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PROVA E KATËRT E BESIMIT 

PIKA E DYTË 

 

Emri Hyjnor El-Adl,i Drejti 

 

“Dhe s’ka asgjë që Ne të mos i kemi për të thesaret e pashtershëm dhe 
Ne nuk e dërgojmë atë veçse në masë të drejtë e të ditur”.
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Një pikë lidhur me këtë vërset dhe një dritë nga dritat e 

manifestimeve të Emrit Hyjnor, El-Adl,i Drejti, i cili është një Emër 

më i madh ose njëri nga gjashtë dritat që përfshijnë Emrin më të madh, 

ashtu si Pika e Parë, m’u shfaq mua nga larg ndërsa isha në Burgun 

Eskishehir. Me qëllim që ta sjellim atë më afër të kuptuarit, përsëri 

nëpërmjet një krahasimi, ne themi sa vijon: 

Universi është një pallat, por është një pallat i tillë i mahnitshëm i 

cili përfshin një qytet të gjërë që në mënyrë të vazhdueshme lëkundet 

nga shkatërrimi e rindërtimi. Dhe në atë qytet ndodhet një mbretëri e 

gjërë e cila zien e trazohet vazhdimisht nga dukuritë e forta të luftës e 

të emigracionit. Dhe brenda asaj mbretërie është një botë e cila 

papushim rrotullohet midis vdekjes dhe jetës. 

Mirëpo një balancë e tillë e çuditshme, një drejtpeshim dhe një 

baraspeshim sundon në pallat, në qytet, në mbretëri dhe në botë saqë në 

mënyrë të vetëkuptueshme provon se transformimet, të hyrat e të dalat 

e dukshme në këto qënie të padukshme maten e drejtpeshohen në çdo 

moment në pjatat e peshores së Një të Vetmi i Cili e mbikëqyr dhe e 

kontrollon të gjithë universin. 

Sepse në qoftë se do të kishte qenë ndryshe, në qoftë se shkaqet do 

të kishin qenë të lira e të pakufizuara duke iu lënë rastësisë së paqëllim, 
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ose forcave të verbëra, ose natyrës së errët të pavetëdijshme, atëherë 

vezët e një peshku të vetëm që janë më shumë se një mijë, do ta 

prishnin atë balancim, madje farat e një luleje të vetme, si Hashashi e 

cila prodhon më shumë se njëzet mijë farëra, do ta prishnin 

drejtpeshimin, dhe nëpërmjet sulmit të rreptë dhe furisë së ndryshimit 

dhe të elementeve duke vërshuar si rrjedha dhe, ndryshimet e 

transformimet e mëdha të cilat ndodhin në anët e universit.. secila prej 

tyre, në qoftë se do të kishte qenë e lirë dhe e pakufizuar, do të mund ta 

shkatërronte atë ekuilibër të hollë të vendosur midis krijesave, dhe do 

ta prishte atë drejtpeshim të plotë midis pjesëve të universit brenda një 

viti, ose madje brenda një dite do ta shihje botën në kaos. Domethënë, 

detet do të kishin qenë mbushur me gjëra rrënoja, me kërma, mbeturina 

e gjëra të prishura; atmosfera do të ishte helmuar me gazra të 

dëmshёm; ndërsa toka do të ishte kthyer në një kapicë plehu, një 

therrtore dhe një moçalishte. Bota do të ishte mbytur, do t’i ishte zënë 

fryma. 

Nëse dëshiron, hidhe vështrimin tek të gjitha krijesat, duke filluar 

nga qelizat e trupit, rruazat e kuqe e të bardha të gjakut, transformimet 

e grimcave të vogla, përpjesëtimi i drejtë dhe harmonia midis 

gjymtyrëve të trupit, të hyrat e të dalat prej deteve, të ardhurat dhe 

shpenzimet e burimeve nën tokë, midis lindjes dhe vdekjes së kafshëve 

dhe të bimëve, shkatërrimit të vjeshtës dhe rindërtimit të pranverës, 

detyrave të elementeve dhe lëvizjes së yjeve, ndryshimeve, luftërave 

dhe përplasjeve të vdekjes dhe të jetës, dritës dhe errësirës dhe 

nxehtësisë dhe të ftohtit si dhe midis gjërave të tjera të ngjashme me to, 

me qëllim që të shikosh se të gjitha: peshohen e vlerësohen me një 

balancë aq të ndjeshme, me një masë aq të hollë, sa që mendja 

njerëzore nuk mund të shikojë askund ndonjë harxhim të tepërt apo 

kotësi, ashtu siç vëzhgojnë shkenca njerëzore dhe filozofia rregullin më 

të plotë dhe simetrinë më të bukur të cilat demonstrohen në çdo  gjë. 

Madje shkencat tek të cilat ka arritur njeriu janë vetëm se 

interpretimi i atij sistemi të mrekullueshëm dhe manifestimi i atij 

drejtpeshimi dhe i asaj simetrie. 

