai që 

tërhoqi kundër vetes hidhërim të madh nga Allahu dhe e ardhmja e tij është 

Xhehennemi, që është përfundim shumë i keq? Ata kanë dallim tek Allahu, e Allahu 

sheh shumë mirë atë që veprojnë”.(Ali-Imran, 2-3). 

          Në disa transmetime qëndron se Allahu xh.sh. ka bërë që hidhërimi i Tij të 

manifestohet përmes hidhërimit të evlijave. Në këtë rast hidhërimi i evlijasë d.t.th. 

hidhërimi i Allahut xh.sh. Prandaj Pejgamberi s.a.v.s. thotë: “Vërtet hidhërimi i 

Fatimesë është hidhërimi i Allahut, ndërsa kënaqësia e saj-është kënaqësia e Tij”. 

          Disa njerëz mund të arrijnë atë gjendje ku ata vetë janë matës të virtyteve-ngase 

plotësisht i janë përkushtuar atyre virtyteve. Në suren El-Fatiha qëndron: “Udhëzona 

(përforcona) për në rrugën e drejtë!”; e në pyetjen se kush janë këta-përgjigjen na e jep 

vetë Kur’ani: “E kushdo që i bindet Allahut dhe të Dërguarit, të tillët do të jenë së 

bashku me ata që Allahu i shpërbleu: (me) pejgamberët, besnikët e dalluar, dëshmorët 

dhe më të mirët. Sa shokë të mirë janë ata!” (En-Nisaë, 69). 

          Veprat e Pejgamberit të Allahut-Muhammedit s.a.v.s. nuk do të peshohen në Ditën 

e Gjykimit, ngase vetë ai është matës dhe Rrugë e drejtë-në kuptimin më të plotë të kësaj 

fjale, kështu që nuk ka se me kë të krahasohet. 

 

Një nga argumentet e ndryshimit të moralit është prezenca e pejgamberëve të Zotit 

në shoqëri 

 

          Një nga argumentet e ndryshimit të moralit është prezenca e pejgamberëve të Zotit 

në shoqëri. Si mission i pejgamberllëkut theksohet pikërisht reforma morale dhe rilindja e 

shoërisë njerëzore, përkatësisht edukimi moral i njerëzve, moral ii të cilëve ka ardhur në 

pozitë jot ë volitshme. 

          Në pohimin e mësipërm mund të kemi vërejtje se nuk është tamam kështu, se nuk 

është e vërtetë se misioni dhe filozofia e pejgamberllëkut është rilindja morale e njerëzve, 

ngase kur Kur’ani flet mbi synimin dhe qëllimin e dërgimit të pejgamberëve, thekson 

katër gjëra, por askund nuk përmendet morali, porse të gjithë ato shkaqe janë në relacion 

me dijen/diturinë. Kështu, në ajetin 2 të sures El-Xhumua’h, thuhet: “Ai është që 

arabëve të pashkolluar u dërgoi Pejgamberin nga mesi i tyre edhe pse më parë ata 

ishin në një humbje të dukshme”. 

           Në Kur’an flitet se misioni i pejgamberllëkut është nxjerrja e njeriut nga burgu i 

paditurisë (xhahilijjetit) në dritën e diturisë dhe ngritjen e pendës së rrugës së zhvillimit 

të tij. Këtu sërish nuk haste në çështjen e moralit. Në Kur’an kemi shembuj ku thuhet se 

cilësitë e shpirtit të njeriut nuk janë të lehta për t’u ndryshuar. P.sh. ajeti 36 i sures Edh-

Dharijatë dhe ajeti 102 i sures El-A’rafë-flasin mbi vështirësitë e ndryshimit të moralit 

dhe cilësitë e shpirtit të njeriut: 

          “Po nuk gjetëm aty (te populli i Lutit) pos një shtëpie muslimane”; ose: “Ne te 

shumica e tyre nuk gjetëm zbatimin e premtimit, e gjetëm shumicën e tyre jashtë 

bindjes (respektit)”. 

          Mund të parashtrohet pytja : Nëse pejgamberët kanë ardhur të bëjnë rilindjen e 

morali (ahlak në gujën arabe), atëherë çfarë ka vepruar hazrei Nuhi a.s. i cili arriti të 

ndryshoj vetëm një familje të vetme?! Kur i shohim pejgambeët tjerë alejhimusselam 

shohim se në kohërat e tyre mjaft i vogël ishte numri i atyr që u nisën Rrugës së Drejtë 



dhe u bdeyshuan për të mirë…Atyre që përfaqësojnë një mendim të këtillë- këto ajete 

kur’anore janë argument të pohimeve të tyre. 

          Në përgjigjen ndaj kësaj vërejtjeje- mundemi të themi se një numër tejet i mad hi 

ajeteve kur’anore dhe haditheve pejgamberike e mohojnë një gjë të këtikkë. Në qoftë se 

vërejtjen e tyre do ta pranonim si të drejtë, konkludimi do të ishte se nga pejgamberët e 

Zotit nuk ka pasur kurrfarë dobie-nagse e kanë përhapur diturinë e cila nuk mundej të 

vihej në praktikë, përaktësisht të zbatohej/jetësohej; Pra, cili atëherë është qëllimi i 

diturisë që nuk sjell dobi praktike ose tek ai i cili e posedon nuk lë gjurmë? Një qëndrim i 

tillë rezulton nga mosnjohja e pejgamberëve dhe levizjeve të tyre të të mëdhaja. Ithtarët e 

këtij qëndrimi thonë se nuk ka dobi t’i dëgjosh apo t’i ndjekish pejgamberët, ngase nga 

një gjë e tillë nuk kanë dobi as individi e as shoqëria. 

          S’i të përgjigjemi në këto argumente, në të cilat thirret Kur’ani Famëlartë? Duke 

shqyrtuar ajetet-mund të mendohet se vërejtjet kanë kuptim. Por, a thua edhe një familje e 

vetme nuk është argument se ndryshimi është i mundshëm, sepse pasiqë ekziston një 

shembull i cili nuk e pohon rregullin, atëherë ai rregull nuk vlen? Nëse shumica e 

njerëzve janë të pranishëm, kjo d.t.th. se ata janë prishur me vullnetin e tyre dhe 

zgjedhjen që e kanë bërë vetë-ngase që nga lidja nuk kanë qenë të tillë. 

          Pra, nga këto ajete shihet se ndryshimi, sado qoftë a ii rëndë (vështirë), përsëri 

është i mundshëm, kurse shumica e njerëzve, nga tdhënia dhe dashuria pas kësaj bote, 

nuk e kanë pranuar Pejgamberin s.a.v.s. (njerëzit e këtillë mjerisht kanë poseduar ego të 

madhe, lidhje të forta pas pasurisë, burgosje të zemrës, etj.) 

 

 

Argumenti i dytë i ndryshimi të moralit: 

 
          Argumenti i dytë se morali njerëzor është i ndryshueshëm-është fakti që Allahu i 

LartMadhëruar të gjithë njerëzit në mënyrë të caktuar i ka obliguar të kryejnë detyrime të 

caktuara. Kjo është karakteristikë për secili njeri individualisht, në të gjitha periudhat 

kohore, hapësirat dhe gjatë gjithë jetës së tij-nga momenti i hyrjes në pubertet 

(adoleshencë). Po të mos ekziston mundësia e ndryshimit të cilësive të shpirtit të njeriut, 

atëherë as kjo kryerje e obligimeve-nuk do të kishte kurrfarë kuptimi. Sikur ndryshimi i 

moralit të jetë i pandryshueshëm, e pamundshme do të ishte që njeriu të arrij ndonjë dobi 

në kryerjen e obligimeve/detyrimeve. E pakapshme është që Zoti i LartMadhëruar, i Urti 

i Gjithëdijshmëm të obligoj pë diçka, realizimi is ë cilës nuk sjell dobi. 

          Këtu mund të na shfaqet një dilemë?! Në të vërtetë në ajetin e fundit (286) të sures 

El-Bekare thuhet:  

          “Allahu nuk e obligon asnjë njeri përtej mundësisë së tij, atij (njeriut) i takon ajo 

që fitoi dhe atij i bie ajo (e keqe) që e meritoi…”; dhe po në të njëjtin ajet më poshtë 

thuhet: “…Zoti ynë, mos na ngarko me atë për të cilën ne nuk kemi fuqi…” 

          Pra, nëse kemi thënë se Allahu xh.sh. kurrë nuk ia imponon njeriut atë që ai nuk 

mund ta mbajë, përse atëherë një fail e këtillë në Kur’an? Ekzistimi jësaj (falie) ose nuk 

ka kuptim, ose megjithatë është e mundshme që Allahu t’ua imponoj njerëzve diçka që 

ata nuk mund ta mbajnë, dhe përmes kësaj e lusim që neve të mos na ndoh kjo… 

          Përgjigj-ja e të ndjerit A-llame Tabatabai është: “Ekziston obligim primar dhe 

sekondar të cilin Allahu xh.sh. ia obligon njeriut. Obligimi primar është ajo që Allahu 



direkt ua ka obliguar njerëzve, kurse ai sekondar është rezultat i veprave të njeriut. 

Sipas kësaj, disa me veprat e veta, të cilat i kanë kryer sipas vullnetit të tyre të lirë-

ndonjëherë ia kanë imponuar vetvetes një obligim që nuk kanë qenë në gjendje ta 

kryejnë. Çdo kush që me vullnetin e vet vihet në gjendje të detyrueshme, nuk mund të 

konsiderohet nga dikush tjetër i detyruar për këtë (në këtë rast nga Zoti). Nëse dikush 

vet e zgjedh ndonjë rrugë, ajo rrugë domosdo do t’i imponoj disa obligime, ndaj për 

këtë nuk mund të themi se njeriu është i detyruar t’i kryej ato. Në ajetin e 

sipërpërmeëndur të sues El-Bekare, Allahut i drejtohet me fjalët Afuë (Ai që fal 

shumë!); Ëaë’fu anna!-Përse është zgjedhur pikërisht ky sifat? Kur njeriu bën ndonjë 

vepër, rezultatet e kësaj vepre i kthehen qysh në këtë botë.Kur bën mëkat, njeriu e din 

se, kur të merret vesh për këtë, do të përjetoj turp në shoqëri. Melaqet veprat e këtilla i 

ngritin, kurse i lëshojnë obligimet që janë rezultat i tyre. Këto obligime mund të jenë të 

tilla-që njeriu nuk është në gjendje t’i kryej. Për këtë edhe e lusim Allahun, në ajetin e 

fundit (286) të sures El-Bekare, me lutjen e cila ka mjaft domethënie: 

          “Zoti ynë, mos na ngarko me atë për të cilën ne nuk kemi fuqi! Na i shlyej 

mëkatet, na i mbulo të këqijat, na mëshiro. Ti je mbrojtësi ynë, na ndihmo kundër 

poullit zullumqar!” 

          Në Duanë e Kumejlit dhe hadithin e Pejgamberit s.a.v.s. e lusim Allahun të na i fal 

ato mëkate të cilat i prangisin duatë/lutjet. 

          Ebu Hamid Gazaliu, në veprën e tij “Ringjallja e diturive fetare”, flet mbi 

çështjen e ndryshueshmërisë së moralit dhe thotë se është e mundshme ndryshimi i 

hulkit-cilësisë së shpirtit të njeriut, kurse i pandryshueshëm është hâlku-Krijimi i 

Allahut. Këtu mendohet në ndërhyrjen në rrjedhën natyrore të ngjarjeve në Krijimin e 

Allahut, ndërsa kur përmendet mosndryshimi i krijimtarisë  së Allahut-mendohet në 

postulatet themelore mbi të cilat Krijimtaria qëndron. 

         Le të kujtojmë rrëfimin e Kur’anit mbi Ibrahimina.s. kur mbreti (Nemrudi) i tha: 

“Edhe unë jap jetë dhe vdekje. Ky njeri duhej të ekzekutohej, por unë e lirova, kurse ky 

tjetri duhej të lirohej, por unë urdhëroj të ekzekutohet”. Ndërsa Ibrahimi a.s. mbretit-

Nemrud iu përgigj: “Zoti im e sjell Diellin nga lindja, sille par ti atë nga perëndimi?” 

Atëherë ai që nuk besoi mbeti i habitur…”(El-Bekare, 258). 

          Duke folur mbi këtë temë dhe duke i ndjekur në këtë drejtim dijetarët e mëdhenj: 

El-Farabiun, Ibn Sinanë dhe të tjerët, Imam Gazaliu thotë: “Pejgamberët e Zotit 

erdhën që ta reformojnë moralin njerëzor”. Në këtë ai thirret-duke u bazuar në ajetin 

173 të sures En-Nisaë, ku flitet mbi ata të cilët besojnë, pastaj nuk besojnë, pastaj përsëri 

besojnë, duke pohuar se të këtillëve pas mosbesimit të fundit ndaj Allahut xh.sh., Allahu 

nuk do t’ua falë e as që do t’u ofrojë shansë. Sipas Gazaliut, nga ky ajet qartë vërehet se 

është i mundshëm ndryshimi i bindjes-akides, kurse morali, në realitet është pasojë e 

bindjes. Ndryshimin pozitiv të moralit e ndalon perdeja e thurrur nga veprat tona të 

shëmtuara dhe mëkatet. Kjo paraqet pengesë mes nesh dhe të vërtetës brenda nesh-në 

vetë qenien tonë. Gazaliu më pas e citon Imam Aliun a.s., përkatësisht thënien 212 të 

“Shtegut të Elokuencës”: “Shumë mendje janë të robëruara dhe me ta sundojnë 

nefset e tyre”. 

          Imam Aliu a.s. në rrëfimin e tij Muslim ibn ‘Akilit i ka thënë: Mbrëmë më erdhi jë 

njeri duke bartur një enë me mjaltë. Kjo ishte ena e urrejtjes, tamam sikur me të- të më 

kishte sjellur helmin e gjarpërit”.; I thashë: “Nëse kjo është sadak, zeqat apo diçka e 

ngashme, kjo neve nuk na takaon, e as që na është e lejuar”.Ai meë pas më tha: “Jo, 



kjo shtë dhuratë (hedije)!”; kurse unë ia ktheva: “Nëse është kështu, ti je gënjeshtar 

ose i çmendur, ose dëshiron të më japësh mito të paketuar në dhuratë, që nesër nga 

arka e shtetit të të jap atë që nuk të takon. Jo, pasha Allahun, kurrë. I biri i Ebu Talibit 

tri herë është ndarë (shkurorëzuar) nga kjo botë dhe kthimi i tij kësaj bote-

përghithmonë i është i ndaluar.” 

          Imam Aliu a.s. përdor fjalët helmi i gjarpërit, duke menduar vërtet në një gjarpër 

jashtëzakonisht helmues- i cili viktimës së vet së pari ia lëshon helmin nga goja që ta 

trullos, dhe fill mbas kësaj duke e kafshuar e mbyt. Këtë gjithsesi nuk duhet ta 

konsiderojmë vetëm si krahasim poetik-ngase në poezi ekziston thënia se  “fotografia 

është më e mirë-aq sa më larg të vërtetës gjendet”. Por, Imam Aliu a.s. në këtë mënyrë 

flet mbi esencën e korrupsionit (mitos), me këto fjalë: “Ti me këtë mjaltë dëshiron të më 

trullosish sikur gjarpëri, kështu që unë të helmohem me këtë lëng dhe të të jap atë që 

nuk të takon dhe as nuk kam të drejtë të ta jap. Nëse do të veproja kështu, një akt i 

këtillë i imi do të sishte i barabartë me kafshimin helmues të gjarpërit”. 

          Kusht për ndryshimin e moralit në të mirë-është njohja (maë’rifeti) dhe njohja e 

rolit të saj në moralin e njeriut. Kur arrijmë tek njohja mbi atë se çfarë pasojash kanë 

veprat tona në natyrën e vërtetë, dhe çfarë nga pikpamja e ligjeve të ndryshimit-atëherë 

mjaft lehtë do t’i ndërrojmë cilësitë tona morale. 

          Al-lame Tabatabai në veprën e tij “Mizân” në lidhje me këtë çështje thotë se për 

përkryerjen morale janë të propozuara një numër metodash që nga koha e pejgamberëve 

të hershëm dhe dijetarëve të mëdhenj të fesë. Disa nga to kanë qenë ithtarë të asketizmit 

dhe pastrimit shpirtëror përmes kësaj rruge, të tjerët rëndësi më të madhe i kanë kushtuar 

njohjes së mësimit të moralit, por Kur’ani Famëlartë e shfaqi një metodë të re- të cilën 

nuk e gjejmë as në librat e hershëm, e as në tregimet e mëhershme të të urtëve të mëdhenj 

përpara Isait a.s., sikur janë p.sh. Platoni dhe Aristoteli, po as edhe tek të urtët e tjerë të 

mëdhenj që erdhën pas shpalljes së feve të Zotit, përfshi këtu edhe Islamin. Kjo është një 

metodë specifike kur’anore e rilindjes morale. Plotësisht e kemi të njohur faktin (si 

argument racional, por edhe si diçka që e kemi përjetuar në jetën tonë) se çdo vepër apo 

hap që e bëjmë për ndonjë synim të caktuar-gjithnjë e ka njërën nga këto të dyja: Ose 

nëpërmjët saj të përfitojmë ndonjë dobi, ose t’i ikim ndonjë të keqeje a dëmi. Cilido 

veprim i njeriut dëshmon për këtë, po bile kjo vlen edhe për ata të cilët kryejnë vetëvrasje. 

Edhe këto (pra, individët që kryejnë vetvrasje) një gjë të këtillë e bëjnë ose për ndonjë 

dobi ose për t’iu shmangur ndonjë dëmi. Nëse e hapim letrën lamtumirëse të atij që ka 

kryer vetëvrasje, do të vërejmë se dy gjëra janë më të shpeshtat që i motivojnë për të 

kryer një akt të këtillë: Ose dashuria e madhe për personin-me të cilin lidhja ka qenë e 

pamudshme, ose një grumbull problemesh të kësaj bote-të cilat në atë cast i janë dukr të 

pamundshme për t’u zgjidhur. 

          Pyetje: Kur Imam Aliu a.s. flet mbi tri lloje të adhurimeve (adhurimin e tregtarit, 

adhurimin e robërve dhe adhurimin e njerëzve të lirë), ai veten e tij e vendos në grupin e 

tretë, grupin e atyre që bëjnë adhurim nga dashuria për hir të Zotit, përkatësisht që e 

kërkojnë kënaqësinë e Tij. Në themel, kjo sërish është për t’u furnizuar me ndonjë dobi. 

Përse e don Allahun? Madje edhe kur e don dhe e kërkon kënaqësinë e Tij, përsëri kjo 

është për të mirën tënde dhe ka domethënie të furnizimit me dobi të caktuara. Ky është 

parimi i gjithëpranueshëm. Duke e pasur parasysh këtë, Kur’ani Famëlartë thotë:  

          “Po ty mos të mundojnë thëniet e tyre. E tërë fuqia dhe ngadhnjimi i takon vetëm 

Allahut. Ai dëgjon dhe i di të gjitha”.(Junus, 65). 



          Ndaj, nëse me të vërtetë dëshiron dobi dhe fitore, atëherë ktheju sinqerisht Allahut 

xh.sh.: 

          “…po dashuria e atyre që besuan Allahun është shumë më e fortë. E sikur të 

dinin ata që bënë mizori se kur do ta shohin dënimin (në botën tjetër), do të binden se e 

tërë fuqia i takon vetëm Allahut (e jo idhujve) dhe se Allahu është ndëshkues i 

rreptë”.(El-Bekare, 165). 

          Në këtë ajet thuhet se tërë fuqia dhe madhështia i takojnë Allahut xh.sh. Ndaj, sipas 

kësaj, nëse dëshiron ta evitosh ndonjë fatkeqësi ose t’i kundërvihesh ndonjë të keqeje që 

të kanoset, i vetmi që është në gjendje të të ndihmoj dhe të të mbroj nga të gjitha dëmet 

është gjithsesi Allahu xh.sh.-ngadse Fuqia e Tij është Absolute. 

          Nëse njeriu në bazë të kësaj frymëson konceptin se çfarë do të thotë se gjithçka i 

përket Allahut, dhe nëse e njeh se Ai është Sundimtari Absolut dhe Poseduesi i qenies 

sonë, cilësive dhe veprave, si dhe kupton se çdo qenie në Univers është nën kontrollin  e 

Tij dhe varet nga Allahu xh.sh., se asnjëra nuk është e pavarur dhe e vetëkrijuar-atëherë 

për njeriun e këtillë bërja e padrejtësisë, tirania ndaj të tjerëve dhe pangopësia (grykësia) 

ndaj kësaj bote-më nuk kanë kurrfarë kuptimi. Një njohje e këtillë njeriut is jell inspirim 

të brendshëm shpirtëror dhe të të gjitha cilësive të shpirtit të tij, dhe pas kësaj për të më 

nuk ekziston askush tjetër përpara të cilit do të shtirrej dhe do t’i nënshtrohej. Një njeri i 

këtillë nuk sheh askë tjetër përveç Allahut xh.sh. dhe as që i frikësohet dikuj tjetër prej 

krijesave. 

          Al-lame Tabatabai në vazhdim të shpjegimit të tij thotë se kur një njeri i mençur 

nga mbreti do të kërkonte t’a kënaq ndonjë nevojë të tij, s’do mend se mbretit nuk do t’ia 

kthente shpinën dhe do t’i drejtohej vezirit të tij-për atë nevojë, ngase një veprim i tillë do 

ta poshtëronte mbretin përpara syve të vezirit. Nëse njeriu arrin tek kjo njohje, atëherë 

nuk ka nevojë për ndërrimin gradual të vesev të tija, ngase menjëherë që në fillim nuk do 

të lejoj që diçka e njollosur të gjendet në qenien e tij, shpirtin dhe veprimet e tija. 

 

Qëndrimi i Kur’anit mbi ndryshimin e moralit: 

 
          Kur Kur’ani Famëlartë flet mbi ndryshimin e moralit të njeriu, ai këtë e bën në dy 

mënyra: 

          1). Ekzistojnë një sërë ajetesh nga Kur’ani të cilat sjellin shembuj, ngjarje ose 

veprime të njerëzve të veçantë/caktuar. Këto shembuj flasin mbi ndryshueshmërinë e 

moralit, por ndryshimi në to-nuk përmendet drejtpërdrejt. 

          2). Grupi i dytë i ajeteve përmend vetë nocionin e ndryshueshmërisë së moralit dhe 

flet mbi domethënien e tyre. 

          Grupit të parë i përket ajeti vijues: 

          “O ju që besuat! Bëhuni plotësisht të vendosur për hir të Allahut, duke 

dëshmuar të drejtën, dhe të mos u shtyjë urrejtja ndaj një populli e t’i shmangreni 

drejtësisë; bëhuni të drejtë, sepse ajo është më afër devotshmërisë. Kini dro Allahun, se 

Allahu di hollësisht për atë që veproni”.(El-Maide, 8). 

          Këtu sikur të thuhet: O besimtarë, ngrituni dhe ecni në Emër të Allahut, bëhuni 

dëshmitarë të drejtësisë dhe mëshirues të drejtësisë! Nëse me dikë jeni të hidhëruar, 

dha ai u bën ndonjë të keqe dhe i kalon kufijtë e drejtësisë, mos lejoni që edhe ju t’i 

tejkaloni kufijtë-dhe kështu, në këtë mënyrë, të dilni nga kufijtë e devotshmërisë! 



          Ky është udhëzimi, porosia kur’anore drejtuar besimtarëve, që kur të vijnë në 

konflikt me grupin tjeteër të njerëzve, të cilët në këtë konflikt tregohen të padretjtë-nuk e 

përdorin të njëjtën metodë, por duhet gjithsesi të dallohen nga to. Sjellja buron nga morali, 

kurse moral ii besimtarit të vërtettë duhet të qëndroj mjaf lartë karshi moralit të atyre të 

cilët nuk e posedojnë këtë moral. 

          E natyrshme është që njeriu në mjedisin e vet, ndonjëherë të bie në konflikt me ata 

të cilët jeton dhe punon, ndja edhe për këtë Kur’ani fton që në situata të këtilla t’a 

kthejmë vëmendjen kah drejtësia (adl) dhe që vetvetes mos t’ia lejojmë kalimin e kufijve 

që Allahu xh.sh. i ka vendosur, pa marrë parasysh se këtë kufi që moti e ka  kapërcyer ai 

me të cilin jemi në konflikt. Kufijtë e Allahut kurrë nuk duhet t’i largojmë nga mendja. 

          Imam Homeini (rahmetullahi ‘alejhi) kishte një kushuri të cilin nuk preferonte ta 

vititoj-ngase nuk pajtoheshin në disa çështje. Kushuriri për këtë i ndërpreu tërësisht 

lidhjet me Imamin dhe situata u bë e tillë që Imami nuk mundej më ta vizitonte as edhe 

në shtëpi, por ama Imami rregullisht vazhdonte ta vizitonte në vendin e tij të punës. Me 

këtë dëshironte të tregoj se ndërprerja e lidhjeve me kushuririn nuk do të thoshte se 

Imami e pranonte një nfërprerje të tëllië të lidhjeve, dhe se në vizitë nuk shkohet duke 

pritur që ajo të të kthehet, por shkohet që në radhë të parë për t’i kryer obligimet e veta 

fetare dhe morale. 

          Vizitat tona të familjarëve dhe miqëve mund të rradhiten në njërin nga këto dy 

grupe: 

          1). Reciprociteti i kësaj bote: Kur dikuj i shkojmë në vizitë që edhe ai nesër të na 

vjen neve, ose kur i bëjmë ndonjërit diçka-që edhe ai nesër të na ndihmojë. Ç’është e 

vërteta, Islami nok e mohon llojin e këtillë të vizitave dhe nuk e konsideron mëkat, por 

mjaf të vlefshme janë vizitat që bëjnë pjesë në grupin tjetër. 

          2). Ato vizita që paraqesin këmbim me Allahun xh.sh. dhe të cilat nuk i bëjmë që të 

fitojmë ndonjë dobi të kësaj bote ose të arrijmë ndonjë interes. 

          “Andaj, sa të keni mundësi ruajuni prej dënimit të Allahut, dëgjoni, respektoni 

dhe jepni për të mirën tuaj, e kush i ruhet lakmisë së vetvetes, të tillët janë të 

shpëtuarit”.(Et-Tegabunë, 16). 

          “O ju që besuat, kinie frikë Allahun me një sinqeritet të vërtetë dhe mos vdisni, 

pos vetëm duke qenë muslimanë (besimtarë)”.(Ali-Imran, 102). 

          Nga këto dhe qindra ajete të tjera-nxirren tri porosi themelore: 

          1. Nëse nuk i keni këto dhe cilësitë e ngjashme të bukura me to, përpiquni t’i 

fitoni dhe ngjallni në vetvete! 

          2. Nëse këto cilësi i posedoni, përpiquni t’i forconi, t’i përsosni dhe sa më 

shumë t’i sillni drej përkryerjes! 

          3. Nëse i keni plotësuar, i keni forcuar dhe i keni sjellë deri në kufijtë e 

skajshëm, përpiquni t’i ruani dhe mos lejoni që ata të ndryshohen tek ju! 

          Në grupin e ajeteve të cilët përmbajnë vetë nocionin e ndryshimit moral,bëjnë pjesë 

ajetet vijuese: 

          “Edhe idhujtarët, siç e kishte traditë populli i faraonit, e dhe ata që ishin para 

tyre, i mohuan argumentet e Allahut, e për shkak të mëkateve Allahu i shkatërroi. 

Allahu është i Plotfuqishëm, ndëshkues i ashpër. Këtë (masë ndëshkuese) e bëri ngase 

Allahu nuk ishte ndryshues i jë begatie, të cilën ia ka dhuruar një populli, derisa të 

ndryshojë ai vetë në vetvete (të bëhet përbuzës is ë mirës) dhe ngase Allahu dëgjon (çka 

thonë) dhe di (çka punojnë)”.(El-Enfalë, 52-53). 



          Përse është kështu: Sipas sunnetit të Allahut, kur Ai i jep begati dikuj, nuk ia merr 

atë, derisa ai njeri nuk shkakton ndryshim në moralin e tij-nga ku edhe buron sjellja e tij 

negative. Allahu xh.sh. i dha Faraonit fuqi, pushtet dhe madhështi/famë të cilat zgjatën 

derisa vetë Faraoni nuk bëri ndryshime negative (destructive) në sjelljen e vet. Ky është 

një nga ligjet e përgjithshme që mbizotërojnë në Krijimtarinë. Ky është parim që thotë se 

ekziston lidhje e ngushtë në mes njeriut dhe veprave që i kryen-nga njëra anë, dhe po të 

njëjtit njeri dhe veprave të tij karshi botës që e rrethon-nga ana tjetër. 

          Pra, nëse njeriu në vetvete nxit ndryshime për të keq, kjo do të manifestohet edhe 

në veprat e tij, kurse përfundimi i tij do të jetë i tillë që tërë Universi do kthehet kundër tij. 

Ose e kundërta, nëse njeriu e përmirëson brendinë e vet-atëherë do të përmirësohen edhe 

veprat e tij, dhe kësisoj edhe raporti i tij me ambientin që e rrethon. Në ajetin 53 të sures 

El-Enfalë, kemi porosinë e përgjithshme: “Këtë (masë ndëshkuese) e bëri ngase Allahu 

nuk ishte ndryshues i një begatie, të cilën ia ka dhuruar një populli, derisa të ndryshojë 

ai vetë në vetvete (të bëhet përbuzës i së mirës) dhe ngase Allahu dëgjon (çka thonë) dhe 

di (çka punojnë)”. 

          Allahu asnjë mëkatar brenda natës nuk do ta shndërroj në njeri të mirë, e as që 

brenda natës do t’ia falë mëkatet. Ai (Allahu) nuk do të bëj që një person i tillë të bëhet 

moralshëm, derisa ai një ndryshim të këtillë nuk e bën vetë në brendinë e vete. Ngjashëm 

me këtë, njeriut i cili është i moralshëm, besimtar dhe i mirë, Allahu nuk do t’ia merr këto 

virtyte-derisa ai vetë me veprimet dhe bindjet e veta-nuk e ndryshon vetveten për të keq 

dhe kështu, në këtë mënyrë të del nga grupi it ë mirëve. 

