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     [Nga Fjala e Tridhjetë e Dytë] 

 

ÇËSHTJA E DYTË E PIKËS SË DYTË 

 

Kur përfaqësuesi i njerëzve të rrugës së shtrembër nuk mundi të 

gjejë mbështetje apo bazë mbi të cilat të ndërtojë çudhëzimin e tij dhe 

ndërkohë e shikon veten të mposhtur në argumente, atëherë ai thotë 

fjalët e mëposhtme: 

“Unë e konsideroj lumturinë në këtë botë, kënaqësitë e jetës, 

progresin e qytetërimit dhe përsosmërinë e artit si arritje, të bazohen në 

refuzimin e të menduarit për botën tjetër, në mosnjohjen e Zotit xh.sh., 

në dashurinë e kësaj bote ashtu siç është, në lirinë absolute, në 

mbështetjen vetëm tek vetvetja dhe në pëlqimin e saj. Prandaj, në sajë 

të ndihmës së shejtanit, e kam shtyrë dhe vazhdoj ta shtyj në këtë rrugë 

shumicën e njerëzimit.” 

Përgjigjja: Ne themi në emër të Kur’anit: O njeri i mjerë! Eja në 

vete! Mos i vër vesh përfaqësuesit të rrugës së shtrembër, sepse në 

qoftë se ti e dëgjon atë, humbja do të ishte aq e madhe, saqë mendja 

jote, shpirti dhe zemra do të dridheshin thjesht edhe po ta imagjinonin 

çfarë thotë ai. Përpara teje ndodhen dy rrugë:  

E para: Rruga e mjerimit e cila shtrohet përpara teje nga 

përfaqësuesi i njerëzve të çudhëzimit. 

Tjetra: Rruga e lumturisë që përcaktohet për ty nga Kur’ani i 

gjithurtë. Ti do të kesh vërejtur dhe kuptuar krahasime të shumta midis 

këtyre dy rrugëve tek shumë “Fjalë”, dhe veçanërisht tek “Fjalët e 

Vogëla”. Kështu tani vëre dhe kupto një prej atyre mijëra krahasimeve, 

i cili është i përshtatshëm për këtë diskutim. 

Rruga e politeizmit dhe e çudhëzimit, e shthurjes dhe e imoralitetit 

i shkakton njeriut rënien në shkallën më të ulët. I hidhëruar me dhimbje 

te panumërta, ai detyrohet të mbajë një peshë tej mase të rëndë në 

shpatullat e tij të dobëta e të pafuqishme, sepse në qoftë se njeriu nuk e 
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njeh Zotin xh. dhe nuk e vendos besimin e vet tek Ai, ai do të bëhej 

shumë i dobët, i pafuqishëm e nevojtar, si një kafshë e vuajtur, e 

pikëlluar, kalimtare dhe e zbuluar ndaj fatkeqësive të pafundme. Duke 

vuajtur vazhdimisht dhimbjen e ndarjes nga të gjitha objektet e 

dashurisë së tij për shkak të lidhjeve që ka pasur midis tij dhe atyre, 

përfundimisht ai do t’i braktisë të gjithë të dashurit e tij dhe do të 

shkojë i vetëm në errësirën e varrit.  

Ai do ta gjejë veten e tij përpara problemeve dhe brengave të 

pafundme gjatë gjithë jetës së tij ndonëse ai nuk ka veçse një vullnet të 

dobët, një fuqi të kufizuar, një jetë të shkurtër dhe të përkohshme dhe 

një mendje të shuar. Kështu përpjekjet e tij për lumturi do të jenë të 

kota dhe orvatjet për të realizuar dëshira e qëllime të panumërta janë pa 

dobi. E megjithëse në vetvete i pamundur të mbajë peshën e vetë qënies 

se tij, ai merr peshën e një bote të gjërë mbi shpatulla dhe në mendjen e 

tij fatkeqe duke vuajtur kështu torturat e zjarrit përpara se të arrijë në 

Xhehennem. 