Atëherë, eja dhe shikoje balancën dhe ekuilibrin e diellit dhe të 

dymbëdhjetë Planeteve. A nuk tregon kjo balancë aq qartë si dielli të 

Gjithëlavdishmin e Vetëm i Cili është i Drejti i Gjithëfuqishëm? 
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Pastaj hidhe vështrimin në tokë -e cila është njëra nga planetët, kjo 

anije që ecën duke notuar në hapësirë që përshkon vetëm gjatë një viti 

një distancë gjatësia e së cilës vlerësohet njëzet e katër mijë vite. 

Pavarësisht kësaj shpejtësie të jashtëzakonshme, nuk shpërndahen dhe 

nuk lëkunden gjërat e depozituara e të vëna turrë në faqen e saj, dhe as 

nuk i hedh ato nëpër hapësirë.. Në qoftë se shpejtësia e saj do të kishte 

qenë shtuar apo pakësuar vetëm pak, ajo do t’i kishte hedhur banorët e 

saj në atmosferë, dhe do t’i kishte shpërndarë ato nëpër hapësirë. Dhe 

në qoftë se ekuilibri i saj do të prishej vetëm për një minut, apo madje 

për një sekond, ajo do të shkatërronte botën. Madje ajo do të përplasej 

me një trup tjetër dhe do të bëhej kijameti. 

Pastaj sodite në mënyrë të veçantë balancën e mrekullueshme me 

mëshirë që shfaqet në lindjet, në vdekjet, në mjetet e jetesës dhe në 

jetët e katërqind mijë llojeve të bimëve dhe të kafshëve në tokë; kjo të 

tregon në mënyrë aq të qartë siç tregon dita diellin, Krijuesin e Drejtë 

Mëshirëplotë. Pastaj shiko gjymtyrët, aftësitë e holla dhe shqiset e 

vetëm të një qënieje të gjallë midis atyre gjallesave të panumërta.. Ato 

janë të lidhura me njëra-tjetrën me një balancim dhe ekuilibër aq të 

hollë saqë drejtpeshimi, harmonia e plotë dhe raporti i ndërsjellë i tyre 

të tregon në mënyrë të vetëkuptueshme Atë Krijues i Cili është I Drejti 

i Gjithurtë. 

Dhe në mënyrë të veçantë qelizat dhe enët e gjakut në trupat e 

kafshëve, qelizat e gjakut dhe grimcat në ato truptha, qeliza gjaku; ato 

kanë një balancim të tillë të hollë, të ndjeshëm dhe të mrekullueshëm 

saqë në mënyrë të vetëkuptueshme provon se ato ushqehen e 

administrohen nëpërmjet balancës, ekuilibrit, ligjit dhe rregullit të 

Krijuesit të Vetëm, të Drejtit të Gjithurtë në dorën e të Cilit janë frerat 

e të gjitha gjërave, i Cili ka çelësin për të gjitha gjërat, për të Cilin 

asgjë nuk është një pengesë për ndonjë gjë tjetër, duke i drejtuar gjërat 

me aq lehtësi si drejtimi i një gjëje të vetme. 

Ai që nuk beson se veprat e xhindëve dhe të njerëzve në ditën e 

Ringjalljes më të madhe do të peshohen me peshoren e drejtësisë 

Hyjnore dhe e vlerëson këtë si të pagjasë dhe nuk e pranon, unë i them 

në qoftë se ai do të mund ta vërente me kujdes këtë peshore të madhe, 

të cilën ai mund ta shohë në këtë dynja me vetë sytë e tij, sigurisht ai 

nuk do ta vlerësonte atë më si të pagjasë -të pamundur. 
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O Njeri prishanik, i pakursyer, tiran, i padrejtë, i papastër dhe 

fatkeq! Ti nuk ke vepruar në përputhje me kursimtarinë, me pastërtinë 

dhe me drejtësinë të cilat janë parimet gjithëpërfshirëse nëpërmjet të 

cilave vepron i gjithë universi dhe të gjitha qëniet. Ndërsa ti duke 

vepruar në kundërshtim me të gjitha qëniet që ecin sipas këtyre 

parimeve të gjithanshme ndesh ftohje e largim prej tyre dhe bëhesh 

objekt zemërimi dhe ti e meriton këtë... Mbi çfarë gjëje mbështetesh ti 

saqë nëpërmjet padrejtësisë tënde, çekuilibrimit, harxhimit të tepërt dhe 

papastërtisë, i bën të gjitha qëniet të zemëruara ndaj teje? 

Po, urtësia e përgjithshme që sundon në univers, e cila është 

manifestimi më i madh i Emrit Hyjnor El-Hakim, i Gjithurti, 

rrotullohet rreth boshtit të kursimit dhe mos’harxhimit të tepërt; madje 

ajo urdhëron për të prishur me ekonomi, me masë. 

