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PROVA E GJASHTË E BESIMIT 
 

E VËRTETA E NËNTË 

Porta e Dhënies së Jetës dhe e Shkaktimit të Vdekjes,   

Shfaqja e Emrave El-Hajju, El-Kajjumu, El-Muhji, El-Mumitu,  

I Gjalli i Përjetshëm, Vetekzistuesi i Përhershëm,   Jetëdhënësi, 

Shkaktuesi i vdekjes 

 A do të ishte e mundur për Atë, i Cili i jep jetë kësaj toke të gjërë 

të vdekur e të thatë; që duke vepruar kështu demonstron Fuqinë e Tij 

nëpërmjet sjelljes në jetë më shumë se treqindmijë lloje nga llojet e 

krijesave, ardhja në jetë e secilit nga ato është aq e jashtëzakonshme sa 

ajo e njeriut; i Cili, për më tepër, shfaq në këtë dhënie jete Njohurinë e 

Tij Gjithëpërfshirëse përmes dallimeve dhe diferencimeve të pafundme 

të çdo krijese që Ai i bën në përzierjen e ngatërruar të të gjitha atyre 

llojeve; i Cili drejton shikimet e të gjithë shërbëtorëve të Tij për tek 

lumturia e përjetshme, duke u premtuar atyre Ringjallje me të gjitha 

dekretet e Tij qiellore; i Cili e shfaq Madhështinë e Hyjnisë së Tij duke 

bërë që të gjitha krijesat të bashkëpunojnë me njëra-tjetrën, dhe i bëri 

ato të rrotullohen brenda Rrethit të Tij dhe Vullnetit të Tij, që të 

ndihmojnë njëri-tjetrin e t’i nënshtrohen Atij; i Cili tregon rëndësinë që 

Ai i ka dhënë njeriut duke e bërë atë frutin më gjithëpërfshirës, më të 

çmuarin, më të hollin, më delikatin, më të vlerësuarin e më të vyerin në 

pemën e krijesave, duke iu adresuar atij e duke ia nënshtruar atij të 

gjitha gjërat; a do të ishte e mundur që Ky i Gjithëfuqishëm, e i 

Gjithëmëshirshëm, dhe Ky i Gjithë-ditur e i Gjithurtë, i Cili i dha këtë 

rëndësi njeriut, të mos shkaktojë ringjalljen! Të mos shkaktojë Tubimin 

e të mos i japë përsëri jetë njerëz-imit, apo të jetë i paaftë për të vepruar 

kështu! Apo të mos mundet të hapë dyert e Gjykatës së Lartë e të 

krijojë Xhennetin e Xhehennemin! Jo, kurrë nuk do të ishte kjo e 

mundur!..  

Në të vërtetë, Rregullatori i Plotfuqishëm i çështjeve të kësaj bote 

krijon në çdo shekull, në çdo vit e në çdo ditë, në fytyrën e ngushtë e të 
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përkohshme të globit, shenja të shumta, shembuj dhe tregues të 

Tubimit të madh dhe të Fushës së Ringjalljes.  

Shkurtazi: Kështu, në ringjalljen e pranverës, ne shohim se gjatë 

pesë ose gjashtë ditëve, më shumë se treqindmijë lloje të ndryshme 

kafshësh dhe bimësh të vogëla apo të mëdha ringjallen dhe 

shpërndahen. Rrënjët e të gjitha pemëve e bimëve, si dhe disa kafshë 

vijnë në jetë dhe ngjallen tamam ashtu siç ishin ato më parë. Të tjerat 

rikrijohen në një formë aq të ngjashme si të ishin pothuajse të njëjtat. 

Farërat që në formën e tyre të jashtme, lëndore, shfaqen të jenë shumë 

të përafërta me njëra-tjetrën, por megjithatë, për gjashtë ditë ose gjashtë 

javë, ato bëhen të dalluara e të diferencuara nga njëra-tjetra, ndonëse 

ishin të përziera, dhe atëherë me një shpejtësi e gjërësi të skajshme, me 

një lehtësi e shumë kollaj vijnë në jetë me rregullin dhe ekuilibrin më 

të madh. A do të ishte ndonjë gjë e vështirë për Atë i Cili i kryen të 

gjitha këto vepra, apo të ishte i paaftë për krijimin e qiejve e të tokës 

për gjashtë ditë! Apo të mos mundej ta ringjallë njeriun me një klithmë 

të vetme? Jo, kurrë nuk do të ishte e mundur!..  