 

                                

NOCIONI I ZEMRËS NË KUR’AN 
(sipas kapitullit “Zemra në Kur’an”, nga libri “Morali në Kur’an”, të autorit 

Ajatollah Misbah Jezdij-ut). 

 

          Me çështjen e zemrës (arabisht: kalb ose fuad) merren shkencat, siç janë 

antropolgjia dhe ontologjia, por duke marrë parasysh se ky nocion shpesh përdoret në 

moral (ahlak), sidomos në moralin nga kënvështrimi i Kur’anit, rëndom mbi zemrën 

flitet edhe në kuadër të këtyre diskutimeve. 

          Në fjalimin 108 në “Shtegun e Elokuencës” Imam Aliu a.s. flet mbi zemrën si 

veprën më interesante, më të çuditshme, më të komplikuar të qenies njerëzore në 

përgjithësi. 

          “…në arterien e njeriut qëndron një copë mishi, e cila është pjesa më mahnitëse 

e organizmit të tij, e kjo është zemra nga ku burojnë dhe në të cilën gjenden gjurmët e 

urtësisë dhe gjurmët e marrëzisë…”; duke shtuar më tej: “Njeriu pra, posedon një pjesë 

të mishit që është ngjitur me një damar dhe është pjesa më e çuditshme e tij. Ajo 

posedon çarranikun e urtisë dhe atë që është e kundërt me të. Kjo është zemra. Kështu, 

nëse ajo e sheh rrezen e shpresës-malëngjimi e poshtëron. Kurse, kur mallëngjimi 

gufon-lakmia e shkatërron. Nëse dëshpërimi e pushton-pikëllimi i madh e mbytë. Nëse 

në të ngritet zemërimi-nxitet hidhërim i madh. Nëse është e mahnitur nga kënaqësia-

hërron të jetë e kujdesshme. Nëse e kaplon frika-ankthi e mbërthen tërësisht. Nëse 

qetësia përhapet anë e kënd-bëhet mospërfilëse. Nëse fiton shumë pasuri-pasuria e bën 

tirane. Nëse e godet ndonjë hall-mosdurimi e zbulon. Nëse e bren varfëria-e kaplon 



plogështia. Nëse e mundon uria-dobësimi bën që të sëmuret. Nëse e tepron në ushqim-e 

mundon rëndësia e stomakut. Kështu, çdo e metë e dëmton dhe çdo teprim e 

shkatërron”. 

          Me këtë thënie perlë të Imam Aliut a.s. zbulohet shumëçka. Me fjalët: “Nëse e 

bren varfëria-e kaplon plogështia”- dëshiron të theksoj se varfëria (fukarallëku) nuk 

është shkatërrim, ngase nëse nuk kemi para, gjithnjë e kemi kokën mbi supe dhe aftësinë 

e të menduarit. Pra, na është lënë mundësia të dalim nga ky rreth vircuoz i përkohshëm. 

Pr, njeriu është i tillë që-sapo bie në varfëri dhe problemet që ajo is jell, kjo e kaplon tërë 

qenien e tij dhe për rrjedhojë ai bëhet pasiv-duke menduar se gjendja nuk mund të 

ndryshohet më. “Nëse e mendon uria-dobësimi bën që të sëmuret. Nëse e tepron me 

ushqim-e mundon rëndësia e stomakot. Kështu, çdo e metë e dëmton dhe çdo teprim e 

shkatërron”;- thotë në fund të fjalimit Imam Aliu a.s. 

          Këtu kur flet mbi zemrën, Imam Aliu a.s. nuk mendon në atë pjesë të mishit që e 

përmend në fillim, porn ë zemrën si cilësi të njeriut (hakikatul-insân). 

          Për këtë rrëfen edhe tregimi në vazhdim: “Një njeri kishte dy vajza të martuara dhe 

vendosi t’i vizitoj. Kur vajti te vajza më e madhe dhe e pyeti se si jeton dhe çfarë bën, ajo 

iu përgjigj: “Falënderimi i qoftë Allahut! Mirë jemi, mjaft kemi mbjellur dhe punuar 

rreth tokës, vetëm sikur Allahu të jepte një shi të mirë-atëherë do të kishim të ardhura 

mjaft të mira!”; I ati posa u kthye në shtëpi, filloi t’i lutet Allahut për shi-me qëllim që 

vajza dhe dhëndërri ta merrnin veten. Të nesërmen, kur e vizitoi vajzën tjetër, më të 

voglën, dhe e pyeti njësoj sikur që e pyeti një ditë më parë edhe motrën e saj, ajo iu 

përgjigj: “Elhamduli-lah, mirë jemi, kemi përgatitur mjaft tufa me fiq, ato tani janë duke 

u tharë në diell, vetëm mos dhashtë Allahu të bie shi, ngase gjithçka do të na 

shkatërrohej!” Njeriu (i ati) mbati në dilemë… Për cilën vajzë të lutej!? Kur u kthye në 

shtëpi, gruaja e pyeti se s ii shkuan vizitat, ai iu përgjigj: “Nëse bie shi nuk bën, po ama 

edhe nëse nuk bie, përsëri nuk bën. Mjer për ne!” 

          Hazreti Aliu a.s. pikëerisht këtë thotë për zemrën: “Kështu, çdo e metë e dëmton 

dhe çdo teprim e shkatërron”. 

           

Dallimi në mes zemrës fizike dhe asaj morale 
 

          Kur themi: “Duhet ta pastrojmë zemrën”, me këtë gjithsesi nuk e kemi parasysh 

zemrën si organ trupor, por për atë që është burim i moralit tonë. Dy grupe dijetarësh-

mufessirët dhe muhaddithët-janë me gjetjen e lidhjeve ndërmjet zemrës fizike dhe asaj 

morale. 

          Studiuesit e ajeteve dhe të haditheve, kanë dhënë të njëjtin definicion sikur edhe 

gjuhëratët (linguistët): “Zemra morale rrjedh nga fjala teqal-lub, që d.t.th. të vëritësh, të 

ndryshosh, përkatësisht të bësh revolucion”. Pra, njeriu me sjelljen e tij mund ta pastroj 

dhe ta njollos zemrën, ashtu sikur që zemra fizike përmes pompimit e ndryshon 

pozicionin e gjakut në organizëm. Të dy zemrat shkaktojnë ndryshime. 

          Ajatollah Misbahi nuk pajtohet me këtë definicion, duke sjellë për argumente 

mjaft ajete kur’anore dhe hadithe pejgamberike. Ai u kushton vëmendje homonimeve 

d.t.th. fjalëve që shqiptohen dhe shkruhen njësoj, por që kanë domethënie të ndryshme, të 

kundërt (p.sh. bari-bari; e para e ka kuptimin e kullosës, kurse e dyta atë të ilaçit, etj.) E 

njëjta zemër pra, nga pikpamja mjekësore-sipas kardiologut është plotësisht e shëndoshë, 

por nga pikpamja morale plotësisht është e sëmurë. 



          Al-lame Tabatabai në “Mizânin” e tij thotë se jeta fillon kur zemra nis të rrah, 

ngase kur foshnja merr formën dhe në të i fryhet nga ruhi, pikërisht zemra është organi i 

parë që fillon të punojë. Gjithashtu kur vdes njeriu, ruhi del nga organizmi, dhe po zemra 

është ajo e fundit që përfundon së rrahuri, përkatësisht së punuari. 

          Imam Aliu a.s. ka thënë: “Zoti im! Më bën pauses të kalbit tim!”; ose me fjalë të 

tjera: Zot, më bëj pronar të zemrës që do të dorëzohet vetëm Ty, ndaj kur zemra fizike të 

vdes, zemra shpirtërore le të vazhdoj të jetojë! 

          Meqë zemra organike (pra, ajo fizike) është treguesi më i mirë i jetës trupore, sipas 

shembullit të kësaj edhe zemra shpirtërore është quajtur zemër-duke shënuar qendrën dhe 

treguesin më të mirë të jetës së shpirtit. 

          Ajatollah Misbahi duke i marrë parasysh të gjithë ajetet kur’anore, e ka shpjeguar 

domethënien e fjalës kalb (zemër): 

          1. Gjëja e parë në të cilën të shpie kjo fjalë (zemra) është fuqia e kuptimit dhe 

njohjes. P.sh. në ajetin 179 të sures El-A’rafë thuhet: “…ata kanë zemra që me to nuk 

kuptojnë…”; ndërsa në ajetin 78 të sures En-Nahl qëndron: “Allahu jo nxorri nga 

barqet e nënave tuaja (si foshnje) që nuk dinit asgjë. Ju pajisi me (shqisa për) të 

dëgjuar, me të parë dhe me zemër, ashtu që të jeni falënderues”.; 

          2. Çështja tjeteër që i referohet ky termin i përket gajbit: “Zemra nuk e mohoi atë 

që e pa (me sy)”.(En-Nexhm, 11). Fuad (d.t.th. zemër) është ajo përmes së cilës 

Pejgamberi s.a.v.s. e pa Allahun xh.sh. (në Miraxh) dhe ajo mbisundon edhe ‘aklin edhe 

të gjitha shqisat; 

          3. Termin zemër e përdorim edhe kur flasim mbi çështjet e tërheqjes, sikur në 

ajetin: “Mos iu qas asaj për të cilën nuk ke njohuri, pse të dëgjuarit, të pamurit dhe 

zemra, për të gjitha këto ka përgjegjësi”.(El-Israë, 36); dhe: 

          4. Në ajetin vijues përmendet sëmundja e zemrës: “Në zemrat e tyre kanë 

sëmundje, e Allahu u shton sëmundje edhe më shumë, e për shkak se ata 

përgënjeshtruan, pësojnë dënim të dhembshëm”.(El-Bekare, 10). 

          Ajatollah Misbahi mendon se konkluzioni mbi domethënien e fjalës kalb (zemër) 

duhet të jepet vetëm atëherë kur të përmblidhen tërë këto ajete kur’anore të përmendura. 

 

Cilësia më e rëndësishme që Kur’ani ia përshkruan zemrës 

është aftësia e saj e njohjes dhe e të kuptuarit 
 

          Në ajetin 179 të sures El-A’rafë thuhet: 

          “Ne krijuam shumë nga xhinët e njerëzit për Xhehennem. Ata kanë zemra që me 

to nuk kuptojnë…”; nga ku mund të arrihet në konkluzion se zemra është një nga 

potencialet perceptuese të njeriut. 

          “Ka prej tyre që të dëgjon (kur lexon Kur’an). Po Ne kemi krijuar mbulesë mbi 

zemrat e tyre që të mos e kuptojnë atë…”(El-En’amë, 25). 

          Ata dëgjojnë dhe nëpërmjet logjikës perceptojnë atë çka u flet Pejgamberi s.a.v.s., 

por nuk janë në gjendje këtë ta arrijnë me zemrat e tyre, ngase ato i kanë të mbuluara. 

          Edhe një cilësi të zemrës (kalb) që e përmend Kur’ani Famëlartë është ajo që 

zemra qëndron në të njëtën linjë me intelektin (‘akl): 

          “A nuk udhëtuan ata nëpër tokë e të kenë zemra me të cilat do të kuptojnë, dhe 

veshë me të cilat do të dëgjojnë? Pse në të vërtet sytë nuk verbërohen, por verbërohen 

zemrat në kraharorë”.(El-Haxh, 46). 



          Zemra, sipas Kur’anit nuk është në të njëjtën lartësi me intelektin, por madje është 

mbi të (pra, sipër intelektit): 

          “Zemra nuk e mohoi atë që e pa (me sy). A po i  bëni polemikë atij për atë që e ka 

parë? Atë (Xhibrilin) e ka parë edhe herën tjetër”.(En-Nexhm, 11-13).  

          Nga këto ajete vërejmë se nocioni zemër është më i fortë se ai i intelektit. Edhe një 

argument mbi përparësinë e zemrës ndaj intelektit hasim në ajetin: 

          “Thuaj: “Kush është armik i Xhibrilit (është armik i Allahut), e ai me urdhërin e 

Allahut e zbriti Kur’anin në zemrën tënde, që është vërtetues i asaj që ishte më parë 

dhe udhërrëfyes e përgëzues për besimtarët”.(El-Bekare, 97). 

          Pra, zemra është në gjendje të pranoj Shpalljen (Vahjin) e jo intelekti. Ajo e ka 

parë Xhibrilin dhe e ka pranuar atë që e ka sjellë nga Allahu xh.sh.: “Atë e solli shpirti 

besnik (Xhibrili). (E solli) Në zemrën tënde, për të qenë ti prej atyre që tërheqin 

vërejtjen (pejgamber)”.(Esh-Shuaraë, 193-194). 

          Edhe një nga cilësitë e zemrës që Kur’ani e përmend është reagimi i saj nga 

ndikimet e jashtme. Ajo me gjendjet e saja reagon ndaj këtyre ndikimeve të jashtme. 

Njëra nga reagimet e saja ndaj ndikimeve të jashtme është frika. Allahu i LartMadhëruar 

në ajetin 2 të sures El-Enfalë thotë: 

          “E, besimtarë të vërtetë janë ata, të cilëve kur u përmendet Allahu u rrënqethen 

zemrat e tyre, të cilëve kur u lexohen ajetet e Tij u shtohet besimi, dhe që janë të 

mbështetur vetëm te Zoti i tyre”. 

          D.t.th. tek besimtarët e vërtetë gjithnjë ekziston frika se mos ndoshta nuk e kanë 

kryer atë që është dashur ta kryejnë, tamam siç duhet, pa marrë parasysh se sa me 

devocion i kanë kryer obligimet r tyre, ngase janë të vetëdijshëm se Allahu xh.sh. 

posedon dije mbi thellësitë e shpirtërave të tyre dhe mbi të gjitha sekretet e qenieve të 

tyre. 

          Ekziston edhe lloji tjetër i frikës, i cili i mbush/plotëson zemrat e njerëzve, të cilën 

e përmend ajeti në vijim: 

          “Ne do të mbjellim frikën në zemrat e atyre që nuk besuan, sepse ata Allahut i 

trillojnë e i mveshin zota të tjerë, duke mos pasur për te kurrfarë fakti, ndaj 

vendbanimi i tyre do të jetë Xhehennemi. Sa i shëmtuar është vend ii mizorëve”.(Ali-

Imran, 151). 

          Zemra e njeriut mund të jetë në gjendje ankthi dhe shqetësimi-të cilat janë të 

ndryshme nga frika. Kjo përmendet në ajetin 8 të sures En-Naziatë, ku thuhet: “Atë ditë 

zemrat janë të tronditura”. Sipas kësaj, disa në Ditën e Gjykimit me ankth do ta ta presin 

gjykimin final, duke mos e ditur se a thua do të jetë Xhehennemi apo afërsia ndaj Allahut 

xh.sh. 

          Për të njëjtën gjendje të zemrës flitet edhe në ajetin: 

          “E zemra e nënës së Musait agoi e zbrazët (kur kuptoi se ka rënë në duar të 

faraonit) dhe gati ta zbuloj atë (fëmijën), sikur të mos ia forconim Ne zemrën e saj që të 

bëhet e bindur (në premtimin e Allahut)”.(El-Kasas, 10). 

          Nga këto ajete kuptojmë se, përkundër disa pohimeve, kalb dhe fuad- kanë njëjtin 

kuptim. Në pjesën e ajetit ku thuhet: “E zemra e nënës së Musait agoi e zbrazët…”-

përdoret termi fuad, kurse në vazhdim të ajetit ku thuhet: “…sikur të mos ia forconim 

Ne zemrën e saj…”-përdoret fjala kalb. Nga kjo, vërehet qartë se fuad dhe kalb-janë 

sinonime d.t.th. fjalë të ndryshme por që e kanë të njëjtin kuptim. 



          Në ajetin vijues përmendet edhe një gjendje e zemrës-hasret, që d.t.th. gjendja e 

keqardhjes për diçka që ka kaluar, ndjenja e humbjes: 

          “O besimtarë, mos u bëni si ata që nuk besuan dhe, për vëllezërit e tyre që kishin 

dalë në udhëtim (tregtie a gjallërimi) ose që kishin shkuar në luftë thonin: “Sikur të 

kishin ndejur praën nesh (e të mos dilnin), ata as nuk do të vdisnin as nuk do të 

mbyteshin”. Atë (bindje), Allahu ua bëri një dëshprim në zemrat e tyre. Pse Allahu 

është Ai që jep jetë dhe jep vdekje dhe Allahu sheh atë që ju punoni”.(Ali-Imran, 156). 

          Me shpalljen e këtij ajeti në të vërtetë dëshirohet t’ju tërhiqet vërejtja besimtarëve, 

ndjekësve/pasuesve të Pejgamberit s.a.v.s. që të mos shprehin keqardhje për atë që u ka 

ndodhur duke qenë praën Pejgamberit s.a.v.s., si dhe për ata që u vrane në luftë për në 

Rrugën e Allahut. Vdekja vjen befas dhe pa paralajmërim, në çastin kur e ka caktuar 

Allahu: Ajo është ligj i Allahut mbi të cilin qëndron tërë Universi dhe është e 

pashmangshme për çdo njeri, pa marrë parasysh se në ç’kohë dhe në ç’mënyrë e ka gjetur 

atë (njeriun). 

          Edhe një nga cilësitë e zemrës të cilën e përmend Kur’ani Famëlartë është 

ashpërsia, ngurtësimi, ngushtimi-qisvat-i. Mbi këtë gjendje të zemrës flitet në ajetin 22 të 

sures Ez-Zumer: “…Të mjerë janë ata që nga zemërfortësia e tyre nuk përmendin 

Allahun, të tilët janë në një humbje të qartë”. 

          Në ajetin 159 të sures Ali-Imran, Allahu xh.sh. i flet Pejgamberit s.a.v.s.: “Ti ishe 

i butë ndaj tyre, ngase Allahu të dhuroi mëshirë, e sikur të sihe i vrazhdë e zemërfortë, 

ata do të shkapërderdheshin prej teje…” 

          Nga kjo mësojmë diçka mjaft të dobishme për afrimin e njerëzve. Ç’është e vërteta, 

shumica e njerëzve nuk i ndjek argumentet racionale-ato që logjikisht dhe 

argumentueshëm u sqarohen, por pranimi i diçkaje nga to-varet prej asaj se si u përcillet, 

përkatësisht si u transmetohet. Pejgamberi s.a.v.s. gjithnjë e fliste vetëm të vërtetën, por 

ama pjesa dërrmuese e njerëzve iu përgjigj ftesës së tij-pikërisht për shkak se të vërtetën 

nuk e shfaqte në mënyrë të ashpër dhe të rreptë, ngase po ta krahasojmë me të vërtetën që 

e thoshte, sikur të mos ishte morali i përkryer i Pejgamberit s.a.v.s., butësia, mirësjellja, 

s’do mend që askush nuk do ta dëgjonte, e jo më ta pasonte/ndiqte. Mënyra se si sillesh 

me njerëzit len gjurmë të thella dhe të përhershme, dhe më të mëdha-se sa vetë 

argumentet racionale, ndaj edhe konkludojmë se morali është më me ndikim se intelekti. 

Nuk mund të matet numri i atyre- e që ishte edhe më i madhi- që e pranuan thirrjen e 

Pejgamberit s.a.v.s. pikërisht falë moralit të tij që shëmbëllente. Ç’është e vërteta, tërë atë 

që e fliste mbi Allahun xh.sh.-ia kishte frikën, d.t.th. vetë Pejgamberi s.a.v.s. i frikësohej 

Allahut xh.sh., e nëse fliste mbi Ditën e Gjykimit-vetë manifestonte në vetvete frikë nga 

kjo ditë- thënë me një fjalë tërë atë që e thoshte Pejgamberi s.a.v.s. e mbolli edhe në 

sjelljen e tij. Ai me veprat e tij i tërhiqte njerëzit. Kur vinte dikush nga jashtë (ndonjë i 

huaj), kurrë nuk do ta njifte Pejgamberin s.a.v.s. i cili ndodhej në mesin e as’habëve të tij, 

kjo për shkak se nuk ndodhej ndonjë vend i veçantë ku ai ulej e as që kishte ndonjë 

shenjë identifikimi-me çka do të dallohej nga njerëzit tjerë të thjeshtë, në mesin e të 

cilëve edhe rrinte. Në fund të ajetit të citua, thuhet: “Ti ishe i butë ndaj tyre, ngase 

Allahu të dhuroi mëshirë…”; nga ku arrijmë të konkludojmë se kjo në të vërtetë i është 

dhënë secilit njeri, por me gabimet dhe mëkatet e një pas njëshme ai (njeriu) vetë zemrën 

e ti e shndërron në të ngurtë (të fortë, të ashpër). 

          Cilësinë e zemrës së butë dhe bukurinë e madhështisë së shpirtit, Allahu xh.sh. ua 

ka dhënë të gjithë atyre që ndjekin pejgamberët e Tij. Kështu në një ajet thuhet: “…e pas 



tyre e dërguam Isain të birin e Merjemes dhe atij i dhamë Inxhilin, e në zemart e 

ithtarëve të tij dhuruam butësi e mëshirë…”(El-Hadidë, 27). 

   

Domethënia e zemrës shpirtërore dhe fjalës: “Dhe i fryva nga 

shpirti Im…” 
 

          Zemra për të cilën flet Kur’ani dallohet nga nocioni zemër si organ material. Në 

asnjë vend në Kur’an, kur përmendet zemra, nuk mendohet për “pompën” në karaharor. 

Madje edhe në rastet ku përmenden cilësitë që mund t’i përshkruhen zemrës materiale, si 

p.sh. cilësitë e sëmundjes dhe shërimit-edhe në këtë rast mendohet në zemrën shpirtërore. 

          Asnjë dimension në shpirtin e njeriu dhe asnjë vepër nnjerëzore nuk ekziston, e në 

një farë mënyrë të mos i përshkruhet zemrës. Nga kjo del edhe qëndrimi përfundimtar i 

Kur’anit mbi nocionin zemër, e ai përfundim/konkludim do të ishte se me këtë nocion 

(zemrën) nënkuptohen të kuptuarit, njohja, emocionet, vendosmëria, miqësia, armiqësia 

etj. Pra, arrihet në konkludim se kur mbi nocionin zemër (ar. kalb) bëhet fjalë në Kur’an, 

nuk mendohet në asgjë tjetër por vetëm se në ruhin dhe hakikatin (esencën, qenien) e 

qenies njerëzore, ose me atë dimension të asaj qenie për të cilën flet Allahu xh.sh. kur 

thotë: “…t’i japë atij shpirtin që është krijesë Imja…”(El-Hixhr, 29). 

           Këtu, dikush mund të shfaq mospajtimin e vet, duke thënë se nuk mund t’i jepet 

kaq domethënie e gjërë zemrës, ngase për shpirtin flitet si burim të jetës, si diçka përmes 

së cilës njeriu jeton, kurse zemra askundi në Kur’an nuk përmendet si burim i jetës… 

          Përgjigj-ja ndaj kësaj pyetjeje do të ishte: njeriu në qenien e tij ngërthen dy 

dimensione të jetës: Dimensionin shtazarak- sipas së cilës njeriu është qenie e gjallë, 

sikur shtaza ose bima; dhe: Dimensionin njerëzor-i cili është burim i cilësive të njeriut-që 

e ngrit njeriun mbi të gjitha qeniet tjera. Allahu i LartMadhëruar në Kur’an thotë: “O ju 

që besuat, përgjigjuni (thirrjes së) Allahut dhe të Dërguarit kur ai (i Dërguari) ju fton 

për atë që ju jep jetë, (për fenë e drejtë) dhe ta dini se Allahu ndërhyn ndërmjet njeriut 

dhe zemrës së tij, dhe se ju do të tuboheni te Ai”. (El-Enfalë, 24). 

          Zemrën nuk mundemi ta barazojmë me ruhin (shpirtin) kur flasim mbi dimensionin 

shtazarak të qenies njerëzore, por këtë mundemi ta bëjmë kur bëhet fjalë mbi dimensionin 

njerëzor të zemrës-nga ku burojnë cilësitë e lartësuara të qenies njerëzore. Mirëpo, dikush 

përsëri mund të thotë se nuk e pranon këtë tezë mbi dualitetin e shpirtit të njeriut, por 

pohon se ekziston vetëm një shpirt, i cili bimëvë ua jep cilësitë e bimëve, e cila për 

shtazët është burim i aktivitetit dhe progresit, por ama kur është tek njeriu-atëherë ai 

(shpirti) është burim i gjithçkaje, me atë që njëkohësisht i ka edhe disa cileësi konform 

cilësive njerëzore, sikur që janë virtytet morale. 

          Duke marrë parasysh se shpirti i njeriut ka në vetvete shumë nivele individuale të 

shpirtit: Nefsi emmare - e cila tenton ta mbisundojë njeriun dhe ta nxit në kryerjen e të 

këqijave-për t’i kënaqur epshet e veta, veset dh e tekat apo dëshirat; Nefsi levvame - ose 

vetëdija morale; Nefsi mulhemme ose dimension ii inspiruar në shpirtin e njeriut, i cili 

pranon inspirim dhe nëpërmjet të cilës njeriu ka mundësi të zgjedh në mes të mirës dhe të 

keqes; si dhe Nefsi mut’meinneh - shpirti i qetë, i ekuilibruar njerëzor, për të cilin 

Kur’ani flet si ajkë e suksesit të njeriut drejt virtytit dhe Allahut të LartMadhëruar. Këtyre 

niveleve mundemi t’ua shtojmë edhe nocionin e zemrës ose kalbit, i cili është mjaft i 

afërt me nefsul-mut’meinneh. Tërë këtë e flasim sipas supozimit që dikush të na 

argumentoj se shpirti i njeriut ka vetëm një dimension dhe ky në të vërtetë është ajo 



“anima” që e posedojnë edhe shtazët, por që kësaj i janë dhënë disa attribute njerëzore. 

Por, meqë kjo nuk është argumentuar as racionalisht e as në bazë të mësimeve të Kur’anit 

Famëlartë, ne qëndrojmë praën asaj se kalb - në kuptimin kur’anor-është i barabartë me 

ruhin, kurse ruhi - sërish është i barabartë me nefsin. 

          Nefsi mulhemme ose fitreti është diku në mes, në largësi të njëjta si nga e mira 

ashtu edhe nga e keqja, dhe posedon mundësinë e zgjedhjes së njërës apo të të tjetrës. 

Nëse me të do të silleshim keq, do të forcohej do të forcohej dimension i nefsi emmareh i 

cili urdhëron për të keq; në qoftë se nuk do të vepronim as shumë mirë e as shumë keq-

atëherë shfaqet nefsi levvameh: bëjmë keq, por në vetvete gjithnjë na btren ndërgjegj-ja; 

e në qoftë se, megjithatë do të vepronim tamam ashtu siç kërkon nga ne Allahu i 

LartMadhëruar, atëherë do të kishim sukses ta zhvillojmë nefsin tonë deri tek shaklla 

mut’meineh. 

          Në Kur’an ekzistojnë argumente mbi atë se nefs dhe ruh -janë një dhe paraqesin jë 

nocion. Në një vend në Kur’anin Famëlartë, Allahu thotë: “…t’i japë atij shpirtin që 

është krijesë Imja…” (El-Hixhr, 29); kurse në një tjetër ajet ku flitet mbi vdekjen, thuhet: 

“Allahu i merr shpirtërat kur është moment i vdekjes së tyre (i vdekjes së trupave të 

tyre)…” (Ez-Zumer, 42). Në rastin e parë përdoret termi ruh, kurse në tjetrin nefs - por 

që të dyja përkufizojnë një nocion. 

 

 

 

NJERËZIT, E ME KËTË EDHE PEJGAMBERËT-JANË 

NJË NGA HALLKAT NË UNIVERS 

 
          Kur njeriu flet mbi njeriun, ai flet mbi qenien e cila është në intetrakcion me 

botën. Edhe pse pejgamberët e Zotit i përkasin botës jomateriale, ata njëkohësisht i 

përkasin edhe kësaj bote dhe nuk mundin t’i ikin ndikimit të saj. 

           1). Allahu i LartMadhëruar i drejtohet Pejgamberit s.a.v.s.   me fjalët vijuese: “Ti 

do të jesh i vdekur, e edhe ata do të jenë të vdekur”. (Ez-Zumer, 30). Që d.t.th. se edhe 

vetë Pejgamberi s.a.v.s. nuk është imun ndaj ngjarjeve në botën e jashtme, përkundrazi; 

           2). Edhe pejgambeët kanë nevoja të kësaj bote (dynjaje), të cilat duhet t’i 

përmbushin; 

           3). Edhe mbi ata, sikur edhe në njerëzit tjerë, ndikojnë sjelljet e njerëzve tjerë, gjë 

të cilën e tregon ajeti vijues: “E ty mos të të brengosin thëniet e tyre, Ne dimë çka 

mbajnë ata fshehtë dhe çka publikojnë”. (Jasinë, 76); dhe: 

           4). Pejgamberët i kanë dashur familjarët e tyre dhe janë pikëlluar për mungesën e 

tyre. Është i njohur pikëllimi i Jakubit a.s. për djalin e tij Jusufin a.s. 

          Faktorët natyrorë ndikojnë tek pejgamberët ashtu sikur që ndikojnë edhe tek 

njerëzit tjerë (të rëndomtë). Edhe ata sëmureshin. Njeriu nuk është qenie e izoluar nga 

natyra, ndërsa pejgamberët janë pjesë e qenies njerëzore, pra edhe ata janë njerëz nga 

gjaku dhe mishi, por që kanë pasur lidhje të veçantë me botën tjetër, përkatësisht një botë 

tjetërfare nga kjo e jona, një botë ndryshe… 

          Njerëzit, e edhe vetë pejgamberët, janë një nga hallkat në Univers. Është racionale 

që pjesa gjithnjë e ndjek tërësinë të cilës edhe i përket. Madje edhe me vrojtimet 



sipërfaqësore mund të konkludohet se njeriu pranon ndikime nga bota e jashtme. Por, 

Kur’ani pohon se njeriu ndikon/influencon në botën, po madje edhe në botërat 

jashtënatyrore (transcedentale). Një nga risitë që sjell Kur’ani është edhe ajo se bashkësia 

njerëzore e ka afatin e jetesës së vet, ashtu siç e ka edhe njeriu. Ai tregon se si njeriu 

ashtu edhe gjinia njerëzore, kanë ngritjet dhe rëniet. 

