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NJË PIKË  
Prej Oqeanit -të Provave- të Unitetit Hyjnor 

 

 

Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit. 

I gjithë lavdërimi qoftë për Allahun dhe bekimet qofshin mbi profetin e Tij. 

[Kjo trajtesë përbëhet nga një parathënie, katër kapituj dhe një përfundim.]  

 

Parathënie 
Mësoje, o shok! Unë kam përfituar gjatë dyzet viteve në udhëtimin 

e jetës dhe tridhjetë vite në rrugën e dijes –kam mësuar katër fjalë ose 
fraza dhe katër fjali. Secila prej tyre është një rregull i përgjithshëm. 
Frazat janë: qënia, si një shkronjë, një shenjë prej të tërës ose duke 
treguar të tjerat, si një fjalë, duke treguar ose duke përfaqësuar 
vetveten; qëllimin dhe këndvështrimin.1  

Domethënë, ne duhet ta shikojmë çdo gjë, përveç Allahut, jo për 
llogari të vetvetes por për llogari të Allahut të Gjithëfuqishëm. Ta 
shohësh universin për llogari të vetvetes ose të shkaqeve materiale 
																																																													

1 Në arabisht “shkronjë” do të thotë një gjë duke treguar kuptimet e të tjerëve, 
dhe jo vetveten. Sa për “fjalën” ajo është një gjë që tregon vetveten në kuptim. Të 
shikuarit e diçkaje nga këndvështrimi i asaj që tregon një shkronjë ose për llogari të 
Krijuesit do të thotë ta shikosh atë si një ‘pasqyrë’ duke reflektuar Emrat dhe 
Atributet e Allahut të manifestuara në të. (Përkthyesi). 
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është gabim. Çdo gjë ka dy aspekte: njëri është duke treguar Krijuesin 
dhe aspekti tjetër duke treguar krijesën. Çdo qënie e krijuar duhet të 
shihet në lidhje me aspektin e parë. Domethënë, lidhur me qënien e saj 
një shenjë e Krijuesit të Gjithëfuqishëm. Për shembull, çdo mirësi ose 
bekim duhet të shoqërohet me dhuratën Hyjnore ose me aktin Hyjnor të 
të dhuruarit mirësi dhe mjetet dhe shkaqet duhet të bëhen ose të shihen 
si ‘pasqyra’ duke reflektuar administrimet e Fuqisë Hyjnore. 

Gjithashtu, qëllimi dhe këndvështrimi ndryshojnë natyrën e gjërave 
dhe ashtu si elikziri që e kthen dheun në flori, qëllimi i mirë dhe 
këndvështrimi i saktë i ndryshojnë aktet e këqija në akte të mira. 
Gjithashtu, nijeti –qëllimi– i bën aktet tona të zakonshme të përditshme 
në akte adhurimi. Nëpërmjet këndvështrimit shkencat bëhen mjete për 
fitimin e njohjes rreth Allahut. Në qoftë se zbulimet e shkencës 
shikohen për llogari të ose nga këndvështrimi i shkaqeve materiale dhe 
si mjete, ato bëhen mjeti i injorancës. Në qoftë se, në të kundërtën, ato 
shikohen për llogari të Allahut, atëherë ato japin njohuri rreth Allahut.  

Sa për katër fjalitë që unë i kam mësuar gjatë jetës sime, ato janë 
siç vijojnë: 

E para:  Unë nuk jam as pronar dhe as pronari i 
vetes sime. Pronari, pronë e të Cilit unë jam, është Pronari i të gjithë 
krijimit, Zoti i madhështisë e i mirëbërësisë. Unë e supozoj veten time 
si vetëpronar me qëllim që të mund të kuptoj Atributet e Pronarit tim 
nëpërmjet krahasimit. Nëpërmjet kufizimeve të mia (në fuqi, në 
atribute, në kapacitete etj.) unë kuptoj të Vetmin Absolut, të 

Pafundmin. ُفَج%اَء الص#ب%اح) و%ان0طَفَأَ الْم2ص0ب%اح) الْم)ت%خ%ي#ل  “Kur dielli lind dhe 

mëngjesi vjen, yjet perëndojnë...” 

E dyta:  Vdekja është e pashmangshme.  Kjo jetë e ky 
trup nuk mund të jenë baza mbi të cilat të ndërtohej kjo botë e madhe. 
Të bëra prej gjërave të ndryshme si mishi, gjaku dhe kockat, të cilat 
janë të prirura të dekompozohen e shpërbëhen në ndonjë kohë, jeta dhe 
trupi nuk janë të përjetshëm. Atëherë, si mundet një pallat aq i madh sa 
bota të jetë i ndërtuar me dëshirat e fantazitë mbi një themel të palidhur 
dhe mbi shtylla të kalbura? 
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E treta:   Zoti im është Një. Të gjitha llojet e lumturisë 
për gjithësecilin do të mund të kishin gjasa vetëm nëpëmjet nënshtrimit 
ndaj një Zoti. Ose ndryshe, gjithësecilit do t’i nevojiteshin aq shumë 
zotra kundërshtues, aq sa qëniet objektive në univers. Sepse njeriut, për 
shkak të natyrës së tij gjithëpërfshirëse, i nevojiten pothuajse të gjitha 
gjërat dhe ai ka lidhje me secilën. Me vetëdije apo pa vetëdije, njeriu 
emocionohet e preket nga të gjitha ato gjëra ose vuan për shkak të tyre. 
Kjo është një gjendje e skëterrshme për të. Ndërsa njohja dhe pranimi i 
një Zoti të Vetëm, para Dorës dhe Fuqisë së të Cilit të gjithë ata zotra të 
supozuar ose të hamendësuar janë veçse një perde e hollë, është një 
gjendje parajse në dynja. 

E katërta:  Egoja njerëzore është një pikë e zezë; një pikë –
njësi krahasimi për të njohur e pranuar Zotin xh.sh– egoja është një 
pikë matëse rreth kokës së të cilës janë mbështjellur e ndërthurur fijet e 
një mjeshtërie të vetëdijshme artistike. Ajo tregon se Pronari i saj është 
më afër asaj se sa ajo me vetveten.  

Këto fjali do të shpjegohen në fundin e kapitullit të parë.  
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KAPITULLI I PARË 
Kjo është rreth pranimit të besimit:  

 La ilahe il–lallah, Nuk Ka zot tjetër përveç Allahut. 

 

 

Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit.  

Të gjitha lavdërimet qofshin për Allahun, Zotin e të gjitha botëve, 
dhe paqja dhe bekimet qofshin mbi prijësin e profetëve, dhe mbi 
Ehlibejtin –familjen e tij– dhe mbi sahabët.  

Le të dëshmojnë të gjithë dëshmitarët e të Dëshmuarit se unë 
dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, për domosdoshmërinë e 
ekzistencës së të Cilit dhe për Atributet e Tij të plota, dhe gjithashtu për 
Njësinë e të Cilit, Unitetin, veçantinë dhe për qënien e Tij i Vetmi i 
Kërkuari përjetësisht, vërtetojnë në mënyrë vendimtare argumentet e 
mëposhtëm:  

Pikë së pari, dëshmitari i vërtetë, vërtetësia e të cilit është 
konfirmuar unanimisht, dhe prova folëse e verifikuar është prijësi i 
profetëve dhe i mesazhierëve dhe udhëheqësi i të gjithë evlijave dhe i 
dijetarëve të devotshëm. Ai mban kuptimin e konfirmimit të 
ekzistencës dhe Unitetit të Allahut, dhe konsensusin e të gjithë 
profetëve dhe mesazhierëve dhe atë të të gjithë evlijave dhe dijetarëve 
të saktë. Ai ka shenja të qarta (për të dëshmuar profetësinë e tij) dhe 
mrekulli të shumta të konfirmuara unanimisht dhe të transmetuara nga 
sahabët dhe gjeneratat vijuese dhe autoritetet e besueshme. Ai ka 
virtyte të larta e të lavdërueshme dhe morale të përsosura të 
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admirueshme. Ai është qendra mbi të cilin përqëndrohet shpallja 
Hyjnore, dhe udhëtari në botërat e së padukshmes, i cili ka parë 
shpirtërat dhe ka biseduar me engjëjt. Ai është udhëzuesi i njerëzimit 
dhe i xhindëve dhe nëpërmjet personit të tij duke demonstruar se ai 
është i zgjedhuri i Krijuesit të universit, ai është mishërimi i të gjitha 
plotësive të ndara nga tërësia e krijimit. Sheriati –ligji– që ai ka sjellë 
përmban të gjithë parimet e lumturisë, të tilla që ai sheriat provon të 
jetë regulli i vendosur nga Rregullatori i universit. Ai është prijësi ynë, 
i cili na udhëheq ne tek besimi: 

Muhammedi a.s.m, i biri i Abdullahut, biri i Abdul Muttalibit, mbi 
të qofshin më të mirat e bekimeve dhe paqja më e plotë, në krye të të 
gjithë dëshmitarëve, na njofton ne në këtë botë të dukshme materiale 
prej asaj që ai dëshmon në botën e së padukshmes. Si një sihariques e 
paralajmërues, me zërin e tij më të plotë dhe me të gjithë fuqinë, me 
seriozitetin e tij më të plotë, dhe me besueshmërinë më të skajme, dhe 
me bindjen e tij të patundur, dhe me besim të plotë, ai u shpall gjithnjë 
brezave të ardhshëm përmes shekujve në të gjitha pjesët e botës, se ‘La 
ilahe il–lallah’, nuk ka zot tjetër përveç Allahut. 

Gjithashtu, një dëshmitar tjetër i ekzistencës së domosdoshme të 
Krijuesit dhe i Njësisë, dhe shpjeguesi i Atributeve të Tij të 
madhështisë, bukurisë, përkujdesjes dhe plotësisë, është kriteri i 
gjithurtë, i cili është Kurani. Ai mban kuptimin e konsensusit të të 
gjitha shkrimeve qiellore, të cilat u dërguan tek disa profetë të cilët 
erdhën në kohë të ndryshme. Ai gjithashtu mban kuptimin e 
dakordësisë unanime të librave të të gjithë evlijave me temperamente të 
ndryshme dhe të të gjithë dijetarëve të vërtetë monoteistë, të cilët 
ndjekin metoda të ndryshme në studimet e tyre. Ata me fuqi të 
shëndoshë arsyetimi dhe me ndërgjegjjet dhe mendjet e ndritura, që të 
gjithë kanë afirmuar e vërtetuar urdhëresat e Kuranit të gjithurtë, i cili i 
ndriçon të gjitha aspektet e tij.  

Kurani është fjala e Allahut dhe ka provuar se e meriton këtë emër. 
Siç konfirmohet nga ata që u nderuan nga shpallja Hyjnore, nga 
inspirimi dhe nga aftësia për të zbuluar të vërtetat e fshehura, Kurani 
është thjesht shpallje e pastër dhe në mënyrë të qartë është thjeshtë 
udhëzim i pastër. Kurani gjithashtu është burimi i besimit, i cili, 
dukshëm, përmban të gjitha të vërtetat. Ai qartësisht, çon në lumturi, 
dhe vazhdimisht jep fruta të plotë. Ai është i pranuar  nga engjëjt, 
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njerëzit dhe xhindët. Të gjithë ata me fuqi të plotë arsyetimi dhe urtësie 
dhe me gjykim të shëndoshë e vetëdije kanë rënë dakord se Kurani 
vërtetohet me prova racionale dhe konfirmohet me dëshminë e natyrës 
së mirë dhe aftësisë. Në mënyrë të dukshme, Kurani është një mrekulli 
e përjetshme, dhe gjuha e së padukshmes, dhe ai sigurisht dëshmon në 

botën e dukshme materiale për faktin se
 

– dije se 
‘la ilahe il–lallah’, ‘nuk ka zot tjetër përveç Allahut’.  

Gjithashtu, me të gjithë kapitujt e tij, pjesët, faqet, rreshtat, fjalitë 
dhe shkronjat, ky libër i madh –i universit– me të gjitha sistemet e tij, 
organet, qelizat, atomet, cilësitë dhe gjendjet, ky njeri i madh, 
domethënë kozmosi, dëshmon për ekzistencën e domosdoshme dhe 
Njësinë, dhe për Atributet e Tij të madhështisë, bukurisë, plotësisë dhe 
mirësisë.  

Nëpërmjet të gjitha botërave dhe sferave të tij, ai thotë e pohon se 
‘nuk ka zot tjetër përveç Allahut’.  

Dhe nëpërmjet pjesëve përbërëse kryesore të atyre botërave, ai 
thotë  ‘nuk ka krijues tjetër përveç Atij’.  

Nëpërmjet komponentëve të atyre pjesëve ai thotë se
 

‘nuk ka Autor –krijues– përveç Atij’.  

Dhe nëpërmjet përbërësve të atyre pjesëve ai thotë se  
‘nuk ka planifikues përveç Atij’.  

Nëpërmjet elementeve të atyre përbërësve ai thotë ‘ 
nuk ka zhvillues tjetër përveç Atij’.  

Nëpërmjet qelizave të atyre elementeve ai thotë  
‘nuk ka administrues tjetër përveç Atij’;  

Nëpërmjet atomeve ose grimcave të vockëla të atyre qelizave ai 
thotë se  ‘nuk ka krijues tjetër përveç Atij’.  

Dhe nëpërmjet oqeanit të eterit në të cilin të gjitha atomet janë 
futur, ai thotë  ‘nuk ka zot tjetër përveç Atij’. 
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Shkurtazi: Me të gjitha speciet që banojnë në të, dhe me të gjitha 
botërat e tij, sferat, pjesët përbërëse, pjesët, komponentët, atomet dhe 
me eterin, universi dëshmon me pesëdhjetë e pesë gjuhë për 
ekzistencën e domosdoshme dhe Unitetin e Skalitësit të Përjetshëm. 
Ato pesëdhjetë e pesë gjuhë do të shpjegohen në vijim. Megjithatë, së 
pari ne do të bëjmë një përmendje të shkurtër për to:  

Nëpërmjet gjuhëve të pjesëve të tij individuale dhe përbërësve të tij 
të mirërregulluar dhe nëpërmjet varfërisë dhe nevojës së krijesave të 
gjalla në të, universi dëshmon për ekzistencën e domosdoshme dhe 
Njësinë e Krijuesit të Gjithëfuqishëm të Para dhe të Paspërjetshëm. 

Nëpërmjet kushteve e rrethanave të mirërregulluara ose gjendjeve 
që ai ndërmerr, formave të mahnitshme të përkryera që ai ka dhe 
nëpërmjet vizatimeve të veçanta e të stolisura, universi tregon atributet 
e Tij të plotësisë. Nëpërmjet qëllimeve të larta që ai u shërben, dobive 
të mëdha që ai prodhon, larmisë së jashtëzakonshme që ai shfaq dhe 
ngjashmërive të mirërregulluara që ekspozon, universi përmend e 
reciton Emrat e bukur të Allahut.  

Nëpërmjet gjuhëve të rregullit dhe masës së shkëlqyer të vëzhguara 
në tërësitë e pjesët e tij, regullsisë dhe vendosjes së mirë që ai 
manifeston, dhe mjeshtërisë artistike të qëndrueshme dhe të pa të meta, 
të dalluara në çdo gjë, universi e lavdëron me lëvdata Atë. Nëpërmjet 
ndihmës së ndërsjellë midis objekteve të ndryshme të pashpirta, 
nëpërmjet solidaritetit midis gjërave të pangjashme e të ndryshme, 
nëpërmjet gjuhëve të urtësisë universale dhe favorizimit të përkryer dhe 
mëshirës gjithëpërfshirëse dhe furnizimit të gjithanshëm me ushqim, 
dhe me jetën e përhapur gjërë, universi interpreton vërsetet e Kuranit të 
gjithurtë.  

Nëpërmjet gjuhëve të bukurisë dhe bërjes të bukur, mirësisë së 
manifestuar gjithandej, dashurisë së vërtetë, tërheqjes dhe qënies i 
tërhequr, dhe cilësisë së natyrës si duke qenë hija e të vërtetës Hyjnore, 
universi kontribuon për ndriçimin e dritës së Islamit. Nëpërmjet 
gjuhëve të të vepruarit për disa qëllime dhe duke bërë ndërkëmbime për 
disa përfitime dhe duke bërë transformime për disa shembuj të urtësisë, 
gjithësecili prej tyre merr pjesë në të, dhe duke bërë alternime për disa 
synime, dhe rregullime e sisteme për plotësime, universi interpreton 
vërsetet e Kuranit të gjithurtë.  
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Nëpërmjet gjuhëve të qënies së tij i mundshëm dhe duke pasë një 
fillim, dhe nevojave të tij, varfërisë dhe skamjes, pafuqisë së tij, 
vdekjes, injorancës dhe përkohshmërisë, dhe duke qenë i zbuluar për 
ndryshime të vazhdueshme dhe për shkatërrimin përfundimtar dhe për 
t’u rindërtuar sërish, universi deklaron fuqinë e Allahut.  

Nëpërmjet gjuhëve dhe akteve dhe formave të adhurimit të tij, 
lavdërimit, faljes, lutjes dhe të kërkuarit strehim tek Ai me të gjitha ato 
gjuhë të atilla, dhe me të gjitha pjesët e tij individuale dhe përbërësit, 
universi forcon nënshtrimin ndaj kulmit të profetësisë dhe forcon 
besimin në domosdoshmërinë e Ekzistuesit të Vetëm të Domosdoshëm, 
në Krijuesin e Parapërjetshëm të Gjithëfuqishëm.  

Me të gjitha ato gjuhë të tilla dhe nën urdhërin e Fjalës së 
Parapërjetshme dhe kryesisë së prijësit të të gjitha krijesave para së 
gjithash duke përfshirë profetët, universi shpall se 

 

“Allahu, nuk ka zot tjetër përveç Tij, i Gjalli i Përjetshëm, Vetekzistuesi i 
Përhershëm”.2  

Tani, dëgjoje me vëmendje shpjegimin e këyre gjuhëve, paragrafëve: 

1. Si një tërësi dhe me të gjitha pjesët e tij, universi shfaq një 
rregull të dukshëm dhe një solidaritet të jashtëzakonshëm midis të 
gjitha pjesëve të tij individuale. Ky rregull e solidaritet tregojnë 
domosdoshmërinë e ekzistencës së të Vetmit, në Dorën e të Cilit është 
universi, dhe dëshmon me gjuhën e këtij rregulli universal për faktin që 

 Allahu, nuk ka zot tjetër përveç Atij. 

2. Në univers çdo gjë është në masë aq të saktë dhe e 
mirëbalancuar saqë ajo njofton se: 

 Allahu, nuk ka zot tjetër përveç Atij, 

i Cili ka vendosur këtë masë, i ka bërë të gjitha gjërat në përpjestime të 
admirueshme dhe në bashkëmatshmëri të saktë me njëra–tjetrën. 

																																																													
2 Kur’an, 2:255 
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3. Harmonia dhe rregullimi i përpiktë në ‘shtëpinë’ e universit, 
dhe rregullsia e funksionit të tij shfaq se do të ishte e pamundur për 
duar të shumta të ndryshme të ndërhynin në të, dhe shpall me gjuhën e 
kësaj harmonie, rregullimi e rregullsie se 

 Allahu, nuk ka zot tjetër përveç Atij. 

4. Arti dhe plani të ekspozuara në ‘shtëpinë’ e universit tregojnë 
për faktin se Ai që e ka planifikuar e stolisur shtëpinë është gjithashtu 
Pronari i saj, dhe dëshmon me gjuhën e këtij arti se: 

 Allahu, nuk ka zot tjetër përveç Tij. 

5. Përsosmëria e artit të cilin pena e Kaderit e shfaq në çdo gjë në 
përputhje me kapacitetin e secilës, tregon se Pena është Një dhe shpall se 

 Allahu, nuk ka zot tjetër përveç Atij. 

6. Lidhja e ndërsjellë midis të gjitha gjërave në univers dhe 
mjeshtëria artistike e pa të meta e shfaqur në secilën demonstron se Ai 
që e ka skalitur faqen e qiellit me yjet dhe diejt është pikërisht Ai që 
skalit faqet e bletës dhe milingonës me qelëzat e tyre. Me gjuhën e të 
gjitha krijesave në të universi dëshmon se: 

 Allahu, nuk ka zot tjetër përveç Atij. 

7. Ne vëzhgojmë në univers se madje dhe objektet e pajeta, s’ka 
rëndësi se sa larg janë nga njëri–tjetri, i vijnë në ndihmë njëri –tjetrit 
për qëllime të urta. Për shembull, uji avullues zbret në tokë për ta 
rigjallëruar atë, dhe drithërat dhe frutat bëhen ushqim për qelizat 
njerëzore. Me gjuhën e kësaj asistence të ndërsjellë, universi dëshmon se 

 Allahu, nuk ka zot tjetër përveç Tij. 

8. Ashtu si midis diellit dhe planetëve, të cilët janë frutet e tij, ka 
solidaritet midis objekteve të ndryshme në univers. Ky solidaritet shfaq 
se çfarëdo që gjendet në univers është nën urdhërin dhe dispozicionin e 
vetëm të një Qënieje dhe me gjuhën e këtij solidariteti universi 
dëshmon se: 

 Allahu, nuk ka zot tjetër përveç Atij. 
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9. Ngjashmëria midis disa gjërave, midis yjeve të qiejve, për 
shembull, është një gjuhë tjetër në të cilën universi shpall se: 

 Allahu, nuk ka zot tjetër përveç Atij. 

10.  Proporcioni midis disa gjërave si, për shembull, midis luleve të 
tokës, demonstron se çfarëdo që ndodhet në univers i përket të njëjtit 
pronar dhe është nën dispozicion të të njëjtës fuqi. Me gjuhën e këtij  
proporcioni, universi dëshmon se  

 Allahu, nuk ka zot tjetër përveç Tij. 

11.  Çdo gjallesë në univers merr manifestimet e disa Emrave. 
Ashtu si shtatë ngjyrat në dritën e diellit, këto Emra kanë secili prej tyre 
bukurinë e vet dhe skalitjet, por ato funksionojnë për të njëjtin efekt në 
çdo gjë individuale duke përfshirë madje edhe qelizat. Kjo tregon se Ai 
që i ka këto Emra është Një dhe i njëjti i Vetëm Unik. Domethënë, 
Krijuesi, i Gjalli i Përjetshëm i diçkaje është gjithashtu Zoti i saj, 
Formëdhënësi, Mirëbërësi dhe Furnizuesi i saj; dhe se i Vetmi i Cili 
furnizon diçka është Krijuesi i saj, është Ai që ka dominim mbi çdo gjë. 
Ky realitet hap një dritare mbi domosdoshmërinë e Ekzistuesit të 
Vetëm dhe Unitetin e të Vetmit i quajtur me Emrat e përmendur; dhe 
me gjuhën e çdo gjallese universi dëshmon se 

 Allahu, nuk ka zot tjetër përveç Atij. 

12.  Lidhja midis të gjitha gjërave, për shembull, lidhja midis syve 
të një blete dhe milingone dhe diellit dhe sistemit diellor, tregon se të 
dyja janë skicat e Një Skalitësi të Vetëm. Me gjuhën e kësaj lidhjeje 
universi dëshmon se  

 Allahu, nuk ka zot tjetër përveç Atij. 

13.  Lidhja e nevojshme midis pjesëve të çdo gjëje dhe vetë gjërave, 
deri tek lidhja midis më të vogëlës e më të madhes, si ajo midis syve të 
një blete dhe diellit, demonstron se çdo gjë është vepra e Një Autori të 
Vetëm Krijues. Me gjuhën e kësaj lidhje universi dëshmon se 

 Allahu, nuk ka zot tjetër përveç Atij. 