Po, në të vërtetë, me qëllim që të shmangin ndjeshmërinë e kësaj 

dhimbjeje të thellë dhe të kësaj torture të tmerrshme shpirtërore, 

njerëzit e çudhëzimit përdorin dehjen e shkujdesjes, që është një formë 

trullosjeje dhe që e shmang përkohësisht këtë ndjeshmëri. Dhe kur i 

afrohet vdekjes, papritmas i ndjen torturimet shpirtërore, sepse kushdo 

qe nuk është rob i sinqertë i All-llahut dhe kujton se e sundon vetveten, 

në ndërgjegje ai e ndien se me vullnetin e tij të pjesshëm e të kufizuar 

dhe me fuqinë e tij të vogël ai është i pamundur të kontrollojë e ta 

drejtojë qënien e tij në këtë botë të stuhishme. Ai shikon mijëra lloje të 

ndryshme armiqsh që e sulmojnë jetën e tij duke filluar nga mikrobet e 

dëmshme gjer tek tërmetet. Në një gjendje të trishtueshme e paniku të 

thellë, ai shikon drejt derës së varrit, e cila gjithë jetën i shfaqet e 

tmerrshme. 

Ndërsa është në këtë gjendje, njeriu gjithashtu ka lidhje dhe 

shqetësohet nga gjendja e botës dhe e njerëzimit, pasi si qënie njerëzore 

ai ndikohet nga të dyja, por ai nuk i koncepton ato të jenë nën 

kontrollin e një të Gjithurti, të Gjithëdituri, të Gjithëfuqishmi, 

Mëshirëploti dhe Gjithëbujari, dhe në vend të Tij ai ua atribuon ato 

rastësisë dhe natyrës. Dhe kështu, përveç dhimbjeve personale, ai vuan 

edhe dhimbjen e njerëzimit, vuan nga tërmetet, murtajat, stuhitë, zia, 

krizat dhe nga vdekja. Të gjitha këto e torturojnë njeriun duke i 
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shkaktuar atij dhimbjen më të madhe në formën e një fatkeqësie të 

errët. Por një njeri i tillë nuk meriton mëshirë e dhembshuri, sepse është 

vetë përgjegjës për këtë gjendje të rëndë. Ashtu siç është thënë tek 

Fjala e Tetë në krahasimin e dy vëllezërve që kishin  hyrë në pus: Një 

njeri nuk ishte i kënaqur me ëndjen e lejuar, të freskët, të ëmbël e të 

shijshme tek gostia e mahnitshme me shokë të këndshëm në një 

kopësht të bukur, dhe kështu ai piu një verë të shëmtuar e të papastër 

me qëllim që të arrinte një kënaqësi të paligjshme e të papastër. 

Ndërkohë ai u deh dhe e imagjinoi veten e tij se ishte në një vend të 

fëlliqur në mesin e dimrit, i rrethuar nga kafshë të egra dhe duke u 

dridhur bërtiti dhe qau me të madhe. 

Por një njeri i tillë nuk meriton mëshirë, pasi ai i përfytyroi shokët e 

tij të ndershëm dhe të drejtë si kuçedra, dhe në këtë mënyrë i fyu ata; ai 

gjithashtu e përfytyroi ushqimin e shijshëm dhe pjatat e pastra të 

gostisë sikur ishin lëtyra të papastra dhe gurë të ndyrë dhe filloi t’i 

copëtonte ato. Librat e çmueshëm dhe mesazhet e vlefshme në atë vend 

i imagjinoi si ca fjalë të pakuptimta dhe vizatime bajate dhe, si 

rrjedhojë, i grisi dhe i shkeli me këmbë, dhe kështu me rradhë... Një 

njeri i tillë, jo që nuk meriton mëshirë dhe keqardhje, por meriton të 

marrë goditje. 