Le të supozojmë se do të ndodhej ndonjë shkrimtar me dhunti të 

jashtëzakonshme i cili do të mund të shkruante treqindmijë libra në një 

fletë të vetme shkronjat e të cilëve të ishin fshirë e zhdukur, t’i 

shkruante pa asnjë gabim, ngatërresë, harresë e mangësi e në formën 

më të plotë e më të mirë, dhe t’i shkruante të gjithë ato së bashku për 

një orë të vetme. Dhe në qoftë se dikush do të të thonte: “Ky shkrimtar 

do të shkruaj nga kujtesa e tij për një minut librin tënd që ka rënë në ujë 

dhe që është fshirë.” Atëherë a do të thoje ti se ai nuk është në gjendje, 

dhe a nuk do të besoje në aftësinë e tij...?  

Ose mendo për një mbret të jashtëzakonshëm, i cili me qëllim që të 

shfaqë fuqinë e tij, ose për hir të dhënies së një shembulli 

paralajmërues, ose për të bërë një vend qetësie, zhduk male të tëra me 

një urdhër të vetëm, i kthen përmbys mbretëritë, dhe e transformon 

detin në tokë të thatë, pastaj ti i sheh prej tij këto vepra, dhe ndërkohë 

befas një shkëmb i madh u rrokullis poshtë në një rrjedhë uji dhe 

bllokoi rrugën e mysafirëve që janë të ftuar për të shkuar për tek gostia 

në prani të Mbretit, mirëpo janë të pamundur të kalojnë. Në qoftë se 

dikush do të të thonte ty: “Ai Mbret i Lartë do ta zhdukë apo do ta 

copëtojë atë shkëmb, sado i madh që të jetë, me një urdhër të vetëm, 

sepse Ai nuk mund t’i lërë mysafirët e tij në rrugë”, a do të thoje ti se 
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Ai nuk do ta zhdukte shkëmbin, apo të thoje se “Ai është i pamundur ta 

bëjë atë...”? 

Ose, në qoftë se dikush, në ndonjë ditë, do të grumbullonte së 

bashku një ushtri të madhe, dhe ndërkohë të thuhet ty se: “Ai do ta 

grumbullojë atë me një të rënë të borisë, pasi individët e saj ishin 

shpërndarë për pushim, dhe batalioni do të vihej në rresht në një formë 

të disiplinuar”,  a do t’i përgjigjeshe duke i thënë, “Unë nuk e besoj 

atë!” Në qoftë se ti do të thoje diçka nga këto gjëra, sjellja e jote do të 

ishte vërtet marrëzi... 

Në qoftë se ti i ke kuptuar këto tre shembuj, tani vështro më tej dhe 

shiko se si Projektuesi i parapërjetësisë kthen përpara syve tonë faqen e 

bardhë të dimrit dhe hap faqet jeshile të pranverës e të verës! Atëherë 

Ai skalit në faqen e tokës me Penën e Fuqisë dhe të Kaderit në formën 

më të bukur, më shumë se treqind mijë specie të krijimit. Asnjëra nuk e 

cënon tjetrën. Ai i shkruan ato të gjitha së bashku, por asnjëra nuk 

bllokon rrugën e një tjetre. Në përbërjen dhe në formën e tyre, secila 

mbahet e veçuar nga tjetra pa ndonjë ngatërresë dhe nuk ka gabim në të 

shkruarit.  

Ai Ruajtës dhe i Gjithurti i Vetëm, i Cili ruan e përfshin 

programin e shpirtit të një peme të madhe në bërthamën më të vockël, 

jo më e madhe se sa një pikë, atëherë, a do të ishte e lejueshme të 

pyesësh se si Ai i ruan shpirtërat e atyre që vdesin?  

