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[Nga Fjala e Njëzet e Pestë] 
 

RREZËLLIMA E DYTË 
 

Kjo është rinia e Kur’anit. Ai ruan freskinë e rininë e tij në çdo 

shekull sikur ai të shpallej rishtas. Në të vërtetë, është e domosdoshme 

për Kur’anin të ketë një rini të përjetshme meqenëse ai është një fjalim 

parapërjetësie dhe i drejtohet përnjëherësh të gjithë niveleve të 

njerëzimit në çdo shekull. Ai u shfaq i ri dhe është siç ishte. Madje 

edhe pse të gjithë shekujt janë të ndryshëm për sa i përket mendimeve 

dhe aftësive, ai është sikur ta shihte secilin nga ato shekuj në mënyrë të 

veçantë, bën të shihet dhe i jep mësim atij. Veprat e njeriut dhe ligjet 

vjetërohen ashtu si njeriu; ato zëvendësohen e ndryshohen. Por 

rregullat dhe ligjet e Kur’anit janë kaq të qëndrueshme e të forta, saqë 

ato rrisin fuqinë ndërsa shekujt kalojnë. Në të vërtetë, ky shekull aktual 

i cili krenohet me veten e është i mbështetur tek vetvetja dhe që i ka 

mbyllur veshët ndaj dëgjimit të fjalëve të Kur’anit më shumë se çdo 

shekull i kaluar, sidomos pasuesit e shkrimeve të shenjta, janë më të 

nevojshmit për udhëzimin e Kur’anit, i cili u adresohet atyre me fjalët:  

   “O njerëzit e librit! O njerëzit e librit të 

shenjtë!”  Domethënë  është sikur ai t’i adresohej drejtpërdrejtë këtij 

shekulli, pasi fraza:   “O njerëzit e librit!”, gjithashtu 

përfshin edhe kuptimin   “O njerëzit e shkollave të 

shkencës moderne!” Ai lëshon thirrjen e tij në të gjitha vendet e botës: 

 

 “Thuaj (o Muhammed):”O ithtarë të librave të parë! Ejani tek një fjalë 
që është e drejtë dhe e përbashkët mes nesh dhe jush...”, (Kur’an;  3:64)... 
gjer në fund të vërsetit, me të gjithë fuqinë e tij, me të gjithë freskinë e 

të gjithë rininë. Për shembull, qytetërimi modern që është produkt i 

mendimit të të gjithë njerëzimit dhe ndoshta edhe i xhindeve, gjithashtu 

ka marrë një qëndrim që kundërshton Kur’anin, gjë që për të cilën kanë 
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dështuar individë e komunitete për ta kundërshtuar. Ky qytetërim 

kundërshton Kur’anin me magjinë e tij. Tani, me qëllim që të provojmë 

pretendimin e mrekullisë së Kur’anit tek vërseti:  

 

“Thuaj: Nëse njerëzimi dhe xhindet do të mblidheshin të gjithë 
bashkë...”1, ne do të krahasojmë themelet dhe parimet, të cilat qytetërimi 

i ka vendosur në formën e kundërshtimit të ri të tmerrshëm, me parimet 

e Kur’anit.  

Në shkallën e parë: Krahasimet dhe balancat të cilat formojnë të 

gjitha fjalët, nga e para gjer tek e njëzet e pesta dhe vërsetet në fillimet 

e tyre që formojnë të vërtetat e atyre fjalëve, të gjitha provojnë me 

siguri, si dy edhe dy bëjnë katër, mrekullinë e Kur’anit dhe epërsinë e 

tij përballë qytetërimit.  

Në shkallën e dytë: Ashtu si provat në “Fjalën e Dymbëdhjetë”, 

duhet të përmbledhim një numër parimesh. Për shkak të filozofisë, 

qytetërimi i sotëm pranon “forcën” si pikë mbështetje në jetën 

shoqërore humane. Dhe ai synon “përfitimin” në çdo gjë dhe merr 

“konfliktin” si parim të jetës së tij. Ai e konsideron lidhjen midis 

popujve të jetë “racizmi dhe nacionalizmi negativ”, ndërsa qëllimi i tij 

është të sigurojë disa “argëtime” për të kënaqur dëshirat e nefsit dhe 

nevojat në rritje të njeriut. Por dihet se shenja e “forcës” është 

“agresioni.” Dhe meqenëse “përfitimet” nuk janë të mjaftueshme për 

t’iu përgjigjur çdo nevoje, shenja e tyre është se, gjithësecili grindet e 

shtyn me bërryla të tjerët. Shenja e parimit të “konfliktit” është 

“grindja” dhe shenja e “racizmit” është “agresioni” meqë ai ngre krye 

për të gllabëruar të tjerët. Kështu, për shkak të këtyre parimeve të këtij 

qytetërimi, pavarësisht të gjitha virtyteve të tij, ai ka siguruar një lloj 

lumturie sipërfaqësore vetëm për njëzet përqind të njerëzve, ndërsa 

tetëdhjetë përqind i ka flakur në mjerim e varfëri.  

