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ÇËSHTJA E PESTË E CILA ËSHTË 

TRAJTESA E PESTË 

Trajtesa Mbi Falënderimin 

 

“Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. “Dhe s’ka 
gjë që të mos e lëvdojë lartësinë e Tij.” 

Nëpërmjet përsëritjes së vërseteve të tilla si,  

  

“A nuk do të falënderojnë, pra?”
1
 “A nuk do të falënderojnë, 

pra?”
2
“Dhe ne do t’i shpërblejmë falënderuesit.”

3
“Nëse ju 

falënderoni, Unë do t’ju jap akoma më shumë.”
4
“Përkundrazi, 

adhuro (All-llahun) dhe ji prej falënderuesve.”
5
 

Kur‟ani i mrekullueshëm tregon se gjëja më e rëndësishme që 

dëshiron e kërkon Krijuesi Mëshirëplotë nga shërbëtorët e Tij është 

“Falënderimi”. 

Kur‟ani, dalluesi i gjithurtë midis të vërtetës dhe të shtrembërës, u 

bën thirrje njerëzve që të japin falënderime, duke i dhënë kësaj 

rëndësinë më të madhe. Ai tregon se mosmirënjohja është mohim i 

mirësive dhe, në suren Er-Rahman, ai shfaq një kërcënim të ashpër e 

të frikshëm tridhjetë e tre herë me dekretin,  

                                                 
1 Kur‟an, 36: 35 
2 Kur‟an, 36: 73 
3 Kur‟an, 3: 145 
4 Kur‟an, 14: 7 
5 Kur‟an, 39: 66 
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“Atëherë pra, cilën nga mirësitë e Krijuesit tuaj ju (njerëz e xhinde) e 

mohoni (Kur’an, 55: 13 etj.) 

Ai tregon se mosmirënjohja është mohim e përgënjeshtrim. Në të 

vërtetë, ashtu siç shpjegon Kur‟ani se falënderimi është rezultati i 

krijimit dhe ajo që synohej prej tij, po ashtu universi i cili është si një 

Kur‟an gjithashtu tregon se rezultati më i rëndësishëm i krijimit të 

qënieve është falënderimi, sepse në qoftë se universi do të vëzhgohej 

me vëmendje, do të shfaqej se të gjitha qëniet rezultojnë në falënderime 

- nga një anë në mënyrën që secila prej tyre është vendosur në një 

rregull brenda tij dhe në një shkallë që secila shikon tek falënderimet 

dhe është orientuar drejt tyre. Është sikur fruti më i rëndësishëm i kësaj 

peme të krijimit të ishte falënderimi, madje sikur prodhimi më i lartë i 

fabrikës së universit është falënderimi. Arsyeja për këtë është si më 

poshtë vijon: 

Ne shohim në krijimin e botës se qëniet e saj janë sistemuar në një 

mënyrë që i ngjason një rrethi të madh dhe u krijua jeta që të 

përfaqësojë pikën e saj qëndrore. Të gjitha qëniet shikojnë tek jeta, i 

shërbejnë jetës dhe prodhojnë domosdoshmëritë e jetës. Domethënë, Ai 

i Cili e krijoi universin, zgjodhi jetën midis qënieve të tij. Atëherë ne 

shohim se Ai krijoi botët e gjallesave në formën e një rrethi dhe e 

vendosi njeriun në qendrën e tij. Mjaft thjesht, Ai i përqëndroi tek ky 

njeri qëllimet e synuara nga qëniet e gjalla, i grumbulloi të gjitha 

krijesat  e gjalla përreth njeriut dhe ia nënshtroi të gjitha ato për hir të 

tij. Ai i bëri ato që t‟i shërbejnë njeriut, dhe e bëri atë mbisundues mbi 

ato. Domethënë, Krijuesi i Gjithëlavdishëm e zgjodhi njeriun midis 

gjallesave dhe e bëri atë vendin e dëshirës dhe të përzgjedhjes së Tij. 

Pastaj ne shohim se bota e njeriut dhe, madje edhe bota e kafshëve 

gjithashtu, janë formuar si një rreth dhe ushqimi është vendosur në 

qendrën e tij. Ai i bëri njerëzimin dhe kafshët të jenë të dashuruar me 

ushqimin, ia ka nënshtruar ato të gjithë dhe i ka bërë ato t‟i shërbejnë 

atij. Ajo që i sundon ato është ushqimi. Dhe Ai e ka bërë ushqimin një 

thesar të tillë të madh e të pasur sa që ai rrethon mirësitë e Tij të 

panumërta. 