14.  ‘Vëllazëria’ ndërmjet gravitetit midis grimcave të vockëla dhe 
atomeve të një gjëje individuale dhe gravitetit të përgjithshëm ndërmjet 
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yjeve dhe diejve është treguesi i faktit se të dyja ato janë ‘mbishkrimet’ 
e Një pene të Vetme, thurja e Një Tezgjahisti të Vetëm, rrezet nga Një 
Diell i Vetëm. Kjo tregon domosdoshmërinë e ekzistencës dhe Unitetit 
Hyjnor dhe me këtë gjuhë universi dëshmon se  

 Allahu, nuk ka zot tjetër përveç Atij. 

15.  Të gjitha grimcat e vockëla ose atomet në përbërjet dhe pastaj 
në komponentët brenda njëra–tjetrës, secila prej tyre është vendosur në 
vendin e saj të saktë. Kjo bëhet në përputhje me llogaritje të holla të 
tilla saqë, për shembull, çdo atom ose grimcë në një sy është i 
ndërlidhur me atomet e tjerë në sy dhe në të gjitha sistemet dhe qelizat 
e trupit. Kjo domosdoshmërisht demonstron se Krijuesi i syrit me të 
gjitha atomet e tij dhe me trupin dhe syrin e botës –diellin– dhe 
Vendosësi, Dislokuesi i tyre është Krijuesi i të gjitha përbërjeve në 
univers. Kështu, me gjuhën e të gjitha grimcave të vockëla dhe të 
vendosjes dhe detyrave të tyre, dëshmon se  

 Allahu, nuk ka zot tjetër përveç Atij. 

16.  Gjithanshmëria e ushtrimit të fuqisë në specien e vetme gjë e 
cila nuk buron veçse nga i Vetmi në mënyrë të vetëkuptueshme me 
gjithë shpërndarjen e gjërave të disa specieve si engjëjt dhe peshqit, 
tregon se Krijuesi i një qënieje të vetme individuale është gjithashtu 
Krijuesi i specieve. Për shembull, pena e cila pikturon fytyrën e Zejdit 
dhe kështu e identifikon ose e individualizon atë, duhet të jetë në 
gjendje t’i shohë  të gjitha fytyrat bashkarisht në të njëjtën kohë para 
saj me qëllim që të mund të përcaktojë tiparet dalluese të gjithësecilës. 
Përndryshe, individualizmi do të ishte i pamundur dhe do të shfaqej 
konfuzioni. Kjo kërkon që Krijuesi i një individi duhet të jetë Krijuesi i 
familjes dhe i llojit. Universi me këtë gjuhë dëshmon se  

 Allahu, nuk ka zot tjetër përveç Atij. 

17.  Ata me shikim e arsyetim të mangët mund ta gjykojnë si të 
pamundur për një Qënie të Vetme t’i ketë krijuar të gjitha gjërat dhe 
prandaj çudhëzohen duke mohuar ekzistencën dhe Njësinë e Krijuesit. 
Ndërsa atribuimi i gjërave natyrës, ose vetes së tyre, ose shkaqeve 
materiale, ose ‘nocioneve’ të tilla si rastësisë, ose nevojës e bëjnë  
ekzistencën e gjërave pafundësisht të pagjasë ose të pamundur.  
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Krijimi i shumë gjërave nga Një i Vetëm është shumë më i lehtë se 
sa krijimi i një gjëje të vetme nga shumë ‘krijues’. Ndërhyrja e shumë 
duarve të ‘verbëra’ në prodhimin e një gjëje, nuk ka asnjë dobi veçse 
shtimin e ‘verbërimit’. Në qoftë se për shembull, një bletë nuk do t’i 
atribuohej fuqisë së Ekzistuesit të Vetëm të domosdoshëm, atëherë 
çfarëdo që ndodhet në qiejt e në tokë duhej të kishte marrë pjesë në 
ndërtimin e saj. Në qoftë se ekzistenca e një grimce të vockël ose e një 
fije të vetme floku do t’i atribuohej dikujt tjetër përveç Ekzituesit të 
Vetëm të domosdoshëm, për shembull do t’i atribuohej shkaqeve 
materiale, kjo do të ishte aq e vështirë sa ekzistenca e maleve. 
Organizimi dhe drejtimi i një ushtrie nga një komandant i vetëm është 
shumë më i lehtë se sa drejtimi i saj nga vetë ushtarët ose nga shumë 
komandantë. Gjithashtu, gjithkush do ta gjykonte spërkatjen e ujit (në 
lulet në  një kopësht) se lëshohet nga një impiant ujitës. Të gjitha vijat 
duke përfunduar në perimetrin e një rrethi burojnë nga një qendër e 
vetme. Secila nga ato rezultate të tilla mund të realizohet lehtë me akte 
të pakta nga një Qënie e Vetme.  

Supozo, për shembull, spërkatjen e ujit nga impianti ujitës t’i 
atribuohej pikave të ujit. Ose supozoje ekzistencën e një luleje t’u 
atribuohej grimcave të tokës, molekulave të ujit, rrezeve të diellit dhe 
grimcave përbërëse të vetë lules, ose rastësisë dhe gjërave të ngjashme. 
Atëherë kjo do të kërkonte që çdo grimcë e këtyre elementëve duhej të 
kishte atributet e Qënies së Vetme të Domosdoshme. Ajo duhej të 
kishte mjeshtëri të plotë artistike, vetëdije gjithëpërfshirëse, njohje të 
gjithanshme, dhe vullnet e fuqi absolute. Gjithashtu, atribuimi i 
krijueshmërisë shkaqeve të tilla materiale përveç Allahut, do të thote të 
pranosh ortakë të panumërt me Ekzistuesin e vetëm të domosdoshëm, i 
Cili nuk pranon absolutisht ortakë. Përsëri, rregulli dhe sistemi i 
përkryer gjithashtu kërkojnë që çdo grimcë të ishte edhe mbisunduese 
mbi të tjerat dhe njëkohësisht të sundohej prej tyre.  

Shkurtazi: Atribuimi i ekzistencës së gjërave natyrës, ose rastësisë, 
ose shkaqeve materiale, ose vetvetes së tyre, do të thotë pranim i të 
gjitha atyre domosdoshmërive të pakonceptueshme.  

Supozo, në kontrast, që çdo gjë t’i atribuohet Pronarit të saj të 
vërtetë, ekzistenca e të Cilit është absolutisht e domosdoshme dhe i Cili 
është Një dhe i Vetmi. Atëherë, ashtu si pikat e ujit që secila duke 
përmbajtur e reflektuar diellin dhe duke shkëlqyer me imazhin e tij, po 
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ashtu çdo grimcë e vockël merr dhe reflekton rrezet e manifestimit të 
Fuqisë së pafund e të përjetshme e cila përfshin njohjen dhe dëshirën e 
pafundme dhe të përjetshme. Një grimcë e vockël që merr një rreze te 
vetme të këtij manifestimi është më efektive, më ndikuese se sa  ‘dielli’ 
i shkaqeve materiale. Madje lidhja e asaj fuqie nëpërmjet një grimce të 
vockël prodhon më shumë efekt se sa një mal, sepse një grimcë e 
tejdukshme me kapacitetin e marrjes dhe reflektimit të manifestimit të 
asaj fuqie posedon atributet e saj dhe prandaj fiton universalitet ose 
funksionon si një gjë universale. Për më tepër, fuqia është një Atribut 
esencial i Qënies Hyjnore, dhe si rrjedhojë është i pafund dhe nuk ka të 
kundërt për të pranuar ndarjen ose dobësimin. Për shkak të cilësive 
esenciale në ekzistencë, kryesisht në tejdukshmëri, reciprocitet, 
drejtpeshim, masë, rregull, tërheqje dhe bindje, është aq e lehtë për atë 
Fuqi për ta krijuar diellin si grimcën më të vockël, ose më e vogëla dhe 
tërësia më e madhe janë të njëjta në lidhje me një rreze të vetme të saj. 
Operimi i fuqisë gjithashtu mund të shëmbëllehet me dritën duke kaluar 
përmes një vrime të vogël dhe duke ndriçuar një zonë të madhe.  

Dije se jeta, qënia dhe drita janë të tejdukshme dhe të depërtueshme 
dhe veprojnë në dimensione të brendshme jolëndore të ekzistencës. Për 
këtë arsye, është gjithmonë e dukshme të dallosh veprimin e Fuqisë nën 
shkaqet e forta materiale. Me qëllim që të kesh një imazh të diellit në 
një copë xhami, drita e diellit ka nevojë vetëm të hyjë nëpërmjet një 
vrime të vogël. Një bistak rrushi rritet në fund të kërcellit të hollë e të 
imët. Ndriçimi i një dhome kërkon ndezjen e një qiriu ose llambe. Si në 
këto shembuj, Fuqia vepron prapa shkaqeve të tilla të thjeshta e 
delikate. Në qoftë se Fuqia nuk dallohet në efekte të tilla, atëherë ato 
duhej t’u atribuoheshin vetëm xhamit, kërcellit të hollë të bistakut ose 
ndezjes së shkrepëses.  

Përsëri, ndodhen zemra ose mendje të cilat vuajnë prej vështirësisë 
ose shqetësimeve të pakapërcyeshme që burojnë nga mohimi i një 
Krijuesi të Vetëm ose nga të përshkruarit ortakë me Të në krijimin e 
gjërave. Ato mund të gjejnë paqë vetëm në atribuimin e gjithçkaje 
Ekzistuesit të Vetëm të domosdoshëm, nëpërmjet Fuqisë së të Cilit të 
gjitha vështirësitë dhe problemet  zgjidhen, vullneti i të Cilit është 
çelësi për të gjitha problemet dhe misteret, dhe nëpërmjet përmendjes 
së të Cilit emrat gjejnë paqë e qetësi. Nuk ka strehë dhe as shpëtim 
veçse duke kërkuar strehim tek Ai dhe duke u mbështetur tek Ai. Ashtu 
siç tha Allahu xh.sh:  
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“Ikni pra shpejt drejt Allahut...”3 dhe “...Nuk ka dyshim se në përkujtimin e 

Allahut vërtet që zemrat gjejnë prehje...”4 

18.  Shkaqet e jashtme materiale si buka dhe qumështi për shuarjen 
e urisë, janë të thjeshta, të kufizuara në kohë e vend dhe në sasi, e që 
pësojnë zhdukjen ose vdekjen dhe janë të ndryshueshme. Ato nuk kanë 
vetëdije e vullnet, dhe shumica e tyre janë të nënshtruara ndaj ‘ligjit’ të 
cilat kanë vetëm një ekzistencë emërore –formale– dhe jo materiale dhe 
të cilat perceptohen vetëm pasi shkaktohen pasojat, efektet. Kur 
krahasohen me shkaqet e tyre, pasojat janë tejet të jashtëzakonshme 
dhe shfaqin një mjeshtëri të shkëlqyer artistike. Për shembull, formimi i 
qelizave dhe lidhja e tyre me njëra-tjetrën dhe me të gjithë trupin janë 
aq të ndërlikuara e të jashtëzakonshme saqë ato kërkojnë më shumë 
njohje, kërkojnë aftësi më të mëdhaja, më shumë vullnet 
gjithëpërfshirës dhe fuqi shumë më të gjërë sesa prirjet e gadishmëritë 
që janë tek e gjithë popullsia e botës. Prandaj, ato nuk mund të 
shpjegohen as me ushqimin e dhënë, as me funksionin e trupit të 
pavetëdijshëm e injorant. 

Gjithashtu, me çfarë mund të shpjegohet memoria –kujtesa– e 
njeriut? Ajo është si një kopje e jetës së një personi që Dora e Fuqisë e 
kopjon dhe ia jep dorës së tij me qëllim që ai të kuptojë të gjitha veprat 
e tij në kohën e llogarisë dhe të bindet se ndodhet një jetë e përhershme 
pas trazirave të kësaj jete. I Gjithëdituri i Vetëm i rregullon gjërat dhe 
ngjarjet në të pa asnjë konfuzion, pavarësisht se gjërat janë të shumta e 
të përziera. Përsëri, aftësitë e njeriut si reflektimi, arsyetimi, mendimi 
dhe ligjërimi dhe veprimi i tyre nuk mund t’u atribuohen dhe as nuk 
mund të shpjegohen nga ndonjë sistem dhe as nga organet dhe lëvizjet 
e tyre. Siç njihet, pavarësisht se krijohen e ushqehen nga elementet e 
njëjtë dhe të formuara nga të njëjtat përbërës, qëniet njerëzore janë 
pafundësisht të ndryshme në tiparet, çehret, karakteret, dëshirat, 
kapacitetet, pëlqimet e mospëlqimet, etj. Prandaj, të dyja këto aftësi ose 
fuqi dhe sistemet e organet mund të jenë vetëm vepra e Një të Vetmi 
me fuqi të pafundme, me njohje dhe me vullnet të pafundmë dhe 
vepruesi real në univers mund të jetë vetëm një Krijues me fuqi të 

																																																													
3 Edharijat 51:50 
4 Er-Rad 13:28 
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pakufishme. Shkaqet materiale dhe mjetet janë vetëm disa justifikime 
(për të lejuar ca hapësira për veprimin njerëzor) dhe janë perde (përpara 
veprimit të Fuqisë). Shqisat, aftësitë dhe cilësitë janë ca tituj, emra dhe 
‘copa qelqi’ duke marrë e duke reflektuar, sipas aftësive dhe 
kapaciteteve të tyre, manifestimet e Fuqisë duke përfshirë njohjen dhe 
Vullnetin e Parapërjetshëm dhe të Paspërjetshëm. Sa për gjërat e 
quajtura ligje, ato janë emrat e manifestimeve të Njohjes, Urdhërit dhe 
Vullnetit mbi speciet. Një ligj është veçse diçka që del nga ‘Bota e 
Urdhërit dhe e Vullnetit’. Kjo e vërtetë hap një dritare tjetër mbi 
ekzistencën e domosdoshme të Qënies Hyjnore, dhe me gjuhën e të 
gjitha efekteve, pasojave, dëshmojnë se  

 Allahu, nuk ka zot tjetër përveç Atij. 

19.  Veprat e mrekullueshme të një arti universal e të përkryer dhe 
përkujdesja e skajme të shfaqura në këto vepra kërkon një fuqi të 
pakufishme; jo vetëm këto vepra por gjithashtu çdo pjesë e tyre e 
kërkon këtë fuqi.  

Kjo tregon për faktin se ky univers ka një Krijues të 
Gjithëfuqishëm. Nuk ka limite për manifestimet e fuqisë së Tij. 
Meqenëse ajo fuqi është e pafundme, ajo është absolutisht e pavarur 
nga pasja ortakë dhe ajo nuk ka fare njohje për to. Ortakëria me diçka 
të pafundme është e pakonceptueshme, meqë ajo do të thotë ta kufizosh 
atë. Hyjnia nuk pranon kufizim dhe meqenëse të qënit i kufizuar do të 
thotë të jesh i përfshirë në kohë e hapësirë dhe të jesh me të meta në 
kapacitete dhe cilësi, çdo qënie e kufizuar në mënyrë të dukshme nuk 
mund të jetë zot. Gjithashtu, pavarësia absolute dhe liria janë esenciale 
për Hyjninë. Përveç kësaj, nuk ka vend, as hapësirë dhe as nevojë për 
ortakëri dhe nuk ka as dëshmi dhe as shenja për ekzistencën e ndonjë 
ortaku. Përkundrazi, nëpërmjet pjesëve të tij si një tërësi dhe me gjuhën 
e të gjitha ngjarjeve në të, universi shfaq stampën e unitetit dhe shfaq se 
Vepruesi që sundon mbi të është Një i Vetëm.  

Shqyrtoje këtë! Më i nderuari i qënieve, më i afti i krijimit dhe më i 
shquari i shkaqeve i pajisur me vullnet të lirë është njeriu. Roli i njeriut 
në aktet që ai kryen nga vullneti i lirë, si të ngrënit e të folurit, është një 
pjesë prej njëqind pjesëve. Atëherë, në qoftë se më i afti dhe më i 
nderuari i krijesave, ai i pajisuri me vetëdije dhe me vullnet të lirë është 
i kufizuar deri në atë shkallë në aktet në të cilat ai është më i liri, çfarë 
pjese mund të kenë objektet e pajeta në krijimin dhe veprimin e 
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universit? Si mundet shamia apo zarfi në të cilat dhurata e një mbreti 
është e mbështjellur, të jetë një ortakë apo ndihmues i mbretit? Kjo e 
vërtetë hap një dritare tjetër për ekzistencën e domosdoshme dhe 
Unitetin e Hyjnisë dhe me gjuhën e kësaj të vërtete universi dëshmon se 

 Allahu, nuk ka zot tjetër përveç Atij. 

20.  Megjithëse disa nga Emrat Hyjnorë si El–Alimu, i Gjithëdituri, 
i përfshijnë dhe i rrethojnë të gjitha gjërat, Emrat Hyjnorë të 
manifestuar në univers koordinojnë në krijim, në jetë dhe në funksionin 
e të gjitha pjesëve deri tek grimcat më të vockëla. Ashtu si shtatë 
ngjyrat në dritën e diellit, ato veprojnë për të njëjtin efekt. Kjo në 
mënyrë të qartë demonstron se Qënia i quajtur nga këto Emra është 
Një, dhe me gjuhën e koordinatës dhe solidaritetit midis Emrave të 
manifestuar në të, universi dëshmon se 

 Allahu, nuk ka zot tjetër përveç Atij. 

21.  Një urtësi universale është e dukshme në tërësinë e universit, 
qoftë si një tërësi apo si pjesë. Kjo urtësi, e cila ka një qëllim, vetëdije, 
vullnet dhe përparësi, tregon ekzistencën e domosdoshme të Një të 
Gjithurti të Vetëm. Ashtu siç është e pamundur për një akt të jetë pa një 
autor dhe asnjë gjë dhe asnjë pjesë e saj nuk mund të jetë pa një bërës.  

22.  Një përkujdesje e përgjithshme që përmban urtësi, mirëbërësi e 
hijeshi të cilat janë të dukshme gjithandej universit, domosdoshmërisht 
dëshmojnë ekzistencën e domosdoshme të Një Krijuesi Gjithëbujar, 
ashtu siç nuk mund të jetë një mirëbërësi pa një Mirëbërës.  

23.  Mëshira e gjërë që rrethon e përfshin tërësinë e universit, e cila 
përfshin urtësinë, përkujdesjen, mirëbërësinë, favorizimin, dorëgjërë-
sinë, dashamirësinë, hirin, dashurinë, njohjen tregon domosdoshmërinë 
e ekzistencës së të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit. Kjo është kështu 
si çdo cilësi që nuk mund të jetë pa Atë që cilësohet nga ajo dhe nga 
toka dhe qiejt nuk do të mund të ishin veshur nga askush tjetër përveç 
Atij të Gjithëmëshirshmit të Vetëm. 

24.  Përmbushja e nevojave të ndryshme të pafundme të qënieve të 
gjalla prej furnizimit universal, i cili përfshin urtësinë, përkujdesjen, 
mëshirën dhe mbrojtjen, ruajtjen, premtimin, qëllimin, dashurinë dhe 
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njohjen në mënyrë të qartë, tregon ekzistencën e domosdoshme të Një 
Furnizuesi Mëshirëplotë. 

25.  Jeta dhe gjallëria të përhapura gjërësisht gjithandej universit të 
cilat përmbajnë urtësinë, përkujdesjen, mëshirën, furnizimin, 
mjeshtërinë e hollë artistike, skalitjen elegante, qëndrueshmërinë dhe 
merakun shkaktohen nga manifestimet e një qëllimi, vetëdije, njohje, 
dhe vullneti. Kjo tregon ekzistencën e domosdoshme të Një të 
Plotëfuqishmi, të Gjalli të Përjetshëm, Jetëdhënësi, Shkaktuesi të 
vdekjes dhe të Vetmin; jeta është një fenomen i thjeshtë i njëjtësuar ose 
i njëjtë. Në kundërshtim me parimin e një filozofie të kalbur që pohon 
se vetëm një qënie e vetme buron nga diçka e vetme dhe e njëjtësuar 
(duke sugjeruar se çdo gjë e ndryshme kërkon një origjinë të 
ndryshme), diçka e vetme ose e njëjtësuar buron vetëm nga një gjë e 
vetme ose e njëjtësuar.  

Kështu, !اَلْو%اح!د. الَ ي%ص0د.ر. ا!الَّ ع%نِ الْو%اح!د  Krijuesi i jetës është 

Një i Vetëm dhe i Pandashëm.  

Të gjitha këto pesë të vërteta, paragrafët 21-25, të cilat formojnë një 
përbërje si shtatë ngjyrat në dritën e diellit ose si rrathë 
bashkëqëndrorë, tregojnë qartë se ky univers ka një Zot. Ato gjithashtu 
tregojnë se Ai është i Gjithëfuqishëm, i Gjithëditur, i Gjithurtë, 
Gjithëbujar, Mëshirëplotë, i Gjithëmëshirshëm, Furnizues, i Gjalli i 
Përjetshëm, Vetekzistuesi i Përhershëm, është i Vetmi i cilësuar nga 
Atributet e Plotësisë.  

Këto pesë të vërteta hapin bashkarisht një dritare për dritën e 
Islamit së bashku me nënshtrimin ndaj profetësisë dhe ndaj dritës së 

besimit se ه)و" اللَّه) الْو"اجِب) الْو"ا ح(د) اْالَح"دÔ  Ai është Allahu, Një dhe 

Ekzistuesi i Vetëm i Domosdoshëm. Me gjuhën e dritës së përbërë nga 
këto të vërteta, universi dëshmon se 

 Allahu, nuk ka zot tjetër përveç Atij. 

26.  Mirësia dhe hijeshia të vëzhguara gjithandej universit duke e 
bërë çdo gjë të hijshme tregon ekzistencën e domosdoshme të të Vetmit 
Unik, hijeshia e të Cilit është esenciale. 
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27.  Bukuria e pafajshme në fytyrën e universit tregon ekzistencën e 
domosdoshme të të Vetmit Zotërues të një bukurie absolute.  

28.  Dashuria e vërtetë e ndjerë thellë në zemër nga universi është 
një shenjë e Një të Dashuri të Vetëm të Vërtetë. 

29.  Tërheqja dhe ekstaza të ndjera nga universi demontrojnë në 
mënyrën më të thellë  qendrën e tërheqjes drejtë asaj që gjithçka 
tërhiqet. 

30.  Ajo çfarë ne dëgjojmë prej të gjithë njerëzve të plotësuar, të 
cilët përshkruajnë vëzhgimet e tyre për ne, është se tërësia e krijimit 
është veçse një hije prej dritës së të Vetmit Unik. 

Këto pesë të vërteta (26-30), domosdoshmërisht tregojnë për faktin 
se universi ka një Zot, domosdoshmërisht Ekzistues dhe i Cilësuar nga 
Atributet e Madhështisë, Bukurisë dhe Plotësisë. Me gjuhën e këtyre 
pesë të vërtetave, universi dëshmon se 

 Allahu, nuk ka zot tjetër përveç Atij. 

31.  Krahas specieve si një tërësi, ne shohim çdo anëtar të specieve 
të vendosur veçanërisht për disa dobi, qëllime. Kjo dukshëm tregon 
ekzistencën e domosdoshme të Një Administruesi të Vetëm, meqë një 
akt nuk mund të jetë pa autorin e vet dhe po ashtu një gjë e bërë dhe 
asnjë pjesë e saj nuk mund të jetë pa bërësin e saj.  

32.  Ndryshime të vazhdueshme vëzhgohen në jetët e bimëve dhe 
kafshëve për disa dobi, të cilat tregojnë ekzistencën e domosdoshme të 
Një Sundimtari i Cili i drejton ato.  

33.  Përsëri, transformime të qëllimshme të vazhdueshme 
vëzhgohen në jetët e bimëve dhe të kafshëve, ose në secilin anëtar prej 
tyre ose në speciet e tyre si një tërësi. Kjo gjithashtu tregon ekzistencën 
e domosdoshme të Një Pronari të Gjithurtë.  

34.  Ndryshimi i ditës dhe i natës në sferën e tokës prej qëllimeve e 
dobive të shumta është një shenjë tjetër për ekzistencën e 
domosdoshme të Një Vepruesi i Cili bën çdo gjë që dëshiron.  