Kurse urtësia e Kur’anit merr si pikë mbështetje “të vërtetën” në 

vend të “forcës”, dhe në vend të “përfitimeve” merr si synim e qëllim 

“kënaqësinë e Zotit xh.sh. dhe virtytet.” Ai e konsideron themelore në 

jetë “parimin e bashkëpunimit të ndërsjellë” në vend të parimit të 

                                                 
1 Kur’an;  17:88 
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“konfliktit”. Ai në lidhje me “komunitetet” pranon “lidhjet e fesë, të 

llojit dhe atdheut” në vend të “racizmit dhe nacionalizmit.” Qëllimet e 

tij janë të vendosë pengesa përpara sulmeve të paligjshme të dëshirave 

të ulëta të nefsit dhe për të nxitur shpirtin për tek çështjet sublime, për 

të kënaqur ndjenjat e larta e për t’i shtyrë drejt plotësimeve njerëzore 

dhe për ta bërë njeriun një qënie të vërtetë humane. Sa për të 

“vërtetën”, shenja e saj është “përputhja e mendimit”; shenja e 

“virtytit” është “mbështetja e ndërsjellë”; shenja e “bashkëpunimit 

reciprok” është “nxitimi për të ndihmuar njëri-tjetrin”; shenja e “fesë” 

është “vëllazëria dhe mbështetja e njëri-tjetrit”; rezultati i kontrollit 

dhe i pengimit të nefsit urdhërues për të liga është lënia të lirë shpirtin, 

dhe nxitja e tij drejt plotësimit është lumturia në këtë botë dhe në 

tjetrën. Kështu, pavarësisht virtyteve që qytetërimi i sotëm ka fituar nga 

udhëzimi i Kur’anit në veçanti dhe nga fetë e shpallura të mëparshme 

qiellore, nga këndvështrimi i të vërtetës, qytetërimi aktual është thyer 

përballë Kur’anit.  

Në shkallën e tretë: Nga mijëra çështje, ne do të tregojmë vetëm 

katër përmes shembullit: 

Çështja e parë: Meqenëse principet e Kur’anit dhe ligjet e tij kanë 

ardhur nga parapërjetësia, ato do të jenë të qëndrueshme e do të kalojnë 

për tek paspërjetësia. Ato nuk dënohen me plakje e vdekje ashtu si 

ligjet e qytetërimit. Ato janë gjithmonë të reja e të fuqishme. Për 

shembull, pavarësisht të gjitha shoqatave për vepra bamirësie, të gjitha 

bazave e sistemeve për mësimin e etikës dhe të gjitha disiplinave të tyre 

të rrepta dhe rregullave, qytetërimi nuk ka qenë në gjendje të 

kundërshtojë Kur’anin e Gjithurtë në dy nga çështjet e tij, madje ai –

qytetërimi– është shpartalluar prej tyre.  

Këto dy çështje janë: 

 

“Jini të qëndrueshëm në kryerjen e faljeve dhe jepni zekatin...” (Kur’an;  
2: 43); dhe “...All-llahu ka lejuar tregtinë dhe ka ndaluar kamatën.” 
(Kur’an;  2: 275) 

Ne do ta përshkruajmë këtë fitore mrekullie të Kur’anit nëpërmjet 

një parathënie, ajo është siç vijon:  
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Siç është provuar në “Isharatu’l I’xhaz”, ashtu si themeli i 

tronditjeve dhe i revolucioneve njerëzore që është një frazë, po ashtu 

një frazë është origjina e shthurjes morale.  

Fraza e parë: “Sa kohë që unë jam i ngopur e plot, unë nuk 

shqetësohem nëse të tjerët vdesin nga uria!”  

Fraza e dytë: “Ti puno që unë të ha;  ti lodhu që unë të pushoj!”  