          Edhe vetë natyra në tërësinë e vet, gjithashtu i ekspozohet përparimit dhe 

shkatërrimit. Ç’është e vërteta, nganjëherë në natyrë shfaqen dukuri të karakterit të tillë 

që sjellin shkatërrime. Kështu p.sh. i ftohti dhe vërshima mund tërësisht t’i shkatërrojnë 

të mbjellat dhe kulturat bujqësore në përgjithësi… 

          Kur’ani sjell edhe një risi kur flet mbi ndikimin e njeriut në shoqërinë dhe rrethin. 

Veprimet e njeriut që nuk janë në pajtim me me të vërtetën, shkaktojnë turbullira në 

natyrë dhe shoqëri. Ndaj edhe për këtë thuhet: “Për shkak të veprave (të këqija) të 

njerëzve, janë shfaqur në tokë e në det të zeza (bela, skamje, katastrofa, humbje e 

bereqetit etj.)…” (Er-Rum, 41). 

          Në qoftë se p.sh. i bëhet padrejtësi bonjakut (jetimit), pas së cilës ai qan, loti i tij do 

ta dridh Arshin (Fronin) e Allahut dhe tërë Universin. 

          Prandaj, kur Imam Aliu a.s. thotë: “Pasha Allahun! Sikur të jepni gjithçka që 

Dielli e ndriçon, vetëm që nga goja e bubrrecit në mënyrë të padrejtë të marr një kokërr 

gruri, unë një gjë të këtillë kurrë nuk do ta bëja!”;- kjo nuk është vetëm shenjë e 

mëshirës dhe bamirësisë së tij, por kjo flet mbi vetëdijen e tij për një peshë tejet të rëndë 

të këtij mëkati. Ai e di se një veprim i këtillë shkakton dridhjen e tërë Universit. 

          Allahu i LartMadhëruar në ajetin e 16 të sures El-Xhinn, thotë: “Sikur ata 

(idhujtarët) t’i përmbaheshin rrugës së drejtë, Ne do t’u lëshonim atyre ujë me bollëk”. 

          Kur këtu përmendet uji, nuk mendihet tekstualisht në ujin, por kjo fjalë vetëm shtë 

përdorur si metaforë. Fjala ujë, është marrë sipas të gjitha gjasave - sepse në ajetin e 30 të 

sures El-Enbija, Allahu ujin e përmend si burim të jetës: “…ujin e bëmë bazë të jetës së 

çdo sendi…”; Ndaj, konform kësaj, ajeti i cituar nga sureja El-Xhinn, mund të 

komentohet kësisoji: Sikur ata të kishin vazhduar rrugën e drejtë edhe të tjerët do të ecnin 

drejt saj, Ne (d.t.th. Allahu, vërej. e përkth.) do t’i sillnim tek vetë burimi i jetës, te 

burimi it ë vërtetës dhe burimi i betejës në përgjithësi. 

          Në këtë kuptim, ndofta mundemi t’i kuptojmë edhe ajetet 65 dhe 66 të sures El-

Maide, ku i LartMadhëruari thotë: “Sikur itharët e Librit të besonin dhe t’i ruheshin 

(haramit). Ne do t’ua shlyenim mëkatet e tyre dhe do t’i fusnim në xhennete me 

përjetime të begatshme. Dhe, sikur ta zbatonin Tevratin, Inxhilin dhe Kur’anin që u 

zbritën nga Zoti i tyre, ata do të kishin furnizim me bollëk nga qielli dhe nga toka. 

Është një grup i drejtë (i matur) prej tyre, por është e keqe ajo që punojnë shumica prej 

tyre”. 

          Duhet të përkujtojmë atë se kur flitet mbi furnizimin begatitë dhe nafakën, përdoret 

fjala “të hanë”. Ky nocion gjithashtu nuk duhet të kuptohet tekstualisht duke menduar 

vetëm në furnizimin material-ngase ai përfshinë edhe atë që është më e gjerë dhe që i 

përket mendimeve, bindjeve dhe moralit të njeriut; thënë me një fjalë: 

Cilësitë/karakteristikat e shpirtit të tij. As sintagma-ithtarët e Librit, nuk i atribuohet 

vetëm çifutëve dhe të krishtertëve, por çdo njeriu-në çdo kohë, po madje edhe atyre që 

veten e tyre e quajnë muslimanë, përfshi këtu edhe vetë neve. Adhurimi (ibadeti) në të 

vërtetë nuk është asgjë tjetër pos mënyrë dhe rrugë e afrimit dhe bashkimit të qenies së 



përkohshme (aksidentale) me Qenien e Përhershme dhe të Pandryshueshme (Allahun), 

ndaj këto begati mundet të jenë edhe rrugë ebashkimit tonë me të Amshueshmin. 

          Albert Einsteini (Albert Ajnshtajni) ka thënë: 

          “Çdo zbulim shkencor, tërë ligjet natyrore që i ka zbuluar njeriu – në të vërtetë 

kanë ndodhur me inspirimin e Zotit, dhe ky inspirim është cilësi vetëm e zemrave të mira, 

atyre që e kanë merituar të jenë të inspiruar. Unë jam plotësisht i bindur se shkenca sa 

më shumë që të përparoj, aq më tepër do të sjell sqarime të reja, manifestime të reja të së 

Vërtetës- mbi të cilat flet religjioni”. 

          E vërteta nga vetvetja d.t.th. sjellja e saj është dualiste. Ajo në të njëjtën kohë është 

mëshirë, burim is ë mirës dhe begati për ata që e pranojnë dhe argument nesër në Ditën ë 

Gjykimit kundër atyre që i kundërvihen. Ndaj edhe në Kur’an Allahu xh.sh. flet mbi 

Veten e Vet si Mëshirë dhe Ilaç për besimtarët, dhe fatkeqëësi e shkatërrim për 

jobesimtarët. Nën emërtimin besimtarë nuk nënkuptohen vetëm ata që falin namazin, por 

edhe ata që zemrën e tyre ia kanë dhuruar Allahut të LartMadhëruar. 

          Në transmetimet islame ekziston një rekomandim që çdo herë përpara vajtjes për të 

fjetur në gjumë të lëxohen suret që fillojnë me lavdërimin e Allahut xh.sh. Muhammedi 

s.a.v.s. e kishte bërë këtë traditë dhe po të njëjtën ua rekomandonte edhe të tjerëve, ngase 

leximi i këtyre sureve e zbut shpirtin e njeriut dhe zemrën e tij, e bën të qetë dhe e 

përgatit për një gjumë të këndshëm-i cili do t’i zbuloj mjaft të vërteta dhe në të cilin 

gjumë do të mund ta vërejë botën jomateriale, pra atë shpirtërore… 

          Imam Aliu a.s. në “Shtegun e Elokuencës” thotë: 

          “Kini kujdes, ua tërheq vërejtjen për gjuhët tuaja, ngase një fjalë e thënë mundet 

të shkaktoj gjakderdhje, bela, vuajtje!” 

 

VEPRAT E NJERIU JANË PJESË E PERSONALITETIT TË 

TIJ 

 
          Bota që na rrethon përbën një tërësi e cila është e përbërë nga një shumësi njësishë. 

          1). Vetë njeriu, si pjesë e kësaj bote, gjithashtu është një tërësi e përbërë nga shumë 

pjesë. Pjesët e çdo tërësie janë të lidhura mes veti dhe ndikojnë njëri në tjetrin. P.sh. uji 

shkakton lag-jen e kokrrës, kurse kokrra prodhon bimën etj. Një ndikim i këtillë është i 

njohur për të gjithë. 

          Hafizi në lidhje me këtë thotë: “Kandili dëshironte ta zbuloj fshehtësinë e grupit 

që takohej në errësirë, por Elhamduli-lah!, zjarri ia dogji gjuhën me të cilën deshti të 

tregojë”. Pra, falë ligjit të Zotit, zjarri e luajti rolin e tij, në këtë rast pozitiv dhe e mbrojti 

grupin e fshehtë të përmendur. 

          2). Sa i përket rënies nën ndikim dhe ndikimit në diçka, gjithnjë janë pjesët ata që 

shkojnë pas tërësisë. Në përputhje me këtë, edhe njeriu bie nën ndikimin e dikujt, por 

edhe ndikon tek të tjerët. 

          3). Veprat e njeriu janë pjesë e oersonalitetit të tij. Nëse njeriu është i tillë që bie 

nën ndikimin e huaj dhe mund të ndikoj tek të tjerët, atëherë edhe morali i tij është i tillë 

që që mind të bie nën ndikimin e tjetrit, por edhe mund të ndikoj tek të tjerët. Një pjesë e 

tërësisë edhe vetë është pjesë e asaj tërësie. P.sh. nëse dega është pjesë e drurit, kurse 

gjethi pjesë e degës-atëherë s’do mend që edhe gjethi është pjesë e drurit. Duke e ndjekur 

këtë logjikë, filozofët thonë: Meqë njeriu është pjesë e tërësisë, përkatësisht Universit, 



kurse morali pjesë e njeriut, atëherë mund të themi se morali është në një lidhje të caktuar 

me Universin, d.t.th. që arrin ndikim të caktuar në natyrën e cila e rrethon, por ama 

njëkohësisht bie edhe vetë nën ndikimin e saj. Shtrohet pyetja: Kur’ani a e pranon një 

qëndrim të këtillë? 

          Kur’ani natyrisht e përkrah një qëndrim të këtillë. Aq më tepër, që ai i pari tregoi 

për një fakt të këtillë: “Sikur ata (idhujtarët) t’i përmbaheshin rrugës së drejtë, Ne do 

t’u lëshonim atyre ujë me bollëk”. (El-Xhinn, 16). Në një vend tjetër thotë: “…ujin e 

bëmë bazë të jetës së çdo sendi…” (El-Enbija, 30). Nga kjo bëhet e qartë se nëse njeriu 

shkon, ecën Rrugës së Drejtë (Sirâtul-Mustekim), gjithsesi do të arrijë te 

mirëqenia/begatia e plotë. 

          Në Kur’anin Famëlartë thuhet: 

          “E, ska dyshim se ta që thanë: “Allahu është Zoti ynë!” dhe ishin të 

paluhatshëm, atyre u vijnë melaqet (në prag të vdekjes dhe u thonë): Të mos frikësoheni, 

të mos pikëlloheni, keni myzhde Xhennetin që u premtohej!” (Fussilet, 30). 

          Në suren El-Maide, në ajetin 65, 66 thuhet: “Sikur ithtarët e Librit të besonin dhe 

ti ruheshin (haramit), Ne do t’ua shlyenim mëkatet e tyre dhe do t’i fusnim në xhennete 

me përjetime të begatshme. Dhe, sikur ta zbatonin Tevratin, Inxhilin dhe Kur’anin që 

u zbritën nga Zoti i tyre, ata do të kishin furnizim me bollëk nga qielli dhe nga toka. 

Është një grup i drejtë (i matur) prej tyre, por është e keqe ajo që punojnë shumica prej 

tyre”. 

          Në Kur’an ekziston një parim i cili disave nuk u pëlqen. Ç’është e vërteta, në mesin 

e njerëzve ekziston një mendim sipas të cilit qytetarët janë të privilegjuar në raport me 

fshatarët. Sipas Kur’anit, ndarja bazë ndërmjet njerëzve është simbas devotshmërisë 

(takvallëkut), për dallim nga marksistët të cilët konsiderojnë se çdo ndarje në mes të 

njerëzve është e pabazë dhe se të gjithë njerëzit duhet të jenë të barabartë. (Idetë 

komuniste të Karl Marksit mbi shoqërinë pa klasa, ide të cilat tërësisht dështuan, pas një 

eksperimentimi gjysëm shekullor anembanë ish-Kampit Socialist, ndërsa shembull më të 

freskët e kemi Shqipërinë, e cila në emër të kësaj lufte - qartë u pa se ku u katandis, vërej. 

e përkth.)  

Imam Homeini qëndrimit të këtillë të marksistëve iu përgjigj duke iu thënë se “Një 

barazi e këtillë është për kafshët e jo për njerëzit.” 

          Shtrohet pyetja: A thua premtimi i begative për njerëzit që shkojnë Rrugës së 

Drejtë i përket tërësisë apo individit? Në Kur’anin Famëlartë thuhet: “Kush bën vepër të 

mirë, qoftë mashkull apo femër, e duke qenë besimtar, Ne do t’i japim atij një jetë të 

mirë (në këtë botë), e (në botën tjetër) do t’u japim shpërblimin më të mirë për veprat e 

tyre”. (En-Nahl, 97). 

          Pra, Allahu nuk i privon nga e mira ata që bëjnë mirë. Islami nuk kërkon nga net a 

braktisim këtë botë (dynja) ngase edhe kjo megjithatë është krijuar për njeriun. Njeriu 

mund ta sigoroj ahiretin edhe në qoftë se ka jetuar mirë (me bagati) në këtë botë. Kur 

Kur’ani kërkon nga net ë jemi të fortë-kjo nuk d.t.th. që tërësisht t’ia kthejmë kokën kësaj 

bote, përkundrazi, port a forcojmë, përkatësisht ta përkryejmë moralin tonë. 

 

BEGATITË E ALLAHUT -VARËSISHT NGA MORALI 

YNË 

 



          Në ajetin 96 të sures El-A’rafë thuhet: “E sikur banorët e këtyre vendbanimeve 

të kishin besuar dhe të ishin ruajtur, Ne do t’ju hapnim begati nga qielli e toka…” 

          Begatitë që përmenden nuk janë vetëm materiale por edhe të natyrës shpirtërore, 

përkatësisht begati që burojnë nga bota e gajbit. Transmetohet se Ibni Sina (Avicena), 

gjithnjë kur ndodhej përpara ndonjë problemi të madh/të rëndë, e kishte zakon të merr 

abdest, t’i falë dy reqate namaz, pas së cilës ai problemi i bëhej i lehtë dhe i zgjidhshëm. 

          Imam Homeini transmeton nga mësuesi i tij Hajriu, se ata në bazë të praktikës dhe 

në bazë të rivajetit që i përket akëcilës çështje - vinin në përfundim se çdo nxënës i cili e 

fal namazin e natës - ka pesë fish më tepër aftësi të të kuptuarit të çështjeve fetare se sa të 

tjerët që nuk e falnin namazin e natës. 

          I ndjeri Al-lame Tabatabai tregon se një herë, gjatë kohës kur studionte në Irak, iu 

afrua një njeri, ia vendosi duart mbi supe, duke i thënë: “O djalosh! Nëse e dëshiron këtë 

botë, kryeje namazin e natës (nafile), por edhe nëse e dëshiron botën tjetër-ahiretin, 

përsëri fale namazin e natës!” 

          Kur Al-lameja u kthye, pa se ky ishte mësuesi i tij, i cili gjithashtu quhej Tabatabai. 

Pra, nëse njeriu ecën fuqishëm në rrugën e ngritjes së shpirtit të vet, përveç që do të ketë 

dobi të kësaj bote (dynjaje), ai do t;i fitojë edhe dobitë dhe begatitë e botës tjetër (ahiretit). 

          Këtë të vëetetë e thekson edhe ajeti: “E ata, të cilët luftuan për hirë Tonë, Ne me 

siguri do t’i orientojmë rrugës për te Ne, e nuk ka dyshim se Allahu është në krahun e 

bamirësve”. (El-Ankebutë, 69). 

          Nga kjo, plotësisht na bëhet e qartë se raporti i Allahut të LartMadhëruar me 

bamirësin, ndryshon nga raportet e Tij me krijesat tjera. Ndaj të parëve (bamirësve) 

Allahu ka një lloj vëmendje të veçantë. 

          Hafizi thotë: “Syri që është i përlyer nuk mund ta shoh Fytyrën e Zotit, derisa 

nuk e pastron pasqyrën e ekzistencës së vet.” Në vazhdim, për t’ua tërhequr vërejtjen 

atyre që kënaqen me poezitë e tij, thotë: “Jo, jo, kjo nuk është vetëm poezi, por përvoja 

ime vetjake. Duke dashur të pastrohem-kam marrë gusël me lotët e mi!” 

          Në suren El-Vakia, nga ajetet 77 - 80 vërtetohet se është e vërtetë që njeriu duhet 

të pastrohet: “Se me të vërtetë ai është Kur’an i famshëm. Është në një libër të ruajtur. 

Atë nuk e prek kush, vetëm të pastrit. Është i zbritur prej Zotit të botëve”. 

          Prekja e Kur’anit Famëlartë nuk është e lejuar të bëhet pa abdest, ndërsa kuptimi i 

tij nuk është i mundur pa pastrimin e brendshëm (spiritual catarsis, vërej. e përkth.); Kur 

Hafizi thotë se ka marrë gusël me lotët e vetë, kjo nuk është vetëm shprehje poetike, por 

ndodhi e vërtetë. 

          Në bazë të kësaj, mundemi edhe të pyetemi: “I kryej të gjitha urdhërat e Zotit: 

Falem, agjëroj, por asgjë e veçantë nuk po ndodh. A thua neudhu bil-lah (ruana Zot, larg 

qoftë!) premtimet e Kur’anit janë të rrejshme, apo me mua diçka nuk është në rregull?” 

          Në ajetin e 6 të sures El-Insân thuhet: “Është një burim prej të cilit pijnë robërit e 

Allahut dhe e bartin atë ku të duan”. 

          Këto burime nuk kanë ekzistuar derisa veprat e mira të robërve të Zotit nuk e kanë 

shkaktuar ekzistimin e tyre. Pra, shkak i shpërblimeve të Xhennetit-janë vetë 

xhennetlinjtë. 

          Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: 

          “Kush i robëron sinqerisht Allahut 40 ditë, Allahu xh. sh. do të bëj që nga zemra 

e tij të buroj urtësia”. 



          Burimet e njohjes kanë lindur bashk me veprat e mira të njeriut. Tamam ashtu siç 

nevojitet kohë që bima të jep fruta, ashtu edhe ajo nevojitet për lindjen e frutave 

shpirtëror. 

          Hafizi transmeton se si një sâlik (udhëtar shpirtëror), i cili kishte arritur gradën 

(derexhenë) më të lartë shpirtërore, iu drejtua një njeriu me fjalët: “Që vera (vena) të 

bëhet e mirë, duhet të qëndroj 40 ditë. Ashtu sikur që këasj vere i nevojiten 40 ditë të 

fitoj kualitet, ashtu edhe vera, në domethënie të transmetuar, e cila do të rridhte nga 

Allahu xh.sh. gjithashtu duhet përgatitur 40 ditë.” Më pas Hafizi e shpreh dhimbjen e 

shpirtit të vet: “Jemi prishur, jemi bërë të këqinj, mjaft jemi larguar nga Allahu! A 

mundet që për ne një i vetmuar lutje të këndoj dhe këto burimet tona të errëta t’i 

shndërritë?!” 

          Pasojat e cilësive tona dhe të mangësive - janë të lidhura me me gjendjet e shpirtit 

të njeriut. Tek disa njerëz gjendjet e shpirtit janë të përziera, ndaj pas kryerjes së veprave 

të mira, përsëri u kthehet veprave të këqija, dhe e kundërta. Meqë gjendja e tyre është kaq 

jostabile-mundësia e vetme që shpirti i tyre të ndahet nga trupi është ndarja e tyre e 

dhunshme-që e quajmë vdekje. Ndaj edhe për këtë, në Kur’an është thënë se njerëzit 

begatitë e merituara kryesisht do t’i vërejnë dhe përjetojnë në ahiret, ngase shumica prej 

nesh jemi të tillë që vetëm me ndarjen e dhunshme të shpirtit me trupin-mundemi t’i 

shohim dhe përjetojmë gjërat transcedentale. 

          Kur’ani Famëlartë thotë: “Edhe ata që patën durim (ndaj të këqijave) për ta fituar 

kënaqësinë e Zotit të tyre dhe që e falin namazin, dhe nga ajo me çka Ne i furnizuam 

ata kanë dhënë fshehtas e haptas dhe me të mirë e largojnë të keqen. Të tillët kanë 

përfundim të mirë. (përfundimi i mirë është) Xhennete të Adnit (vende të përjetshme) ku 

do të hyjnë ata, edhe prindërit, gratë dhe fëmijët e tyre të cilët kanë qenë vepërmirë, ata 

do t’i vizitojnë melaqet duke hyrë në secilën derë. (u thonë) Selamun alejkum!-me 

durimin tuaj gjetët shpëtimin: Sa përfundim i lavdishëm është ky vend!” (Er-Ra’d, 22-

24). 

          Në ajetin 93 të sures El-En’amë, Allahu i LartMadhëruar i drejtohet Pejgamberit të 

Tij s.a.v.s.: “…E, sikur t’i shihje mizorët kur janë në agoni të vdekjes, e melaqet kanë 

shtrirë duart e veta (me ndëshkim) e (u thonë):”Shpëtonie pra vetveten (nëse mundeni)”; 

“Tash përjetoni dënimin e turpshëm për shkak se e thoshit të pavërtetën për Allahun, 

dhe ndaj argumenteve të Tij ishit kryeneç”. Të dy grupet e përmendura, edhe robërit e 

mirë edhe ato të këqinjtë, do t’i shohin begatitë-vetëm pas ndarjes së shpirtit nga trupi, 

por për dallim nga këto, ekziston edhe grupi i tretë, i cili e posedon tërë pastërtinë 

shpirtërore dhe gatishmërinë që qysh në këtë botë t’i sheh këto begati. 

          Njëherë Pejgamberi s.a.v.s. derisa ishte ulur në mesin e as’habëve të vet, vërejti një 

djalosh i cili nga pamja e fytyrës dallohej nga të rinjtë e tjerë të asaj kohe. Pejgamberi 

s.a.v.s. e thirri praën vetes dhe e pyeti: “Si u gdhive?”; Djaloshi u përgjigj: “O i Dërguar 

i Allahut, u gdhiva me besimin (jekin) në gjithçka!” (Vërej. e përkth.: d.t.th. me bindje 

të fortë.); Pejgamberi s.a.v.s. i tha: “Po flet fjalë të mëdhaja! Cilët janë shenjat e 

bindjeve të forta të tua?”; Djaloshi u përgjigj: “O i Dërguar i Allahut jam në atë gjendje 

që më duket se e shoh Xhennetin dhe gjithçka që ndodhet aty, ashtu sikur që e shoh 

Xhehennemin dhe dënimet në të. Gjithçka që kam parë më ka çuar në atë gjendje që 

ditën të agjëroj, e natën të mos flejë”. Atëherë Pejgamberi s.a.v.s. tha: “Ti je një rob i 

Allahut, të cilit Allahu ia ka ndriçuar zemrën me imân!” Djaloshi pas kësaj e pyeti 

Pejgamberin s.a.v.s.: “A dëshiron tani të ta përshkruaj Ditën e Gjykimit dhe të të tregoj 



se cili nga këto-shokët e tu-do të hyjë në Xhennet, e cili në Xhehennem? Tamam jam 

duke i parë xhennetlinjtë si janë duke u gëzuar! Aq shumë janë të kënaqur me 

shpëtimin e tyre - sa që njëri-tjetrit ia urojnë dhe përqafohen. U ngulfata nga britmat 

dhe vajtimi (ankesa) e atyre që presin dënimin. Ata vërtitet rreth teje (Burimit të 

Keëtherit), por gojët e tyre mbesin të etshne”. Pejgamberi s.a.v.s. iu përgjigj: “Jo, këtë 

nuk duhet tani ta zbulosh! Kjo duhet të mbetet e fshehtë deri në Ditën e Gjykimit!” 

 

LUTJA (DUAJA) E IMAM SEXHADIT A. S. 

 
          Imam Sexhadi a.s. në “Munaxhâtul-Muhibbin”- (“Pëshpëritja e të 

Dashuruarve”); e lut Allahun e LartMadhëruar me këto fjalë: 

          “Më bëj udhëtar të karvanit që udhëton drejt afërsisë Tënde! Më bëj të jem nga 

ata që me pastërtinë e vet e meritojnë shoqërinë Tënde dhe Mëshirën, si dhe nga ata që 

i ke privilegjuar të të vizitojnë! Më bëj të jem i kënaqur me fatin tim! O Zoti im! Më bëj 

nder të jem nga ata që do të jenë praën tryezës së Pranisë Tënde, dhe të cilët gjithnjë do 

ta shohin Fytyrën Tënde të Bukur!” 

          Është e qartë se disa njerëz qysh në këtë botë arrijnë t’i këputin vargonjtë e 

zinxhirtë që i rrethojnë dhe arrijnë tek lartësitë të cilët të tjerët nuk munden as t’i 

parafytyrojnë. Hafizi thotë: “O mejhanxhi eja! I Dashuri e hoqi vellon nga fytyra e tij. 

Ua përshpejtoi punën atyre që në vetmi ndezin qirinj. Dhe erdhi shpirti mesih 

(shpëtimtar) nga Zoti, dhe e ngriti barrën e të gjitha pikëllimeve dhe vështirësive që na 

u grumbulluan mbi supe!” Ndaj, pasojat e virtyteve të tyre morale, dias njerëz, nga 

mosgatishmëria, do t’i shohin vetëm në ahiret, kurse të tjerët do t’i vërejnë qysh në këtë 

botë. 

          Përgjigje në pyetjen e parashtruar: “Premtimet e Kur’anit a thua janë të rrejshme 

(ruana Zot!) apo unë nuk jam në rregull?”- është kjo e dyta, që ne aktualisht nuk jemi të 

gatshëm t’i shohim pasojat e veprave tona. Nëse jemi të kujdes-shëm dhe plotësisht të 

dorëzuar ndaj Zotit, atëherë ekziston mundësia që këtë cilësi ta ngjallim tek vetvetja. 

          Islami vetë nuk ka kurrfarë mangësishë, çdo mangësi gjendet tek vetë ne, pra tek 

vetvetja jonë… 

 

LLOJET E NDRYSHME TË NDIKIMIT 

 
          Ekzistojnë katër lloje të ndikimit: 

1. Ndikimi i materies në materie (p.sh. nëse e përdorim zjarrin në ujë, për pasojë 

uji do të ngrohet, e nëse ujin e hudhim mbi zjarr, atëherë ai-zjarri do te 

shuhet); 

2. Ndikimi i ndërsjellë i dy çështjeve jomateriale (p.sh. ndikimi i shpirtit të 

mësusesit tek nxënësi); 

3. Ndikimi i materies në jomaterie (p.sh. kur shpirti i njeriut bie nën ndikimin e 

muzikës ose fytyrës së bukur); dhe: 

4. Ndikimi i jomateries në materie (ndikimi i syrit, përkatësisht mësyshit ose a ii 

sihrit tek njeriu). 

          Njerëzit dallohen sipas asaj kur dhe nën cilin ndikim bien. 



          Një lloj njerëzish, për shkak të pastërtisë së brendshme (shpirtërore) dhe 

mospërlyerjes me ndytësitë materiale-kanë lidhje të fortë me botën transcedentale. Për 

shkak të gjendjes së këtillë, ndonjëherë drejtpërdrejt, e ndonjëherë tërthorazi-pranojnë 

porosi të çmuara nga Zoti. Sa më shumë që intensiteti i tyre është nën ndikimin e botës 

shpirtërorë-aq më shumë ndikimi i tyre ndaj botës materiale sa vjen e bëhet më i pakët 

(zvogëlohet). Ndaj, Xhelaluddin Rumiu-Meëlana në “Mesnevijun” e tij thotë: “Të 

shndërritshmit i tërheqin të shndërritshmit, ndërsa të zjarrtët- të zjarrtit”. 

          Për shkak të gjendjes shpirtërore në të cilën ndodhej Pejgamberi s.a.v.s.-ai 

drejtpërdrejt ishte objekt i lëshimit të të mëshirës-si nga Allahu xh. sh., ashtu edhe nga 

melaqet dhe ata të cilët besojnë (El-Ahzabë, 56). Të gjithë shpirtërat në Univers 

rrotullohen rreth një ekzistence: Shpirtit të Muhammedit s.a.v.s. 

          Grupin e dytë e përbëjnë muë’minët (udhëtarët drejt Zotit) të cilët nuk janë në 

gradë të pastërtisë që ndodhej Pejgamberi s.a.v.s., por ama janë në rrugë që një gjë të tillë 

ta arrijnë. Nga njëra anë ata janë të përlyer me njollat materiale, kurse nga ana tjetër 

synimin e kanë të pastër dhe udhëtojnë drejt dritës. Ata gjithashtu bien nën ndikim dhe 

pranojnë porosi nga bota shpirtërore: “Ai ju mëshiron juve e edhe melaqet e Tij, e për 

t’ju nxjerrë juve prej errësirave në dritë dhe Ai ndaj besimtarëve është shumë 

mëshirues”. (El-Ahzabë, 43). 

          Pra, ky selam është shkak i shpëtimit të tyre. 

          Hafizi thotë: “O engjëll që udhëheq! Bëje vendimin tim të fortë. Unë jam si një 

foshnje e dobët që ka vajtur larg (është humbur), dhe që pa ndihmën e dikujt aty ku 

dëshiron kurrë nuk do të mbërrijë!” 

          Melaqet në fakt, asnjëherë nuk vijnë pas nesh, por energjia e tyre-energjia 

tërheqëse na tërheq drejt tyre sikur magneti që e tërheq metalin. Porositë që pranohen 

kanë forma të ndryshme: Ndonjëherë ato pranohen nëpërmjet ëndrrës, e ndonjëherë 

vërehet në sjelljen e njeriut prirja për të qenë i vetmuar - duke përjetuar në këtë mënyrë 

kënaqësinë duke qenë afër Zotit. 

          Kështu Xhelaludin Rumiu-Meëlana tregon se si një njeri arriti gjer në gradën ku 

mundej t’i përjetoj ato gjendje të komunikoj drejtpërdrejt me Zotin. Mirëpo, në këtë rast u 

përzie shejtani në mendimet e tij duke i thënë: “Ti kaq net po kalon në adhurime dhe 

gjithçka bën për Zotin, po ku është përgjigj-ja e Tij a?”; Duke rënë nën ndikimin e 

shejtanit, ai mendoi: “Vërtetë ke të drejtë, sonte nuk kam për tu zgjuar!”; Mirëpo, në 

gjumë i erdhi një pyetje: “Çfarë mendon, nga ku buron ajo dashuri që digjet në ty? Ajo 

është nga Ne. Kurse atë që e shqipton: Ja Rabbi, ja Rabbi, lebbejk!- kjo është Përgjigj-ja 

Jonë, ngase Net ë japim energji dhe fuqi që diçka të tillë të mund ta shqiptosh!” 

