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Konceptimi i universit 

 

Çdo doktrinë dhe çdo filozofi jetësore, në mënyrë të pashmangshme është e lidhur me një 

besim, me një vlerësim të jetës dhe një interpretim ose analizë të botës. 

 

Mendimi që një shkollë e caktuar ka në lidhje me botën, gjithnjë konsiderohet si themeli i 

saj. Ky themel njihet si “konceptimi i botës” i një shkolle të caktuar. Të gjitha fetë, 

sistemet shoqërore, shkollat e mendimit dhe filozofitë sociale janë të themeluara në një 

konceptim të caktuar të botës. Edhe qëllimet dhe mënyrat e veprimit që prezantohen nga 

një shkollë e caktuar, janë kryesisht pasoja të këtij konceptimi. 

 

Filozofët thonë se ka dy lloje të urtësisë: urtësia praktike dhe urtësia teorike. Urtësia 

teorike është t’i njohësh gjërat ashtu si janë. Urtësia praktike, në anën tjetër, është të 

kuptosh se si duhet ta jetosh jetën. Kjo “duhet” është pasoja logjike e mënyrës “si janë” 

gjërat, me të cilën merret më shumë filozofia metafizike. 
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Konceptimi i botës dhe perceptimi i botës 

 

Duhet të theksojmë se nuk duhet të përzihet konceptimi i botës me perceptimin e saj 

shqisor. Konceptimi i botës e ka një nuancë kozmogonie dhe është e lidhur me pyetjen e 

identifikimit. Për dallim nga perceptimi shqisor, i cili është i përbashkët për njeriun dhe 

kafshët, identifikimi është një veçanti e njeriut dhe si i tillë, edhe konceptimi i botës është 

një tipar unik i tij, i cili buron nga aftësia e tij e të menduarit dhe e të kuptuarit. 

 

Përnga perceptimi shqisor i botës, shumë kafshë janë më të përparuara se njeriu, për vetë 

faktin se janë të pajisura me shqisa të caktuara që njeriut i mungojnë. Për shembull zogjtë 

kanë një shqisë të ngjashme me radarët. Përveç kësaj, shqisat e tjera të kafshëve që janë 

të përbashkëta me njeriun, janë shumë më të mprehta tek kafshët sesa tek njeriu. Për 

shembull shqisa e të parit është shumë më e zhvillura tek shqiponjat, shqisa e nuhatjes tek 

qentë dhe të dëgjuarit tek minjtë. Aspekti i vetëm që e bën njeriun superior ndaj kafshëve, 

është konceptimi i tij i thellë mbi botën. Një kafshë vetëm e percepton botën nëpërmjet 

shqisave por njeriu është i aftë edhe ta interpretojë atë. 

 

Ç’është identifikimi? Ç’është marrëdhënia ndërmjet perceptimit dhe identifikimit? 

Ç’elementë të tjerë përveç atyre të lidhur me perceptimin, kanë të bëjnë me 

identifikimin? Si janë të lidhura me identifikimin këto gjëra? Ç’është mekanizmi i 

identifikimit? Ç’është standardi sipas të cilit mund të gjykohet saktësia e një identifikimi? 

 

Këto janë pyetje të cilat kërkojnë analiza të gjata dhe të veçanta, të cilat për momentin 

nuk kemi kohë t’i bëjmë. Megjithatë, është e qartë se perceptimi i një gjëje është i 

ndryshëm nga identifikimi i saj. Shumë njerëz mund ta shohin një pamje në mënyrë të 

njejtë por shumë pak prej tyre janë të aftë ta interpretojnë atë si duhet dhe shumë shpesh, 

këto intepretime dallojnë me njëri-tjetrin. 

 

Llojet e konceptimit të botës 

 

Në përgjithësi, ekzistojnë tre lloje të konceptimit, të idenfikimit ose me fjalë të tjera, të 

intepretimit njerëzor në lidhje me universin. Këto tre interpretime frymëzohen nga tre 



burime të ndryshme: shkenca, filozofia dhe feja. Si pasojë, mund të themi se ka tre lloje 

të konceptimit të botës: konceptimi shkencor, konceptimi filozofik dhe konceptimi fetar. 

 

Konceptimi shkencor i botës 

 

Tani të shohim se në ç’mënyrë dhe në ç’masë na mundëson shkenca që të krijojmë një 

mendim në lidhje me botën që na rrethon.  

 

Shkenca themelohet në dy gjëra: në teori dhe në eksperimente. Për zbulimin dhe për 

interpretimin e një fenomeni, shkencëtari fillimisht përpilon një teori në kokën e tij dhe 

më pas, bën eksperimente në lidhje me të. Nëse kjo teori vërtetohet nga eksperimentet, 

ajo pranohet gjerësisht si një princip shkencor dhe mbetet i vlefshëm derisa të shfaqet një 

teori tjetër më gjithëpërfshirëse se e para, e cila gjithashtu do të vërtetohet me anë të 

eksperimenteve. Me shfaqjen e kësaj teorie të re dhe më gjithëpërfshirëse, teoria e parë e 

humb vlefshmërinë. 

 

Në këtë mënyrë, shkenca i zbulon shkaqet dhe pasojat e një eksperimenti. Më pas, bëhen 

përpjekje për ta zbuluar shkakun e këtij shkaku dhe pasojën e pasojës, në një proces që 

mund të zgjatet aq sa është e mundur. 

 

Praktika shkencore, ngase themelohet në eksperimente praktike, ka shumë përparësi por 

edhe shumë pengesa. Përparësia më e madhe e zbulimeve shkencore fshihet në faktin se 

këta zbulime janë specifike përnga natyra. 

 

Shkenca mund t’i falë shumë njohuri njeriut për një çështje specifike. Ajo mund të 

prodhojë një vëllim të tërë diturish në lidhje me një gjeth të vetëm të një peme. Për më 

tepër, ngase i mundëson njeriut t’i njohë ligjet gjithëpërfshirëse të natyrës, shkenca ia jep 

atij edhe mundësinë për t’i përdorur këto gjëra në dobi të tij. Me këtë, shkenca e stimulon 

zhvillimin e industrisë dhe të teknologjisë. 

 

Megjithatë, ndonse shkenca mund t’i mësojë njeriut me mijëra gjëra në lidhje me një gjë 

të caktuar, dituria që buron prej saj, nga shkaku se është specifike, është gjithnjë e 

kufizuar në korniza të caktuara të cilat imponohen nga eksperimentet. Shkenca, pra, 

mund të shkojë vetëm deri në pikën ku është e mundur të bëhen eksperimente. 



 

Por është më se e qartë se e gjithë ekzistenca, me të gjithë aspektet e saj, nuk mund të 

verifikohet nëpërmjet eksperimenteve. Shkenca mund të lëvizë në hulumtimin e një vargu 

shkaqesh dhe pasojash të rradhitura pas njëra tjetërës por më në fund, ajo domosdo arrin 

në një pikë ku dominon “e panjohura”. Shkenca, pra, është si një burim drite që mund të 

ndriçojë vetëm një hapësirë të caktuar dhe që kurrë s’mund të shkojë përtej kësaj. 

Eksperimentet nuk mund të vërtetojnë në ka fillim dhe fund universi ose në është i 

pakufishëm. 

 

Kur hulumtimi i një dijetari të arrijë deri në këtë pikë, ai domosdo e përdor filozofinë për 

ta shprehur mendimin e tij. Nga pikëpamja e shkencës, bota është një libër i vjetër, faqja 

e parë dhe e fundit e të cilit janë të humbura. Këtij libri s’i dihet as fillimi dhe as fundi. 

 

Shkaku i kësaj fshihet në faktin se konceptimi shkencor i botës është rezultat i njohjes së 

pjesëve specifike dhe jo i tërësisë. Konceptimi shkencor i botës është si konceptimi i 

atyre që duan të kuptojnë ç’është elefanti, duke e prekur atë në errësirë.1 Ai që ia prek 

veshin, thotë se elefanti ështe si një erashkë kurse ai që ia prek këmbën, mendon se 

elefanti është një shtyllë e gjatë. 

 

Një tjetër mangësi e konceptimit shkencor mbi botën është fakti se shkenca kurrë nuk 

mund të jetë një ideologji sepse ajo është e ndryshueshme në aspektin praktik, gjegjësisht 

në aspektin e shfaqjes së realitetit dhe të thirrjes drejt besimit në natyrën e realitetit të 

krijimit. Parë nga këndvështrimi shkencor, cilësitë e botës ndryshojnë nga dita në ditë 

sepse vetë shkenca themelohet në një kombinim të teorisë dhe të eksperimentit dhe jo në 

të vërteta të vetëkuptueshme racionale. Teoria dhe eksperimenti shkencor kanë vetëm një 

vlerë të përkohshme. Si pasojë, konceptimi shkencor i botës është një konceptim i 

ndryshueshëm, i cili nuk mund të bëhet themel i një besimi. Besimi kërkon një bazë më të 

vendosur dhe madje, një bazë të përjetshme. 

 

Konceptimi shkencor i botës, për shkak të kufizimeve të imponuara nga mjetet e 

përdorura (teoria dhe eksperimentet), është i paaftë për t’u gjetur përgjigje disa pyetjeve 

të caktuara që janë jetike për përpilimin e një ideologjie. Për shembull: nga ka ardhur 

bota jonë? 

 



Në ç’drejtim lëviz? Në aspektin kohor, a ka një fillim dhe një fund universi? Si është 

gjendja në aspektin hapësinor? Ekzistenca në tërësi, a është një gjë e mirë dhe 

kuptimplote? A sundohet universi nga disa norma dhe ligje të pandryshueshme ose vallë 

nuk ka një gjë të tillë? A thua i gjithë krijimi është një tërësi e gjallë dhe vetëdijshëm ose 

vallë vetëm njeriu është një përjashtim në këtë aspekt? A mund të zhduket një ekzistencë 

dhe a mund të vijë në ekzistencë diçka që nuk ka ekzistuar kurrë? A thua krijimi i një 

gjëje joekzistuese është i mundur? A është i mundur rikrijimi me të gjitha hollësitë, i 

botës dhe i historisë, qoftë edhe miliarda vite më pas? A është dominuese njëshmëria 

(uniteti) e gjërave ose shumësia (pluraliteti) e tyre? A është bota materiale e ndarë nga 

bota jomateriale dhe a është ajo vetëm një pjesë e vogël e jomateriales? A është e 

kuptueshme bota ose a është thjesht një realitetit i pakuptueshëm dhe i verbër? A janë 

njeriu dhe bota në një pozitë reciproke? A kundërvepron bota ndaj veprimeve të mira ose 

të liga të njeriut? A ekziston vallë edhe ndonjë jetë e përjetshme përtej kësaj të 

kufizuarës? Këto ishin vetëm disa nga pyetjet që s’gjejnë dot përgjigje në konceptimin 

shkencor të botës. 

 

Shkenca nuk gjen dot përgjigje për këto pyetje, thjesht sepse ajo nuk mund të bëjë 

eksperimente në lidhje me to. Shkenca mund t’u përgjigjet vetëm pyetjeve specifike dhe 

të kufizuara por është e paaftë të krijojë një imazh të plotë të botës. Të japim një 

shembull për ta shpjeguar këtë! 

 

Një individ mund të ketë njohuri në lidhje me një pjesë të caktuar të një qyteti të madh 

dhe të jetë i aftë për t’i vizatuar në hartë rrugët e kësaj pjese, rrugicat dhe madje shtëpitë. 

Një tjetër mund të jetë i informuar për një pjesë tjetër të caktuar të qytetit dhe një person i 

tretë, për një pjesë tjetër akoma. Kur të merren informatat e secilit prej personave, ne do 

të kemi njohuri për secilën pjesë të caktuar të qytetit. Por a do të jetë e mjaftueshme kjo 

gjë, për të patur një imazh të plotë dhe të përgjithshëm të tërë qytetit? A mund ta dimë 

për shembull se ç’formë ka ky qytet në hartë dhe a mund të krijojmë një përshtypje të 

përgjithshme në lidhje bukurinë ose shëmtinë e tij? Është më se e qartë se nuk mundemi. 

Për të patur një pamje të plotë të qytetit, do të na duhej një avion, me të cilin do të 

fluturonim mbi të dhe do të kishim një pamje të plotë nga ajri. 

 

Thamë se shkenca nuk mund të gjejë përgjigje për pyetjet themelore që janë të nevojshme 

për një konceptim të botës. Shkaku i kësaj fshihet në faktin se ajo nuk na jep dot një 

pamje të plotë të universit. 

 

Por edhe sikur ta lëmë mënjanë gjithë këtë, konceptimi shkencor i botës është vetëm 

praktik dhe teknik përnga natyra, për dallim nga një ideologji, e cila mund të jetë edhe 



thjesht teorike. Sikur realiteti të ishte i tillë siç e përshkruan shkenca, kjo do të formonte 

një vlerë teorike të shkencës. Vlera praktike e shkencës fshihet në faktin se, pavarësisht 

përshkrimit ose jo të realitetit, shkenca i mundëson njeriut të kryejë shumë punë të 

dobishme. Industria dhe teknologjia moderne janë demonstrimi më i qartë i kësaj. Por 

është vërtet e pabesueshme se si vlera praktike dhe teknike e shkencës është rritur kaq 

shumë, ndërkohë që vlera teorike e saj është ulur në një minimum. 

 

Ata që nuk e njohin si duhet rolin e shkencës, mund të mendojnë se bashkë me 

përparimin e saj praktik, shkenca njëkohësisht e ka ndriçuar vetëdijen e njeriut dhe e ka 

bindur për realitetin, të tillë siç e përshkruan ajo. Por e vërteta nuk përputhet aspak me 

këtë. 

 

Nga diskutimet tona të mësipërme bëhet e qartë se ideologjia kërkon një konceptim të 

botës, i cili duhet të plotësojë tre kushte: 

 

 

 të japë përgjigje për pyetjet themelore në lidhje me universin në tërësi dhe jo 

vetëm në lidhje me një pjesë të tij 

 

 të jetë një konceptim i përjetshëm e i besueshëm dhe jo vetëm kalimtar 

 

 të ketë një vlerë realiste dhe teorike dhe jo vetëm të jetë teknike dhe praktike 

përnga natyra. 

 

 

Është më se e qartë se konceptimi shkencor i botës, edhe përkundër përparësive të tij, nuk 

i plotëson këto tre kushte. 

 

1: (shënim i përkthyesit) Bëhet fjalë për tregimin metaforik të përcjellë nga Mevlana 

Xhelaleddin Rumiu në lidhje me disa njerëz që kurrë s’kishin parë një elefant në jetën e 

tyre. Të gjithë hynë në një vend të errët ku nuk shihnin dot asgjë. Të paaftë për ta parë, të 

gjithë filluan ta preknin elefantin për të kuptuar se ç’ishte. Ngase secili e prekte një pjesë 



të ndryshme të trupit të tij, secili krijoi një përshtypje të ndryshme për të. Ai që ia preku 

këmbën, filloi të thoshte se elefanti ishte si një shtyllë kurse ai që ia preku bishtin, tha se 

elefanti ishte si një litar. Përshtypja e secilit prej tyre ishte e saktë për një pjesë të caktuar 

të elefantit por secili dështonte në konceptimin e elefantit si tërësi. 

 

Konceptimi filozofik i botës 

 

Ndonse konceptimi filozofik i botës nuk është aq i përpiktë sa konceptimi shkencor, edhe 

ai themelohet në disa principe të vetëkuptueshme dhe të pamohueshme për mendjen 

njerëzore. Këto principe janë logjike, të përgjithshme dhe gjithëpërfshirëse. Si të tillë, ata 

e kanë përparësinë e të qenit të vendosur dhe konstantë. Konceptimi filozofik i botës, pra, 

është i çliruar nga ajo pacaktueshmëri dhe ndryshueshmëri që gjendet në konceptimin 

shkencor. 

 

Konceptimi filozofik i botës gjen përgjigje në lidhje me çdo pyetje mbi të cilën 

mbështetet ideologjia. Si e tillë, ajo e identifikon formën e përgjithshme dhe 

karakteristikat e botës. 

 

Edhe konceptimi shkencor edhe ai filozofik janë nga një prelud për të vepruar, ndonse të 

dy në drejtime të ndryshme. Konceptimi shkencor është një prelud për të vepruar sepse i 

mundëson njeriut që ta kontrollojë natyrën dhe ta ndryshojë atë. Nëpërmjet shkencës, 

njeriu mund ta shfrytëzojë natyrën sipas nevojave të tija. Në anën tjetër, konceptimi 

filozofik është një prelud për të vepruar, në kuptimin që ndikon në zgjedhjen e njeriut në 

lidhje me rrugën që do ta ndjekë në jetën e tij. Ky konceptim ka ndikim në reagimin e tij 

përballë gjërave me të cilat përballet. Ai e formëson qëndrimin e tij dhe krijon tek njeriu 

një pikëpamje të caktuar mbi botën dhe mbi krijimin. Konceptimi filozofik ose i fal 

njeriut një ideal ose e merr një ideal prej tij. Ai ose i jep kuptim jetës njerëzore ose e çon 

njeriun drejt absurditetit dhe pakuptimësisë së plotë. Ja përse themi se shkenca nuk mund 

t’i japë njeriut një konceptim të botës që do të ishte themeli i një ideologjie por filozofia 

mund ta bëjë këtë gjë. 

 

Konceptimi fetar i botës 

 



Nëse shprehjet në lidhje me pamjen e përgjithshme të botës dhe në lidhje me krijimin i 

pranojmë si një konceptim filozofik, pa marrë parasysh në është arsyeja burimi i këtij 

konceptimi ose thjesht shpallja hyjnore nga një botë e panjohur, duhet të pranojmë se 

konceptimi filozofik dhe fetar i takojnë të njejtës fushë. Por kur të merren parasysh 

burimet e tyre, konceptimi fetar dhe ai filozofik janë dy gjëra të ndryshme. 

 

Në disa fe të caktuara si Islami, konceptimi fetar ka marrë një ngjyrim filozofik dhe 

argumentativ, i cili është bërë pjesë e integruar e vetë fesë. Pyetjet e parashtruara nga feja 

mbështeten gjithnjë në arsyen njerëzore dhe në logjikën. Si pasojë, edhe konceptimi islam 

i botës është një konceptim racional dhe filozofik. 

 

Përveç dy përparësive të konceptimit filozofik, si përjetshmëria dhe gjithëpërfshirësia, 

konceptimi fetar, për dallim nga konceptimi shkencor dhe ai pastër filozofik, e posedon 

edhe një tipar të tretë: ai i shenjtëron principet e konceptimit të botës. 

 

Po ta kemi parasysh se një ideologji, përkrah besimit në përjetësinë dhe në saktësinë 

absolute të principeve të saj, kërkon edhe ndjekje të një shkolle të caktuar të mendimit, 

atëherë do të ishte e qartë se themelin e saj mund ta përbëjë vetëm një konceptim i botës 

që ka ngjyrim fetar. 

 

Nga analiza e mësipërme, mund të kuptojmë se konceptimi i botës mund ta përbëjë 

themelin e një ideologjie vetëm nëse ka stabilitet, gjithëpërfshirësi në aspektin filozofik 

dhe shenjtërim fetar të principeve. 

 

Si ta gjykojmë një ideologji? 

 

Një ideologji e përsosur është ajo, e cila: 

 

 

 mund të dëshmohet dhe të shprehet në një formë logjike. Me fjalë të tjerë, të jetë 

intelektualisht dhe logjikisht e pranueshme. 



 

 i jep kuptim jetës dhe i largon mendimet nihiliste nga mendja. 

 

 është frymëzuese. 

 

 është e aftë t’u falë shenjtëri qëllimeve njerëzore dhe shoqërore 

 

 e bën njeriun përgjegjës për veprat e tija. 

 

 

Kur një ideologji të jetë e dëshmueshme logjikisht, ajo mund të pranohet në rrafshin 

intelektual dhe ngase nuk mbeten dyshime në lidhje me të, bëhet më i lehtë veprimi sipas 

saj. 

 

Një ideologji që është frymëzuese e bën interesante shkollën e saj të mendimit dhe u fal 

njerëzve fuqi dhe ngrohtësi. 

 

Një ideologji që i shenjtëron qëllimet e shprehura në shkollën e saj të mendimit, ua bën 

më të lehtë ndjekësve të saj të sakrifikojnë për të. Nëse një shkollë e mendimit nuk i 

paraqet si të shenjta qëllimet e saja, ajo kurrë nuk mund të krijojë një ndjesi adhurimi dhe 

shenjtërie kundrejt principeve dhe as nuk mund ta garantojë suksesin e vet. 

 

Dhe më në fund, një ideologji që e shpreh përgjegjësinë e njeriut, e bën individin të 

vetëdijshëm dhe përgjegjës për vetveten dhe për shoqërinë. 

 

 

 

Konceptimi monoteistik i botës 



 

Të gjitha parakushtet e kërkuara tek një konceptim i duhur i botës mund të gjenden në 

konceptimin monoteistik. Konceptim monoteistik do të thotë të kuptosh se bota buron 

nga një Vullnet i urtë dhe se sistemi i saj është i themeluar në mëshirë dhe në mirësi. 

Qëllimi i këtij konceptimi është udhëzimi i ekzistencës drejt një përsosmërie që e 

meriton. Ky konceptim thotë se bota ka një bosht dhe një pikësynim të vetëm. Sipas 

kësaj, bota është nga Zoti dhe kthehet tek Zoti. 