Madje, nëpërmjet një aftësie të quajtur shqisa e të shijuarit, Ai ka 

vendosur në gjuhë shkallë të holla e të ndjeshme të panumërta aq sa 
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numri i ushqimeve, me qëllim që ata të mund t‟i njohin e t‟i dallojnë 

shijet e njërës prej shumë varieteteve të ushqimit. 

Domethënë, e vërteta më e çuditshme, më e pasur, më e 

mahnitshme, më e këndshme, më gjithëpërfshirëse dhe më e 

mrekullueshme në univers është ushqimi. 

Tani ne shohim se ashtu si çdo gjë që është grumbulluar rreth 

ushqimit dhe shikon tek ai, po ashtu ushqimi në të gjitha 

shumëllojshmëritë e tij, jeton e mbahet nëpërmjet falënderimeve, 

qofshin lëndore apo jolëndore, dhe sido që ato të jepen, nëpërmjet 

fjalës apo gjendjes; ai ekziston nëpërmjet falënderimeve, prodhon 

falënderime, shpjegon falënderime dhe shaq falënderime, sepse oreksi 

dhe dëshira për ushqim janë një lloj i falënderimeve të bashkëlindura. 

Dhe ëndja dhe kënaqësia gjithashtu janë një lloj i falënderimeve, të 

cilat i japin të gjitha kafshët. Vetëm njeriu është ai i cili e ndryshon 

natyrën e atyre falënderimeve të bashkëlindura nëpërmjet çudhëzimit 

dhe mosbesimit; ai devijon nga falënderimet për në shirk, duke i 

përshkruar ortakë All-llahut. 

Për më tepër, format tepër të stolisura, nuhatjet, aromat e 

këndshme, shijet e lezetshme e të mahnitshme në mirësitë, të cilat janë 

ushqimet, janë thirrës e tregues për falënderime; ato zgjojnë një dëshirë 

të fortë, një entuziazëm tek qëniet e gjalla dhe, nëpërmjet entuziazmit 

nxisin një lloj vlerësimi e respekti dhe nxisin falënderimet e një lloji  

në kuptim. Ato tërheqin vëmendjen e qënieve të vetëdijshme dhe 

shkaktojnë admirim. 

Ato i nxisin ata për të respektuar mirësitë e dhëna; nëpërmjet kësaj 

ato i çojnë ata të bëjnë falënderime me gojë e me veprime dhe që të 

jenë mirënjohës; ato i bëjnë ata që të përjetojnë kënaqësinë më të lartë 

e më të ëmbël dhe ëndjen brenda falënderimeve. Domethënë, ashtu si 

një kënaqësi e shkurtër, e përkohshme dhe sipërfaqësore, nëpërmjet 

falënderimeve, këto ushqime të shijshme dhe këto mirësi fitojnë favoret 

e të Gjithëmëshirshmit të Vetëm, të cilat mbajnë një kënaqësi të 

qëndrueshme, të vërtetë dhe të pakufishme dhe një ëndje të tillë. 

Domethënë, ushqimet u shkaktojnë qënieve të vetëdijshme të bëjnë 

shqyrtime mbi mirësitë e pafundme dhe të kënaqshme të Pronarit 

Gjithëbuar të thesareve të mëshirës, dhe në efekt me këtë shqyrtim e 

bëjnë njeriun të shijojë një nga kënaqësitë e përjetshme të parajsës 
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ndërsa është akoma në këtë botë. Kështu, megjithëse nëpërmjet 

falënderimeve ushqimi bëhet një thesar i tillë i vlefshëm, i pasur dhe 

gjithëpërfshirës, veçse ama ai zbret në shkallën më të ulët nëpërmjet 

mosmirënjohjes. 

Ashtu siç është shpjeguar në Fjalën e Gjashtë, kur shqisa e të 

shijuarit në gjuhë orientohet drejt ushqimit për hir të Zotit të 

Gjithëfuqishëm, domethënë nëpërmjet detyrës së saj të falënderimeve 

ajo bëhet si një inspektore mirënjohëse e kuzhinave të panumërta të 

mëshirës Hyjnore dhe një mbikëqyrëse e respektuar lavdëruese. 