Në të njëjtën mënyrë, një njeri, i cili nëpërmjet zgjedhjes jo të saktë 

dhe të çmendurisë së çudhëzimit dhe me dehjen e mosbesimit, e 

përfytyron bujtinën e botës, e cila i përket Krijuesit të Gjithurtë, si të 

ishte një lodër e rastësisë dhe e forcave të natyrës. Ai e pandeh kalimin 

e krijesave për në botën tjetër, e cila në fakt është ripërtëritje e 

shfaqjeve të Emrave Hyjnorë, të jetë dënimi me vdekje dhe asgjësimi i 

plotë i tyre. Ai e keqinterpreton jehonën e atyre krijesave, lavdërimin 

për All-llahun të cilat përmbushin detyrat e tyre me kalimin e kohës, si 

vajtim për vdekjen dhe ndarjen e përhershme; Ai i gjykon fletët e 

qënieve të krijuara të cilat janë mesazhet e Krijuesit të Përhershëm, të 

jenë të pakuptimta e konfuze; Ai e imagjinon derën e varrit e cila hap 

rrugën për tek bota e mëshirës, si qorrsokak për në errësirën e 

mosekzistencës; Ai e gjykon exhelin -momentin e vdekjes- i cili në 

realitet është një ftesë per t’u takuar me shokët e tij të vërtetë, të jetë 

ardhja e radhës së ndarjes nga të gjithë ata. Një njeri i tillë i shkakton 

vetes së tij tortura të tmerrshme e pikëlluese... Ai mohon, denigron dhe 

fyen të gjitha krijesat, Emrat e All-llahut si dhe mesazhet e Tij. Ai njeri, 

jo vetem që nuk meriton mëshirë e dhembshuri, por përkundrazi ai 
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meriton një ndëshkim të rreptë dhe kurrësesi nuk është i denjë për 

keqardhje. 

O ju njerëz fatkëqinj, të çudhëzuar e të shthurur! Cila arritje e juaj, 

cili art, çfarë përsosmërie, çfarë qytetërimi dhe çfarë progresi mund t’i 

bëjë ballë kësaj rënieje të frikshme dhe këtij dëshpërimi shkatërrues? 

Ku mund ta gjeni atë ngushëllim të vërtetë që është nevoja më urgjente 

e shpirtit njerëzor? Çfarë natyre, çfarë shkaqesh, çfarë ortakërie që i 

përshkruani Krijuesit, çfarë zbulimi, çfarë kombësie, çfarë objektesh të 

rreme adhurimi?  

Në cilindo prej atyre që ju keni shumë besim dhe ato të cilave ju i 

atribuoni veprat e Krijuesit dhe mirësitë e Tij bujare; cila nga ato që 

përmendëm mund t’ju shpëtojë juve nga errësira e vdekjes, të cilën ju e 

përfytyroni të jetë asgjësim i përhershëm; cila nga ato mund t’ju japë 

mundësi t’i kaloni ato kufinj të varrit me paqe, të kaloni limitet e botës 

së ndërmjetme me siguri, të bëni marshimet e fushës së ringjalljes me 

qetësi, dhe të kaloni urën e Siratit me urtësi, si dhe t’ju bëjë ju të denjë 

për lumturinë e përjetshme? 

 Pa dyshim, ju do të kaloni në këtë rrugë pasi nuk mund ta mbyllni 

derën e varrit. Udhëtari që ndërmerr një rrugë të tillë, natyrisht duhet të 

mbështetet tek Ai që ka dituri gjithëpërfshirëse dhe kontrolli e urdhëri i 

të Cilit rrethojnë gjithë këtë sferë të gjërë dhe kufijtë e saj të shtrirë... 

O njerëzit fatkëqinj të çudhëzimit dhe të pakujdesisë! Në përputhje 

me parimin: “Pasoja e një dashurie të paligjshme është vuajtja e një 

torture të pamëshirshme”, ju po vuani një dënim krejtësisht të drejtë, 

sepse ju në mënyrë të paligjshme po përdorni kapacitetin tuaj të 

natyrshëm për dashuri, për njohuri, për falënderime dhe adhurime, të 

cilat lidhen drejtpërdrejtë me Esencën Hyjnore, me Atributet dhe me 

Emrat e Zotit Fuqiplotë, për veten tuaj dhe për jetën e kësaj bote. Ju i 

keni dhuruar egos suaj dashurinë që i përket Krijuesit. Nefsi juaj është 

bërë i dashuri juaj dhe do t’ju shkaktojë vuajtje të mëdha; ju nuk po e 

kërkoni paqen e vërtetë tek i Dashuri i Vërtetë, pra tek Zoti i 

Gjithëfuqishëm, ju po vuani vazhdimisht sepse nuk e lini çështjen e saj 

në Dorën e Pronarit të Fuqisë Absolute që është i Dashuri i Vërtetë, dhe 

ju nuk i besoni plotësisht Atij. Ju vuani gjithmonë fatkeqësi.  
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Dhe ju për shkak se i jepni botës dashurinë e cila u takon Emrave 

dhe Atributeve të All-llahut, dhe i copëtoni veprat e Artit të Tij midis 

shkaqeve në botë, po goditeni me fatkeqësi, sepse një pjesë e të 

dashurve tuaj të panumërt do t’ju kthejë shpinën e do të largohet pa ju 

thënë madje as lamtumirë! Një pjesë tjetër as nuk do t’ju njohë, ose 

nëse ju njeh, ata nuk do t’ju duan, e në qoftë se ata ju duan, dashuria e 

tyre do të jetë e pavlefshme. Kështu ju do të vuani nga ndarje të 

panumërta dhe nga lamtumira të pashpresa për t’u rikthyer. 