 

E gjithë ekzistenca përbën një tërësi të harmonishme, evolucioni i të cilës është një kthim 

prapa drejt burimit. Asgjë nuk është krijuar së koti dhe pa qëllim. Universi kontrollohet 

nga sisteme të caktuara që mund të quhen “Ligj Hyjnor”. Në mesin e gjithë ekzistencës, 

njeriu gëzon një dinjitet të veçantë dhe është i ngarkuar me detyra dhe misione speciale. 

Ai është përgjegjës për përparimin e vet dhe për reformimin e shoqërisë. Bota është një 

shkollë, në të cilën Zoti e shpërblen gjithkë sipas qëllimit dhe sipas përpjekjeve që jep. 

 

Konceptimi monoteistik i botës përkrahet edhe nga logjika dhe shkenca. Çdo copëz në 

univers është shenjë e një Zoti të Urtë dhe të Gjithëdijshëm. Në këtë rreth, çdo gjeth është 

një libër i mbushur me njohuri shpirtërore. 

 

Konceptimi monoteistik i botës i jep jetës një kuptim, një shpirt dhe një qëllim. Ai e 

vendos njeriun në binarët e përsosjes, në të cilat ai mund të vazhdojë të përparojë pa 

ndonjë pengesë. 

 

Ky konceptim i botës ka një fuqi të veçantë tërheqëse. Ai i jep jetë dhe vendosmëri 

njeriut. Konceptimi monoteistik vendos qëllime të shenjta para njeriut dhe krijon individë 

të shpëtuar nga egoja e tyre. 

 

Ky është konceptimi i vetëm i cili i jep kuptim përgjegjësisë së njerëzve ndaj njëri-tjetrit. 

Përveç kësaj, ky është edhe konceptimi i vetëm që nuk i lejon njeriut të humbet në hutinë 

e absurditetit. 

 

Konceptimi islamik i botës 



 

Konceptimi islamik i botës është një konceptim monoteist dhe mund të thuhet lirisht se 

Islami e ka prezantuar monoteizmin në formën më të pastër të tij. Nga këndvështrimi 

islam, Zoti nuk ka të ngjashëm. Sipas Islamit, nuk ekziston ndonjë gjë që mund të 

krahasohet me të: 

 

S’ka asgjë si Ai...(Kur’an 42:11) 

 

Sipas Kur’anit, Zoti është krejtësisht i pavarur. Të gjithë varen prej Tij por Ai s’varet prej 

askujt: 

 

Ju keni nevojë për Zotin. Por Zoti, Ai është i Pasur dhe i denjë për 

lëvdata...(Kur’an 35:15) 

 

Zoti është i vetëdijshëm për gjërat dhe Ai mund të veprojë ashtu si dëshiron: 

 

Vërtet Ai është i Gjithëdijshëm...(Kur’an 42:12) 

 

Ai është i fuqishëm për gjithçka...(Kur’an 22:6) 

 

Zoti është gjithkund. Çdo hapësirë, qoftë përtej qiejve dhe qoftë në thellësitë e tokës, 

është e barabartë në këtë drejtim. Ngado që të drejtohet njeriu, ai kthehet drejt Zotit: 

 

Ngado që të kthehesh, atje është Fytyra e Zotit...(Kur’an 2:115) 

 

Zoti e di atë që fshihte në zemrat e njerëzve dhe Ai është i vetëdijshëm për qëllimet e 

tyre: 

 



Vërtet Ne e krijuam njeriun dhe Ne e dimë ç’i përshpërit shpirti...(Kur’an 50:16) 

 

Sipas Kur’anit, Zoti është i afërt me krijesat: 

 

Ne jemi më pranë tij se enët e qafës...(Kur’an 50:16) 

 

Zotit i takojnë të gjitha Cilësitë e bukura dhe Ai është i pastër nga çdo mangësi: 

 

Zoti i takojnë emrat më të bukur...(Kur’an 7:180) 

 

Zoti nuk është një qenie materiale dhe nuk mund të shihet me sy: 

 

Vështrimet s’e arrijnë dot Atë por Ai i arrin të gjithë vështrimet...(Kur’an 6:103) 

 

Nga pikëpamja e konceptimit monoteistik dhe islamik të botës, universi është një krijim, i 

cili “mirëmbahet” nga një vullnet dhe nga një kujdes i caktuar. Sikur për një çast të 

largohej kujdesi hyjnor, i gjithë universi do të shkatërrohej në çast. 

 

Kjo botë nuk është krijuar për kot dhe në krijimin e saj, ka shumë përparësi që 

pasqyrohen në krijimin e njeriut dhe të botës. Asgjë nuk është krijuar gabimisht dhe pa 

qëllim. Sistemi ekzistues i universit është sistemi më i përsosur i mundur. Ky sistem e 

manifeston drejtësinë dhe të vërtetën dhe themelohet në një zinxhir shkaqesh dhe 

pasojash. Çdo rezultat është një pasojë logjike e një shkaku dhe çdo pasojë mund më pas 

të bëhet vetë shkak i një pasoje specifike. Përcaktimi hyjnor e sjell në ekzistencë një gjë, 

vetëm nëpërmjet shkaqeve specifike të saj dhe është pikërisht ky zinxhir shkakshmërie që 

e përbën përcaktimin hyjnor të një gjëje. 

 



Vullneti Hyjnor gjithnjë manifestohet në formë të një ligji ose të një principi të 

përgjithshëm. Ligjet Hyjnore nuk ndryshojnë dhe gjithë ç’ndryshon është në 

përshtatshmëri me një ligj të caktuar. E mira dhe e liga në botë janë të ndërlidhura me 

sjelljen dhe me veprimet e njeriut. Bëmat e mira dhe të liga, përveç që do të shpaguhen 

në amshim, shkaktojnë pasoja edhe në këtë jetë. Evolucioni gradual është një ligj Hyjnor. 

Kjo botë është një fole për zhvillimin e njeriut. 

 

Përcaktimi Hyjnor është dominues në gjithë universin. Sipas këtij përcaktimi, njeriu është 

caktuar për të qenë i lirë dhe përgjegjës. Si i tillë, ai është përgjegjës për fatin e tij në jetë. 

Njeriut i është dhënë një dinjitet i veçantë dhe ka merituar të jetë mëkëmbës i Zotit. Kjo 

botë dhe bota tjetër s’janë veçse dy nivele të ndryshme, njësoj si mbjellja dhe korrja. 

Njeriu domosdo e korr atë që mbjell. Jeta e tanishme dhe amshimi mund gjithashtu të 

krahasohen me dy periudhat e ndryshme të fëmijërisë dhe të pleqërisë, ku e dyta është një 

pasojë e të parës. 

 

Konceptimi realist i botës 

 

Islami është një fe realiste. Fjala “Islam” do të thotë dorëzim. Kjo nënkupton se kushti i 

parë i të qenit musliman fshihet në dorëzimin para të vërtetës. Islami e mohon fanatizmin, 

kokëfortësinë, paragjykimin, imitimin e verbër, favorizimin e padrejtë dhe i konsideron të 

gjitha këto gjëra si kundërthënëse me realizmin dhe me këndvështrimin realiste mbi 

çështjet. Nga pikëpamja islame, një njeri që e kërkon të vërtetën por dështon në kërkimin 

e tij, mund të falet. Por pranimi i të vërtetës duke imituar ose duke e trashëguar nga 

dikush që është kokëfortë dhe arrogant, nuk ka kurrfarë vlere. Një musliman i vërtetë, 

qoftë mashkull ose femër, e pranon lehtësisht të vërtetën, kurdo që të përballet me të. Sa i 

përket fitimit të diturisë, një musliman nuk shfaq preferenca. Ai mund të shkojë edhe në 

cepat më të largët të botës për të fituar dituri. Përpjekjet e tija për të fituar dituri dhe për 

ta gjetur të vërtetën nuk janë të kufizuara në një periudhë të caktuar të jetës së tij ose në 

një hapësirë të kufizuar. Ai nuk e kufizon burimin e diturisë së tij vetëm tek një person i 

vetëm. I Dërguari i Zotit ka thënë qartë se kërkimi i diturisë është detyra e çdo 

muslimani, qoftë mashkull ose femër. Ai gjithashtu u ka thënë muslimanëve që ta 

pranojnë diturinë, qoftë ajo edhe nga një idhujtar. 

 

Ekziston madje edhe një thënie e qartë dhe e famshme e të Dërguarit, në të cilën ai thotë 

se muslimani duhet të shkojë edhe në Kinë po të duhet, për të fituar dituri. Përveç kësaj, 

përcillet se ai ka thënë: “Kërkojeni diturinë nga djepi deri në varr!” Pikëpamjet 

sipërfaqësore dhe të pjesshme mbi problemet, imitimi i verbër i paraardhësve dhe 



nënshtrimi ndaj një tradite absurde të trashëgimit, duke qenë në kundërthënie me shpirtin 

e nënshtrimin para të vërtetës, janë ndaluar nga Islami dhe janë konsideruar si devijime. 

 

Zoti është Realiteti Absolut dhe Burimi i Jetës 

 

Njeriu është një qenie realiste. Që nga çastet e para të jetës së saj, një foshnje njerëzore 

që e kërkon gjirin e të ëmës, e kërkon atë si një realitet. Gradualisht, trupi dhe mendja e 

një foshnjeje zhvillohen deri në nivelin që ajo të mund ta dallojë veten dhe t’i dallojë 

gjërat e tjera. Ndonse kontakti i një foshnjeje me gjërat e tjera bëhet nëpërmjet 

mendimeve, ajo e di se realiteti i gjërave është i ndarë nga ai i mendimeve, të cilat i krijon 

në kokë dhe i përdor vetëm si ndërmjetësues. 

 

Karakteristika e botës 

 

Realitetet e perceptueshme nga shqisat e njeriut, të cilat ai i emërton me fjalën “bota”, i 

kanë këto karakteristika: 

 

1. Kufizimi: Gjithçka që është e perceptueshme për njeriun, që nga copëzat më të vogla 

dhe deri tek yjet, ka kufizime kohore dhe hapësinore. 

 

Disa gjëra zënë më tepër hapësirë dhe zgjasin më shumë, derisa disa të tjera janë më të 

vogla dhe zgjasin relativisht pak. Përfundimi që mund të nxirret është se gjithçka në 

univers është e kufizuar në një hapësirë dhe një kohë të caktuar. 

 

2. Ndryshimi: Çdo gjë pëson ndryshim dhe nuk është e vazhdueshme. Asgjë e 

perceptueshme në botë nuk është në një gjendje të pandryshueshme. Gjithçka ose rritet 

ose shkatërrohet dalngadalë. Një qenie materiale dhe e perceptueshme, gjatë gjithë 

ekzistencës së saj dhe si pasojë e realitetit të vet, lëviz në një shteg ndryshimesh. Një gjë 

ose i jep diçka mjedisit ose merr diçka prej saj, ose i bën të dyja njëkohësisht. Me fjalë të 

tjera, një gjë ose merr diçka nga realiteti i gjërave të tjera për t’ia shtuar vetes ose jep 

diçka nga realiteti i saj. Sido që të jetë, është e qartë se asnjë ekzistencë nuk është statike 

dhe se kjo karakteristikë është e vlefshme për gjithçka në botë. 

 



3. Lidhja me diçka: Një karakteristikë tjetër e gjërave të perceptueshme është lidhja e tyre 

me gjërat. Po të shohim me kujdes, do të shohim se gjithçka është e kushtëzuar. Me fjalë 

të tjera, ekzistenca e çdo gjëje është e lidhur dhe e kushtëzuar me ekzistencën e një ose 

më shumë gjërave të tjera. Asnjë objekt s’mund të ekzistojë pa ekzistencën e e këtyre 

gjërave. Po të vështrojmë thellë në realitetin e gjërave të perceptueshme dhe materiale, do 

të shohim se shumë “nëse” janë të lidhura me ekzistencën e tyre. Nuk ka asgjë të 

perceptueshme e cila ekziston e pakushtëzuar dhe e pavarur. Ekzistenca e gjithçkaje është 

e e kushtëzuar me ekzistencën e një gjëje tjetër dhe ekzistenca e asaj gjëje tjetër është e 

kushtëzuar me ekzistencën e një gjëje të tretë. Ky zinxhir mund të vazhdojë pafundësisht. 

 

4. Varësia: Ekzistenca e gjithçkaje varet nga plotësimi i kushteve që janë të lidhura me 

këtë ekzistencë. Dhe më tej, ekzistenca e këtyre kushteve sërish varet nga ekzistenca e 

disa gjërave të tjera. Nuk ka ndonjë gjë të perceptueshme, e cila ekziston në mënyrë të 

pavarur, domethënë pa kushtet nga të cilat varet ekzistenca e saj. Nga kjo mund të arrihet 

në përfundimin se varësia është një karakteristikë e të gjitha gjërave. 

 

5. Relativititeti: Të gjitha gjërat janë relative përnga ekzistenca dhe përnga cilësitë e tyre. 

Kur një gjëje i mveshim madhështi, fuqi, bukuri, vjetërsi dhe madje ekzistencë, këtë e 

bëjmë gjithnjë duke e krahasuar me një gjë tjetër. Kur themi për shembull, se dielli është 

shumë i madh, me këtë nënkuptojmë se ai është më i madh se toka dhe më i madh se 

planetet e tjera të sistemit tonë diellor. Përndryshe, dielli është shumë më i vogël se pjesa 

më e madhe e yjeve. Po kështu, kur themi për shembull se një anije ose filan kafshë është 

e fuqishme, atë e krahasojmë me njeriun ose me diçka më të dobët se ai. 

 

Dhe jo vetëm kaq. Shumë shpesh edhe ekzistenca e një gjëje është relative. Kur flasim 

për ndonjë ekzistencë, për përsosmërinë, për urtësinë, bukurinë, fuqinë ose madhështinë, 

ne gjithnjë e marrim parasysh një nivel më të ulët të kësaj cilësie. Megjithatë, ne sërish 

mund të paramendojmë një nivel akoma më të lartë se ajo që themi. Çdo cilësi, kur të 

krahasohet me nivelin e saj sipëror, do të bëhet e kundërta e asaj që është. Me një 

krahasim të tillë, ekzistenca bëhet joekzistencë dhe përsosmëria bëhet mangësi. 

Ngjashëm me këtë, urtësia, bukuria, madhështia dhe lavdia janë gjëra që, pas një 

krahasimi me nivelin sipëror të tyre, mund të konsiderohen si injorancë, shëmti dhe 

vogëlsi. 

 

Fuqia mendore e njeriut, spektri i të cilës, për dallim nga ai i shqisave, nuk është i 

kufizuar në cilësitë e jashtme dhe e ka aftësinë për të hyrë përtej kufijve të ekzistencës, na 

tregon se ekzistenca nuk mund të jetë e kufizuar me gjërat e perceptueshme, të cilat janë 

të kufizuara, të ndryshueshme, relative dhe të varura. 



 

Peisazhi i ekzistencës që shfaqet para nesh, shpesh duket se ekziston vetvetiu dhe në 

mënyrë të pavarur. Andaj duhet të ketë ndonjë të vërtetë absolute dhe të përjetshme që 

fshihet pas saj dhe nga e cila varet gjithçka. Përndryshe, ky “peisazh” nuk mund të 

mbetej kaq i vendosur. Me fjalë të tjera, asgjë nuk do të ekzistonte. 

 

Kur’ani e përshkruan Zotin si Vetëekzistues dhe të Pavarur, duke na kujtuar se të gjitha 

gjërat ekzistuese, duke qenë të kushtëzuara dhe relative, kanë nevojë për një të vërtetë 

Vetëekzistuese që do t’i përkrahte dhe do t’u jepte jetë. Zoti është i Pavarur sepse 

gjithçka tjetër varet prej Tij. Ai është i Përsosuri sepse gjithçka është e zbrazur përbrenda 

dhe në nevojë të një të Vërtete që do t’ia “mbushte” ekzistencën. 

 

Kur’ani i Shenjtë i përshkruan gjërat e perceptueshme si “shenja”. Me fjalë të tjera, 

gjithçka është shenjë e një Qenieje të Pafundme dhe e Diturisë, Fuqisë dhe Vullnetit të 

Saj. Nga ky këndvështrim, universi është si një libër i përpiluar nga një Qenie e Urtë, çdo 

fjalë dhe çdo rresht i të cilit e pasqyron urtësinë e Autorit të tij. Nga këndvështrimi i 

Kur’anit, sa më tepër që njeriu e njeh realitetin e gjërave, aq më tepër njihet me Urtësinë, 

Fuqinë dhe Bekimin Hyjnor. 

 

Në njërën anë, çdo shkencë natyrore është një degë e kozmologjisë. Por në anën tjetër 

dhe sipas një vështrimi më të thellë mbi gjërat, ajo është një degë e njohjes së Zotit. 

 

Sa për ta ilustruar mesazhin e Kur’anit në këtë drejtim, po e përcjellim vetëm njërin nga 

shumë vargjet e lidhura me këtë temë: 

 

Vërtet ka shenja për të zotët e mendjes në krijimin e qiejve, në ndryshimin e natës e 

të ditës, në anijet që lundrojnë për t’i sjellë dobi njeriut, në ujin që Zoti e zbret nga 

qiejt dhe me të cilin e ringjall tokën pasi të ketë vdekur dhe shpërndan kafshë të 

çdo lloji në të dhe në lëvizjen e erërave e të reve që rrijnë pezull ndërmjet qiellit e 

tokës. (Kur’an 2:164) 

 

Në këtë varg, Kur’ani ua tërheq njerëzve vëmendjen drejt kozmologjisë së përgjithshme, 

drejt ndërtimit të anijeve, drejt përfitimeve materiale, drejt meteorologjisë, drejt zanafillës 



së shiut e të erërave, drejt lëvizjes së qiejve dhe drejt biologjisë e zoologjisë. Kur’ani 

kërkon që njeriu të përsiatet në lidhje me filozofinë e këtyre shkencave, si një gjë që çon 

drejt njohjes së Zotit. 

 

Cilësitë e Zotit 

 

Kur’ani i Shenjtë thotë se Zoti i ka të gjitha cilësitë dhe karakteristikat e një qenieje të 

përsosur: 

 

Atij i takojnë emrat më të bukur... (Kur’an 59:24) 

 

Ai i ka cilësitë më të bukura në qiej e në tokë... (Kur’an 30:27) 

 

Si i tillë, Zoti është i Gjallë, i Plotfuqishëm, i Gjithëdijshëm, Mëshirues, Udhëzues, 

Krijues, i Urtë, Falës dhe i Drejtë. Nuk ka një cilësi sublime që nuk i takon Atij. 

 

Megjithatë, Ai nuk është një trup dhe nuk është materje. Ai nuk është as i dobët dhe as i 

ashpër. 

 

Grupi i parë i cilësive sublime, të cilat e shprehin përsosmërinë e Tij, quhen cilësitë 

“pohuese” të Zotit kurse grupi i dytë i cilësive, të cilat e shprehin pastërtinë e tij nga çdo 

gabim dhe mangësi, quhen cilësitë “mohuese” të Zotit. Ne njerëzit e lëvdojmë dhe e 

madhërojmë Zotin. Kur e lëvdojmë, ne i përmendim cilësitë “pohuese” të Tij dhe kur e 

madhërojmë, shprehim se ai është i pastër nga çdo cilësi që nuk është e denjë për të. Në të 

dy rastet ne e pranojmë diturinë e Tij në dobi tonën dhe me këtë, e lartësojmë edhe 

vetveten. 

 

Monoteizmi 

 



Zoti nuk ka të barabartë dhe asgjë nuk i ngjan Atij. Është e pamundur që të ketë një qenie 

të ngjashme me Të, sepse në atë rast do të duhet të pranonim se ka dy zotëra. Të qenit dy, 

tre ose më shumë është një cilësi e gjërave të kufizuara dhe relative. Pluraliteti 

(shumësia) nuk mund të ketë kuptim kur bëhet fjalë për një Qenie absolute dhe të 

pafundme. 

 

Njeriu mund të ketë një fëmijë për shembull ose të ketë dy e më tepër. Një fëmijë është 

një qenie e kufizuar, e cila mund të ketë të ngjashme dhe mund t’i rritet numri. Por numri 

i një Qenieje të pakufishme nuk mund të rritet. Shembulli në vijim, ndonse nuk është 

shembulli më adekuat, mund të na ndihmojë për ta qartësuar çështjen. 

 

Në lidhje me botën materiale, domethënë atë që mund ta shohim e ta perceptojmë, 

shkencëtarët kanë dy teori. Disa thonë se dimensionet e botës janë të kufizuara. Me fjalë 

të tjera, ka një pikë ku bota e perceptueshme merr fund. Disa të tjerë janë të mendimit se 

dimensionet e universit nuk kanë mes, fillim dhe mbarim. Nëse e pranojmë teorinë se 

bota materiale është e kufizuar, atëherë shfaqet pyetja: a ka një botë të vetme ose më 

shumë botëra? Megjithatë, nëse pranojmë se kjo botë është e pakufishme, atëherë 

ekzistenca e një bote të dytë është absurde. Gjithçka që mund të paramendojmë si një 

botë të dytë, ose do të jetë vetë bota e parë ose do të jetë një pjesë e saj (ngase kjo botë 

është pakufishme dhe përfshin gjithçka). 