35.  Një akt rregullimi nuk mund të jetë pa një Rregullator, dhe 
gjëja e rregulluar dhe vetë rregulli nuk mund të jenë pa Bërësin e këtij 
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akti që kërkon vetëdije. Rregulli dhe rendi të vendosura gjithandej 
universit për ta bërë çdo gjë të arrijë nivelin e saj të veçantë të 
plotësimit, dhe për ta bërë krijimin si një tërësi të arrijë pikën e tij 
përfundimtare të përsosurisë, dëshmojnë për ekzistencën e 
domosdoshme të Një të Plotfuqishmi Vetekzistues, të Përhershëm. A 
do të ishte e mundur që një bilbil ta ketë veshur veten në trupin e tij 
elegant e të zbukuruar? A do të ishte e konceptueshme që vetë toka ta 
ketë thurur vetë veshjen e saj kaq shumë të stolisur?  

Ashtu si ngjyrat në dritën e diellit ose si rrathët bashkëqëndrorë, 
këto pesë akte të vendosjes, ndryshimit, transformimit, alternimit dhe 
rregullimit në mënyrë të dukshme shfaqin se universi ka një Sundimtar. 
Ato tregojnë se Ai i Cili e administron atë është i Gjithurtë, Veprues 
kompetent, i Plotëfuqishëm, Vetekzistues i Përhershëm dhe Zoti 
Mbështetës, është Ai i Vetëm që bën çfarëdo që dëshiron dhe i Cili 
zotëron Atributet e Plotësisë. Me gjuhën e këtyre akteve, sikur nga pesë 
gjuhë, universi shpall se 

 Allahu, nuk ka zot tjetër përveç Atij. 

36.  Universi ka një fillim; qoftë si një i tërë ose si një pjesë, ai 
erdhi në ekzistencë brenda kohës. Ndërsa ndodheshin mundësi të një 
numri të pafund lidhur me si dhe çfarë veçorish duhej të kishte, ai mori 
formën e tij të tanishme që është ajo e rregullit të përsosur, harmonisë 
dhe e drejtëpeshimit. Kjo në mënyrë të dukshme demonstron 
ekzistencën e domosdoshme të të Vetmit me zgjedhje të lirë, Zotin, të 
Gjithëditurin dhe të Gjithëfuqishmin. 

37.  Çdo gjë në univers, qoftë e madhe apo e vogël, një tërësi apo 
një pjesë, është në nevojë të pafundme lidhur me ushqimin dhe 
mbijetesën, dhe në qoftë se ajo do të ishte një qënie e gjallë, ajo 
gjithashtu ka nevoja shpirtërore e mendore. Pavarësisht paaftësisë së 
secilës për të përmbushur madje edhe më të parëndësishmen e nevojave 
të saj, nevojat e çdo gjëje u përmbushen pikërisht në kohën e duhur dhe 
nga ku ajo nuk e llogarit. Kjo domosdoshmërisht tregon për ekzistencën 
e Një Zoti të Vetëm, Planifikues, Furnizues, Gjithëbujar, i 
Gjithëmëshirshëm dhe Mëshirëplotë. 

38.  Çdo gjë në univers, e madhe apo e vogël, një tërësi ose një 
pjesë, është në varfëri të pafundme dhe e pamundur të sigurojë 
domosdoshmëritë e jetës së saj. Megjithatë, çdo gjë furnizohet në masa 
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të sakta me çdo gjë që asaj i nevojitet për të mbijetuar. Kjo 
domosdoshmërisht tregon ekzistencën e Një Mëshirëploti, Gjithëbujari, 
Dorëgjërë i Dashur dhe i Gjithëvetëdijshëm, (madje edhe për më të 
vogëlën e nevojave të më të voglës së krijesave). 

39.  Pavarësisht varfërisë esenciale dhe ekstreme, gjërat si pemët 
dhe toka, ndërsa shfaqen tejet të vdekura e të thata në dimër, ato 
shfaqin shenjat e gjallërisë, të jetës dhe fuqisë në pranverë. Kjo tregon 
ekzistencën e domosdoshme të të Gjithëfuqishmit Absolut, në lidhje me 
fuqinë e të Cilit grimcat e vockëla dhe diejt e mëdhenj janë të 
barabartë.  

40.  Pavarësisht varfërisë së tij esenciale, siç tregohet nga toka e 
thatë e cila bëhet burimi i furnizimit për krijesat e gjalla, universi  i 
shfaq shenjat e Pasurisë Absolute. Kjo tregon për ekzistencën e 
domosdoshme të të Pasurit Absolut. Dielli dhe pemët janë vetëm ca 
‘qeliza’ të thesareve të Tij, dhe uji dhe drita janë vetëm dy ‘rrjedha’ 
duke buruar nga oqeani i mëshirës së Tij.  

41.  Çdo gjë në univers, në mënyrë të qenësishme është e vdekur. 
‘Dritat’ e jetës që të gjitha qëniet e gjalla i përhapin, demonstrojnë 
ekzistencën e domosdoshme të të Gjallit të Përjetshëm, Vetekzistuesit të 
Përhershëm, Jetëdhënësit dhe Shkaktuesit të vdekjes. El–Hajj, El–
Kajjumu, El–Muhji dhe El–Mu’mitu. 

42.  Asgjë në univers nuk ka vetëdije nga vetvetja. Bashkë me 
fuqitë e të shikuarit dhe të dëgjuarit, dhe vetëdijen e gjithanshme që 
shfaqin qëniet e gjalla tregon ekzistencën e domosdoshme të të 
Gjithëditurit dhe të Mirinformuarit (për gjithçka), El–Alim, El–Habir. 

43.  Ndryshimet e vazhdueshme me rregull dhe zhdukja që vuajnë 
gjërat, veçanërisht qëniet e gjalla, tregojnë ekzistencën e domosdoshme 
të të Qëndrueshmit të Përjetshëm të Vetëm, i Cili i bën ndryshimet, por 
që Vetë është i Përhershëm e nuk ndryshon.  

44.  Ne vëzhgojmë se ajo që ndodhet tek qëniet e vetëdijshme 
shpirtërore prej ‘Adhurimeve të ndritshme’ të pranuara e frutdhënëse 
që përmbajnë zbulesa, bashkëbisedime, shkëlqime dhe lutje –
komunikime sekrete– kjo tregon ekzistencën e domosdoshme të të 
Adhuruarit të Vetëm, i Cili është i Vetmi që meriton adhurimin.  
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45.  Tesbihatet –lavdërimet– e universit, qofshin me fjalë apo me 
akte tregojnë ekzistencën e domosdoshme të Një të Vetmi, të Cilin e 
lëvdojnë gjithçka që është në qiej e në tokë,  

 
“...Gjithë ç’është në qiej e në tokë e lavdërojnë Atë...”,5  

dëshmia e gjendjes së natyrshme ose e akteve është e parefuzueshme. 
Atëherë, si do të mund të refuzohej dëshmia e të gjitha qënieve 
nëpërmjet gjendjeve të tyre natyrore, funksioneve, jetëve dhe e 
përbërjeve fizike për ekzistencën e domosdoshme të Atij, për të Cilin 
gjithçka që ndodhet në qiej e në tokë e lavdërojnë? 

46.  Duatë dhe lutjet që krijesat e gjalla bëjnë me gojë ose me 
vepra, ose me gjuhën e nevojës dhe të pafuqisë gjejnë përgjigje ose 
pranohen dhe përgjithësisht fitohen rezultatet e dëshiruara. Kjo tregon 
ekzistencën e domosdoshme të të Vetmit, i Cili u përgjigjet lutjeve të të 
pafuqishmëve kur ato i luten Atij. 

47.  Të vuajturit kërkojnë strehë me vetëdije tek Mbrojtësi i tyre ‘i 
panjohur’ ose tek Krijuesi i tyre. Kjo dëshmon për ekzistencën e 
domosdoshme të Strehës së të vuajturve dhe të të frikësuarve, dhe 
Ndihmës së atyre që kërkojnë ndihmë.  

48.  Njerëzit e plotësuar, të cilët depërtojnë në realitetin e 
brendshëm të ekzistencës dhe bazohen në intuitat e tyre, eksperiencat 
shpirtërore dhe vëzhgimet, kanë rënë dakord se çdo gjë që ekziston e 
përfshirë në kohë e hapësirë është veçse një hije prej dritave të ‘Diellit 
të Parapërjetshëm’ dhe dëshmon ekzistencën e Tij të domosdoshme. 

49.  Pavarësisht qënies së tyre të pajeta, injorancës dhe mungesës së 
vetëdijes, objektet e pajeta, veçanërisht atomet dhe grimcat më të 
vogëla se atomet u shërbejnë qëllimeve gjithëpërfshirëse, të 
vetëdijshme dhe universale. Është e qartë si të shihej me sy se lëvizjet 
gjithëpërfshirëse ose aktet e shfaqura prej tyre si rezultat i 
manifestimeve të Emrave mbi to burojnë nga rangu i ekzistencës së 
domosdoshme dhe të Unitetit, dhe jo nga rangu i mundësisë. Kjo 

																																																													
5 Kur’an 59:24 
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dëshmon për ekzistencën e domosdoshme të të Vetmit të Shenjtë, i Cili 
i përdor të gjitha gjërat dhe thirret nga Emrat e manifestuar mbi to. 

50.  Ata që refuzojnë të pranojnë ekzistencën e Një Hyjnie si 
Krijuesi i Vetëm i të gjitha gjërave, që të gjithë kanë qenë të ndryshëm 
në shpjegimin e origjinës së ekzistencës dhe të jetës. Kurani shpall:  

  
“Ikni pra shpejt drejt Allahut”,6  

“Nuk ka dyshim se në përkujtimin e Allahut vërtetë që zemrat gjejnë prehje”.7  

“Dhe tek Allahu kthehen të gjitha çështjet (për gjykim)”8 

Vetëm ata që e kanë njohur dhe e kanë pranuar të vërtetën e 
deklaratave të Një Hyjnie të tillë kanë qenë në gjendje të gjejnë një 
lehtësim prej vështirësive, çoroditjes dhe problemeve të pazgjidhshme 
që burojnë prej atribuimit të ekzistencës vetvetes, ose natyrës, ose 
shkaqeve materiale. Vetëm duke ia atribuuar ekzistencën Fuqisë së 
Krijuesit, që të gjitha vështirësitë dhe problemet zgjidhen lehtë, dhe 
mendjet, dhe zemrat gjejnë paqë e qetësi. Me të vërtetë, nuk ka veprues 
–krijues– tjetër përveç Allahut.  

Në univers çdo gjë është matur e peshuar në proporcione të sakta. 
Gjithashtu, shumë thjeshtë, ashtu siç pothuajse gjithkush ka parë ca 
pamje kalimthi ose shenja të së ardhmes në ëndrra, Një Kader –
Paracaktim– universal i cili përcakton çdo gjë, sundon në tërësinë e 
universit, një fakt i cili e mohon krejtësisht rastësinë; përsëri të gjitha 
farërat ose bërthamat e fruteve duke përfshirë gjendjen e rritur 
plotësisht të bimëve dhe pemëve gjithashtu tregojnë atë Kader 
universal. Për shkak të kaderit gjithëpërfshirës, çdo gjë është vedosur 
plotësisht në rregull dhe u shërben qëllimeve të paracaktuara e të qarta 
në përputhje me të cilat asaj i janë dhënë forma dhe veçoritë dhe është 
pajisur me kapacitetet e domosdoshme. Në qoftë se të nevojitet një 
shembull, shiko trupin tënd me të gjitha pjesët e vijat e tij dhe shiko 
duart e tua me të gjithë gishtërinjtë e tyre. Ato të tregojnë se ato janë 
																																																													

6 Kur’an, 51:50 
7 Kur’an, 13:28 
8 Kur’an, 35:4 
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ndërtuar e formuar sipas qëllimeve që ato duhet t’u shërbejnë dhe 
kështu tregojnë kaderin që i ka përcaktuar ato qëllime dhe strukturat e 
tyre. Në përputhje me planin dhe kaderin, Fuqia i derdh në ‘shkrim’ 
kuptimet e vendosura e të mbajtura nga njohja. Kaderi, i cili i ka 
paraplanifikuar të gjitha gjërat dhe kaderi i cili regjistron historitë e 
jetës së të gjitha gjërave, tregojnë Ekzistuesin e Vetëm të 
Domosdoshëm, Pena e kaderit dhe e vendimit të të Cilit ka përvijuar e 
shkruar skicat e të gjitha gjërave.  

Aftësitë gjithëpërfshirëse të njeriut, me të cilat ai është pajisur, 
sugjerojnë se njeriu është fruti i pemës së krijimit, dhe si rrjedhojë 
është më i përkryeri i krijimit. Për llogari të një aspekti të natyrës së tij, 
ai është i prirur ose i kthyer tek mosekzistenca, e cila është fytyra e 
errët e botës. Megjithatë, kapaciteti gjithëpërfshirës i njeriut për të 
kryer adhurim nënkupton se ai nuk është krijuar për të hyrë në 
mosekzistencë të përhershme. Përkundrazi, ai vetë duhet ta kthejë veten 
nga errësira për në dritë, nga mosekzistenca ose zhdukja e përjetshme 
për në ekzistencë, nga përkohshmëria tek qëndrueshmëria dhe nga i 
krijuari për tek Krijuesi. Adhurimi është si një zinxhir duke lidhur 
fillimin tek fundi në krijim. Aftësia ‘natyrore’ e njeriut dëshmon kështu 
për ekzistencën e domosdoshme të Tij, i Cili ka krijuar universin me 
çfarëdo që përmban, me qëllim që ta bëjë Veten të njohur, i Cili ka 
krijuar njerëzit dhe xhindët me qëllim që ata ta adhurojnë Atë.  

Në krijim ndodhen stacione të mundësisë, shumësisë dhe pasivitetit 
– të qënit i influencuar. Domethënë, gjithçka që është e krijuar është e 
mundshme, ekzistenca e saj nuk është e domosdoshme dhe absolute; 
ajo nuk është e veçantë dhe as e pashoqe, është diçka mbi të cilën 
veprohet. Kjo sigurisht kërkon pozitën e domosdoshmërisë, njësisë dhe 
veprimit. Domethënë, duhet të jetë Një, ekzistenca e të Cilit është 
absolutisht e domosdoshme, i Cili Vetë është i Vetëm, i Pashok dhe i 
Njësishëm, dhe  i Cili është Aktiv – Veprues.  

Ne vëzhgojmë në univers se të gjitha gjërat janë në lëvizje të 
vazhdueshme, secila drejt pikës së saj të plotësimit, dhe kur ato e 
arrijnë plotësimin ndalojnë së lëvizuri dhe fitojnë stabilitet e 
qëndrueshmëri. Plotësia kërkon stabilitet e vazhdimësi. Ekzistenca e 
ekzistencës është nëpërmjet plotësisë dhe plotësia e plotësisë është me 
vazhdimësi. Domethënë, një gjë ekziston vërtet vetëm pasi të arrijë 
plotësim dhe paplotësimi i vërtetë i një gjëje qëndron në vazhdimësinë 
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e saj për t’u plotësuar. Atëherë, i Vetmi i Cili është Ekzistues i 
Domosdoshëm është absolutisht i Plotë dhe të gjitha plotësitë e ndara 
janë vetëm një hije prej manifestimeve të dritave të Plotësisë së Tij. 
Kjo dëshmon se sigurisht, Allahu është i Ploti i Vetëm Absolut si në 
ekzistencën e Tij po ashtu edhe në Atributet e Tij.  

E brendshmja e diçkaje është shumë më e hollë dhe shfaq mjeshtëri 
artistike shumë më të madhe se e jashtmja e saj. Kjo tregon faktin se 
Autori i saj nuk është larg prej saj. Gjithashtu, mbajtja e balancës së 
saktë dhe e proporcioneve ndërmjet saj dhe gjërave të tjera tregon se 
Autori i saj nuk është i përfshirë në të. Kur ne e shikojmë një gjë lidhur 
me veten e saj, pikërisht qënien e saj, ne konkludojmë se Autori i saj 
është i Gjithëditur dhe i Gjithurtë.  

Kur ne e shohim atë për sa ka të bëjë me lidhjet e saj me gjërat e 
tjera, ne gjykojmë se Autori i saj është Gjithëdëgjues e Gjithëshikues; 
Ai i Cili i shikon të gjitha gjërat, i modelon ato dhe i rregullon lidhjet e 
saj për disa qëllime. Kjo e vërtetë tregon ekzistencën e domosdoshme 
të Autorit i Cili nuk përfshihet në univers, as nuk është larg dhe as nuk 
është lënë jashtë tij. Ai është më i Brendshmi i të brendshmive, meqë 
Ai është më i Larti i të lartëve. Ai e shikon një gjë në të njëjtën kohë siç 
i shikon të gjitha gjërat.  

Këto të vërteta të përmendura deri tani në paragrafët 36-55 
formojnë një të vërtetë të vetme si ngjyrat e ylberit ose si rrathë 
bshkëqëndrorë. Ato janë shenja rrezatuese që tregojnë faktin se 
sigurisht ky univers ka një Pronar, Zot, Sundues e Mbështetës, 
ekzistenca e të Cilit është e domosdoshme dhe i Cili është i Gjithëditur, 
i Gjithurtë, Dëshirues, i Gjithëfuqishëm, i Gjithëmëshirshëm, Mëshirë-
plotë, Gjithëfurnizues, Gjithëbujar, i Plotfuqishëm, i Pasuri Absolut, i 
Gjallë i Përjetshëm, Vetekzitues i Përhershëm, i Mirinformuar, i 
Përhershëm, i Qëndrueshëm Përjetësisht, i Adhuruari, të Cilin  

  
 “Gjithë ç’është në qiej e në tokë e lavdërojnë...”9 

 “...Ai i Cili i përgjigjet të pikëlluarit kur ai i lutet Atij...”,10  

																																																													
9 Kur’an, 59:24 
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i Cili është Streha e të frikësuarve, dhe Ndihmuesi i atyre që i drejtohen 
Atij për ndihmë.  

Ky univers është veçse një hije prej dritave të tij dhe manifestimet e 
Emrave të Tij dhe skalitjet e akteve të Tij. Ai është Ai që në përmendjen 
e të Cilit zemrat gjejnë paqë e qetësi, tek i Cili të gjitha çështjet 
kthehen, i Cili i ka krijuar njerëzit dhe xhindët vetëm që ata ta 
adhurojnë Atë, i Cili e ka organizuar universin me ligjet e kaderit dhe 
vendimit të Tij. Ai është Ekzituesi i Vetëm i Domosdoshëm, është Një, 
Unik dhe është i Plotësuari absolutisht edhe në Esencën e Tij dhe në 
Atributet dhe aktet e Tij. Ai është i Këndshmi, Gjithëdëgjuesi, 
Gjithëshikuesi. 

Këto njëzet të vërteta të ndërthurura nëpërmjet dritave të tyre, 
tregojnë –shfaqin– dritën e Islamit bashkë me domosdoshmëritë e 
nënshtrimit ndaj profetësisë, e cila çon në besimin se  

اْالَح#د! الْو&اح#د! الْو$ج$ود! الْو&اجِب! اللَّه! ه#و!  Ai është Allahu, ekzistenca e të Cilit 

është absolutisht e domosdoshme, i Cili është Një dhe i Vetëm. Të 
gjitha këto të vërteta formojnë një gjuhë me të cilën universi shpall se 

 Allahu, nuk ka zot tjetër përveç Atij. 

Mësoje, që shtylla e besimit se 

  Allahu, nuk ka zot tjetër përveç Atij. 

vërteton e konfirmon se nuk ka forcë e as fuqi veçse nëpërmjet Allahut.  

Përsëri, dije se nëpërmjet të gjitha provave të diskutuara, besimi se 

 Allahu, nuk ka zot tjetër përveç Atij. 

kërkon besimin se !م*ح,م0د. ر,س*ولُ اللَّه  Muhammedi a.s.m është i 

dërguari i Allahut. Besimi në profetësinë e Muhammedit a.s.m 
domosdoshmërisht përfshin pesë shtyllat e tjera të besimit, si një 
pasqyrë, duke reflektuar Atributet e Allahut të Gjithëfuqishëm. Për këtë 

																																																																																																																																																	
10 Kur’an, 27:62 
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arsye, në balancën e fesë, besimi se !اللَّه! ر&س$ولُ م'ح%م#د   Muhammedi 

është i dërguari i Allahut peshon njësoj me besimin se 

 Allahu, nuk ka zot tjetër përveç Atij. 

Kjo është kështu për shkak se profetësia ka një pozitë universale e 
gjithëpërfshirëse në sajë të të qënurit pasqyra duke reflektuar Atributet 
e Allahut si Zoti, Sunduesi dhe Mbështetësi i të gjitha botëve.  

Lidhja e shenjtërisë me profetësinë është si lidhja e Atributit 
‘Rabbbul Alemine’, ‘Zoti i të gjitha botëve’, tek 

‘Rabbi’, Zoti im; ose si lidhja e Fronit Sublim tek zemra e një 
besimtari; ose si lidhja e Miraxhit të Profetit a.s.m nga toka për në 
botërat përtej qiejve tek miraxhi i një besimtari në qoftë se ai do të 
mund ta kuptonte atë në sexhden e tij në namaz.  
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Një shënim 

Dije se çështja që ne kemi diskutuar deri tani është një qendër rreth 
të cilës ne kemi bërë një rreth nëpërmjet argumenteve që kemi 
paraqitur. Çdo pikë në rreth shikon drejt qendrës dhe nëpërmjet pikave 
ndodhet një solidaritet që largon dobësinë e disa prej tyre. Tërësia e 
argumenteve prodhon një bindje, e cila i shtohet dritës së Islamit dhe 
kontribuon për nënshtrimin ndaj profetësisë dhe pastaj ndaj besimit. 
Argumentet janë burime prej të cilëve vjen kjo bindje; dhe siç u tregua 
më lartë, dobësia në disa prej tyre nuk e dëmton fuqinë e bindjes. 
Madje, edhe në qoftë se solidariteti midis argumenteve nuk e largon 
dobësinë e disave, ajo përsëri i mban ato si argumente të 
paqëndrueshëm që secili mund të mos jetë në gjendje të mbetet një 
argumet i pavarur aq i fuqishëm sa të provojë çështjen e diskutuar. 
Madje edhe sikur dobësia e disave do t’u shkaktonte atyre të humbisnin 
vlefshmërinë e tyre si argumente, kjo nuk do ta dëmtonte plotësinë apo 
integritetin e rrethit; ajo mund t’i shkaktonte vetëm të ishte më i vogël.  

Supozo që të gjithë argumentet të ishin të rremë, përsëri kjo nuk do 
ta dëmtonte të vërtetën e pikës së diskutuar dhe nuk do të mund ta 
lëkundte besimin e fortë në profetësi dhe as ta shuante dritën e besimit. 
Sepse ndodhen argumente të tjerë të panumërt duke mbështetur të 
vërtetën e Islamit, e cila bazohet në Ekzistencën e Allahut dhe në 
Unitetin dhe duke mbështetur profetësinë, dhe profetësinë e 
Muhammedit a.s.m..  

Do të ishte një shenjë e një sëmundje të mendjes, ose një iluzion 
nga nefsi instinktiv urdhërues për të liga, të pranojë që çdo argument të 
ishte aq i fuqishëm e bindës ashtu si të gjitha argumentet të marra së 
bashku. Një pritshmëri e tillë shton sëmundjen ose iluzionin dhe shtron 
rrugën për mohim e mosbesim. Allahu na shpëtoftë prej të dyjave. Me 
qëllim që të mos biem në një iluzion të tillë, në qoftë se argumenti 
nëpërmjet të cilit ne shikojmë pikën e diskutuar na duket aq i dobët sa 
të na ngjallte dyshime, ne duhet t’ua referojmë argumenteve si një 
tërësi dhe t’i vlerësojmë ato nga këndvështrimi i rezultatit të filtruar 
prej tyre.  