          Imam Sexhadi a.s. në një dua lutet me këto fjalë: 

          “O Zot! Bëje zemrën time të nënshtruar ndaj Teje dhe të jem nga ata që do të 

vazhdojnë të bëjnë ibadet!”  
          Ndonjëherë tek njeriu si shkendija shfaqen çastet e inspirimit. Ndonjëherë ky 

inspirim është bashkëudhëtar që i LartMadhëruari e shpie drejt rrugës që e pret. 

          Në ajete 65 dhe 66 të sures El-Kehf thuhet:  

          “Dhe e gjetën një nga robtë Tonë, të cilit i kemi dhuruar mëshirë nga Jonë dhe e 

kemi mësuar me një dituri të posaçme nga Ne. Atij (Hidrit - njeriut të mirë e të dijshëm) 

Musai i tha: “A pranon të vijë me ty, që të më mësosh nga ajo që je i mësuar (i 

dhuruar) ti: Dituri të drejtë e të vërtetë?”   



          Këtu përmendet një shembull që ka të bëjë me llojin e përmendur të inspirimit ku 

Musai a.s. has në udhëzuesin – Hidrin a.s. duke kërkuar që ta mësoj me atë që Allahu 

xh.sh. drejtpërdrejt e kishte mësuar atë (pra, Hidrin a.s.). 

          Ndonjëherë udhëzuesi mund të shfaqet në formë të fëmijës, bashkëshortes apo të 

kujtdo qoftë-që në moment të caktuar të thotë fjalën e duhur (adekuate) e cila njeriun do 

ta shpie në drejtimin e duhur. Shpesh ndodh që njeriu nuk është i vetëdijshëm se bëhet 

fjalë për Mëshirën e Zotit dhe këto momente mbeten të pashfrytëzuara. 

          Hafizi thotë: “O muslimanë! Kisha njëherë dikë që mundesha t’i rrëfehesha. 

Ishte i tillë që e kuptonte dhimbjen e zemrës sime dhe gjithnjë më udhëzonte drejt. I 

tillë ishte për çdokë që dëshironte të jetë i udhëzuar. Kur bia në detin e dhimbjeve, ai 

më nxirrte në bregun e thatë”. 

           

MUSTEKIMËT, ATA QË JANË NË RRUGË TË DREJTË 

 
          Mustekimët, d.t.th. ata të cilët në bindjet e tyre janë stabil dhe punojnë sipas tyre, 

në të vërtetë janë ata të cilët i përmen ajeti kur’anor: 

          “E, ska dyshim se ata që thanë: ”Allahu është Zoti ynë!”; dhe ishin të 

paluhatshëm, atyre u vijnë melaqet (në prag të vdekjes dhe u thonë): Të mos frikësoheni, 

të mos pikëlloheni, keni myzhde Xhennetin që u premtohej!” (Fussilet, 30). 

          Nga ky ajet vërejmë se melaqet janë ata që tërheqin vërejtjen dhe sjellin lajme të 

bukura, mu ashtu siç e bëjnë edhe pejgamberët e Zotit. Zemrat e besimtarëve gjithsesi 

janë vende të sigurta-ku vijnë melaqet, njësoj sikur edhe zemrat e pejgamberëve. Nga kjo 

bëhet e qrtë se mundësia e lidhjes në mes të njeriut dhe botës shpirtërore nuk është e 

kufizuar vetëm tek pejgamberët. Pozita e këtij grupi të tretë të njerëzve-në zemrat e të 

cilëve lëshohen direkt melaqet, është më e lartësuar se pozita e njerëzve të grupit të dytë-

të cilëve melaqet u dërgojnë sela nga larg. Lëshimi/zbritja e melaqeve ndodh në dy 

mënyra: 

1. Zbritja e melaqeve të cilat sjellin ligjet e Zotit (Vahjin); dhe:     

2. Zbritja e melaqeve me informata (lajme) dhe me vërtetimin nga ana e Zotit të 

LartMadhëruar. 

          Mënyra e parë i përket vetëm pejgamberëve të Zotit, kurse e dyta i përket edhe 

njerëzve të tjerë, dhe nuk është e kufizuar me kohën, por varet nga gadishmëria e 

brendisë së njeriut që të pranoj qenie nga drita (nuri). 

          Njëherë një njeri erdhi te Muhammedi s.a.v.s. duke i thënë: “Kam frikë të mos 

bëhem mynafik (hipokrit)!?” Kur Pejgamberi s.a.v.s. e pyeti se përse ka frikë nga kjo, 

njeriu iu përgjigj: “Kur jemi praën teje o i Dërguar i Allahut, dhe tin a flet mbi shpirtin, 

gajbin etj; Unë ndjehem mjaft i fortë, shpirtërisht përplot i mbushur, por, kur kthehem në 

shtëpi dhe filloj të brengosem për çështjet e kësaj bote, atëherë e harroj atë që ti e ke 

thënë, dhe kuptoj se në të vërtetë ma ka ëndja të qëndroj në këtë botë. A thua kjo nuk 

është dyftyrësi?” 

          Pejgamberi s.a.v.s. iu përgjigj: “Jo, kjo nuk është dyftyrësi, ngase cilësi e shpirtit 

të njeriut është që në disa gjendje të ngritet e në disa të bie. Meqë njeriu për nga vetë 

natyra është i prirur ta njoh Zotin, kur jeni me mua-ju jeni të gëzuar. Ndërsa kur 

largoheni nga unë dhe i afroheni familjes suaj, shpirti i juaj thjesht bëhet i burgosur 

në këtë mënyrë jetese. Trupi në këtë rast mbisundon dhe sfera materiale e jetës e 



mbizotëron atë shpirtëroren tek ju. Sikur të arrinit ta ruani atë gjendje që e keni kur 

jeni afër meje, do të mundeshit t’i shihni melaqet dhe të përqafoheshit me to!” 

          Në jë hadith tjetër Pejgamberi s.a.v.s. shkon edhe më tej: “Sikur gjuhët e juaja t’i 

ruanit nga fjalët e panevojshme dhe zemrat tuaja nga admirimi i çdo gjëje përveç Zotit, 

do të arrinit në të njëjtën gjendje në të cilën jam unë”. 

          Fatkeqësisht, ne, zemrat tona të cilat admirojnë botërat shpirtërore i kemi 

prangosur, kurse gjuhët tona i kemi liruar… 

          Në një këngë arabe thuhet: “O ti që ke 100 zemra, bashkoi ato në një zemër, dhe 

dashurinë ndaj të tjerëve hudhe nga ajo, dhe vetëm një natë eja dhe me sinqeritet 

bisedo! Nëse atëherë nuk ta japim atë që e kërkon, atëherë ankohu ndaj nesh…” 

          Pra, ata që thonë se lidhja në mes Zotit dhe njeriut ka përfunduar me ardhjen e 

Muhammedit s.a.v.s. janë në rrugë të shtrembërt, ngase nuk e kanë kuptuar fenë në 

mënyrë të drejtë. Do të ishte jo e drejtë që vetëm një populli t’i dërgoheshin edhe 

Pejgamberi i Allahut, Imamët dhe melaqet, kurse të tjerët të mos kenë asgjë tjetër përveç 

shkretëtirës… Kur pejgamberët tjerë kanë ardhur, ata avash-avash i kanë hapur dyert e 

qiejve, ndërsa me ardhjen e Muhammedit s.a.v.s.-Pejgamberit tonë, ata (dyert) gjërësisht 

u hapën, në mënyrë që tërë njerëzimit deri në Ditën e Gjykimit-t’ia mundësojnë lidhjen 

me botën shpirtërore. Shumica e bashkëkohësve të Pejgamberit s.a.v.s. ishin politeistë 

(mushrikë). Sado që atyre ato dyer u ishin të hapura, ata akoma edhe më të hapura janë 

për ata që me moralin e tyre dhe takvallëkun i janë afruar Pejgamberit s.a.v.s. 

          Njëherë një beduin arab e pa se si Pejgamberi s.a.v.s. e puthi një vogëlushe. Ndaj 

edhe mbeti i habitur nga ku gjest i Pejgamberit s.a.v.s., dhe e pyeti Pejgamberin s.a.v.s. 

përse e bëri një gjë të tillë-duke i thënë se ai ka 10 fëmijë dhe asnjërin prej tyre kurrë nuk 

e ka puthur, e veçanërisht vajzat jo se jo. Pejgamberi s.a.v.s iu përgjigj: “Ti je një njeri 

në zemrën e të cilit nuk gjendet asnjë grimcë mëshire!” 

          Në ajetin 201 të sures El-A’rafë thuhet: 

          “Vërtet, ata që janë të ruajtur, kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata 

përkujtojnë (Allahun), dhe atëherë shohin (të vëetetën)”. 

          Pra, sikur që mësuesi kurrë nuk i mashtron të tjerët, dhe nga ana tjetër ka 

privilegjin që kurrë nuk do të jetë i mashtruar. Shkaku se përse ne mashtrohemi nga 

shejtani qëndron aty se edhe vetë ne i mashtrojmë të tjerët. Nëse njeriu në vetvete e ka 

ringallur takvallëkun, ai nuk ka frikë se do të mashtrohet. 

          Al-lame Tabatabai në komentin që i bën këtij ajeti thotë se nëse ia vëmë mirë 

vëmendjen, do të vërejmë se ky ajet e ka domethënien sikur ajeti 99 i sures En-Nahl: 

“Vërtet, ai (shejtani) nuk ka kyrrfarë fuqie kundër atyre që besuan dhe i janë 

mbështetur Zotit të tyre”. Nga këto ajete konkludojmë se ekzistojnë njerëz të cilët 

pranojnë ndikime positive nga bota shpirtërore, por kur bëhet fjalë për shejtanin - 

ndikimin e tij arrijmë ta njohim dhe ta evitojmë. 

          Pejgamberi s.a.v.s. në hutben e muajit shaban ka thënë: 

          “O njerëz! Shejtani në këtë muaj është i lidhur në pranga”. 

          D.t.th. nëse ndodh që në këtë muaj (shaban) të bëjmë mëkat, duhet ta dijmë sde nuk 

na ka nxitur shejtani për një gjë të tillë, por vetë ne jemi fajtor. Bëhet e qartë se nuk është 

ai (shejtani) që na vjen neve, porn e me këmbët tona ecim drejt tij. 

          Hazreti Ibrahimi a.s. thoshte se ai shkon drejt Zotit, kurse për vulën e 

pejgamberëve-hazreti Muhammedin s.a.v.s. thuhet se ai është thirrur direkt prej Zotit dhe 



këtu ekziston dallim tejet i madh. Shkaku i shkuarjes së Pejgamberit s.a.v.s. në këtë rrugë 

(Miraxhi) ishte që t’i tregohen të vërtetat. 

          Kur Pejgamberi s.a.v.s. u pyet se Miraxhi a i përket vetëm atij dhe të tjerët a 

munden të kenë Miraxh? Pejgamberi s.a.v.s. u përgjigj: “Të gjithë kanë Miraxhin e tyre, 

e namazi është Miraxhi i besimtarit”. 

          Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: “Dijetarët e Ummetit tim janë më të mirë se 

pejgamberët e Beni Israilit.”;  ngase ata në miraxhin e tyre janë thirrur nga ana e vetë 

Allahut xh.sh. Duke i përshkruar dijetarër e përmendur, Muhammedi s.a.v.s. tha: “Ata 

janë njerëz tek të cilët fjalët përputhen me veprat e tyre”. 

          Një nga dijetarët e Komit  tregon se gjatë një udhëtimi u gjend në të njëjtin autobus 

praën Al-lame Tabatabait. Mendoi në vete: Rast mjaft i mirë për të biseduar, ndaj edhe e 

pyeti: “Më falni! A ka mundësi të ma jepni ndonjë këshillë?” Pas një heshtjeje të gjatë, 

kur veçmë udhëtimit i erdhi fundi, Al-lame Tabatabai i tha: “Gjatë gjithë kohës kam 

menduar çfarë të të këshilloj, por, megjithatë vetveten e pashë më të nevojshme se 

kushdo tjetër për t’a këshilluar…” 

 

KUSH JANË TË PAFATËT (FATKEQËT)? 

 
          Kundrejt salihinëve të përmendur qëndron grupi i fatkeqëve. Në Kur’anin 

Famëlartë, në ajetin 121 të sures El-En’amë, thuhet se ky grup i jerëzve, i cili nuk ka 

kurrfarë dobie nga shkëlqimi që e pranojnë salihinët, bie nën ndikimin e shejtanit që nga 

larg: 

          “Dhe mos hani nga ajo që (para therjes së saj) nuk është përmendur emri i 

Allahut, vërtet ajo (ngrënia) është mëkat. Djallëzitë i nxisin miqtë e vet që t’ju 

polemizojnë juve, e nëse i dëgjoni ata, atëherë jeni si ata (idhujtarë)”. 

          Nga ky ajet përfitohen disa mësime. Një nga to, ajo që qartë na tregohet se është 

mëkat që të therret diçka, dhe me këtë rast të mos përmendet emri i Zotit dhe padyshim 

që kjo d.t.th. devijim nga Rruga e Drejtë (Sirâtul-Mustekim). Nga pikëpamja e 

Kur’anit, kur njeriu bëhet mëkatar-fjalët e tij nuk pranohen si të vërteta. Mësimi i dytë 

është se shejtanët u dërgojnë porosi miqëve të vet që nëpërmjet ndihmës së tyre të mund 

t’i shkatërrojnë besimtarët. 

          Shkaku i shpalljes së këtij ajeti ishte ngjarja vijuese: Muslimanët nuk e përdornin 

mishine kafshës së ngordhur vetë. Mushrikët në lidhje me këtë thonin se ekzistojnë dy 

mënyra që kafsha të përdoret. Më pas, duke filluar diskutimin, ata (mushrikët) i pyetën 

muslimanët se cilin mish do ta kishit ngrënë: Atë të kafshës që e ka therrë njeriu i mirë, 

apo të asj që e ka therrë njeriu i keq? Kuptohet që muslimanët u përcaktuan për mishin që 

e ka therrë njeriu i mirë. Mushrikët më pas si “argument” sollën se kafsha që ka ngordhur 

në mënyrë natyrore-në fakt është mbytur nga ana e Zotit. Muslimanët fillimisht mbetën të 

hutuar-ngase një rrezonim i këtillë dukej i logjikshëm…Mirëpo, në Kur’an thuhet se 

mushrikët pranonin porosi nga shejtani-pikërisht me qëllim që muslimanët të dyshojnë në 

parimet e Zotit dhe të largohen nga Rruga e Drejtë. Meqë Pejgamberi s.a.v.s. tha se njeriu 

i takon atij populli që i përngjet, edhe muslimanët, sikur të kishin pranuar këto vërejtje të 

mushrikëve në lidhje me ngrënien e mishit, do të bëheshin sikur ata-ashtu edhe siç thuhet 

në fun të ajetit kur’anor. Në lidhe me këtë në Kur’anin Famëlartë thuhet: 



          “O ju që besuat! Mos zini miq as jehuditë as të krishterët. Ata janë miq të njëri-

tjetrit. E kush prej jus hi miqëson ata, ai është prej tyre. Vërtet Allahu nuk vë në rrugë 

të drejtë popullin zullumqarë”. (El-Maide, 51). 

          Bëhet e qartë se mjaft mendime tonat janë product i cytjeve të shejtanit. Në qoftë se 

besimi dhe morali ynë nuk janë në përputhje me normat kur’anore, qartë bëhet se cili 

është burimi i një sjelljeje të këtillë, përkatësisht me cilat norma ata do të përputhen. 

Njëri nga dijetarët mu për këtë i këshillonte nxënësit e vet, që përpara se të bien të flejne 

në gjumë, të lexojnë: 

          “O Zot! Ne pikërisht e pranojmë atë që Ti dhe Pejgamberi Yt e pranoni, edhe pse 

mund të ndodh që në praktikë të tregojmë se këtë nuk e kuptojmë, apo për shkak të disa 

diskutimeve shkencore kemi pranuar diçka tjetër. O Zot! Atë të cilën Ti dhe 

Pejgamberi Yt nuk e pranoni, nuk e pranojmë as ne, edhe pse në praktikë mund të 

duket se e kemi pranuar (për shkak të diskutimeve shkencore)!” 

          Kjo këshillë, në të vërtetë është parafrazim i ajetit të 2 të sures Muhammed, në të 

cilin thuhet: “Ndërsa atyre që besuan, bënë vepra të mira dhe atë që iu shpall 

Muhammedit e besuan, e ajo është e vërtetë prej Zotit të tyre, Ai atyre ua shlyen 

mëkatet dhe ua përmirëson gjendjen.” 

          Pra, folëm për grupin e parë-grupin e atyre që nga larg i pranojnë porositë e 

shejtanit, sidoqoftë shejtani: në formën e xhinnit apo njeriut që iu shfaqet. 

          Grupin e dytë e përbëjnë ata të cilët jo vetëm që e simpatizojnë por edhe e gostisin 

shejtanin: “Kush mbyll sytë përpara këshillave të Zotit, atij ia shoqërojmë një djall që 

nuk i ndahet kurrë.” (Ez-Zuhruf, 36). 

          Shejtani i mallkuar fut mendime nga më të ndryshmet në mendjen e njeriut, dhe më 

pas ato manifestohen në karakteristikat morale dhe sjelljen e njeriut. Besimit dhe sjelljes 

së tij, s’do mend se do t’ju vijë erë shejtani. 

          Imam Aliu a.s. në “Shtegun e Elokuencës” thotë: “Ata shejtanin e kanë bërë 

zotëri të punëve të veta, kurse a ii ka marrë për bashkëpunëtorë. U ka dhënë vezë dhe 

ka dalur nga gjoksat e tyre. Në damarët e tyre lëviz dhe qarkullon, ndërsa përmes syve 

të tyre shikon dhe me gjuhët e tyre flet!” 

          Kur një poet përpara Pejgamberit s.a.v.s. recitoi disa vargje të tij, Pejgamberi 

s.a.v.s. i tha: “Këto nuk janë fjalët e tua. Këto fjalë Zoti i ka lëshuar në gjuhën tënde!” 

Ndërsa ngjashëm me këtë, kur poezia nuk ishte ashtu siç duhet, Pejgamberi s.a.v.s. 

thoshte: “Këto nuk janë asgjë tjetër pos fjalë të shejtanit!” 

          Ndaj, sipas kësaj dallimi në mes të besimtarit dhe munafikut është sa vijon: 

Besimtari së pari mendon dhe më pas flet; kurse munafiku së pari flet dhe më pas 

mendon se çfarë ka thënë (nëse fare mendon se çfarë ka thënë, vërej. e përkth.). 

          Grupi i tretë janë ata të cilët përmenden në ajetin 102 të sures Et-Teëbe: “Ka edhe 

të tjerë që i kanë pranuar mëkatet e veta: ata përzien vepra të mira, e edhe të tjera të 

këqija. Atyre do t’ua falë Allahu, se Ai i falë atij që pendohet, e mëshiron atë që 

përmirësohet.” 

          Ky grup nuk është plotësisht i nënshtruar ndaj Allahut xh. sh. , por as që që 

tërësisht është nën ndikimin e pëshpëritjeve të shejtanit. Ndonjëherë shërbehen me dritën 

- ndaj edhe kryejnë vepra të mira, kurse ndonjëherë preken nga ndikimi i shejtanit dhe për 

pasojë veproknë keq. Nëse ata të mirët janë në botën e ndritur, kurse ata të këqinjtë në 

botën e zjarrit-shtrohet pyrtja: Ç’është me të tretët? Ata edhe agjërojnë edhe përgojojnë, 

fallen, por ndonjëherë edhe gënjejnë. Kur’ani dërgon sinjal se të këtillëve ekziston 



mundësia t’u falet, por jo sepse ata e kanë merituar faljen, por sepse Allahu është i 

Mëshirshëm dhe falë shumë. 

“Ne krijuam shumë nga xhinët e njerëzit për Xhehennem. Ata kanë zemra që me to 

nuk kuptojnë, ata kanë sy që me to nuk shohin dhe ata kanë veshë që me ta nuk 

dëgjojnë. Ata janë si kafshët, bile edhe më të humbur, të tillët janë ata të marrët”. (El-

Ahzabë, 179). 

          Një dijetar tha se në këtë ajet nuk është thënë: “…ata janë më të këqinj se 

kafshët”- ngase kjo deklaratë do të ishte fyerje për kafshët-sepse kafsha për nga natyra 

është krijuar kafshë, kurse njeriu është larguar nga natyra e vet dhe sillet sikur kafsha.” 

          Kur’ani gjithashto thotë: “O ju që besuat, ruane veten tuaj! Ai që ka humbur, nuk 

ju dëmton juve kur jeni në rrugë të drejtë. Kthimi i të gjithë juve është te Allahu dhe Ai 

ju njofton për atë që vepruat”. (El-Maide, 105). 

          Imam Homeini përpara 60 vjetësh pati shkruar: “Të mos kishim filluar ta ndjekim 

nefsin tonë, nyk kishte për të ardhur deri tek kjo që një numër kaq i madh i 

muslimanëve të bien në pamëshirën dhe duart e  çifutëve. Sikur në Emër të Allahut të 

ngriteshim, do të arrinim të korrnim sukses dhe do të fitonim-ashtu sikur që Musai a.s. 

një bari i thjeshtë, e mundi tiranin (zullumqarin) e madh.” 

          Hafizi thotë: “Ejani që, në vend se të qajmë për të tjerët, të derdhim lot për shkak 

të bredhjes sonë! Jusufi shkoi, rinia dhe nderi ikën. Por çfarë do të ndodhë me 

udhërrëfyesin (Kur’anin) tonë? Nëse këtu edhe të jepet diçka edhe të ndalohet-jeta të 

merret. Prandaj, zgjidh jetën e amshueshme!” 

          Imam Aliu a.s. thotë se Xhehennemi është shtëpi në të cilën nuk ka mëshirë, ku 

ekziston vetëm dënimi. 

          Në ajetin 77 të sures Ez-Zuhruf, thuhet se si banorët e Xhehennemit do t’i 

drejtohen ruajtësit të tij: “Dhe ata thërrasin: “O Malik, le të na e marrë shpirtin Zoti 

yt!”, ai thotë:”Ju do të jeni aty përgjithmonë!” 

          Këtu është interesant se këta njerëz madje edhe në këtë vend, ku gjithçka do të 

duhej t’iu bëhet e qartë, ruajtësit (Malikut) i thonë ta thërret Zotin e vet, e jo Zotin e 

tyre!!! (Ç’paradoks!!!) Përgjigj-ja u jepet në një vend tjetër: “Dhe aty as nuk do të vdesë, 

as nuk do të jetojë.” (El-A’ëla, 13). Me fjalë të tjera, as që do t’ju merret shpirti, e as që 

do të kenë jetë të amshueshme, ngase asgjë nuk kanë përgatitur për te. 

          Në “Shtegun e Elokuencës” thuhet se zemrat e disa individëve qysh tani janë në 

Xhennet. Agjërim ii tyre, namazi dhe ibadetet tjera-janë aq të sinqerta-sa që me zemër 

mund ta ndiejnë Xhennetin. Imam Sexhadi a.s. në lutjet e tij, gjithnjë përsërit lutjen: “O 

Zot! Më furnizo me dashurinë Tënde dhe dashurinë e atyre që të duan Ty, si dhe me 

dashurinë e asaj që më shpie drejt Teje!” 

          Njëri nga mësuesit e morali transmeton një hadith nga Pejganberi s.a.v.s. në të 

cilën thuhet: “Unë dhe Aliu jemi baballarët e Ummetit. Ndaj, mos ia lejoni vetvetes që 

të silleni keq ndaj bijve në prani të baballarve të tyre!” 

          Në Kur’anin Famëlartë parashtrohet pyetja: “A t’ju tregoj Unë se kujt i vijnë 

djajtë? Ata i vijnë çdo gënjeshtari, mëkatari.” (Esh-Shuaraë, 221-222). 

          Ky ajet mund të jetë përgjigje për ata (siç është shkrimtari i krisur Selman Rushdi) 

të cilët përfaqësojnë mendimin se Pejgamberi s.a.v.s. ka folur me fjalët e shejtanit (ruana 

Zot nga ky mendim çmendurak!), e jo të Shpalljes nga Allahu xh.sh. Një fjalë e urtë 

persiane thotë:”Më thuaj kë e ke shok, që ta dijë se cili je!” 



          Shkaku për të cilin në gjyq ftohet dëshmitari, kjo bëhet që ai ta tregoj të vërtetën në 

të cilin ka qenë pjesmarrës, nëse i akuzuari përpiqet t’i ikë ose anashkaloj të vërtetës. Zoti 

vetë njeriun e ka marrë për dëshmitar të pushtetit të Tij mbi të. Në këtë proces edhe 

dëshmitari edhe ai për të cilin do të dëshmoj kundër janë një person. 

          Imam Aliu a.s. mu për këtë këshillon: 

          “Ruajuni mëkatit kur jeni të vetmuar, ngase në Gjyqin më të Madh do të jeni 

dëshmitarë vetë kundër vetes suaj. Sipas jush ku është vendi më i vetmuar? Ajo është 

zemra e njeriut, por edhe në te-Allahu i LartMadhëruar është i pranishëm”. 

          Imam Xhafer Sadiku a.s. thotë: ”Zemra është haremi i Zotit, dhe në të nuk duhet 

ta lëshoni (të hyjë) askënd përveç Allahut xh.sh.!” 

          Ne, madje edhe për automobilin sigurojmë garazhë dhe e mbajmë të mbyllur me 

çelës, kurse e lëmë të hapur për çdo shejtan-i cili me vete sjell mjaft mëkate. Është 

evidente e vërteta se në sytë e mjaft prej neve Allahu nuk vlen as edhe sa një automobil… 

          Al-lame Tabatabai thotë: “Pa marrë parasysh se në ç’masë njeriu është egoist dhe 

deri në ç’masë kënaqësitë e kësaj bote kane arritur ta mashtrojnë, si dhe deri në 

ç’pozitë ka arritur në këtë botë, ai nuk mundet të mbërrij tek pika që ta pranoj 

pavarësinë dhe mëvetësinë e vet ekzistenciale. Ç’është e vërteta, të gjithë e dinë se 

njeriu është i burgosuri i ligjeve të natyrës ku jeton. Gjithashtu, të gjithë janë të bindur 

se secili nga ne, një ditë do të lëshohet në tokën e ftohtë. Ç’do kush e di se është nën 

ndikimin e fuqisë së gravitacionit, pa marrë parasysh se a e kupton nocionin e saj apo 

jo. Njeriu ndjen nevojë për ushqim dhe pije, doemos duhet të shërbehet me ajrin, dritën, 

ndërsa në lidhje me emocionet ka nevojë për admirimin dhe dashurinë e tjetrit. Nëse 

një ditë e kupton se askush më në botë nuk e don-ai do të çmendej. Ai, gjithashtu, e 

kupton d.t.th. është i vetëdijshëm se nëse dëshiron t’i shfrytëzoj tërë këto, duhet-patjetër 

ta përdor intelektin e vet. Në qoftë se edhe një ditë të vetme fuqia e intelektit do t’i 

ç’kyqej-ai nuk do të ishte në gjendje të bëj asgjë. Pra, nëse e vrojton qenien e vet, njeriu 

duhet të konkludoj se nuk është asgjë pos një domosdoshmëri e madhe. Kësisoji vjen 

edhe tek nevoja e tij për Zotin. E a thua tërë kjo nuk është asgjë tjetër pos pranimi se 

dikush-megjithatë i nevojitet?” 

          Sipas fjalëve të Al-lame Tabatabait, kudo që të jetë njeriu dhe të ndodhet, thellë në 

brendi është dëshmitar i esencës dhe nevojës për tjetrin. Si të mos e pohoj këtë njeriu-kur 

një ndjenjë e tillë është pjesë e pandashme e vetë qenies së tij. Vetë prirja e tij për një 

nevojë të këtillë, pa të cilën vetë qenia e tij nuk do të mundet të mbijetoj, është e njëjtë 

sikur që personi i etshëm saktë e ndien dhe e din se i nevojitet uji. 

          Përmbledhja e ajetit (El-A’rafë, 172) në të cilën Allahu mori betim nga njeriu do të 

ishte: 

1. Ne (pra, Allahu) i krijuam fëmijët e Ademit në këtë botë të re: 

2. I ndajmë njëri nga tjetri për shkak të shumëzimit/shtimit; 

3. I kemi njoftuar mbi natyrën e tyre, e kjo natyrë është nevoja për diçka; 

4. Ata kanë pranuar dhe dëshmuar se janë të pandihmë dhe kanë nevojë për 

diçka; dhe: 

5. Meqë këtë e kanë pranuar, atëherë kanë pranuar dhe dëshmuar se ekziston 

Zoti. 

          Ky pranim nuk ishte me gjuhë por me përvojën e brendshme. Kjo është sikur kur 

gjendemi në një vend ku ka ndodhur bombardimi. Sapo të ndodhemi në këtë vend, 

menjëherë e  kuptojmë dhe e kemi të qartë se çfarë ka ndodhur. Natyra e fitretit është e 



tillë që çdo njeri, pa pasur nevojën e kurrfarë ndërmjetësuesi ose ndihmësi, vetë kupton se 

dikush i nevojitet, e ky dikushi është Krijuesi i tij, i Cili është i Plotfuqishëm dhe nuk ka 

nevojë për asgjë. 

          Qëllimi i parë i dërgimit (ardhjes) së pejgamberëve të Zotit ishte pra, që njerëzit t’i 

përkujton në kontratën që e kishin harruar, pa marrë parasysh pse kjo kontratë ishte 

harruar. Potencialet e njeriut janë të atilla që nëse njeriu i kushton më tepër vëmendje 

njërit nga to, të tjerat mbeten të anashkaluara, edhe pse vetëdija mbi ekzistimin e tyre 

akoma është e pranishme. Kjo është sikur shembulli kur dikush na vjen mysafir e ne 

vazhdojmë të shikojmë televizor, fare pa e përfillur mysafirin. Në një cast madje 

harrojmë edhe prezencën e tij, por së shpejti përsëri kujtohemi. 