 

Ky shembull është i vlefshëm për botën dhe për objektet materiale, të cilat janë të 

kufizuara, të kushtëzuara dhe të krijuara. Asnjëra prej tyre nuk ka një realitet absolut, të 

pavarur dhe vetëekzistues. Bota materiale, ndonse e pakufishme në aspektin e 

dimensioneve, është e kufizuar në aspektin e realitetit të saj. Por ngase dimensionet e saj 

janë të pakufishme, nuk mund të pranohet ekzistenca e një bote tjetër. 

 

Zoti i Gjithëfuqishëm ka një ekzistencë të pakufishme. Ai është Realiteti absolut dhe Ai 

është gjithkah. Nuk ka kohë dhe hapësirë ku nuk gjendet Zoti. “Ai është më pranë se enët 

e qafes...” Andaj është e pamundur që të ekzistojë një i ngjashëm me Të. Ekzistenca e një 

qenieje tjetër të ngjashme nuk mund as të paramendohet. 

 

Për më tepër, shenjat e urtësisë dhe kujdesit të Tij mund të shihen gjithandej. Mund të 

shohim se një vullnet dhe një sistem i vetëm e kontrollon gjithë universin. Kjo tregon se 

universi ka një burim të vetëm dhe jo më shumë burime. 



 

Sikur të kishte dy ose më tepër zotëra, do të ekzistonin dy vullnete të ndryshme dhe si 

pasojë, në gjithçka do të kishte dy realitete të ndryshme që do të vinin nga këta dy 

“burime” të ndara. Në këtë mënyrë, gjithçka do të ishte e dyfishtë. Ngase një gjë e tillë 

është absurde, duhet të pranojmë se në rrethana të tilla, asgjë nuk do të ekzistonte. Këtë e 

nënkupton edhe Kur’ani kur thotë: 

 

Po të kishte në të zotëra të tjerë veç Zotit, atëherë edhe qielli edhe toka do të 

shkatërroheshin... (Kur’an 21:22) 

 

Adhurimi 

 

Njohja e Zotit të vetëm si Qenia më e përsosur, e pajisur me cilësi të pastra nga mangësitë 

dhe njohja e marrëdhënies ndërmjet Tij dhe botës që manifestohet në krijim, mbrojtje, 

mëshirë dhe dhembshuri, krijon tek njeriu një reagim shpirtëror që quhet adhurim. 

 

Adhurimi është një lloj marrëdhënieje ndërmjet njeriut dhe Zotit. Ajo përbëhet nga 

nënshtrimi para Zotit dhe nga madhërimi dhe falënderimi i Tij. Kjo është një marrëdhënie 

që njeriu mund ta ketë vetëm me Krijuesin e tij. Themelimi i një marrëdhënieje të tillë me 

dikë tjetër nuk është as i imagjinueshëm dhe as i lejuar. 

 

Njohja e Zotit si burimi i vetëm i ekzistencës dhe si i zoti i vetëm i gjithçkaje, e bën të 

detyrueshme mbi njeriun që ai të mos e barazojë asnjë krijesë me Të. Nuk ka një mëkat 

më të madh sesa mendimi se një krijesë është e barabartë me Zotin. 

 

Tani të shohim se ç’është adhurimi dhe ç’marrëdhënie është ajo ndërmjet Zotit dhe 

njeriut, që nuk mund të ekzistojë ndërmjet njeriut dhe një qenieje tjetër. 

 

 

 

Definicioni i adhurimit 



 

Për ta qartësuar adhurimin dhe për ta definuar saktësisht, është e nevojshme që të 

shpjegojmë dy gjëra: 

 

 

 Adhurimi mund të pëbëhet nga fjalë ose nga veprime. Adhurimi me fjalë përbëhet 

nga fjalë dhe fjali që recitohen për ta lëvduar Zotin, duke e lexuar Kur’anin, duke 

falur namaz ose duke e bërë haxhxhin. 

 

 Në anën tjetër, adhurimi i përbërë nga veprime reflektohet në qëndrimin në 

këmbë, përkuljen (ruku) dhe sexhden gjatë namazit, në ecjen përreth Qabes gjatë 

haxhxhit dhe në qëndrimin në Arafat. Megjithatë, pjesa më e madhe e 

adhurimeve, si namazi dhe haxhxhi, përbëhen njëkohësisht edhe nga fjalë edhe 

nga veprime. 

 

 Veprimet njerëzore janë dy llojesh. Lloji i parë janë veprimet që nuk kanë ndonjë 

qëllim të largët dhe të thellë dhe nuk kryhen si simbol i diçkaje tjetër. Këta 

veprime bëhen thjesht për hir të pasojave të tyre natyrore. Për shembull, një bujk 

merret me bujqësi për t’i fituar produktet përfundimtare të përpunimit të tokës. Ai 

nuk e bën këtë si një simbol ose si një shprehje të ndjenjave të tija. E njejta ndodh 

edhe me rrobaqepësin. Kur nisemi për në shkollë, ne s’kemi tjetër qëllim veçse të 

arrijmë atje. Me këtë veprim tonin, ne nuk përpiqemi të përcjellim ndonjë mesazh 

ose ndonjë kuptim tjetër. 

 

 

Në anën tjetër, ka veprime njerëzore që kryhen si simbole të disa gjërave të tjera ose për 

t’i shprehur ndjenjat tona. Për shembull, njeriu e ul kokën përpara në shenjë miratimi, 

ulet në prag të derës si shenjë modestie ose përkulet para dikujt në shenjë respekti. 

 

Pjesa më e madhe e veprimeve njerëzore i takojnë kategorisë së parë dhe vetëm një pjesë 

e vogël kategorisë së dytë. Ajo që dua të qartësoj është se ekzistojnë veprime të cilat 

kryhen për t’i shprehur ndjenjat tona ose për të treguar një qëllim tjetër. Të tilla veprime 

përdoren në vend të fjalëve për ta shprehur qëllimin tonë. 

 



Tani duke i patur parasysh këto dy pika, mund të themi se adhurimi, pavarësisht në 

kryhet me veprime ose me fjalë, është një veprim kuptimplot. Nëpërmjet devotshmërisë 

së tij, njeriu e shpreh një të vërtetë. Po kështu, kur përkulet, bën sexhde ose ec rreth 

Qabes, ai dëshiron ta përcjellë atë që e thotë në fjalët dhe në lutjet e tija. 

 

Shpirti i adhurimit 

 

Nëpërmjet adhurimit të tij, qoftë me fjalë ose me vepra, njeriu përcjell disa gjëra: 

 

 

1. Ai e lëvdon Zotin duke shpallur se cilësitë e Tija unike kanë një përsosmëri 

absolute dhe thotë se Zotit i takon dituria, fuqia dhe vullneti absolut. Përsosmëri 

absolute do të thotë se dituria, fuqia dhe vullnet i Tij nuk janë të kufizuara dhe 

nuk janë të kushtëzuara nga asgjë tjetër. Ato janë pasojë e pavarësisë së Tij të 

plotë. 

 

2. Ai e madhëron Zotin dhe shpall se Ai është i pastër nga mangësitë si vdekja, 

kufizimi, injoranca, paaftësia, ligësia etj. 

 

3. Ai e falënderon Zotin, duke e konsideruar atë si burimin e vërtetë të çdo të mire 

dhe begatie dhe duke besuar se të gjitha bekimet vijnë prej Tij. Gjërat e tjera 

s’janë veçse ndërmjetësues mes Zotit dhe njeriut. 

 

4. Ai shpreh një nënshtrim të plotë para Zotit dhe shpall se Ai e meriton bindjen e 

pakushtëzuar. Zoti, duke qenë i zoti i gjithçkaje që ekziston, ka të drejtë të 

urdhërojë dhe ne, si skllevër që jemi, jemi të detyruar t’i bindemi Atij. 

 

5. Në aspektin e cilësive të Tija që i përmendëm më sipër, Zoti nuk ka të barabartë. 

Askush përveç Tij nuk posedon përsosmëri absolute dhe askush nuk është i pastër 

nga gabimet dhe të metat. Askush tjetër veç Tij nuk është burimi i të gjitha 

begative dhe askush tjetër nuk meriton të falënderohet për të gjithë këto bekime. 

Askush përveç Tij nuk meriton nënshtrim të plotë dhe një bindje të skajshme. Çdo 



bindje tjetër, qoftë ndaj Profetit, ndaj Imamit, ndaj udhëheqësit legjitim, ndaj 

prindit ose ndaj mësuesit duhet ta arrijë kulmin në bindjen ndaj Zotit dhe të jetë e 

lejuar dhe e pranueshme për Të. Kjo duhet të jetë sjellja e njeriut ndaj Zotit të tij 

të Gjithëfuqishëm. Një sjellje e tillë nuk lejohet ndaj askujt tjetër. 

 

 

Nivelet e monoteizmit 

 

Edhe monoteizmi edhe politeizmi kanë disa shkallë dhe nivele. Përderisa njeriu nuk i 

kalon të gjithë këta nivele të monoteizmit, kurrë nuk mund të jetë një monoteist i vërtetë. 

 

Njëshmëria në Esencën e Zotit 

 

Njëshmëria e Zotit do të thotë se Zoti është Një në esencën e Tij. Përshtypja e parë që 

gjithkush e ka në lidhje me Zotin është pavarësia e Tij. Ai është një Qenie e pavarur nga 

gjithçka. Sipas fjalëve të Kur’anit, Ai është “Ghani” (i pavarur; i pasur; i 

vetëmjaftushëm). Gjithçka varet prej Tij dhe prej Tij kërkon ndihmë, ndërkohë që Ai 

është i pavarur nga gjithçka. Kur’ani thotë: 

 

Ju keni nevojë për Zotin. Por Zoti, Ai është i Pasur dhe i denjë për 

lëvdata...(Kur’an 35:15) 

 

Filozofët e përshkruajnë atë si një Qeni Vetëekzistuese ose si Qenia, ekzistenca e të cilës 

është e domosdoshme. 

 

Përshtypja e dytë që njeriu e fiton në lidhje me Zotin është akti i krijimit. Zoti është 

Krijuesi dhe burimi fillestar i gjithçkaje. Të gjitha gjërat janë “prej Tij”, ndërkohë që Ai 

nuk është prej asgjëje. Sipas terminologjisë filozofike, Ai është Shkaku i Parë. 

 

Ky është konceptimi i parë i Zotit tek gjithkush. Gjithkush mendon për Zotin dhe kur 

mendon për Të, e ka parasysh këtë konceptim. Vetëm pas kësaj, njeriu përsiatet në lidhje 



faktin në mund të ekzistojë një e vërtetë që nuk është e varur nga asnjë e vërtetë tjetër dhe 

që mund të jetë burimi i të gjitha të vërtetave. 

 

“Njëshmëri e esencës” do të thotë se kjo e Vërtetë nuk mund të ekzistojë si shumës dhe 

nuk mund të ketë të ngjashëm. Kur’ani thotë: 

 

Ai nuk ka të ngjashëm... (Kur’an 42:11) 

 

Dhe askush Atij s’i shëmbëllen... (Kur’an 112:4) 

 

Rregulli që çdo qenie t’i takojë një lloji të caktuar vlen vetëm për gjërat e krijuara. Për 

shembull, kur të shohim një pjesëtar të racës njerëzore, mund të themi se ekzistojnë edhe 

pjesëtarë të tjerë të këtij lloji. Por një gjë e tillë nuk mund të thuhet në rastin e Qenies 

Vetëekzistuese. Ai është përtej një ekzistence të tillë. 

 

Ngase e Vërteta Vetëekzistuese është një dhe e vetme, edhe bota ka një burim dhe një 

fund të vetëm. Ajo nuk ka buruar nga disa burime njëkohësisht dhe nuk do të kthehet 

drejt disa burimeve të ndryshme në fundin e saj. Bota vjen nga një burim dhe nga një e 

vërtetë e vetme. Kur’ani thotë: 

 

Thuaj: Zoti është Krijues i Gjithçkaje...(Kur’an 13:16) 

 

A s’kthehen më në fund të gjitha tek Zoti? (Kur’ani 42:53) 

 

Për të përmbledhur, mund të thuhet se i gjithë universi ka një “qendër” dhe një “orbitë” të 

vetme. 

 

Marrëdhënia ndërmjet Zotit dhe botës është ajo ndërmjet Krijuesit dhe të krijuarës, 

gjegjësisht marrëdhënia ndërmjet shkakut dhe pasojës por jo një marrëdhënie si ajo 

ndërmjet dritës dhe llambës ose ndërmjet njeriut dhe vetëdijes së tij. Është e vërtetë se 

Zoti nuk është i ndarë nga bota dhe se Ai është me gjithçka: 



 

Ai është me ju kudo që të jeni... (Kur’an 57:4) 

 

Megjithatë, fakti se Zoti nuk është i ndarë nga bota nuk do të thotë se Ai është ndaj botës 

si drita ndaj llambës ose si vetëdija ndaj trupit. Po të ishte ashtu, Zoti do të ishte efekti i 

botës dhe jo shkaku i saj, njësoj siç është drita një pasojë e llambës. Po kështu, fakti se 

Zoti nuk është larg botës nuk do të thotë se Ai, bota dhe njeriu kanë një drejtim të vetëm 

dhe se të gjithë lëvizin dhe jetojnë me vullnetin dhe me shpirtin e njejtë. Të gjitha këto 

gjëra janë cilësi të gjërave të krijuara dhe jo të gjërave që ekzistojnë vetvetiu. Zoti nuk i 

ka këto cilësi. Kur’ani thotë: 

 

I madhëruar është Zoti yt, Zoti i Madhështisë, përtej asaj që ata i mveshin...(Kur’an 

37:180) 

 

Njëshmëria e cilësive të Zotit 

 

Njëshmëri e cilësive të Zotit do të thotë se esenca dhe cilësitë e Zotit janë identike dhe se 

cilësitë e ndryshme të Tij nuk janë të ndara nga njëra-tjetra. Me njëshmërinë e esencës 

vërtetohet se Zoti nuk ka të barabartë kurse me njëshmërinë e cilësive mohohet çdo lloj 

shumësie dhe pluraliteti brenda esencës së Tij. Zotit i takojnë të gjitha cilësitë e 

madhështisë dhe bukurisë së përsosur. Por cilësitë e Tija nuk janë të ndara prej Tij. 

Ndarja e cilësive nga esenca është një karakteristikë e kufizimit të ekzistencës, që nuk 

mund të paramendohet në rastin e një Qenieje të pakufishme. Shumësia, kombinimi i 

atributeve me esencën ose ndarje e tyre prej saj, janë të gjitha të paimagjinueshme për 

Qenien Absolute. Njësoj si njëshmëria e esencës Hyjnore, edhe njëshmëria e cilësive 

Hyjnore është një doktrinë islamike dhe njëra nga idetë më të vlefshme njerëzore, e cila u 

kristalizua veçanërisht në shkollën shiite. Këtu do të përcjellim një paragraf nga vepra 

“Nehxhul-Belaga” për ta shpjeguar këtë çështje: 

 

Lëvdatat i takojnë Zotit, që s’ia përshkruajnë dot vlerën folësit, numëruesit s’ia rradhisin 

dot të mirat dhe meritat e të cilit s’mund t’i plotësojë asnjë që përpiqet për t’i plotësuar. 

Ai të cilin s’mund ta vlerësojnë lartësitë e mendjes dhe thellësitë e të kuptuarit se arrijnë 

dot. Ai, për përshkrimit të cilit s’mjaftojnë lëvdatat, s’mund të jepen kufij, s’mund të 

caktohet kohë dhe as të vendoset kohëzgjatje. 



 

Siç shohim, në paragrafin e mësipërm theksohet qartë pakufishmëria e cilësive të Zotit. 

Në vazhdim të të njejtit fjalim, Imam Aliu thotë: 

 

...dhe përsosmëria e pastërtisë së Tij është të mos e cilësosh. Sepse çdo cilësi është një 

dëshmi se është e ndarë nga gjëja që cilësohet dhe gjithçka të cilës i mveshet një cilësi, 

është e ndarë nga vetë cilësia. 

 

Andaj secili që i mvesh një cilësi Zotit, i gjen të ngjashëm Atij dhe çdokush që i gjen të 

ngjashëm, e sheh si vetë të dytë. (“Nehxhul Belaga”, fjalimi i parë) 

 

Në paragrafin e parë konfirmohet se Zoti ka cilësi (të cilat nuk mund të kufizohen në 

asnjë mënyrë). Më pas, në paragrafin e dytë, krahas konfirmimit të faktit se Ai ka cilësi, 

jepet këshilla që Atij të mos i mveshen cilësi. Përmbajtja e këtyre paragrafeve na bën të 

qartë se cilësitë e Tija janë të pakufishme njësoj si Qenia e Tij, se janë identike me 

esencën dhe se Ai është i pastër nga të gjitha cilësitë që mund të jenë të kufizuara, të 

ndara nga esenca e Tij dhe të ndara nga njëra-tjetra. Me këtë, kuptojmë se ta dëshmosh 

njëshmërinë e cilësive Hyjnore do të thotë ta dëshmosh njëshmërinë (unitetin) e esencës 

së Zotit dhe të cilësive të Tija. 

 

Njëshmëria në veprimet e Zotit 

 

Njëshmëria në veprimet e Zotit do të thotë se bota me sistemet e saj, shkaqet dhe pasojat 

është një vepër e Zotit, e cila buron nga vullneti i Tij. Asgjë në botë nuk ekziston vetvetiu 

dhe gjithçka varet prej Tij. Me fjalët e vetë Kur’anit, Ai është furnizuesi i gjithë botës. 

Gjërat ekzistuese nuk janë të pavarura nga aspekti i efektivitetin dhe i shkakshmërisë. Si 

pasojë, njësoj siç nuk ka të barabartë në esencën e tij, Zoti nuk ka të barabartë edhe në 

veprime. Çdo veprues dhe çdo shkak ekziston dhe vepron falë Zotit dhe është i varur prej 

Tij. E gjithë fuqia dhe e gjithë aftësia për të kryer një gjë i takon Zotit. 

 

Njeriu është një ekzistencë dhe si pasojë, është një krijesë e Zotit. Njësoj si gjërat e tjera, 

edhe ai është efektiv kur bëhet fjalë për punët e tija por për dallim prej të tjerëve, është 

zotërues i fatit të tij. Megjithatë, kjo s’do të thotë se Zoti ia ka transferuar njeriut fuqitë e 

Tija. Njeriu, pra, nuk ka një liri të pakufizuar. 

 

“Me fuqinë e Zotit ngrihem dhe ulem...” 1 



 

Besimi se njeriu ose ndonjë qenie tjetër përveç tij ka liri të plotë, është i barazvlefshëm 

me besimin se ai është i barabartë me Zotin kur bëhet fjalë për pavarësinë e veprimit. 

Ngase pavarësia në veprime nënkupton pavarësi në esencë, kjo bie ndesh me njëshmërinë 

e esencës së Zotit, po aq sa edhe me njëshmërinë e veprimeve të Tij. 

 

Të gjitha lëvdatat i takojnë Zotit që s’ka bashkëshorte e fëmijë. Ai s’ka të barabartë në 

sundimin e Tij dhe as një ndihmues që t’i ndihmojë... (Kur’an 17:111) 

 

1: (shënim i përkthyesit) Shprehja “Me lejen dhe me fuqinë e Zotit ngrihem dhe ulem” (bihaulil’lahi ve kuvvetihi ekumu ve ekud), sipas jurispudencës 

shiite, është e pëlqyeshme të thuhet në namaz, gjatë ngritjes në këmbë, pasi personi ta ketë përfunduar një reqat të namazit. 

 

Njëshmëria në adhurim 

 

Tre nivelet e mësipërme të monoteizmit janë teorike dhe kanë të bëjnë me doktrinën. Ata 

duhet të njihen dhe të kuptohen nga njeriu. Por njëshmëria në adhurim është një tjetër gjë. 

Ajo është një formë e “të qenit” dhe e “t’u bërit”. Nivelet e mësipërme të monoteizmit 

kishin të bënin me mënyrën e drejtë të të menduarit. Por ky nivel është niveli i të qenit i 

drejtë. Niveli teoretik i monoteizmit është të kesh një këndvështrim të saktë mbi çështjen. 

Në anën tjetër, niveli praktik (dmth. njëshmëria në adhurim) do të thotë të hapërosh 

përpara për ta arritur përsosmërinë. Monoteizmi teorik shërben për ta kuptuar 

njëshmërinë hyjnore kurse monoteizmi praktik, për t’u bërë një me këtë Njëshmëri. 

Shkalla e monoteizmit teorik është shkalla e të parit të gjërave kurse ajo e monoteizmit 

praktik, shkalla e lëvizjes drejt tyre. Para se ta shpjegojmë më tej monoteizmin praktik, 

është e nevojshme që të shpjegojmë edhe një pikë me rëndësi në lidhje me monoteizmin 

teorik. Pyetja është në mund ta njohim Zotin bashkë me njëshmërinë e esencës së Tij, 

njëshmërinë e cilësive dhe njëshmërinë e veprimeve. A ka ndikim në lumturinë e njeriut 

një dituri e tillë ose mos vallë, nga shkallët e ndryshme të monoteizmit, vetëm 

monoteizmi praktik është i dobishëm? 

 

Sa për mundësinë e fitimit të një diturie të tillë, këto gjëra i kemi diskutuar në veprën 

“Principet e filozofisë dhe metoda e realizmit”. Sa për pyetjen në është e dobishme kjo 

gjë për lumturinë e njeriut, përgjigja varet nga konceptimi dhe definicioni ynë i lumturisë. 

