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Një Kuvend Në Botën E Shëmbëllesës 
 

Një Krahasim Midis Qytetërimit Modern Dhe 

Sheriatit, Dhe Midis Gjenive Të Shkencës Moderne Dhe 

Udhëzimit Të Sheriatit 
 

Në një ëndërr të vërtetë, në një nga netët e së premtes në fillimin e 

periudhës së armpushimit në fund të Luftës së Parë Botërore, unë u 

pyeta nga një asamble e madhe në botën e shëmbëllesës. 

“Çfarë do t‟i ndodhë botës Islame menjëherë pas rënies së saj?” 

Unë u përgjigja si përfaqësues për shekullin aktual dhe ata më dëgjuan 

mua:  

Ky shtet, i cili duke marrë përsipër qysh nga kohët e hershme 

detyrimin fetar të xhihadit -farzin kifajet-  për të mbrojtur pavarësinë e 

botës Islame dhe për të ngritur lart Fjalën e Zotit, e vendosi vetveten në 

vendin e sakrifikimit e të flijimit për unitetin e pandashëm të botës 

Islame dhe e shikoi vetveten si flamurtarin dhe udhëheqësin e kalifatit. 

Unë them se, kjo fatkeqësi e kaluar e këtij kombi Islam, do të sjell 

lulëzim për botën islame, lumturi dhe liri. 

Fatkeqësia e së shkuarës do të kompensohet në të ardhmen. Ai që 

humbet tre dhe fiton treqind, nuk është i humbur.  

Njeriu i zellshëm e transformon gjendjen e tij aktuale në një të 

ardhme të lulëzuar... Për t‟u çuditur, kjo fatkeqësi ka bërë të zhvillohet  

mëshira, solidariteti Islamik dhe vëllazëria, që janë esencat e jetës sonë, 

dhe ka shpejtuar lëkundjen dhe shkatërrimin e qytetërimit. 

Forma e ulët aktuale e qytetërimit do të ndryshohet, sistemi i tij do 

të shembet, atëherë do të shfaqet qytetërimi Islam.  

Muslimanët sigurisht do të jenë të parët që do të hyjnë në të  me 

vullnet të lirë. Në qoftë se ju doni një krahasim midis qytetërimit të urtë 
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të Sheriatit dhe qytetërimit të sotëm, shikojini me vëmendje parimet e 

secilit prej tyre dhe shikoni rezultatet e tyre:  

Parimet e qytetërimit të sotëm aktual janë negative. Themelet e tij 

dhe vlerat janë pesë parimet negative. 

 Mekanizmi i tij bazohet mbi këto. Pika e tij e mbështetjes është 

„forca’ në vend të së „drejtës’, shenja e forcës është agresiviteti dhe 

armiqësia, rezultati i tyre është tradhtia.  

Objektivi dhe qëlimi i tij janë „interesi vetjak‟ në vend të virtytit; 

shenja e interesit vetjak është rivaliteti dhe grindja, rezultati i tyre është 

krimi. 

Parimi i tij në jetë është „konflikti‟ në vend të „bashkëpunimit‟ dhe 

shenja e konfliktit është kjo: Konflikt dhe shtytje e zmbrapsje e 

ndërsjellë, rezultati i tyre është varfëria.  

Parimi i tij për lidhjet midis popujve është racizmi, i cili lulëzon 

duke u bërë dëm të tjerëve dhe ushqehet e fuqizohet duke gllabëruar të 

tjerët. Shenja e nacionalizmit negativ dhe e racizmit është gjithmonë 

përplasja e tmerrshme, ndeshja dhe konflikti shkatërrimtar, rezultati i 

tyre është asgjësimi.  

I pesti është ky: shërbimi i tij tërheqës është për të nxitur epshin dhe 

dëshirat e nefsit dhe për të plotësuar qejfet e tekave dhe të dëshirave të 

ulëta, rezultati i tyre është shthurja e imoralitetit.  

Shenja e epshit dhe e dëshirave të ulëta është gjithmonë kjo: ato e 

transformojnë njeriun në një bishë, duke ia ndryshuar karakterin e tij; 

ato e shformojnë atë shpirtërisht, duke ia prishur humanizmin e tij. 

Në qoftë se shumica e këtyre njerëzve të qytetëruar do të nxirrnin 

jashtë të brendshmen e tyre,  ju do t‟i shikonit karakteret e tyre në 

formën e majmunëve dhe të dhelprave, të gjarpërinjve, të arinjve dhe të  

derrave.  

Po, imagjinata jote prek vetëm gëzofet e atyre kafshëve dhe lëkurat 

e njoma të tyre! Ja pra, me këtë dalin në shesh veprat e tyre! Vetëm 

Sheriati është balanca dhe ekuilibri në tokë... 
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Mëshira në sheriat vjen nga qiejt e Kur‟anit. Parimet e qytetërimit 

të Kur‟anit janë pozitivë. Rrota e tij e lumturisë rrotullohet mbi pesë 

parime pozitive.  