Mësoje se midis argumenteve janë ato si uji dhe ato si ajri dhe 
akoma të tjerë si drita. Për këtë arsye ne duhet t’i shohim ato me një 
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pikëpamje gjithëpërfshirëse dhe me një dallim të kujdesshëm me qëllim 
që ato të mos na rrëshqasin nëpër gishtat tonë.  

Dije se, me qëllim që të kesh njohuri për jetën, dobitë dhe për 
shkallën e fuqisë së saj, një pemë e ndërlikuar frutdhënëse shikohet në 
dy mënyra: njëra nga rrënjët lart dhe tjetra nga frutat poshtë.  

Mënyra e parë është më e mirë dhe na çon në konkluzione, ndërsa 
e dyta është e mangët dhe na çon në konceptime të gabuara (sidomos 
meqë një pemë mund të mos japë fruta të mira në çdo vit për shkak të 
faktorëve të veçantë të jashtëm).  

Në të njëjtën mënyrë, pema e Islamit është rrënjëzuar në qiej, 
ndërsa degët e saja janë të shpërndara gjithandej botës së shumësisë. 
Me qëllim që të kesh njohuri për të, ne duhet t’i afrohemi asaj prej dy 
këndvështrimeve dhe ndodhen dy rrugë për tek sfera e saj.  

Këndvështrimi i parë është që ne ta shohim atë nga rrrënjët e saj. 
Në qoftë se do të kishim sukses siç duhet duke vepruar kështu, ne në 
mënyrë të pashmangshme shohim se ajo buron në një pellg të madh, 
burimi i të cilit është plotësisht i pastër: Shpallja Hyjnore. Pellgu 
vazhdimisht shtohet në ‘ujë’ nëpërmjet ‘shenjave’ që i bashkohen atij 
nga bota e jashtme dhe bota e brendshme e qënieve njerëzore.  

Frutat e saj e marrin ‘ushqimin’ e tyre prej këtij ‘pellgu’. Për të 
provuar jetën e një fruti të vetëm, do të ishte e mjaftueshme të vërtetosh 
prodhimtarinë e gjallërinë e pemës, meqë ndodhet një lidhje themelore 
midis rrënjëve të çdo fruti. Megjithatë, zhdukja e një fruti nuk vërteton 
mosprodhimtarinë e pemës. Burimi nga i cili pema merr gjallëri është 
një garanci e mbështetjes dhe mbajtjes së jetës së saj. Në qoftë se 
dikush që mban këtë këndvështrim do të shihte një frut të vdekur –
kalbur– në pemë, ai do t’ua atribuonte atë faktorëve të jashtëm. Ky 
këndvështrim është i shëndoshë dhe i saktë.  

لَي#ه!اَللَّه.م2 ار%ز.قْن!ا و!ثَب'ت%ن!ا ع!  
Allahu na pajistë me të dhe na mbajtë neve të kapur fort pas tij!  

Këndvështrimi i dytë është origjina e çudhëzimit dhe e 
vështirësive të pakapërcyeshme. Ai që mban këtë këndvështrim e 
shikon pemën nga frutet e saj dhe me qëllimin për ta kritikuar. 
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Meqenëse nuk ndodhet e njëjta lidhje midis fruteve si ajo midis 
rrënjëve të pemës me secilën prej frutave të saj, ai duhej t’i provonte e 
shijonte frutat një nga një me qëllim që të vlerësonte pemën. 
Gjithashtu, ai nuk mund ta shikojë ardhjen e jetës tek frutat prej 
rrënjëve të pemës. Në qoftë se ai do ta shikonte një frut të vdekur –të 
tharë– ai do të konkludonte se pema është e pajetë. Allahu na ruajtë nga 
mbajtja e një këndvështrimi të tillë.  

Said Nursi 
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Përfundim 
Ky përfundim është rreth katër sëmundjeve 

 

Sëmundja e parë: Dëshpërimi 

Mësoje, se kur ti je i frikësuar prej ndëshkimit të Ferrit dhe nuk je 
në gjendje të kryesh detyrën tënde të shërbimit ndaj Allahut, ti dëshiron 
mosekzistencën e atij ndëshkimi dhe fillon të kërkosh një argument 
kundra tij. Kur ti sheh shenja që duken për ty të mundshme për t’i 
shërbyer një argumenti të tillë, shejtanët kapen pas teje dhe të 
rekrutojnë ty në legjionet e tyre. (Në qoftë se ti je në një gjendje të tillë) 
dëgjoje me vëmendje e me sinqeritet vërsetin Kuranor që vijon: 

 

“Thuaj: O robët e Mi që keni tejkaluar caqet kundër vetvetes (duke kryer ligësi 
e gjynahe)! Mos i humbni shpresat nga mëshira e Allahut, vërtet që Allahu i fal të 
gjitha gjynahet. Vërtet që është Ai gjithnjë Falësi i Madh, Mëshirëploti”11 

 

Sëmundja e dytë: Vetëpëlqimi 

Me të vërtetë, o nefs, kur je në dëshpërim kërkon një mbështetje 
kundra ndëshkimit të Xhehennemit, ty të zë syri veprat e tua të mira 
dhe të shmang duke rënë në vetëpëlqim për shkak të tyre, megjithëse ti 
nuk ke asnjë të drejtë t’i përvetësosh ato për veten tënde.  

Mendo mbi këtë! O nefs, ky trup në të cilin banon nuk është vepra 
jote që ti pretendon pronësi mbi të, as nuk është ai diçka që ti e gjete në 
rrugë që ti ta kesh në pronësi. Përsëri, ai nuk është rezultati i rastësisë 

																																																													
11 Kur’an, 39:53. 
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së verbër, as produkt i shkaqeve të pajeta që ti të pretendosh pronësinë 
e tij. Përkundrazi, nëpërmjet skicimit të mahnitshëm dhe mrekullive të 
artit që ai shfaq, ky trupi yt dëshmon se ai është vepra e Një Autori 
Krijues të Gjithurtë, i Cili dominon mbi të dhe kujdeset vazhdimisht 
për të. A nuk e sheh se pjesa jote në funksionet e trupit tënd është mezi 
një në një milion? Përsëri, a nuk e sheh se megjithëse ti je më fisniku i 
shkaqeve, që duke pasur fuqinë më të madhe të zgjedhjes midis 
krijesave, pjesa jote në aktet e tua si të ngrënit dhe të folurit të cilat ti i 
konsideron si vullnet i lirë është veçse një në njëqind?  

Gjithashtu, pavarësisht gjithëpërfshirjes së dukshme, zona në të 
cilën ti je i lejuar të veprosh me liri është shumë e ngushtë. Ti ke aftësi 
të tilla si imagjinata, e cila nuk mund të kontrollohet nga arsyeja. 
Atëherë, si mund t’i konsiderosh ato të jenë brenda botës së vullnetit 
tënd të lirë dhe të jesh krenar për to?  

Për më tepër, shumë gjëra ndodhin ose kundra, ose në favorin tënd. 
Megjithëse ti je i pavetëdijshëm për shumë prej tyre, ato në mënyrë të 
dukshme u shërbejnë shumë qëllimeve  të paramenduara. Kjo do të 
thotë se Ai i Cili u shkakton atyre të ndodhin është Gjithëdëgjues, 
Gjithëshikues dhe Zotëruesi i Vetëdijes së Pafundme. As ti dhe as 
shkaqet e shurdhëta e të verbëra nuk i shkaktojnë ato.  

Kështu, ti duhet të heqësh dorë nga pretendimi i pronësisë ndaj 
vetes tënde dhe të veprave të tua të mira. Ti duhet ta dish se çfarë bie 
tek pjesa jote janë vetëm gabimet e defektet. Domethënë, nëpërmjet 
keqpërdorimit të vullnetit tënd të lirë, ti e ndryshon cilësinë e virtyteve 
dhe formën e shkëlqimeve të plotësisë që derdhen mbi ty. Dhe trupi yt, 
vendbanimi yt, është një hua, amanet që të është dhënë falas, dhe ti je 
mysafir në të. Atëherë, veprat e mira të tua janë dhurata për ty (të cilat i 
Gjithëfuqishmi t’i mundëson t’i kryesh), por gjynahet e tua dhe të 
këqijat janë produktet e keqpërdorimit tënd të vullnetit tënd të lirë. 
Prandaj thuaj:  

 
“E Tij është pronësia (e të gjitha gjërave në univers) dhe për Të është i gjithë 

lavdërimi, dhe nuk ka forcë e fuqi veçse nëpërmjet Tij”. 
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Sëmundja e tretë: Vetëmburrja 

Për shkak të sëmundjes së vetëmburrjes ose mendjemadhësisë, ti ke 
një ‘shikim të largët’ të virtyteve të mëparshme dhe të personave të 
shquar të mëdhenj dhe i zvogëlon ato. Kjo të bën ty të privohesh nga 
bekimet e veprave të tyre të mira dhe të pengon ty nga përfitimi prej 
tyre. Ti vuan iluzione rreth tyre dhe ke një mendim të keq për ta. 
Prandaj, shikoji ata më afër dhe shiko se si për dyzet ditë ata 
përmbushën atë që ti nuk mund ta përmbushësh për dyzet vjet. 

Sëmundja e katërt: Dyshimi, mendimi i keq. 

Për shkak të sëmundjes tënde të dyshimit ndaj të tjerëve, ti i 
mendon të tjerët se vuajnë nga të njëjtat mangësi e të liga që ti i ke. Kjo 
të bën ty të dënosh gjithkënd dhe e verbon veten tënde ndaj virtyteve të 
njerëzve të shquar midis edhe brezave të së shkuarës, po ashtu edhe 
atyre të së tashmes prej të cilëve ti duhet të përfitosh. 

آم#ني!اَللَّه$مA اح,فَظْن*ا م:ن* الْي*أْسِ و*س$وءِ الظَّن/ و*الْع$ج,بِ و*الْغ$ر$ورِ   
O Allah! Na ruaj prej dëshpërimit, dyshimit, vetëpëlqimit dhe 

vetëmburrjes. Amin. 
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Katër të vërteta domethënëse i pashë në udhëtimin tim 
mendor e shpirtëror 

Në udhëtimin tim mendor e shpirtëror nën tokë, unë sodita të 
vërtetat vijuese:  

E vërteta e parë 

Mësoje, o shok! Pavëmëndshmëria ose indiferenca ndaj Pronarit të 
Vërtetë të krijimit xh.sh, i shkakton njeriut të pretendojë pavarësi 
absolute dhe pronësi të vetvetes. Duke supozuar ta ketë vetveten në 
pronësi absolute, njeriu imagjinon një sferë dominimi për veten, dhe 
pastaj duke i krahasuar njerëzit e tjerë dhe shkaqet materiale me veten, 
ai e ndan pasurinë e Zotit xh.sh ose sundimin e Tij midis tyre; ndonëse 
urtësia që i Plotëfuqishmi i Vetëm i ka dhënë atij egon e tij (njerëzore) 
është që -egoja- të jetë një masë ose mjet krahasimi, që ai të mund të 
perceptojë Atributet e Hyjnisë. Por ai i keqpërdor fuqitë e tij ose 
aftësitë dhe orvatet të kundërshtojë urdhëresat Hyjnore dhe lufton 
kundër kaderit dhe vendimit të Krijuesit të tij. 

O ti që më shoqëron në udhëtimin tim! Kjo e vërtetë është bërë e 
dukshme për mua në të gjitha dimensionet e saj sa vijon: 

Njerëzit mund të mësojnë të vërteta të holla, veçanërisht ato 
abstrakte, nëpërmjet krahasimeve, dhe gjëra të pafundme mund të 
perceptohen nga limite imagjinare për to.  

Kështu, njeriut i është dhënë ‘egoja’, e cila ka lëshuar rrënjë tek ai 
nëpërmjet ‘ujit’ të pavëmëndshmërisë ose indiferencës (ndaj Pronarit të 
Vërtetë të krijimit), vetëm si një pikë krahasimi. Egoja i lejon njeriut të 
perceptojë Atributet e Krijuesit, i Cili nuk ka absolutisht ortakë, as në 
sundimin e Tij, as në Hyjni dhe as në Sovranitetin e Tij si Perëndi. 

Egoja ose vetvetja nuk është pronare e vetvetes dhe as e trupit të 
saj. As trupi i saj nuk është diçka e gjetur në rrugë, as rezultat i 
rastësisë dhe as i vetëformuar. Përkundrazi, trupi është një makineri 
Hyjnore tejet e hollë, e ndërlikuar dhe e mahnitshme, në të cilën Pena e 
Fuqisë Hyjnore punon vazhdimisht në dorën e kaderit dhe të Vendimit.  
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O nefs! Hiq dorë nga pretendimi i rremë! Dorëzoja pronën Pronarit 
të saj, dhe ji i besuar tek ky amanet. Sepse kur ti ia atribuon vetes 
tënde, madje pronësinë e një grimceje të vetme, atëherë ti je në rrugën 
që e ndan pronën e Zotit midis bijve të llojit tënd –midis krijesave– dhe 
pastaj shkaqeve materiale, siç vepruan filozofët.  

O nefs! Ti nuk je pronari i vetes tënde sa të mund të jesh autori ose 
krijuesi i trupit në të cilin ti banon. As shkaqet materiale nuk e kanë 
bërë atë që ti të mund të pretendosh pronësi të saj. Si mund të jesh ti 
autor duke parë se ti në themel nuk je i ndryshëm nga një dele. Është e 
qartë se të dy ju jeni krijuar nga të njëjtët elemente dhe nuk keni as 
pjesën më të vogël në ardhjen tuaj në ekzistencë. 

Si mundet një dele të pretendojë se është autorja e trupit të saj? Dhe 
ka një ngjashmëri e lidhje të ngushtë midis një deleje dhe një shege. Si 
mund të jetë ngjyra e shegës autori i farërave të saj? 

Si mundet një frut i vendosur në maje të pemës të jetë krijuesi i 
pemës së tij? Në qoftë se një dele do të ishte autorja e vetvetes, në qoftë 
se shega do të ishte krijuesja e pemës së saj, atëherë ti do të mund të 
ishe pronari i vetes tënde. 

Çfarë është e vërtetë është se çdo krijesë shpall me zërin më të 
lartë: “Unë jam vepra e të Gjithëditurit dhe të Gjithurtit, Gjithëdëgjuesit 
dhe Gjithëshikuesit, vepër e bërë me sistem dhe drejtpeshim”. Të gjitha 
shkaqet materiale janë të verbëra, shurdhe dhe të pajeta. Ardhja e tyre 
së bashku dhe përzierja me njëra-tjetrën u shton atyre veçse verbëri e 
shurdhëri; sepse sa më shumë prej të verbërve e shurdhëve të ndodhen 
tek ato, aq më e madhe është verbëria dhe shurdhëria e tyre.  

Shqyrto se përgatitja e ndonjë ilaçi kërkon aftësi e specialitet në 
shkencat e mjekësisë dhe farmacologjisë dhe njohje në çfarë masash 
dhe sasirash duhet të përzihen përbërësit e atij ilaçi.  

Supozo se ndodhen përbërës të ndonjë ilaçi, secili në një shishe të 
veçantë të vendosur në një çati. Një erë fryn dhe i përmbys shishet, 
duke shkaktuar që substancat në shishe të derdheshin e të përziheshin 
me njëra tjetrën. A do ta vlerësoje të mundshme që ilaci i kërkuar do të 
mund të formohej vetë ose nga rastësia? Materialistët dhe natyralistet ia 
atribuojnë krijimin ose vetvetes, ose shkaqeve, ose natyrës. Në qoftë se 
ti do të gjykoje se prodhimi i ilaçit të kërkuar është i mundshëm si në 
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shembullin që ne sapo dhamë, atëherë ti do të mund të pretendoje se 
krijimi është ose i vetëkrijuar ose produkt i rastësisë dhe i shkaqeve. 
Përveç kësaj, fillimi i krijimit dhe origjina e gjërave dhe e jetës janë 
pyetje të tjera të mëdha për përgjigje. Megjithatë, atribuimi i krijimit 
dikujt tjetër përveç të Gjithëditurit, të Gjithurtit dhe Krijuesit të 
Gjithëfuqishëm me një vullnet asolut është thjesht marrëzi.  

E vërteta e dytë 

Mësoje, o nefs urdhërues për të liga! Ti ke një botë të veçantë për 
veten tënde, e cila është shumë e gjërë dhe e ndërtuar mbi aspirata, 
lidhje dhe nevoja. Shtylla kryesore e asaj bote është jeta jote. 
Megjithatë, kjo shtyllë brehet nga ‘krimbat’, koha, ngjarjet dhe 
sëmundjet që e gërryejnë atë pa reshtur.  

Prandaj, bota jote është e dobët dhe pëson kalbje. Ajo mund të 
rrëzohet në çdo kohë. Trupi yt nuk është i përhershëm dhe nuk përbëhet 
prej hekuri, as prej shkëmbi, por ai përbëhet nga mishi, kockat dhe 
gjaku dhe është i gatshëm të shpërbëhet në çdo kohë. Dekompozimi i 
tij do të thotë shkatërrim i botës tënde mbi ty. Shiko të shkuarën! Ajo 
është një varr i madh duke përfshirë botërat e rrënuara të të vdekurve. E 
ardhmja është një varr tjetër i ngjashëm duke pritur të mbushet. Tani ti 
je midis dy varreve të mëdhenj. E djeshmja u bë varri i babait tim dhe e 
nesërmja do të jetë varri im, që do të thotë se unë ndodhem midis dy 
varreve të mëdhenj. Megjithëse bota në të cilën ne jetojmë është një, 
ajo përmban aq shumë botëra, aq sa numri i njerëzve që jetojnë në të. 
Vdekja e një njeriu do të thotë fundi i botës së tij ose kijameti i tij.  

E vëteta e tretë 

Unë e kam parë këtë botë me të gjitha kënaqësitë e saj si një peshë 
të rëndë. Askush përveç atyre me shpirtëra të korruptuar nuk është i 
kënaqur me të. Në vend të vuajtjes prej varësisë tek pothuajse i gjithë 
universi, qënia i nevojshëm për të gjitha shkaqet dhe kapjes pas të 
gjitha vuajtjeve dhe duke iu drejtuar prijësve të shumtë të shurdhër, 
memecë e të verbër që luftojnë kundra njëri–tjetrit, njeriu duhet të 
kërkojë mbrojtje tek një Zot i vetëm Gjithëdëgjues e Gjithëshikues. Në 
qoftë se e vendos besimin tënd tek Ai, sigurisht që Ai është i 
mjaftueshëm për Ty.  
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E vërteta e katërt 

Mësoje, o ego! Zbulimet shkencore të thurura rreth kokës tënde, 
reshtat e mjeshtërisë artistike të vetëdijshme të lidhura tek ti dhe gjërat 
e vendosura në duart e tua të shtrira në nevoja, e gjitha kjo demonstron 
se Krijuesi yt, Autori dhe Ndihmuesi dëgjon ofshamat e mjerisë tënde 
dhe thirrjet e tua për ndihmë. Duke pasë mëshirë për ty, Ai ndërmerr të 
përmbushë të gjithë nevojat e tua. Duke parë se Ai Krijues dhe Ai 
Autor u përgjigjet thirrjeve për ndihmë të qelizave të tua më të vockëla, 
atëherë si nuk do t’i përgjigjej lutjes tënde dhe mos të të ndihmojë 
ndërsa është Gjithëdëgjues e Gjithëshikues?  

O qeliza më e madhe e quajtur ego ose vetvete, që je ndërtuar prej 
qelizave më të vogëla! Thuaj: “O Zoti im! O Mbështetësi im! O 
Krijuesi im! O Modeluesi im! O Pronari im! O Prijësi im! O Mbrojtësi 
im! I Yti është sundimi (i të gjitha gjërave) dhe Ty të takon i gjithë 
lavdërimi! Unë jam një mysafir në këtë trup, jam një pronë e Jotja, të 
cilën Ti ma ke besuar mua, e ke lënë amanet tek unë”. 

O ego! Përse pretendon pronësinë e një gjëje, të cilën ti kurrë nuk je 
në gjendje ta pronëzosh? Braktise këtë pretendim të rremë, i cili të flak 
në dhimbje të mëdha! Shikoji emocionet e mëshirës dhe të 
dhembshurisë të cilat janë midis zbukurimeve gjallëruese që e ngrohin 
shpirtin. Në qoftë se ato do t’i liheshin pronësisë tënde të pretenduar, 
ato do ta lëndonin shpirtin si një torturë për të. Për shembull, 
fatkeqësitë dhe katastrofat duke të të goditur ty ose të tjerët do të të 
bënin të mbeteshe në dhimbje të vazhdueshme dhe të shkoje aq larg 
saqë të fajësoje kaderin për ato. Megjithatë, kur ti sheh një ushtar duke 
punuar drejtpërdrejt nën një autoritetin e një mbreti duke pasë humbur 
kafshën e tij ose banesa e të cilit është djegur gabimisht; në qoftë se ti 
shikon se të dyja ato, kafsha dhe banesa i përkasin vetë mbretit, ti do të 
shikoje se zhdukja e tyre nuk shkakton pakësim domethënës në 
pasurinë e mbretit. Zhdukja e tyre nuk u bë shkak për shumë dhimbje 
për ushtarin, madje meqenëse ushtari është i varfër, ka shumë gjasa që 
nga keqardhja mbreti t’ia kompensonte humbjet e tij me diçka më të 
mirë. Allahu është i Gjithëmëshirshëm dhe gjithmonë i trajton 
shërbëtorët e Tij me mëshirën më të skajshme. Prandaj, mëshira për 
krijesat si krijesat e Allahut e gazmon dhe e ngroh shpirtin. Në të 
kundërt, ndjenja e keqardhjes që buron nga supozimi se çdo gjë e ka në 
pronësi vetveten, vazhdimisht e mbyt dhe e pikëllon shpirtin. 
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Një njeri me shikim të shëndoshë të bazuar mbi besimin në Unitetin 
Hyjnor e shikon çdo gjallesë në dispozicionin e tij e të trupit të tij, si 
një kapiten i marrë me mëditje në anijen e një mbreti i cili vepron në 
pronën e tij si të dojë. Një këndvështrim i tillë nuk e lejon njeriun t’i 
shohë milingonën e bletën të luftojnë me shkaqet sulmuese. 
Përkundrazi, sipas atij shikimi, milingona dhe bleta veprojnë njëra si 
një ‘mjet transporti’ tokësor, tjetra si një aviatore, mjet lundrimi ajror, 
frerët e të cilave janë në Dorën e fuqisë së të Gjithëfuqishmit. Shkaqet 
nuk kanë shumë peshë në shikimin as të milingonës dhe as të bletës, të 
cilat varen tek Pronari i Vërtetë (i të gjitha gjërave). Duke thënë: 

 
“Sigurisht ne jemi të Allahut dhe sigurisht tek Ai do të kthehemi”, kur dikush 
goditet nga fatkeqësia, kuptimi i saj është: e gjithë prona është e 
Allahut dhe unë jam nën urdhërin e Tij, jam duke udhëtuar tek Ai. 
Lidhja ime me trupin tim, i cili është prona e Tij, është si lidhja e një 
ushtari që mban në dorën e tij diçka që i përket mbretit. Kur grabitësit e 
sulmojnë atë për t’ia marrë atë që është në dorën e tij, ushtari reagon: 
“sigurisht, unë jam përgjegjës për ruajtjen e kësaj prone e cila më është 
lënë amanet, në besim. Ndonëse unë nuk jam në gjendje ta ruaj atë tani. 
Ashtu si kjo pronë, edhe unë gjithashtu i përkas mbretit dhe unë do të 
shkoj tek ai”. Kur njeriu me një shikim të tillë e sheh shokun e tij të 
goditur me fatkeqësi ose vetë vuan në fatkeqësi, ai do të lehtësohej e 
qetësohej prej një dhembje të vazhdueshme. Përndryshe, ai vazhdimisht 
do të dërrmohej e rëndohej me dhimbje e brenga.  
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KAPITULLI I DYTË12 

Kjo është rreth frazës Subhan Allah,  
“lavdia qoftë për Allahun”! 