Atëherë, kjo është esenca dhe fytyra e brendshme e natyrës së 

vërtetë të asaj që njerëzit e çudhëzimit e quajnë lumturia e jetës, për-

sosmëria njerëzore, mirësitë e qytetërimit  dhe kënaqësitë e lirisë. 

Sa e trashë është perdja e çoroditjes dhe e dehjes e cila përlyen 

përkohësisht emocionet dhe ndjeshmërinë! Prandaj thuaj: Unë e 

pështyj inteligjencën e atyre që ndjekin një rrugë të tillë! 

Por për sa i përket rrugës së ndritur të Kur’anit, ajo, me të 

vertetat e besimit, kuron të gjitha plagët prej të cilave vuajnë njerëzit e 

çudhëzimit; largon të gjithë errësirën dhe terrin e rrugës së parë; mbyll 

derën e çudhëzimit dhe të shkatërrimit; kuron dobësinë, skamjen, 

varfërinë dhe nevojat me mbështetjen tek Krijuesi i Gjithëfuqishëm e i 

Gjithëmëshirshëm, sepse duke i lënë peshat e jetës së vet dhe vetë 

qënien e tij në fuqinë dhe në mëshirën e Krijuesit, në vend që t’i mbajë 

vetë, njeriu do të gjejë një rehati e ngushëllim.  

Kur’ani pohon se njeriu nuk është një “Kafshë folëse” por një njeri 

i vërtetë dhe një mik i mirëpritur e i dashur i Krijuesit të Gjithëmëshir-

shëm. Ai me mirësi e kuron njeriun nga plagët e shkaktuara nga 

jetëshkurtësia e botës, nga natyra e përkohshme e gjërave dhe nga 

dashuria për to, si dhe e shpëton njeriun nga terri i mashtrimit dhe i 

tekave. Ai e realizon këtë duke e treguar botën si një bujtinë të të 

Gjithëmëshirshmit dhe duke i treguar qëniet në të si pasqyra të Emrave 

Hyjnorë, dhe artifaktet si mesazhe Hyjnore që ripërtërihen vazhdimisht. 

Dhe Ai i tregon vdekjen dhe exhelin si ura lidhëse për të dashurit që 

kanë shkuar në botën e ndërmjetme, dhe fillimi i bashkimit dhe i 

takimit me të dashurit që tashmë gjenden në botën e përjetshmërisë; ai 

kështu kuron plagët e shkaktuara nga mendimi për vdekjen si një ndarje 

e përhershme nga të gjithë të dashurit, ashtu si paraqitet nga njerëzit e 
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çudhëzimit; ai tregon se, në fakt ajo ndarje është mënyra më e sigurt e 

takimit. 

Gjithashtu ai zhduk frikën më të madhe të njeriut duke i treguar atij 

se vdekja është një derë e hapur për tek bota e gjërë e mëshirës dhe për 

tek dera e lumturisë së përhershme, për tek kopshtet e Parajsës dhe për 

tek bota e shndritshme e të Gjithëmëshirshmit. Ai i largon njeriut frikën 

më të madhe dhe tregon se shqetësimi i dhimbshëm në pamje të 

jashtme dhe udhëtimi i frikshëm për tek bota e ndërmjetme është në 

fakt më i këndshmi, më i kënaqshmi dhe më i gëzueshmi i udhëtimeve. 

Ai me varrin mbyll gojën e kuçedrës dhe hap derën për tek një kopësht 

i bukur. Domethënë, Ai tregon se varri nuk është goja e një kuçedre, 

por është dera që hapet për në kopshtin e bukur të mëshirës.  