Valët e ideve bashkëkohore materialiste kanë bërë që edhe ata që besojnë në Zotin të 

mendojnë se pyetjet që kanë të bëjnë me njohjen e Tij janë të një rëndësie të vogël. 

Pyetjet e tilla, këta njerëz i konsiderojnë thjesht si ushtrime mendore dhe si ikje nga 



problemet praktike të përditshmërisë. Por një musliman që e beson faktin se njeriu nuk 

është vetëm një realitet fizik, se dimensioni i tij i vërtetë është ai shpirtëror dhe se esenca 

e shpirtit njerëzor është esenca e diturisë së tij, e shenjtërisë dhe e pastërtisë, e di se i 

ashtuquajturi “monoteizëm teorik”, pëkrah të qenit themeli i monoteizmit praktik, është 

një përsosmëri psikologjike në vete. Ajo e lartëson njeriun, e çon atë drejt të Vërtetës 

Hyjnore dhe e bën të përsosur. 

 

Drej Tij ngjiten fjalët e mira dhe veprat e virtytshme i lartësojnë ato...(Kur’an 

35:10) 

 

Humaniteti i njeriut varet nga njohja e tij e Zotit. Dituria e njeriut nuk është një gjë e 

ndarë prej tij. Sa më tepër që njeriu e kupton universin, sistemin e tij dhe burimin, aq më 

tepër zhvillohet humaniteti i tij, gjysma e të cilës përbëhet nga dituria. 

 

Nga këndvështrimi islam dhe në veçanti nga pikëpamja shiite, nuk ka asnjë dyshim se 

arritja e njohjes së Zotit, pavarësisht pasojave praktike dhe shoqërore, është vetë një 

qëllim i humanitetit. 

 

Pasi këtij shpjegimi, tani mund të merremi me çështjen e monoteizmit praktik. 

 

Monoteizmi praktik ose “njëshmëria në adhurim” do të thotë ta adhurosh vetëm Zotin. 

Me fjalë të tjera, kjo do të thotë të jesh i vendosur në adhurimin e Tij. Më vonë do të 

shpegojmë se nga pikëpamja islame, adhurimi ka disa shkallë të ndryshme. Shkalla më e 

qartë e adhurimit të Zotit është kryerja e ritualeve të madhërimit dhe të lëvdimit të Zotit. 

Kryerja e riteve të tilla për dikë tjetër përveç Zotit është një largim i plotë nga Islami. 

 

Megjithatë, nga pikëpamja islame, adhurimi nuk është i kufizuar vetëm me këtë shkallë. 

Çdo lloj orientimi shpirtëror dhe çdo pranim i një ideali shpirtëror përfshihet në kornizat 

e adhurimit. Kur’ani i Shenjtë thotë: 

 

A e ke parë atë që i ka zgjedhur dëshirat e tija si perëndi? (Kur’an 25:43) 



 

Dikush që i bindet një njeriu, bindjen ndaj të cilit Zoti e ka ndaluar, mund të thuhet se e 

adhuron atë: 

 

Ata i kanë marrë priftërinjtë dhe murgjërit e tyre si zotëra të tjerë veç Zotit... 

(Kur’an 9:31) 

 

...të mos e adhurojmë askë tjetër përveç Zotit... (Kur’an 3:64) 

 

Monoteizmi praktik ose njëshmëria në adhurim, pra, do të thotë që të pranosh se njeriu 

duhet që vetëm Zotit t’i bindet në mënyrë të pakushtëzuar, duke e konsideruar si ideal të 

vetin dhe duke i mohuar të gjithë të tjerët, të cilët nuk meritojnë një bindje të 

pakushtëzuar dhe nuk meritojnë të jenë një ideal për njeriun. Monoteizëm praktik do të 

thotë të përkulesh vetëm para Zotit dhe të jetosh e të vdesësh vetëm për Të. 

 

Ibrahimi tha: “Unë jam kthyer drejt Atij që i ka krijuar qiejt e tokën dhe nuk jam 

idhujtar. (Kur’an 6:79) 

 

Lutja dhe sakrifica ime, jeta dhe vdekja, të gjitha janë për Allahun, Zotin e botëve. Ai nuk 

ka të barabartë. Kështu më është urdhëruar mua dhe unë jamë i pari që i dorëzohem. 

(Kur’an 6:162-163) 

 

Ky monoteizëm i profetit Ibrahim është monoteizmit praktik dhe është manifestimi i 

shprehjes “Nuk ka zot tjetër veç Zotit” (la ilahe il’lallah). 

 

Njeriu dhe unifikimi 

 

Unifikimi i realitetit ekzistues të njeriut në një sistem psikologjik të përshtatshëm me 

tendencat njerëzore dhe evolutive dhe po kështu, unifikimi i shoqërisë njerëzore në një 

sistem të harmonishëm shoqëror, gjithnjë e kanë tërhequr vëmendjen e njeriut. E kundërta 



e unifikimit është polarizimi i personalitetit individual dhe ndarja e tij në segmente të 

papajtueshme ose në rastin e një shoqërie, ndarja e shoqërisë në grupe dhe klasa që janë 

në konflikt të vazhdueshëm me njëra-tjetrën. Pyetja është: ç’duhet bërë për të siguruar një 

zhvillim të harmonishëm të njeriut, si në aspektin psikik ashtu edhe shoqëror? 

 

Në këtë drejtim, ka tri teori të mundshme: teoria materialiste, teoria idealiste dhe ajo 

realiste. 

 

Teoria materialiste 

 

Mbrojtësit e kësaj teorie e konsiderojnë vetëm materjen dhe nuk i japin kurrfarë rëndësie 

shpirtit. Ata mendojnë se ajo që, në aspektin psikologjik, e “copëton” një individ dhe 

shkakton përçarje brenda tij është ekzistenca e pronës private. Përnga natyra e tij, njeriu 

është një qenie shoqërore. Në fillim të historisë së tij, ai çoi një jetë kolektive dhe ishte i 

pavetëdijshëm për ekzistencën e tij. Gjatë gjithë kësaj kohe, brenda tij dominonin shpirti 

dhe ndjenjat kolektive. Në ato kohë, jetesa e tij varej nga gjuetia dhe gjithkush mund të 

mbijetonte sipas nevojave, duke i shfrytëzuar lumejtë dhe pyjet. Ngase akoma nuk kishte 

filluar me kultivimin e gjërave, nuk mund të bëhej fjalë për tepricë të prodhimit. Me 

shfaqjen e mundësisë për të prodhuar më shumë, u paraqit edhe situata problematike, në 

të cilën disa punonin për të prodhura dhe disa të tjerë i shfrytëzonin prodhimet pa punuar 

fare. Kjo gjë solli deri në “shpikjen” pronësisë. Pronësia private e burimeve të kultivimit 

si uji dhe toka ose i mjeteve si pllugu, e shkatërroi shpirtin kolektiv dhe e ndau shoqërinë, 

e cila deri atëherë kishte jetuar si një njësi e vetme. Shoqëria që kishte jetuar si “ne”, 

filloi të identifikohej me fjalën “unë”. Si pasojë e shfaqjes së pronësisë, njeriu u bë i 

vetëdijshëm për realitetin e tij si një qenie shoqërore. Më parë, ai kishte menduar se ishte 

një njeri si të tjerët. Por tani, në vend që të ishte një njeri, ai ishte pronar. Këtu filloi 

huajësimi i njeriut nga vetja e tij. 

 

Vetëm duke e zhvleftësuar pronësinë private, njeriu mund ta fitojë sërish atë unitet të 

humbur shoqëror dhe moral dhe të krijojë sërish një shoqëri të shëndetshme. Disa lëvizje 

historike tashmë po bëhen në këtë drejtim. Pronat private, të cilat unitetin njerëzor e 

kthyen në pluralitet dhe e shkatërruan kolektiven, janë si frëngjitë e ngushta të një kulle, 

të përmendura nga mistiku i famshëm pers, Rumiu, në një krahasim tejet të bukur. Ai 

thotë se frëngjitë e kullave e ndajnë dritën madhështore të diellit në rreze të copëtuara, të 

ndara nga një hije në mes. Kuptohet se ajo që përpiqet të thotë Rumiu është një e vërtetë 

gnostike, gjegjësisht shfaqja e pluralitetit nga njëshmëria dhe kthyerja e saj sërish në 

njëshmëri. Por me një ndryshim të vogël, ky krahasim mund të përdoret edhe për ta 

shpjeguar teorinë marksiste të socializmit. 



 

Teoria idealiste 

 

Kjo teori merret vetëm me shpirtin njerëzor dhe me botën e brendshme të njeriut. Sipas 

saj, marrëdhënia ndërmjet njeriut dhe gjërave materiale e shkatërron unitetin dhe si 

pasojë, shkakton pluralitet dhe e përçan shoqërinë. 

 

Kjo gjë shkakton një “copëtim” psikologjik të individit dhe ndarje të shoqërisë në klasa. 

Por duhet të mbahet mend se kur një gjë lidhet me një gjë të dytë, është kjo e fundit që e 

shkakton përçarjen dhe që e copëton të parën. Andaj mund të thuhet se prona, gruaja ose 

pozita e njeriut nuk e shkaktojnë copëtimin psikologjik të njeriut dhe përçarjen e 

shoqërisë. Përkundrazi, ato shkaktohen nga lidhja e brendshme emocionale e njeriut me 

këto gjëra. Pronësia nuk e ka larguar njeriun nga vetvetja dhe nga shoqëria. Ka qenë 

“pronësimi” i tij që e ka larguar. Ajo që e copëton individualitetin e njeriut në aspektin 

moral dhe shoqëror, nuk është “prona ime”, “gruaja ime” ose “pozita ime”. Ajo që e 

shkatërron është mendimi se “unë jam pronë”, “unë jam grua e..” dhe “unë jam një 

pozitë”. 

 

Për të kaluar nga një “unë” në “ne”, nuk është e nevojshme që të këputet lidhja e gjërave 

me njeriun. Ajo që duhet të këputet është lidhja e njeriut me to. Njeriu duhet të lirohet 

nga prangat e gjërave, që të mund t’i kthehet realitetit të tij human. Atij duhet t’i jepet 

liria shoqërore dhe morale. T’ia marrësh pronat njeriut nuk ka kurrfarë dobie. 

 

Unifikimi moral dhe shoqëror i njeriut është një çështje e arsimimit dhe e edukimit 

shpirtëror. Ajo që na nevojitet është zhvillimi i brendshëm i njeriut dhe jo trajtësimi i tij i 

jashtëm. Njeriu është fillimisht një kafshë dhe pastaj një qenie njerëzore. Përnga natyra, 

ai është një kafshë, e cila e fiton humanitetin e saj. Ky humanitet s’mund të fitohet veçse 

me edukim. Përderisa njeriu nuk e fiton humanitetin e tij, ai mbetet një kafshë përnga 

natyra dhe as që mund të bëhet fjalë për unitetin në shpirtin dhe në jetën e tij. 

 

S’është fare njerëzore që të thuash se gjërat materiale janë shkaku i përçarjes së njeriut 

dhe të mendosh se ndarja e tyre e ndan njeriun, ndërkohë që bashkim i tyre e unifikon atë. 

Nuk mund të thuhet se personaliteti moral dhe shoqëror i njeriut i nënshtrohet situatës së 

tij ekonomike dhe prodhuese. Këto ide janë pasojë e mosnjohjes së njeriut dhe të 

mosbesimit në humanitetin e tij dhe në aftësitë e tija të të kuptuarit dhe në vullnetin. 



 

Për më tepër, është e pamundur që plotësisht të ndërpritet marrëdhënia e njeriut me gjërat 

materiale. Edhe sikur të ndërpritet marrëdhënia e tij me pasurinë, kurrë nuk mund të 

ndërpritet marrëdhënia e tij me gruan, me fëmijën dhe me familjen. A thua është vallë e 

mundur të imponojmë një socializëm edhe në këtë fushë dhe të themelojmë një 

komunizëm seksual? Në është e mundur, përse shtetet që prej shumë kohësh e kanë 

zhvleftësuar pronësinë private, e ruajnë me zell sistemin familjar? 

 

Të pranojmë për një çast se u socializua sistemi familjar. Por ç’do të bëjmë me 

profesionet, pozitat, prestigjin dhe nderin? A thua këto gjëra mund të ndahen në mënyrë 

të barabartë? Dhe çfarë pastaj me aftësitë fizike dhe mendore të individëve? Këto 

marrëdhënie janë pjesë e integruar e ekzistencës së çdo individi dhe nuk mund të ndahen 

prej tij. 

 

Teoria realiste 

 

Sipas kësaj teorie, ajo që e ndan njeriun në rrafshin individual dhe shoqëror, nuk është as 

lidhja e njeriut me gjërat dhe as lidhja e tyre me njeriun. Sipas kësaj, “robëria” e njeriut 

nuk buron as nga pronësia e tij dhe as nga të qenit pronë. Kjo teori u jep rëndësi faktorëve 

si arsimimi, edukimi, revolucioni, mendimi, ideologjia dhe liria shpirtërore. Sipas kësaj 

teorie, njeriu nuk është as qenie pastër shpirtërore dhe as pastër materiale. Kjo botë dhe 

bota e amshimit janë të lidhura ngushtë me njëra-tjetrën, njësoj siç janë të lidhur ngushtë 

shpirti dhe trupi. 

 

Me ndihmën e besimit dhe njëshmërisë në adhurim, duhet të bëhet një përpjekje kundër 

faktorëve që shkaktojnë “copëtim” psikologjik të individit. Në të njejtën kohë, duhet të 

luftohet diskriminimi, padrejtësia, shtypja dhe perënditë e rreme. 

 

Kjo është mënyra islamike e të menduarit. Sapo u shfaq, Islami filloi një lëvizje që do të 

përfundonte në revolucion. Por Islami kurrë nuk tha se diskriminimi ose padrejtësia ishin 

larguar, kurrë nuk tha se prona private do të zhvleftësohej dhe se gjithçka do të ishte në 

rregull. Në të njejtën kohë, Islami nuk tha se sikur njeriu të reformohej së brendshmi, pa 

patur lidhje me botën e jashtme, edhe shoqëria do të reformohej vetvetiu. Përveç tjerash, 

Islami e shpalli slloganin e një monoteizmi të brendshëm, i cili do të sigurohej nëpërmjet 

xhihadit dhe nëpërmjet një përpjekjeje kundër pabarazisë sociale. Vargu në vijim, i cili 



shkëlqen në horizontin unitetit njerëzor dhe i cili ishte shkruar në letrat që i Profeti ua 

dërgoi prijësve të shumë shteteve, e manifeston realizmin gjithëpërfshirës të Islamit: 

 

Ejani në një fjalë të përbashkët mes neve dhe juve: që të mos e adhurojnë askë 

tjetër veç Zotit dhe të mos i gjejmë të barabartë Atij... (Kur’an 3:64) 

 

Deri këtu, vargu merret me unitetin njerëzor nëpërmjet një feje, një ideali të përbashkët 

dhe nëpërmjet lirisë shpirtërore. Por më pas thotë: 

 

...e të mos shpallim zotëra nga mesi ynë... 

 

Nëse veprojmë sipas mësimeve të Islamit, nuk do të ndahemi në të zotë dhe skllevër dhe 

do të mnud t’i parandalojmë marrëdhëniet e gabuara shoqërore që çojnë deri tek një 

diskriminim i tillë. 

 

Pas kaosit që çoi deri në vrasjen e Kalifit Osman, njerëzit u ngutën që ta pranonin Imam 

Aliun si Kalif të ri. Ai u detyrua ta pranonte këtë post kundër dëshirës së tij. Ishte detyra e 

tij legale që e detyronte ta pranonte këtë mision. Ai thotë: 

 

Po të mos mblidheshin njerëzit rreth meje, po të mos më linte pa rrugëdalje prania e 

ndihmuesve dhe po të mos kish’ marrë premtim Zoti nga të diturit se nuk do të pajtohen 

me një gjendjet ku njerëzit janë të ndarë, ku shtypësit kanë shumë dhe të shtypurit shumë 

pak, mua s’do më interesonte se kush bëhet Kalif dhe qëndrimi im do të ishte i njejtë siç 

ka qenë deri tani... 

 

Të gjithë e dimë se Imam Aliu, pasi e mori detyrën e tij të re, dy gjërave u dha rëndësi më 

së shumti. Njëra ishte reformimi shpirtërore dhe moral i njerëzve nëpërmjet përhapjes së 

diturisë hyjnore dhe e dyta, përpjekja kundër diskriminimit shoqëror. Ai nuk mjaftohej 

vetëm me reformën e brendshme ose thjesht me reformat shoqërore. Në njërën anë, 

Islami e kishte programin e edukimit të njerëzve dhe të përhapjes së besimit për ta arritur 

unitetin individual dhe shoqëror të njeriut, kurse në anën tjetër, kishte një shpatë për t’i 

shkatërruar marrëdhëniet e jobarabarta njerëzore, për t’i larguar dallimet klasore dhe për 

t’i rrëzuar perënditë e rreme. 



 

Shoqëria joklasore islamike është një shoqëri në të cilën nuk ka diskriminim, s’ka tirani 

dhe s’ka perëndi të rreme. Por kjo s’do të thotë se nuk ka dallime, sepse mungesa e 

dallimeve është një padrejtësi në vete. Nuk është i njejtë dallimi dhe diskriminimi. Në 

sistemin krijues ka dallime që mundësojnë shumëllojshmëri dhe bukuri por nuk ekziston 

diskriminimi. Shoqëria e përsosur islame është kundër diskriminimit por jo edhe kundër 

dallimeve. Ajo është shoqëria e vëllazërisë dhe e barazisë. Por kjo barazi është pozitive 

dhe jo negative përnga natyra. Ajo i merr parasysh dallimet natyrore të individëve dhe 

nuk ia mohon askujt meritat që i takojnë. Ky sistem krijon barazi duke u dhënë mundësi 

të barabarta të gjithëve dhe duke i mohuar të gjitha pabarazitë e padrejta dhe 

superioritetin e pamerituar. 

 

Barazinë negative do të përpiqemi ta ilustrojmë nëpërmjet një tregimi. Njëherë e një kohë 

kishte një tiran që jetonte në male dhe që i strehonte kalimtarët. Kur mysafiri duhej të 

flinte, ai duhet të shtrihej në një shtrat të caktuar. Nëse trupi i mysafirit ishte i njejtë me 

madhësinë e shtratit, atëherë gjithçka ishte në rregull. Por nëse trupi i tij ishte më i gjatë, 

atëherë tirani ia priste atë copë të trupit për ta barazuar me shtratin. E njejta ngjante edhe 

kur ishte tepër i shkurtër. Tirani bënte që njeriun ta tërhiqnin nga të dyja anët dhe t’ia 

zgjasnin trupin për ta barazuar me shtratin. Në të dy rastet, rezultati mund të imagjinohet. 

 

Barazia pozitive është si trajtimi i barabartë i një mësuesi zemërmirë ndaj nxënësve të tij. 

Nëse përgjigjet e të gjithë atyre në provim janë të sakta, ai u jep të gjithëve një notë të 

lartë. Por nëse përgjigjet dallojnë, ai ia jep secilit notën që e meriton. 

 

Shoqëria islame është një shoqëri e natyrshme dhe nuk është as diskriminuese dhe as një 

shoqëri e barazisë negative. Principi themelor i një shoqërie islame është: puna ndahet 

sipas aftësive dhe shpërblimi jepet sipas punës së kryer. 

 

Në një shoqëri diskriminuese, marrëdhëniet e njerëzve themelohen në nënshtrim dhe në 

shfrytëzim fizik. Por në një shoqëri të natyrshme, nuk ka shfrytëzim dhe askujt nuk i 

lejohet që të jetojë në kurriz të të tjerëve. Në të, marrëdhëniet janë të themeluara në 

shërbimin reciprok. Të gjithë punojnë lirisht sipas aftësive të tyre dhe brenda kornizave të 

potencialeve që i kanë. Në një shoqëri të tillë, të gjithë i shërbejnë njëri-tjetrit. Me fjalë të 

tjera, rregulli kryesor është shfrytëzimi i dyanshëm i shërbimeve. Sa më i aftë dhe më i 

fuqishëm që të jetë njeriu, aq më i aftë është që t’i tërheqë forcat e tjera drejt vetes. Për 

shembull, sa më i ditur që është njeriu, aq më tepër kërkues të diturisë vijnë pranë tij. Sa 

më mjeshtëror të jetë njeriu në punën e tij, aq më autoritative janë fjalët e tija tek njerëzit. 



 

Ja përse Kur’ani i Shenjtë, i cili ndonse e kundërshton ekzistencën e aristokratëve dhe të 

klasës sunduese në shoqëri, i pranon dallimet e natyrshme dhe gradat e ndryshme të 

aftësive të krijuara nga Zoti. Ai gjithashtu e përkrah idenë e shfrytëzimit të dyanshëm të 

shërbimit. Kur’ani thotë: 

 

Mos vallë ata e shpërndajnë begatinë e Zotit? Ne i kemi ndarë mes tyre begatitë e kësaj 

bote dhe disa i kemi ngritur mbi të tjerët, që t’i kryejnë punë njëri-tjetrit. Dhe vërtet 

mëshira e Zotit tënd është më e mirë se pasuria që mbledhin...(Kur’an 43:32) 

 

Një pikë shumë e rëndësishme që mund të kuptohet nga ky varg është se dallimi ndërmjet 

begative të dhëna nuk është i njëanshëm. 