 
Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit. 

 Lavdia qoftë për Allahun, i Plotëfuqishmi absolut 
nëpërmjet fuqisë esenciale të Tij si Zot, dhe i Pasuri Absolut dhe 
krejtësisht i Lirë dhe i përjashtuar prej pafuqisë dhe nevojës. 

Lavdi Allahut, i Ploti Absolut në Qënien e Tij, në atributet e në 
aktet dhe i Lirë e i përjashtuar prej mangësive dhe të metave. Plotësia e 
veprave të Tij tregon plotësimin e akteve të Tij, të cilat, me rradhë 
tregojnë plotësinë e Emrave të Tij. Plotësia e Emrave të Tij tregon 
plotësinë e Atributeve të Tij, të cilat dëshmojnë për plotësinë e Esencës 
së Tij xhel-le sheënuhu. Të gjitha plotësitë dhe bukuritë në univers janë 
veçse një hije e dobët në krahasim me plotësinë e Bukurinë e Tij. Të 
gjithë njerëzit e eksperiencës shpirtërore dhe të zbulesave dhe ata që 
zbulojnë të vërtetat e fshehta në krijim kanë rënë dakord unanimisht 
mbi faktin se tërësia e krijimit është një hije prej dritave të Ekzistuesit 
të Vetëm të domosdoshëm.  

Lavdi Allahut, Një dhe i Vetëm, dhe i lirë dhe i përjashtuar nga 
pasja ortakë. Ai nuk ka partner as në sundimin e Tij, siç tregon uniteti i 
veprës Unitetin e Bërësit, Autorit, as në Qënien e Tij, Zot dhe 
Mbështetës, siç tregohet nga uniteti i Penës (‘Shkrimi’ në ‘faqen’ e 
kohës dhe të hapësirës); as nuk ka ortakë në Hyjninë e Tij, meqë Hyjnia 
kërkon pavarësi absolute dhe Qënien i Vetëm dhe i Pashokë.  

																																																													
12 Sqarimi i këtij kapitulli të dytë lidhur me frazën e  Subhanallah 

është në Shkreptimën e 29 në arabisht dhe në disa vende të Risale-i Nurit, prandaj 
këtu erdhi e përmbledhur. Autori. 
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Lavdi Allahut, i Gjithëfuqishmi i Parapërjetshëm, krejtësisht i 
Pastër, i Lirë dhe i përjashtuar prej pasjes ndihmësa e ministra, meqë 
pasja ndihmësa e ministra do të thotë të vendosësh limite mbi fuqinë e 
pakufishme të plotë nëpërmjet mundësive të kufishme, të fundme.  

Lavdi Allahut, i Parapërjetshmi i Pafillim dhe absolutisht i lirë e i 
përjashtur prej pasjes së përngjasuesve dhe të barabartëve.  

Lavdi Allahut, Ekzistuesit të Vetëm të Domosdoshëm dhe i Lirë e i 
përjashtuar nga nevojat që i përkasin mundësive.  

Lavdi Allahut, të Cilit i takon krahasimi më i lartë në qiej e në tokë, 
është i Plotpushtetshmi i Gjithurtë dhe është i Lirë dhe i përjashtuar 
prej cilësive që ata që kanë besime të rreme ia atribuojnë Atij ose që 
përfytyrojnë lidhur me Të. Ai është gjithashtu i Lirë e i përjashtur prej 
të gjitha defekteve. Mangësitë e defektet janë të veçanta për të 
mundshmit, të vdekshmit; atëherë, si do t’i atribuoheshin ato 
Ekzistuesit të Vetëm të Domosdoshëm?  

Lavdi Allahut, të Vetmit të Përhershëm, të Përjetshmit, të Lirë e të 
përjashtuar prej të gjitha llojeve të ndryshimit e të alternimit, meqë ato 
janë të veçanta për qëniet e mundshme, të krijuara dhe në kundërshtim 
me ekzistencën e Tij absolute të domosdoshme dhe me Njësinë absolute.  

Lavdi Allahut, Krijuesit të të gjithë krijimit dhe hapësirës, i Lirë dhe i 
përjashtuar prej ndarjes dhe prej qënies i përfshirë në hapësirë, meqë ato 
janë të papajtueshme me pavarësinë absolute esenciale të Qënies Hyjni. 

Lavdi Allahut, i Parapërjetshmi, i Qëndrueshmi i Përhershëm, i Lirë 
dhe i përjashtuar prej pasjes fillim e fund.  

Lavdi Allahut, Ekzistuesit të Vetëm të Domosdoshëm, i lirë e i 
përjashtuar prej çfarëdo që nuk është e përshtatshme për Të si 
trupëzimi ose unioni. Çfarë lidhje mund të ketë toka ose diçka nga toka 
me Zotin e të gjithë atyre që pretendojnë Hyjni? Të qënurit i kufizuar 
do të thotë të jesh i sunduar dhe atribuimi i lindjes për Zotin, do të thotë 
të vendosësh limite tek Ai. Ai është absolutisht i lirë dhe i përjashtuar 
prej besimeve dhe koncepteve të tilla të rreme, dhe Ai është krejtësisht 
i Lartësuar dhe larg asaj që thonë zullumqarët e mëkatarët.  

Lavdi Allahut, të Cilin e lavdërojnë të gjithë melekët dhe, gjithçka 
që është në qiej e në tokë e lavdërojnë nëpërmjet asaj çka Pena e 
Kaderit ka skalitur në ballet e tyre.  
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KAPITULLI I TRETË13 

Kjo është rreth frazës   El-Hamdu lil-lah, 
“i gjithë lavdërimi i takon Allahut”! 

 
Me Emrin e Allahut, të  Gjithëmëshirshmi, Mëshirëplotit. 

 Elhamdu lil–lah, i gjithë lavdërimi i takon Allahut, të 
Cilin ose gojarisht, ose me gjuhët e jetëve dhe qënieve të tyre, të gjitha 
krijesat dhe qëniet e lavdërojnë dhe e lartësojnë duke manifestuar 
Atributet e Tij të plotësisë. Me të gjitha llojet e tyre, shtyllat, pjesët dhe 
grimcat dhe me gjuhët e pasjes së tyre një fillim dhe qënies së tyre të 
mundshme, me gjuhët e nevojës së tyre, të skamjes dhe të qëllimeve që 
ato u shërbejnë, të gjitha krijesat lavdërojnë madhështinë e Tij. Me 
gjuhët e mjeshtërisë artistike, rregullit, balancës, qëndrueshmërisë dhe 
plotësisë që ato shfaqin, dhe me aktet e adhurimit dhe lavdërimit që ato 
bëjnë, të gjitha krijesat recitojnë Atributet e Madhështisë së Tij. Ato 
afirmojnë e pohojnë se sigurisht Ai është Allahu, Ekzistuesi i Vetëm i 
Domosdoshëm, i  Pafillim, i Përhershëm, i Përjetshëm, Një dhe i 
Vetëm, i Pashokë, i Kërkuari përjetësisht, i Plotpushtetshmi, Detyruesi, 
Krenari, Mposhtësi.  

Gjithashtu, ato e lavdërojnë Atë me atributet e Tij të bukurisë dhe të 
hijeshisë së Tij, të gjithë ato thonë: Ai është Krijuesi ynë, i 
Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti, Furnizuesi, Gjithëbujari, Dorëgjëri, i 
Dashuri, Përhapësi (i bekimeve), i Këndshmi, Mirëbërësi, Hirploti. 
Gjithashtu, ato e përmendin Atë me Atributet e Tij të plotësisë dhe 
thonë: Ai është Krijuesi dhe Pronari ynë, i Gjalli i Përjetshëm, 
Vetekzistuesi i Përhershëm, i Gjithëdituri, i Gjithurti, i Gjithëfuqishmi, 

																																																													
13 Ky kapitull i rëndësishëm rreth “El-Hamdu lil-lah” u shkrua në mënyrë të 

hollësishme në trajtesën arabisht ‘Reflektim i lartë rreth besimit’, shkreptima e 29, 
prandaj këtu ka ardhur e përmbledhur. Autori. 
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Dëshiruesi, Gjithëdëgjuesi, Gjithëshikuesi, Gjithëfolësi dhe Gjithë-
dëshmuesi. Për më tepër, ato recitojnë Emrat e Tij të bukur të 
manifestuar në univers.  

 El-Hamdu lil-lahi, falënderimi i takon Allahut të Cilin e 
Lavdërojnë dhe e lartësojnë universi me gjithçka ndodhet brenda tij 
nëpërmjet manifestimit të Atributeve të Tij të plotësisë. Me të gjithë 
kapitujt e tij, pjesët, faqet, reshtat, fjalitë dhe shkronjat, dhe me qëllimet 
që ai u shërben dhe me artin e skicimin që ai shfaq, ky libër i madh –
universi– është një tërësi në vetvete. Të gjitha gjërat dhe qëniet në të 
janë pasqyra të llojeve të ndryshme duke reflektuar ‘shkreptimat’ e 
Atributeve të Tij të madhështisë, dritat e Atributeve të Tij të bukurisë, 
dritat e Atributeve të Tij të plotësisë dhe rrezet e Emrave të Tij të bukur.  

 El-Hamdu lil-lah, falënderimi i takon Allahut për 
ekzistencën që Ai na dhuron -ekzistenca është e mirë e pastër- dhe për 
bekimet e jetës nëpërmjet së cilës plotësohet ekzistenca, dhe për 
bekimet e besimit, i cili është esenca e jetës së vërtetë dhe nëpërmjet të 
cilit jeta arrin plotësimin.  

 El-Hamdu lil-lah, falënderimi i takon Allahut për dritën e 
besimit, e cila largon errësirën rreth nesh dhe ndriçon botën tonë të 
jashtme, po ashtu edhe botërat tona të brendshme. Besimi është një 
burim drite që përbëhet nga gjashtë drita -gjashtë shtyllat e besimit- dhe 
prej të cilit vijnë rrezet e diellit të njohjes së Sovranit të Parapërjetshëm. 

El-Hamdu lil-lah, falënderimi i takon Allahut për besimin 
në Zot, sepse nëpërmjet tij shpirti shpëton prej errësirës së të gjitha 
llojeve të asgjësimit, ndijimit të vetmisë së plotë në univers dhe prej 
shikimit të të gjitha gjërave në ekzistencë si vajtime të përgjithshme 
zie, dhe prej ndjenjave të tjera të panumërueshme e shkatërruese.  

 El-Hamdu lil-lah, falënderimi i takon Allahut për dritën 
e besimit, i cili na tregon neve Strehën, Mirëbërësin, Gjithëbujarin, të 
Dashurin, të Dhembshurin dhe Mëshirëplotin. Besimi zbulon jetën e 
përhershme për ne dhe na e shfaq atë neve me të gjithë shkëlqimin e saj 
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dhe na sjell neve sihariqet e lumturisë së përjetshme. Besimi na jep 
mbështetje dhe burim ndihme; ai na mëson Atë tek i Cili ne duhet të 
mbështetemi dhe prej të Cilit ne duhet të kërkojmë ndihmë, dhe heq 
perden e vajtimeve prej fytyrës që mbulon të gjithë krijimin. Besimi 
gjithashtu largon dhimbjet e ndarjes prej kënaqësive të ligjshme duke 
krahasuar dy botët dhe na mundëson vazhdimin e mirësive dhe bekimet 
duke shfaqur pemën e përjetshme të mirësive.  

Gjithashtu, drita e besimit na tregon natyrën e vërtetë të të gjitha 
gjërave dhe gjendjeve të supozuara si armiqësore, të huaja, të vdekura 
dhe të frikshme dhe bën të qartë se ato janë të gjitha miqësore, 
familjare, të gjalla dhe shoqërore.  

Përsëri, kjo dritë përqafon të gjitha qëniet dhe të dyja botët të 
mbushura me mëshirë si dhurata për të gjithë besimtarët –pa i dhënë 
njëri–tjetrit asnjë shqetësim– për të përfituar prej tyre me të gjitha 
shqiset e tyre, ndjenjat dhe aftësitë. Kështu, çdo besimtar duhet të thotë: 
“Falënderimi i takon Allahut për gjithçka që Ai ka krijuar” dhe të mos 
aprovojë dhe të mos kënaqet me askënd si zot në dorën e të cilit nuk 
është i gjithë krijimi. Çdo besimtar nuk duhet ta vendosë zemrën e tij 
tek askush tjetër përveç Atij si të Adhuruarin e Vetëm, të Dashurin dhe 
të Synuarin.  

El-Hamdu lil-lahi Rabbil Alemin, 
Falënderimi i takon Allahut, Zotit të të gjitha botëve për ‘mëshirën’ e 
Tij për botërat që është Hazreti Muhammedi a.s.m., sepse nëpërmjet tij 
dhe profetësisë së tij, dritat e konceptimit të Hyjnisë të cilat qenë shuar 
nën perden e trashë të feve dhe filozofive të korruptuara, u rindezën 
dhe fituan stabilitet e qëndrueshmëri. Përsëri, nëpërmjet profetësisë së 
tij u shfaq për njerëzimin gjithçka që është e kënaqur për Zotin e të 
gjitha botëve. Gjithashtu, njerëzimi u udhëzua nëpërmjet tij tek besimi, 
i cili është drita e krijimit dhe e ekzistencës.  

El-Hamdu lil-lah, falënderimi i takon Allahut për 
mirësinë e Islamit, i cili përmban çfarëdo që është e kënaqur për Zotin e 
të gjitha botëve. Islami na ka treguar se çfarë e kënaq Atë dhe çfarë 
dëshiron e aprovon Zoti i të gjitha botëve, Zoti i qiejve dhe i tokës.  
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 El-hamdu lil-lah, falënderimi i takon Allahut për dritën e 

besimit që merr dritë nga  ‘Bismil-lahir-Rahmanir-

Rahim – Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit’. Personi i 
cili jep falënderime e lavdërime duhet ta kthejë vëmendjen e tij nga 
mirësia tek akti i dhënies së mirësive, me qëllim që të mund të 
perceptojë se Dhënësi i mirësive e shikon atë dhe është më afër tij se sa 
vetë ai dhe e bën Vetveten të Njohur nëpërmjet dhënies së mirësive dhe 
të Dashur nëpërmjet favorizimit. Kur një njeri bëhet i vetëdijshëm për 
Atë bërje të Njohur e të Dashur, ai do të ndjehet i detyruar të jetë 
mirënjohës e falënderues ndaj Tij.  
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KAPITULLI I KATËRT 
 

Kjo është rreth frazës Allahu Ekber , 
“Allahu është më i Madhi”! 

Ky kapitull përbëhet nga dy pjesë. Pjesa e parë është shumë e 
shkurtër, ndërsa e dyta është në detajim të plotë. 

 

Pjesa e Parë 
 

 

Me Emrin e  Allahut,  të  Gjithëmëshirshmit,  Mëshirëplotit .   

 Allahu Ekber, Allahu është më i Madhi! Ai në mënyrë të 
pakrahasueshme është më i Madh se të gjitha gjërat; sepse Ai është i 
Gjithëfuqishmi, i Cili është i Plotfuqishëm për të gjitha gjërat 
nëpërmjet një fuqie të pafundme, në lidhje me të cilën, grimcat e 
vockëla dhe yjet, pjesët dhe të tërat, individët dhe speciet janë të lehta e 
të barabarta. 

 

“Krijimi i ju të gjithëve dhe ringjallja e ju të gjithëve janë si (krijimi dhe 
ringjallja) e një njeriu të vetëm”14 

Vërtet, për Atë Fuqi, një yll gjigant, një tërësi e një specie nuk janë 
më të vështira për t’i krijur se sa një grimcë e vockël, një pjesë dhe një 
individ.  
																																																													

14 Kur’an, 31:28 
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 Allahu Ekber, Allahu është më i Madhi! Sepse Ai është i 
Gjithëdituri, i Cili i  njeh të gjitha gjërat nëpërmjet një njohje të 
pakufishme, e cila është esenciale për Allahun si Hyjni. Asgjë nuk 
mund t’i ikë Atij, meqë Ai është i pranishëm gjithëkund. Urtësia 
gjithëpërfshirëse, përkujdesja e gjithanshme, vetëdija gjithërrethuese e 
gjithëpërfshirëse, shkallët duke i vendosur të gjitha gjërat në rregull të 
saktë, në sistem të frutshëm dhe në masat e duhura, exhelet e 
përcaktuara –çastet e fundit të jetëve– furnizimet e rregullta, mëshira e 
ndryshme, organizimi i qëndrueshëm e madhështor, dhe përkujdesja e 
saktë dhe e stolisur, të cilat shihen gjithandej universit, dëshmojnë për 
njohjen gjithërrethuese e gjithëpërfshirëse të të Gjithëfuqishmit 
nëpërmjet misterit: 

 A nuk e di Ai i Cili ka krijuar?”15“اَالَ ي*ع1لَم! م*ن1 خ*لَق* و* ه!و* اللَّط$يف! 

 Allahu Ekber, Allahu është më i Madhi! Sepse dëshira e 
Tij i përfshin të gjitha gjërat. Ndërsa ishte krejtësisht e mundshme për 
universin të ishte me çfarëdo që ndodhet në të të merrte ndonjë formë, 
ai u vendos në rregullin aktual të tanishëm në përputhje me masa të 
sakta, ashtu si pema me gjethet e saja me lulet dhe me frutet, po ashtu 
krijesat e mirërregulluara u krijuan nga elementët e thjeshtë e të pajetë. 
E gjitha kjo dëshmon për vullnetin e Zotit Fuqiplotë dhe demonstron se 
çfarëdo që Ai do është dhe çfarëdo që Ai nuk dëshiron nuk është, qoftë 
Ai i Lavdëruar xh.sh.. 

Allahu Ekber, Allahu është më i Madhi! Në qoftë se ti do të 
pyesje, përse dhe kush është Ai?  

Përgjigjja do të ishte: Ai është ‘Dielli’ i Parapërjetshëm. Ky 
Univers është veçse një hije prej dritave të Tij, prej manifestimeve të 
Emrave të Tij dhe prej skalitjeve të akteve të Tij.  

 Allahu Ekber, Allahu është më i Madhi! Ai është pakrahasi-
misht më i Madh se të gjitha gjërat. Në qoftë se ti do të pyesje se përse 
Ai është kështu dhe kush është Ai?  
																																																													

15 Kur’an, 67:14 
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Përgjigjja do të ishte: Ai është Monarku i Parapërjetshëm. Të gjitha 
këto botëra janë nën administrimin e Tij e në varësi absolute nga 
rregulli dhe masa që Ai ka vendosur, qoftë Ai i Lartësuar xh.sh. 

 Allahu Ekber, Allahu është më i Madhi! Në qoftë se ti do të 
pyesje pse Ai është kështu dhe kush është Ai?  

Përgjigjja do të ishte: Ai është Sundimtari i Parapërjetshëm. Ai ka 
vendosur në rregull universin nëpërmjet ligjeve të mënyrës së Tij të të 
vepruarit, nëpërmjet parimeve të Kaderit dhe Vendimit të Tij dhe 
nëpërmjet rregullave të Vullnetit dhe Urtësisë së Tij, nëpërmjet 
kërkesave të përkujdesjes dhe mëshirës së Tij dhe manifestimeve të 
Emrave dhe Atributeve të Tij. Ajo që ne quajmë ligje (të natyrës) janë 
veçse përshkrime të manifes-timeve të njohjes së Tij, urdhërit dhe 
vullnetit mbi të gjitha speciet.  

 Allahu Ekber, Allahu është më i Madhi! Në qoftë se ti do të 
pyesje pse Ai është kështu dhe kush është Ai?  

Përgjigjja do të ishte: Ai është Autori Krijues i Parapërjetshëm, i 
Cili e ka krijuar e ngritur këtë botë të madhe –universin– dhe këtë botë 
të vogël – njeriun. Ndodhet Stampa e Tij në ballet e të dyve dhe mbi 
çdo pjesë të të dyve.  

 Allahu Ekber, Allahu është më i Madhi! Në qoftë se do të 
pyesje përse Ai është kështu dhe kush është Ai?  

Përgjigjja do të ishte: Ai është Skalitësi i Parapërjetshëm. Ky 
univers përbëhet nga rreshtat e ‘Penës’ së Kaderit dhe Vendimit të Tij, 
nga skicat e ‘kompasit’ të urtësisë së Tij, nga frutet e shpërhapjes së 
Mëshirës së Tij, zbukurimet e Dorës së Ndritur të Përkujdesjes së Tij, 
nga lulet e mirësive të nderimit të Tij dhe nga shkreptimat e 
manifestimeve të Bukurisë së Tij. 

 Allahu Ekber, Allahu është më i Madhi! Në qoftë se ti do të 
pyesje përse është Ai kështu dhe kush është Ai?  

Përgjigjja do të ishte: Ai është i Gjithëfuqishmi i Parapërjetshëm. 
Këto qënie në univers janë mrekullitë e fuqisë së Tij; këto mrekulli 
dëshmojnë se sigurisht Ai është i Gjithëfuqishëm për gjithçka. Asgjë 
nuk ka qenë në gjendje dhe as nuk do të jetë në gjendje t’i ikë e t’i 
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shmanget dominimit të Fuqisë së Tij, në lidhje me të cilën grimcat e 
vockëla dhe dielli janë të njëjta, të barabarta. 

 Allahu Ekber, Allahu është më i Madhi! Në qoftë se ti do të 
pyesje përse Ai është kështu dhe kush është Ai?  

Përgjigjja do të ishte: Ai është Krijuesi, Filluesi i krijimit dhe 
Formëdhënësi, të Cilit i përkasin Emrat më të bukur. Të gjitha ato 
objekte qiellore janë prova të ndritshme të Madhështisë dhe Hyjnisë së 
Tij dhe dëshmitarë rrezatues të Krenarisë së Tij dhe të Qënies së Tij 
Perëndi xh.sh. 

 Allahu Ekber, Allahu është më i Madhi! Në qoftë se ti do të 
pyesje pse Ai është kështu dhe kush është Ai?  

Përgjigjja do të ishte: Ai është Krijuesi i të gjitha gjërave. Ai është 
Furnizuesi i të gjitha qënieve të gjalla, Ai është Dhënësi i mirësive për 
të gjithë ata që janë në nevojë për mirësi, Ai është i Gjithëmëshirshmi 
në të dyja botët; Prijësi ynë Muhammedi a.s.m dhe Xhenneti janë 
veprat e mëshirës së Tij gjithëpërfshirëse. Ai është Zoti i të gjitha 
gjërave, Ai është Planifikuesi dhe Mbështetësi i të gjitha gjërave; dhe 
Ai është Zhvilluesi dhe Rritësi i të gjitha gjërave.  

 Allahu Ekber, Allahu është më i Madhi! Në qoftë se ti do të 
pyesje përse Ai është kështu dhe kush është Ai?  

Përgjigjja do të ishte: Ai është Formëdhënësi i të gjitha gjërave, 
është Ai i Vetëm, i Cili ka vënë në rregull e sistem këtë botë dhe 
vepron me autoritet mbi të gjitha gjërat.  

 Allahu Ekber, Allahu është më i Madhi! dhe është 
pafundësisht i lartësuar mbi të qënurit i perceptuar nga mendjet dhe 
është absolutisht i pastër e i përjashtuar prej pafuqisë e mangësive.  

 Allahu Ekber, Allahu është më i Madhi! !ش%ي#ئ! كُلِّ م#ن! اَكْب#ر! اَللَّه  

Ai është pakrahasimisht më i Madh se të gjitha gjërat. Domethënë, Ai 
është më i Madhi, më i Larti, më i Bukuri dhe më i Miri për shkak të 
esencës së Tij dhe më i Lartësuari e më Madhështori nga Vetvetja.  
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Shënim: Këto shprehje të bekuara   
Subhanall-llah, El–Hamdu lil–lah, Allahu Ekber, të cilat recitohen në 
mënyrë të përsëritur pas namazeve –faljeve– të përditshme, janë me 
qëllim që të ngulisin kuptimet e tyre, mbështesin njëra–tjetrën në 
mendjet dhe zemrat dhe i vërtetojnë apo i konfirmojnë ato kuptime.  