          Kur neve Kur’ani na këshillon që me bashkëbiseduesin të komunikojmë në mënyrë 

të butë dhe me urtësi, me këtë, në të vërtetë, na fton ta përdorim gjuhën të cilën ai e njeh. 

Njëra nga rrugët e përhapjes së fesë është mësimi i kësaj gjuhe të shkencës, me qëllim që 

shkencëtarëve t’u përcillen të vërtetat e fesë. Përkundër pohimeve që shprehën, disa 

priftërinjë krishterë dhe rabinë çifutë-se feja është e ndarë nga shkenca, e vërteta është 

krejt ndryshe, përkundrazi, plotësisht është e vërtetë se të gjithë pejgamberët e Zotit 

erdhën në mesin e popullit të tyre për ta përhapur shkencën. Shpallaja e parë kur’anore 

është: “Lexo, me emrin e Zotit tënd i Cili krijoi (çdo gjë)!” (El-Alak, 1).  

           Një biolog në Iran ka shkruar një libër që e ka titulluar “Adhurimi me dashuri”; 

në të cilin libër bën përshkruarjen e luleve. Mes të tjerash, në librin e tij ka dhënë një 

shembull se lulja e shtëpisë shpreh një lloj të veçantë nënshtrimi dhe reaksioni, 

përkatësisht reagimi të posaçëm ndaj personit që përkujdeset për të. 

 

PREJ KU NEVOJA PËR MORALIN? 

 
          Qenia e Shenjtë Absolute-Allahu i LartMadhëruar, krijesat e Tij i ka ndarë në tri 

grupe: 

1. Krijesat nga drita (melaqet e ndritura); 

2. Krijesat e errëta; dhe: 

3. Krijesat e komponuara nga dria dhe errësira (njerëzit dhe xhinët). 

          Grupi i parë i qenieve të Zotit (melaqet) e kanë cilësinë që zhvillimi i tyre veçmë 

ka përfunduar qysh me krijimin e tyre. Prandaj ata rrugën e tyre e kalojnë pa kurrfarë 

pengesash dhe vështirësi, nuk janë të obliguara të bëjnë as xhihad të madh e as të vogël. 

Asgjë nuk iu kundërvihet, qoftë nga jashtë-qoftë nga brenda. Kur’ani Famëlartë këtë 

shkurt e qart e sqaron: “E, nuk ka prej nesh (grupit të melaqeve) që nuk e ka vendin 

(detyrën, pozitën) e vet të njohur”. (Es-Safatë, 164). Pra, secila melaqe e ka vendin e vet 

të caktuar dhe nga ai vend nuk del. Qeniet e këtilla nuk kanë nevojë as për moralin e as 

për parimet dhe normat morale. 

        Grupi i dytë i krijesave- qenie të errësirës - janë qeniet nga natyra, kurse përfaqësues 

ii tyre më i rëndësishëm janë kafshët- të cilat gjithçka e bëjnë instiktivisht, duke e ndjekur 

instiktin e tyre. Tërë aktivitetet e tyre mund të karakterizohen si lëvizje e njëkahshme, pa 

kurrfarë rëniesh dhe ngritjesh. P.sh. le ta vërejmë bletën: Mënyra se s ii ka bërë ajo hojet 

përpara 100 vjetëve, është e ngjashme me mënyrën se s ii bën edhe sot. Nuk ka kryer 

kurrfarë progresi. Kur flasim mbi krijesat tjera të Allahut, të po këtij grupi, p.sh. për erën, 

do të vërejmë se kulminacioni i in jë ere është stuhia (furtuna, tornadoja), ose më e 



shumta që mundet të bëjë një detë i trazuar-janë valët (dallgët) e tij të mëdhaja dhe të 

fuqishme që përplasen në breg. 

          Në ajetin e 40 të sures Edh-Dharijatë, Allahu xh.sh. flet mbi zhytjen e faraonit:  

“E Ne e kapëm atë dhe ushtrinë e tij dhe e hodhëm në det, dhe ai e bëri veten të jetë i 

sharë”. Kjo që bëri deti në këtë rast-është kulmi i tij, më e madhja gjë që mundet të bëjë. 

          Pra, tek grupi i parë i krijesave të Zotit nuk ka as kundërshti të brendshme dhe as 

ndikim nga jashtë. Grupi i dytë has në pengesa në botën rreth vetes, por instiktivisht 

përpiqet që ato t’i eliminoj dhe në këtë rrugë ta jep edhe jetën e vet. Në botën e tyre 

mbisundon ligji i më të fortit, përkatësisht seleksionimi natyror. 

          E, ç’ndodh me njeriun si qenie që është krijuar nga komponimi i dy elementeve, 

pra të dy botërave të sipërpërmendura (dritës dhe errësirës)? Njeriu mund të zgjedh se a 

do të ec rrugës së përkryerjes së tij apo jo, dhe konform kësaj, do të jetë i pajisur me 

aftësitë e të menduarit, përkatësisht intelektin. Nga ana tjetër, ai përmban në vetvete edhe 

një pjesë të natyrës, d.t.th. botës së krijuar nga errësira (terri) (errësira është kategori e 

kushtëzuar nga gjithçka që është trupore, shtazore). Si rezultat i kësaj, ai do të duhej të 

ishte i aftë të zgjedh dhe të ketë mundësi zgjedhjeje-duhet të ekzistojnë dy opcione, d.t.th. 

që të zgjedh se a do të kaloj ndonjë pengesë - e ajo pengesë pra, duhet edhe të ekzistoj. 

Duke shfrytëzuar potencialin e dhuruar nga Zoti- intelektin, ai është në gjendje të sjell 

vendim mbi zgjedhjen. Cilat janë vështirësitë ose pengesat të cilat ndodhen në rrugën e 

njeriut drejt përkryerjes? 

          Kur’ani Famëlartë i ka bërë dy shërbime të mëdha njeriut: E para është se ia ka 

sqaruar vështirësitë që munden t’i ndodhin në rrugë. Kështu Kur’ani flet mbi vështirësitë 

e brendshme dhe ato të jashtme. Shërbimi i dytë është se e ka definuar mënyrën e 

kundërvënies ndaj këtyre pengesave dhe e ka sqaruar mënyrën e eleiminimit të tyre. Tërë 

këto vështirësi dhe pengesa mund të ndahen në vështirësi dhe pengesa të brendshme dhe 

të jashtme.          Në ajetin e 8 të sures Esh-Shems, Allahu xh.sh. thotë: “Dhe ia mësoi se 

cilat janë të këqijat dhe të mirat e tij” 

          Ndërsa në ajetin e 5 të sures El-Kijameh thuhet: “Por, njeriu dëshiron të vazhdojë 

edhe më tej në këkate; kurse në suren El-A’raf ë, në ajetet 175 dhe 176 lexojmë: “ Dhe 

lexoja atyre tregimin e atij që I patëm dhënë dituritë Tona, ndërsa ai u zhvesh prej tyre 

dhe atëherë atë e shoqëroi shejtani dhe kështu ai u bë prej të humburve. E sikur të donim 

Ne, do ta ngrisnim lartë me atë (dituri), por ai nuk u largua tokës (dynjasë) dhe shkoi pas 

epshit të vet. Shembulli i tij është si a ii qenit, të cilin nëse e përzë ai e nxjerrë gjuhën, po 

edhe nëse nuk e përzë, ai sërish e nxjerr gjuhën. Ky është shembulli i atyre që i 

konsideruan të rreme argumentet Tona. Ti rrëfejau atyre tregimet (ummetit tënd) në 

mënyrë që ata të mëndojnë.” 

Në ajetine 23 të sures El-Xhathije thuhet: “A e ke parë (ti o Muhammed) atë që 

duke e ditur, dëshirën e vet e respekton si Zot të vetin, atë Allahu e ka humbur, ia ka 

mbyllur të dëgjuarit dhe zemrën e tij, i ka vënë perdembi të pamurit e tij, më thuaj, pos 

Allahut, kush mund ta ndihmoj atë? A nuk merrni mësim?” 

Në një hadith thuhet “Dashuria ndaj ndonjë gjëje është në gjendje ta shurdhojë dhe 

verbëroj njeriun”; 

Naga ana tjetër thuhet: “Nëse duhet t’i qortojmë sytë e dashurisë, gjithashtu duhet 

t’i qortojmë edhe sytë e urrejtjes”. 

Kjo d.t.th. se sikur ai që don nuk iv ëren mangësitë e atij që e don, ashtu edhe ai që 

urren nuk i vërren anët e mira të atij që urren. 



Si rrezultat të këtyre disa ajeteve të përmendura, theksojmë sa vijon: 

1. Njeriu ka mundësi të vejë pas të keqes, përkatësisht gjërave të fëlliqura dhe 

të atyre që nuk bëjnë. 

2. Për t’i arritur synimet e nefsit të vet, njeriu është i gatshëm t’i eliminoj të 

gjitha pengesat që i dalin në rrugën e realizimit të tyre. 

3. Njeriu e dëshiron jetën e amshueshme, por edhe të këtushmen, që është në 

kundërshtim me ligjet e të së vërtetës, ngase është e ndrysueshme dhe i 

ekpsozohet zhbërjes, ajo është vetëm urë që shpie drejt shpëtimit. 

4. Për t’i arritur kënaqësitë e tij, njeriu është i predispozuar t’i ndjek epshet.  

5. Nefsi në asnjërën fazë të këtij rrugëtimi dhe ghithnjë e sulmon njeriun, sin ë 

fatkeqësi, ashtu edhe në çastet e kënaqësisë dhe mirëqenies (me dallimin e 

vetëm që pasanikun e slumon në një mënyrë, kurse të varfërinë në mënyrë 

tjetër). Në një hadith thuhet: “Përse nefsi është armiku më i madh dhe më i 

rrezikshëm i njeriut? Sepse nuk është i korruptuar (me asgjë nuk mundemi 

ta kënaqim)”. 

6. Njeriu është i robëruar në kthetrat e dashurisë dhe urrejtjes dhe në gjendje 

të këtillë mundësia e të menduarit dhe shfrytëzimit të intelektit sa vjen e 

bëhet më e dobët. Dashuria ndaj dikujt e çon njeriun gjer aty që, duke mos 

u shërbyer me intelektin- të pranoj gjithçka që i thotë ai të cilin e don, pa 

marrë parasysh se kjo mund të jetë e vërtetë, kurse urrejtja ndaj dikujt e bën 

të tillë që të mos e pranoj as të vërtetën më të madhe nga ai që e urren. 

7. Njeriu është i prirur t’u dorëzohet forcave materiale (të kësaj bote). Kur’ani 

Famëlartë flet mbi Karunin, duke thënë:                     

           “E ai (Karuni) doli para popullit të vet me stolinë e vet, e ata që kishin synim 

jetën e kësaj bote thanë: “Ah, të kishim pasur edhe ne ashtu si i është dhënë Karunit, 

vërtetë ai është fatbardhë!” (El-Kasas, 79). 

Nga gjithë kjo mund të përfundojmë, sa vijon: 

1. Mosdijen e njeriut mbi vetveten dhe tërë Krijimin që e rrethon; 

2. Frikën nga ajo që nuk do të duhej të frikësohet; 

3. Epshet dhe ndjekja e dëshirave rë nefsit- e largojnë njeriun nga arritja e vlerave 

të vërteta. 

Pejgamberët e Zotit kanë ardhur që njeriut t’i sjellin dituri, t’a njohin me vendin e 

tij dhe rolin në Univers, duke i of ruar rrugë nxjerrjeje nga padituria, frika dhe ndejkja e 

epsheve. Ata (Pejgamberët) erdhën që paditurinë ta ndërrojnë me dituri, që pas frikës-

njeriut t’i dhurojë shpirtin e guximit dhe të vlerës dhe në vendin që e kanë zënë epshet në 

qenien e njeiut ta vënë Zotin dhe synimet shpirtërore të lavdëruara. Njeriu në brendinë e 

tij has një varg pengesash që e largojnë nga arritja e përkryerjes vetjake/personale. 

Para se gjithash, duhet të njihen ato pengesa, pastaj të mbisundohen dhe të kalohet 

nëpër ta, në mënyrë që njeriu të mundet të ec rrugës drejt synimit të tij final, synim i cili 

është definuar dhe caktuar gjatë vetë aktit të krijimit. 

 

     

PENGESAT E JASHTME TË RRUGËS SË NJERIUT 

DREJT PËRKRYERJES 

 



Tani, le të themi diçka edhembi pengesat e jashtme që ndodhin në rrugën e njeriut 

drejt përkryerjes. 

Në Kur’an këto pengesa na shfaqen në dy lloje: 

1. Shejtani, d.t.th. krijesa që iu kundërvu urdhërit të Zotit t’i bëjë sexhde 

Ademit a.s. 

2. Vetë njeriu, i cili për shkak të veseve e ndjek/pason shejtanin, edhe në këtë 

mënyrë u bëhet pengesë në rrugë njerëzve tjerë. 

Në ajetin e 39 të sures El-Hixhr, përcillen fjalët e shejtanit: “(Iblisi) Tha: “Zoti sa të 

jenë në tokë (botë) dhe të gjithë ata do t’i largoj nga rruga e drejtë!” 

Gati se pot ë njëjtat fjalë i hasim edhe në ajetin: “ (Iblisi) Tha: “Për shkak se më 

humbe mua, unë do t’u ulem atyre (do t’u zë pusi) në rrugën Tënde  të drejtë; Mandej do 

t’ju sillem atyre para, prapa, nga e djathta dhe nga e majta e tyre, e shumicën e tyre nuk 

do ta gjesh që të falënderohen (të besojnë)! (El-A’rafë, 16-17). 

Në suren El-Israë, nga ajeti 62 3 deri tek ai 64, shejtani sërish i drejtohet Allahut të 

LartMadhëruar me fjalët: “(mandej vazhdoi e) Tha: “A e sheh  (it ha Zotit) këtë që Ti e 

vlerësove mbi mua, nëse më lë të jetojë deri në Ditën e Kijametit, unë gjithsesi do t’i 

shfaros pasardhësit e tij, me përjashtim të një pakice.” (Zoti) Tha: “Shko, e kush prej tyre 

vjen pas teje, shpërblimi juaj është Xhehennemi, shpërblim i plotë.” Dhe me atë alarmin e 

zërit tënd, mashtroje atë që të mundesh prej tyre, me kalorësit e këmbësorët tu- thirri 

(bërtitu) ata, përzieju me tan ë pasuri dhe në fëmijë dhe premtoju atyre, po shejtani nuk u 

premton tjetër, përveç masht       

 im.” (El-Israë, 62-64). 

Në vend tjetër përsëri përmendet shejtani: “Një grup (nha ju) Ai e vuri në rrugë të 

drejtë, e një grup meritoi të jetë i humbur pse ata (të humburit) shejtanët i morën për miq, 

e megjithatë mendonin se ishin në rrugë të drejtë.” (El-A’rafë, 30; “…shejtanët i nxisin 

miqtë e vet që t’ju polemizojnë juve, e nëse i dëgjoni ata, atëherë jeni si ata (idhujatarë).” 

(El-En’amë, 121). 

“A t’ju tregoj Unë se kujt i vijnë shejtanët? Ata i vijnë çdo gënjeshtari-mëkatari. (U 

vijnë) Dhe hedhin dëgjimin, shumica e tyre gënjejnë.” (Esh-Shuaraë, 221-223).  

Nga këto ajete mund të nxjerrim 5 konkluzione: 

1. Ne, njerëzit kemi armik i cili qëndron (bën) kurthë-në rrugën tonë drejt 

përkryerjes, e ai quhet shejtani; 

2. Shejtani ka mënyra të caktuara të kryerjes së detyrës së vet, përkatësisht 

devijimit tonë nga Ruga e drejtë. Ndonjëherë futet në mendimet tona, 

ndonjëherë në pasurinë tonë, familjen tonë etj; 

3. Ai nuk punon/vepron vetë, por e ka ushtrinë e vet; 

4. Ai ka plan ekzakt të caktuar, nëpërmjet të cilit ua dërgon porositë e tij 

miqëve të vet; dhe 

5. Shejtani plotësisht sundon mbi atë ushtri dhe ka ligjet dhe rregulloren e tij 

për ushtarët e vet. 

Ky armik (shejtani i mallkuar) vetë, veten e tij e ka shpallur armik, pastaj është 

deklaruar se në ç’mënyrë armiqtë e vet do t’i devijoj, si dhe ka shpallur se ka dytësorin e 

tij në vetë ne (njerëzit). Në luftë kundër një armiku të këtillë, njeriu duhet të ketë një 

forcë të caktuar mbrojtëse dhe të dijë se si t’iu kundërvihet të gjitha kurtheve të tij. Në 

qoftë se nuk gjenë kurrëfarë mënyre për t’i bërë ballë shejtanit, njeriu s’do mend se do të 



shndërrohet në një nga shërbetorët e tij. Porosia e shejtanit  pra është, identike me 

porosinë e George Bushit: “Ose jeni me ne-ose kundër nesh!” 

Në Kur’an thuhet se përpos shejtanit, njeriu ka edhe armiq tjerë, ndoshta akoma 

edhe më të rrezikshëm. Për këto armiq Kur’ani thotë se në të njëjtën kohë ata janë të 

dukshëm dhe të fshehtë, si dhe kanë dy cilësitë e veta: “E kur i takojnë ata që besuan 

thonë: “Ne kemi besuar!” por kur veçohen me shejtanët (parinë) e vetë u thonë: Ne jemi 

me ju, ne vetëm jemi tallur (me besimtarët)”. (El-Bekare, 14). 

Shejtanët që përmenden në këtë ajet-janë njerëzit që e ndjekin shejtanin. “Dhe 

kështu (sikurse edhe ty) çdo pejgamberi i bëmë armiq disa nga njerëzit dhe nga xhinët e 

djallëzuar, që me fjalë të shkëlqyeshme në mënyrë të fshehtë, nxitë njëri-tjetrin në 

mashtrime. E, sikur të donte Zoty yt, ata nuk do të bënin atë (armiqësi), po ti lëri ata me 

ata me ato trillime.” (El-En’amë, 112). 

Shejtani qartë ka delaruar se do të na vijë (afrohet) nga të gjitha anët, do të futet në 

mendimet tona, do të jetë i pranishëm në pasuritë tona, fëmijët etj. Le të shohim se si këtë 

e sqaron dhe në ç’mënyrë e tërë kjo zhvillohet. 

Në ajetin 91 të sures El-En’amë theksohen fjalët e çifutëve: “...Allahu nuk i shpalli 

gjë asnjë njeriu!”. 

Ndërsa në ajetin vijues përmenden fjalët e jobesimtarëve: “E nëse i përuleni një 

njeriu që është si ju, atëherë do të jeni të humbur e të mashtruar” (El-Muë’minun, 34); 

dhe më pas në ajetin 47 të po të njëjtës sure qëdnron: “Si t’ju besojmë dy njerëzve që janë 

si ne (Musait dhe Harunit), kur populli i tyre është në shërbimin tonë?” 

“Ne dimë shumë mirë se ata thonë: “Atë (Muhamedin) është kah e mëson një njeri! 

“Mirëpo, ghuha e atij nga i cili anojnë (supozojnë) ata është jo arabe (e paqartë), e kjo (e 

Kur’anit) është gjuhë arabe e stilit të lartë e të qartë.” (En-Nahl, 103).  

“E paria e atij populli që nuk besuan thanë: “Ky nuk është tjetër pos njeri sikurse 

edhe ju, po dëshiron të jetë më i lartë se ju. Po të dëshironte Allahu do të dërgonte 

melaqe; ne një gjë të tillë nuk e kemi dëgjuar as nga të parët tanë!”; dhe po në të njëjtën 

sure, në ajetin 33 thuhet: “Ky nuk është tjetër pos njeri sikurse edhe ju, ha ashtu si hani ju 

dhe pi ashtu si pini ju!” (El-Muëminun, 24 dhe 33). 

“Paria që nuk besoi nga populli i tij tha: “Ne po të shohim mendjelehtë dhe të 

konsiderojmë vërtet rrenacak!” (El-A’rafë, 66). 

“...Ata thanë: “Ju nuk jeni tjetër pos njerëz siç jemi edhe ne, dëshironi të na pengoni 

nga ajo që adhuronin prindërit tanë-pra na sillni ndonjë argument të qartë!” (Ibrahim, 10). 

“Një grup nga ithtarët e librit thanë (të vetëve): “Besoni para dite në atë që u është 

shpallur atyre që besuan (myslimanëve), e pas dite mos e besoni, e ndoshta edhe ata 

(myslimanët), do të zbrapsen (nga besimi i tyre)” (Ali-Imran, 72); dhe po në të njëjtën 

sure, në ajetin 78, thuhet: “Në të vërtetë, një grup prej tyre janë ata që pështjellojnë gjuhët 

e tyre dhe lexojnë librin (për të deformuar kuptimin) ashtuqë ju të mendoni se ajo 

(shprehje) është nga libri (i vërtetë), madje thonë: “Kjo është nga Allahu. Ata duke ditur 

thonë gënjeshtra për Allahun.”. 

Përfundimet e dala nga këto ajete: 

1. Vërejmë se këta njerëz nuk e mohojnë ekzistimin e Zotit, por e mohojnë 

mundësinë e vendosjes së kontaktit me Të, duke e konsideruar aq të largët 

sa që nuk ekziston rasti/mundësia për t’u lidhur me të; 



2. Ata shërbehen duke i ngjallur ndjenjat njerëzore (p.sh. kur thonë: “A thua 

edhe ata nuk janë njerëz sikurse ju; etj.) dhe lënien pas dore në të njëjtën 

kohë të intelektit, me qëllim të ruajtjes së pasurisë dhe pozitave të tyre; 

3. Ka ardhur gjer tek përzierja e nocioneve, ngase ata nuk bëjnë dallim në mes 

të shkencës dhe shkencëtarëve, ndërmjet Pejgamberit dhe të dërguarit. 

Kështu, kur njeriu shkon tek kardiologu, mund të pyetet: “Përse unë këtij 

t’ia jap zemërn time në disponim? Kush është ai që t’ia lejoj a?” Por 

gjithsesi askush nuk e bën një pyetje të këtillë-ngase te mjeku shkojmë për 

shkak të dijes së tij, e jo për shkak të personalitetit të tij. 

4. Këtu bëhet fjalë për në lloj të fashizmit ngase ata njerëz llojin e tyre e 

konsiderojnë superior. Kur’ani na porosit se kjo mendjemadhësi (ky 

superioritet) rrjedh nga shejtani i cili, kur u urdhërua t’i bëj sexhde Ademit 

a.s. tha: “Unë jam më i mirë se ai, më ke krijuar nga zjarri, kurse atë nga 

dheu (balta).” 

5. Këta njerëz e mohojnë mundësinë që pejgamberët të jenë nga Zoti dhe 

konsiderojnë se ata janë dora e zgjatur e të huajve-të cilët kanë qëllime të 

këqija ndaj popullit të tyre. 

Madje edhe besimi i tyre i supozuar te Zoti, ishte me qëllim që ata të cilët i kanë 

besuar Pejgamberit t’i devijojnë nga Rruga e drejtë. Një ajet kur’anor (ajeti 18 i sures Ez-

Zumer), në formë të shkurtë thotë se njeriu në jetë duhet t’i ketë tri parime-nëse dëshiron 

të mos shkatërrohet: 

 Çfarëdo që dëgjon, së pari duhet të mendoj mbi domethënien e saj; 

 Pasiqë këtë e ka kuptuar, e nevojshme është të krahasohet me kriteriumet dhe 

matëset e asaj që i përket (nëse është e lidhur për fenë, atëherë duhet ta krahasoj 

nga pikëpamja fetare); dhe: 

 Pasiqë gjithë këtë mirë ta ketë matur, atëherë duhet ta zgjedh atë që është më e 

mira. 

Kundërshtarët e përmendur të Pejgamberit s.a.v.s. gjithashtu ishin për ndarjen e fesë 

nga politika. Thoshin: “Nëse Muhammedi është vërtetë pejgamber, ai nuk do të duhej të 

punonte punë të kësaj bote (ku p.sh. përlyhet) siç është të ecurit nëpër rrugë dhe 

bashkëbisedime me popullin. Ai do të duhej sikur drita të qëndroj mbi njerëzit. Përse një 

njeri i këtillë do të duhej t’i përlyej duart me punët, siç janë p.sh. kandidimi për kryetar 

etj.; (të gjorët, nuk janë të vetëdijshëm se me këtë e pohojnë se sa e fëlliqur është 

pikërisht ajo me të cilën ata merren). 

6. Këta “shpirtëra të brengosur” të cilat mendojnë mbi progresin e shoqërisë 

dhe të bashkësisë-i akuzojnë pejgamberët se udhëzimi i tyre i njerëzve drejt 

devotshmërisë, adhurimit etj. e vë në pikëpyetje progresin e shoqërisë, 

teknologjisë etj. 

    Qëndrimet/pikëpamjet e këtilla e kanë historikun e gjatë, kurse rrënjët i ka në 

krishterizëm. Vill Duranti në librin e tij “Historia e civilizimeve”-thotë se asnjë fe nuk i 

ka nxitur ithtarët e vetë në dhënien e mundit për kërkimin e diturisë, aq sa i ka dhënë 

Islami.  

7. Ata janë shërbyer me nxitjen e mndjenjave tradicionale, përkatësisht kanë 

qenë ithtarë fanatikë të ndjekjes së fesë së të parëve të vet. Fatkeqësisht, 

edhe pse muslimanët nuk duhet të besojnë në këto vlera, në praktikën e tyre 

tregojnë se si plotësisht kanë rënë nën këtë ndikim. 



Imam Xhafer Sadiku a.s. ishte ftuar për mysafyrtek një njeri. Kur erdhi, vërejti se 

shtëpinë e kishte tejet të vogël dhe të ngushtë, edhe pse ishte njeri i pasur dhe me mjaft 

ndikim, ndaj edhe iu drejtua duke e pyetur: “Përse e len familjen tënde në vështirësi, kur 

do të mundeshit mjaft komod të jetonit?” Njeriu iu përgjigj: “Në këtë shtëpi ka jetuar 

babai im, dhe unë nuk dëshiroja ta lëndoj dhe të bëjë shtëpi më të madhe se kjo që bëri im 

atë?” Imam Sadiku pas kësaj tha: “Pra, d.t.th. se babai yt ka qenë nga ata që asgjë nuk ka 

kuptuar, dhe ti e vazhdon traditën e tij!? Nëse Allahu të ka dhuruar pasuri, ti, familjes 

tënde, ia ke borxh jetesënme dinjitet dhe komoditet.” 

 

      

     

                         

 

 

KTHIMI MORALIT TË BUKUR-E VETMJA MËNYRË 

E KAPËRCIMIT TË TË GJITHA PENGESAVE. 

 
E vetmja rrugëdalje për tejkalimin e pengesave të brendshme dhe të jashtme-që 

hasen në rrugën e përkryerjes së njeriut-është gjithsesi kthimi tek morali. Imam Aliu a.s. 

në lidhje me këtë ka thënë një urtësi të shkurtër, por mjaft të vlefshme: “Sa shumë që kë 

kënaqësi të cilat kanë për pasojë pendimin e thellë.” Kjo nuk i përket vetëm epsheve, por 

këtu hyn edhe p.sh. urrejtja e cila gjithashtu mund të shkaktoj mjaft dëme dhe pendesa. 

Poashtu, një ide jo e drejtë të cilën njeriu e ka në trurin e tij-mund ta sjell në një situatë të 

këtillë. 

 

RËNDËSIA E ZBUKURIMIT TË SHPIRTIT TËND NGA 

KËNDVËSHRIMI I KUR’ANIT: 

 
Kur’ani Famëlartë vë theks të veçantë në pastrimin e nefsit të njeriut si një ndër 

shkaqet më kryesore të dërgimit të Pejgamberëve të Zotit. Hazreti Ibrahimi a.s. pikërisht 

për këtë shkak i drejtohet Allahut të LartMadhëruar. 

“Zoti ynë, dërgo ndër ta, nga gjiu i tyre të dërguar që t’u lexojë atyre ajetet Tua, t’u 

mësojë atyre Librin dhe urtësinë, e t’i pastrojë (prej ndytësisë së idhujtarisë) ata. S’ka 

dyshim se Ti je ngadhnjyesi, i dijshmi.” (El-Bekare, 129). 

Pra, shohim se pastrami i nefsit të njeriut është njëri nga katër elementet kryesore 

(mësimi/leximi i ajeteve, mësimi i Librit, urtësisë, pastrimit) për shkak të të cilit edhe 

dërgohen në përgjithësi pejgamberët. Tri elementet e para të përmendura-janë 

pararendëse-përkatësisht hyrje në të katërtin, ngase një alim (dijetar) pa ‘amel (punë, 

vepër) nuk ka kurrfarë vlere. 

 

MORALI DHE RREGULLIMI I SHOQËRISË 

 
Dijetarët fetarë dhe ata të tjerët-vërtetojnë se shkaku dhe arsyeja e trazirave dhe 

problemeve të cilat shfaqen në shoqëri-është pikërisht mungesa e moralit tek individi. 



Nëse moral ii individit arrin të ndryshohet dhe rregullohet, do të vie deri tek ritja e 

besimit mes njerëzve dhe kryerjes së rregullit të obligimeve, që sjell deri tek qetësimi 

shpirtëror. Morali i papastër së pari do ta dëmtoj pronarin e tij, e më pas edhe njerëzit që i 

rrethon. Prandaj edhe Kur’ani thotë: “Ndërsa, ata që lëshuan rrugën, ata u bënë lëndë e 

Xhehennemit!” (El-Xhinn, 15). Ky ajet i shkurtër na flet të vëreteta të mëdha:  

1. Para se ta ndjek tjetrin, kjo dhunë (zullum) së pari e djeg pronarin e saj. 

2. Përpos që e djeg atë, i djeg edhe të tjerët (kemi pranuar se kjo botë është fushë e 

ahiretit). 