Kur’ani gjithashtu i thotë besimtarit: “Meqenëse ti ke një vullnet të 

dobët e të kufizuar, mbështeti çështjet e tua tek vullneti universal i 

Pronarit; meqenëse fuqia jote është e vogël, mbeshtetu tek fuqia e të 

Gjithëfuqishmit Absolut; meqenëse jeta jote dhe afati janë të shkurtër, 

mendo për jeten e përhershme dhe mos u dëshpëro, sepse ti ke një jetë 

të pafund; në qoftë se mendja jote është e errët, lëre diellin e Kur’anit ta 

ndriçojë atë, shiko me dritën e besimit me qëllim që në vend të xixave 

të mendjes tënde, çdo vërset i Kur’anit të të dhurojë dritë si një yll. 

Meqenëse ti ke shpresa e dhimbje të panumërta, njihe shpërblimin e 

pafund dhe mëshirën e pakufishme që të pret ty; meqenëse ti ke dëshira 

e qëllime të panumërta, mos u shqetëso duke menduar për to, pasi kjo 

botë nuk i nxë ato. Vendi i plotësimit të tyre është një botë tjetër dhe 

Dhuruesi i tyre është Bujar e i Pashoq.” 

Kur’ani gjithashtu thotë: “O njeri! Ti nuk je pronari i qënies tënde, 

por ti tërësisht sundohesh nga Ai, fuqia e të Cilit është Absolute, nga i 

Gjithëmëshirshmi i Lavdishëm, mëshira e të cilit është e pafundme; 

prandaj mos e shqetëso veten tënde duke mbajtur në supe peshën e jetës 

tënde, sepse Ai që ta dha jetën, Ai e drejton atë. 

Gjithashtu bota nuk është pa një pronar, kështu që mos u mërzit 

duke menduar për gjendjen e saj dhe për peshën e cila të rëndon e të 

lodh mendjen, sepse pronari i botës është i Gjithurtë e Mëshirëplotë. Ti 

je një mysafir, kështu që mos u bëj ngatërrestar dhe trazovaç duke 

ndërhyrë në çështje që s’të përkasin. 
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Për më tepër, krijesat e tilla si njerëzit dhe kafshët nuk janë lënë në 

dëshirat e tyre, por ato janë nëpunës të ngarkuar me detyra të veçanta. 

Ato vëzhgohen nga i Gjithëmëshirshmi Mëshirëplotë, prandaj mos e 

dëshpëro shpirtin tënd duke menduar për dhimbjet dhe vuajtjet e tyre, 

mos u përpiq të jesh më i mëshirshëm dhe më zemërmirë se sa Krijuesi 

i tyre Mëshirëplotë.” Gjithashtu, frerët e atyre gjërave që janë armiq të 

ekzistencës suaj, duke filluar që nga mikrobet deri tek murtaja, stuhitë 

dhe tërmetet, janë të gjitha në Duart e Atij të Gjithëmëshirshmi të 

Gjithurtë. Ai është i Gjithurtë, nuk bën asgjë kot dhe, duke qenë i 

Gjithëmëshirshëm, mëshira e tij është e begatë. Çdo gjë që Ai bën 

përmban një formë mirësie e favori.  

Kur’ani gjithashtu thotë: “Kjo botë, në të vërtetë, është  kalimtare, 

megjithatë ajo ofron domosdoshmëritë për një botë të përhershme. 

Megjithëse është e përkohshme e që zhduket, ajo jep fruta të 

përjetshme dhe shfaq treguesit e Emrave të Bukur të përjetshëm 

Hyjnorë; megjithëse kënaqësitë e saj janë të pakta, ndërkohë që 

dhimbjet e saja janë të shumta, mirësitë e të Gjithëmëshirshmit 

Mëshirëplotë janë të përhershme dhe kënaqësi të verteta. Ndërsa në 

lidhje me dhimbjet e kësaj bote, ato gjithashtu sjellin një lloj kënaqësie 

shpirtërore duke menduar shpërblimin që do të marrim në botën tjetër 

nëse i përballojmë me durim.  Meqenëse sfera e të lejuarës, hallallit 

është e mjaftueshme për të gjitha kënaqësitë, shijet dhe gëzimet e 

shpirtit, zemrës dhe nefsit, atëherë mos hyr në sferën e të ndaluarës -

haramit- sepse ndonjëherë një kënaqësi brenda sferës së paligjshme 

shkakton një mijë dhimbje. Ajo gjithashtu do të shkaktojë humbjen e 

mirësive të të Gjithëmëshirshmit të cilat janë të vërteta dhe kënaqësi të 

përhershme.  