Por në qoftë se ajo orientohet tek ushqimi për hir të nefsit, 

domethënë , pa përmendur falënderimin për Mirëbërësin i Cili e dhuroi 

ushqimin, atëherë shqisa e të shijuarit bie nga rangu i të qënit një 

mbikëqyrëse e respektuar për tek niveli i një rojtari të fabrikës së 

stomakut dhe të një derëtari të stallës së barkut. Ashtu siç zbresin këto 

shërbëtorë të ushqimit deri në këtë shkallë nëpërmjet mosmirënjohjes, 

po ashtu, edhe natyra e ushqimit dhe shërbëtorët e tij të tjerë gjithashtu 

bien; ato bien nga rangu më i lartë për tek më i ulëti. Ata mbyten në një 

gjendje krejtësisht në kundërshtim me urtësinë e Krijuesit të Universit. 

Masa e falënderimeve është mjaftueshmëria, kursimi dhe të qënit i 

kënaqur e mirënjohës. Ndërsa masa e mosmirënjohjes është lakmia, 

çuarja dëm, pakursyeshmëria, mosvlerësimi dhe mungesa e respektit; 

dhe është të ngrënit çfarëdo që të gjejë pa bërë dallime nëse është 

hallall apo haram. 

Po, ashtu si mosmirënjohja, edhe lakmia shkakton edhe humbje, 

edhe poshtërim. Për shembull, madje edhe milingona e bekuar e cila ka 

një jetë sociale, shtypet nën këmbë për shkak të lakmisë së saj, sepse, 

megjithëse pak kokrra gruri do t‟i mjaftonin asaj për një vit, ajo nuk 

kënaqet e të mjaftohet me kaq, por do të grumbullonte me mijëra 

kokrra gruri nëse ajo do të mundej. Ndërsa bleta e bekuar e mjaltit 

fluturon sipër kokave për shkak të mjaftueshmërisë e të kënaqësisë së 

saj dhe, nëpërmjet një urdhri Hyjnor ajo ua dhuron qënieve njerëzore. 

Po, Emri “Er Rahman”, i Gjithëmëshirshmi i cili është nga  Emrat 

më të mëdhenj të All-llahut xh.sh. vjen menjëherë pas Emrit “All-

llah”, i cili është Emri më i Madh dhe Emri i përveçëm i Esencës më të 

Shenjtë. Ky Emër, “Er Rahman” me përkujdesjen e Tij përfshin 

ushqimin; prandaj mund të arrihet tek dritat e këtij Emri të madh 
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nëpërmjet falënderimeve të cilat janë në ushqim. Gjithashtu kuptimi më 

i dukshëm i Emrit “Er-Rahman” është “Er-Rezzak”, Furnizuesi. 

Për më tepër, ndodhen lloje të ndryshme falënderimesh, veçse ama 

më gjithëpërfshirësja e këtyre dhe indeksi i tyre më universal janë pesë 

namazet e detyruar. 

Për më tepër, brenda falënderimeve ndodhet një besim i pastër, një 

vërtetim i sinqertë i Unitetit të Zotit, sepse një person i cili ha një 

mollë, për shembull, dhe thotë në fund “El hamdu lil-Lah”, 

Falënderimi i takon Zotit xh.sh., ai sigurisht me këtë falënderim është 

duke shpallur se kjo mollë është një përmendje e pastër që buron 

drejtpërdrejtë nga Dora e Fuqisë, dhe është një dhuratë që vjen 

drejpërdrejtë nga thesari i Mëshirës Hyjnore. Duke e thënë këtë dhe 

duke besuar në të, ai ia dorëzon çdo gjë qoftë e pjesshme apo 

universale Dorës së Fuqisë Hyjnore. Ai e percepton shfaqjen e 

mëshirës Hyjnore në çdo gjë. Ai, nëpërmjet falënderimeve, shpall një 

besim të vërtetë dhe një vërtetim të sinqertë të Unitetit Hyjnor. 

Nga shumë aspekte të humbjes së madhe që pëson njeriu i 

pavëmendshëm nëpërmjet mosmirënjohjes ndaj mirësive, ne do të 

përshkruajmë vetëm një. Ai është siç vijon: 

Në qoftë se dikush ha një mirësi të shijshme dhe jep falënderime, 

mirësia bëhet një dritë nëpërmjet falënderimeve të tij, dhe bëhet një frut 

i parajsës në Ahiret. Përveç kënaqësisë që ajo i jep, duke reflektuar mbi 

të si një vepër nga mirësia e Zotit të Gjithëfuqishëm dhe nga mëshira e 

Tij, ajo mirësi i jep atij një ëndje të madhe të vazhdueshme dhe një 

kënaqësi të lartë të pafund. Mirënjohësi i dërgon bërthamat dhe esencat 

që i përkasin kuptimit dhe substancave jolëndore të tilla si këto tek ato 

vendbanime të larta e sublime, duke i lënë lëvoret e saj materiale, si 

mbeturina, domethënë, lënda që e ka plotësuar detyrën e saj dhe tani 

është e panevojshme, bëhet jashtëqitje dhe shkon për t‟u transformuar 

në substancat e saj origjinale, domethënë në elemente.  