Pika e tij e mbështetjes është e vërteta në vend të forcës dhe shenja 

e vazhdueshme e së vërtetës është drejtësia dhe ekuilibri. Siguria e 

mirëqenia rezultojnë nga këto, dhe poshtërsia zhduket.  

Qëllimi i tij është virtyti në vend të interesit vetjak, shenja e virtytit 

është dashuria dhe tërheqja e ndërsjellë. Lumturia vjen nga këto, dhe 

armiqësia zhduket. 

Parimi i tij në jetë është bashkëpunimi në vend të konfliktit dhe të 

vrasjes, shenja e tij është uniteti dhe solidariteti me të cilat forcohet 

komuniteti.  

Shërbimi i tij merr formën e udhëzimit dhe të drejtimit në vend të 

epshit dhe të dëshirave të ulëta. Dhe shenja e udhëzimit është përparimi 

dhe begatia në mënyrë të përshtatshme me humanizmin; shpirti 

ndriçohet dhe plotësohet në mënyrën që ai e kërkon.  

Mënyra që ai unifikon e bashkon masat, zmbraps e dëbon racizmin 

dhe nacionalizmin negativ; ai vendos në vend të tyre lidhjet e fesë, 

lidhjet patriotike, lidhjet e klasave, dhe vëllazërinë e besimit. 

Shenja e këtyre lidhjeve janë vëllazëria e sinqertë, mirëqenia e 

përgjithshme dhe mbrojtja e përgjithshme në rast të çdo agresioni të 

jashtëm.  

Ju e keni kuptuar tani arsyen pse bota Islame iu shmang qytetërimit 

aktual dhe përse nuk e pranoi atë dhe muslimanët nuk u futën në të me 

dëshirën e tyre. Ky qytetërim aktual nuk u është përshtatur atyre, 

përveç kësaj ai u ka hedhur atyre prangat e tmerrshme të robërisë. 

Ndërsa ai duhet të ishte ilaç për njerëzimin, u bë helm. Ai i ka 

hedhur tetëdhjetë përqind të njerëzimit në varfëri e mjerim, me qëllim 

që të jetojnë dhjetë përqind të tyre në një lumturi të rreme. Sa për 

dhjetë përqindshin e mbetur, ata janë lënë në vështirësi midis këtyre 

dhe atyre. 



290                                         Krahasimi Midis Besimit Dhe Mosbesimit 
 

Përfitimet tregtare grumbullohen nga duart e pakicës despote, 

ndërsa lumturia e vërtetë është që t‟i bëjë të lumtur të gjithë, ose të 

paktën të bëhet shkak shpëtimi për shumicën.  

Kur‟ani i Gjithurtë i shpallur si mëshirë për të gjithë llojin njerëzor 

pranon vetëm një lloj qytetërimi i cili u jep lumturi të gjithëve ose 

shumicës.  

Ndërsa qytetërimi aktual i tanishëm i ka lëshuar pa frera pasionet 

dhe dëshirat e ulëta, tekat gjithashtu janë të lira; kjo është një liri 

shtazore.  

Pasionet dominojnë, tekat gjithashtu janë despotike, saqë ai i ka 

bërë nevojat jo të domosdoshme të domosdoshme dhe kështu është 

prishur rehatia e njerëzimit...  

Në qoftë se në jetën primitive njeriu kishte nevojë për katër gjëra, 

qytetërimi aktual e ka varfëruar atë dhe e ka bërë të ketë nevojë për 

njëqind gjëra, saqë punët hallall të ligjshme janë të pamjaftueshme për 

të përballuar shpenzimet; qytetërimi e ka shtyrë njerëzimin të përdorë 

mashtrimin dhe të zhytet në haram. Dhe prandaj u prishën bazat e 

moralit. 

Ai i dha pasuri e shkëlqim shoqërisë dhe njerëzimit, por e bëri 

individin të varfër dhe të pandershëm. ka dëshmues të shumtë për këtë:  

Ky qytetërim i lig i volli dhe i nxori përnjëherësh mizorinë e 

kombinuar, krimet, të gjitha padrejtësitë dhe tradhtitë e shekujve të 

mëparshëm, stomaku i tij akoma i çon të përzier.
1
 Qëndrimi ngurrues i 

botës Islame i larguar prej tij është edhe kuptimplotë edhe i 

rëndësishëm.  

Asaj i vjen neveri ta pranojë atë dhe ka vepruar me ftohtësi. Po, 

veçoria dalluese e dritës Hyjnore të Sheriatit të shquar është pavarësia 

dhe vetëmjaftueshmëria.  

Kjo veçori nuk lejon që mbi atë dritë udhëzuese të sundojë ideja 

materialiste e Romës -që është përfaqësuesja e shpirtit të këtij 

                                                 
1 Kjo do të thotë se ai do të vjell në mënyrë akoma më të fortë. Po, ai volli dhe nxori aq 

shumë me dy luftërat botërore, saqë i turbulloi dhe i ndoti me gjak faqet e ajrit, tokës dhe të 

detit.    
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qytetërimi-, as të shartohet me të, dhe as të kombinohet me të, dhe 

sheriati nuk do të jetë kurrë i varur nga ai qytetërim. Sheriati ka 

ushqyer mëshirën dhe dinjitetin e besimit në shpirtin e Islamit.  