Po, klasat e larta e të ulëta në shoqërinë njerëzore, domethënë të 

pasurit e të varfërit, nuk mund të jetojnë në paqe veçse duke ruajtur 

ekuilibrin. Themeli i këtij ekuilibri është mëshira e mirësia e klasave të 

larta ndaj atyre të ulëta, dhe respekti e bindja e klasave të ulëta ndaj të 

lartave. Tani fraza e parë i ka shtyrë klasat e larta te shtypja, imoraliteti 

dhe te mungesa e mëshirës, ndërsa fraza e dytë i ka shtyrë klasat e ulëta 

tek urrejtja, smira e lufta kundër klasave të larta. Si rrjedhojë, është 

plaçkitur qetësia e siguria njerëzore për disa shekuj që kaluan, 

gjithashtu edhe për këtë shekull, ku në Evropë u shfaqën ngjarje me 

pasoja shumë të mëdha nga konflikti midis punëtorëve dhe 

kapitalistëve siç dihet nga të gjithë. Kështu, qytetërimi me të gjitha 

shoqatat e tij bamirëse, me institucionet e tij morale, me të gjitha masat 

disiplinuese dhe me rregullat e sistemit, nuk ka mundur t’i pajtojë këto 

dy klasa të njerëzimit si dhe nuk ka mundur t’i shërojë dy plagët e 

rënda në jetën njerëzore. Ndërsa Kur’ani e ka shkulur nga rrënjët frazën 

e parë, me urdhëresat e tij për të “dhënë zekatin” dhe e kuron atë;  dhe 

e zhduk nga themeli frazën e dytë me “ndalesat e tij për kamatën dhe 

interesat” dhe e kuron atë. Në të vërtetë, vërsetet Kur’anore qëndrojnë 

në këmbë te dyert e botës duke u thënë se kamata dhe interesat janë të 

ndaluara. Ai e urdhëron njerëzimin duke i thënë: “Me qëllim që të 

mbyllni derën e konfliktit, mbylleni derën e Bankës (kamatës) e të 

interesit!” Ai i ndalon studentët e tij për të hyrë tek ajo.  

Parimi i dytë: Qytetërimi nuk e pranon poligaminë. Ai e 

konsideron këtë dekret Kur’anor të jetë kundra urtësisë dhe në 

kundërshtim me interesin e njeriut. Në të vërtetë, në qoftë se urtësia e 

martesës do të ishte vetëm për të kënaqur epshin, atëherë do të bëhej e 

domosdoshme  që çështja të ishte e kundërta. Por siç dëshmohet nga të 

gjitha kafshët dhe siç vërtetohet nga të gjitha bimët që çiftëzohen, 

urtësia dhe qëllimi i martesës është riprodhimi e shumimi. Kënaqësia e 

epshit është një shpërblim i vogël i dhënë nga Mëshira Hyjnore me 
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qëllim që të shkaktojë të kryhet ajo detyrë. Meqenëse, në të vërtetë dhe 

sipas urtësisë, martesa është për riprodhimin dhe përjetësimin e species;  

meqenëse gratë mund të lindin veçse një herë në vit e mund të mbeten 

me barrë vetëm në gjysmën e dytë të muajit dhe pasi të kenë mbushur 

të pesëdhjetat bien në dëshpërim;  ndërsa burrat kanë aftësi të lënë me 

barrë  –në të shumtën e rasteve– deri kur të arrijnë moshën njëqind 

vjeç, atëherë një grua është e pamjaftueshme për një burrë. Prandaj 

qytetërimi detyrohet të hapë shtëpi të shumta publike për prostitucion. 