Ai i Gjithëfuqishëm i Vetëm i Cili i shkakton globit të rrotullohet si 

një guralec në një bahe, a do të ishte e lejueshme të pyesësh se, “Si Ai 

do ta heqë e zhdukë këtë glob” nga rruga e mysafirëve të Tij, të cilët po 

udhëtojnë për ta takuar Atë në Botën e Përtejme? 

Përsëri, i Gjithëlavdishmi i Vetëm, i Cili nga mosekzistenca krijoi 

grimcat dhe i rekrutoi ato me urdhërin e  “Bëhu!-dhe ajo 

është bërë (në çast)” në trupat e të gjitha gjërave të gjalla, dhe kështu 

krijoi ushtri shumë të disiplinuara, a do të ishte e mundur të pyetet se, 

“Si Ai do t’i grumbullojë me një klithmë të vetme ato grimca bazë të 

cilat qenë njohur me njëra-tjetrën dhe ato pjesë themelore që u 

bashkuan si një batalion i trupit dhe i organizimit të tij? ” 
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 Për më tepër, ti do të shikoje me dy sytë e tu vizatime të shumta të 

bëra nga All-llahu xh.sh. si shenja, si shembuj e tregues të ringjalljes, të 

ngjashme me ringjalljen e pranverës, vizatime të vëna nga Ai çdo 

shekull e epokë të botës në ndryshimin e ditës e të natës, madje edhe në 

shfaqjen e zhdukjen e reve në qiell, si shembuj e tregues ringjalljeje. 

Në qoftë se ti do ta përfytyroje veten tënde të kishe jetuar para një mijë 

viteve dhe pastaj t’i karahasoje me njëri-tjetrin dy krahët e kohës që 

janë e shkuara dhe e ardhmja, atëherë ti do të shikoje shembuj tubimi e 

tregues ringjall-jeje aq të shumtë sa shekujt e ditët. Kështu në qoftë se 

ti, edhe pasi të kesh dëshmuar kaq shumë shembuj e tregues, do ta 

vlerësoje ringjalljen trupore si të pamundur e të papranuar nga arsyeja, 

dije se sjellja jote është si një çmenduri.  

Shiko se çfarë thotë Dekreti më i Madh rreth kësaj të vërtete që ne 

po diskutojmë: 

 

“Shihni pra te pasojat e Mëshirës së All-llahut, se si Ai ringjall 

tokën pas vdekjes së saj. Sigurisht që (All-llahu, i Cili siç ringjalli 

tokën pas vdekjes së saj) do të ngrejë me siguri të vdekurit (Ditën e 

ringjalljes) dhe Ai është i Plotëfuqishëm për të bërë çdo gjë.”
1
 

Shkurtazi: Nuk ka asgjë që e bën të pamundur Tubimin e 

Ringjalljes, përkundrazi, çdo gjë e kërkon medoemos atë dhe e 

thërret.  

Po, Ai i Cili i jep jetë kësaj toke të madhe e cila është një ekspozitë 

çudirash dhe që i shkakton vdekjen asaj si të ishte thjesht një kafshë; 

i Cili e ka bërë këtë tokë një djep të këndshëm dhe një anije të bukur 

për njeriun dhe kafshën; i Cili e ka bërë Diellin një llambë që e 

furnizon me dritë e nxehtësi bujtinën e kësaj bote; i Cili i ka bërë 

planetët mjete transporti për dërgimin e enjgjëjve të Tij; Një Hyjni e 

përjetshme  dhe madhështore deri në këtë shkallë, dhe një sovranitet 

gjithëpërfshirës madhështor deri në këtë gradë nuk do të mbeteshin e 

të përkufizoheshin tek çështjet kalimtare, të paqëndrueshme, të 

                                                 
1 Kur’an, 30: 50 
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pastabilizuara, të parëndë-sishme, të ndryshueshme, jo të 

përhershme, të mangëta e të paplota të kësaj bote.  

Domethënë, ai sigurisht duhet të ketë një mbretëri tjetër, një 

mbretëri të denjë për Të, e qëndrueshme, e përhershme, madhështore, e 

lartë, e stabilizuar, e pandryshueshme dhe e lavdishme, dhe për hir të 

asaj mbretërie Ai na bën neve të punojmë dhe për tek ajo Ai na thërret. 