Kur‟ani i shpjegimit të mrekullueshëm i ka marrë të vërtetat e 

Sheriatit në dorën e tij të ndritshme; çdo e vërtetë prej tyre është Shkopi 

i Musait në atë dorë të ndritshme. 

Në të ardhmen, ai qytetërim magjistar do të bie në sexhde para tij 

me respekt e habi... 

Tani vëreje këtë: Roma e lashtë dhe Greqia ishin dy mendjeholla 

gjeniale; binjake nga një prejardhje e vetme. Njërën nga ato e ka 

mposhtur imagjinata, dhe tjetra adhuron materializmin.  

Por ato të dyja kurrë nuk u kombinuan ashtu siç nuk kombinohet 

vaji me ujin. Secila prej atyre të dyjave mbrojti pavarësinë e saj, 

pavarësisht kalimit të kohës dhe pavarësisht përpjekjes së qytetërimit 

për t‟i kombinuar ato, dhe përpjekjes së krishterimit për atë, por askush 

nuk qe i suksesshëm për t‟i kombinuar. 

Të dyja ato ruajtën pavarësinë e tyre. Dhe tani sikur ato dy shpirtëra  

kanë ndryshuar trupat e tyre; kështu Gjermania u bë trupi i njërës nga 

ato të dyja dhe Franca u bë trupi i tjetrës.  

Ato përjetuan një lloj ritrupëzimi. O vëlla i përfytyruar! Koha ka 

treguar se ato dy binjake mendjeholla refuzojnë me egërsi çdo lëvizje 

për t‟u kombinuar; ato ende nuk janë pajtuar. Meqenëse ato janë 

binjake, ato janë dy shokë, vëllezër e miq në përparim; por ato e luftuan 

njëra-tjetrën dhe kurrë nuk bënë paqe. 

Atëherë si do të ishte e mundur që me burimin e tij të ndryshëm, me 

origjinën dhe me vendin e shfaqjes, udhëzimi i sheriatit që është në 

dritat e Kur‟anit, të pajtohej me filozofinë e Romës, shpirtin e 

qytetërimit modern dhe të bashkoheshin e kombinoheshin me të? 

Origjina e asaj filozofie dhe e këtij udhëzimi janë të ndryshme; 

udhëzimi zbriti nga qiejt, filozofia u shfaq nga toka. Udhëzimi është 

veprues në zemër dhe e vë mendjen në punë e në aktivitet.  
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Ndërsa filozofia vepron në mendje dhe turbullon pastërtinë e 

zemrës dhe e ngatërron atë. Udhëzimi e ndriçon shpirtin derisa farërat e 

tij të mbijnë e të lulëzojnë. Natyra e errët ndriçohet prej tij.  

Potencialet e tij për plotësim përparojnë befas; ai e bën nefsin fizik 

një shërbëtor të bindur e të shtruar; ai i jep njeriut të zellshëm një pamje 

engjëllore. 

 Sa për filozofinë, ajo shikon, para së gjithash, nefsin dhe trupin, ajo 

zhytet në natyrë, dhe e bën nefsin fizik një fushë të lërueshme; 

potencialet shtazore zhvillohen e lulëzojnë;  

Ajo e nënshtron shpirtin, i than farërat e tij dhe vendos në fytyrën e 

njeriut formën e shejtanit. Udhëzimi u jep lumturi të dy jetëve;  

Ai përhap dritë në këtë jetë dhe në tjetrën; ai e ngre lart njerëzimin. 

Ndërsa filozofi i verbër në një sy, si Dexhali,
2
 shikon vetëm sferën e 

kësaj jete; ai është materialist dhe e adhuron këtë botë. Ai i shndërron 

njerëzit në bisha.  

Po, filozofia e adhuron natyrën e shurdhët, ai i bindet forcës së 

verbër. Ndërsa udhëzimi e njeh artin e vetëdijshëm dhe e vlerëson 

fuqinë e gjithurtë. 

Filozofia lëshon një perde mosmirënjohjeje sipër tokës: Udhëzimi 

përhap dritën e falënderimeve. Për shkak të këtij misteri, filozofia është 

e verbër dhe e shurdhët, kurse udhëzimi është dëgjues e shikues. Në 

këndvështrimin e filozofisë, mirësitë sipër tokës janë plaçka pa pronar; 

ajo nxit dëshirën për të marrë me forcë e për t‟i plaçkitur ato me 

mosmirënjohje dhe t‟i rrëmbejë egërsisht prej natyrës. 

Në këndvështrimin e udhëzimit, mirësitë e shpërndara  mbi 

kraharorin e tokës dhe mbi faqen e universit janë frutat e mëshirës, ai 

shikon një dorë mëshirëmadhe nën çdo mirësi e cila e nxit njeriun për 

ta puthur atë dorë me falënderim e madhërim. 