Në qoftë se ai person nuk do të jepte falënderime, kënaqësia e 

përkohshme lë një dhimbje e një dëshpërim kur ajo mirësi ikën, edhe 

ajo bëhet mbeturinë dhe, ajo mirësi e cila është e çmueshme si diamanti 

transformohet në qymyr. 
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Nëpërmjet falënderimeve, ushqimi kalimtar jep kënaqësi të 

vazhdueshme dhe fruta të qëndrueshëm. Ndërsa mirësia pa mirënjohje 

kthehet nga forma e saj e lartë e bukur dhe e ndritur në një formë të ulët 

të shëmtuar dhe të neveritshme, sepse një person i tillë i 

pavëmendshëm pandeh se pas një kënaqësie të përkohshme, fundi i 

ushqimit është lëndë jashtëqitjeje. 

Sigurisht ushqimi është në një formë të denjë për dashuri dhe ajo 

formë bëhet e dukshme nëpërmjet falënderimeve. Ndërsa pasioni i të 

çudhëzuarve dhe i të pavëmendshmive për ushqimin është kafshëri. Ti 

mund të bësh krahasime të mëtejshme në këtë mënyrë dhe të shikosh se 

çfarë humbje pësojnë të çudhëzuarit dhe të shkujdesurit. 

Midis grupeve të qënieve të gjalla më i nevojshmi për 

shumëllojshmëritë e ushqimit është njeriu. Zoti i Gjithëfuqishëm e 

krijoi njeriun si një pasqyrë gjithëpërfshirëse për të gjithë Emrat e Tij të 

bukur dhe e bëri atë si një mrekulli të fuqisë me aftësinë për të peshuar 

e për të njohur  përmbajtjet e të gjitha thesareve të Tij të mëshirës; e 

krijoi atë në formën e kalifit në tokë duke poseduar aftësi të ndjeshme, 

nëpërmjet të cilave ai mund të krahasojë e vlerësojë të gjitha hollësitë e 

manifestimeve të ndryshme të Emrave Hyjnorë. Prandaj Zoti i 

Gjithëfuqishëm i dha njeriut një nevojë të pakufishme, duke e bërë atë 

të nevojshëm për shumëllojshmëritë e ndryshme të ushqimit, qofshin 

lëndore ose jolëndore. Ndërsa mjeti i cili i mundëson njeriut të ngjitet 

tek rangu më i lartë, tek rangu i „modelit më të bukur‟ në përputhje me 

gjithëpërfshirjen e tij është falënderimi. Në qoftë se ai nuk jep 

falënderime, ai bie tek ultësira më e ulët dhe bën një padrejtësi të 

madhe... 

Shkurtazi: Më esencialja e katër parimeve themelore të rrugës së 

adhurimit, e të fituarit të dashurisë së Zotit xh.sh. dhe e rrugës më të 

lartë e më sublime, është falënderimi. Këto katër parime janë 

përkufizuar siç vijon: 

“katër gjëra janë të domosdoshme në rrugën e pafuqisë, o shoku im: 

“Pafuqia absolute, varfëria absolute, ashku absolut dhe falënderimi 

absolut, o  shoku im.” 
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O Zot, nëpërmjet mëshirës Tënde na bëj ne midis atyre që japin 
falënderime, o më i Mëshirshmi i Mëshiruesve!“Lavdia të takon Ty! Ne nuk 
dimë asgjë më tepër nga ç’na ke mësuar Ti. Vërtetë që vetëm Ti je i 
Gjithëdituri, i Gjithurti.”6O Zot! jepi bekime e paqe prijësit tonë 
Muhammedit a.s.m., shkëlqesisë së falënderuesve dhe të lavdëruesve, si dhe 
të gjithë familjes së tij dhe sahabëve. Amin.Dhe duaja e tyre e fundit është: 
I Gjithë lavdërimi i takon Zotit, Krijuesit të të gjitha botërave. 

 

* * * 

 

 

                                                 
6 Kur‟an, 2: 32 