 

Njerëzit nuk janë të ndarë në dy klasa, gjegjësisht në klasën që ka fituar begati dhe një 

tjetër që nuk i ka të njejtat. Po të ishte ashtu, Zoti do të thoshte: “Disa i kemi ngritur mbi 

të tjerët, që këta të kenë dobi prej të tjerëve.” Por kjo nuk thuhet. Zoti thotë se Ai i ka 

ngritur disa mbi të tjerët, që ata të kenë dobi prej njëri-tjetrit. Kjo do të thotë se të gjithë 

kanë një begati ose një tjetër dhe i vënë këto gjëra në shërbim të njëri-tjetrit. Me fjalë të 

tjera, edhe begatitë e dhëna edhe shërbimet janë të dyanshme. 

 

Një tjetër pikë me rëndësi në këtë varg është se fjala “Sukhrijje”fillon me shenjën 

diakritike “u” (damma) dhe nënkupton punësim ose aktivitet. E njejta fjalë është përdorur 

edhe në dy vende të tjera në Kur’an me shenjën diakritike “i” (kasra), me ç’rast rrokja e 

parë kthehet në “si-” dhe kuptimi i fjalës është tallje. 

 

Ky varg i tregon marrëdhëniet e natyrshme të njerëzve në jetën e tyre dhe thotë se mes 

tyre ekziston një lidhje ku gjithkush i shërben njëri-tjetrit. Mund të thuhet se ky është 

vargu më i rëndësishëm që e shpalos filozofinë sociale të Islamit. 

 

Bejzeviu, një komentues i mirënjohur i Kur’anit dhe Allam Fejzi, duke e ndjekur 

shembullin e këtij të parit, e komentojnë kështu vargun: 

 



“Ky varg do të thotë se të gjithë njerëzit i shërbejnë njëri-tjetrit për t’i përmbushur 

nevojat e ndërsjella. Kjo marrëdhënie është mënyra për ta krijuar një shpirt të vullnetit të 

mirë tek njerëzit dhe një dhembshuri ndaj njëri tjetrit, që punët e botës të mund të 

rrjedhin si duhet.” 

 

Ka edhe një hadith i cili thotë se Zoti i ka krijuar njerëzit në një mënyrë që ata të kenë 

gjithnjë nevojë për njëri-tjetrin. 

 

Ndonse të gjithë njerëzit janë të varur nga njëri-tjetri për t’i kënaqur nevojat e tyre, sërish 

ka një konkurencë të lirë në shoqëri. 

 

Përkundër kësaj, jeta e kafshëve shoqërore është e dominuar nga një marrëdhënie e 

detyrueshme. Jeta është e përbërë nga ligje të pandërprera dhe nuk ka shumë vend për 

zgjedhje. Kafshët nuk kanë shumë mundësi për të vendosur. Por njeriu, përveç që është 

një qenie sociale si ato, ka edhe një nivel më të madh lirie. 

 

Shoqëria njerëzore është një fushë e përparimit dhe e zhvillimit kompetitiv. Çdo kufizim 

që u vendoset lirive njerëzore në këtë drejtim, vetëm sa e pengon manifestimin e aftësive 

njerëzore të individit. 

 

Njeriu i mësimeve materialiste, ndonse ka shumë pak kufizime, është i pafuqishëm për ta 

arritur lirinë e brendshme. Ai është si një zog që nuk ka krahë dhe ndonse nuk është i 

burgosur brenda një kafazi, nuk arrin dot të fluturojë. Njeriu model i shkollës idealiste, në 

anën tjetër, ka një liri të brendshme por është i burgosur së jashtmi. Ai është si një zog me 

krahë por me këmbët e prangosura diku. Vetëm njeriu i shkollës realiste është zogu që ka 

krahë dhe këmbët nuk i ka të lidhura. Vetëm ai mund të fluturojë pa vështirësi. 

 

Nga ajo që u tha më sipër është e qartë se monoteizmi praktik, qoftë individual ose 

shoqëror, do të thotë të jesh unitar në adhurimin e Zotit dhe të mohosh çdo adhurim tjetër, 

si adhurimi i dëshirave të njeriut, i parave, i lavdisë dhe i privilegjeve. Në rastin e 

shoqërisë, ky unitet do të thotë të jesh i drejtë dhe t’i mohosh vlerat e rreme, 

diskriminimin dhe padrejtësinë. Përderisa individi dhe shoqëria nuk janë unitare, ata nuk 

mund të arrijnë lumturi dhe prosperitet dhe nuk mund të jenë kurrë unitare, përderisa nuk 



janë të drejtë. Kur’ani, duke e përshkruar ndarjen e personalitetit dhe shoqërisë njerëzore 

nën sistemin politeist dhe duke e shpjeguar qëllimin e sistemit monoteist, thotë: 

 

Zoti e jep shembullin e një njeriu që u takon shumë vetëve dhe ata zihen pa ndalur 

ndërmjet tyre. Dhe është një njeri tjetër që i takon vetëm njërit. A janë këta dy njësoj? 

(Kur’an 39:29) 

 

Nën sistemin politeist, njeriu është si një plehër që dërgohet në çdo anë nga valët e detit. 

Në sistemin monoteist, ai është si një barkë e pajisur me mjete orientimi, e cila lëviz në 

mënyrë të organizuar dhe nën komandën e një kapiteni qëllimmirë. 

 

Nivelet e politeizmit 

 

Njësoj siç ka disa nivele monoteizmi, edhe politeizmi i ka nivelet e tij. Duke i krahasuar 

të dyja, mund ta njohim më mirë edhe monoteizmin edhe politeizmin. Historia tregon se 

kanë ekzistuar disa lloje të politeizmit: 

 

1. Besimi në pluralitetin (shumësinë) e Esencës Hyjnore 

 

Disa popuj kanë besuar se ekzistojnë dy, tre ose më tepër burime të përjetshme dhe të 

pavarura nga njëra-tjetra. Ata thonin se bota është multipolare dhe ka disa qendra. Por 

ç’ishte burimi i këtyre ideve? A është vallë secila prej tyre vetëm një reflektim i gjendjes 

sociale të popujve në fjalë? Për shembull, kur njerëzit besonin në dy burime të përjetshme 

të botës, shoqëritë e tyre ishin të ndara në dy segmente të ndryshme. Me fjalë të tjera, 

sistemi social reflektohej në mendjen e njerëzve në formë të një doktrine. A është 

gjithashtu e vlefshme të thuhet se profetët e shpallën monoteizmin vetëm kur sistemi 

shoqëror ishte unipolar? 

 

Kjo pikëpamje buron nga një teori të cilën e kemi diskutuar tashmë. Sipas saj, aspektet 

shpirtërore dhe intelektuale të njeriut, njësoj si tendencat morale të shoqërisë, shkenca, 

ligji, filozofia, feja dhe arti, varen të gjitha nga sistemi shoqëror dhe ekonomik, pa patur 



një ekzistencë të pavarur. Këtë teori e kemi zhvleftësuar tashmë me argumentet tona. 

Ngase besojmë në vlerën thelbësore të mendimit, ideologjisë dhe humanitetit, mendoj se 

këndvështrimet e tilla në lidhje me monoteizmin dhe politeizmin janë të pabaza. 

 

Por megjithatë, ka një pyetje tjetër që nuk duhet të përzihet me këtë teori. Herë pas here, 

ndonjë doktrinë fetare keqpërdoret në sistemet shoqërore. Për shembull, sistemi pagan i 

Kurejshit s’ishte tjetër veçse një mjet për t’i ruajtur interesat e arabëve fajdexhinj. Ebu 

Sufjanët, Ebu Xhehlët dhe Velid bin Mughiret e Kurejshit nuk e kishin as besimin më të 

vogël tek idhujt e tyre. Ata vetëm e mbronin sistemin ekzistues shoqëror. Kur u shfaq 

sistemi monoteistik islam që i kundërvihej fajdes, mbrojtja e tyre e idhujve mori një kahje 

tjetër. Kur ata kuptuan se kjo e rrezikonte fitimin e tyre, ata filluan ta mbronin shenjtërinë 

e besimeve të popullit. Kur’ani ka aluduar shumë shpesh në këtë gjë, posaçërisht në 

tregimin e Musës dhe të Faraonit. Megjithatë, duhet të kuptohet se kjo pyetje dallon 

shumë nga mendimi se sistemi ekonomik është infrastruktura e çdo sistemi doktrinal dhe 

se çdo rend intelektual është reagimi i një sistemi ekonomik ose shoqëror. 

 

Ajo që mësimet profetike mohojnë në mënyrë të qartë është ideja se çdo ideologji është 

domosdoshmërisht një formë e kristalizuar e dëshirave shoqërore, të cilat krijohen nga 

gjendja ekonomike. Sipas teorisë materialiste, shkolla monoteiste e profetëve është një 

manifestim i dëshirave shoqërore të kohës, të cilat krijoheshin nga gjendja aktuale 

ekonomike. Sipas tyre, zhvillimi i prodhimit krijoi disa dëshira tek populli që mund të 

shpjegoheshin vetëm nëpërmjet ideve monoteiste. Profetët, sipas kësaj mënyre të 

mendimit, s’ishin tjetër veçse shpjegues të kësaj nevoje shoqërore dhe ekonomike. Ka një 

ide universale se çdo ide dhe çdo besim mbështetet në një infrastrukturë ekonomike. Ky 

rregull, sipas tyre, vlen edhe për monoteizmin. 

 

Ngase Kur’ani beson se natyra e lindur e njeriut është një dimension themelor i 

ekzistencës së tij dhe thotë se kjo natyrë e lindur krijon disa nevoja që mund të 

përmbushen vetëm nëpërmjet monoteizmit, ai e konsideron thirrjen monoteiste të 

profetëve si përmbushje të një nevoje të madhe njerëzore. Kur’ani nuk beson në ndonjë 

infrastrukturë tjetër përveç monoteizmin dhe nuk e konsideron gjendjen sociale si një 

faktor që ndikon në krijimin e një besimi të ri. Sikur shoqëria të ishte vërtet faktori që i 

vendos themelet e besimeve të njeriut, atëherë gjithkush do të duhej ta ndiqte besimin e 

klasës së tij shoqërore. Në këtë rast nuk do të ekzistonte kurrfarë lirie e besimit. Po të jetë 

ashtu, atëherë nuk mund të kritikohen as faraonët dhe as kundërshtarët e tyre, sepse një 

njeri mund të kritikohet ose të lëvdohet vetëm kur ka mundësi për të zgjedhur. Në të 

kundërt, nuk mund të bëhet fjalë për kritika ose për lëvdata. Një njeri i zi ose i bardhë nuk 

mund të kritikohet ose të lëvdohet për ngjyrë e lëkurës së tij. Por e dimë shumë qartë 

tashmë se njeriu nuk është i detyruar të mendojë në përshtatshmëri me statusin e tij 

shoqëror. Ai mund edhe të revoltohet kundër interesave klasore siç bëri profeti Musa, i 



cili ishte rritur në mesin e lukseve të Faraonit. Kjo dëshmon se pyetja e një prapavije 

shoqërore për besimet e njeriut, e cila e mohon humanitetin e tij, s’është tjetër veçse një 

mit. 

 

Megjithatë, kjo s’do të thotë se gjendja materiale dhe intelektuale nuk kanë ndikim mbi 

njëra-tjetrën. Ajo që mohohet është mundësia që këto gjëra të jenë themele të njëra-

tjetrës. Përndryshe edhe vetë Kur’ani thotë: 

 

Vërtet njeriu e kalon kufirin kur mendon se është i pavarur... (Kur’an 96:6-7) 

 

Kur’ani e pranon se të pasurit dhe të fuqishmit luajnë një rol të rëndësishëm në 

kundërshtimin e profetëve, ndërkohë që të shkelurit dhe të varfërit gjithnjë i përkrahin 

ata. Por falë natyrës së tyre njerëzore, të gjithë ata janë të aftë për ta pranuar të vërtetën. 

 

Nga pikëpamja shpirtërore, dallimi i vetëm ndërmjet këtyre dy grupeve është se njëri 

grup, edhe përkundër natyrës së lindur njerëzore që ka, duhet të kalojë një pengesë para 

se të mund ta pranojë të vërtetën, për hir të të cilës duhet të heq dorë nga përfitimet 

materiale dhe nga përparësitë e padrejta. Grupi tjetër është ai i personave që nuk kanë një 

pengesë të tillë. Siç thotë edhe Selman Farisiu, të shpëtuar janë ata që e kanë të lehtë 

ngarkesën. Përveç kësaj, ky grup ka edhe shtysa të tjera për të vepruar kështu. Pasoja e 

parë e pranimit të të vërtetës është përmirësimi dhe lehtësimi i kushteve jetësore. Kjo 

është arsyeja përse shumica e ndjekësve të profetëve përbëheshin nga njerëz të varfër. 

Megjithatë, profetët gjithnjë kanë qenë të aftë që disa nga ndjekësit e tyre, t’i rekrutojnë 

nga klasat e privilegjuara, duke i bindur të njejtët që të luftojnë kundër interesave të tyre 

klasore. Kur’ani nuk e pranon idenë se Faraoni dhe Ebu Sufjani për shembull, e mbronin 

sistemin politeist të kohës së tyre dhe i nxisnin njerëzit kundër profetit Musa dhe profetit 

Muhammed respektivisht, thjesht ngase, duke u mbështetur në pozitën e tyre, nuk 

mendonin se mund të bëhej ndryshe ose ngase nevojat e pozitave të tyre klasore 

kristalizoheshin në besimet politeiste. Kur’ani thotë se ata s’ishin të sinqertë. Falë natyrës 

së tyre njerëzore, ata besonin në Zotin dhe e kuptonin të vërtetën, por prapëseprapë e 

kundërshtonin dhe e mohonin atë. Kur’ani thotë: 

 

Ata i mohuan shenjat Tona, ndonse shpirtrat e tyre i besonin... (Kur’an 27:14) 

 

Kur’ani e përshkruan mohimin e tyre si mohim të asaj që ua besonin zemrat. Me fjalë të 

tjera, mohimi ishte për ta një revolucion kundër vetëdijës së tyre. 

 



Ekziston një keqkuptim i madh në këtë aspekt. Disa njerëz mendojnë se Kur’ani i Shenjtë 

e përkrah teorinë marksiste të materializmit historik. Këtë temë do ta diskutojmë më 

gjerësisht në pjesën “Shoqëria dhe historia” në vijim të librit. Këtu vetëm dua të theksoj 

se kjo teori as nuk përshtatet me realitetin aktual historik dhe as nuk është e 

argumentueshme në aspektin shkencor. 

 

Diametralisht i kundërt me monoteizmin është besimi në shumësinë (pluralitetin) e 

esencës hyjnore. Duke e argumentuar këtë, Kur’ani thotë: 

 

Po të kishte zotëra të tjerë përveç Zotit, s’ka dyshim se qiejt e toka do të 

shkatërroheshin... (Kur’an 21:22) 

 

Besimi në shumësinë e esencës hyjnore e nxjerr njeriun jashtë spektrit të Islamit, i cili e 

mohon kategorikisht çdo lloj të këtij besimi. 

 

2. Pluraliteti (shumësia) në krijim 

 

Disa njerëz e njohin si të pashoq Zotin dhe e pranojnë si burimin e ekzistencës. 

Megjithatë, kur bëhet fjalë për krijimin, ata e mbrojnë idenë se ka disa krijesa që i 

bashkohen Zotit në këtë proces. Për shembull, disa mendojnë se e liga krijohet nga dikush 

tjetër veç Zotit. Ky besim është i barabartë me besimin se ka më shumë se një krijues, i 

cili bie ndesh me principin e njëshmërisë së veprimeve hyjnore.  

 

Besimi në shumësinë e krijuesve ka disa nivele. Disa prej tyre nuk rezultojnë në një 

politeizëm të hapur dhe si të tilla, nuk e nxjerrin njeriun jashtë spektrit të Islamit. 

 

3. Besimi në pluralitetin (shumësinë) e cilësive hyjnore 

 

Duke qenë një çështje e teorike, kjo pyetje nuk është diskutuar në mesin e njerëzve të 

rëndomtë, përveç në rastin e disa mendimtarëve të paktë që nuk kanë qenë të ndjeshëm 

ndaj rrethanave shoqërore. Në mesin e teologëve skolastikë, shkolla Asharijje beson në 



pluralitetin e cilësive hyjnore. Ngase ky besim nuk rezulton në një politeizëm të hapur, 

kjo shkollë vazhdon të jetë brenda kornizave të Islamit. 

 

4. Pluraliteti (shumësia) në adhurim 

 

Ka patur shumë njerëz që kanë adhuruar copa druri, guri ose metali ose që i kanë 

adhuruar kafshët, yjet, pemët e lumejtë. Në kohët e kaluara, ky lloj politeizmi ishte tejet i 

përhapur dhe sot mund të gjendet akoma në disa vende të botës. Pluraliteti (shumësia) në 

adhurim është e kundërta e njëshmërisë në aktin e adhurimit. Llojet e ndryshme të 

politeizmit që i përcollëm më sipër, janë vetëm politeizëm teorik dhe mund të arsyetohen 

si perceptime të gabuara. Pluraliteti në adhurim, në anën tjetër, është një politeizëm 

praktik. Nuk është tashmë “të mendosh” gabim por thjesht “të jesh” gabim. 

 

Megjithatë, edhe politeizmi praktik ka shumë nivele. Më i larti prej tyre është ajo që e 

nxjerr njeriun jashtë kornizave të Islamit dhe ai është politeizmi i hapur. Por ka edhe 

shumë lloje të fshehura të politeizmit dhe Islami, në programin e tij të një monoteizmi 

praktik, ka luftuar kundër gjithë këtyre. Disa nivele të politeizmit janë aq të vogla dhe të 

fshehura, sa shpesh nuk mund të vërehen. I Dërguari i Zotit ka thënë: “Politeizmi është 

më vështirë të vërehet, se lëvizja e një milingone natën, mbi sipërfaqen e një guri të 

lëmuar. Niveli më i vogël i politeizmit do të thotë ta zgjedhësh padrejtësinë në vend të 

drejtësisë.” 

 

Të jesh fetar s’do të thotë tjetër veçse të duash dhe të urresh për hir të Zotit. Zoti thotë: 

 

“Thuaj: nëse e doni Zotin, atëherë më ndiqni që edhe Ai t’ju dojë... (Kur’an 3:31) 

 

Çdo lloj shfrenimi, lakmia për pozita, lavdia, paraja dhe adhurimi i heronjve janë një lloj 

politeizmi. Në tregimin mbi konfliktin ndërmjet Faraonit dhe profetit Musa, Kur’ani e 

përshkruan sundimin e Faraonit mbi izraelitët si një imponim të devotshmërisë dhe 

skllavërisë. 

 

Profeti Musa i përgjigjet Faraonit: 



 

Dhe ajo e mirë që po ma përmend s’është tjetër veçse robërimi i yt i bijve të 

Israelit...(Kur’an 26:22) 

 

Është më se e qartë se bijtë e Israelit nuk e adhuruan kurrë Faraonin dhe as nuk ishin 

robërit e tij. Ata thjesht ishin nën pushtetin tiran të Faraonit, siç ka thënë edhe vetë ai: 

“Vërtet ne kemi fuqi të plotë kundër tyre...” Por në një vend tjetër, fjalët e Faraonit 

përcillen kështu: 

 

Njerëzit e tyre (të Musës dhe të Harunit) janë skllevërit tanë...(Kur’an 7:127) 

 

Në këtë varg, përemri pronor “tanë” është tejet interesant. Edhe sikur të pranojmë se bijtë 

e Israelit u detyruan ta adhuronin Faraonin, është e paimagjinueshme që ata ta kenë 

adhuruar gjithë popullin e Faraonit. Ajo që ndodhi ishte se izraelitët u detyruan t’i 

nënshtroheshin Faraonit dhe klasës së tij sunduese. 

 

Në një fjalim të Imam Aliut ku përshkruhen vështirësitë e bijve të Israelit nën sundimin 

tiran të Faraonit, thuhet: “Populli i faraonit i kishte robëruar.” Më pas, ja si e shpjegon 

robërimin e tyre: “I torturonin dhe ua bënin të padurueshme jetën. Bijtë e Israelit jetonin 

në gjendje të shypur dhe nuk gjenin dot një mënyrë për të shpëtuar nga përndjekja dhe 

turpi ose për ta mbrojtur veten.” 

 

Në këtë aspekt, vargu më i qartë është ai që u premton besimtarëve se ata do të jenë 

trashëgues të Zotit: 

 

Zoti ka premtuar që t’i bëjë trashëgimtarë të tokës ata që besojnë dhe bëjnë vepra të 

mira, njësoj siç i bëri ata para tyre. Ai do ta forcojë fenë që ka zgjedhur për ta dhe 

do t’ua kthejë frikën në siguri. Ata më adhurojnë Mua dhe s’më gjejnë të barabartë. 

Dhe vërtet të prishur janë ata që mohojnë pas kësaj...(Kur’an 24:55) 

 



Ky varg tregon se kur të themelohet një qeverisje e drejtë dhe një “trashëgimi hyjnore”, 

besimtarët do të shpëtojnë nga çdo tiran. Vargu thotë se ata e adhurojnë Zotin dhe se nuk 

i gjejnë Atij të barabartë. Kjo e shfaq hapur këndvështrimin kuranor, sipas të cilit bindja 

ndaj sunduesit është një akt adhurimi ndaj Zotit, përderisa njerëzit i binden atij për hir të 

Zotit. Në të kundërt, ky s’është veçse një politeizëm i hapur. 