Unë nuk mund të mohoj se ndodhen disa virtyte në qytetërim, por 

ato nuk janë as pronë e krishterimit, as shpikje e Evropës, ato nuk janë 

as produkti i këtij shekulli; ato janë pronë e përbashkët, të prodhuara 

nga lidhja e mendjeve dhe e ideve, nga ligjet e feve të shpallura, nga 

                                                 
2 Këtu është një aluzion i hollë 
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nevoja e bashkëlindur e njerëzimit dhe veçanërisht nga revolucioni 

Islamik i shkaktuar nga Sheriati i Muhammedit a.s.m.! Askush nuk 

mund të pretendojë pronësi mbi to. 

Ndërkaq udhëheqësi i asamblesë, në ëndërrën e vërtetë, bëri edhe 

një pyetje tjetër: 

O burri i këtij shekulli! Fatkeqësitë janë gjithmonë rezultati i 

tradhtisë dhe shkaku për shpërblim. Kaderi Hyjnor dha një goditje dhe 

lëshoi një vendim për këtë ummet. “Me cilën nga veprat tuaja ju lejuat 

për Vendimin Hyjnor dhe për Kaderin saqë vendimi Hyjnor zbriti mbi 

ju këtë fatkeqësi dhe ju dha ju një goditje?” 

Shkaku i zbritjes së fatkeqësive të përgjithshme është gabimi i 

shumicës së njerëzve. Unë thashë: Idetë e çudhëzuara të njerëzimit, 

kryeneçësia si e Nimrudit, mendjemadhësia si e Faraonit, u rritën e u 

zmadhuan në tokë deri sa arritën qiellin dhe prekën urtësinë e misterit 

të krijimit.  

Kjo shkaktoi që të bien nga qiejt e lartë gjëra që u ngjasojnë 

murtajës, stuhisë, fatkeqësive dhe katastrofave... ato janë lufta e 

tanishme botërore, ku Zoti xh.sh. zbriti një goditje qiellore të 

përgjithshme mbi mizorët e pamëshirshëm dhe madje mbi të gjithë 

njerëzimin. 

 Sepse shkaku i përbashkët që përfshin të gjithë njerëzimin, ishin 

idetë çudhëzuese që burojnë nga materializmi, nga liria shtazarake dhe 

nga tirania e dëshirave të ulëta... 

Ndërsa shkaku që na referohet neve është: Lënia jonë pas dore e 

shtyllave të Islamit dhe braktisja e farzeve; sepse Krijuesi ynë kërkoi 

nga ne një orë të vetme kohe prej njëzet e katër orëve në çdo ditë;  

Ai e kërkoi atë për hirin tonë për kryerjen e pesë namazeve të 

detyruara dhe e urdhëroi këtë. Por nga përtacia jonë ne i braktisëm ato, 

i lamë ato pas dore, për shkak të pakujdesisë sonë. Prandaj morëm 

ndëshkimin e mëposhtëm: 

Ai na bëri ne të kryejmë faljet e një lloji, në këto pesë vitet me një 

stërvitje e me një mundim të vazhdueshëm njëzet e katër orësh, duke na 

shtyrë për këtë e duke luftuar.  
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Ai gjithashtu kërkoi nga ne të agjërojmë një muaj në një vit si 

mëshirë për shpirtërat tonë. Por neve na erdhi keq për nefset tonë, 

kështu si shlyerje e fajeve tona, Ai na detyroi neve të agjërojmë për 

pesë vite. 

Si zeqat, Krijuesi na kërkoi ose një të dyzetën ose një të dhjetën e 

pasurisë të cilën Ai na e pati dhënë ne, por nga kopracia ne bëmë 

padrejtësi: ne e përzimë haramin me pasurinë tonë dhe nuk e dhamë atë 

me dëshirë.  

Dhe Ai na detyroi të japim një zeqat të grumbulluar. Dhe na shpëtoi 

ne nga harami. Vepra iu përshtat dënimit dhe dënimi iu përshtat veprës. 

Punët e mira janë dy llojesh:  

Njëra nga ato është pozitive dhe e vullnetshme, tjetra është negative 

dhe e detyruar. 

Të gjitha dhimbjet dhe fatkeqësitë janë punë të mira, por negative 

dhe të detyruara, ashtu siç erdhi në hadithin sherif në të cilin na jepet 

neve ngushëllim.  

Prandaj ky komb gjynahqar u pastrua dhe mori avdes me gjakun e 

tij; dhe u pendua aktivisht. Si një shpërblim i menjëhershëm, katër 

milion njerëz, një e pesta e këtij kombi Osman, u ngrit në shkallën e 

shenjtërisë. Unë u dhashë atyre rangun e martirizimit dhe të 

muxhahidëve. 

Dhe kjo  ishte një shlyerje e mëkateve. Asambleja e lartë e botës së 

shëmbëllesës i vlerësoi këto fjalë.  

Unë papritmas u zgjova; madje unë fjeta përsëri me zgjimin, sepse 

unë mendoj se gjendja i zgjuar është një ëndërr dhe ëndërra është një 

lloj zgjimi. 