Për shembull, ti hedh një gurë në qendrën e një pellgu të madh dhe 
sa më të mëdhenj të formohen rrathët njëri pas tjetrit, po aq më të 
mëdhenj shfaqen ato kur ti i thua kështu si ky krahasim. Duke ndjekur 
pesë namazet e detyruar, ne i recitojmë në mënyrë të përsëritur 

Subhanallah, Elhamdulil–lah, Allahu 
Ekber, për t’i ngulitur e konfirmuar kuptimet e tyre dhe për të fituar 
frutet e pritura prej recitimeve të tyre. 

Pyetje: Cili është kuptimi i krahasimit të Allahut me krijesat 

nëpërmjet thënies  Allahu Ekber, Allahu është më i Madhi, dhe 
të cilës vlere janë qëniet e mundshme saqë ne themi Ekzistuesi i Vetëm 
i domosdoshëm është më i Madh se ato? A ndodhen qënie krijuese e 
mëshiruese përveç të Plotëfuqishmit të Vetëm saqë ne e përshkruajmë 

Atë si !الْخ!ال#ق#ني! اَح%س#ن  “Ahsenul Halikine” dhe !ح#م#ني!االر! ار%ح#م   

“Erhamur–Rahimine”, ‘më i Miri i krijuesve’ dhe ‘më i Mëshirshmi i 
mëshiruesve’?  

Përgjigjja: Nuk ka më të mëdhenj e më të lartësuar se Ai, dhe nuk 
mund të jetë askush më i mirë dhe më i bukur se Ai, dhe askush përveç 
Tij nuk mund të jetë më i madh e më madhështor. Ai është esencialisht 
më i Madh se çfarëdo që mendjet mund të përfytyrojnë. Kështu, Ai 
duhet të jetë më i Madh se gjithçka që është në mendjet e në zemrat 
tuaja dhe më i rëndësishëm se të gjitha dëshirat dhe qëllimet tuaja. 
Përsëri, Ai është gjithashtu më i Madh e më Madhështor se perdja e 

krijimit për ta mbuluar. Sa për frazën !الْخ!ال#ق#ني! اَح%س#ن  “Ahsenul 

Halikine” ‘më i Miri i krijuesve’, ajo do të thotë: Ai është esencialisht 
më i Mirë se krijuesit e përfytyruar në mendje si rezultat i reflektimit 
tek ata prej atributeve të krijueshmërisë, si dielli në pasqyra. Kjo është 
si thënia: dielli në vetvete është më i ndritshëm e më rrezatues se 



Një	Pikë		

	

121	

imazhet e tij në pasqyra ose në gjërat si pasqyra. Gjithashtu, Ai është 
më i Mirë se gjithçka që mendjet mund t’i supozojnë si Krijues.  

Përsëri, me vetëdije ose pa vetëdije ne ndonjëherë mund t’ia 
atribuojmë krijueshmërinë shkaqeve materiale ose vetë krijesave, 

kështu shprehja !الْخ!ال#ق#ني! اَح%س#ن  “Ahsenul Halikine” ‘Allahu është më i 

Miri i krijuesve’ do të thotë se Ai është më i Miri si Krijues duke mos 
qenë i mbuluar nga shkaqet dhe prandaj ne duhet gjithnjë të kthehemi 
tek Ai, duke mos marrë parasysh shkaqet e dukshme materiale. Kështu, 
krahasime të tilla shikojnë tek ne dhe tek gjërat që lidhen me ne dhe jo 
me pikërisht çështjen; pra në thelb, ato nuk lidhen me të Plotfuqishmin; 
ashtu siç mund t’i thuhet një personi në një detyrë të pjesshme: mbreti 
është më i mirë dhe më i madh, domethënë: ndërhyrja, pjesa e mbretit 
në detyrën tënde është më e madhe se e atyre eprorëve të tu të 
drejtëpërdrejtë. 

Allahu është më i Madh dhe më Madhështor se gjithçka që mund ta 
kapin mendjet dhe mendimet. Ai është i Lartësuar, krejtësisht i Pastër e 
larg dobësisë e mangësive. Ai është absolutisht i plotë në Esencën e Tij, 
në Atributet dhe në aktet e Tij, qoftë Ai i lavdëruar. 
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Pjesa e Dytë 

Rangjet e  ‘Allahu Ekber’ 

 

 [Do të përmendim këtu vetëm shtatë prej tridhjetë e tre rangjeve të 
këtij kapitulli, meqë një pjesë e rëndësishme prej atyre rangjeve u 
përmend në ‘Stacionin e Dytë të letrës së Njëzet’ dhe në fundin e 
‘Vendqëndrimit të dytë të Fjalës së Tridhjetë e Dytë’ dhe në fillim të 
‘Vendqëndrimit të Tretë’ të saj. Kush dëshiron të njihet me të 
vërtetën e këtyre rangjeve, le t’u referohet atyre trajtesave]. 

 

 

Rangu i Parë 

بِس-مِ اللَّه$ الر&ح-م+نِ الر&ح$يمِ  

و! قُلِ الْح!م4د' ل#لَّه# الَّذ#ى لَم4 ي!ت=خ#ذْ و!لَد9ا و! لَم4 ي!كُن4 لَه' ش!رِيك- ف#ى الْم'لْك# و! 

�ه* و)ل7ى9 م7ن) الذُّلÒِ و) كَبÒِر,ه* ت)كْبِري"الَم# ي'كُن# لَ  

�لَب3ي,ك' و' س'ع,د'ي,ك' ج'لَّ ج'الَلُه!   
Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit.  

“Dhe thuaj: Gjithë lavdërimet dhe falënderimet janë për Allahun, i Cili nuk 
ka lindur bir dhe i Cili nuk ka asnjë shok a të barabartë në mbisundimin e Tij, as 
nuk është aq poshtë sa të ketë veli (ndihmues). Dhe lartësoje Atë me gjithë 
madhështinë dhe madhërinë (thuaj: Allahu Ekber -Allahu është më i Madhi)!”16 

																																																													
16 Kur’an, 17:111 
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Ne besojmë dhe ne jemi nën urdhërin Tënd.  

 Allahu Ekber, … اَللَّه; اَكْب)ر; م&ن- كُلÒِ ش)ي-ءÌ قُد-ر)ةً و) ع&لْم"ا   

Allahu është më i Madhi, më i Madh se të gjitha gjërat në fuqi e 
njohje. Sepse Ai është Krijuesi, Shpikësi dhe Formëdhënësi, i Cili e ka 
bërë njeriun nëpërmjet fuqisë së Tij si universin dhe e ka skalitur 
universin me ‘Penën’ e Kaderit të Tij, ashtu siç e ka skalitur njeriun me 
të njëjtën ‘Penë’. Sepse ajo botë e madhe –universi– ashtu si kjo botë e 
vogël –njeriu– është bërë e krijuar nga Fuqia e Tij dhe është skalitur 
nga Kaderi i Tij. Ai e ka bërë atë një ‘xhami’, ndërkohë duke e bërë 
adhurues njeriun në të. Ai e ka bërë të parin si një vendbanim, 
ndërkohë duke e bërë të dytin si një shërbëtor duke banuar në të. Arti i 
Tij në të parin është manifestuar si një libër, ndërsa ngjyrimi i Tij në të 
dytin ka lulëzuar si ligjëratë, adresim. Fuqia e Tij në të parin shfaq 
madhështinë e Tij, ndërsa mëshira e Tij në të dytin organizon mirësinë 
e furnizimin e Tij. Madhështia e Tij në të parin dëshmon se Ai është 
Një, ndërsa furnizimi i Tij në të dytin shpall se Ai është i Vetëm, Unik. 
Stampa e Tij në të parin qoftë si një tërësi dhe mbi pjesët e tij e shfaq 
veten në një qetësi të dukshme në lëvizje të pambarim, ndërsa vula e 
Tij në të dytin është edhe në tërësinë e trupit, edhe në pjesët e tij deri 
tek çdo qelizë e grimcë e tij... 

Shiko veprat e Tij të cilat të gjitha janë të mirësistemuara e të 
harmonizuara! Ndodhet një rregull absolut pavarësisht shumësisë 
absolute, një masë e balancë absolute pavarësisht një shpejtësie 
absolute, një qëndrueshmëri absolute pavarësisht një lehtësie absolute. 
Gjendet një bukuri absolute arti pavarësisht një heterogjeniteti absolut, 
një harmoni e bashkëlidhje absolute pavarësisht një largësie absolute, 
një dallueshmëri absolute pavarësisht një përzierje absolute, një çmim e 
vlerë absolute pavarësisht një lirësie absolute. Kjo cilësi e dukshme 
ekzistenceje dëshmon për një inteligjent verifikues e të ndjeshëm dhe e 
detyron një idiot hipokrit që të pranojnë se ekzistenca i përket të 
Vërtetit të Vetëm, Zotëruesit të fuqisë absolute dhe se Ai është i 
Gjithëdituri absolut.  

Ndodhet një lehtësi absolute në shpjegimin e ekzistencës duke ia 
atribuuar atë një Qënieje të Vetme Hyjnore, ndërsa ndodhen pengesa të 
pakalueshme në rrugën e atribuimit të saj origjinave të ndryshme. Në 
qoftë se do t’i atribuohej një Hyjnie të vetme, i gjithë universi do të 
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ishte aq i lehtë për t’u krijuar si një bletë, dhe bleta aq e lehtë si një frut. 
Ndërsa, në qoftë se në të kundërtën, do t’i atribuohej origjinave të 
shumta, krijimi i një blete do të ishte aq i vështirë sa ai i universit si një 
tërësi, dhe krijimi i një fruti do të ishte aq i vështirë sa ai i të gjithë 
pemëve në univers. Sepse me një lëvizje të vetme një qënie mund të 
prodhojë një efekt dhe ta trajtojë si një tërësi.  

Në qoftë se ai efekt apo trajtim do të pritej prej qënieve të shumta, 
ai do të mund të arrihej, nëse do të ishte krejtësisht e mundur, me 
vështirësi të mëdha dhe pas shumë polemikash. Ju mund ta gjykoni se 
cila është shumë më e lehtë apo shumë më e vështirë: drejtimi i një 
ushtrie nga një komandant i vetëm apo nga vetë ushtarët, ndërtimi i një 
godine nga një ndërtues apo nga vetë gurët, rrotullimi i shumë 
planetëve rreth një dielli të vetëm apo anasjelltas... 

Kur ekzistenca i atribuohet një Hyjnie të Vetme, lidhja midis 
ekzistencës dhe asaj Hyjnie bëhet si një fuqi e pakufishme dhe shkaqet 
nuk detyrohen të mbajnë burimet e fuqisë së tyre. Gjithashtu, efektet e 
prodhuara bëhen të mëdhaja përpjestimisht me Qënien të Cilës ato i 
atribuohen. Përndryshe, në shirk, çdo shkak detyrohet të mbajë burimet 
e forcës së tij, dhe zvogëlohet efekti aq sa masa e vet. Prandaj 
milingona, miza mposht tiranët dhe bërthama e vogël mban një pemë të 
madhe. Gjithashtu, kur të gjitha gjërat i atribuohen një Hyjnie të 
Vetme, ato nuk krijohen nga mosekzistenca absolute, përkundrazi 
krijim do të thotë t’u japësh ekzitencë të jashtme gjërave të cilat tashmë 
ekzistojnë në njohje. Është si zhvillimi a kalimi i një forme të reflektuar 
në një pasqyrë, në një fletë fotografike, ose si hedhja në fjalë kuptimin 
në mendje, ose nëpërmjet fërkimit të një lënde, duke bërë të dukshme 
një letër të shkruar me një bojë të pangjyrë – që nuk shihet. Ndërsa kur 
gjërat u atribuohen vetvetes së tyre ose shkaqeve të tyre, atëherë ato 
duhej të krijoheshin prej mosekzistencës absolute. 

Në qoftë se kjo nuk do të ishte e pamundur, do të ishte më e 
vështira e gjërave. Sepse lehtësia në rrugën e parë e bën ekzistencën e 
gjërave aq të lehtë deri në shkallën e domosdoshmërisë, ndërsa 
vështirësia në rrugën tjetër është e shkallës së pakonceptueshmërisë. 
Sepse ekzistenca e një qënieje të gjallë kërkon grumbullimin e 
grimcave të shpërndara në tokë dhe të elementëve, si ajri e uji për ta 
formuar atë, dhe kështu secila prej tyre duhej të kishte një njohje 
universale dhe një vullnet absolut. Cilado me një njohje dhe vullnet të 
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tillë duhej të ishte absolutisht e pavarur dhe indiferente për pranimin e 
ndonjë ortaku. Nuk gjendet në univers as edhe shenja më e dobët e 
ekzistencës së gjërave të tilla apo ortakëve. Përsëri, krijimi i qiejve dhe 
i tokës në mënyrë të dukshme kërkon një fuqi të plotë të pafundme, e 
cila duhet të jetë e pavarur nga pasja ortakë. Përndryshe, ajo do të 
kërkonte që kjo fuqi duhej të kufizohej nga një fuqi e kufizuar. Kjo 
është e pakonceptueshme sepse një fuqi që është e pafundme nuk ka 
absolutisht nevojë për ortakë. Dhe ajo në asnjë mënyrë nuk është e 
detyruar t’i pranojë ato. Përsëri, në univers nuk ka shenja të ekzistencës 
së ortakëve me atë fuqi.  

Meqë kjo fuqi nuk ka asnjë ortak, ajo gjithashtu nuk ka absolutisht as 
ndihmësa e as ministra. Shkaqet materiale janë vetëm se një perde e 
hollë para veprimit të Fuqisë së Parapërjetshme dhe nuk kanë asnjë efekt 
krijues në ekzistencën e gjërave. Më i nderuari i shkaqeve, ai i pajisuri 
me fuqinë e vullnetit të lirë, është njeriu. Megjithatë, nuk dihet me siguri 
nëse ai ka një të qindtën pjesë në aktet e tij si të ngrënit, të folurit dhe të 
menduarit, të cilat ai i bën me vullnetin e tij të lirë. Tani, njeriu, më i 
nderuari i shkaqeve dhe ai i pajisuri me vullnet të lirë, është duarlidhur 
në veprimin e vërtetë siç e sheh, atëherë si do të mundeshin kafshët, 
bimët dhe objektet e pajeta dhe ligjet e pajeta, të verbëra dhe të shurdhëta 
që kanë vetëm ekzistencë nominale – emërore, si mund të jenë ortakë me 
Krijuesin e qiejve e të tokës në krijimin dhe rregullimin e gjërave?  

Ashtu siç nuk mund të jetë zarfi në të cilin mbreti ka vendosur 
dhuratën, apo shamia në të cilën ai e ka mbështjellur atë, apo individi 
në dorën e të cilit ai vendosi mirësinë dhe e dërgoi për tek ti, gjëra të 
cilat nuk mund të jenë ortakë me mbretin në mbretërinë e tij, po ashtu, 
shkaqet dhe natyra të cilat janë ‘ushtarë’, nëpërmjet të cilëve Sovrani 
absolut na dërgon neve mirësitë e Tij, ose zarfet apo arkat në të cilat 
vendos dhuratat e Tij për ne, ose shamitë në të cilat Ai mbështjell 
dhuratat e Tij për ne, nuk mund të jenë as ortakë me Të, as mjete 
efektive krijuese në ekzekutimin e dekreteve.  

 

Rangu i Dytë 

 Allahu Ekber, Allahu është më  اَللَّه; اَكْب)ر; م&ن- كُلÒِ ش)ي-ءÌ قُد-ر)ةً و) ع&لْم"ا

i Madhi, më i Madh se të gjitha gjërat në fuqi e njohje. Sepse, Ai është 
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Krijuesi, i Gjithëdituri, Autori Shpikës, i Gjithurti, i Gjithëmëshirshmi, 
Mëshirëploti; të gjitha krijesat e tokës dhe objektet qiellore janë në 
mënyrë të vetëkuptueshme me mrekullitë e fuqisë së një Krijuesi të 
Gjithëditur. Të gjitha këto bimë të dekoruara e shumëngjyrëshe dhe të 
gjitha këto kafshë të stolisura të llojeve të panumërta të shpërndara 
gjithandej kopshteve të tokës janë çudirat e artit të Një Autori të 
Gjithurtë. Gjithashtu, të gjitha këto lule buzëqeshëse dhe këto fruta të 
zbukuruar në pjesët e këtij kopshti janë dhuratat e mëshirës së Një të 
Gjithëmëshirshmi, Mëshirëplotë. Të gjitha ato krijesa ose objekte 
dëshmojnë dhe shpallin se sigurisht Krijuesi i këtyre, Formëdhënësi i 
atyre dhe Dhënësi i këtyre dhuratave është i Gjithëfuqishëm mbi 
gjithçka, është i Gjithëditur për të gjitha gjërat dhe i përfshin e i rrethon 
të gjitha gjërat me mëshirë e njohje. Në lidhje me fuqinë e Tij, grimcat 
e vockëla dhe yjet, e pakta dhe e shumta dhe e vogëla dhe e madhja, 
dhe e kufizuara dhe e pakufizuara janë të gjitha të barabarta.  

Përsëri, të gjitha ngjarjet e së shkuarës, të zakonshme ose të 
jashtëzakonshme janë mrekullitë e artit të Një Autori të Gjithurtë, të cilat 
dëshmojnë se Autori është i Gjithëfuqishëm mbi të gjitha mundësitë e së 
ardhmes; domethënë, Ai është i aftë të bëjë çfarëdo që Ai dëshiron në të 
ardhmen qofshin ato të zakonshme ose të jashtëzakonshme, sepse Ai 
është Krijuesi i Gjithëditur, i Plotëpushtetshëm e i Gjithurtë. Qoftë i 
lavdërur Ai i Cili e ka bërë kopshtin e tokës një ekspozitë të veprave të 
artit të Tij, një terren grumbullues të produkteve të krijueshmërisë së Tij, 
një vend ku fuqia dhe urtësia e Tij manifestohen, një kopësht ku mëshira 
e Tij lulëzon, një fushë për t’u mbjellur për Parajsë, dhe një vend ku 
krijesat vijnë dhe ikin në një fluks në përputhje me masa të caktuara. 
Kafshët e zbukuruara, zogjtë e stolisur, pemët frutdhënëse, bimët e 
lulëzuara, këto janë mrekullitë e Njohjes së Tij, çudirat e artit të Tij, 
dhuratat e bujarisë së Tij dhe provat e mirëbërësisë së Tij.  

Buzëqeshja e luleve prej stolisë së frutave, cicërimi i zogjve në 
kohën e këndelljes, përtëritjes në agim, pikat spërkatëse të shiut mbi 
faqet e luleve, mëshira e nënave për të vegjëlit, këto të gjitha janë 
shembujt e Një të Dashuri duke e bërë Veten të njohur dhe të Një të 
Gjithëmëshirshmi duke e bërë Veten të dashur, janë skalitjet e mëshirës 
së Një të Dhembshuri dhe Mëshirëmadhi, dhe të keqardhjes së Një 
Mirëbërësi për xhindët dhe njerëzit dhe qëniet shpirtërore dhe për 
engjëjt dhe kafshët. Këto farëra, fruta, kokrra dhe lule, të gjitha janë 
mrekullitë e urtësisë, çudirat e artit, dhuratat e mëshirës, provat e 
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Njësisë Hyjnore, dhe dëshmitarë të dorëgjërësisë e bollëkut të Tij në 
Ahiret. Ato janë dëshmitarë të vërtetë se sigurisht Krijuesi i tyre është i 
Gjithëfuqishëm për të gjitha gjërat, dhe për të gjitha gjërat është i 
Gjithëditur. Dhe Ai i përfshin të gjitha gjërat me mëshirë, njohje, 
krijueshmëri, mbështetje, shpikje dhe modelim. Në lidhje me Atributet 
e Tij të krijimit, rregullimit, mbështetjes, shpikjes dhe modelimit, dielli 
është si një farë, ylli si një lule dhe toka si një kokërr. Farërat dhe frutat 
janë pasqyra të Unitetit (Hyjnor) në botën e shumësisë, janë shenja të 
Kaderit dhe tregues të Fuqisë.  

Burimi i shumësisë –universi me çfarëdo që ndodhet në të– është 
bota e unitetit. Shumësia dëshmon për Njësinë e Krijuesit në fillimin e 
krijimit dhe të modelimit, dhe përfundon në unitetin duke treguar 
urtësinë e Autorit në krijimin, mbështetjen dhe drejtimin. Urtësia shfaq 
se si shikimi universal që i përfshin dhe i shikon grimcat, Krijuesi i të 
gjitha gjërave i shikon të pjesshmet. Sepse, në qoftë se e veçanta është, 
për shembull, një frut, në mënyrë të dukshme është qëllimi për krijimin e 
pemës. Njeriu është fruti i universit dhe qëllimi më i dukshëm i Krijuesit 
(në krijimin e universit). Zemra është si fara ose bërthama (e njeriut) dhe 
pasqyra më e ndritshme e Autorit të krijimit.  

Mund të dilet me përfundim nga kjo se njeriu në këtë univers është 
boshti mbi të cilin vërtitet rrota e krijimit, dhe për hir të të Cilit universi 
në mënyrë të vazhdueshme ndërmerr shkatërrimet, ndryshimet, 
transformimet dhe përtëritjet.  

 Allahu Ekber; o më i Madhi! O Zot, Ti je i Vetmi  اَللَّه! اَكْب)ر! ي)ا كَبِري!

që madhështinë dhe lartësinë Tënde mendjet nuk mund ta kapin.  

ك+ه الَ ا+لَه# ا+الَّ ه0و# ب#ر#اب#ر! م+يز#ن#د! ه#ر!ش#ى! ...  
د#م#اد#م! ج0وي#د#ن!د ي#ا ح#ق!... س#ر#اس#ر! گُوي#د#ن!د ي#ا ح#ى!...  

Të gjitha gjërat në unison shpallin: La ilahe il-la Huve – Nuk ka zot 
tjetër përveç Atij, dhe vazhdimisht kërkojnë: o i Vërtetë! Dhe 
përjetësisht thonë: Ja Hajj – o i Gjalli i Përjetshëm! 
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Rangu i Tretë17 

Sqarimi i këtij rangu gjendet në fillim të “Vendqëndrimit të Tretë të 
Fjalës së Tridhjetë e Dytë”. 

ي-ءÌ قُد-ر)ةً و) ع&لْم"ااَللَّه, اَكْب!ر, م*ن) كُلÒِ ش!  Allahu Ekber, Allahu është më 

i Madhi, më i Madh se të gjitha gjërat në fuqi dhe në njohje. Sepse Ai 
është i Gjithëfuqishëm, Përcaktuesi, i Gjithëdituri, i Gjithurti, 
Formëdhënësi, Gjithëbujari, Hirploti, Stolisësi, Mirëbërësi, i Dashuri, i 
Vetmi që e bën Veten të njohur, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti, i 
Dhembshuri, i Bukuri, Zotëruesi i bukurisë absolute dhe i plotësisë, 
Skalitësi i Parapërjetshëm.  