Parimi i tretë: Qytetërimi i paarsyeshëm e kritikon vërsetin 

Kur’anor i cili përpjesëton për gratë një të tretën  në trashëgimi. Është e 

vetëkuptueshme se shumica e rregullave në jetën shoqërore veprojnë 

sipas shumicës së njerëzve. Atëherë, shumica e grave gjejnë burra të 

cilët i mbështesin e i mbrojnë ato, kurse shumica e burrave detyrohen të 

mbështesin gratë e tyre e të marrin përsipër shpenzimet e tyre. Kështu, 

në qoftë se gruaja merr një të tretën e trashëgimisë nga babai i saj, 

domethënë, gjysmën e asaj që mori burri nga babai i tij, atëherë burri i 

saj do ta plotësonte pamjaftueshmërinë e saj. Por në qoftë se burri merr 

dy pjesë nga babai i tij, një pjesë ai do ta japë për të mbështetur gruan 

me të cilën është martuar, e kështu realizohet barazia, dhe burri bëhet i 

barabartë me motrën e tij (në trashëgimi). Drejtësia e Kur’anit e kërkon 

të jetë kështu. Ai e ka urdhëruar atë në këtë mënyrë. 
2 

Parimi i katërt: Ashtu si Kur’ani që ndalon në mënyrë të rreptë 

adhurimin e idhujve, gjithashtu ai ndalon adhurimin e formave të cilat 

janë një lloj imitimi i adhurimit të idhujve, ndërsa qytetërimi aktual i 

konsideron format, fotografitë si një nga veçoritë e virtytet e tij dhe 

përpiqet të kundërshtojë Kur’anin në këtë çështje. Por format, qofshin 

imazhe apo konkrete, janë ose tirani e mishëruar, ose hipokrizi e 

mishëruar, ose një epsh i mishëruar; ato e nxisin epshin dhe e kurajojnë 

njeriun për tek shtypja, hipokrizia dhe në shthurje morale. Për më tepër, 

Kur’ani me dhembshuri i urdhëron gratë të veshin një mbulesë 

                                                 
2 Kjo është një pjesë nga mbrojtja ime në gjykatë, e cila ishte shtojca e gjykatës së apelit 

dhe e cila e heshti gjykatën. Kjo ishte e përshtatshme si një shënim në fund të kësaj pjese. “Une 

i thashë gjykatës së Ministrisë së Drejtësisë: Sigurisht, nëse do të gjendej ndonjë drejtësi në 

faqen e tokës, ajo do ta mohonte e shfuqizonte një vendim të padrejtë, i cili dënon dikë që 

shpjegon një rregull më të shenjtë e më të drejtë Hyjnor që sundon në jetën shoqërore për 

treqind e pesëdhjetë milion njerëz në çdo shekull gjatë një mijë e treqind e pesëdhjetë viteve. 

Ky komentator në komentimin e tij është mbështetur në konfirmimin dhe konsensusin e treqind 

e pesëdhjetë mijë komentatorëve, dhe duke ndjekur besimet e të parëve tonë prej një mijë e 

treqind e pesëdhjetë vjetësh.” (Autori)   
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modestie, me qëllim që ato të trajtohen me respekt e të mbrojnë 

dinjitetin, që ato thesare të mëshirës të mos poshtërohen nën këmbët e 

dëshirave të ulëta dhe të mos bëhen artikuj të pavlefshëm për 

ngacmimin e epshit.
3
 Megjithatë, qytetërimi i ka nxjerrë gratë prej 

shtëpive të tyre, ka grisur mbulesën e tyre dhe ka prishur njerëzimin. 

Dihet se jeta familjare vazhdon me dashuri e me respekt të ndërsjellë 

midis burrit dhe gruas. 

Ndërsa zbulimi dhe veshjet eksituese e shkatërrojnë atë dashuri të 

pastër, respektin e sinqertë dhe helmojnë jetën familjare. Adhurimi i 

formave në veçanti ka tronditur ndershmërinë në mënyrë të lemerishme 

dhe ka shkaktuar poshtërimin e shpirtit të njeriut. Kjo mund të kuptohet 

si më poshtë: Ashtu si të shikuarit me epsh e dëshirë tek kufoma e një 

gruaje  të bukur të vdekur, e cila ka nevojë për mëshirë e keqardhje, që 

shkatërron moralshmërinë, po ashtu të shikosh me epsh format e grave 

të vdekura, fotot apo format e grave të gjalla  –të cilat janë si kufoma të 

zvogëluara për to– lëkund pikërisht bazën e ndjenjave njerëzore dhe i 

shkatërron ato.  

Kështu si këto tre shembuj, çdo çështje nga mijëra çështjet e 

Kur’anit përmban lumturinë njerëzore në këtë botë, si dhe arrin 

lumturinë e përjetshme në Ahiret. Ju mund t’i krahasoni çështjet e tjera 

me këto.  

Ashtu si qytetërimi i sotëm i cili qëndron i thyer përpara parimeve 

të Kur’anit që lidhen me jetën shoqërore njerëzore, dhe që nga 

këndvështrimi i realitetit është një falimentim i tij përpara mrekullisë së 

Kur’anit, po ashtu filozofia evropiane dhe shkenca njerëzore –të cilat 

janë shpirti i qytetërimit– kur bëhet balancimi midis tyre dhe midis 

urtësisë së Kur’anit me peshat e njëzet e pesë fjalëve të kaluara, 

filozofia shfaqet e pafuqishme, kurse urtësia e Kur’anit shfaqet e 

provohet prerazi se ajo është mrekulli. Pafuqia dhe falimentimi i 

filozofisë, dhe mrekullia dhe pasuria e urtësisë së Kur’anit janë provuar 

në Fjalët e Njëmbëdhjetë dhe Dymbëdhjetë;  ju mund t’u referoheni 

atyre.  