 Said Nursi këtu, është përfaqësuesi i këtij shekulli atje... 

* * * 
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Të Gjitha Dhimbjet E Vërteta Janë Në Çudhëzim, Dhe 

Të Gjitha Kënaqësitë E Vërteta Janë Në Iman. Një E 

Vërtetë Më E Madhe E Zbukuruar Me Veshjen E 

Imagjinatës. 

O bashkudhëtar i matur! Në qoftë se dëshiron, o i dashur, të shikosh 

ndryshimin e qartë midis “rrugës së drejtë”, asaj rruge të ndritshme, 

dhe midis rrugës së errët të “...atyre që merituan zemërimin Tënd ” dhe 

“të atyre të cilët humbën,” eja, merre fantazinë tënde dhe hipi 

imagjinatës tënde; së bashku ne do të shkojmë tek errësira e 

mosekzistencës. Ne do ta vizitojmë atë varrezë të madhe, atë qytet të 

mbushur me të vdekur.  

I Gjithëfuqishmi i parapërjetshëm na nxori nga ato errësira me 

Dorën e Fuqisë së Tij dhe na bëri të hipim tek kjo ekzistencë, dhe na 

dërgoi tek kjo botë, tek ky qytet pa kënaqësi.  

Tani ne kemi ardhur tek Bota e ekzistencës, tek kjo shkretëtirë e 

frikshme. Sytë tonë janë hapur, dhe ne i shikuam të gjashtë drejtimet. 

Së pari, ne shikojmë përpara nesh duke kërkuar mirësi, por vuajtjet 

dhe dhimbjet na sulmojnë si armiq, frikësohemi nga ato dhe tërhiqemi 

prapa. 

Pastaj shikuam nga e majta dhe nga e djathta duke kërkuar ndihmë 

tek elementet natyrale. Por ne i pamë zemrat e tyre të ishin të ashpra e 

pa mëshirë.  

Ato kërcëllojnë dhëmbët e tyre, duke na vështruar me inat. Ato nuk 

dëgjojnë as lutje as ankesa. Si njerëz të rrethuar pa çajre, ne me 

dëshpërim i ngritëm lart shikimet tona.  

Duke kërkuar ndihmë, ne hodhëm vështrimin tek trupat qiellorë, 

por ato na kërcënuan në mënyrë të  frikshme. Sikur secila të ishte një 

bombë duke qenë lëshuar nga vendbanimet e tyre, ato ecin shumë 

shpejt nëpër hapësirë, por pa u përplasur dhe pa bllokuar rrugën e 

njëra-tjetrës.  
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Në qoftë se rastësisht njëra e ngatërron rrugën e saj, kjo botë e 

dukshme do të shpërthente e do të bëhej copash, ruajna Zot! Dhe ajo 

është e lidhur tek rastësia; asnjë e mirë nuk mund të vijë prej saj.  

Të dëshpëruar ne e kthyem shikimin tonë prej këtij drejtimi, dhe 

ramë në një habi të dhimbshme. Ne i ulëm kokat tona duke i fshehur në 

kraharorët tonë; ne po shqyrtojmë dhe po studiojmë vetveten tonë. 

Tani ne dëgjojmë britmat e nevojat e panumërta që vijnë nga nefset 

tona të mjera. Shfaqen vajtimet e mijëra kërkesave e dëshirave.  

Ndërsa duke pritur ngushëllim, ne morën frikësim. As një e mirë 

nuk vjen nga kjo anë, dhe duke kërkuar strehim, ne i shikuam 

ndërgjegjjet tona; ne vështruam brenda për të gjetur ndonjë zgjidhje. 

Por, ah medet! Ne nuk mundemi përsëri të gjejmë asnjë ilaç; ne 

duhet ta ndihmojmë ndërgjegjjen, sepse në të gjenden mijëra shpresa, 

emocione të trazuara, dhe dëshira të tërbuara të shpërndara gjithandej 

universit. Ne dridhemi nga të gjitha ato, ne nuk mund të japim ndihmë. 

Ato shpresa të ngjeshura e të grumbulluara tek njeriu dhe të shtrira 

nga parapërjetësia nga njëra anë dhe për tek paspërjetësia nga ana 

tjetër, kanë një gjërësi të tillë, sa që sikur ato të gëlltisin të gjithë botën, 

përsëri ndërgjegjja nuk do të ishte e ngopur. 

Dhe kështu, ngado që ne i kthyem fytyrat tona, ne hasëm fatkeqësi. 

Sepse rrugët e “atyre që merituan zemërimin Tënd” dhe “të atyre të 

cilët humbën” janë kështu. Rastësia dhe çudhëzimi e kanë rrethuar atë 

rrugë. 

Ne e ndoqëm atë dhe ramë në gjendjen e tanishme. Madje edhe 

tani, ne përkohësisht e harruam fillimin dhe fundin e saj, Krijuesin dhe 

ringjalljen. Kjo është më e tmerrshme për shpirtin se sa Ferri dhe djeg 

më shumë se sa ai. Dhe ne nuk gjetëm nga ato gjashtë drejtime veçse 

një gjendje të përbërë nga frika e madhe, habia, pafuqia, shqetësimi, 

droja, bonjakëria dhe dëshpërimi, sa që ajo na torturoi ndërgjegjen 

tonë. 