 

Është interesante se bindja e detyruar ndaj dikujt, e cila nuk konsiderohet një akt 

adhurimi në aspektin moral, konsiderohet i tillë në aspektin shoqëror. Profeti ka thënë: 

“Kur numri i bijve të ibn el-Asit 1 të arrijë tridhjetë, ata do ta uzurpojnë pasurinë e Zotit 

dhe do ta kthejnë në pasuri të tyre. Ata do t’i robërojnë robërit e Zotit dhe do të përzihen 

në fenë e Tij.” 

 

Në këtë thënie të tij, i Dërguari flet për shtypjen dhe despotizmin që do të dominonte në 

kohën e dinastisë Umajjade. Është e qartë se umajjadët nuk u kërkuan njerëzve që t’i 

adhuronin dhe kurrë nuk i bënë robër të tyre. Por ata ua imponuan sundimin e tyre 

despotik. Nëpërmjet këtij parashikimi të tij, Profeti e përshkruan këtë gjendje robërie si 

një lloj politeizmi. 

 

1: (shënim i përkthyesit) Bëhet fjalë për Hakem ibn el-As, babain e Mervan bin Hakemit, i cili ishte vezir i Kalifit Osman dhe më pas u bë Kalifi i katërt i 

dinastisë umajjade. 

 

 

 

Kufiri ndërmjet monoteizmit dhe politeizmit 

 

Ku është vija ndarëse ndërmjet monoteizmit dhe politeizmit (praktik dhe teorik)? Cilat 

ide janë monoteiste dhe cilat politeiste? Cilat veprime përbëjnë monoteizmin praktik dhe 

cilat politeizmin praktik? 

 

A është politeizëm të besohet në ekzistencën e diçkaje tjetër veç Zotit? A është vallë e 

saktë se njëshmëria e esencës së Tij na imponon besimin se asgjë tjetër s’mund të 

ekzistojë përveç Zotit, qoftë edhe si krijesë e Tija? 

 



Është më se e qartë se gjërat ekzistuese janë krijesa të Zotit dhe se nuk mund të 

konsiderohen si rivalë të tij. Krijesat e Zotit s’janë tjetër veçse manifestime të fuqisë së 

Tij të pashterrshme. Besimi në ekzistencën e një gjëje të krijuar nga Zoti nuk bie ndesh 

me monoteizmin por thjesht e përmbush atë. Andaj mund të themi se vija ndarëse 

ndërmjet monoteizmit dhe politeizmit nuk mund të jetë ekzistenca ose mosekzistenca e 

një gjëje tjetër përveç Zotit. 

 

Tani të shohim një pikë tjetër me rëndësi! A është një lloj politeizmi ose pluraliteti i 

krijuesve nëse besojmë në shkakshmërinë e një gjëje? A thua njëshmëria e veprimeve të 

Zotit domosdo imponon që të mohohet sistemi i shkakshmërisë dhe çdo pasojë t’i 

mveshet drejpërdrejt Zotit? A duhet të besojmë për shembull, se zjarri nuk ka kurrfarë 

roli në djegien e një gjëje, se uji nuk e shuan etjen, se shiu nuk e gjelbëron tokën, se ilaçet 

nuk e shërojnë njeriun dhe se në të vërtetë, është Zoti që në mënyrë të drejtpërdrejtë djeg, 

e shuan etjen, i bën bimët të rriten dhe i shëron sëmundjet? A është e saktë se prania ose 

mungesa e faktorëve të tjerë nuk ka kurrfarë ndikimi? 

 

Sipas kësaj pikëpamjeje, maksimumi që mund të thuhet është se Zoti zakonisht i kryen 

veprimet e Tija vetëm në prani të faktorëve të caktuar. Për shembull nëse një njeri e ka 

krijuar shprehinë që ta mbajë kapelën kurdoherë që shkruan një letër, nuk mund të thuhet 

se prania ose mungesa e kapelës ka një ndikim në shkrimin e letrës. Atij thjesht nuk i 

pëlqen të shkruajë letër pa kapelë. Sipas këtij këndvështrimi, e njejtë është edhe prania 

ose mungesa e shkaqeve dhe faktorëve. Po ta themi të kundërtën, do të pranonim se Zoti 

ka bashkëpunëtorë në veprimet e Tija. Ky është këndvështrimi i shkollës Asharijje dhe i 

fatalistëve. 

 

Por kjo pikëpamje është e gabuar. Njësoj siç nuk është besimi në ekzistencën e një gjëje 

të krijuar ekuivalent me besimin në pluralitetin e esencës hyjnore, po kështu edhe besimi 

në sistemin e shkakshmërisë nuk do të thotë domosdo se ka më tepër se një krijues. 

Ngase gjërat e krijuara nuk janë vetëekzistuese, ato nuk janë të pavarura përnga pasojat 

që mund të krijojnë. Ngase të gjitha gjërat varen nga Zoti në ekzistencën dhe në veprimin 

e tyre, as që mund të mendohet ndonjë lloj pluraliteti në krijim. Në të vërtetë, besimi në 

sistemin e shkakshmërisë vetëm sa e plotëson besimin në faktin se vetëm Zoti është 

krijues. S’ka dyshim se sikur të thoshim se gjërat e krijuara janë të pavarura në 

veprimtarinë e tyre ose sikur të besonim se marrëdhënia ndërmjet Zotit dhe botës është si 

marrëdhënia ndërmjet prodhuesit dhe prodhimit, atëherë do të kishim shprehur një 

politeizëm. Kjo ngase një mjet ka nevojë për një prodhues por kur të ketë mbaruar 

procesi i prodhimit, mjeti mund të funksionojë sipas mekanizmit të tij. Edhe sikur të 

vdesë prodhuesi, mjeti vazhdon të punojë. Nëse mendojmë se marrëdhënia e Zotit me 

faktorët natyrorë si uji, shiu, energjia, nxehtësia, dheu dhe bimët është e një natyre të tillë, 



siç mendojnë shpesh pjesëtarët e shkollës Mutezile, s’ka dyshim se do të lëviznim drejt 

politeizmit. 

 

Por gjërat e krijuara janë të varura nga Krijuesi në efektivitetin e tyre, po aq sa në 

zanafillë, në ekzistencë dhe në mbijetesë. Bota është një krijim i Tij dhe një bekim prej 

Tij, i cili është i varur nga Ai. Sipas kësaj, efektiviteti i tyre është në të vërtetë efektiviteti 

i Zotit dhe krijueshmëria e tyre është në të vërtetë krijueshmëria e Zotit dhe thjesht një 

vazhdim i veprimit të Tij. Mund të thuhet madje se të thuash që është politeizëm besimi 

se gjërat e krijuara kanë një rol në punët e botës, është një politeizëm në vete, sepse 

nënkupton një besim të pavetëdijshëm në pavarësinë e gjërave ekzistuese, i cili 

reflektohet në supozimin se besimi në efektivitetin e tyre do të thoshte të besosh në dy 

burime. Sido që të jetë, besimi ose jo në shkakshmërinë e gjërave të tjera përveç Zotit nuk 

mund të jetë vija ndarëse ndërmjet politeizmit dhe monoteizmit. 

 

A është politeizëm të besosh në fuqinë mbinatyrore të një gjëje ekzistuese, qoftë ëngjëll 

ose njeri, një Imam ose një Profet, ndërkohë që nuk është i tillë besimi për fuqinë dhe 

aftësinë e tij në kushte normale? Ngjashëm me këtë, a është politeizëm të besosh në 

fuqinë e një njeriu të vdekur, i cili në dukje nuk është tjetër veçse një materje inorganike? 

Po të gjykojmë sipas ligjeve natyrore, materja inorganike nuk ka as vetëdijë, as fuqi dhe 

as vullnet. Në këtë rast, të besosh se një njeri i vdekur ka aftësi për të perceptuar dhe si 

pasojë, ta përshëndesësh atë, ta nderosh ose t’i kërkosh ndihmë për diçka, duhet të 

konsiderohet një veprim politeist, sepse do të thoshte t’i mveshësh fuqi mbinatyrore një 

qenieje tjetër veç Zotit. 

 

Po kaq politeist do të duhej të ishte edhe besimi se toka e një pjese të caktuar të planetit 

ka më tepër ndikim në shërimin e sëmundjeve ose të besimi se lutjet pranohen më shumë 

në një vend të caktuar. Në këtë rast, njeriu i mvesh fuqi mbinatyrore një gjëje të pajetë. 

Ngase e gjithë kjo është e natyrshme dhe ngase mund të eksperimentohet dhe të 

perceptohet, besimi në efektivitetin e një gjëje nuk është domosdo politeizëm, siç 

mendojnë ndjekësit e shkollës Asharijje. Megjithatë, s’ka dyshim se do të ishte 

politeizëm sikur të besonim në fuqitë mbinatyrore të një gjëje të krijuar. 

 

Ekzistenca ka dy dimensione: dimensionin fizik dhe atë metafizik. Dimensioni metafizik 

është rrafshi ekskluziv i Zotit, ndërkohë që bota fizike është dimensioni që u takon 

gjërave të krijuara ose në rastin më optimal, që është e përbashkët për krijesat dhe për 

Zotin. Disa veprime metafizike (të japësh jetë, të sjellësh vdekje, të furnizosh dikë me 

begati etj) dhe disa veprime normale dhe të zakonshme i takojnë vetëm Zotit. Kjo është 

kështu kur të shohim në aspektin e monoteizmit teorik. 



 

Në nivelin e monoteizmit praktik, çdo tendencë shpirtërore (dmth. jofizike) ndaj një 

krijese tjetër veç Zotit, me qëllim të krijimit të një marrëdhënieje spirituale me të, të 

tërheqjes së vëmendjes ose të pritjes së një përgjigje prej saj, është e barabartë me 

politeizmin ngase në këtë rast adhurohet kjo qenie. Ngase adhurimi i një qenieje tjetër 

veç Zotit nuk lejohet nga arsyeja njerëzore dhe as nga ligji islam, personi që bën diçka të 

tillë, del nga kornizat e Islamit. Për më tepër, natyra e një rituali të tillë nuk dallon shumë 

nga ritualet e paganëve ndaj idhujve të tyre. Kryerja e një riti të tillë nënkupton se personi 

i mvesh fuqi mbinatyrore personalitetit të simbolizuar nga ajo qenie (për shembull 

personaliteti i Profetit ose i ndonjë Imami). Ky është mendimi i vahabinjve dhe i semi-

vahabinjve të kohës sonë. 

 

Ky mendim ka fituar mjaft përkrahje në disa qarqe të caktuara, ku konsiderohet si 

shembull i një ideje të shkëlqyer. 

 

$Por nga këndvështrimi monoteist, kjo ide është po aq politeiste sa ideja e asharitëve. Në 

të vërtetë, kjo është teoria më e dobët nga pikëpamja e njëshmërisë së Krijuesit dhe 

njëshmërisë së veprimeve hyjnore. 

 

Duke e mohuar teorinë asharite, thamë se ata e mohonin sistemin e shkakshmërisë me 

pretendimin se besimi në aftësinë e gjërave të krijuara për të shkaktuar pasoja është i 

barabartë me besimin se një veprim mund të ketë edhe burime të tjera përveç Zotit. 

Thamë se këto gjëra mund të konsideroheshin burime të veprimit vetëm sikur të ishin 

plotësisht të pavarura nga Zoti. Me sa duket, shkolla Asharijje, pa qenë e vetëdijshme, e 

mbron idenë e pavarësisë së gjërave të krijuara, e cila është më se politeiste, ngase çon në 

mohimin e njëshmërisë së esencës hyjnore. Sido që të ishte, ata nuk i kishin parasysh 

pasojat e teorisë së tyre. Ata, duke dashur ta konfirmonin njëshmërinë e krijueshmëris, pa 

dashur u bënë mbrojtës të idesë së pluralitetit në esencë. 

 

E njejta kritikë vlen edhe për semi-vahabinjtë tanë. Edhe ata, pa qenë të vetëdijshëm u 

mveshin një lloj pavarësie gjërave të krijuara, sepse mendojnë se besimi në faktorët 

mbinatyrorë është i barabartë me besimin se Zoti ka një rival. Këta njerëz nuk e shohin 

faktin se fuqia mbinatyrore e një qenieje të varur nga Zotit, e cila nuk ka një status të 

pavarur të vetin, fillimisht i takon Zotit dhe më pas qenies në fjalë. Kjo qenie nuk është 

tjetër veçse një ndërmjetës, me anë të të cilit përcillet bekimi hyjnor. A është politeizëm 

të besosh se ëngjëlli Xhibril ishte ndërmjetës në shpalljen hyjnore, se Mikaili është 

ndërmjetës në shpërndarjen e begatisë, se Israfili është ndërmjetës gjatë Ringjalljes dhe se 

Azraili është ndërmjetës gjatë marrjes së shpirtrave? 



 

Nga pikëvështrimi monoteist, kjo teori çon drejt llojit më të keq të politeizmit, sepse 

besimi në të shkakton një ndarje të veprimtarisë ndërmjet Krijuesit dhe krijesave. Sipas 

kësaj teorie, veprimet mbinatyrore i takojnë rrafshit të Zotit, ndërkohë që veprimet 

natyrore ose u takojnë krejtësisht krijesave ose janë një rrafsh i përbashkët i krijesave dhe 

i Zotit. Të besoh në një rrafsh që është ekskluziv për krijesat do të thotë të besosh në 

idenë politeiste të pluralitetit të veprimeve. Po kështu, të besosh se ka një rrafsh të 

përbashkët veprimi të krijesave dhe të Zotit, është një lloj tjetër politeizmi. 

 

Përkundër mendimit të përgjithshëm, Vahabizmi nuk është një doktrinë që e kundërshton 

vetëm Imamatin, por edhe monoteizmin dhe humanitetin. Nuk është monoteiste sepse 

beson në ndarjen e veprimeve ndërmjet Zotit dhe krijesave. Siç shpjeguam më sipër, 

Vahabizmi është një lloj politeizmi i maskuar. Kurse në aspektin tjetër, është një doktrinë 

johumane sepse nuk i jep kurrfarë vlere aftësisë dhe talentit njerëzor, të cilat e kanë bërë 

njeriun superior ndaj ëngjëjve. Siç është përmendur edhe në Kur’an, njeriu është 

mëkëmbësi i Zotit, para të cilit ëngjëjt u urdhëruan të bënin sexhde. Përkundër kësaj, 

Vahabizmi kërkon që ta ulë njeriun në nivelin e një kafshe të egër. 

 

Për më tepër, të thuash se të vdekurit nuk jetojnë as në një botë tjetër dhe se i gjithë trupi 

përbëhet thjesht nga materja, është një ide krejtësisht materialiste dhe e gabuar. Por këtë 

do ta diskutojmë në vijim, tek kapitulli në lidhje me Ditën e Gjykimit. 

 

Të bësh dallim ndërmjet pasojave të panjohura misterioze dhe pasojave të ditura të 

gjërave, duke i cilësuar të parat si metazifike dhe të dytat si fizike, s’është tjetër veçse një 

lloj tjetër politeizmi. 

 

Tani mund të kuptojmë se ç’nënkuptonte Profeti kur thoshte se infiltrimi i politeizmit në 

besim është më i qetë se ecja e një milingone mbi sipërfaqen e lëmuar të një guri në 

errësirën e natës. 

 

Është fakt se vija ndarëse ndërmjet monoteizmit dhe politeizmit është marrëdhënia 

ndërmjet njeriut dhe Zotit. Kjo është një marrëdhënie e asaj që është “prej Tij” dhe që 

shkon “drejt Tij”. Në monoteizmin teorik, vija ndarëse është shprehja “prej Tij”, sepse të 

gjithë jemi prej Zotit. 

 



Vetëm kur të vërejmë se çdo ekzistencë ka një esencë, cilësi dhe veprime që burojnë prej 

Zotit, do ta kemi shprehur qartë pikëpamjen monoteiste. Në këtë rreth, është krejtësisht 

irelevante në mund një gjë të shkaktojë një pasojë të vetme, disa pasoja njëkohësisht ose 

asnjë pasojë fare. Është gjithashtu e parëndësishme në mund të shkaktojë ndonjë pasojë 

mbinatyrore. Zoti nuk është vetëm Sunduesi i botës metafizike por i gjithë ekzistencës. 

Ai është po kaq i afërt me botën fizike, sa është edhe me metafiziken. Ai është me 

gjithçka dhe furnizon gjithçka. Nëse një gjë ka një dimension metafizik, kjo s’do të thotë 

domosdo se ajo ka hise në hyjësinë e Zotit. Siç thamë edhe më herët, sipas konceptimit 

islam të saj, bota ka një natyrë që është “prej Zotit”. Në disa vargje të tij, Kur’ani u 

mvesh profetëve të ndryshëm disa mrekulli, si ringjalljen e të vdekurve dhe shërimin e të 

verbërve. Megjithatë, ai gjithmonë e shton edhe frazën “me vullnetin e Tij”. Kjo frazë e 

tregon natyrën e vërtetë të këtyre veprimeve dhe tregon se të njejtat burojnë prej Tij. 

Askush nuk duhet të mendojë se profetët ishin të pavarur nga Zoti. Çdo besim në një gjë 

që nuk është “prej Zotit” është i barabartë me politeizmin. Po kështu, çdo besim në 

veprimin e një gjëje që nuk konsiderohet “prej Tij”, është politeizëm. Këtu nuk ka dallim 

në bëhet fjalë për një pasojë mbinatyrore, si krijimi i tokës e i qiejve, ose për një gjë 

krejtësisht të rëndomtë, si kthimi i faqes së një libri. 

 

Në rastin e monoteizmit praktik, vija ndarëse ndërmjet monoteizmit dhe politeizmit është 

shprehja “drejt Tij”. “Drejt Tij do të kthehemi”, siç thotë edhe Kur’ani. 

 

Devotshmëria ndaj një gjëje, qoftë shpirtërore ose jo, e cila bëhet me qëllim që të afrohet 

njeriu me Zotin, është në të vërtetë një devotshmëri ndaj Zotit. Në këtë rast, gjërat 

ekzistuese duhet të konsiderohen vetëm shenja dhe gurë kilometrikë në rrugën drejt Tij, i 

cili është vetë qëllimi dhe caku. 

 

Profetët dhe Imamët janë përshkruar si “shtegu kryesor dhe rruga e drejtë, shenjat 

udhëzuese për njerëzit, fanarët e njerëzve mbi tokë, udhëzuesit në rrugë të Zotit, mësuesit 

e porosisë së Tij dhe shpallësit e vullnetit të Tij.” 

 

Këtu nuk diskutojmë në është politeizëm që të kërkohet ndërmjetësimi i Imamëve, t’u 

drejtohet atyre ose të pritet prej tyre ndonjë veprim mbinatyror. Pyetja e vërtetë është 

diçka tjetër. Së pari duhet kuptuar në kanë arritur Profeti ose Imamët një afërsi të tillë me 

Zotin, që të mund të bekohen me fuqi dhe cilësi të tilla. Kur’ani shprehet qartë se Zoti i 

ka bekuar disa në mesin e njerëzve dhe ua ka falur atyre këtë pozitë. 

 



Pyetja tjetër që duhet të diskutohet është në kanë një vetëdijë të saktë në lidhje me atë që 

bëjnë, njerëzit të cilët u kërkojnë ndërmjetësim Imamëve dhe shenjtorëve, i vizitojnë 

varret e tyre dhe lutën atje. Teksa shkojnë në tyrbet e këtyre personave, a e kanë ata të 

qartë në mendjen e tyre idenë e të qenit “prej Zotit”? Ose vallë, a janë ata të 

pavetëdijshëm për këtë fakt dhe mendojnë se Imamët ose shenjtorët, varri i të cilëve 

vizitohet, janë vetë qëllimi? Nuk ka dyshim se pjesa më e madhe e njerëzve, në mënyrë 

instinktive e kanë Zotin në mendjet e tyre. Megjithatë ka edhe njerëz që nuk e kanë këtë 

vetëdije dhe të cilëve duhet t’u përkujtohet kjo gjë. Sido që të jetë, nuk ka një arsye për ta 

shpallur si politeizëm vizitën e tyrbeve. 

 

Një pikë tjetër me rëndësi është se lëvdimi dhe madhërimi i një qenieje tjetër veç Zotit, 

në një mënyrë që i takon vetëm Qenies së përsosur dhe vetëekzistuese të Krijuesit, është 

një politeizëm. Vetëm Zoti është përtej çdo mangësie dhe gabimi dhe vetëm Ai i meriton 

të gjitha lëvdatat. Vetëm Ai është i gjithëfuqishëm. T’u mveshen cilësi të tilla krijesave, 

qoftë nëpërmjet fjalëve ose veprimeve, është një politeizëm i hapur. Më sipër diskutuam 

se cilat veprime përbëjnë adhurim të një gjëje. 

 

Besnikëria dhe sinqeriteti 

 

Njohja e Zotit me automatizëm ndikon në gjithë personalitetin, shpirtin, moralin dhe 

sjelljen e njeriut. Gjithsesi, ky ndikim është proporcional me nivelin e besimit të personit. 