                                                 
3 Shkreptima e Njëzet e Katërt e Letrës së Tridhjetë e Një rreth mbulimit të grave ka 

provuar në mënyrë vendimtare se: “Veshja islame është e natyrshme për gratë, dhe heqja e 

asaj mbulese është në kundërshtim me natyrën e gruas.”  
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Për më tepër, ashtu si qytetërimi i sotëm që është i thyer përpara 

mrekullisë së urtësisë së Kur’anit në lidhje me të mësuarit e të 

vepruarit, po ashtu letërsia e qytetërimit dhe retorika e tij janë të 

mposhtura përpara letërsisë e retorikës së Kur’anit. Krahasimi i 

letërsisë dhe i retorikës së qytetërimit aktual me ato të Kur’anit është si 

“Ai i brengosjes së zymtë dhe i vajtimit të pashpresë së një jetimi i cili 

ka humbur prindërit, me këngën e një ashiku të pastër e të dëshpëruar 

nga një ndarje e përkohshme i cili duke kënduar mbushet me 

mallëngjim e shpresë...”, ose si “krahasimi i këngës së zhurmshme dhe 

të ulët të një pijaneci, me këngët patriotike të cilat nxisin për fitore, për 

luftë e vetësakrificë të lartë,” sepse në lidhje me efektet e stilit të tij, 

letërsia dhe retorika prodhojnë ose dëshpërim ose gëzim.  

Dëshpërimi është dy llojësh: Ose është dëshpërim që buron nga 

humbja e të dashurve, domethënë nga mungesa e ekzistencës së miqve 

dhe të dashurve, i cili është një dëshpërim i errët i prodhuar nga letërsia 

e qytetërimit që është njollosur nga çudhëzimi, që është e përzier me 

shkujdesjen dhe me besimin tek natyra, ose është dëshpërimi i dytë. Ky 

buron nga ndarja e të dashurve, domethënë, të dashurit ekzistojnë, por 

mungesa e tyre shkakton një dëshpërim që tregon një dëshirë të fortë e 

të zjarrtë. Dhe këtë dëshpërim e shkakton Kur’ani udhëzues e 

dritëdhënës.  

Gëzimi gjithashtu është dy llojësh: Njëri nxit dëshirat e nefsit. Kjo 

është shenja e letërsisë së qytetërimit në fushat e teatrit, kinemasë dhe 

romanit. Ndërsa gëzimi i dytë e hesht nefsin dhe është i hollë, i pastër, i 

pafajshëm dhe nxit shpirtin, zemrën, mendjen dhe të gjitha aftësitë e 

holla për të arritur çështjet sublime, për tek atdheu i tyre origjinal, për 

tek vendqëndrimi i tyre i përjetshëm dhe për tek të dashurit e tyre të 

Ahiretit; dhe ky është gëzimi të cilin e shkakton Kur’ani i shpjegimit të 

mrekullueshëm. Ai e mbush njeriun me dëshirë të papërmbajtur për 

Parajsën, për jetën e përhershme dhe për shikimin e Bukurisë së Zotit 

xh.sh.. Kështu, kuptimi i gjërë dhe e vërteta madhështore që shpreh 

vërseti,  
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“Thuaj: Nëse njerëzimi dhe xhindet do të mblidheshin të gjithë bashkë të 
nxirrnin ngjasimin e këtij Kur’ani, ata nuk do ta bënin dot përngjasimin e 
tij, edhe sikur ta ndihmonin njëri-tjetrin.”4, është imagjinuar prej disave 

me inteligjencë të pakët se është një supozim për qëllimet e një pjese të 

ekzagjeruar të elokuencës. Ruajna Zot! Ajo nuk është ekzagjerim, as 

nuk është një supozim i pamundur;  është një pjesë absolutisht e vërtetë 

e retorikës dhe një supozim i mundur dhe aktual.  

Njëri aspekt i supozimit është ky, ai do të thotë: Në qoftë se të gji-

tha fjalët më të bukura që thotë njeriu e xhindi, të cilat nuk burojnë nga 

Kur’ani e nuk i përkasin Kur’anit, do të mblidheshin bashkë, ato nuk do 

mund ta imitonin Kur’anin dhe as nuk kanë qenë në gjendje për ta 

imituar, pasi nuk kanë qenë të mundur ta tregojnë.  

Aspekti i dytë i këtij qytetërimi, urtësia e filozofisë dhe letërsitë e 

huaja të cilat janë rezultatet e mendimeve dhe të përpjekjeve të 

njerëzimit dhe xhindit dhe madje të djajve, janë mu tek nivelet e ulëta 

të pafuqisë përpara rregullave, urtësisë dhe elokuencës së Kur’anit, 

ashtu siç dhamë shembuj prej tyre.  

 

* * * 

                                                 
4 Kur’an;  17:88 