Tani ne do të formojmë një front kundër secilit prej atyre 

drejtimeve dhe do të përpiqemi që t‟i zmbrapsim.  
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Së pari, ne do të përdorim fuqinë tonë, por, medet, ne jemi të 

pafuqishëm, të dobët. 

Së dyti, ne u adresohemi personave tonë për të heshtur nevojat e 

nefsit. Por, medet! Ne shikojmë se ato vajtojnë pa pushim.  

Së treti, ne thërrasim e bërtasim për ndihmë duke kërkuar një 

shpëtimtar, por askush nuk dëgjon dhe nuk përgjigjet. Ne e supozojmë 

çdo gjë të jetë armiqësore dhe e huaj. Asgjë nuk na ngushëllon zemrat 

tona; asgjë nuk jep një sens sigurie, apo një kënaqësi të vërtetë. 

Së katërti, sa më shumë që ne të shikojmë tek trupat qiellorë, aq 

më shumë ato na mbushin me frikë, duke mposhtur ndërgjegjjen, duke 

e ftohur atë, duke e torturuar mendjen dhe duke e mbushur me iluzione. 

O vëlla! Kjo është rruga e çudhëzimit. Ajo është natyra e saj. Në të 

ne përjetuam të gjithë errësirën e mosbesimit. Eja tani, o vëllai im, ne 

do të kthehemi përsëri tek ajo mosekzistencë.  

Pastaj ne përsëri do të kthehemi prej saj. Këtë herë rruga jonë është 

“Rruga e drejtë”, rruga e besimit. Udhëzuesi ynë dhe prijësi janë 

përkujdesja Hyjnore dhe Kur‟ani – i cili na bëri të ecim nëpër periudha 

e nivele... 

Po, mëshira e Sulltanit të parapërjetshëm dhe përkujdesja e Tij e 

deshi  ekzistencën tonë, fuqia e Tij na nxori neve nga mosekzistenca, 

dhe nga mirësia e Tij Ai na bëri të  hipim mbi ligjin e vullnetit të Tij, 

duke na plotësuar periudhë pas periudhe, dhe na solli neve.  

Pastaj Ai me mëshirë na veshi një mantel ekzistence, na dhuroi 

amanetin dhe rangun e amanetit; shenja e kësaj është duaja dhe 

namazet e detyruara.  

Të gjitha fazat dhe periudhat janë vendqëndrime në rrugën tonë të 

gjatë. Për ta bërë rrugën tonë të lehtë, Kaderi Hyjnor lëshoi një dekret 

dhe e ngjiti atë tek hallet tona. 

Kudo që të vijmë si mysafirë dhe me cilindo grup, ne jemi të 

mirëpritur në një mënyrë vërtet vëllazërore. Ne u japim atyre nga ajo që 

ne kemi dhe marrim nga pasuritë e tyre...  
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Kështu zhvillohet tregtia në dashuri e në harmoni. Ato na ushqejnë, 

na zbukurojnë me dhurata dhe pastaj na përcjellin në rrugën tonë. Tani 

më në fund ne kemi ardhur tek dera e dynjasë. Ne dëgjojmë zëra. 

Shiko, u futëm në tokë. E vumë këmbën në botën e dukshme, në 

ekspozitën e të Gjithëmëshirshmit, në banesën e bujshme të njeriut. 

Ne nuk dimë asgjë fare, udhëzuesi ynë dhe prijësi ynë është vetëm 

dëshira e të Gjithëmëshirshmit dhe përfaqësuesi i udhëzimit tonë, janë 

sytë tonë të butë. 

Ne i hapim sytë dhe shikojmë përreth. A të kujtohet ardhja jonë e 

mëparshme këtu? Ne ishim të huaj, jetimë. Armiqtë tanë ishin të 

shumtë. Ne nuk e njihnim mbrojtësin tonë. Tani me dritën e besimit, ne 

kemi një shtyllë të fortë, një pikë mbështetjeje, i cili i zmbraps armiqtë.  

Në të vërtetë, besimi në Zotin xh.sh. është drita e jetëve tona, është 

drita e shpirtërave tonë dhe shpirti i shpirtërave tonë. Tani zemrat tona 

janë të lehtësuara,  ne i shpërfillim armiqtë tonë, madje ne nuk i njohim 

ata.  

Kur në udhëtimin tonë të parë ne u futëm tek ndërgjegjjet tona, ne 

dëgjuam britma të panumërta, vajtime dhe ankesa. Për shkak të tyre ne 

u mposhtëm nga fatkeqësia sepse shpresat tona dhe dëshirat, kapaciteti 

dhe shqiset dëshirojnë gjithmonë përjetësi. Por ne nuk e dinim se si t‟i 

ngopnim ato. Kështu padija ishte nga ne, ndërsa britmat ishin prej tyre.  