Sa më i fortë që të jetë besimi i tij, aq më i fortë do të jetë ndikimi i njohjes së Zotit mbi 

të. 

 

Ndikimi i njohjes së Zotit mund të ketë disa nivele të ndryshme tek njeriu dhe në varësi 

prej këtyre, ndryshon edhe përsosmëria e njeriut dhe afërsia e tij me Zotin. Këto nivele 

quhen nivelet e besnikërisë dhe sinqeritetit. 

 

Siç u shpreh edhe më sipër, kur të kthehet njeriu drejt Zotit për ta adhuruar Atë, ai tregon 

se vetëm Zoti meriton bindje dhe nënshtrim absolut. Ky lloj i adhurimit dhe kjo shprehje 

nënshtrimi të plotë nuk është e lejuar për dikë tjetër veç Zotit. Pyetja se sa jemi të sinqertë 

në nënshtrimin tonë ndaj Zotit dhe në mosnënshtrimin para një gjëje tjetër, varet nga 

besimi ynë. Është më se e qartë se jo të gjithë janë të barabartë në këtë drejtim. 

 



Disa njerëz përparojnë aq shumë sa urdhri i Zotit dominon si në të jashtmen e tyre, ashtu 

edhe në brendi. Dëshirat personale nuk mund t’i çojnë në njërën anë ose në tjetrën dhe as 

nuk mund t’i nënshtrojë pushteti i ndonjë njeriu tjetër. Njerëzit e tillë bëjnë që dëshirat e 

tyre të jenë në përshtatshmëri me kënaqësinë e Zotit. Është e qartë se kërkimi i 

kënaqësisë së Zotit është mënyra e vetme për ta arritur përsosmërinë. Njerëzit e tillë u 

binden prindërve të tyre ose mësuesve vetëm për hir të Zotit dhe vetëm në kufijtë e lejuar 

prej Tij. Disa shkojnë edhe një hap më tej. Dashuria e tyre e vetme bëhet Zoti. Ata i duan 

krijesat e Tija vetëm sepse janë shenja dhe kujtime të Zotit. 

 

Disa të tjerë madje, shkojnë akoma më larg. Ata nuk shohin gjë tjetër veç Zotit dhe 

gjithçka tjetër e konsiderojnë thjesht si një manifestim të Tij. Ata e gjejnë Zotin në çdo 

gjë. 

 

Imam Aliu thotë: “Kurrë s’jam ndeshur me ndonjë gjë e të mos e kam parë Zotin para 

saja ose bashkë me të.” 

 

Nëse një njeri e konkretizon në përditshmëri atë që e thotë në adhurimet e tija, ai e arrin 

përsosmërinë dhe nivelin e besnikërisë. 

 

Për adhuruesin e Zotit, adhurimi i tij është një marrëveshje, kushtet e të cilës duhet t’i 

respektojë gjatë gjithë jetës së tij. Dhe kjo marrëveshje ka dy kushte. E para është çlirimi 

nga bindja ndaj gjërave të tjera, duke përfshirë këtu edhe bindjen ndaj dëshirave të tija. 

 

Kurse kushti i dytë është nënshtrimi i plotë ndaj urdhrave të Zotit dhe pranimi i tyre i 

pakushtëzuar. 

 

Për një adhurues, mënyra e saktë e adhurimit është themeli i edukimit të tij shpirtëror. Ky 

është një udhëzim sistematik drejt një mendjeje të hapur, drejt vetësakrificës, dashurisë së 

Zotit, dashurisë ndaj njerëzve, shoqërimit me të drejtët, virytit dhe shërbimit ndaj 

njerëzimit. 

 

Nga gjërat që kemi thënë është më se e qartë se monoteizmi islam nuk e pranon asnjë 

motiv përveç fitimit të kënaqësisë së Zotit. Realiteti evolucionar i njeriut dhe vetë bota 

janë fenomene të drejtuara “kah Zoti”. Gjithçka që nuk është e orientuar drejt Tij është e 

gabuar dhe bie ndesh me zhvillimin evolues natyror. Nga pikëpamja islame, gjithçka që 

bën njeriu, qoftë për vetveten ose për të tjerët, është për hir të Zotit. Është e gabuar të 



thuhet se shprehja “për hir të Zotit” është ekuivalente me shprehjen “për hir të njerëzimit” 

dhe të thuhet se të bësh diçka për hir të Zotit por jo për hir të njerëzimit, është thjesht 

misticizëm. 

 

Nga këndvështrimi islam, rruga e vetme është rruga e Zotit dhe qëllimi i vetëm duhet të 

jetë kënaqja e Tij. Megjithatë, rruga e kënaqjes së Zotit kalon mes njerëzve. Të bësh një 

gjë për veten është egoizëm, të bësh një gjë për njerëzit është politeizëm dhe të bësh 

diçka edhe për njerëzit edhe për Zotin, është edhe politeizëm edhe një dualizëm. 

 

Monoteizmi i vërtetë është t’i shërbesh vetes dhe t’u shërbesh të tjerëve vetëm për hir të 

Zotit. Sipas Islamit, mënyra monoteiste është që të fillosh me emrin e Zotit dhe jo me 

emrin e njerëzimit ose të Zotit dhe të njerëzimit bashkë. 

 

Uniteti dhe njëshmëria e botës 

 

A është i gjithë universi, si një krijim kohësor dhe hapësinor i Zotit, një tërësi e vetme? A 

mund të themi se njëshmëria e esencës së Zotit, njëshmëria e cilësive të Tij dhe 

njëshmëria e veprimeve do të thotë domosdo se edhe tek krijimi i tij duhet të mbisundojë 

domosdo ndonjë lloj njëshmërie? Nëse universi është vërtet i krijuar me kujdes dhe gjërat 

në të janë të ndërlidhura, ç’është lidhja mes tyre? A është kjo një lidhje organike, në 

kuptimin që marrëdhënia ndërmjet pjesëve të ndryshme të universit dhe universit si tërësi 

është si marrëdhëna e pjesëve të trupit me gjithë trupin? Ose a thua është një lidhje 

mekanike, ku pjesët e ndryshme të universit janë si pjesë të ndara të një makine? 

 

Në veprën tonë “Principet e filozofisë”, e kemi diskutuar tashmë natyrën e unitetit të 

botës. Kurse tek vepra “Drejtësia hyjnore”, kemi shprehur se natyra është një tërësi e 

pandashme, në të cilën mosekzistenca e një pjese të vetme është e barabartë me 

mosekzistencën e gjithë tërësisë dhe se shkatërrimi i “të ligës” do ta shkatërronte gjithë 

natyrën. 

 

Filozofët modernë dhe në veçanti filozofi i madh gjerman, Hegeli, e ka përkrahur 

mendimin se marrëdhënia ndërmjet natyrës dhe pjesëve të ndryshme të saj është si 

marrëdhënia e trupit dhe e pjesëve të trupit. Sidoqoftë, pranimi i argumenteve të tija varet 

nga ajo se sa do t’i pranojmë principet e filozofisë së tij në tërësi. Përkrahësit e 



materializmit dialektik e kanë përkrahur mendimin e tij. Ata me shumë zell e mbrojnë 

këtë ide, duke u mbështetur në principin e efektit reciprok dhe në pavarësinë e 

kontradiktave dhe pretendojnë se në natyrë, marrëdhënia e pjesëve me tërësinë është një 

lidhje organike, ndonse kur përpiqen të argumentojnë, arrijnë të vërtetojnë vetëm një 

marrëdhënie mekanike. Por sipas filozofisë materialiste, është e pamundur të vërtetohet 

se bota është si një trup dhe se marrëdhënia e pjesëve me tërësinë është si marrëdhënia e 

pjesëve të ndryshme të trupit me tërë trupin. Vetëm filozofët fetarë, të cilët që nga fillimi 

kanë thënë se bota është si një njeri makrokozmik dhe se njeriu është një mikrokozmos 

në vete, e kanë shprehur saktë këtë marrëdhënie. Në mesin e filozofëve muslimanë, grupi 

Ikhvanus Safa (Vëllazëria e Pastërtisë) e ka theksuar me të madhe këtë gjë. Por më shumë 

se filozofët, janë mistikët muslimanë që universine kanë parë si një tërësi të vetme. Sipas 

tyre, i gjithë kozmosi është një manifestim i vetëm i të Vërtetës Hyjnore. 

 

Gjërat përveç Zotit, gnostikët i përshkruajnë me fjalët “derdhje e shenjtë” dhe duke bërë 

një analogji, thonë se këto gjëra janë si një kon, maja e të cilit është në kontakt me Zotin 

dhe është e paperceptueshme për njerëzit. Megjithatë, trupi i këtij koni zgjatet poshtë për 

të përfshirë gjithçka në një masë të pafundme. 

 

Për momentin mendoj se nuk është e nevojshme që të merremi me këto thënie të 

filozofëve dhe të gnostikëve muslimanë dhe sugjeroj që t’i kthehemi sërish pikës që po 

diskutonim. Siç thamë, realiteti i botës është “prej Tij” dhe shkon “drejt Tij”. Është një 

fakt i vërtetuar se bota nuk është një realitet i rrjedhshëm dhe i ndryshueshëm por është 

vetë mishërimi i lëvizjes dhe i ndryshimit. Vetëm filozofia islame ka arritur ta dëshmojë 

këtë gjë. Gjatë studimeve të lëvizjes, përveç tjerash është ardhur në përfundimin se uniteti 

i fillimit të universit, uniteti i mbarimit të tij dhe uniteti i shtegut të ndjekur, domosdo 

imponojnë edhe një lloj uniteti në lëvizje. Andaj, duke marrë parasysh se universi ka një 

fillim, një fund dhe një kahje evolucionare, është më se e qartë se ai është një tërësi e 

vetme. 

 

 

 

E dukshmja dhe e padukshmja 

 

Sipas konceptimi islam të kozmosit, bota është një përzierje e gjërave të dukshme dhe të 

padukshme. Ky konceptim e ndan universin në botën e dukshme dhe atë të padukshmen. 

Kur’ani shumë shpesh i ka përmendur këto dy gjëra dhe shumë shpesh ka vënë theks mbi 

të padukshmen, besimi në të cilën është një pjesë e doktrinës islame. Ai thotë: 



 

Ata që e besojnë të fshehtën...(Kur’an 2:2) 

 

Tek Ai janë çelësat e të fshehtës dhe askush s’e di atë veç Tij...(Kur’an 6:59) 

 

Ka dy lloje të të padukshmes ose të fshehtës: ajo që është relativisht e fshehur dhe ajo që 

është absolutisht e fshehur. E fshehura relative është ajo që njeriu nuk mund ta perceptojë 

me shqisat e tija sepse objekti në fjalë është tepër larg tij. Për shembull, për një njeri në 

Teheran, Teherani është i dukshëm por Isfahani është i padukshëm. Për atë që është në 

Isfahan, është e kundërta, Teherani është i padukshëm dhe Isfahani i dukshëm. 

 

Në Kur’anin e Shenjtë, fjala “ghajb” (e fshehtë ose e padukshme) është përdorur shpesh 

në këtë kuptim relativ. Për shembull thuhet: 

 

Këto ngjarje të fshehura që t’i kemi shpallur, s’ishin të njohura as për ty dhe as për 

njerëzit e tjerë...(Kur’an 11:49) 

 

Siç mund të kuptohet, historitë e popujve të kaluar janë një “e fshehtë” për njerëzit e 

kohëve të sotme, ndonse të njejta ishin “të dukshme” për personat e epokave në fjalë, të 

cilët i dëshmuan këto ngjarje. 

 

$Megjithatë, në disa pjesë të tjera të Kur’anit, fjala “ghajb” është përdorur për të folur për 

realitetet që janë të padukshme për njeriun, në një kuptim absolut. Ka një dallim të madh 

ndërmjet realiteteve që nuk janë të perceptueshme për shqisat për shkak të distancës së 

madhe dhe atyre gjërave që janë të padukshme ose të paperceptueshme ngase nuk janë 

materiale dhe të kufizuara. 

 

Është e qartë se kur Kur’ani i përshkruan besimtarët si njerëz që e besojnë të fshehtën, ai 

nuk bën fjalë për të fshehtën relative, sepse çdo njeri, pa dallim në është besimtar ose jo, 

e beson të fshehtën relative. Por kur thotë se tek Zoti janë çelësat e të fshehtës, Kur’ani 

nënkupton atë që është absolutisht e fshehtë, sepse kuptimi i vargut nuk përputhet me 

fshehtësinë relative. E njejta gjë vlen edhe për vargjet kur e dukshmja dhe e padukshmja 

janë përmendur bashkë. Për shembull: 



 

Ai është njohës i të dukshmes dhe i të padukshmes. Dhe Ai është Bamirës, 

Mëshirues...(Kur’an 59:22) 

 

Edhe këtu bëhet fjalë për fshehtësinë absolute dhe jo për atë relativen. 

 

Por si janë të ndërlidhura ndërmjet veti bota e dukshme me të padukshmen? A ka bota e 

dukshme ndonjë vijë kufitare, përtej të cilës fillon e padukshmja? Për shembull, a do të 

thotë kjo se nga toka deri në një pikë të caktuar në qiej shtrihet bota e dukshme dhe pas 

një pike, fillon e padukshmja? Është e qartë se një mendim i tillë është qesharak. Nëse 

pranojmë se ka një kufi fizik ndërmjet këtyre dy botëve, atëherë duhet të pranojmë se të 

dyja janë fizike dhe materiale. Andaj, marrëdhënia ndërmjet botës së dukshme dhe të 

padukshmes nuk mund të shpjegohet në aspektin material. Maksimumi që mund të themi 

për ta qartësuar marrëdhënien e tyre, është se të dy botët janë si trungu dhe dega e një 

peme ose si trupi dhe hija e tij. Me fjalë të tjera, kjo botë është reflektimi i një bote tjetër. 

 

Kur’ani nënkupton se gjithçka që ekziston në këtë botë është një formë “e ulët” e gjërave 

që ekzistojnë në botën tjetër. Ajo që në vargun e mësipërm (6:59) përmendej me fjalën 

“çelësat”, është quajtur “thesaret” në një varg tjetër. Kur’ani thotë: 

 

S’ka ndonjë gjë, thesaret e të cilës nuk janë tek Ne. Por Ne s’e zbresim një gjë, 

veçse në masë të caktuar... (Kur’an 15:21) 

 

Pikërisht në këtë kuptim, Kur’ani i Shenjtë i konsideron të gjitha gjërat, madje dhe 

gurët dhe hekurin, si “të zbritura”. 

 

Ne e kemi zbritur hekurin...(Kur’an 15:21)1 

 

Kjo nuk do të thotë se gjërat si hekuri domosdo janë zbritur në tokë nga një vend i lartë. 

Në të vërtetë, gjithçka që ekziston në botë i ka “rrënjët” dhe “esencën” në një botë tjetër 

të padukshme. Po kështu, gjithçka që ekziston në këtë botë të padukshme, e ka “hijen” e 

saj në këtë botë. 

 



Kur’ani e bën të detyrueshëm besimin në të fshehtën. E njejta gjë, në një mënyrë pak më 

të ndryshme, shprehet edhe kur flitet për besimin në ëngjëjt, në profetësinë dhe në 

shpalljen hyjnore. 

 

I Dërguari e beson atë që i shpallet nga Zoti i Tij dhe po kështu edhe besimtarët. 

Ata besojnë në Zotin, në ëngjëjt, në librat e në të dërguarit e Tij...(Kur’an 2:285) 

 

Vërtet ka devijuar ai që s’e beson Zotin, s’i beson ëngjëjt e Tij, s’i beson Librat e 

Tij, s’i beson të dërguarit dhe Ditën e Gjykimit...(Kur’an 4:136) 

 

Në këta dy vargje, Librat e Zotit janë përmendur ndarazi. Po të ishte thjesht në lidhje me 

shkrimet e shenjta që u janë shpallur profetëve, do të ishte e mjaftueshme përmendja e 

vetë profetëve. Kjo është një shenjë se këta libra nënkuptojnë disa realitete të ndryshme. 

Vetë Kur’ani ka përmendur disa të vërteta të fshehura dhe i ka quajtur “libri i qartë”, 

“tabela e mbrojtur”, “libri amë”, “libri i shkruar” ose “libri i fshehur”. Besimi në “librat” 

e tillë metafizikë është një pjesë e doktrinës islame. 

 

Profetët janë dërguar që njerëzimi të mund të fitojë një ide të përgjithshme në lidhje me 

sistemin e krijimit, aq sa të jetë e mundur kjo gjë. Krijimi nuk është i kufizuar në gjërat e 

prekshme dhe të perceptueshme, të cilat mund të vërtetohen me eksperimente. Profetët 

kanë dashur që ta zhvillojnë këndvështrimin e njeriut nga gjërat e perceptueshme drejt 

gjërave të kuptueshme, nga të dukshmet drejt të padukshmes dhe nga e kufizuara drejt të 

pakufishmes. 

 

Për fat të keq, valët e materializmit dhe të mendimit të kufizuar që burojnë nga 

Perëndimi, janë përhapur aq shumë sa disa njerëz përpiqen që konceptimin e lartë islam 

të universit, ta zbresin në nivelin e gjërave të perceptueshme dhe materiale. 

 

Kjo botë dhe bota e ardhshme 

 

Një princip tjetër themelor i konceptimit islam të kozmosit është ndarja e botës në botën e 

tanishme dhe në botën e ardhshme. Ajo që thamë në lidhje me të dukshmen dhe të 

padukshmen, nënkupton një botë që i paraprin dhe që i jep formë kësaj bote. Ndonse nga 

një këndvështrim, bota e ardhshme është e padukshme dhe kjo botë është e dukshme, nga 



fakti se bota tjetër vjen pas kësaj dhe është vendi ku kthehet njeriu, me këtë temë do të 

merremi më gjerësisht. Bota e padukshme është ajo prej të cilës kemi ardhur dhe bota e 

ardhshme është ajo tek e cila do të kthehemi. Këtë nënkuptonte edhe Imam Aliu kur 

thoshte: “Zoti e bekoftë atë që e di nga ka ardhur, e di ku është dhe ku ka për të shkuar!” 

 

Imam Aliu nuk thotë: Zoti e bekoftë atë që di se prej çfarë është krijuar, në çfarë është 

dhe drejt ç’gjëje do të shkojë. Po të thoshte kështu, do të mund të kuptonim se ne jemi 

krijuar nga toka, do të kthehemi në të dhe prej saj do të ngrihemi sërish. Në këtë rast, ai 

do të aludonte në vargun: 

 

Prej saj ju krijuam, tek ajo do t’ju kthejmë dhe prej saj do t’ju nxjerrim 

sërish...(Kur’an 20:55) 

 

Ajo që nënkupton Imam Aliu ka të bëjë me një varg tjetër të Kur’anit dhe përfaqëson një 

konceptim më sipëror. Ai nënkupton botën nga kemi ardhur, botën në të cilën jemi tani 

dhe botën në të cilën do të shkojmë. 

 

Nga ky këndvështim i konceptimit islam të botës, njësoj si e dukshmja dhe e padukshmja, 

edhe bota e tanishme dhe ajo e ardhshme kanë një kuptim absolut dhe jo relativ. Relative 

janë veprat që kryhen. Nëse diçka bëhet për t’i kënaqur dëshirat vetjake, kjo është një 

vepër e kësaj bote. Në shumë raste, nëse i njejti veprim kryhet për hir të Zotit dhe për ta 

fituar kënaqësinë e tij, ai bëhet një veprim i botës së ardhshme. Këtë çështje do ta 

diskutojmë në kapitullin “Jeta e përjetshme”. 

 

1: (shënim i përkthyesit) Shumë hulumtues modernë e konsiderojnë këtë varg si njërin nga një sërë vargjesh kuranore të cilat flasin qartë për fenomene 

shkencore, të zbuluara shumë kohë pas shpalljes së Kur’anit. Sipas zbulimeve shkencore, pjesa më e madhe e hekurit të përdorur nga civilizimet më të 

hershme ishte pikërisht hekuri “meteorik”, i cili buronte nga meteorët që kishin rënë në tokë. Për dallim nga hekuri “planetar” që gjendet në shtresat më të 

thella të tokës, hekuri “meteorik” ishte shumë më pranë sipërfaqes dhe ishte lehtësisht i arritshëm për njerëzit. Megjithatë, autori i veprës, i cili ka vdekur 

në vitin 1979, këtu bën vetëm një interpretim metaforik të vargut. 

 

Urtësia dhe drejtësia hyjnore 

 



Në lidhje me konceptimin hyjnor të universit, shumë pyetje janë diskutuar në shkencat 

teologjike, si kalueshmëria ose përjetësia e botës, origjina e gjërave ekzistuese dhe pyetje 

të ngjashme si këto. 

 

Këtu vlen të theksojmë se pyetja e urtësisë së Zotit dhe ajo e drejtësisë së Tij janë 

thellësisht të lidhura me njëra-tjetrën. 

 

Kur të flasim për drejtësinë hyjnore, duhet të pranojmë se sistemi ekzistues i botës është 

më i urti dhe më i drejti. Ai nuk themelohet vetëm në dituri, në vetëdije dhe në vullnet 

por paraqet edhe sistemin më të mirë të mundur. Nuk ka një sistem tjetër të mundur dhe 

bota, në formën që ekziston tani, është më e përsosura. 

