
59 
 

 

FJALA E DYMBËDHJETË 
 

  

Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti.  

“Dhe atij të cilit i është dhënë urtësia, vërtet që i është dhuruar mirësi e 
madhe.”1 

 

 PARIMI I DYTË: Një krahasim midis edukimit moral që 

urtësia e Kur‟anit i gjithurtë i jep jetës personale dhe çfarë mësimi jep 

urtësia e filozofisë:  
 

Studenti i sinqertë i filozofisë është një “faraon”, por ai është një 

faraon i përbuzur, pasi ai adhuron gjënë më të ulët për hir të dobisë së 

tij; dhe ai merr si Zotin e tij çdo gjë prej të cilës ai përfiton. Pastaj ai 

student i pafe është „kryeneç e i pabindur”, por ai është një kryeneç i 

mjerë që pranon poshtërimin më të pafund për hir të një kënaqësie; dhe 

ai është një kokëfortë i ulur, pasi poshtërohet dhe u nënshtrohet 

individëve si shejt-anë, duke u puthur këmbët atyre, për hir të disa 

dobive të ulëta. Ai student i pa fe është “mendjemadh e despot”, por 

meqenëse nuk mund të gjejë asnjë pikë mbështetjeje në zemrën e tij, ai 

është mburravec i pafuqishëm. Është “egoist e vetëdashës” që nuk sheh 

veçse veten e tij. Kështu, qëllimi dhe përpjekja e tij është vetëm të 

kënaqë dëshirat e tij shtazore; është një “egoist tinëzar” që i kërkon 

interesat e tij personale brenda interesave kombëtare.  

 

Ndërsa studenti i sinqertë i urtësisë së Kur’anit është një 

shërbëtor, por ai nuk përulet për të adhuruar as më të madhen e 

krijesave; ai është një rob i vlerësuar i cili nuk e merr as parajsën, atë 

                                                 
1 Kur‟an, 2:269 
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mirësi të madhe, si qëllimin e adhurimit të tij. Prandaj ai është një 

student modest, i drejtë dhe i butë, por ai nuk e ul dhe nuk e poshtëron 

vetveten përpara ndonjë gjëje përveç Krijuesit të tij dhe nuk vepron 

veçse brenda kënaqësisë së Tij. Pastaj ai është i varfër dhe i dobët dhe e 

njeh varfërinë dhe dobësinë e tij, por ai është i vetëmjaftueshëm për 

shkak të pasurisë në të cilën Zoti i tij Gjithëbujar ka depozituar për të 

në botën tjetër; ai është i fuqishëm sepse mbështetet tek Fuqia e pafund 

e Krijuesit të tij. Dhe ai vepron e lufton vetëm për hir të Zotit, për 

kënaqësinë e Zotit dhe për virtytet.  

Kështu, edukimi që na japin dy urtësitë mund të kuptohet nga 

krahasimi i dy studentëve.  

 

 PARIMI I TRETË: Edukimi që urtësia e filozofisë dhe urtësia 

e Kur‟anit i japin jetës së shoqërisë njerëzore, është ky:  
 

Urtësia e Filozofisë; pranon “forcën” si pikë mbështetje në jetën 

shoqërore humane. Dhe ajo synon “përfitimin” në çdo gjë, dhe merr 

“konfliktin” si parim të jetës së tij. Ai e konsideron lidhjen midis 

komuniteteve të jetë “racizmi dhe nacionalizmi negativ”, ndërsa 

qëllimi i saj dhe frutat, është të sigurojë disa “argëtime” për të kënaqur 

dëshirat e nefsit dhe nevojat në rritje të njeriut. Por dihet se treguesi i 

“forcës” është “agresioni.” Dhe meqenëse “përfitimet” nuk janë të 

mjaftueshme për t‟iu përgjigjur çdo nevoje, shenja e tyre është se 

gjithësecili grindet e shtyn me bërryla të tjerët. Treguesi i parimit të 

“konfliktit” është “grindja”, dhe treguesi i “racizmit” është “agresioni” 

meqë ai ngre krye dhe ushqehet duke gllabëruar të tjerët. Kështu, për 

shkak të kësaj urtësie, njerëzimit i është plaçkitur dhe mohuar lumturia. 

 

Sa për urtësinë e Kur’anit; ajo merr si pikë mbështetje “të 

vërtetën” në vend të “forcës”; dhe në vend të “përfitimeve” merr si 

synim e qëllim “kënaqësinë e Zotit xh.sh. dhe virtytet.” Ai e 

konsideron themelore në jetë “parimin e bashkëpunimit të ndërsjelltë” 

në vend të parimit të “konfliktit.” Ai në lidhje me “komunitetet” pranon 

“lidhjet e fesë, të llojit dhe të atdheut” në vend të “racizmit dhe 

nacionalizmit.” Qëllimet e tij janë të vendosë pengesa përpara sulmeve 

të paligjshme të dëshirave të ulëta të nefsit dhe për të nxitur shpirtin për 

tek çështjet e larta, për të kënaqur ndjenjat e larta e për t‟i kurajuar ato 
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drejt plotë-simeve njerëzore, dhe që ta bëjë atë një qënie të vërtetë 

njerëzore... 

Sa për të vërtetën, treguesi i saj është “përputhja e mendimit”. 

Treguesi i virtytit është “mbështetja e ndërsjelltë”; treguesi i bashkë-

punimit reciprok është “nxitimi për të ndihmuar njëri tjetrin.” Treguesi 

i fesë është “vëllazëria dhe mbështetja e njëri tjetrit.” Rezultati i 

kontrollit dhe i pengimit të nefsit urdhërues për të liga është lënia e lirë 

e shpirtit, dhe nxitja e tij drejt plotësimit është “lumturia në këtë botë 

dhe në tjetrën”... 

  

* * * 