Ndërsa tani, të gjitha lavdërimet i takojnë Zotit xh.sh., këtë herë ne 

e kemi gjetur „Pikën e mbështetjes‟ e cila gjithmonë u jep jetë aftësive 

tona të brendshme dhe shpresave, ajo i bën ato të fluturojnë për në 

përjetësi.  

Aftësia jonë e brendshme u tregon atyre rrugën për tek ajo pikë dhe 

kërkon ndihmë, pi ujin e jetës prej saj dhe vrapon drejt plotësimit të saj 

nëpërmjet asaj pike mbështetje e cila inkurajon në mënyrë simbolike 

drejt përjetësisë? 

Poli i dytë i besimit është besimi në Ringjalljen e të vdekurve. 

Lumturia e përjetshme është margaritari i atij sedefi. Prova e besimit 

është Kur‟ani dhe ndërgjegjja, ai mister njerëzor.  
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Tani ngrije kokën tënde dhe hidhe vështrimin tek universi. Dhe fol 

me të. Ai u shfaq shumë i tmerrshëm në rrugën tonë të parë. Ndërsa 

tani ai po na buzëqesh, dhe përphap gëzim e sihariqe në çdo anë. 

A nuk e shikon se sytë tonë janë bërë si bleta? Ato fluturojnë 

gjithandej në kopshtin e universit, përreth bollëkut të luleve, çdo lule u 

ofron atyre një draft të këndshëm. Gjithashtu çdo lule jep ngushëllim, 

dashuri dhe një ndjenjë familjariteti.  

Ato gjithashtu japin e marrin, bëjnë dëshmi, ato e bëjnë mjaltin të 

rrjedhë nga mjalti. Dhe në çdo qoshe ka dashuri e harmoni.  

Sa herë që shikimet tona binin mbi lëvizjet e trupave qiellorë, të 

yjeve dhe të diejve, ato tregonin urtësinë e Krijuesit, mënyrën e 

instruktimit të Tij dhe manifestimin e mëshirës së Tij, duke i bërë ato të 

fluturojnë.  

Është sikur dielli të fliste me ne, duke thënë: “O vëllezërit e mi! 

Mos u frikësoni dhe mos u tronditni! Ju jeni të mirëpritur, sa mirë që 

keni ardhur! Ky vendbanim është i juaji, unë jam thjesht një mbajtës 

qirinjsh. Unë jam si ju, por një shërbëtor i pastër, i bindur dhe jo 

kryengritës.  

Nga mëshira e Tij e plotë, i Adhuruari i përjetshëm i vetëm më ka 

nënshtruar mua me qëllim që unë t‟ju shërbej ju me dritën time. Drita 

dhe nxehtësia janë nga unë, duaja dhe faljet janë nga ju!” 

Tani shiko tek Hëna! Edhe yjet edhe detet; secili thotë me gjuhën e 

vet? “Mirëseerdhe!” Sa mirë që keni ardhur! A nuk na njihni?” 

Vështro nëpërmjet misterit të bashkëpunimit, dhe dëgjo nëpërmjet 

shenjave të rregullit. Secili thotë: ne jemi të gjithë shërbëtorë, pasqyrat  

e mëshirës së të Gjithëmëshirshmit; mos u shqetësoni dhe mos u 

tronditni prej nesh! “ 

Mos u frikësoni dhe mos jini skeptikë tek krisma e tërmeteve dhe 

tek klithmat e ngjarjeve, sepse brenda tyre janë gjëmimi i recitimeve, 

zhurma e lavdërimeve dhe burbuja e duave dhe e përgjërimeve.  

I Gjithëlavdishmi Hirplotë i Cili na dërgoi për tek ju i ka frerat e 

tyre në Dorën e Tij, syri i besimit lexon në faqet e tyre shenjat e 

mëshirës; secila i shpall ato.” 
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O besimtar me zemër të zgjuar! Le të pushojnë pak sytë tonë; ne do 

t‟ia dorëzojmë veshët tonë dorës së bekuar të Imanit në vend të tyre. Ne 

do t‟i dërgojmë ato tek dynjaja për të dëgjuar refrenet e saj të 

këndshme.  

Qarjet e përgjithshme dhe vajtimet e vdekjes që ne i imagjinuam në 

rrugën  tonë të parë, tani ato janë zërat e namazet e dhikrit në këtë rrugë 

dhe tesbihate, lavdërime e falënderime. Dëgjoje zhurmën e erërave.. 

cicërimin e zogjve.. kërcitjen e shiut.. llokaçitjet e deteve.. krismën e 

rrufesë.. kërcitjen e gurëve.. të gjitha këto janë refrene kuptimplote.. 

Zhurma e ajrit.. zëri i rrufesë.. dhe meloditë e valëve.. të gjitha janë 

recitime të larta për të Madhërishmin. Kënga e shirave, cicërimat e 

zogjve janë të gjitha lavdërimet e mëshirës dhe aluzionet e realitetit. 