Për transferimin tonë tek ajo mbretëri dëshmojnë të gjithë shpirtërat e 

ndritur të cilët kanë depërtuar nga paraqitja e jashtme e gjërave për tek 

realiteti në brendësi dhe që janë nderuar me afrimitetin tek Prezenca 

Hyjnore; edhe e dëshmojnë të gjithë udhëheqësit shpirtërorë që janë 

pajisur me zemra të ndriçuara, dhe të gjithë mendjendriturit, të gjithë 

këta, me unani-mitet, na njoftojnë neve se Ai ka përgatitur për ne një 

shpërblim e shpagim dhe tregojnë se Ai, në mënyrë të përsëritur, na jep 

neve premtime të prera dhe paralajmërime të rrepta. 

Sa për thyerjen e premtimit, ajo kurrësesi nuk mund të pajtohet me 

Lavdinë e Shenjtërisë së Tij, sepse thyerja e premtimit është e 

pathemeltë dhe poshtërim i plotë. E ngjashme me këtë, dështimi për të 

përmbushur një kërcënim buron ose nga amnistia (falja), ose nga 

pafuqia. Atëherë mosbesimi është një krim absolut
2
 dhe nuk mund të 

falet... Ndërsa i Gjithëfuqishmi i Vetëm Absolut është shumë lart dhe i 

përjashtuar nga pafuqia.  

Kurse ata të cilët na sjellin dëshmitë dhe njoftimet e tyre, 

pavarësisht të gjitha ndryshimeve në metodat e tyre, në sjelljet dhe në 

rrugët, ata janë plotësisht të pajtueshëm dhe kanë rënë dakord me 

unanimitet për këtë çështje themelore. Ata për sa i përket numrit të 

shumtë të tyre, kanë autoritetin e unanimitetit. Me cilësinë e tyre, ata 

kanë autoritetin e dijetarëve të konsensusit. Me rangun e tyre, secili 

                                                 
2 Po, mohimi është një fyerje e përbuzje për të gjitha krijesat, pasi ai i akuzon ato për 

kotësi e pavlefshmëri, është një mohim i shfaqjes së Emrave të bukur Hyjnorë në pasqyrat e 

krijesave. Është një përgënjeshtrim i të gjitha krijesave pasi hedh poshtë dëshminë e krijesave 

për Emrat Hyjnorë. Ai i prish potencialet e mundësitë e njeriut deri në një shkallë të tillë saqë 

rrëmben prej tij fuqinë për të pranuar të mirën e për t’u reformuar. Gjithashtu, mosbesimi është 

një padrejtësi shumë e madhe, është një shkelje kundra të gjithë krijesave dhe ndaj të drejtave 

të Emrave të bukur Hyjnorë. 

     Kështu mbrojtja e atyre të drejtave dhe natyra e pandreqshme e shpirtit të mohuesit, 

bëjnë të domosdoshëm që mosbesimi duhet të jetë i pafalshëm. Verseti:  

“T’i përshkruash ortakë All-llahut është padrejtësia më e madhe.” (Kur’an, 31: 13) e shpreh 

këtë kuptim.  
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është si një yll udhëzues i njerëzimit, është syri i dashur i një grupi dhe 

objekt krenarie i një kombi. Me rëndësinë e tyre, secili është një 

ekspert dhe një autoritet në çështje.  

Në çdo art apo shkencë, dy ekspertë preferohen mbi mijëra njerëz 

joekspertë, dhe dy pohues pozitivë preferohen mbi mijëra mohues në 

përcjelljen e një raportimi. Për shembull, dëshmia e dy njerëzve duke 

vërtetuar shikimin e Hënës së re në fillimin e muajit të Ramazanit, 

shfuqizon krejtësisht mohimin e mijëra mohuesve.  

Shkurtazi: Në të gjithë botën, nuk ka njoftim më të vërtetë, as 

pretendim më të qëndrueshëm dhe as realitet më të dukshëm se sa ky... 

Domethënë, padyshim bota është një fushë, dhe ringjallja është një 

lëmë, një korrje. Xhenneti e Xhehennemi janë secila depozita për 

drithë.  

* * * 