Për më tepër, siç u përshkrua edhe lart, kënaqësia e paligjshme në 

rrugën e çudhëzimit e bën njeriun të bie në shkallën më të ulët. 

Atëherë, asnjë qytetërim dhe asnjë filozofi, ilaç e zgjidhje për të, asnjë 

progres njerëzor dhe përparim shkencor nuk mund ta nxjerrin nga ajo 

gropë e thellë dhe e errët. Ndërsa Kur’ani i gjithurtë e ngre njeriun, 

nëpërmjet besimit dhe veprave të mira, nga niveli më i ulët tek ai më i 

lartë dhe e nxit atë me prova e argumente të qarta, si dhe vendos tek ajo 

gropë e thellë shkallët ngjitëse të zhvillimit të brendshëm dhe të 

progresit shpirtëror. 
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Dhe përveç kësaj, Kur’ani lehtëson udhëtimin e gjatë, të stuhishëm 

e të vështirë drejt përjetësisë; ai i tregon njeriut mjetet për kalimin e 

distancës prej një mijë viteve apo ndoshta të pesëdhjetë mijë viteve për 

një ditë të vetme. Gjithashtu, duke e bërë të njohur Krijuesin e Gjithë-

lavdishëm, i cili është Mbreti Absolut i Parapërjetësisë dhe i Paspërje-

tësisë, i jep njeriut pozitën e mëkëmbësit, mikut dhe nëpunësit të cilit i 

janë besuar detyra specifike. Kur’ani e siguron atë se ai udhëton me 

qetësinë më të madhe si në bujtinën e kësaj bote, ashtu dhe në etapat e 

vendqëndrimeve të botës së ndërmjetme dhe të Ahiretit. 

Ashtu si një nëpunës besnik, i cili udhëton në mbretërinë e 

monarkut të tij dhe kalon përmes kufijve të çdo krahine me rehati duke 

udhëtuar me mjetet më të shpejta të tilla si aeroplanë, anije apo trena, 

në të njëjtën mënyrë, një njeri që vendos, nëpërmjet besimit, një lidhje 

me Mbretin Absolut, që i bindet Atij me anë të veprave të mira, do të 

kalojë me shpejtësinë e vetëtimës apo të burakut përmes etapave të 

kësaj bujtine të dynjasë, përmes sferave të botës së ndërmjetme, botës 

së ringjalljes dhe kufijve të shtrirë të botëve që janë përtej varrit, derisa 

ai të arrijë lumturinë e përhershme.” Kur’ani e provon këtë të vërtetë 

prerazi dhe ua tregon atyre që janë më të pastër e të graduar tek Zoti 

xh.sh., pra evlijave. 

E vërteta e Kur’anit gjithashtu thotë: “O besimtar! Mos ia jep 

kapacitetin tënd të pafund për dashuri nefsit tënd, i cili është urdhërues 

për të liga, është i shëmtuar dhe i mangët, si dhe është shumë i 

dëmshëm për ty, mos e merr atë si objektin tënd të dashurisë, as tekat e 

tij si objektin tënd të adhurimit. Por zgjidh për të dashur atë që është i 

denjë për një dashuri të pakufishme dhe që të ka dhuruar atë kapacitet 

të pafundmë për dashuri. Ai, gjithashtu, do të të bëjë ty dhe ata, me të 

cilët je i lidhur e që lumturia e të cilëve të gëzon, tej mase të lumtur në 

të ardhmen nëpërmjet mirësive të Tij. “Merr për objektin tënd të 

dashurisë dhe adhuro Atë që ka përsosmëri të pafund dhe bukuri të 

shenjtë, Atë që është shumë i Lartësuar, i Patëmeta, i Pagabueshëm e i 

Pandryshueshëm. Bukuria e mëshirës së Tij dhe mëshira e bukurisë së 

Tij tregohen nëpërmjet të gjitha bukurive dhe mirësive të Parajsës. Të 

gjithë Emrat e Tij janë tej mase të bukur dhe në secilin prej tyre ka drita 

të shumta hijeshie e bukurie. Bukuria dhe përsosmëria e Tij tregohen 

nga përsosmëria e të gjitha gjërave të dashura e të këndshme në 

kozmos. 
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Kur’ani gjithashtu thotë: “O njeri! Mos e shpërdoro kapacitetin tënd 