Meqë Kur’ani është Libër i udhëzimit, dijetarët/studiuesit kanë hapur një kapitull, të 

cilin e kanë quajtur “Xhenneti dhe Xhehennemi i moralit”. Kur’ani së pari na tregon se ai 

që kryen vepra të mira-si shpërblim e prêt Xhenneti, kurse atë që kryen vepra të këqija-e 

prêt Xhehennemi dhe më pas thotë: “Dhe ngutuni (me punë që meritoni) në falje 

mëkatesh nga Zoti juaj dhe për në një Xhennet, gjërësia e të cilit është si gjërësia e qiejve 

dhe e tokës, i përgatitur për të devotshmit.” (Ali-Imran, 133). 

I ngjashëm me këtë është edhe ajeti: “E mos paçit bërë (deri më tash një Kur’an si 

ky), e as që do ta bëni kurrë (edhe në të ardhmen), atëherë ruajuni zjarrit, lëndë e të cilit 

janë njerëzit dhe gurët, që është i përgatitur për mosbesimtarët.” (El-Bekare, 24). 

Hapi i dytë që bën është që ta informoj mbi atë se Xhenneti dhe Xhehennemi jo 

vetëm që janë të përgatitur (gati) por edhe të hapur për pranimin e banorëve të tyre të 

ardhshëm. 

“E Xhenneti u afrohet atyre që ishin të devotshëm.” (Esh-Shuaraë, 90); që d.t.th. se 

është i gatshëm për gostinë, ndërsa në ajetin vijues thuhet: “Ndërsa Xhehennemi u 

dëftohet atyre që ishin të humbur.” (Esh-Shuaraë, 91); si dhe “…është i sigurtë dhe se 

katastrofa e përgjithshme (Kijameti) është e padyshimtë…” (El-Kehf, 21); dhe 

“(Përkujto) Ditën kur Ne, Xhehennemit i themi: “A je mbushur?” E, ai thotë: “A ka 

ende?” (Kaf, 30). 

Hapi tjetër është që Kur’ani gati e heq perden nga fshehtësitë e ahiretit, duke u 

drejtuar në mënyrë gati-gati në suren El-Vakia, në ajetet 88 dhe 89, ku thotë: “E nëse ai (i 

vdekuri) është prej të afërmëve (të Zotit). Ai ka (te Zoti) kënaqësi, furnizim të mirë dhe 

Xhennet të begatshëm.” 

Në një hadith të Pejgamberit s.a.v.s. thuhet se Xhenneti e dëshiron Selam Farisiun 

dhe Ebu Dherrin, më tepër se ata që e dëshirojnë atë. Thënë me fjalë të tjera: Ata të dy 

janë vetë Xhenneti. Selam Farisiu ishte bir i një kapitalisti të madh nga Isfahani. Babai i 

tij ishte mushrik, adhurues i idhujve. Meqë u rrit në një familje të tillë të pasur, prindërit 

nuk lejonin të ketë kurrfarë vështirësie në jetë. Njëherë pa lejen e babait doli në kopsht 

dhe aty e takoi kopshtarin, i cili i foli për ardhjen e një pejgamberi të ri. Selmani u 

interesua për këtë. Fjalët e kopshtarit ndozën zjarrin në të dhe nga biseda e mëtutjeshme 

morri vesht se Pejgamberi vjen në Hixhaz. Pas pak kësaj i ati i Selamnit vërejti se Selami 

nuk gjendet në shtëpi. 

Disa vite të tëra Selmani udhëtoi me plot peripeci, duke përjetuar plot vështirësi, 

vetëm e vetëm që të mbërrijë tek caku i tij. Kur arriti në Hixhaz, Pejgamberi s.a.v.s. tha: 

“Selami është prej nesh, prej Ehli Bejtit.” Plotësisht është e natyrshme që njeriu i cili 

largohet nga kënaqësitë/Xhenneti i kësaj bote-vetëm e vetëm që të jetë praën Pejgamberit 

të Allahut s.a.v.s. të arrijë këtë gradë që edhe vetë të jetë Xhennet. 



Kështu në Kur’an thuhet (tregohet) edhe për disa individë që tek Zoti i tyre kanë 

derexhe (grada). Në ajetin vijues shkohet edhe më tej se kjo: “Ata kanë dallim (grada) tek 

Allahu, e Allahu sheh shumë mirë atë që veprojnë.” (Ali-Imran, 163). 

Imam Xhaferi Sadiku a.s. njëherë iu drejtua njërit nga shokët e tij me fjakët: “Ju 

aktualisht jeni në Xhennet dhe luteni Allahun e LartMadhëruar të mos ju largoj prej aty 

dhe kështu do të ruheni nga veprat e këqija që mund të shkaktonte dalja juaj.” 

Në një hadith të Pejgamberit s.a.v.s. ai i drejtohet Aliut a.s. me fjalët: “O Ali, une 

jam qyteti i diturisë, kurse ti je porta e këtij qyteti”. 

Duke i konsideruar këto fjalë, Pejgamberi s.a.v.s. sqaroi se ky qytet i diturisë në fakt 

është vetë Xhenneti. Në një hadith tjetër transmetohet se e kanë pyetur Ajshenë: 

“Cili ishte moral ii Pejgmaberit s.a.v.s.?” Ajo u përgjigj: “Morali i tij ishte vetë 

Kur’ani, ndaj nëse shifni se çfarë ka punuar ai, ju është e qartë, ndërsa rezultati i sigurt.” 

Dallimi në mes kësaj bote (dynjaje) dhe Xhennetit është se këtu jemi të detyruar të 

jetojmë bashkë, duhet ndërmjet vetesh të ndihmohemi dhe të jetojmë jetë shoqërore, 

kurse bota tjetër karakterizohet me dëshirat dhe vullnetin individual. Individët në 

Xhennet me vullnetin dhe dëshirën e tyre e arrijnë/realizojnë atë çfarë dëshirojnë. Sipas 

fjalëve të Pejgamberit s.a.v.s. pikat e abdestit që bien në duar të besimtarit janë melaqe të 

Zotit (evlijatë që ndodhen në grada të larta këto mund t’i shohin me syrin e thjeshtë). Në 

një Hadithi-Kudsijj, Pejgamberi s.a.v.s. thotë se Xhibrili i ka thënë, kurse atij Allahu i 

LartMadhëruar: “Kush punon që të më kënaq Mua,  do t’i jap tri cilësi: E para është se 

nga ai nuk do t’i fsheh miqtë e mirë të Mi (vetë ndeja me ta, është ndeja në Xhennet). 

Nëse dikush e arrin atë gradë që në këtë botë ta sheh Pejgamberin e Zotit, Aliun dhe 

Imamët e Ehli-Bejtit etj, për të nuk ka dallim se a gjendet në dynja apo në Xhennet.” 

Sulejmani a.s. thotë: “… O ju pari, cili prej jush do të më sjell fronin e saj, para se 

të më vijnë ata të dorëzuar?” Njëri prej xhinëve të vrazhdë (Ifriti) tha: “Unë do ta sjell aty 

ty, para se të ngritesh nga vendi yt, unë për të kam fuqi dhe jam i sigurt!” E ai i cili kishte 

dituri nga libri tha: “Unë ta sjell atë ty sa e çel e mshel sytë (këtij it ha sille)!” E kur e pa 

atë (fronë) të vendosur praën tij (Sulejmani) tha: Kjo është nga dhuntia e Zotit tim që të 

më sprovojë mua se a do të falënderoj, apo mos do ta përbuz…” (En-Neml, 38-40). 

Në ajetin e 43 të sures Er-Ra’d thuhet: “E ata që mohuan thonë: “ti nuk je i 

Dërguar!”; Thuaj: Mjafton që Allahu është dëshmitarë midis meje dhe midis jush dhe 

(është dëshmitar) ai që ka njohuri (të shpalljeve). 

Nëse kthehemi te ngjarja që ndodhi në kohën e hazreti Sulejmanit a.s. dhe shohim 

se çfarë fuqie kishte individi që posedonte një pjesë të dijes nga Libri, është e logjikshme 

që person të cilit i është dhënë dituria e tërë Librit, të ketë fuqi të madhe të paracaktuar. 

Ndaj Kur’ani në mënyrë indirekte na flet: “O njerëz, Xhenneti është gati, ai është afër 

jush, vetëm prêt që të shërbeheni. Vetë mund t’a arrini Xhennetin, ndaj përse këtë nuk e 

bëni? Por ai edhe shton: “O njerëz, Xhehennemin e keni afër, ai është gati, prêt që tvetëm 

të hyhet në të. Ju vetë mund t’a arrini Xhehennemin, ndaj përse veproni atë që u ship në 

Xhehennem? 

Sipas fjalëve të Xhelaluddin Rumiut: “Nëse ne nuk shohim dhe nuk ndiejmë-kjo 

është ngase ndjenjat i kemi të sëmura dhe shqisat të vdekura. Për shërimin e sëmundjeve 

trupore drejtohemi te mjeku, e për shërimin e brendshëm drejtohuni të dashurit tuaj 

(Allahut)”. 

Sa të humur do të jenë njerëzit kur të shohin se me zgjedhjen e tyre e kanë lëshuar 

Xhennetin dhe e kanë zgjedhur Xhehennemin. Njëherë Imam Aliu a.s. e pyeti Selmanin: 



“A dëshiron të shkosh në Xhennet?” Ai iu përgjigj: “Jam në dielmë. Nëse shkoj për hir të 

dashurisë ndaj Pejgamberit s.a.v.s.- do të jem i ndarë prej teje, e nëse jam me ty, atëherë 

jam i ndarë perj Resulullahut s.a.v.s. Xhenneti im jeni ju, më i mirë se ky nuk më duhet.” 

 

DUHET PËRCAKTUAR CAKUN, RRUGËN E 

ARRITJES TE AI CAK DHE PENGESAT DERI TE CAKU 

 
E domosdoshme është që njeriu të mësoj dhe të njohë se çfarë mund të gjej në 

rrugën e tij drejt përkryerjes, me qëllim që të mundet me kohë ta evitojë çdo pengesë. 

Ndaj edhe nevojitet së pari të përcaktohet caku, rruga e arritjes deri tek ai cak dhe 

pengesat që mund të hasen gjatë ecjes në këtë rrugë. Gjersa njeriu nuk e din se ku 

dëshiron të shkojë dhe çfarë mund të has në rrugë, ai ose nuk do të ketë forca ta bëj hapin 

fillestar, ose nëse niset, pengesat drejt kësaj arritjeje do ta ndalin. Dijetarët e moralit 

thonë që gjërat e para që duhet t’i mësojmë mbi këtë shkencë-janë negativitetet e moralit, 

me qëllim që të mundemi t’i parandalojmë ose t’i eliminojmë. 

Poetët gnostikë (‘arifët) në lidhje me këtë këshillojnë: “Nëse dëshiron të të vizitojnë 

banorët e botërave shpirtërore-pastroje pasqyrën tënde, kështu që ata në te të mund 

tëshikohen. 

Gnostikët e kanë një rregull të cilin e përdorin në rrugën e tyre: “Së pari zbrazje e 

pastaj znkurim.” 

Konform kësaj pikëpamjeje, rregulli i parë që njeriu ta pastroj shpirtin e tij-nga 

gjithçka që nuk i përket atij, e pas kësaj zbukuron vetveten me cilësitë e bukura. P.sh. 

nëse në një pishinë përplotë me dhe derdhim ujë të pastër, edhe ky (uji) do të përzihet me 

dheun dhe do të bëhet i papastër/përlyer. Gjithashtu, nëse njeriu përplot me mangësi bën 

ndonjë vepër të mirë-ajo shndërrohet në vepër të keqe. Këtu duhet të përkujtojmë se 

shpirti ynë ndonjë herë ka qenë sikur pasqyra e pastër  (pa kurrfarë njolle, i kristaltë, vërej. 

e përkth.), porn e avash-avash e kemi përlyer/njollosur. Pra, vetë jemi fajtorë për çdo 

papastërti që ekziston në shpirtin tonë. 

Por në suren Esh-Shems, nga ajetet 7 dhe 9, Allahu xh.sh. thotë: “Pasha njeriun dhe 

Atë që e krijoi atë! Dhe ia mësoi se cilat janë të këqijat dhe të mirat e tij. Pra, ka shpëtuar 

ai që e pastroi vetveten.” 

Në shikim të parë këto ajete duket sikur kanë kundërthënie midis tyre, ngase në 

ajetin e parë thuhet: “…nuk dinit asgjë”, kurse në të dytin: “Dhe ia mësoi se cilat janë të 

këqijat dhe të mirat e tij.” Në ajetin e parë theksi është vendosur tek aktualiteti, që d.t.th. 

se i përket kohës/periudhës fill mbas lindjes, kur njeriu nuk din asgjë; kurse në ajetin e 

dytë fjala është për potencialet, përkatësisht për atë se çdo njeri potencialisht mund të jetë 

i mirë ose i keq, varësisht nga ajo se çfarë do të zgjedhë. 

Pra, kur flitet mbi pastërtinë e shpirtit, këtë duhet ta kuptojmë në dy mënyra. Kjo 

ose është pastërti “preventive/parandaluese, si p.sh. kur fëmija që nga mosha e njomë, 

qysh i vogël edukohet islamikisht dhe, së pari nën mbikqyrjen e prindërve dhe më pas me 

vullnetin e vet, ritet në njeri me moral të pastër, ose nëse veçmë ka ardhur deri tek 

njollosja-ato papastërti duhet të hiqen, mënjanohen. 

 

 

 



 

PENGESAT E RËNDOMTA NË RRUGËN DREJT 

PËRKRYERJES SË NJERIUT 
A). Ato të cilat i përkasin mendjes së njeriut (pengesat teorike ose shkencore); dhe 

B). Ato të cilat i përkasin veprës së njeriut  (pengesat praktike). 

 

Në llojin e parë të pengesave i numërojmë: 

1. Gafletin (Neglizhencën); 

2. Dyshimin shkencor (i cili kryesisht është product i vesveseve të shejtanit); 

3. Iluzionet; dhe 

4. Intelekti i arsyeshëm, i cili mundet të njohë se çfarë është për të e dobishme, e 

çfarë e dëmshme, por ama nuk mundet ta njohë të vërtetën nga gënjeshtra. Për 

fat të keq, kjo është prezente te shumica e njerëzve. 

Në llojin e dytë të pengesave i numërojmë: 

1. Ndjekjen e epsheve vetjake/personale; 

2. Egoizmin; 

3. Kurthet e shejtanit; 

4. Gënjeshtrat/mashtrimet e nefsit-nefsi i njeriut ndonjëherë shërbehet edhe me 

vetë fenë-kur punon kundër fesë…P.sh. ndonjëri nga ulematë ndonjë herë jep 

fetva-e cila nuk përputhet me Kur’anin Famëlartë, por duke e konsideruar 

vetveten si luftëtar të fesë, të tillët (mjerisht) nuk shohin nevojë që t’a 

shqyrtojnë vërtetësinë e vendimeve të veta; dhe 

5. Dashuria ndaj kësaj bote (dynjasë)-shumë gnostikë ( ’arifë) kanë arritur në 

grada (derexhe) të larta në rrugën e Zotit të tyre. Falë kësaj, kanë pasur aftësi të 

jashtëzakonshme, p.sh. ishin në gjendje që një drunjë të thatë ta gjelbërojnë. 

Mirëpo, elementi i dashurisë ndaj kësaj bote (dynjaje) i shpuri në Xhehennem.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

GAFLETI (NEGLIZHENCA) 

 
Nocioni gaflet (neglizhencë, shkujdesje, moskokëçarje) na tregon se diçka mundet 

të kuptohet, por nuk i kushtohet vëmendje e duhur që të kuptohet. Dallimi themelor në 

mes të gafletit dhe mosdijes qëndron në atë se njeriu në gaflet më herët ka pasur dije, por 

për shkak të shkujdesjes e ka harruar, kurse padituria-nënkupton se dije fare nuk ka patur. 

Në qendër të termit gaflet, pra, qëndron dija. Me fjalë të tjera, personi gaflet është ai që 

ka poseduar dije, por më pas e ka lëshuar. 

Kur’ani Famëlartë në ajetin 21 të sures Kaf i kritikon jobesimtarët në Ditën e 

Gjykimit: 

“(I thuhet) Ti ishte në një huti nga kjo (ditë) e Ne ta hoqëm perden tënde dhe tash ti 

sheh shumë mprehtë.” (Kaf, 22). 

Qëndrimi i Kur’anit është se gafleti përbën bazën e të gjitha problemeve. Në ajetin e 

179 të sures El-A’rafë kritikohen ata të cilët nuk i përdorin potencialet e tyre për të 

kuptuar: “Ne krijuam shumë nga xhinët e njerëzit për Xhehennem. Ata kanë zemra që me 

to nuk kuptojnë, ata kanë sy që me ta nuk shohin dhe ata kanë veshë që me ta nuk 

dëgjojnë. Ata janë si kafshët, bile edhe më të humbur, të tillët janë ata të marrët.” 

Imam Aliu a.s. në lutjen (duanë) “Munaxhat-Shabannije”, thotë: 

“O Zot! Unë nuk kam kurrfarë suksesi në lëvizjen drejt Teje, ngase jam në gaflet. 

Këtë do të mund t’a arrij vetëm nëse më zgjon dhe ma dhuron dashurinë Tënde! 

Hafizi në lidhje me këtë thotë: “Njëherë, gjersa isha duke fjetur, më erdhi në mes të 

natës dhe më pëshpëriti në vesh: “O t ii Dashuruari Im, a të flihet kurse thua se Më don?” 

A thua atij që i ndodhi kjo, mundet që më të qetësohet ndonjëherë dhe të mos 

mendojë mbo Zotin e tij. 

Imam Aliu a.s. në duanë e sipërpërmendur, më tej thotë: 

“Zot, bëmë nga ata tek të cilët do ta ngjallish zjarrin në fshehtësi, e ata publikisht do 

Të të bëjnë dhikër.” 

 

RRUGËT E KUNDËRSHTIMIT TË SHEJTANIT 
 

Metoda e parë e kundërshtimit është gjithsesi pranimi i fesë në baza logjike. Feja 

jonë, ashtu sikur edhe të gjitha dukuritë natyrore që na rrethojnë, ka nevojë që të kuptohet. 

Në rast se njeriu nuk e njeh fenë dhe ligjet e fesë në mënyrë të drejtë, ai nuk do të mundet 

ta kuptojë e as të shfrytëzoj atë. Kur’ani nuk do të na ndihmoj (s’do të kemi kurrfarë 

dobie prej tij, vërej. e përkth) nëse nuk e pranojmë porosinë dhe përmbajtjen e tij. Hapi i 

parë i kundërshtimit është njohja e islamit dhe porosia e tij. 

Metoda e dytë është ndjenja e nevojës për fenë, përkatësisht ringjallja e kësaj 

ndjenje në vetë vetvetet tona. Nëse njeriu në brendinë e tij nuk ndien nevojë të fortë për 

fenë, atëherë kurrfarë dobie nuk do të ketë nga feja e vet-ngase ai sambas fitretit kërkon 

përkryerjen. Kjo ndjenjë e jona për diçka-është fuqia lëvizëse e jona-ngase shohim se 

njeriu i cili ka dëshirën për t’u bërë i pasur mendon dhe i tëri është i përqëndruar që të 

arrijë këtë dhe t’i eliminoj vështirësitë/pengesat në këtë rrugë. E njëjta gjë ndodhë edhe 

me çështjen e fesë. Nuk është e mundur që njeriu të ecë drejtë diçkaje-që nuk ndien 

nevojë. 



Si nga pikëpamja e intelektit ashtu edhe nga përvojat tona të përditshme, është 

treguar se lëvizja jonë bazohet në dy themele: Arritjen e dobisë dhe refuzimin e dëmit. 

Këto dy themele të lëvizjes nga vetëvetja e tyre kërkojnë të njihen. Ç’farë është 

përkryerja e njeriut, e çfarë mangësia? Në Kur’an gjithashtu zbatohet ky parim dhe 

konsiderohet se është themel i vendosjes së parimeve të Kur’anit dhe rregullave-pikërisht 

kjo ndjenjë e nevojës për fenë dhe të kuptuarit e drejtë të fesë në bazë të intelektit. Çdo 

kush që është i privuar nga kjo nevojë, madje parë edhe sipërfaqësisht, sikur të jetë edhe 

anëtar i një bashkësie fetare, nuk ka kurrfarë dobie nga kjo fe. Kjo njohje i është 

përshkruar fiteritit nga ana e Kur’anit. 

“Në krijimin e qiejve e të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumente të 

qarta par ata që kanë arsye dhe intelekt.” (Ali-Imran, 190). 

Kush janë ata që kanë arsye dhe intelekt? Ata janë ata të cilët gjithnjë e kujtojnë 

Zotin (duke qenë ulur, duke ecur, duke fjetur) dhe mendojnë mbri krijimin e qiejve dhe të 

tokës. Rezualtati i të menduarit të tyre është: “Zot, Ti nuk i ke krijuar kotë së koti Qiejt 

dhe Tokën. Gjithçka që është krijuar me qëllim, i ka edhe ligjësitë e veta. Duke e njohur 

faktin se ekzistojnë ligje, ato përpiqen të njohin këto ligje-që do t’i shpiejnë tek Zoti i tyre. 

Me ndihmën e Zotit duan ta zbulojnë dhe njohin sekretin e krijimit, sit ë vetvetes ashtu 

edhe të tërë botës. Në kohën kur vijnë ata që e sjellin Fjalën e Zotit dhe i ftojnë njerëzit 

drejt Zotit, ata atyre lehtë u përgjigjen. 

Kur’ani i citon: “Zoti ynë, ne dëgjuam një thirrës që ftonte për besim (e që thoshte): 

“Të besoni Zotin tuaj”! E ne besuam! Zoti ynë, na i falë mëkatet tona, na i mbulo të metat 

tona dhe pas vdekjes na bashko me të mirët!” (Ali-Imran, 193). 

Ata, atë që në bazë të fitretit dhe intelektit e kanë kërkuar, e kanë gjetur me ardhjen 

e Pejgamberit s.a.v.s. Pastaj thonë: “Zoti ynë, na i falë mëkatet tonë, na i mbulo të metat 

tona dhe pas vdekjes na bashko me të mirët!” 

Ata të cilët iu përgjigjën ftesës së pejgamberëve të Zotit, bëjnë pjesë në dy grupe: 

Ata të cilët janë mjaftuar me muë’xhizet e pejgamberëve dhe ata të cilët atë që e kanë 

kërkuar, e kanë gjetur në fjalët e Pejgamberit. Ata janë përmendur në suren Jasin, në 

ajetin 21: “Dëgjoni atë që nuk kërkon prej jush ndonjë shpërblim dhe janë udhërrëfyes!” 

  Çdo njeri i logjikshëm i përballur me këto dy kontradikta-nuk ka rrugëdalje tjetër, 

përveç se ta pranoj thirrjen e tyre. Në ajetin e 12 të sures Ibrahim përshkruhen poseduesit 

e intelektit-ata të cilët kanë kërkuar udhëzimin: “E përse të mos i mbështetemi Allahut 

derisa Ai na udhëzoi në rrugën tonë (t drejtë). Për Zotin, ne gjithsesi do të durojmë e do të 

përballojmë mundimet që na bëni, e vetëm Allahut le t’i mbështeten vazhdimisht ata që 

gjithnjë iu mbështeten.” 

Në këtë ajet theksohen dy gjëra themelore: Dashuria për të vërtetën atyre iu jep 

forcë të jenë të durueshëm, të qëndrojnë përballë të gjitha të papriturave dhe provokimeve. 

Falënderimi për atë se e kemi gjetur këtë rrugë është të jemi të qëndrueshëm. Hafizi 

thotë: “O ti që posedon fisnikëri, me faënderimin e shpëtimit tënd bëhu i kapshëm për ne. 

Ti që ke, e din se cili është falënderimi yt, ai është që mua të më ndash nga ajo që ke. 

Një poet tjetër thotë: “Devotshmëria dhe pastërtia e shpirtit janë në rini-ngase në 

pleqëri çdo kush mund të jetë i devotshëm.” 

Dashuria për të vërtetën është shkaktar i qëndresës në rrugë, e tjetër ëshët që çdo 

njeri duhet të ketë një mbështetës i cili vetë nga vetvetja ekziston. Nëse njeriu ndjen 

nevojë dhe domosdoshmëri për fenë, është plotësisht e sigurtë se do t’ju ikë kthetrave të 

shejtanit. Imam Homeini ka thënë: “Metoda e parë është që të korrim fitore ndja tagutit 



tonë më të madh-nefsit tonë. Nëse nuk ka njohuri dhe ndjenja ndaj fesë, lëvizja/ecja drejt 

përkryerjes nuk është e mundur.” 

 

KURTHAT E SHEJTANIT 

 
Një nga temat më të rëndësishme nga pikpamja e Kur’anit në lëminë e moralit dhe 

njeriut, është njohja e armikut, meqë për arritjen e çdo përkryerjeje të mundshme-ështe e 

domosdoshme të përmbushen dy kushte: 

A). Njohja dhe përcaktimi i cakut; dhe 

B). Njohja e pengesave ekzistuese. 

Është e qartë se nga pikëpamja e Kur’anit-caku përfundimtar i njeriut është takimi 

me Krijuesin, Zotin. Gjithashtu, Zoti nëpërmjet pejgamberëve të Tij e bëri të ditur se në 

këtë rrugë ekzistojnë rreziqe të mëdha nga ana e armikut më të madh të njeriut-shejtanit, i 

cili gjithnjë qëndron në pritë-duke pritur viktimën e tij-që ta largoj nga rruga e 

nënshtrimit ndaj Allahut të LartMadhëruar dhe përherë ta robëroj në burgun e natyrës së 

tij dhe nefsit. E domosdoshme pra, është që çdo udhëtar i rrugës shpirtërore-t’i njohë disa 

çështje mbi pengesat drejt udhëzimit të tij kah Allahu i LartMadhëruar. 

 

EKZISTIMI I ARMIKUT: 

 
Kur’ani Famëlartë në mënyrë eksplicite thotë: 

“Dhe kështu (sikurse edhe ty) çdo pejgamberi i bëmë armiq disa nga njerëzit dhe 

nga xhinët e djallëzuar, që me fjalë të shkëlqyeshme në mënyrë të fshehtë nxit njëri-

tjetrin në mashtrime…” (El-En’amë, 112). 

Ata njëri-tjetrin e frymëzojnë me fjalë të fshehta, nga jashtë të bukur dhe tërheqës, 

por në esencë mashtruese. Ata njëri-tjetrin e mësojnë me metodën se sit a devijojnë 

njeriun dhe ta largojnë nga rruga e Zotit. 

Disa nga programet e shejtanit janë: 

1.Zbukurimi i veprave; 

Zbukurimi paraqet çdo çështje/vepër që për nga vetvetja është e bukur dhe e 

dëshirueshme, dhe kur i ngjitet veprës tjetër, atë gjithashtu e bën të bukur dhe të 

dëshirueshme. Gjurmuesi pas të bukurës, për shkak të arritjes së saj dhe shfrytëzimit të 

dobive të tyre-vendos të futet/kyçet në këtë vepër. P.sh. njeriu e vesh teshën për shkak të 

bukurisë së saj, por njëherit edhe shërbehet me dobitë e saja, siç është mbrojtja nga të 

ftohtit ose i nxehti i madh. Në të njëjtin kontekst Kur’ani thotë: “O bijtë e Ademit 

(kriminelë), po a nuk u dërgova porosinë që të mos e dëgjoni shejtanin, se me të vërtetë ai 

është armiku juaj i hapët!?” (Jasinë, 60). 

Në një luftë të politesitëve me Pejgamberin s.a.v.s., shejtani i mashtroi armiqtë e 

Allahut-duke iu dhënë fotografi të rrejshme mbi superioritetin dhe fuqinë e tyre, dhe 

kështu duke i mbajtur në një gjendje mashtruese i nxiti në luftë kundër besimtarëve. Edhe 

përkundër premtimit që u bëri politeistëve se sot askush nuk mun t’i fitojë, megjithatë 

besimtarët dolën fitimtar/triumfues. 

 

Ç’ËSHTË KËNAQËSIA? 



 
Allahu i LartMadhëruar për çdo veprim njerëzor ka krijuar kënaqësi e cila në 

instancë të fundit përfundojnë në fat të vërtetë të njeriut. Po të mos ekzistojnë kënaqësitë 

që i shoqërojnë punët, njeriu nuk do të mund t’i përballonte tërë fatkeqësitë dhe 

vështirësitë gjatë jetës. Në të kundërtën, do të shkatërrohej jeta dhe gjinia njerëzore do të 

zhdukej. Ndjenja e kënaqësive është një nevojë që buron nga natyra e njeriut-të cilën 

Allahu i LartMadhëruar e mbolli në qenien njerëzore, që kështu përmes kësaj rruge të 

arrijë përkryerjen e tij. 

 

LLOJET E KËNAQËSIVE 

 
1. Kënaqësia natyrore: 

Disa nga kënaqësitë për nga vetë natyra janë të bukura dhe të dëshirueshme, siç 

është shija e ushqimit, pijeve ose kënaqësitë e martesës. Ky lloj i kënaqësive është i 

pranishëm në vetë krijimin dhe është mbjellur nga Zoti në qenien e të gjitha gjërave-me 

qëllim të udhëzimit dhe shpierjes drejt cakut përfundimtar të krijimit të Krijuesit. Askush 

përveç Zotit nuk ka fuqi t’i udhëzoj qeniet drejt përkryerjes së tyre. Por, ndonjëherë ky 

udhëzim kryhet nëpërmjet mdërmjetësuesit e ndonjëherë pa ndërmjetësues. 

2. Kënaqësia mendore: 

Disa nga kënaqësitë ndodhen në mendjen e njeriut që ta rregullojnë dhe zbukurojnë 

jetën e njeriut, dhe nuk janë në dëm të ahiretit. Ky lloj i kënaqësive është sikur i pari, nga 

Zoti, buron nga fitreti i shëndoshë ashtu siç e ka krijuar Zoti, dhe e dijmë se kurrfarë 

ndryshimi nuk ka në krijimin e Zotit. Nga format e theksuara të kësaj kënaqësie është 

imani. Në përputhje me Kur’anin, Allahu i LartMadhëruar këtë dhuratë ia jep atij që 

dëshiron: “…Allahu juve ua bëri të dashur besimin dhe ua zbukuroi atë në zemrat 

tuaja…” (El-Huxhurat, 7). 