Ndërsa Drejtësia e plotë që sundon në univers, e cila buron nga 

manifestimi më i madh i Emrit Hyjnor El-Adl, i Drejti administron 

balancën e të gjitha gjërave. Dhe ai e urdhëron njerëzimin për të 

vendosur drejtësi. 

Duke e përmendur fjalën ‘Balancë’ katër herë, këto vërsete në sure 

Er-Rahman, 

 

“Dhe qiellin Ai e ka ngritur lart dhe Ai ka vendosur Baraspeshën”, 

“Me qëllim që ju të mos e tejkaloni Baraspeshën”, 

“Dhe përmbajuni peshojës me paanësi dhe mos e cënoni peshojën” 
2
 

tregojnë katër shkallë dhe katër lloje të balancës, duke treguar 

madhësinë e saj, rëndësinë më të lartë dhe vlerën e saj më të madhe në 

univers. 
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Po, ashtu siç nuk ka harxhim të tepërt në asgjë, po ashtu nuk ka 

padrejtësi të vërtetë dhe çekuilibrim. Pastërtia dhe pastrimi që burojnë 

nga manifestimi më i madh i Emrit Hyjnor El-Kuddus i pastron dhe i 

bën të bukura të gjitha qëniet në univers. Për sa kohë që dora e papastër 

e njeriut të mos ndërhyjë, nuk ka papastërti reale apo shëmti në ndonjë 

gjë. 

Kështu, ju mund të kuptoni se sa themelore për jetën e njeriut janë 

parimet e ‘Drejtësisë’, kursimit dhe pastërtisë, të cilat janë të vërtetat e 

Kuranit dhe parimet islame. Dhe dijeni se sa të lidhura ngushtë me 

universin janë urdhëresat e Kuranit, duke shpërndarë rrënjët e tyre të 

forta në çdo vend, dhe se do të ishte e pamundur që t’i shkatërrosh ato 

të vërteta, ashtu siç është e pamundur që ta shkatërrosh universin dhe ta 

ndryshosh formën e tij. 

A do të ishte e mundur që megjithëse qindra nga këto të vërteta 

gjithëpërfshirëse si këto tre drita të gjëra, të tilla si Mëshira, mirësia 

dhe ruajtja, mbikëqyrja, të cilat kërkojnë e bëjnë të domosdoshme 

ringjalljen e të vdekurve dhe Ahiretit; të vërteta të fuqishme dhe 

gjithëpërfshirëse si mëshira, përkujdesja, drejtësia, urtësia, kursimi dhe 

pastërtia, të cilat sundojnë në univers dhe tek të gjitha qëniet, a do të 

ishte e mundur që këto të transformoheshin në mosmirësi, në tirani, në 

mungesë urtësie, në harxhim të tepruar, në papastërti dhe në kotësi 

nëpërmjet mosndodhjes së Ringjalljes dhe mosardhjes së Ahiretit? 

Ruajna Zot! Një mijë herë, Ruajna Zot! A do të ishte e mundur që 

një mëshirë dhe një urtësi e tillë të cilat me mëshirë ruajnë të drejtat e 

jetës së një mize, të shkelnin të drejta të pallogaritshme të jetës së të 

gjitha qënieve të vetëdijshme dhe të drejtat e panumërta të qënieve të 

panumërta, duke mos shkaktuar Ringjalljen? 

Dhe në qoftë se do të lejohej shprehja, a do të ishte e mundur për 

Një Hyjni Madhështore e cila shfaq një ndjeshmëri të pafundme dhe 

një kujdes të tillë në mëshirën e saj, në dhembshurinë, në drejtësinë dhe 

në urtësinë dhe një sovranitet Hyjnor i Cili zbukuron universin me 

aktet e Tij të mrekullueshme të Pafundme dhe me mirësitë me qëllim 

që të shfaqë plotësimet e Tij dhe që ta bëjë Vetveten të njohur e të 

Dashur, -a do- të lejonte të mos kishte ringjallje, e cila do të 

zhvlerësonte në asgjë vlerën e krijesave dhe të gjitha plotësimet e tyre 
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dhe t’i bënte ato të mohoheshin? Ruajna Zot! Një bukuri Absolute e 

tillë në mënyrë të qartë nuk do të lejonte një shëmti të tillë absolute. 

Po, ai që dëshiron të mohojë Ahiretin duhet së pari të mohojë të 

gjithë botën dhe të gjitha të vërtetat e saj. Përndryshe, bota së bashku 

me të gjitha të vërtetat e saj do ta përgënjeshtronin atë me qindra e 

mijëra gjuhë, duke provuar natyrën e tij si gënjeshtari më i madh. Fjala 

e Dhjetë provon me dëshmi të sigurta se ekzistenca e Ahiretit është aq 

e sigurtë dhe e padyshimtë sa ekzistenca e kësaj bote. 

* * * 