Të vërtetat e botërave si një tërësi ose si një pjesë, dhe të vërtetat e 
krijimit si një tërësi ose një pjesë, në ekzistencë dhe në qëndrueshmëri, 
të gjitha janë rreshta të ‘Penës’ së Dekretit dhe të Kaderit të Tij në 
përputhje me një rregull të përcaktuar, me një paracaktim, njohje dhe 
urtësi dhe ato janë skica të bëra nga kompasi i njohjes dhe i urtësisë së 
Tij në përputhje me një art e një model të caktuar. Ato gjithashtu janë 
zbukurime të bëra nga ‘Dora e Ndritur’ e artit të Tij, modelimit, 
dekorimit dhe ndriçimit të Tij me mirëbërësi e bujari. Ato gjithashtu 
janë lulet e mirëbërësisë dhe bujarisë së Tij, duke bërë të njohur e të 
dashur me mëshirë e mirëbërësi. Ato gjithashtu janë frutet e derdhjes së 
burimit të mëshirës së Tij, dorëgjërësisë, keqardhjes dhe dhembshurisë 
së Tij me bukuri e plotësi. Gjithashtu, ato janë shkreptimat dhe rrezet e 
një bukurie të përhershme dhe e një plotësie të përjetshme, siç 
dëshmohet nga fakti se pasqyrat (duke i reflektuar ato të vërteta, 
domethënë të gjitha krijesat) janë të vdekshme dhe pasqyrat janë të 
zbuluara para zhdukjes, kurse manifestimet e bukurisë janë të 
përhershme nëpërmjet kalimit të stinëve, shekujve dhe epokave, dhe 
konfirmimi i mirësive vazhdon nëpërmjet ditëve dhe viteve, pavarësisht 
vdekshmërisë së krijesave që jetojnë në ato mirësi.  

																																																													
17 Ky ‘Rangu i i Tretë’ merr në konsideratë një lule të pjesshme dhe një 

bukuroshe të stolisur; pranvera e lulëzuar është si ajo lule dhe parajsa madhështore 
është si ajo; meqë ato të dyja janë shfaqje prej manifestimeve të atij rangu. Ashtu si 
bota që është një njeri i bukur dhe i madh, po ashtu huritë, qëniet shpirtërore, specia e 
kafshëve dhe lloji njerëzor, secili prej tyre sikur është në trajtën e një njeriu të bukur 
që i pasqyrojnë faqet e tij këto Emra që i pasqyron ky rang. Autori. 
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Vdekshmëria e pasqyrave dhe vdekja e krijesave, pavarësisht 
manifestimit të përjetshëm (të Emrave Hyjnorë, Atributeve dhe 
Akteve) në shumësinë më të skajme, është shenja më e qartë dhe 
argumenti më bindës se Bukuria e shfaqur dhe Plotësia e lulëzuar nuk u 
përket atyre mbi të cilat ato manifestohen, dhe është shpjegimi më 
elokuent dhe prova më e dukshme e Bukurisë Abstrakte dhe e 
Mirëbërësisë së përtërirë e Ekzistuesit të Vetëm të Domosdoshëm dhe e 
të Qëndrueshmit të Përjetshëm, të Dashurit të Vetëm. 

Po, një vepër e plotë tregon në mënyrë të vetëkuptueshme një akt të 
plotë. Pastaj, një akt i plotë domosdoshmërisht tregon një emër të plotë 
dhe një veprues të plotë. Pastaj, emri i plotë padyshim tregon një atribut 
të plotë. Pastaj, atributi i plotë tregon padyshim një funksion të plotë 
ose një kapacitet esencial. Një funksion i plotë apo një kapacitet 
esencial sigurisht demonstron plotësinë e Esencës së Vetme me çfarë i 
përshtatet Asaj Qënieje, i Cili është më i Vërteti i Sigurtë. 

 

Rangu i Katërt 

  ج#لَّ ج#الَلُه! اَللَّه! اَكْب#ر! ...
Qoftë Ai i lavdëruar, Allahu Ekber, Allahu është më i Madhi. Sepse 

Ai është i Drejti dhe Burimi i drejtësisë, është Gjykuesi, Sunduesi dhe i 
Gjithurti i Parapërjetshëm, i Cili ka themeluar pemën e këtij universi 
për gjashtë ditë nëpërmjet parimeve të vullnetit dhe urtësisë së Tij, e ka 
nënndarë atë nëpërmjet rregullave të Dekretit dhe Kaderit të Tij; e ka 
organizuar me ligjet e praktikës dhe mënyrës së Tij të të vepruarit; e ka 
zbukuruar me sistemet e përkujdesjes dhe mëshirës së Tij; dhe e ka 
ndriçuar atë nëpërmjet manifestimeve të Emrave dhe Atributeve të Tij, 
siç dëshmohet nga rregulli dhe balanca në krijimin e tij nga zbukurimet 
e krijesave të Tij, nga ngjashmëria e tyre, përpjestimi, asistenca e 
ndërsjellë dhe bashkëpërgjigjja midis tyre dhe nga mjeshtëria artistike 
që është e ndryshme dhe e vetëdijshme në të gjitha gjërat, të cilat 
Kaderi i ka përcaktuar për secilën në përputhje me kapacitetin e vet.  

Urtësia gjithëpërfshirëse në organizimin e krijimit, përkujdesja e 
gjithanshme në zbukurimin e tij, mëshira gjithëpërfshirëse në 
përmbushjen e nevojave të krijimit, furnizimi i përgjithshëm në rritjen e 
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krijesave, jeta e çuditshme që i është dhënë krijimit për ta bërë objektin 
e manifestimeve esenciale të Krijuesit të tij; bukuritë që i janë dhuruar 
atij për disa qëllime; vazhdimësia e manifestimeve të bukurisë së Tij në 
krijim, pavarësisht zhdukjes së anëtarëve individualë të tij; dashuria e 
vërtetë e rrënjosur në zemrën e tij për të Adhuruarin e Vetëm të tij; 
tërheqja që ai ndjen ndaj Krijuesit të tij; harmonia, marrëveshja 
unanime e anëtarëve të tij të plotë e të vetëdijshëm rreth unitetit të 
Krijuesit të tij; veprimi me autoritet me paramendim në pjesët e tij; 
mbështetja dhe organizimi i urtë i bimëve të tij; rritja bujare e kafshëve 
të tij; rregulli i përkryer në ndyshimin e shtyllave të tij; qëllimet e 
mëdhaja në rregullin e tij si një tërësi; ardhja menjëherë në ekzistencë 
bashkë me plotësinë e skajme të bukurisë së artit të tij; urtësia e 
pafundme dhe individualizmi –dallimi– i qëllimshëm në të, pavarësisht 
mundësive të pafundme para tij; përmbushja e nevojave të secilës prej 
krijesave të Tij pikërisht në kohën e duhur nga ku secila prej tyre nuk e 
parashikon e nuk e llogarit, pavarësisht shumësisë së pafundme dhe 
larmisë së krijimit dhe paaftësisë së krijesës për të plotësuar madje as 
më të vogëlën e kërkesave të saj; fuqia absolute duke qenë në dobësinë 
e saj; jeta e shfaqur në lëndën e saj të pajetë; vetëdija përfshirëse duke 
qenë në injorancën e saj, sistemi i përkryer dhe rregulli në ndryshimet 
që ai ndërmerr, që kërkon Një të Vetëm të Pandryshueshëm, i Cili do ta 
ndryshojë; harmonia -si ajo e rrathëve bashkëqëndrorë- në tesbihatet e 
tij; pranimi i lutjeve që ai bën me gjuhët e kapacitetit, të nevojës 
esenciale dhe të detyrimit të plotë, nga Zoti; duatë që ai bën, dhe 
zbulimi i disa të vërtetave të padukshme që ai i realizon; dhe 
shkëlqimet me të cilat ai favorizohet në adhurimin e tij; paqja dhe 
qetësia që ai arrin nëpërmjet përmendjes së Krijuesit të tij; adhurimi i 
tij duke qenë filli që bashkon fillimin e tij dhe fundin dhe është shkaku 
i shfaqjes së plotësisë së tij dhe i realizimit të qëllimeve të Autorit në 
krijimin e tij, të gjitha këto cilësi të krijimit, edhe shumë të tjera të 
papërmendura, janë dëshmitarë se krijimi është nën drejtimin e një 
Organizuesi të Vetëm të Gjithurtë dhe është në mbështetjen e Një Zoti 
Gjithëbujar, i Vetëm dhe i Kërkuar përjetësisht; dhe ai i shërben Një 
Autori të Vetëm dhe është në dispozicion të Një Sunduesi të Vetëm. 
Gjithashtu, origjina e krijimit është një fuqi e vetme, stampat e Njësisë 
së të Cilit shfaqen në secilën nga ‘mesazhet’ e tij, mbi secilën prej 
‘faqeve’ të tij, dhe janë aq të shumta, sa numri i atyre mesazheve dhe 
faqeve. 
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Çdo lule e frut, dhe çdo bimë e pemë dhe çdo kafshë e shkëmb dhe 
madje çdo grimcë rëre e guri në çdo luginë e kodër dhe në çdo 
shkretëtirë e fushë, e gjitha kjo është një vulë e qartë duke demonstruar 
se Ai i Vetëm i Cili e ka vënë atë është ‘Skalitësi’ i kësaj hapësire, e 
gjitha me plot kuptim, dhe është ‘Skalitësi’ i  tokës dhe i detit me 
çfarëdo që ndodhet në të. Ai është gjithashtu Skalitësi i diellit dhe i 
hënës në faqen kuptimplote të qiejve; madhështia e Atij xh.sh qoftë e 
lavdëruar, Allahu Ekber, Allahu është më i Madhi.  

Nga e gjitha kjo, bota këndon në unison:  La ilahe il–la 
Hu, nuk ka zot tjetër përveç Atij. 

 

Rangu i Pestë18 

 Allahu Ekber, Allahu është më i Madhi. Sepse Ai është 
Krijuesi, i Gjithëfuqishmi, Formëdhënësi, Gjithëshikuesi. Të gjithë ato 
trupa qiellorë, ato yje si perla janë shkëlqimet e provave të Hyjnisë e të 
madhështisë së Tij, janë rrezet e dëshmitarëve të Zotit dhe fuqisë së Tij. 
Ato të gjithë dëshmojnë e shpallin shtrirjen e gjërë të sundimit të Tij 
dhe urtësisë së Tij, dhe madhështinë e madhështisë së fuqisë së Tij.  

Vëri veshin vërsetit:  

ز$ي&ن&اه$ا ... اخلاَفَلَم& ي!ن&ظُر-وا ا:لَى الس5م!اءِ فَو&قَه-م& كَي&ف! ب!ن!ي&ن!اه!ا و!   
 “A nuk e kanë parë qiellin mbi ta, si Ne e kemi ndërtuar atë dhe 

zbukuruar?19 

Pastaj, sodite faqen e qiellit! Ti e sheh se si ai është i heshtur në 
qetësinë e vet; si është në lëvizje me urtësi, si është rrezatues me 
madhështi, si ai buzëqesh me stolinë e tij. Një sovranitet i pambarim 
dhe i pafund u është shpallur atyre që mendojnë me rregullin në 
krijimin e tij, me simetrinë në artin e tij, me fenerët e tij të shndritshëm 

																																																													
18 Ky rang është shpjeguar në “Shtojcën e Parë të Vendqëndrimit të Parë të Fjalës 

32 dhe në Stacionin e Dytë të letrës së 20. Autori.  
19 Kur’an, 50:06 
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dhe me yjet e tij vezullues; llampat e tij shndrisin për ndryshimin e 
stinëve, fenerët e tij vezullojnë për ndriçimin e botës dhe yjet e tij 
shkëlqejnë për zbukurimin e botërave. E gjithë kjo shpall për njerëzit e 
gjykimit të drejtë dhe të arsyetimit sovranitetin e pakufishëm në 
organizimin dhe mbajtjen e universit. 

Ai Krijues i Gjithëfuqishëm dhe i Gjithëditur për gjithçka, Ai 
Dëshirues me një dëshirë gjithëpërfshirëse;  

Óلَم! م"ا و! كَانَ اللَّه! م$اش$اء Úلَم! ي%كُن! ي$ش$اء  çfarëdo që Ai ka dashur është dhe 

çfarë Ai nuk ka dashur nuk është. Dhe Ai është i Gjithëfuqishëm për 
gjithçka me një fuqi absolute gjithëpërfshirëse dhe esenciale për 
Qënien e Tij Hyjni. Ashtu siç do të ishte e pakonceptueshme për diellin 
të ekzistonte pa dritë e pa nxehtësi, po ashtu do të ishte e 
pakonceptueshme për Zotin dhe Krijuesin e qiejve të ishte pa një njohje 
të gjithanshme e gjithërrethuese dhe pa një fuqi absolute. Ai 
domosdoshmërisht është i Gjithëditur për gjithçka me një njohje 
gjithëpërfshirëse esenciale për Qënien e Tij Hyjni. Asgjë nuk mund t’i 
fshihet Atij në sajë të lidhjes së njohjes së Tij me të gjitha gjërat dhe në 
sajë të aftësisë depërtuese, gjithëpërfshirëse e të ndritshme.  

Çfarëdo që shihet në tërësinë e krijimit, rregulli, balanca dhe 
harmonia, urtësia gjithëpërfshirëse, përkujdesja e plotë, masat e 
mirëvendosura, sistemet e mirërregulluar, dekretet e frytshme, exhelet e 
përcaktuara, furnizimi i rregullt, kujdesi i kënaqshëm (që u jepet të 
gjitha gjërave), masa e përkryer dhe dalluese, rregulli dhe 
qëndrueshmëria, dhe lehtësia absolute, të gjitha këto dëshmojnë për 
njohjen gjithëpërfshirëse të Njohësit të së padukshmes dhe të të gjitha 
gjërave. Vërseti: 

 اَالَ ي%ع6لَم! م%ن6 خ%لَق% و% ه!و% اللَّط,يف! الْخ%بِري!
“A nuk e di Ai i Cili ka krijuar? Dhe Ai është më i Buti dhe më 

Dashamirësi, i Mirënjohuri për çdo gjë.”20 

Vërseti tregon se ekzistenca e diçkaje kërkon njohjen rreth saj, dhe 
drita e ekzistencës në gjëra kërkon dritën e njohjes rreth tyre. 

																																																													
20 Kur’an, 67:14 
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Krahasimi i bukurisë së artit në veprën e një njeriu që tregon për 
vetëdijen e tij në krahasim me krijimin e njeriut gjë e cila tregon 
njohjen e Krijuesit të tij, është si krahasimi i shndritjes së një ylli të 
vogël në një errësirë të madhe me atë të rrezatimit të diellit në mes të 
ditës.  

Meqenëse i njeh të gjitha gjërat, Ai gjithashtu ka një Vullnet 
gjithëpërfshirës për të gjitha gjërat. Asgjë nuk realizohet pa Vullnetin e 
Tij.  

Dhe ashtu si fuqia që prodhon efektin, dhe njohja bën dallimin, po 
ashtu dëshira përcakton dhe individualizon dhe pastaj realizohet 
ekzistenca e gjërave. Ndodhen aq shumë dëshmitarë për vullnetin e të 
Gjithëfuqishmit xh.sh dhe për zgjedhjen e Tij xh.sh aq sa numri i 
veçorive, i cilësive dhe i gjendjeve të gjërave. 

Krijimi dhe formimi i gjërave secila me veçoritë dalluese dhe me 
atribute të zgjedhura qëllimisht për të prej alternativave dhe mundësive 
të panumërta, dhe formimi i secilës në mënyrën më të hollë dhe me 
masat më të ndjeshme në një fluks pafundësisht të ndryshëm, dhe 
krijimi i larmisë, qëniet e gjalla të mirëformuara prej elementëve të 
thjeshta të pajeta –krijimi i njeriut, për shembull, me shqisat e tij dhe 
me të gjitha sistemet dhe organet e tjera të trupit të tij nga sperma; 
krijimi i zogut me sistemet e trupit të tij nga një vezë; krijimi i një 
peme me të gjitha pjesët e saj nga një farë ose bërthamë– dëshmojnë se 
çdo gjëje i jepet veçoria e saj individuale dhe cilësitë nga vullneti, nga 
zgjedhja dhe nga dëshira e Tij Subhanehu Teala, xh.sh. 

Bashkëpërgjigjja midis anëtarëve të një specieje në strukturë dhe në 
sistemet bazë të trupave të tyre, domosdoshmërisht tregon se Autori i 
tyre është Një i Vetëm. Kështu, secila duke pasë një karakter të 
dallueshëm dhe tipare dalluese demonstron se Autori i Vetëm, Një e 
Unik bën çfarëdo që Ai dëshiron dhe gjykon si të dëshirojë xh.sh; qoftë 
Ai i lavdëruar!  

Dhe, ashtu si Ai Krijues i Gjithëditur e Dëshirues është i Gjithëditur 
për të gjitha gjërat dhe ka një njohje gjithëpërfshirëse dhe një dëshirë të 
gjithanshme dhe një zgjedhje të plotë, po ashtu Ai ka një fuqi të plotë të 
domosdoshme dhe esenciale që buron nga esenca e Hyjnisë së Tij dhe e 
domosdoshme pë Të xh.sh.. Është krejtësisht e pamundur që Ajo Fuqi 
të ketë të kundërt e të ndërhyjë tek Ajo; kjo do të kërkonte përkimin ose 
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bashkimin e dy të kundërtave, gjë e cila është e pamundur dhe e 
pakonceptueshme siç pranohet unanimisht. Gjithashtu, nuk mund të 
ndodhen grada në Atë Fuqi; në lidhje me Të, grimcat e vockëla dhe 
yjet, e pakta dhe e shumta, e vogëla dhe e madhja, pjesa dhe e tëra, e 
veçanta dhe universalja, njeriu dhe bota, bërthama dhe pema janë të 
njëjta e të barabarta për shkak të qënies së Saj jomateriale, të dritësisë, 
tejdukshmërisë së dimensionit jomaterial të ekzistencës me të cilat Ajo 
Fuqi i trajton, ndërlidhjes midis gjërave, balancës së saktë në krijim, 
rregullit të plotë të ekzistencës dhe bindjes së skajme të ekzistencës 
ndaj Asaj Fuqie. Rregulli absolut dhe harmonia në krijim, ekuilibri 
absolut dhe dallueshmëria absolute e vëzhguar në të, pavarësisht 
shpejtësisë dhe lehtësisë së krijimit dhe shumësisë së pafundme, 
individualizimit dhe larmisë së krijimit, gjithashtu dëshmojnë për këtë 
fakt.  

Përsëri, në sajë të Njësisë së Një të Vetmi, i Cili ka atë fuqi dhe në 
sajë të domosdoshmërisë së ekzistencës së Tij të mosqënies së Tij prej 
të njëjtit identitet e cilësi dhe as në natyrë si e krijuara; për shkak të 
Qënies së Tij i Pakufizuar dhe i Padukshëm dhe i Papërfshirë nga 
hapësira; meqenëse nuk mund të ndodhet asgjë që mund ta pengojë 
Atë, përkundrazi çfarëdo që duket si një pengesë shërben si një mjet 
lehtësie, ndonëse Ai nuk ka asnjë nevojë për ndonjë gjë si sistemi 
nervor tek njeriu për të drejtuar dhe ekzekutuar urdhërat e Tij; dhe për 
shkak të faktit se një grimcë e vockël apo një individ, apo një pjesë, ose 
e pakta apo e vogëla ose një njeri apo bërthama nuk janë më të vogëla 
në artin që Ajo përfshin se sa një yll, apo një specie apo e tëra, ose e 
shumta, ose e madhja, ose bota apo pema; është aq e lehtë për atë Fuqi 
të krijojë një yll apo një specie ose të tërën, apo të shumtën, ose të 
madhen apo botën, apo një pemë si të krijonte një grimcë të vogël ose 
një individ, ose një pjesë, ose të paktën, të vogëlën, ose njeriun apo 
bërthamën. Cilido që ka krijuar të fundit, gjithashtu ka krijuar të parën. 
Ai që krijon bërthamën, e cila në fakt është një kopje në shkallë të 
zvogëluar e pemës së saj, në të cilën Krijuesi ka përfshirë pemën 
nëpërmjet parimeve të njohjes së Tij, sigurisht dhe pa asnjë dyshim 
duhet të jetë Krijuesi i pemës. Nuk është e vështirë për Fuqinë e Cila 
sjell në ekzistencë të veçantat të krijojë universalet.  

Ashtu si kopja e “Kuranit të Urtësisë” i skalitur në një atom me 
grimcat e eterit që nuk është më i vogël në bukuri e në art se sa kopja e 
“Kuranit të Madhështisë” i shkruar në faqet e qiejve me bojën e yjeve 
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dhe të diejve, po ashtu krijimi i një blete dhe i një milingone nuk 
kërkon më pak mjeshtëri, talent e art se sa krijimi i një peme hurme dhe 
elefanti. Arti që përmban një trëndafil nuk është më i vogël, më i pakët 
se arti në një yll si perlë. Përsëri, ndërsa lehtësia e skajme dhe e plotë 
në krijimin e gjërave i bën të çudhëzuarit të ngatërrojnë krijimin me 
vetëformimin, i cili në fakt kërkon pranimin e pamundësive dhe 
besëtytnive siç janë të urryera për arsyetimin dhe gjykimet e 
shëndosha, ajo i çon njerëzit e të vërtetës të pranojnë me sigurinë më të 
skajme se planetët dhe grimcat e vockëla janë të njëjta në lidhje me 

ج!لَّ ج!الَلُه# و! ع!ظُم! ش!ان#ه# و!الَ ا'لَه! ا'الَّ ه#و!  
 fuqinë e Krijuesit të universit, qoftë Ai i lavdëruar xh.sh. dhe nuk 

ka zot tjetër përveç Tij.  

 

Rangu i Gjashtë21 

…ج)لَّ ج)الَلُه; و) ع)ظُم) ش)ان;ه; اَللَّه; اَكْب)ر; م&ن- كُلÒِ ش)ي-ءÌ قُد-ر)ةً و) ع&لْم"ا  
Qoftë Ai i lavdëruar dhe Emri i Tij qoftë i lartësuar, Allahu Ekber, 

Allahu është më i Madhi, më i Madh se të gjitha gjërat në fuqi e njohje. 
Sepse Ai është i Drejti, i Gjithurti, i Plotëfuqishmi, i Gjithëdituri, Një i 
Vetëm, Unik, Monarku i Parapërjetshëm; të gjitha këto botëra janë në 
dispozicion të ‘Duarve’ të rregullit dhe balancës së Tij, organizimit të 
Tij, drejtëpeshimit, drejtësisë, urtësisë, njohjes dhe fuqisë së Tij, dhe 
shfaqin Njësinë dhe Unitetin e Tij.  

Sepse nuk ndodhet asgjë e përjashtuar prej rregullit të Tij, balancës, 
organizimit dhe drejtpeshimit të Tij. Rregulli dhe balanca, dhe 
organizimi, dhe drejtëpeshimi janë dy ‘kapituj’ të Regjistrit të Qartë 
dhe të librit të Qartë, të cilët janë titujt e Njohjes dhe Urdhërit të të 
Gjithëditurit dhe të Gjithurtit, dhe të Fuqisë dhe Vullnetit të të 
Gjithëpushtetshmit dhe Mëshirëplotit.  

																																																													
21  Në qoftë se ky “Rangu i Gjashtë” do të shkruhej si rangjet e tjerë, do të zgjatej 

shumë, sepse libri i Qartë dhe Regjistri i Qartë nuk mund të shpjegohen shkurtimisht; 
por meqënëse ato janë shpjeguar në detaje në ‘Fjalën e Tridhjetë’, ne këtu i kemi 
përmendur shkurtazi. Megjithatë, ne kemi dhënë disa sqarime gjatë mësimit. Autori. 



    Mesnevi-i Nurijje 

	

136 

Ai sistem me atë balancë në Atë libër bashkë me atë Regjistër 
dëshmojnë qartë për cilindo që ka fuqi kuptueshmërie në kokën e tij 
dhe ka sytë në faqen e tij, se nuk ndodhet asgjë në kohë e hapësirë e 
përjashtuar prej veprimit autoritar të të Gjithëmëshirshmit, organizimit 
të të Dhembshurit, zbukurimit të Bamirësit dhe drejtpeshimit të 
Gjithësunduesit.  