Tingujt e gjërave janë zërat e ekzistencës. “Edhe unë ekzistoj”, ato 

thonë. Universi 

 si i heshtur papritmas gjen zë, thërret: “Mos na pandeh neve të 

pajetë, o njeri llomotitës!” 

Zogjt nisin të këndojnë me gojët e tyre të vockëla dhe me zërat e 

tyre të ndryshëm, ato i brohorasin zbrijtes së mëshirës së dhuruar, 

mirësive Hyjnore dhe shpallin falënderimet e tyre.  

Në mënyrë të nënkuptuar ato thonë: “O qëniet e universit, o 

vëllezërit e mi! Sa e mirë është gjendja jonë! Ne ushqehemi me mëshirë 

e dhembshuri, ne jemi të kënaqur me rrethanat mbi të cilat ndodhemi.” 

Me sqepat e tyre të hollë, ato përhapin këngët e tyre në atmosferë. 

Në tërësinë e tij, universi është një orkestër e lartë; nëpërmjet dritës 

së besimit, dëgjohen recitimet dhe lavdërimet e tij. Sepse urtësia e tij e 

refuzon ekzistencën e rastësisë, rregulli  i tij e zmbraps atë; ato një zëri 

i largojnë dyshimet. 

O bashkudhëtar! Tani ne po e lëmë këtë botë të shëmbëllesave, 

duke u larguar nga imagjinata dhe nga fantazia.  

Ne do të qëndrojmë tek pragu i mendjes dhe të hyjmë në fushën e 

saj, me qëllim që t‟i peshojmë çështjet me peshën e saj dhe kështu të 

dallojmë rrugët e ndryshme.  
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Rruga jonë e parë, plot dhimbje, ajo e “atyre që merituan 

zemërimin Tënd” dhe “e atyre të cilët humbën” i shkakton ndërgjegjjes 

një torturë të rëndë dhe një dhimbje të madhe. Ndërgjegjja e tregoi 

këtë; ne u kthyem përmbys nga ndërgjegjja. 

Ne duhet të shpëtojmë nga ajo, ne kemi nevojë që dhimbja të 

fashitet e të qetësohet, ose të mpihet; ne nuk mund ta durojmë atë 

ndryshe; asnjë nuk i dëgjon britmat për ndihmë.  

Udhëzimi është shërues, por fantazitë i bllokojnë ndjenjat. Ato 

kërkojnë ngushëllim, kërkojnë pakujdesi të shtirur, të rreme, kërkojnë 

preokupim, kërkojnë zbavitje duke i magjepsur dëshirat. 

 Atëherë kjo mund ta mashtrojë ndërgjegjen dhe ta vërë shpirtin në 

gjum me qëllim që ata të mos ndiejnë dhimbje.  

Përndryshe ajo vuajtje e dhimbshme e djeg ndërgjegjen; dhimbja 

është e padurueshme, dëshpërimi nuk mund të përballohet. 

Kjo do të thotë: sa herë që largohet ndërgjegjja nga rruga e drejtë, 

në të njëjtën shkallë ajo preket nga ajo gjendje, duke e bërë ndërgjegjen 

të bërtasë. Brenda çdo kënaqësie është një dhimbje, një pasojë.  

Kjo do të thotë se qytetërimi vezullues i cili është i kombinuar me 

epshet, me fantazitë, me dëfrimet dhe me shthurje morale, është një 

panace -bar- mashtrues për dëshpërimin e tmerrshëm që buron nga 

çudhëzimi, është një narkotik helmues. 

 O shok i dashur! Në rrugën tonë të dytë, në atë rrugë të mbushur 

me dritë, ne përjetuam një gjendje rehatie e qetësie në të cilën jeta u bë 

një burim kënaqësie, dhimbjet u bënë gëzime. 

Kështu ne i njohëm ato, shpirti në të gjen qetësi sipas fuqisë së 

imanit – dhe trupi gjen kënaqësi me kënaqësinë e shpirtit, shpirti merr 

kënaqësi nëpërmjet ndërgjegjjes. 

Një kënaqësi e menjëhershme ndjehet në ndërgjegjje; një parajsë 

shpirtërore është e pranishme në zemër. Mendimi për të është ta hapësh 

atë.  

Ndërsa ndërgjegjja është ajo e cila e shfaq atë. Tani aq sa të jetë 

zemra e zgjuar, dhe aq sa nxitet ndërgjegjja dhe vetëdija e shpirtit, aq 
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shtohet ëndja dhe kënaqësia, zjarri shndërrohet në dritë dhe dimri i saj 

në verë. 

Dhe kështu dyert e Parajsës hapen në ndërgjegje, dynjaja bëhet si 

një Parajsë e gjërë. Brenda saj shpirtërat tonë fluturojnë, duke u ngritur 

si balona, duke u lutur e duke u falur. 

O shoku im i dashur bashkudhëtar! Lamtumirë për tani. Le të bëjmë 

një lutje së bashku, atëherë ne do të ndahemi për t‟u takuar përsëri! 

 

O Zot! Na drejto në rrugën e drejtë.  Amin! 

* * * 

 