3. Kënaqësia me epshe: 

Lloji i tretë i kënaqësive i ka rrënjët në mendje, por është në përputhje me dëshirat e 

nefsit dhe të epsheve. Kjo kënaqësi është shkak i fatkeqësive të njeriut sin ë këtë ashtu 

edhe në botën tjetër. E prish jetën e pastër të njeriut dhe i anulon bëmat e nënshtrimit bdaj 

Zotit. Kjo kënaqësi është ajo që i kundërvihet fitreti i shëndoshë dhe i pa prishur. 

Nuk është e mundur që parimet dhe kënaqësitë që dalin nga fitreti të jenë në 

kundërshtim me bazat e fitretit. Përse ndodhë kështu? Sepse Allahu i LartMadhëruar e ka 

krijuar fitretin të tillë që ta shpiej njeriun drejt përkryerjes së tij dhe lumturisë së vërtetë. 

Konform kësaj, çda parim dhe mendim që janë në kundërshtim me fitretin e shëndoshë 

dhe të paprishur-dhe që nuk sigurojnë njeriut lumturinë-me siguri që nuk kanë dalë nga 

fitreti. Në të vërtetë kjo është përzierje e shejtanit ose gabim i shpirtit dhe epsheve të 

nefsit të nxitura nga shejtani. 

  Këto kënaqësi, Allahu i LartMadhëruar ia ka përshkruar shejtanit. Në Kur’an 

përcillen fjalët e tij vijuese: “…unë do t’ua zbukurojë (të këqijat) atyre sa të jenë në tokë 

(në këtë botë) dhe të gjithë ata do t’i largoj nga rruga e drejtë.” (El-Hixhr, 39). “…po 

veprat e tyre (të këqija) ua hijeshoi shejtani…” (En-Nahl, 63). 

Vërejtje: 



Ka mundësi që dikush këtu të bëj vërejtje se përse edhe këto kënaqësi nuk ia 

përshkruajmë Zotit, meqë shejtani është megjithatë krijesë e Zotit dhe është njëri nga 

pasojat e krijimit të Tij, ashtu sikur që është njeriu. 

Gjithçka që bëjnë këto dy qenie, në pajtim me ligjin shkak-pasojë, i përshkruhet 

shkakut të parë, d.t.th. Zotit. Pra, mund të thuhet se këto kënaqësi, sikur edhe të tjerat, i 

ka krijuar Zoti dhe me vetë këtë i përshkruhen Qenies së Tij të Shenjtë. E cili është 

shkaku i këtij krijimi-ne nuk e kuptojmë. Ndoshta për shkak të sprovës apo të ndonjë 

shkaku tjetër. Në çdo rast, kjo është krijim i Zotit dhe i përshkruhet Atij. 

Përgjigje: 

Kënaqësitë ndahen në dy grupe: grupi i kënaqësive që realizohet pa ndërmjetësues-

dhe që gjendet në brendinë e çdo qenie; dhe grupi i kënaqësive që realizohet nëpërmjet 

ndërmjetësuesit dhe nuk gjendet në vetë Krijuesin, por është e imponuar nga jashtë. 

Grupi i parë i kënaqësive, pa ndërmjetësues-me siguri është vepër e Zotit. Por, shkaku 

përse kënaqësitë me ndërmjetës nuk janë vepër e Zotit-qëndron në atë se Allahu i 

LartMadhëruar e ka krijuar Krijimin me të cilin sundon rregulli dhe çdo qenie 

prin/udhëheq dhe udhëzon drejt cakut përfundimtar të krijimit, e kjo ëhshtë lumturia e tij 

e vërtetë. Në mesin e këtyre krujesave është edhe njeriu, të cilit i është dhuruar fitreti, në 

të cilin i ka vendosur bindjet dhe mendimet, që duke u udhëhequr nga këto, njeriu të 

përputh dhe rregulloj veprimin e tij dhe në fund ta arrijë lumturinë e vet dhe t’i ikë 

përfundimit të keq. Ky është sunnet i Zotit dhe ligji i krijimit të Tij. 

Nëse e pranojmë qëndrimin se kënaqësitë me ndërmjetës që shpiejnë në humbje, 

janë vepër e Zotit, kjo domosdo d.t.th. se në krijimin e Zotit ekziston mangësi… Qenia e 

Shenjtë e Zotit është e pastër dhe e lartësuar nga kjo. Ekzistimi i një diçkaje të këtillë do 

të thoshte ekzistimin e kotë të obligimeve ndaj Zotit dhe tërë Sheriatit. Asnjë fitret nuk 

mund ta pranoj një mangësi të këtillë në krijimin e krijuar dhe assesi një gjë e tillë nuk 

mund t’i përshkruhet Zotit. (Al-lame Tabatabai, “Al-Mizan”, vëllimi 7, shkëputje nga 

komentimi i ajetit 108 të sures El-En’amë). 

Pra, shejtani, njeriut nga jashtë ia tregon veprat e tij të bukura, ia zbukuron, kurse 

nga ana tjetër e nxitë në kryerjen e veprave të këtilla. Në këtë mënyrë, njeriut, ia shkurton 

arritjen e lumturisë së tij të amshueshme, duke e larguar nga rruga e drejtë e adhurimit, në 

humbje, devijim dhe fatkeqësi të përhershme. 

 

 

 

 

SHEJTANI PLANIFIKON 

 
Çështja e dytë që duhet ta shqyrtojmë është ekzistimi i programit të punuar dhe 

preciz që gjendet tek shejtani-për devijimin e pasardhësve të Ademit a.s. nga rruga e 

drejtë dhe të qenit vetëm rob i Allahut, ashtu sikurse thotë edhe vetë Kur’ani: 

“…me fjalë të shkëlqyeshme në mënyrë të fshehtë nxitë njëri-tjetrin në 

mashtrime…” (El-En’amë, 112). 

Me fjalë të tjera, shejtani njeriun e mashtron me fjalë të bukura në përputhje me 

epshet e tij-me qëllim që ta devijoj, dhe aq shumë insiston në këtë veprim tijin të 

djallëzuar-sa që nuk tërhiqet derisa njeriu veprat e veta të këqija-nuk i pranon sit ë mira. 



“A atij që vepra e vet e keqe i është hijeshuar dhe e sheh sit ë mirë (a është i njëjtë 

me atë që i largohet asaj?)…” (Fatir, 8). 

Pasiqë njeriu t’i ndryshon qëndrimet e veta, jo vetëm që vetveten nuk e brengos për 

kryerjen e veprave të këqija dhe të shëmtuara, port ë njëjtat madje i konsideron të mira 

dhe të bukura… (p.sh. kasapit të Ballkanit Millosheviqit, Ratko Mlladiqit, Karaxhiqit etj, 

vërej. e përkth.) do të vërejmë se ata aspak nuk pendohen e as që janë të shqetësuar nga 

veprimet e tyre të fëlliqta e shkatërrrimtare. Ata, plotësisht janë të bindur se gjithçka që 

kanë bërë-plotësisht është e drejtë dhe e mirë: edhe vrasja e njerëzve, edhe marrja peng 

(kampet e përqëndrimit), edhe njerëzit e keqtrajtuar , edhe thyerja e të drejtave të të 

tjerëve, etj. 

 

RRËFIM JO I ZAKONSHËM KUR’ANOR  

 
Kur’ani Famëlartë e tregon dhe analizon skenën e Ditës së Gjykimit, kur piskëllima 

dhe vajtimi e arrijnë kulminacionin e vet, kur takohen jobesimtarët dhe politeistët-me 

rezulatet e veprave të tyre nga bota materiale. Në këto momente do të dëshirojmë të 

kthehen në dynja: 

“E sikur t’i shihje ata kur janë ndalur praën zjarrrit e thonë: “Ah sikur të ktheheshim 

(në dynja), e të mos gënjejmë faktet e Zotit tonë e të bëhemi nga besimtarët.” (El-En’amë, 

27). 

Shtrohet pyetja: A thua ata me të vertetë janë penduar për shkak të mëkateve të tyre 

dhe mohimit të Zotit, ose dënimi i Xhehennemit-zjarri i ka detyruar të pranojnë dhe ua ka 

nxitur dëshirën për t’u kthyer në jetën e mëparshme? 

“Jo, (s’është ashut) po atyre u doli në shesh ajo që u mbanin fshehtë më parë, 

prandaj edhe sikur të ktheheshin ata do të përsëritnin atë që e kishin të ndaluar, e s’ka 

dyshim, ata janë gënjeshtarë.” (El-En’amë, 28).     

Në lidhje me këtë ajet, së pari do të themi se dëshira për të pamundurën nuk është e 

pamundur-nga aspekti i intelektit, ashtu edhe siç thuhet në një këngë arabe: “Ku të ishte 

ai fat që rinia të shitet-dhe unë ta blejë!” d.t.th. ajo që i nxit jobesimtarët të dëshirojnë të 

ktehen-është padyshim frika nga zjarri, e jo njohja e të vërtetës dhe pranimi i saj. Kur’ani 

është decid në atë se ata e kanë parë/vërejtur të vërtetën dhe se ajo plotësisht ka qenë e 

qartë qysh përpara berzahut dhe Ditës së Gjykimit. “Dhe, edhe pse bindshëm të 

besueshëm në to (se ishin nga Zoti), i mohuan në mënyrë të padrejtë e me mendjemadhësi, 

pra shikoje se çfarë ishte fund ii shkatërrimtarëve.” (En-Neml, 14). 

Më tej, gjithnjë nën supozimin e madhësisë së kthimit, a do të jetoninn me jetë të 

pastër dhe shembullore-në të cilën nuk do të mohonin dhe as që dotë ishin të pakujdes-

shëm ndaj së vërtetës? Në asnjë mënyrë një gjëe tillë nuk do të ishte e mundur, sepse jeta 

e tyre e kësaj bote do të ishte e tillë ashtu siç e kanë jetuar më parë, përplotë me mëkate 

dhe ndjekje të epsheve. Sërish do ta përqafonin-ashtu sikur e kishin përqafuar më parë, 

duke vënë kështu ndarje në mes tyre dhe Zotit. Njësoj sikur ka qenë në botën e dëshirës 

së lirë dhe vullnetit, dëshira e tyre për t’u kthyer d.t.th. kthimi në po të njëjtën botë-ngase 

aty ku ekziston vullneti i lirë dhe dëshira, aty ekziston edhe e mira dhe e keqja. E vërteta 

dhe e keqja janë të përziera. Gënjeshtra dhe hakku qëndrojnë njëri kundër tjetrit. Cilësitë 

e njeriut vijnë në shprehje vetëm në rrethanat ku ekziston mundësia e gabimit, aty ku 

njerëzit janë vënë në sprovë të epsheve nefsore dhe atyre shtazarake. Në të gjitha vendet 

është i pranishëm Teuhidi dhe shirku, imani dhe mohimi. Për këtë Kur’ani Famëlartë 



thotë: “…e s’ka dyshim, ata janë gënjesharë.” (El-En’amë, 28). Ata, në rast se kthehen, 

përsëri do të vazhdojnë të ecin të njëjtës rrugë që kanë ecur-sërisht do t’i japin përparësi 

ndjekjes së epsheve karshi lidhjeve në rrugë të Zotit. 

 

REZYME: 

 
Njeriu duhet ta dijë se ka një armik-qëllimi i vetëm i të cilit është largimi i njeriut 

nga rruga e drejtë, dhe se po i njëjti armik është betuar në afatizimin e dhënë nga Zoti-se 

të gjithë pasardhësit e Ademit do t’i shpiej rrugës së devijimit, përveç robërve të sinqertë 

të Allahut. 

Kuptohet, nuk duhet të harrojmë se ky armik ka program preciz dhe përvojë të 

madhe. Çdo grupi i afrohet nga ajo anë që janë më të ndjeshëm dhe ku më lehtë mund ta 

arrij ndikimin. Nga ana tjetër, të gjitha aktivitetet i drejton nga ajo që ta bindë njeriun se 

ai është që vendos në momente të caktuara, e jo armiku i tij. Thënë më decid: “E fut 

kësisoji hutinë që njeriu nuk i mbetet asgjë tjetër, pos që të kryejë ndonjë veprim të 

caktuar të pavetëdijshëm dhe kështu ta pranon rolin e kryerësit, d.t.th. atij i përshkruhet 

ky veprim. Për këtë Kur’ani thotë: “Ai (shejtani) është gjykuar ta humbë dhe ta orientojë 

në vuajtje të zjarrit të madh, atë që i miqësohet atij.” (El-Haxh, 4). 

Pra, ligjet e krijimit janë të tilla që shejtani nuk ka punë tjetër përpos të devijoj, 

ndërsa ai që atë e pranon për udhërrëfyes të vetin, përfundimi i tij me siguri është në 

zjarrin e përhershëm. Këto dy parime janë nga ligjet e pandryshueshme të Krijimit. 

Al-lame Tabatabai, duke e komentuar ajetin e tretë të sures El-Haxh, thotë: “Urtësia 

e asaj që është thënë: “ndjek çdo shejtan të mbrapshtë”, e nuk është thënë “ndiqe 

shejtanin e mbrapshtë”-qëndron në faktin se shejtani ka një spektër të madh dhe të gjërë 

të metodave të mashtrimit, ngase edhe rrugët drejt devijimit janë të ndryshme. Në ç’do 

rrugë qëndron Iblisi dhe ndihmësit e tij, bashkë me shejtanët nga njerëzit, ngatërrestarët  

dhe devijuesit.” 

Në çdo rast, secili nga ne duhet mirë ta analizojë brendinë dhe të jashtmen e vet-me 

qëllim që pikat e dobëta të moralit dhe imanit të vet t’i zbuloj. 

Pikat e dobëta dhe rrugët e futjes së shejtanit, më së miri mbyllen duke i robëruar 

dhe iu nënshtruar të Madhit Zot. Siç është thënë se sa rrugë kah Zoti ka edhe aq shpirtëra, 

gjithashtu ka edhe aq rrugë të devijimit. Çdo njeri shejtani e fton drejt devijimit në 

përputhje me shpirtin dhe prirjet e tij, njëherit duke e marrë parasysh edhe moralin dhe 

besimin e tij. 

 

IMAM ALIU DHE “NEHXHUL-BELAGA” (“SHTEGU I 

ELOKUENCËS”) 

 
Imam Aliu në “Nehxhul-Belaga” ka fjalime gjithëpërfshirëse dhe secili që e lexon, 

mund që nga ajo që i është ofruar-nga ligji i përgjithshëm, të përcaktoj tek vetvetja rastet 

e të huajsimit të shpirtit si dhe ti mbyll rrugët e ndikimit të shejtanit. Aliu a.s.në 

“Nehxhul-Belaga” e ka thënë urtësinë vijuese: “Me të vërtetë zjarri është i rrethuar nga 

epshi.” 

Pra, çdo epsh që ekziston tek njeriu është potencial dhe rrugë drejt zjarrit, marrë në 

përgjithësi: nga ushqimi, pijet, epshet seksuale, dëshira për dominim dhe pushtet deri tek 



kërkimi i ndihmës nga të tjerët, përtacia, kënaqësia në dominimin e të tjerëve, 

përdorimi.shfrytëzimi i pasurisë së huaj-qoftë kjo madje pasuri e gruas së vet dhe 

fëmijëve. 

Rrugët e kundërshtimit: 

Allalhu i LartMadhëruar e krijoi njeriun me qëllim që të jetë mëkëmbës i Tij në 

tokë. I dha fuqi dhe potencial që të mund t’i përdor të gjitha Emrat e Zotit dhe Cilësitë e 

Tij. Plotësisht është e qartë se arritja e kësaj përkryerje është graduale dhe në bazë të 

vullnetit të lirë të njeriut, ashtu sikur është e qartë se njeriu duhet t’i kalojë plotë peripeti, 

konflikte dhe mynxyra deri sa të arrijë gjer te kjo pozitë. Pra, mund të përfundojmë se 

njeriu, ashtu sikur që ka aftësi të përcaktimit të pengesave dhe peripetive të kësaj rruge, 

gjithashtu ka edhe fuqi përmes së cilës mund t’i tejkalojë këto peripeti. Nga ana tjetër, 

Islami ka paraqitur përgjigjet në tërë problemet e gjinisë njerëzore, të cilës do natyre 

qofshin ato, dhe cilitdo aspect të personalitetit t’i përkasin. Kuptohet, tërë rekomandimet 

që ofron Islami janë me themel të fortë dhe atë nga aspekti i tyre më i fshehtë, vetëm e 

vetëm me të vetmin qëllim që njeriun ta njeh me vetveten e vet. Duke patur parasysh këtë, 

Islami i ka shfaqur dhe njohur pengesat e lëvizjes shpirtërore dhe mënyrat e kundërvënies 

ndaj tyre, nga të cilat disa në vazhdim do t’i tregojmë: 

 

1. PRANIMI I FESË NË BAZA TË INTELEKTIT 

 
Nevojitet që ta njohim fenë dhe ligjet e tij, si dhe të gjitha nevojat tjera natyrore të 

njeriut. Është e qartë se njeriu duke mos e njhur fenë as që mund të përdor të mirat e saja. 

Kurrëfarë dobie nuk kemi nga Kur’ani i shtypur në botim të shtrenjtë, të vendosur në 

vend të lartë në shtëpi, nëse nuk e mësojmë përmabajtjen e tij dhe porositë e tyre. Një 

qëndrim i këtillë ndaj Kur’anit edhe përkundër tërë madhështisë së saj-nuk do të lë 

kurrfarë gjurme në moralin dhe jetën shpirtërore. Prandaj, kushti i parë është njohja e 

Islamit dhe synimeve të tij. Tjetra që duhet të theksohet është gjithsesi ndjenja e nevojës 

për fenë. 

Nëse njeriu në thellësinë e qenies së vet nuk e ndien fenë si nevojë të domosdoshme 

në jetë, me siguri që nuk do të ketë kurrfarë dobie nga ajo. Njeriu për nga natyra e vet 

është gjurmues/kërkues i përkryerjes. Pikërishtë ndjenja e varfërisë dhe mosdijes e nxit 

në eliminimin e pengesave dhe arritjen e përkryerjes. Thënë ndryshe, sikur njeriu të mos 

kishte ndjenja se ç’është varfëria dhe nevojat, kurrë nuk do të lëvizte. Vetëm kur ekziston 

ndjenja e nevojës-njeriu nxitet për t’i përmbushur ato nevoja. 

Nga këndvështrimi i intelektit, përvoja dhe Kur’ani, të gjitha lëvizjet dhe pushimet 

e njeriut nuk janë për asgjë tjetër-përveç për dy caqe: për shkak të arritjes së të mirës dhe 

eliminimit të dëmit. Për secilën nga kryerësit e këtyre, nevojitet njohja e dobisë dhe dëmit. 

Mu për këtë vërejmë se Kur’ani, ndjenjën e nevojës për fenë e konsideron kusht për 

themelor për shfrytëzimin e fesë dhe gurin themeltar në përpjekjet për vendosjen e 

parimeve fetare. Çdo kush që është i privuar nga këto dy cilësi, ndjenjën serioze për fenë 

dhe pranimin e saj me intelekt, nuk ka dobi nga vetë feja. 

 

GRUPI I TË DHURUARVE ME INTELEKT E KA LËNË      

SIPËRFAQËSOREN QË TË ARRIJË TEK BURIMORJA. 
 



Kur’ani fletë mbi grupin e njerëzve të pajisur (dhuruar) me intelekt, ata të cilët e 

kanë lënë sipërfaqësoren me qëllim që të arrijnë tek burimorja. Nëpërmjet të së krijimit 

ata e kërkojnë Krijuesin e tyre. “Në krijimin e qiejve e të tokës, në ndryshimin e natës 

dhe të ditës, ka argumente të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Për ata që Allahun e 

përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë të shtrirë dhe 

thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve e të tokës (duke thënë): “Zoti ynë, këtë nuk 

e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit!” (Ali-Imran, 190-191). 

Një grup i njerëzve, duke ndejtur ulur në brigjet e detërave të pafund, duke vërejtur 

Krijimin e mahnitshëm me tërë bukuritë e tij rrezatuese dhe duke u mahnitur me 

përkryerjen-derisa në të, në të njëjtën kohë ekziston një sasi e madhe ligjesh, e kupton se 

tërë kjo nuk është e kotë dhe pa qëllim e krijuar, si dhe se ekziston Zoti i Cili udhëheqë 

gjithçka. Duke e njohur këtë fakt, është duke gjurmuar rrugën drejt Tij, që vetveten dhe 

Krijimin akoma më tepër ta njohë. Pasiqë e dëgjon thirrjen e bajraktarit të Teuhidit të 

Zotit-menjëherë i përgjigjet dhe thotë: 

“Zoti ynë, ne dëgjuam një thirrës që ftonte për besim (e që thoshte): Të besoni Zotin 

tuaj! E ne besuam! Zoti ynë, na i falë mëkatet tona, na i mbulo të metat tona dhe pas 

vdekjes na bashko me të mirët!” (Ali-Imran, 193). 

Kur’ani Famëlartë në nëj vend tjetër mbi shkaqet e besimit të tyre thotë: “Dëgjoni 

atë që nuk kërkon prej jush ndonjë shpërblim dhe janë udhërrëfyes!” (Jasin, 21). 

Thirrja e pejgamberëve të Zotit nuk ka qenë e kufizuar me kohën dhe hapësirën. 

Ajo, plotësisht është në përputhje me fitretin dhe intelektin, kurse ç’do njeri i ndershëm 

dhe i arsyeshëm-i ballafaquar me fjalimin logjik-nuk ka rrugëdalje tjetër, pos që ta 

pranojë thirrjen. 

 

 

 

GRUPI I DYTË-GJITHÇKA SAKRIFIKON PËR FENË 

 
Ata të cilët fenë e kanë parë si domosdoshmëri dhe nevojë të duhur, kundrejt 

kërcënimit me vdekje, torturimet dhe përzënies nga shtëpia dhe nga pasuria, reagojnë në 

mënyrën vijuese: “E përse të mos i mbështetemi Allahut derisa Ai na udhëzoi në rrugën 

tonë (të drejtë). Për Zotin, ne gjithsesi do të durojmë e do të përballojmë mundimet që na 

bëni, e vetëm Allahut le t’i mbështeten vazhdimisht ata që gjithnjë iu mbështetën.” 

(Ibrahim, 12). 

 Në këtë ajet flitet mbi dy çështje mjaft të rëndësishme. E para është se ajo dashuri 

ndaj udhëzimit është shkak i durimit të tyre dhe durimit të të këqijave që armiku ua jep. 

Me fjalë të tjera: “Shprehja e falënderimit të tyre për udhëzimin që e kanë pranuar nga 

Zoti-është durimi dhe qëndresa ndaj të padrejtit dhe tiranit (zullumqarit). Çështja tjetër 

mjaft e rëndësishme e theksuar në këtë ajet-është se njeriut të cilit i duhet mbështetës-

merr përgjigje nga intelekti-se ajo mbështetje dhe strehim nuk ka nevojë për asgjë, d.t.th. 

vetë për vetveten është i nevojshëm. Një qenie e këtillë nuk mund të jetë askush tjetër pos 

vetë Zoti, i lartësuar dhe i madhëruar qoftë emir i Tij, Ai i Cili është Krijues i të gjitha 

mbështetjeve dhe strehimeve. 

Në fund, pra, mund të themi se rruga e shpëtimit dhe arritjes së përkryerjes është e 

mundur vetëm me njohjen e fesë dhe parimeve të saja, njohjen e rolit të fesë tek njerëzimi 

si domosdoshmëri nga pikëpamja e intelektit. Në qoftë se dikush është i dyshimtë dhe 



skeptic në lidhje me këtë çështje, në atë masë sa është e fortë ndjenja tek ai, duhet ta 

dijmë se në atë masë shejtani sundon mbi të. E pranon ai këtë apo jo, ky fakt është i 

provuar dhe nuk lë asnjë gjurmë tek qenia-ngase ajo gjithnjë është në vendin e vet. 

Pikërisht për këtë që theksuam, Imam Musab bin Xhaferi thotë: “O Zoti Im! E di se 

furnizimi më i mirë i udhëtarit drejt Teje është vendimi i fortë. Zoti im! Tani me fuqinë e 

vullnetit dhe njohjen e zemrës-vendosa të lëviz drejt Teje, ndërsa Ti më ndihmo në këtë 

vendim timin!” 

Sa më i fortë që është vendimi dhe sa më e madhe të jetë njohja e nevojave të 

njeriut, shpejtësia e lëvizjes drejt të Dashurit (Allahut) do të jetë më e madhe. 

 

2. PRANIMI SERIOZ I ARMIKUT 

 
Njëra nga rrugët e kundërshtimit të shejtanit është kuptimi serioz i armikut, 

qëllimeve të tij dhe planeve. Në lidhje me këtë, Kur’ani Famëlartë, rrëfen në ajetin e 4 të 

sures El-Munafikunë: “…Ata janë armiq, pra ruaju prej tyre!...” 

Edhepse ajeti i sipërpërmendur i përket munafikëve dhe armiqëve të jashtëm, në 

çështjen e armiqësisë dhe dëshirës për të bërë keq, nuk ka kurrfarë dallimi. 

Argumentet e pohimeve të mësipërme bazohen në: 

1.Qëllimi që t’i devijojë të gjithë njerëzit. 

“Ai tha: “Pasha Madhërinë Tënde, kam për t’i shmangur prej rrugës së drejtë që të 

gjithë, përveç atyre që janë të sinqertë nga robërit Tu!” (Sad, 82-83). 

2.Pritjen e njerëzve në çdo rrugë. 

Shejtani në çdo kalim dhe rrugë, dhe në çdo rrethanë, përpiqet që të mund të korr 

sukses në qëllimin e tij për devijimin e njerëzve nga rruga e të qenit rob i Allahut dhe 

Teuhidit dhe arritja e lumturisë së tyre të amshueshme. “(Iblisi) Tha: “Për shkak se më 

humbe mua, unë do t’u ulem atyre (do t’u zë pusi) në rrugën Tënde të drejtë.” (El-A’rafë, 

16). 

Pra, shejtani përveç asaj që ka vendim të fortë t’i devijojë njerëzit, gjininë njerëzore, 

dhe ai këtë vullnet të tij e zbaton në praktikë. 

3.Zbulimi i planeve. 

Meqë Kur’ani Famëlartë është Libër i udhëzimit dhe Mëshira e Zotit i paraprin 

hidhërimit të Tij, në Kur’an janë rrëfyer dhe sqaruar rrugët e devijimit që bën shejtani për 

t’i humbur njerëzit. Kur’ani thotë: “(Shejtani thotë:) Mandej, do t’ju sillem atyre para, 

prapa, nga e djathta dhe nga e majta e tyre, e shumicën e tyer nuk do ta gjesh që të 

falënderohen (të besojnë)!” (El-A’rafë, 17). 

Parashtrohet pyetja: Çfarë nënkuptohet me katër anët e përmendura në ajet? Al-

lame Tabatabai, duke e komentuar këtë ajet thotë: “Meqë rruga e Zotit nuk është e 

natyrës materiale por shpirtërore, është e nevojshme që edhe këto katër rrugë të rrethimit 

të shejtanit të jenë të natyrës shpirtërore, e jot ë shqisave dhe materies. Duke marrë 

parasysh ajetet vijuese: Ajetin 120 të sures En-Nisaë: “Ai u premton atyre dhe i bën të 

shpresojnë, por shejtani nuk premton tjetër vetëm se mashtrim”; Ajeti 175 të sures Ali-

Imran “Po atë (propagandë) e bëri vëtëm shejtani që dëshironte me miqtë e vet 

(idhujtarët), t’ju frikësojë…; Ajetin 168 të sures El-Bekare: “…mos shkoni hapave të 

shejtanit se ai është armik i hapët i juaji”; dhe ajetin 268 të sures El-Bekare: “Shejtani ju 

frikëson nga varfëria dhe ju urdhëron për të këqija…”-japin të kuptohet se cilët janë ata 

katër anë nën kontrollin e shejtanit.” 



Kështu fjala –para-përkufizon ngjarjet me të cilat njeriu ndeshet gjatë jetës në 

përgjithësi, d.t.th. qofshin këto ngjarje të mira, apo fatkeqësitë dhe problemet. Shejtani në 

të gjitha rastet nuk ri duar kryq, porn ë çdo njërën nga to kërkon mjete dhe rrethana të 

arrijë synimin e tij.  

Ndonjëherë shëndeti, jeta për së afërmi, njohja e mësimeve të Zotit dhe ligjit-

shndërrohen në shkaqe të mendjemadhësisë së njeriut, që në instancë të fundit ka si 

rezultat çuarjen e njeriut në gjendje neglizhence dhe harrese, e që në vetvete është rrënjë 

e gjithë devijimeve, mashtrimeve akaidologjike dhe morale si dhe sjelljes së keqe të 

njeriut. Gjithashtu, në rastet e jetës përplot probleme, sëmundje, varfëri, mospasjes së 

statusit shoqëror, ngecjen me të tjerët në fushën e ekonomisë, politikës, kulturës dhe 

moralit, gjithë kjo njeriun e bën të pakënaqur me miqtë e tij, fatin, jetën dhe në fund edhe 

me Zotin, që sërish në fund të fundit ka për rezultal neglizhencën njerëzore-rrënjën e tërë 

devijimeve. 

Fjala –nga prapa- përkufizon gjininë njerëzore dhe atë çfarë mbetet nga njeriu. 

Meqë njeriu është i vetëdashuruar, d.t.th. e do qenien e vet, ai e do edhe ekzistimin e vet. 

Nga ana tjetër, është i ballafaquar me dukurinë e paevitueshme të vdekjes dhe 

mosekzistimit të tij. Ndaj edhe pajtimi i këtyre dy ndodhive manifestohet nëpërmjet 

mendimit se ekzistenca e tij-ekziston përmes pasardhësve të tij. Konform kësaj, njeriu në 

vetvete ndërton ambicjet dhe shpresat drejt ardhmërisë-ashtu sikur ato të vetat/personale. 