 

Këtu parashtrohet një pyetje me rëndësi. Ne shohim përreth se ka shumë fenomene që 

mund të përshkruhen si të mangëta, të liga, të shëmtuara dhe të padobishme. Besimi në 

urtësinë hyjnore kërkon përsosmëri në vend të mangësive, kërkon të mira në vend të të 

ligës, bukuri në vend të shëmtisë dhe dobi në vend të padobishmërisë. Defektet gjenetike 

dhe deformimet trupore të njeriut ose të shtazëve, katastrofat natyrore dhe fatkeqësitë e 

ndryshme në jetë, të gjitha duket sikur bien ndesh me urtësinë hyjnore. Një sistem mund 

të quhet i drejtë nëse në të, dhimbja, vuajtja, diskriminimi dhe problemet nuk ekzistojnë. 

Shkatërrimi dhe vdekja s’duhet të kenë vend në një sistem të drejtë sepse do të ishte 

padrejtësi që një krijese t’i hiqej e drejta për t’i gëzuar kushtet e përsosura të ekzistencës, 

pasi t’i ketë fituar ato njëherë. Nëse sistemi i tanishëm i universit është një sistem i drejtë, 

përse ekzistojnë gjithë këto diskriminime dhe mungesa? 

 

Përse njëri është i bardhë dhe tjetri i zi, njëri i bukur dhe tjetri i shëmtuar, njëri i 

shëndetshëm dhe tjetri i sëmurë? Përse një qenie është krijuar si njeri dhe një tjetër si 

dele, si akrep ose si krimb? Përse një qenie është krijuar si ëngjëll dhe një tjetër si djall? 

Përse të gjitha gjërat nuk janë krijuar njësoj ose së paku, pak më ndryshe nga ç’janë tani? 

Për shembull, përse një qenie është krijuar e bardhë, e bukur dhe e shëndetshme ndërkohë 

që një tjetër është e zezë, e shëmtuar dhe e sëmurë? Këto dhe pyetje të ngjashme në lidhje 

me universin krijojnë huti tek njeriu. Konceptimi monoteist i universit, i cili e sheh botën 

si një vepër të Zotit të urtë dhe të drejtë, duhet t’u përgjigjet këtyre pyetjeve. 

 

Ngase përgjigja e hollësishme e këtyre pyetjeve kërkon një vepër të veçantë për këtë 

temë, lexuesi mund ta shohë veprën tonë “Drejtësia Hyjnore”, shumë botime të të cilës 

janë shfaqur tashmë. Në këtë vepër, do të mjaftohemi thjesht me përmendjen e disa 



principeve themelore, njohja e të cilave do të mundësonte që të zgjidheshin lëmshet e 

krijuara në mendjen e njeriut. Pas njohjes së këtyre principeve, lexuesi do të jetë i aftë të 

arrijë vetë në përfundime. 

 

1. Principi i Vetëekzistencës dhe i Përsosmërisë së Zotit 

 

Ngase Zoti është absolutisht vetëekzistues dhe nuk është i mangët në asnjë drejtim, Ai 

kurrë nuk ndërmerr një veprim për të arritur një qëllim për Vete ose për ta kompenzuar 

një mangësi të Veten. Urtësia e Tij nuk do të thotë se Zoti i zgjedh qëllimet më të mira 

dhe se i shfrytëzon mënyrat më të mira për t’i arritur ato. Kjo lloj urtësie është e vlefshme 

për njeriun dhe jo për Zotin. Urtësia e Tij nënkupton se Ai vepron në një mënyrë që u 

mundëson gjërave ekzistuese ta përmbushin qëllimin e ekzistencës së tyre. Ai i jep 

ekzistencë joekzistencës dhe e çon atë drejt përsosmërisë. Pyetjet dhe kundërshtimet e 

shprehura në këtë drejtim, janë kryesisht për shkak të krahasimit të Zotit me njeriun. Një 

njeri që e vë në pyetje urtësinë dhe dobinë e një gjëje të krijuar, supozon gjithnjë se Zoti, 

njësoj si njeriu, vepron për të arritur një qëllim të vetin. Shumë nga pyetjet e parashtruara 

në këtë drejtim do të gjenin vetvetiu përgjigje, nëse njeriu e mbante mend se ajo që bën 

Zoti ka gjithnjë një qëllim por vetë Zoti nuk ka një qëllim të Vetin. Qëllimi i çdo krijese 

është pjesë e natyrës së saj, drejt të cilës e çon Zoti. 

 

2. Principi i rradhitjes 

 

Ekzistenca është një bekim hyjnor që e përfshin gjithë universin. Ajo ka një rend të 

veçantë. Të gjitha gjërat ekzistojnë në një marrëdhënie të tillë, ku ndonjë gjë i paraprin 

domosdo një gjëje tjetër dhe në të njejtën kohë, paraprihet nga një gjë e tretë. Po kështu, 

në mes gjërave ekzistuese është e qartë marrëdhënia e shkakshmërisë dhe ndërlidhja mes 

shkakut dhe pasojës. Asnjë gjë ekzistuese nuk mund të lëvizë nga pozita e caktuar për të 

dhe t’i zërë vendin një gjëje tjetër. Gjërat ekzistuese kanë nivele të ndryshme të 

ekzistencës dhe dallojnë thellësisht nga njëra-tjetra përnga përsosmëria, fuqia ose 

dobësia. Ky dallim është një pjesë jetike e kategorizimit të ekzistencës dhe nuk është një 

diskriminim që bie ndesh me urtësinë dhe drejtësinë. Diskriminim është kur dy gjëra kanë 

potenciale të barabartë dhe njërës prej tyre i falet një e mirë por tjetrës jo. Por kur 

pabarazia mes gjërave buron nga natyra e tyre e lindur, nuk mund të parashtrohet pyetja e 

diskriminimit. 

 

3. Principi i përgjithshmërisë 



 

Ka edhe një keqkuptim tjetër që shpesh shkaktohet kur njeriu e krahason Zotin me veten 

e tij. Kur vendos një gjë, njeriu e bën këtë në një kohë të caktuar, në një vend të caktuar 

dhe në kushte të caktuara. Të themi se një njeri kërkon të ndërtojë shtëpi. Me këtë qëllim, 

ai në mënyrë artificiale i bashkon tullat, betonin dhe çelikun, të cilat nuk kanë kurrfarë 

lidhjeje me njëra-tjetrën. Rezultati përfundimtar është shtëpia e ndërtuar prej tyre. 

 

A thua edhe Zoti vepron në këtë mënyrë? A është krijimi hyjnor thjesht një kombinim i 

gjërave të palidhura me njëra-tjetrën? 

 

Krijimi i lidhjeve të tilla artificiale është vepër e një qenieje të krijuar si njeriu, i cili është 

vetë pjesë e sistemit universal dhe arrin që, në kufij të caktuar, t’i shfrytëzojë cilësitë e 

gjërave ekzistuese. Njeriu nuk krijon në kuptimin e mirëfilltë. Ai vetëm sa shkakton një 

lëvizje ose ndryshim në gjërat që tashmë ekzistojnë. 

 

Por edhe kjo lëvizje e shkaktuar prej tij është e detyruar dhe jo e natyrshme. Përkundër 

kësaj, Zoti është Krijuesi i gjithçkaje dhe krijues i forcave dhe i cilësive të një gjëje. 

 

Njeriu e përdor zjarrin dhe energjinë elektrike, të cilat ekzistojnë tashmë. Ai i rregullon 

ato në një mënyrë që i mundëson t’i përdorë kur të ketë nevojë. Për të mos vuajtur nga 

pasojat negative të tyre, njeriu është i aftë t’i ndërpresë këto gjëra kur të mos i nevojiten. 

Përkundër kësaj, Zoti është Krijuesi i zjarrit, i energjisë elektrike dhe i të gjitha pasojave 

të tyre. Vetë qëllimi i ekzistencës së tyre është prodhimi i nxehtësisë dhe i lëvizjes. Zoti 

nuk i ka krijuar ato për ndonjë rast ose për ndonjë person të caktuar. Zjarri mund ta 

ngrohë kasollen e një njeriu të varfër por i njejti zjarr mund edhe t’ia djegë rrobat. Kjo 

ngase zjarri është i krijuar për të djegur. Po ta shohim zjarrin në kontekstin e gjithë botës, 

detyrohemi të pranojmë se ai është i dobishëm dhe i nevojshëm. Këtu nuk bën aspak 

dallim, në është zjarri i dobishëm ose i dëmshëm në rastin e një personi të caktuar. 

 

Me fjalë të tjera, në rastin e urtësisë hyjnore, qëllimi dhe funksioni i një gjëje ka të bëjë 

me vetë veprimin dhe jo me vepruesin specifik. 

 

Zoti është i Urtë në kuptimin që e ka krijuar sistemin më të mirë që do t’u mundësonte 

gjërave t’i arrijnë qëllimet për të cilat janë të krijuara. Urtësia e Tij nuk do të thotë se Ai i 

krijoi gjërat në mënyrën më të mirë, për t’i kompenzuar mangësitë e Tija, për t’u dhënë 

një formë praktike aftësive të Tija potenciale ose për t’i arritur qëllimet e Tija 

evolucionare. Përveç kësaj, duhet të mbajmë mend se veprimet hyjnore kanë qëllime të 



përgjithshme dhe jo specifike. Zjarri është krijuar për të djegur gjithnjë. Ai nuk është 

krijuar për të djegur një gjë vetëm në një rast të caktuar. Andaj, nga pikëvështrimi i 

urtësisë hyjnore, është krejtësisht irelevante në është zjarri i dobishëm ose i dëmshëm në 

një rast individual. 

 

4. Për materializimin e një realiteti nuk mjafton vetëm që Zoti të jetë i Gjithëfuqishëm 

dhe Bamirës. Që të mund të fitojë ekzistencë, gjëja e përmendur duhet ta ketë në vete 

potencialin për ta pranuar këtë bekim të Zotit. Në shumë raste, kapaciteti i ulët i disa 

gjërave është arsyeja përse atyre u “mohohen” disa favore. Nga pikëpamja e sistemit të 

përgjithshëm dhe e lidhjes së tij me Qenien Vetëekzistuese, fshehtësia e shfaqjes së 

mangësive të caktuara si injoranca dhe paaftësia qëndron në mungesën e një potenciali të 

tillë tek objekti në fjalë. 

 

5. Ngase esenca e Zotit është një Ekzistencë e Domosdoshme, të tilla janë edhe të gjitha 

cilësitë e Tija. Andaj nuk ekziston mundësia që një gjë ta meritojë ekzistencën por kjo t’i 

mohohet nga ana e Zotit. 

 

6. Të ligat dhe shëmtitë ose janë mungesa të një cilësie, si injoranca (që është thjesht 

mungesa e diturisë) ose janë të liga ngase shkaktojnë shkatërrim, siç është rasti me 

tërmetet, mikrobet që shkaktojnë sëmundje, stuhitë etj. Dëmi dhe e liga e këtyre gjërave 

që shkaktojnë shkatërrim, janë relative në varësi prej një objekti të caktuar. Asnjë e ligë 

nuk është e ligë në vete por është e ligë PËR diçka tjetër. Ekzistenca e vërtetë e çdo gjëje 

është vetë ekzistenca e saj. Ekzistenca relative e një gjëje është thjesht konceptuale dhe 

derivative, ndonse vazhdon të mbetet një pjesë e integruar e ekzistencës së vërtetë. 

 

7. E mira dhe e liga nuk janë cilësi të pavarura nga njëra-tjetra. E liga është një cilësi e 

integruar e të të mirës. Të ligat që burojnë nga mungesa e një cilësie, e paraqesin 

papërshtatshmërinë e një gjëje që është potencialisht e përshtatshme. Sapo të bëhet 

praktikisht e përshtatshme, bekimi hyjnor për të bëhet i pashmangshëm. Sa për të ligat që 

nuk përbëjnë cilësi negative, mund të themi se burimi i tyre është gjithnjë tek ndonjë e 

mirë. 

 

8. Asgjë nuk është tërësisht e ligë. Joekzistenca i paraprin ekzistencës dhe të ligat janë një 

shkallë e evolucionit. S’ka dyshim se çdo re e errët e ka një cep të argjendtë. 

 



9. Ligjet dhe normat:  

 

Kjo botë kontrollohet nga sistemi i shkakshmërisë dhe siç kemi shprehur edhe më sipër, 

ky sistem përbëhet nga ligjet dhe normat universale. Edhe Kur’ani i Shenjtë e konfirmon 

këtë fakt. 

 

10. Përveç të qenit një sistem që nuk lë vend për përjashtime, universi është një tërësi e 

vetme dhe e pandashme. Si pasojë, të ligat nuk janë të ndashme nga e mira. E liga dhe 

joekzistenca jo vetëm që nuk mund të ndahet nga e mira dhe ekzistenca por përkundrazi, 

bashkë me to përbëjnë një “manifestim”të vetëm. 

 

Po të mbështetemi në këto dhjetë principe, na mbeten dy mundësi. Ose universi do të 

ekzistojë me këtë sistem të veçantë të vetin ose nuk do të ekzistojë aspak. Nuk është e 

mundur që bota të ekzistojë pa e patur sistemin e saj të veçantë ose duke patur një sistem 

tjetër, në të cilin për shembull, pasojat mund t’i zëvendësojnë shkaqet ose shkaqet t’i 

zëvendësojnë pasojat. Ajo që është e mundur nga pikëpamja e urtësisë hyjnore është që 

bota të ekzistojë me sistemin e saj të tanishëm ose të mos ekzistojë aspak. Është më se e 

qartë se sipas urtësisë hyjnore, ekzistenca dominon mbi joekzistencën. 

 

Ngase gjërat mund të ekzistojnë vetëm me tërësinë e cilësive të tyre, është e 

paimagjinueshme që të mirat të ndahen nga e liga dhe joekzistenca të ndahet nga 

ekzistenca. Edhe nga ky këndvështrim, urtësia hyjnore kërkon që ose e mira dhe e liga të 

ekzistojnë njëkohësisht ose të mos ekzistojë asnjëra. Nuk mund të paramendohet 

ekzistenca e të mirës pa ekzistencën e të ligës.  

 

Është e mundur vetëm ekzistenca e universit në formë të një njësie të vetme. Ekzistenca e 

njërës pjesë të botës dhe mosekzistenca e një pjese tjetër nuk është e paramendueshme. 

Andaj, nga këndvështrimi i urtësisë hyjnore, pyetja që mund të diskutohet është 

ekzistenca ose jo, e botës si tërësi dhe jo vetëm e një pjese të saj. 

 

Principet e mësipërme, nëse kuptohen si duhet, janë të mjaftueshme për t’i larguar të 

gjitha dyshimet në lidhje me urtësinë dhe drejtësinë hyjnore. Sërish u sugjerojmë 

lexuesve që t’i referohen librit “Drejtësia Hyjnore” dhe u kërkojmë falje që në këtë vepër 

kemi diskutuar disa çështje që janë përtej nivelit të saj. 

 



Për fund, duke e patur parasysh faktin se çështja e drejtësisë hyjnore ka një histori të 

veçantë dhe konsiderohet si pjesë e doktrinës së fesë tek shiitët, do të ishte me vend që ta 

diskutojmë pak historinë e kësaj ideje. 

 

Historia e principit të drejtësisë në kulturën islame 

 

Shiitët besojnë se drejtësia hyjnore është një pjesë e doktrinës fetare. Në hyrjen e veprës 

“Drejtësia Hyjnore”, kemi thënë se doktrina e drejtësisë ka dy aspekte: drejtësia hyjnore 

dhe drejtësia njerëzore. Më pas, drejtësia hyjnore ndahet në dy pjesë: drejtësia në krijim 

dhe drejtësia legjislative njerëzore. 

 

Në vijim, drejtësia legjislative njerëzore ndahet sërish në drejtësinë individuale dhe atë 

shoqërore. 

 

Koncepti që është një karakteristikë e veçantë e doktrinës shiite dhe që konsiderohet si 

kusht i besimit, është Drejtësia Hyjnore. Pikërisht kjo drejtësi është një pjesë e integruar e 

konceptimit islam mbi botën. 

 

Ky princip nënkupton se Zoti nuk bën padrejtësi, qoftë në sistemin e Tij të krijimit dhe 

qoftë në atë të ligjvënies, të cilat gjithnjë themelohen në atë që është e drejtë. Shkaku 

përse ky princip u integrua në doktrinën shiite dhe u bë një kusht i besimit është fakti se 

disa grupe muslimane e mohuan drejtësinë hyjnore dhe e interpretuan në një mënyrë që 

bie ndesh me lirinë e njeriut. Ata e mohuan principin e shkakshmërisë në sistemin 

universal dhe në punët njerëzore dhe thanë se përcaktimi hyjnor vepronte drejtpërdrejt 

dhe jo nëpërmjet shkaqeve dhe pasojave. Sipas tyre, nuk është zjarri që djeg por vetë 

Zoti. Po kështu, një magnet nuk ka kurrfarë roli në tërheqjen e hekurit drejt vetes. Është 

Zoti që e tërheq hekurin. Më tej, ata thanë njeriu nuk bën kurrfarë veprimi të mirë ose të 

ligë. Është Zoti, Ai që i kryen veprimet nëpërmjet qenieve njerëzore. 

 

Këtu shfaqet një pyetje me rëndësi. Nëse vërtetë sistemi i shkakshmërisë nuk ekziston 

dhe njeriu nuk ka mundësi për të zgjedhur, përse duhet të shpërblehet ose të dënohet një 

njeri për veprat e tija? Përse Zoti i shpërblen disa njerëz me parajsën dhe disa të tjerë i 

dënon në ferr, ndonse është vetë Ai që i kryen këto veprime? Nëse njerëzit vërtet nuk 



kanë liri zgjedhjeje, do të ishte kundërthënëse me Drejtësinë Hyjnore që ata të 

dënoheshin për vepra të cilat janë jashtë kontrollit të tyre. 

 

Të gjithë shiitët dhe një pjesë e vogël e sunnitëve, të njohur me emrin Mutezile, e 

mohojnë teorinë e detyrimit dhe veprimit të drejtpërdrejtë të Zotit në botë. Ata thonë se 

ky mendim bie ndesh me principin e drejtësisë dhe përveç argumenteve logjike që i 

sjellin, mbështeten edhe në vargje të Kur’anit dhe thënie të Profetit për t’i dëshmuar 

mendimet e tyre. Kjo është arsyeja përse këta dy grupe janë njohur me emrin “Adlije” që 

do të thotë “përkrahësit e drejtësisë”. 

 

Nga të mësipërmet mund të kuptohet se edhe përkundër faktit se principi i drejtësisë është 

një princip hyjnor i lidhur me cilësitë e Zotit, ai është edhe një princip njerëzor për vetë 

faktin se ka të bëjë me lirinë njerëzore dhe me fuqinë për të zgjedhur. Andaj, për shiitët 

dhe mutezilitët, besimi në principin e drejtësisë është i barabartë me besimin në lirinë, 

përgjegjësinë dhe në rolin konstruktiv të njeriut. 

 

Çështjet që kryesisht e lodhin mendjen e njerëzve në lidhje me Drejtësinë Hyjnore, në 

veçanti në kohët moderne, janë rastet e padrejtësive shoqërore. 

 

Shpesh pyetet përse disa individë janë të shëmtuar dhe disa të bukur, disa të shëndetshëm 

dhe disa të sëmurë, disa të pasur dhe me ndikim kurse disa të tjerë të varfër. A nuk është 

kjo në kundërthënie me principin e drejtësisë hyjnore? A nuk kërkon drejtësia hyjnore që 

të gjithë individët të jenë të barabartë në pasuri, në jetëgjatësi, në numrin e fëmijëve, në 

pozitën shoqërore dhe të mos ketë fare pabarazi mes tyre? A mund të shpjegohet kjo 

pabarazi në ndonjë mënyrë tjetër veçse nëpërmjet besimit në përcaktimin hyjnor? 

 

Thelbi i këtij kundërshtimi fshihet në faktin se nuk i kushtohet mjaft vëmendje mënyrës si 

vepron “përcaktimi hyjnor”. Me sa duket, njerëzit e tillë mendojnë se përcaktimi hyjnor 

vepron në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe jo nëpërmjet shkaqeve dhe se shëndeti, bukuria, 

fuqia, pozita, fama dhe bekimet e tjera të Zotit shpërndahen nga një dorë e fshehur dhe 

misterioze, e cila i merr nga thesari hyjnor dhe i vendos para dyerve të njerëzve. 

 

Mund të shihet qartë se asnjë bekim, qoftë material ose shpirtëror, nuk shpërndahet në 

këtë mënyrë direkte. Përcaktimi hyjnor ka vendosur një sistem dhe ka caktuar ligje dhe 

norma. Ai që dëshiron një gjë, duhet ta kërkojë atë nëpërmjet sistemit dhe në 

përshtatshmëri me ligjet e tij. 



 

Një tjetër shkak për keqkuptime është se nuk i kushtohet mjaft vëmendje pozitës së 

njeriut si një qenie që mban përgjegjësi dhe që përpiqet për t’i përmirësuar kushtet e 

jetesës, lufton kundër faktorëve natyrorë dhe jep përpjekje kundër të ligave shoqërore dhe 

tiranisë. 

 

Nëse në shoqërinë njerëzore ka disa njerëz që kanë gjithçka dhe të tjerë që duhet të 

luftojnë çdo çast për mbijetesë, përgjegjësia nuk i takon përcaktimit hyjnor. Si një qenie e 

lirë që është, vetë njeriu është përgjegjës për këtë pabarazi. 

 