të pakufishëm për dashuri, e cila në të vërtetë u përket Emrave dhe 

Atributeve të Tij, duke e hedhur mbi krijesat kalimtare, sepse krijesat 

dhe qëniet e Zotit xh.sh. janë të përkohshme, ndërsa Emrat e Tij të 

bukur, skalitjet dhe shfaqjet e të cilave mund të shihen mbi to, janë të 

përhershëm e të qëndrueshëm, dhe në secilin nga Emrat dhe Atributet e 

Tij ndodhen mijëra shkallë mirësie dhe bukurie, mijëra shkallë 

përsosmërie dhe dashurie. Shiko vetem tek Emri “Er-Rrahman” “i 

Gjithëmëshirshmi” që të shohësh se Parajsa është një treguese e Tij, 

lumturia e përhershme është një shkëlqim prej Tij dhe i gjithë ushqimi 

dhe mirësia në dynja është një nga pikat e Atij Emri.” 

Shiko me kujdes dhe shqyrto vërsetin që tregon këtë krahasim 

midis natyrës së vërtetë të njerëzve të rrugës së shtrembër me atë të 

njerëzve të besimit në lidhje me jetët dhe detyrat e tyre. 

  
“Sigurisht Ne e kemi krijuar njeriun në modelin më të bukur, pastaj e 

zbritëm atë në nivelin më të ulët, përveç atyre që besojnë e bëjnë vepra të 
mira” (Kur’an 95:4:6) dhe këtë vërset që tregon rezultatin dhe pasojat e 

tyre përfundimtare:  

“Qiejt dhe toka nuk vajtuan mbi ta”1 

Studioji me vëmendje ato vërsete që tregojnë se sa i lartë dhe i 

mrekullueshëm është krahasimi që u shpjegua. 

Sa për ajetin e parë, ne ia referojmë shpjegimin e realitetit të 

mrekullisë dhe thukëtisë së stilit që përfshin ai “Fjalës së 

Njëmbëdhjetë” e cila e shpjegon atë në mënyrë të hollësishme.  

Sa për ajetin e dytë, ne vetëm do të tregojmë se çfarë të vërtete të 

lartë përmban ai nëpërmjet një aluzioni të shkurtër, si më poshtë:    

                                                 
1Kur’an 44: 29 
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Kuptimi i qartë i vërsetit është se “Qiejt dhe toka nuk qajnë kur 

vdesin njerëzit e çudhëzuar.” Ndërsa kuptimi i nënkuptuar është se 

“Qiejt dhe toka qajnë kur njerëzit e besimit e lënë këtë botë...” 

Domethënë, meqenëse njerëzit e çudhëzuar i mohojnë detyrat e qiejve 

dhe të tokës, nuk i njohin kuptimet e tyre, i zhvlerësojnë ato dhe nuk e 

njohin Krijuesin e tyre, shfaqin armiqësi ndaj tyre; kështu natyrisht, 

qiejt dhe toka nuk do të qanin për ta, por përkundrazi, i mallkojnë ata 

dhe gëzohen me vdekjen e tyre.  

Kurse në lidhje me kuptimin e nënkuptuar që qiejt dhe toka qajnë 

për vdekjen e njerëzve të besimit, ndodh ngaqë ata njohin detyrat dhe 

funksionet e qiejve dhe të tokës, vërtetojnë realitetin e tyre thelbësor 

dhe, me anë të besimit, kapin kuptimet që ato shprehin. Ata thonë: “Sa 

bukur janë bërë; sa mahnitshëm ata kryejnë detyrat e tyre”; ata i 

respektojnë dhe i përshkruajnë vlerat e tyre përkatëse. Ata i duan ato, 

dhe Emrat që ato pasqyrojnë për hir të Zotit të Gjithëfuqishëm. Dhe kjo 

është arsyeja që qiejt dhe toka qajnë për vdekjen e njerëzve të besimit, 

sikur ato qajnë e dëshpërohen për largimin e tyre. 

 

* * * 