Brengosjen për ta e shpreh nëpërmjet brengosjes së vet. Për ta siguruar lumturinë e tyre, 

dhe kësisoji edhe të veten, përpiqet me të gjitha mundësitë, duke mos bërë dallim 

ndërmjet haramit dhe hallallit. Shpesh mund të shihet se lumturinë dhe rehatinë njerëzit e 

sakrifikojnë për fëmijët dhe pasardhësit. Shejtani, duke e ditur këtë cilësi të lidhjes së 

njeriut me pasardhësit, e shfrytëzon për qëllimet e veta dhe e largon njeriun nga robërimi 

dhe Teuhidi. 

Fjala-nga e djathta-simbolizon fuqinë dhe bereqetin, ndërsa në kontekst të ajetit 

shfaq lumturinë e vërtetë të njeriut dhe fenë e tij. Afrimi i shejtanit nga ana e djathtë d.t.th. 

afrim tek njeriu përmes fesë së tij-që ta lë pa fe. Në disa nga çështjet e fesë, njeriun e çon 

në teprime-kështu që e urdhëron për disa obligime për të cilat edhe vetë Zoti i kërkon dhe 

pret nga ai. Pikërisht është ky anësim që Kur’ani e ka përshkruar si ndjekje të gjurmëve të 

shejtanit. Ky kurth ndoshta është më i rrezikshëmi për njeriun dhe fenë e tij-d.t.th. 

nëpërmjet fesë dhe mendimit se diçka është obligim i Zotit të mbërrijë në zjarrin e 

Xhehennemit. Për shkak se e krye namazin dhe obligimet tjera të karakterit të jashtëm 

dhe të brendshëm, njeriu vetveten e sheh banorë të Xhennetit, kurse të tjerët mëkatarë, 

dhe meritues të zjarrit dhe hidhërimit të Zotit.  

Fjala –nga e majta- është ana e mosbesimit. Shejtani njeriut ia tregon mëkatin të 

bukur ose në sytë e tij e tregon të parëndësishëm, duke e nxitur t’i thyej ligjet e Zotit, pas 

së cilës njeriu fare lehtë e kryen mëkatin. Ndjekja e shejtanit komentohet si modernizëm 

dhe progres intelektual. Bërja e veprimeve të këqija përzihet me nocionin e lirisë-kësisoji 

që njeriu largohet nga rruga e drejtë-e të qenit rob i Allahut dhe me këtë i ndryshohet 

fitreti. A thua ata që mendojnë kësisoji-ndonjëherë kanë logjikuar se nëse domethënia e 

jetës përqëndrohet në të ngrënit mirë, fjetjen, kënaqësitë seksuale, të mposhtë 

kundërshtarin e tij-çfarë atëherë është dallimi ndërmjet kësaj mënyre të jetesës dhe jetës 

së shtazëve? 

      Sidoqoftë, shejtani ka vllnet të fortë ta devijoj gjininë njerëzore dhe me këtë rast, 

ka planifikuar edhe programin preciz të punës-të cilit me përpikshmëri i përmbahet në të 



gjitha fushta e veprimtarisë njerëzore. Kur’ani Famëlartë, duke e marrë parasysh këtë fakt, 

ia tërheq vërejtjen njeriut dhe i sugjeron të jetë i vëmendshëm, gjithnjë të ketë kontroll që 

edhe në shenjën më të imët se i afrohet shejtani-menjëherë të reagoj dhe t’i kundërvihet. 

Kur’ani në shumë vende ia tërheq vemëndjen dhe e përkujton njeriun në fatin e të tjerëve, 

me qëllim që edhe ai vetë të merr mësim. Sot, nëse ke fuqi dhe pushtet, shiko se si kanë 

përfunduar ata të mëparshmit, ashtu siç thotë edhe ajeti në vijim: “Edhe ata që ishin para 

këtyre (kurejshitëve) patën përgënjështruar, dhe këta nuk kanë (kurejshitët) as  një të 

dhjetën e asaj, që Ne u patëm dhënë atyre, e i konsideruan rrenacakë të dërguarit e Mi, ja 

si ishte dënimi Im.” (Sebe’ë, 45)/ 

Me fjalë të tjera, parë në përgjithësi, ti o njeri në çfardo që të mbështetesh në jetën 

tënde, e tëra është e pavlerë dhe nuk do të kesh dobi nëse mbështetja nuk bazohet në 

devotshmërinë (takvallëkun). 

Ja një fjalim të shkëlqyer të Imam Husejnit a.s: 

Imam Husejni në ditët e ceremonisë së haxhit, në ditën e qëndrimit në Arafat, në një 

nga shkretëtirat e Mekës, e lexoi një lutje (dua) të gjatë-të mbushur përplot me dëshmi të 

ligjeve të Zotit që sundojnë krijimin. Në një pjesë të kësaj lutjeje, Imami tregon në 

kërcënimet drejtuar të pasurve dhe shpresën e nxitjes drejtuar të shtypurve  dhe të 

pafuqishmëve. 

“Zoti im, vërtet dallimi i Udhëheqjes Tënde dhe shpejtësia e ndryshimeve të 

caktimeve Tua-janë shkak që njohësit Ty nuk të mbështeten në atë që e posedojnë, as që 

janë të pashpresë në varfërinë e tyre.” 

 

SHENJAT E FITORES NË LUFTË ME SHEJTANIN 

 
Nëse njeriu pranon se shejtani është armik i virtyteve morale, fisnikërisë njerëzore 

dhe ligjeve islame, pastaj pranon se ai (shejtani) është armiku i tij dhe se në rrugën e 

devijimit nga e Vërteta ka parashikuar plotë kurthe, në këtë rast njeriu vetë mund të 

provoj në cilën anë është, pra a sundon shejtani mbi të-apo ai mbi shejtanin? Për ta 

caktuar gjendjen e njeriut d.t.th. se a është në lëvizje drejt Zotit dhe zhvillimit të virtyteve 

morale ose jo, dhe mos e dhashtë Zoti-të udhëhiqet nga dëshirat e shejtanit dhe epshet, 

Islami ka vendosur shenjat dhe karakteristikat nga të cilat në këtë rast do t’i theksojmë 

vetëm disa, që edhe vetë ne të mund të shërbehemi dhe t’i hyjmë analizës, me shpresën 

që të jemi në grupin e fituesve. Imam Aliu a.s. thotë: “Luftoni me shejtanin na safe, 

mundeni duke e kundërshtuar urdhërat e tij, pastroni shpirtërat tuaj dhe me ndihmën e 

kësaj-ngritni gradat tuaja te Zoti! 

Në këtë thënie, Imami ka treguar në disa shenja dhe metoda të mposhtjes së 

shejtanit-në mënyrë që njeriu kësisoji edhe njëherit të mundet ta analizojë vetveten dhe të 

ketë një pasqyrim mbi gjendjen e tij. 

 

GADISHMËRIA NË SAFE 

 
Gjithnjë kur njeriu tregon gadishmëri kundër kërcënimeve të armikut, kjo është 

shenjë se ai nuk është dorëzuar dhe se në qenien e vet e ndjen fuqinë me të cilën mund t’u 

kundërvihet. Pra, vetë gadishmëria në kundërshtimin e armikut është një lloj forme e 

fitores. Gjithnjë kur njeriu ka ndiesinë e kundërvënies ndaj mëkatit në ç’do fushë të 



veprimit njerëzor dhe nuk i thyen të drejtat e të tjerëve-në ç’do rrethanë që kushtet ia 

mundësojnë një gjë të këtillë, një njeri i tillë duhet t’i jetë falënderues Zotit që gjitnjë 

është ende në gjendje të luftojë dhe nuk është nënshtruar në këtë luftë. Parë në përgjithësi, 

ekzistimi i mundësive për bërjen e mëkateve, qoftë kjo që këto të jenë mëkate të gjuhës 

dhe përgojimit të të tjerëve, ose përdorimi i paligjshëm i pasurisë së huaj ose prishja e 

sigurisë dhe paqes, ose mosrespektimi i ligjit ose qindra raste të tjera-tërë këto janë vetëm 

sprova për njeriun. Në rast se njeriu është i vendosur dhe ka për qëllim t’u kundërvihet 

gabimeve (mëkateve), duhet ta dijë se nuk është kryerës, edhe pse akoma nuk ka bërë 

mëkate dhe as që e ka robëruar armikun e tij. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

KUNDËRSHTIMI I URDHËRAVE TË SHEJTANIT 

 
Imam Aliu a.s duke treguar fazën tjetër, e cila njëherit është edhe stadiumi i fitores, 

thotë se nëse njeriu krahas vendimit të kundërshtimit edhe në praktikë i kundërshton 

devijimet e shejtanit dhe urdhërat e tij, ai, si i tillë, nuk është më në luftë, por veçmë e ka 

mposhtur armikun dhe ka dalë nga lufta si fitimtar. Edhe përkudndër asaj se akoma 

ekziston armiku që nxit për në luftë dhe nuk dorëzohet, fitues është njeriu. Në rast se 

njeriu i bën këto dy hapa të parë, në vetvete do të arrij dy të arritura: E para: Pastërtinë e 

shpirtit, ngase njeriu çdoherë pas lënies së mëkatit-në vetvete ndien një lloj pastërtie; dhe 

e dyta: Afërsinë dhe praninë e Zotit, ngase nëse njeriu e braktis mëkatin-duke iu 

kundërvënë armikut të Zotit, është e natyrshme se kësisoji i afrohet Zotit. Vetë kjo afri 

me Zotin tërheq edhe bëma të tjera. Domethënia e fjalëve të Zotit: “Dijeni se të 

përmendurit e emrit të Zotit i qetëson zemrat” (Kur’ani Famëlartë) d.t.th. se përkujtimi i 

Zotit tërheq në vete largimin nga mëkati, që përsëri rezulton me arritjen e afërsisë së Zotit. 

Ndjenja e afërsisë së burimeve të madhështisë e qetëson shpirtin dhe zemrën, pasiqë 

njeriu, kur gjendet nën kthetrat e fuqisë së pafund, nuk lë mundësi të afrimit të përbashkët. 

Pra, pastërtia e shpirtit dhe ndjenja e qetësisë shpirtërore për shkak të afërsisë me Zotin, 

janë fryt i ndjenjës së fitores ndaj armikut brenda vetvetes dhe armikut shejtanit në arenën 

e jashtme të luftës. 

 

Vërejtje: 

Ka mundësi që mendjemprehtët këtu të bëjnë vërejtje duke thënë se në përputhje me 

Fjalët e Zotit në Kur’an: “…s’ka dyshim se intriga e shejtanit është e dobët.” (En-Nisaë, 

76), dinakëria e shejtanit gjithnjë ka qenë e dobët, ashtu sikur është edhe tani dhe se nuk 

është e përkufizuar në një periudhë kohore. Ç’është e vërteta, kështu ka qenë qysh nga 

fillimi i krijimit dhe do të jetë deri në Ditën e Gjykimit. Argumenti i kësaj është folja 



“kane” në ajetin, që në gjuhën arabe d.t.th. vazhdueshmëri e punës dhe gjendjes-së cilës i 

përket kjo folje. “Kane” d.t.th. se diçka ka qenë dhe edhe në të ardhmen do të jetë. Nga 

ana tjetër, e dijmë se Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë se lufta me jobesimtarët është xhihadi i 

vogël, kurse lufta me armikun e brendshëm dhe shejtanin është xhihadi i madh. Ky hadith 

qartë fletë se fuqia e shejtanit është më e madhe. Sipas kësaj, si është e mundshme  që 

mbizotërimi ndaj qenies që intrigën e ka të dobët (shejtani) është xhihad më i madh dhe 

më me pesh se sa fitorja e armikut që fuqitë dhe mbizotëritë e tyre i lëvizin edhe malet, 

gjë të cilën e dëshmon edhe vetë Kur’ani? 

Përgjigje: 

Përgjigj-ja në këtë pyetje përafërsisht është bërë e qartë që nga diskutimet e 

mëparshme. Lufta me shejtanin dhe armikun e brendshëm dallon në dy aspekte me lutën 

kundër armikut të jashtëm. Pikërisht këto dy dallime janë shkak i asaj që fituesi në këtë 

luftë posedon cilësi hyjnore të cilat nuk janë të krahasueshme me cilësitë e fituesit në 

luftën e jashtme. E para: Lufta e brendshme është tejet e vështirë, ngase njeriu për 

kundërshtar e ka vetë veten e vet, e sidomos duke marrë parasysh se në këtë rast armiku 

është i fshehur me teshat e mikut të sinqertë. Për shkak të kësaj shohim se njeriu 

njëkohësisht lufton në dy fronte të luftës. Në njërën duke e njohur armikun, dhe në 

tjetrën-në luftë të drejtëpërdrejtë me armikun, që është mjaft e vështirë. 

Dhe e dyta: Mjetet që përdor ky armik për devijim-janë të spektrit të gjërë. Ndaj, 

edhe nga kjo shpërblimi dhe plaçka e luftëtarit fitues në këtë luftë është mjaft e madhe, 

ashtu sikur edhe dënimi është mjaft i madh.        

Natyrisht, në esencë, shejtani është armik mjaft i dobët i njeriut –ngase njeriu lehtë 

mund ta rregulloj dhe ta mposht duke u shërbyer me intelektin dhe sheriatin. Mirëpo, 

duke e marrë parasysh spektrin e gjërë të mashtrimit (kurthave) si dhe ndihmësit e tij që i 

ka gjetur në epshet e nefsit dhe dëshirave, shejtani njeriun mjaft të vështirë ia ka bërë 

punën. E rëndësishme nga ajo që thamë, në luftën e jashtme humbja e armikut është 

plotësisht e dukshme, për dallim nga armiku i brendshëm i cili mund të jetë sikur gjarpëri 

i plagosur, dhe i cili, sipas fjalëve të Xhelaluddin Rumiut, sikur që momentalisht e ka 

kapluar të ftohtit e madh, dhe duke pritur të nxehet, e merr armën në dorë dhe ia nis 

sulmit në mënyrë që të mos lejoj vend për të mos fituar. 

Një poet tjetër, duke marrë porosi nga “Mesnevija”, thotë” 

“Kështu tha plaku i ndritur,  

Salik i rrugës së vërtetë të rrugës mesnevije: 

Kapelën e varfërisë duhet tri herë ta lëshosh,  

Ta lëshosh dynjanë, ta lëshosh ahiretin, ta lëshosh lëshimin.” 

Rumiu thotë se nëse ke zgjedhur kapelën e varfërisë, (Në kohën e Rumiut ishte 

trditë që dervishët të mbanin kapele të qepur në tri pjesë, që simbolizonte tri 

lëshimet/ndarjet) duhet ta hedhësh tri herë. Një lëshim është lëshimi i dunjasë, lëshimi i 

dytë është lëshimi i ahiretit dhe lëshimi i tretë është lëshimi i vetë lëshimit, që d.t.th. të 

qëndrosh përpara Allahut të LartMadhëruar, lavdëruar qoftë Emri i Tij, pa posedimin e 

vullnetit personal. Hapi i parë i udhëtarit shpirtëror është gjithsesi lëshimi i dynjasë dhe 

kënaqësive të saja. Hapi i dytë është lëshimi i ahiretit, d.t.th. braktisja e vetvetes. Hapi i 

tretë është lëshimi i vullnetit, që do të ishte gjendja e njeriut kur vetveten më nuk e sheh 

të vlefshëm që mund t’i shpreh mendimet dhe diçka të dëshirojë. Ç’është e vërteta, 

lëshimi i lëshimit është pozita e kënaqësisë së robit përpara Zotëriut të tij (Zotit) dhe 

konsiderimin të bukur të gjithçkaje që Ai e sheh të bukur. 



 

DORËZIMI NË KUR’AN 

 
Kur’ani Famëlartë në suren Ibrahim tregon një skenë të fundit të jetës së shejtanit. 

Në kohën kur afrohet fundi të gjitha punëve, shejtani u shfaqet ithtarëve.ndjekësve të vet 

duke iu drejtuar me fjalët: 

“E pasi të kryhet çështja (të hyjnë ata të Xhennetit dhe të Xhehennemit në të, 

xhehennemlinjve) shejtani (u mban ligjëratën e shëmtuar), duke u thënë: “Vërtet, Allahu 

ju pat premtuar premtim të vërtetë, e unë ju pata premtuar dhe, qe, nuk zbatova 

premtimin ndaj jush. Po unë nuk pata kurrfarë pushteti ndaj jush (që t’ju detyroj), përpos 

që ju thirra (në rrugë të gabuar), e ju m’u përgjigjët; atëherë, pra mos më qortoni mua, po 

qortoni veten. Unë nuk mund t’ju shpëtojë juve, e as ju nuk mund të më shpëtoni mua. 

Unë mohoj shoqërimin tuaj që më bëtë mua më parë (më adhuruat në vend të Zotit)”. 

S’ka dyshim, jobesimtarët kanë dënim të dhimbshëm.” (Ibrahim, 22). 

Në mes të Zotit dhe shejtanit-më keni zgjedhuar mua, në mes të Vërtetës dhe 

devijimit-keni zgjedhur devijimin. Tani vetë gjykoni se kush meriton të qortohet; unë ose 

vetë jua?! Unë (shejtani, vërej. e përkth.)  ose ju që ke keni bërë zgjedhje të gabuar?! Pra, 

nëse në thellësi të shpirtit ndiejmë se besimi në premtimet kur’anore është më i madh se 

sa në ato të nefsit-shejtanit, duhet ta dijmë se kjo është edhe një nga shenjat e fitores ndaj 

armikut. Vetë kjo shenjë është rrugë drejt Atij që është pa shenja. 

 

GJALLËRIA NË ADHURIM 

 
Ç’do gjë që në vetvete mban shenjën e të dashurit, është e çmuar/e këndshme për të 

dashuruarin. Nëse Mexhnuni është çmendur për shkak të Lejlës dhe me këtë u bë i njohur 

në të gjitha qytetet, a thua nuk është në përparësi dashuria ndaj Zotit-krijuesit të 

gjithçkaje? Prandaj, kur gnostikët (‘arifët) ulen në shexhadenë e adhurimit të të Dashurit, 

atë që nuk e njohin dhe për të cilën nuk janë të vetëdijshëm-janë vetë ata (pra, vetë 

gjendja n të cilën ndodhen gnostikët-‘arifët, vërej. e përkth.). Ibadeti është dritë/nure i 

shtëpisë së adhuruesit, i cili nga brenda e ndriçon shpirtin e robit dhe e shpie drejt Allahut 

të LartMadhëruar. Imam Sexhadi a.s. thotë: “Zoti im! Më bëj nga ata që pëshpërisin me 

Ty fshehtas, kurse bëjnë mirë për hir Tëndin hapstazi!” Në një lutje tjetër ai thotë: “Zoti 

im! Mos ua mbyll muvehiddinëve dyert e mëshirës dhe robërimit ndaj Teje, dhe mos ua 

shkurto kënaqësinë të dashuruarve në shikimin e Bukurisë Tënde! Zoti im! A është e 

mundur që shpirti të cilin e bëre të denjë për Njëshmërinë Tënde, të jetë i poshtëruar me 

hudhjen dhe largimin prej Teje?”     

“Zoti im! A është e hijshme të kthehem i pikëlluar përpara dyerve Tua, ndërsa 

përpos Teje nuk njoh tjetër për nga mirësia dhe ndihma e robërve të Vet! 

Ç’është e vërteta, gjallëria, admirimi dhe hovi në ibadet gjatë çasteve të përkujtimit 

të Zotit, është nja nga shenjat e superioritetit dhe fitores ndaj armikut. Pikërisht për këtë 

edhe lexojmë në një hadith se besimtari në xhami është sikur peshku në det, kurse 

munafiku është sikur zogu në kafaz. Dëshira e besimtarit është të qëndroj, kurse 

munafiku prêt nga sekonda në sekondë të del ashtu sikur zogu i burgosur në kafaz. 

A). Ruajtja e përkujtimit të ndjenjës së përhershme të prezencës së Zotit. 



Një nga shenjat tjera ështa ruajtja e ndjenjave të prezencës së Zotit. Në rastin kur 

një shenjë e të dashurit ngjallë tek i dashuruari ndjenjën e gjallërimit, atëherë mund ta 

paramendojmë se çfarë gjendje do të shkaktoj prezenca e vet të dashuruarit. Imam Aliu 

a.s. thotë: “Allahu e mëshiroftë njeriun që ruan ndjenjën ndaj Zotit të vet dhe i frikësohet 

mëkatit të vet!” 

Plotësisht është e qartë se një person i tillë gjendet nën mbrojtjen e Zotit. “Allahu 

është mbikqyrës i atyre që besuan, i nxjerr ata prej errësirave në dritë…” (El-Bekare, 

257). Çdo kush që udhëton në botën e ndritur të Zotit është i sigurt se i ka shlyer mëkatet, 

meqë është e pamundur të bashkosh dritën me errësirën… Nuk është e mundur që 

shejtani e mëkatit t’i gjejnë vetes rrugë të jenë present aty ku ndodhet Zoti dhe drita e Tij. 

Ruajtja e përkufizimit ndaj Zotit nuk është në rëndësinë e shfaqjes së frikës; në të vërtetë 

kjo është arritje e dinjitetit dhe ndjenjë e kënaqësisë me të. Njeriu në prezencë të ndonjë 

të madhi-që e çmon nuk kryen vepra që janë në kundërshtim me pozitën e tij, por ama jo 

nga frika, përkundrazi, por nga ajo që e do dhe e respekton. Njeriu që ngrit një ndjenjë të 

këtillë nda dikuj-nuk dëshiron këtë të njollos me ndonjë vepër të pahijshme. Për këtë, sa 

më shumë që i afrohet të dashurit, as më shumë do të ndiej kënaqësi. Ruajtja e disa 

gjërave është madhështore sa më shumë që ajo gjë është e çmuar. Imam Aliu a.s. thotë: 

krijesa, nga ajo ikën.” 

Imami në mënyrë të bukur flet mbi dallimin e frikës, kështu që frikën nga Krijuesi e 

paraqet si shkak dhe pasojë të afrimit ndaj Zotit, për dallim nga frika nga krijesa. Duke e 

marrë këtë parasysh, na bëhetplotësisht e qartë se çfarë lajmi të gëzueshëm na sjell lutja e 

mëposhtme. 

“O Ti që mëshira i paraprin hidhërimit! Pikërisht hidhërimi është ilaç i hidhur 

natyror në brendinë e së cilës gjendet shërimi i ëmbël. 

 

DASHURIA NDAJ VLERAVE ISLAME 

 
Edhe një nga shenjat e fitores ndaj armikut është dashuria ndaj vlerave islame dhe 

ngritja e tyre. Kur’ani Famëlartë thotë: 

“Kjo është këshut! E kush madhëron dispozitat e Allahut, ajo është shenjë e 

devotshmërisë së zemrave.” (El-Haxh, 32) 

Sipas kësaj, respektimi i shenjave të Zotit dhe i tërë asaj që shpie drejt Tij-është 

shenjë e devotshmërisë, dhe secili që posedon devotshmëri nuk lejon kurrsesi afrimin e 

shejtanit. Në pajtim me mësimet e Kur’anit, njeriu është qenie që njeh dhe sheh brendinë 

e vet, njësoj sikur që nje pasionet dhe epshet e veta, dhe si i tillë fare me lehtësi mund ta 

njohë edhe devotshmërinë e vet ose-mos e dhashtë Zoti-grumbullimin e mëkateve. 

 

DASHURIA NDAJ BESIMTARËVE 

 
Dashuria ndaj besimtarëe është njëra nga shenjat më të rëndësishme të fitores mbi 

armikun e brendshëm, d.t.th. shejtanin. 

“Në heshtje të zemrës nuk ka vend të bisedimit me të huajt,  

Pasiqë xhini të del jashtë, engjulli hyn Brenda.” 

Pasiqë shejtani del nga shtëpia e zemrës, në të hyn melaqeja e mëshirës apo madje 

edhe më shumë se melaqja, dashuria e zëvendëson shejtanin. Pejgamberi s.a.v.s. njëherë 



iu drejtua hazreti Aliut a.s. me fjalët: “Në të vërtetë, melaqet jo vetëm që janë shërbetorë 

tanë, por janë edhe shërbetorë të ndjekësve tanë.” 

Sipas kësaj, le të shohim vetvetet tona dhe nëse vërejmë se besimtarët dhe 

muslimanët i duam vetëm për hir të asaj se e kanë pranuar Islamin, le ta dijmë se e kemi 

fituar shejtanin në luftën e brendshme. Mu për këtë Kur’ani duke i përshkruar besimtarët 

që iu bashkangjitën muhaxhirëve thotë: 

“Edhe  ata që kanë ardhur pas tyre e thonë: “Zoti ynë, falna ne dhe vëllezërit tanë që 

para nesh u pajisën me besim dhe mos lejo në zemrat tona farë urrejtjeje ndaj atyre që 

besuan. Zoti ynë Ti je i butë, Mëshirues.” (El-Hashr, 10). 

Me këtë mund të përfundojmë se dashuria ndaj besimtarëve është një ndër kriteret e 

fitores ndaj shejtanit. Shpresojmë se këto disa raste që i theksuam-do të na nxisin të 

bëjmë një hulumtim të brendshëm që me këtë edhe vetveten ta njohim më tepër. 

Gjithashtu shpresojmë se luftën tonë me shejtanin akoma më tepër do ta forcojmë 

mbi themelet e imanit të fortë dhe nuk do t’i lejojmë afrim tek pallati i Zotit, ngase vetë 

Ai ka thënë se zemra e besimtarit është froni i mëshirës. 

 

FUNDI I UDHËTIMIT TË NJERIUT 

 
Nga këndvështrimi i Kur’anit Famëlartë, njeriu në këtë Krijim ka fillimin e vet të 

udhëtimit që vazhdon drejt Zotit dhe botës së ardhshme. Baza e kësaj lëvizjeje për njeriun 

është e domosdoshme, por kjo nuk është çështje e vullnetit të tij të lirë. Deshti apo nuk 

deshti, ai patjetër do të duhet ta kalojë këtë rrugë. Pra, ekzistimi i rrugës është një 

domosdoshmëri kur’anore. Mirëpo, kualiteti dhe mënyra e udhëtimit të tij dallohen, meqë 

njeriu është i lirë në zgjedhjen e metodave të udhëtimit. Pikërisht për këtë përfundimet e 

të gjitha punëve janë plotësisht të ndryshëm. 

 

GRUPI I NJERËZVE NË XHENNETIN E 

PËRHERSHËM 

 
Kur’ani Famëlartë thotë se një grup i njerëzve janë në Xhennetin e Përhershëm të 

Zotit, plotësisht të kënaqur me zgjedhjen e tyre dhe me të mirat shpirtërore dhe materiale 

që janë pajisur. Falënderues janë ndaj Zotit për shkak të ndjekësve të tyre, miqëve të Zotit 

dhe grave me të cilat janë të rrethuar. 

“Dhe ai atëherë është në një jetë të kënaqshme. Në një Xhennet të lartë. Pemët e tij i 

ka krejt afër. (E thuhet) Hani e pini shijshëm, ngase në ditët e kaluara ju e përgatitët 

këtë.” (El-Hakka, 20-24) 

 

GRUPI I NJERËZVE NË XHEHENNEM 

 
Grupi i xhehennemlinjëve në çastin kur do të vërejnë përfundimin e veprave të tyre 

do të jenë ashpër të pakënaqur, të brengosur nga kjo që po u ndodh dhe do të dëshirojnë 

të qëndrojnë në këtë gjendje të humbur-përpara se të informohen me përfundimin e 

peshimit të veprave të tyre. Do të thonë: “Ku ta kishim atë fat që kurrë të mos kishim 

ditur për këtë. Ku ta kishim fatin që të mos dijmë mbi fundin tonë dhe peshën e veprave 



tona. Ku ta kishim fatin që kurrë të mos denim për këtë gjykim. Pasurinë që e kemi fituar 

në mënyrë haram dhe hallall sot për kurgjë nuk na nevojitet. Na është marrë fuqia dhe 

ballafaqimi me veprat tona të shëmtuara jonjerëzore. Nuk kemi rrugëdalje, e vetmja gjë 

na ka mbetur t’i nënshtrohemi dhe përulemi të dërguarve të Zotit të cilët do të na shpiejnë 

në Xhehennemin e përhershëm, ku do të jemi të prangosur me zinxhirrë të zjarrtë, nga të 

cilët disa do të jenë të gjatë deri në shtatëdhjetë pëllëmbë.” 

Ky është fundi i atij që nuk ka besuar në Krijuesin e vet dhe i cili i ka thyer ligjet e 

Tij. Akoma edhe më keq, i ka refuzuar ligjet e Tij-duke i konsideruar si diçka të pavlerë. 

Nuk u ka kushtuar vëmendje të varfërve dhe as që e ka çarë kokën për plotësimin e 

nevojave të tyre më elementare dhe të drejtave të tyre që u kanë takuar. Në Ditën e 

Gjykimit njerëzit e këtillë, nuk kanë as vendqëndrim, as miq e as ndihmës. Përveç 

ushqimit të pistë nuk kanë asgjë tjetër për të ngrënë. Fatin e tyre, shkurt, në mënyrë më të 

mirë e përshkruan fundi i sures El-Hakka, nga ajeti 25 deri tek ai 37. 

Në fund mund të përfundojmë se një grup i njerëzve ka pozitë më të lartë se ajo e 

melaqeve, kështuqë ata (melaqet) madje edhe u shërbejnë, derisa plotësisht të kënaqur 

janë afër Zotit, duke harruar në gjithçka tjetër përpos Tij. Grupi tjetër ka përfunduar më 

keq se shejtani dhe përgjithnjë është i robëruar me vargonjtë e veprave të tyre të këqija. 

Shkaku i fatkeqësisë së tyre nuk është asgjë tjetër se sa që mund të përmblidhet në dy 

fjali: “Ti kishim dëgjuar fjalët e të vërtetës ose të kishim menduar, sot nuk do ishim 

banorë të Xhehennemit.” 

Pikërisht këto janë dy çështjet, të cilat njerëzit i kanë anashkaluar dhe për rrjedhojë 

sin ë këtë botë-dynja, ashtu edhe në botën tjetër-ahiret përballen me jetën e pafat nga e 

cila nuk ka shpëtim. 
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