Përmbledhja: Manifestimet e Emrave Hyjnorë El–Ev–velu ‘i Pari’ 
dhe El’A’hiru ‘i Fundit’ u referohen fillimit dhe fundit, origjinës dhe 
pasardhësve, të shkuarës dhe të ardhmes, urdhërit dhe njohjes, dhe 
tregojnë Regjistrin e Qartë. Manifestimet e Emrave Hyjnorë Edh –
Dhahiru ‘i Dukshmi’ dhe El Batinu ‘i Padukshmi’ mbi gjërat që lidhen 
me Atributet e Allahut lidhur me krijimin tregojnë librin e Qartë.  

Universi është si një pemë e madhe, dhe çdo botë në të është 
gjithashtu si një pemë. Krijimi i universit dhe ndarja e tij në botëra e 
specie të krijimit mund t’i ngjasojnë një peme. Një pemë ka një 
origjinë, e cila është një farë prej të cilës pema rritet. Ajo gjithashtu ka 
një pasardhje, e cila vazhdon detyrat e saj pas vdekjes së saj, e cila 
është fara në frutin e saj. Ashtu si fillimi dhe fundi që janë rezultatet e 
manifestimeve të Emrave El–Evvel, ‘i Pari’ dhe El’A’hir, ‘i Fundit’, 
nëpërmjet përbërjes së saj dhe qëllimeve që ajo u shërben, dhe fara 
origjinale është një indeks ose është një njohje e përbërë prej tërësisë së 
parimeve të formimit të pemës, dhe si rrjedhojë është objekt i 
manifestimit të Emrit El–Evvel, ‘i Pari’, po ashtu bërthamat në frutat e 
saj, të cilat janë në fundet e tyre, janë një shfaqje e manifestimit të 
Emrit El’Ahir, ‘i Fundit’. 

Ato farëra dhe bërthama në fruta me urtësi të plotë janë si kuti të 
vogëla –sënduqe– në të cilat janë vendosur indekse dhe urdhëra të 
koduara për formimin e pemëve të reja duke i ngjasuar ekzaktësisht 
asaj peme origjinale, janë përfshirë ose skalitur nga Pena e Kaderit. 
Ana e jashtme e pemës është shfaqje për manifestimin e Emrit Edh–
Dhahir, ‘i Dukshmi, i Jashtmi’. Ana e jashtme me strukturën e saj të 
plotë e të mirorganizuar, me zbukurimet që ajo ka, dhe qëllimeve që ajo 
u shërben është si një veshje e thurur dhe e qëndisur mirë, e përshtatur 
mirë, e stolisur dhe e zbukuruar me xhevahire, dhe është prerë me 
urtësi e përkujdesje të plotë në përputhje me masën e pemës. Ana e 
brendshme e pemës është objekti i manifestimit të Emrit El –Batin, ‘i 
Brendshmi, i Padukshmi’.  
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Nëpërmjet organizimit të përkryer e të mahnitshëm që ajo shfaq dhe 
dërgimit të ushqimit për jetën e pemës në të gjitha pjesët e saj me 
rregull të plotë, ana e brendshme e pemës është si një makineri e 
jashtëzakonshme ose si një fabrikë që punon me një sistem të përsosur 
dhe me balancë. Origjina e pemës duke u ngjasuar në mënyrë të 
jashtëzakonshme urdhërave të koduara dhe fundi i saj një indeksi të 
jashtëzakonshëm, tregojnë Regjistrin e Qartë. Dhe ana e jashtme e 
pemës si një veshje e endur artistikisht dhe ana e brendshme e saj duke 
i ngjasuar një makinerie tejet të mirorganizuar, tregojnë librin e Qartë, 
ashtu si kujtesa –memoria– tek njeriu që tregon El–Leuhul Mahfudh, 
‘Pllakën e Ruajtur të lartë’, po ashtu farërat origjinale dhe frutet në të 
gjitha pemët gjithashtu tregojnë Regjistrin e Qartë, dhe anët e jashtme 
dhe të brendshme të tyre simbolizojnë Librin e Qartë.  

Ti mund ta krahasosh me atë pemë të veçantë ‘pemën’ e tokës me 
të shkuarën e të ardhmen e saj, dhe ‘pemën’ e universit me fillimin dhe 
të ardhmen e tij, dhe ‘pemën’ e njeriut me paraardhësit e pasardhësit e 
tij. Dhe kështu, madhështia e Krijuesit të tyre xh.sh. qoftë e lavdëruar 
dhe nuk ka zot tjetër përveç Tij... 

O Zot i Madhërishëm! Ti je i Vetmi që madhështinë dhe madhërinë 
Tënde mendjet nuk janë në gjendje që ta përshkruajnë dhe që lavdinë 
Tënde mendjet nuk mund ta kapin.  

 

Rangu i Shtatë 

…ج)لَّ ج)الَلُه; اَللَّه; اَكْب)ر; م&ن- كُلÒِ ش)ي-ءÌ قُد-ر)ةً و) ع&لْم"ا  
Madhështia e Tij qoftë e lartësuar, Allahu Ekber, Allahu është më i 

Madhi, më i Madh se të gjitha gjërat në fuqi e njohje. Sepse Ai është 
Krijuesi, Hapësi, Gjithëvepruesi, Gjithëbujari, Dhënësi i dhuratave, 
Dhuruesi i Bekimeve,22 Dielli i Parapërjetshëm me të gjitha llojet e tij 
dhe krijesat që ato përmbajnë, të gjitha botët që përfshihen në univers 
janë hijet e dritave të Tij, veprat e akteve të Tij, ngjyrat e qëndisjeve të 
manifestimeve të Tij, rreshtat e ‘Penës’ së Vendimit dhe Kaderit të Tij; 
																																																													

22  Mund të kalohet tek i Quajturi Dhul Xhelali vel Ikram, ‘Zotëruesi i 
madhështisë dhe i Dorëgjërësisë’ duke shikuar nëpërmjet teleskopit të këtyre Emrave 
të bekuar, shfaqjet e veprave dhe akteve Hyjnore prapa këtyre qënieve. Autori.  
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pasqyrat e manifestimeve të Atributeve të Tij të Bukurisë, Madhështisë 
dhe Plotësisë, siç dëshmohet nga Dëshmitari i Parapërjetshëm –Vetë 
Allahu i Gjithëfuqishëm– me të gjithë librat e Tij, fletët dhe shenjat e 
krijimit dhe vërsetet e Kuranit, dhe nga toka me pasuritë absolute të 
shfaqura sipër saj pavarësisht skamjes dhe nevojës së saj esenciale, dhe 
nga profetët, shenjtorët, të pastërtit dhe shkollarët e vërtetë me shpirtëra 
të ndritur, me zemra të ndriçuara dhe me mendje të ndritura me të 
gjitha hetimet e tyre, zbulesat shpirtërore dhe lutjet dhe bekimet me të 
cilat ato u favorizuan; me sigurinë më të skajme, bindjen dhe 
vërtetimin, dhe duke pranuar dëshminë e shenjave të krijimit dhe 
vërsetet e Kuranit dhe dëshmitë e librave qiellorë dhe Fletëve të 
shenjta, të cilat përmbajnë dëshminë e Ekzistuesit të Vetëm të 
domosdoshëm; –të gjithë këto dëshmitarë– toka, trupat qiellorë dhe 
anëtarët e shquar e të ndritur të humanizmit– të gjithë kanë rënë dakord 
për faktin se të gjitha këto krijesa janë veprat e fuqisë së Tij, 
mbishkrimet e Kaderit të Tij, Pasqyrat e Emrave të Tij, dhe imazhet e 
dritave të Tij.  

ج!لَّ ج!الَلُه# و!الَ ا'لَه! ا'الَّ ه#و!  
Madhështia e Tij qoftë e lartësuar, xh.sh dhe nuk ka zot tjetër 

përveç Tij. 
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Përfundim 

 
Çështje të përjetuara të ndryshme. 

!   Çështja e Parë 

Mësoje, o shok! Sa kohë të jem gjallë, unë them siç tha Mevlana 
Xhelaluddin Al Rumi, iu shenjtëroftë sekreti i tij: 

م#ن! خ#اك* ر#ه* م)ح#م,د* م)خ!ت#ار#م! �م#ن! ب#ن!د#هءِ قُر!ۤان#م! اَگَر! ج#انْ د#ار#م!    
 “Sa të jem gjallë, unë jam një shërbëtor i Kuranit;  

Dhe unë jam dheu i rrugës së Muhammed Al Mustafas”. 

Sepse unë e shoh Kuranin si burimin e të gjithë rrezatimit mendor e 
shpirtëror, dhe çfarëdo që ndodhet prej bukurive të të vërtetave është 
veçse prej rrezatimeve të Kuranit. Për këtë arsye, unë nuk mund të 
pranoj që ndonjërit prej librave të mi t’i mungojnë referimet e 
aspekteve të mrekullisë së Kuranit që unë i kam përmendur në trajtesën 
‘Rrezëllimat’ që i është bashkëngjitur si shtojcë koleksionit të Fjalëve, 
unë do të përfshij këtu vetëm një çështje si një mjet bekimi për këtë 
libër.  

Ajo është siç vijon: 

Shqyrtoji këto çështje lidhur me një ligjëratë të bërë ose me një 
fjalë të shprehur!  

Kush e tha atë? Kujt ia tha? Përse e tha dhe rreth çfarë u tha?  

Po, një fjalë e merr fuqinë e saj dhe bukurinë nga ai që e shpreh atë; 
ai të cilit i flitet, nga qëllimi i shprehjes së saj; dhe nga rasti në të cilin 
ajo u tha. Disa letrarë kanë gabuar duke pranuar shkakun –rastin– si 
burimin e vetëm të bukurisë së një fjale. Të folurit ose fjalët e 
zgjedhura për të shprehur një kuptim nuk janë trupi i një ligjërate; por 
ato janë veshja e saj. Kuptimi i jashtëm ose sipërfaqësor i një ligjërate 
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nuk është shpirti i saj, por trupi i saj. Një ligjëratë e merr jetën e saj nga 
nijeti –qëllimi– dhe ndjenjat e folësit, dhe kështu shpirti i saj është 
kuptimi i synuar nga folësi. Në qoftë se ligjërata e bërë ose fjalët e 
shprehura përmbajnë një urdhëresë ose ndalesë, atëherë sigurisht ato 
kanë autoritet në përputhje me shkallën e fuqisë së folësit, e cila shton 
lartësinë e fjalës dhe fuqinë e saj. Po, shiko se sa i madh është 
ndryshimi midis një urdhëri joautoritar i cili del prej tekave të dikujt (i 
cili nuk ka fuqi të mjaftueshme për t’i bërë efektive urdhërat e tij) dhe 
midis një urdhëri real të fuqishëm dhe energjik që jepet prej një 
autoriteti të caktuar, urdhër i cili përmban vullnet e fuqi. Sa i ndryshëm 
është urdhëri,  

 ي,ا اَر4ض6 اب4لَع"ى م,اءÓك" و,ي,ا س,م,اءÔ اَقْل"ع"ى
“...O Tokë! Gëlltite ujin tënd! Dhe o qiell! Përmbaje (shiun tënd)!”, 

urdhër që jepet nga Sovrani i Vetëm i universit, sa i ndryshëm është 
prej urdhërave të tillë të cilat ti i supozon të dalin prej qënieve 
njerëzore për elementet e pajetë si:  

ق'ي#ام#ةُاُس8كُنِى ي%ا اَر8ض: و%ان8ش%ق+Òى ي%ا س%م%اءÔ و%قُوم+ى ي%اَاي'ه%ا الْ  
“O Tokë, ji e palëvizur dhe pusho; o qiell, copëtohu dhe o botë, 

shkatërroje vetveten plotësisht dhe rindërtohu për ringjalljen!”. 
Gjithashtu, shikoje ndryshimin midis urdhërit ‘Para marsh’ që lëshohet 
prej një komandanti, ndaj të cilit tregohet bindje e plotë, për një ushtri 
të madhe të bindur, e cila sulmon armiqtë e Allahut dhe i shpartallon 
ato, dhe midis një urdhëri që del prej dikujt, personit dhe urdhërave të 
të cilit nuk u jepet asnjë rëndësi. Sa e ndryshme është sasia e akteve 
prej Pronarit të tyre të Vërtetë, Një Urdhëruesi absolutisht Autoritar, 
Një Autori i Cili bën çfarëdo që dëshiron, dhe Një Mirëbërësi 
Dorëgjerë, të tilla si “Unë e kam bërë, e bëj këtë e këtë, dhe e bëj këtë e 
atë... Unë e kam bërë tokën një dysheme për ju dhe qiejt një tavan”, sa 
e ndryshme është kjo sasi prej asaj që mund të bëjë një qënie njerëzore 
në mënyrë sipërfaqësore lidhur me veprat dhe me gjërat me të cilat ajo 
nuk ka lidhje direkte.  

Shikoje ndryshimin midis vetë yjeve dhe imazheve të tyre në 
copëza qelqi të cilët nuk kanë ekzistencë reale. Përsëri, sa të ndryshëm 
janë ‘engjëjt’ e fjalëve të ligjëratës së Krijuesit të diellit dhe të hënës 
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nga zhurmat e qënieve njerëzore duke u ngjasuar zukamës së 
grerëzave! Sa të ndryshme janë fjalët e Kuranit, të cilat janë sedefet e 
‘margaritarëve’ të udhëzimit dhe të të vërtetave të besimit dhe të 
parimeve të përhapura prej Fronit më të lartë të Allahut, dhe të cilët 
përbëjnë ligjëratën e përjetshme e cila përmban njohje, fuqi e dëshirë, 
sa të ndryshme janë ato prej fjalëve të zbrazëta të njeriut të cilat vijnë 
nga tekat e trillet e tij!  

Së fundi, sa e ndryshme është pema e cila është degëzuar dhe pastaj 
është gjethëruar, lulëzuar e frytëzuar, sa e ndryshme është ajo prej një 
substance të fituar prej disave prej fruteve të asaj peme nëpërmjet 
ndryshimit të formës së tyre dhe duke hequr prej tyre bërthamën e jetës 
dhe duke i përzier ato me një element tjetër! Sigurisht, Kurani është si 
një pemë, ku të gjitha bërthamat e saj janë transformuar në parime të 
etikës dhe në pemë frutdhënëse, dhe prej të cilës është formuar bota e 
Islamit me të gjitha aspektet e saj. Të gjitha mendjet kanë marrë prej saj 
ide dhe të vërteta të lartësuara që burojnë prej saj dhe janë bërë të 
pakontestueshme dhe degë të njohjes. Në qoftë se ndonjëri shfaqet dhe 
merr njërën prej atyre të vërtetave dhe, duke bërë ndryshime në të dhe 
duke hequr prej saj bërthamat e saj të jetës, e zbukuron atë në përputhje 
me tekat e kapriçot e tij të korruptuara dhe e bën shijen e tij të prishur 
një kriter për të gjykuar midis tij dhe ajeteve, në qoftë se ai do të 
vepronte kështu, ju mund ta gjykoni nëse do të ishte e justifikueshme të 
krahasosh midis formave që u jepen gurëve të çmuar, perlave, për 
shembull, sipas dëshirave fëmijërore dhe midis vetë atyre xhevahirëve 
dhe gurëve të çmuar.  

Unë personalisht kam përjetuar e vëzhguar se të përjetosh bukurinë 
e Kuranit kërkon një zemër të pastër e të shëndoshë. Kurse, një zemër e 
njollosur –me sëmundje shpirtërore– mund të ndjejë vetëm çfarë 
sëmundjet e tij kanë njollosur e prishur. Stilet e Kuranit janë dy pasqyra 
bashkëpërgjigjëse duke reflektuar njëra–tjetrën, secila duke u pasqyruar 
tek tjetra. 
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Një Pikë e Hollë 

Meqenëse besimi themelon e vendos vëllazëri e afrimitet midis të 
gjitha gjërave, nuk gjendet në shpirtin e një besimtari lakmia e madhe, 
as armiqësi e urrejtje dhe as ndjenjë vetmie. Një besimtar e shikon 
madje edhe armikun e tij më të fortë si një vëlla njerëzor për të. Përsa 
ka të bëjë me mosbesimin, meqënëse ai është shkak ndarjeje e 
tëhuatjeje dhe nuk ndërton afrimitetin midis të gjitha gjërave, 
mosbesimtari është lakmitar i madh, është i rreptë në armiqësi, në 
vetëpëlqim e në vetëmbështjetje. Për këtë arsye, mosbesimtarët mund 
të jenë përgjithësisht fitimtarë në jetën e dynjasë. Dhe mohuesit –
mosbesimtarët– e shohin shpërblimin e virtyteve të tyre krejtësisht në 
dynja, kurse besimtarët vuajnë këtu në dynja pasojat e disa prej 
mëkateve dhe dobësive të tyre. Prandaj profeti Muhammed a.s.m 
deklaroi:  

“Dynjaja –kjo botë– është burgu i muslimanit dhe parajsa e 
mosbesimtarit.”23 

Mësoje se në qoftë se elikziri i besimit futet në një zemër, njeriu 
bëhet si një xhevahir i denjë për përjetësi e parajsë, ndërsa mosbesimi e 
zvogëlon atë në diçka si një gurë të pavlerë, të përkohshëm, pa ndjenjat 
më sublime dhe pa virtyte. Ndërsa, besimi zbulon thelbin e këndshëm e 
të fortë ose esencën brenda mbulesës së përkohshme dhe shfaq si një 
diamant rrezatues atë çfarë supozohet si një shkumë kalimtare. 
Nëpërmjet mosbesimit, njeriu zvogëlohet nga shkalla e qënies si një 
diamant duke rënë në shkallën e një cope qelqi ose një copë akulli ose 
një shkumë.  

Kjo është ajo që kam vëzhguar në lidhje me besimin dhe 
mosbesimin. 

 

Një Pikë 

Unë kam vëzhguar se sa më shumë i preokupuar të jetë njeriu me 
filozofinë, aq më shumë i shtohen atij sëmundjet shpirtërore të zemrës, 
																																																													

23 Transmeton Muslimi. 
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dhe aq më shumë preokupohet me shkencat racionale. Sëmundjet 
shpirtërore çojnë në prokopinë me shkencat racionale dhe prokopia me 
shkencat racionale u jep shkas me rradhë sëmundjeve shpirtërore. 
Përsëri, është vëzhgimi im se bota ka dy aspekte: 

Aspekti i parë i saj është se nga ana e jashtme është tërheqëse 
pjesërisht dhe përkohësisht, ndërsa ana e brendshme e saj është 
pafundësisht e tmerrshme. 

Aspekti i dytë i saj është se nga ana e jashtme është pjesërisht e 
tmerrshme, ndërsa ana e brendshme përjetësisht e bukur.  

Kurani tërheq vëmendjen për tek aspekti i dytë i botës, i cili lidhet 
me Ahiretin, botën e përtejme. Sa për aspektin e parë, ai është i lidhur 
me asgjësimin e përjetshëm si e kundërta e Ahiretit të përjetshëm. Unë 
kam vëzhguar se ekzistenca e bazuar mbi egon humane përfundon në 
mosekzistencë, ndërsa vetëasgjësimi ose asgjësimi në ego ose në 
vetvete rezulton në ekzistencë dhe çon tek Ekzistuesi i Vetëm i 
Domosdoshëm.  

Në qoftë se ti e do ekzistencën dhe e gjen atë, përpiqu ta realizosh 
asgjësimin në vetvete. 

 

Një Pikë e Hollë 

Mësoje, o shok! Sigurisht, nijeti –qëllimi– është njëra prej katër 
fjalëve të cilat janë përmendur në parathënie si arritja  e dyzet viteve të 
mia të jetës.  

Po, nijeti –qëllimi– është një elikzir misterioz i çuditshëm që i 
kthen veprat dhe aktet e zakonshme në akte adhurimi. Ai –nijeti– është 
një shpirt penetrues e depërtues nëpërmjet të cilit gjendjet dhe veprat e 
pajeta fitojnë jetë dhe bëhen vepra të ‘gjalla’ adhurimi; gjithashtu është 
nëpërmjet cilësisë së veçantë të sinqeritetit që të këqiat ndryshohen e 
kthehen në virtyte ose në akte të mira.  

Nijeti –qëllimi– në vetvete është ‘shpirti’ i cili u shkakton veprave 
ose akteve të zakonshme të bëhen akte të ‘gjalla’ adhurimi, dhe shpirti i 
nijetit është sinqeriteti ose të vepruarit vetëm për hir të Zotit të 
Gjithëfuqishëm. Nuk ka shpëtim veçse nëpërmjet sinqeritetit të 
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veprimit në rrugën e Zotit xh.sh... Sinqeriteti i shumëfishon aktet në 
vlerë dhe nëpërmjet sinqeritetit ose të të vepruarit vetëm për hir të 
Allahut xh.sh njeriu mund ta blejë Xhennetin –Parajsën– me një akt të 
vogël në një kohë të shkurtër.  

Përsëri, nëpërmjet pastërtisë së qëllimit, njeriu bëhet një 
falënderues i vazhdueshëm ndaj Allahut, sepse kënaqësitë dhe mirësitë 
e botës kanë dy aspekte: 

Përsa ka të bëjë me aspektin e parë që lidhet me pastërtinë e 
qëllimit, njeriu pranon se mirësitë që ai i konsumon i janë dhuruar prej 
‘Dorës’ së mëshirës së Mëshirëplotit Mirëbërës, dhe kështu shikimi i tij 
kalon nga mirësitë për tek akti Hyjnor i të dhënit mirësi; si rrjedhojë, 
kënaqësitë që ai merr nga mirësitë shtohen.  

Aspekti i dytë i mirësive është se njeriu i ndjek kënaqësitë vetëm 
për të kënaqur dëshirat e tij trupore. Ai nuk e kujton aktin Hyjnor të të 
dhënit mirësi dhe përqëndrohet mbi vetë mirësinë e kënaqësinë. Ai i 
shikon mirësitë si diçka që i ra si fat për asgjë dhe nuk e shikon se në 
çfarë mënyre dhe i zë dhe i mbërthen ato. 

Për sa ka të bëjë me aspektin e parë, kur kënaqësia zhduket, shpirti i 
saj vazhdon e qëndron. Domethënë, nëpërmjet të menduarit se ‘mëshira 
e Dhënësit të mirësive nuk më harron mua’, njeriu ndjen një lidhje të 
pathyeshme me Mirëbërësin.  

Për sa ka të bëjë me aspektin e dytë, zhdukja e kënaqësisë nuk i 
lejon shpirtit të saj të vazhdojë, përkundrazi, ajo shuhet dhe mbetet 
tymi i saj. ‘Tymi’ i kënaqësisë janë mëkatet (që burojnë nga mosdhënia 
e falënderimeve dhe nga rrugët e paligjshme në fitimin e mirësive dhe 
në konsumimin e tyre).  

Kur shikohen me dritën e besimit, kënaqësitë e ligjshme në dynja 
dhe mirësitë në Ahiret formojnë një rreth të virtytshëm në të cilin ata 
ndjekin njëri–tjetrin. As zhdukja e kënaqësive dhe as ndarja prej 
mirësive nuk japin dhimbje; sepse kënaqësitë e besimit dhe të 
falënderimit janë të përhershme. Ndërsa pa besim, kënaqësitë 
ndryshojnë e bëhen dhimbje me zhdukjen e kënaqësive, madje vetëm të 
menduarit e tyre në vetvete është dhimbje. Meqënëse në rrugën e 
mosbesimit çdo kënaqësi është një synim në vetvete, zhdukja e saj lë 
prapa saj dhimbje në zemër. 
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Një Pikë 

Mësoje, o shok! Lidhja me shkaqet materiale është shkaku i 
poshtërimit dhe i fyerjes. A nuk e sheh se megjithëse qeni duhet të 
vlerësohet si i bekuar nga njerëzit për shkak të shumë cilësive të tij të 
mira, veçanërisht për besnikërinë e tij proverbiale, ai ka marrë goditjen 
e të qënurit i konsideruar ritualisht i papastër. Në kontrast, kafshët e 
tjera shtëpiake të tilla si pula dhe lopa, të cilat kanë ndjenjën e 
mirënjohjes dhe të besnikërisë në këmbim për të mirën që u është bërë 
atyre nga qëniet njerëzore, privilegjohen nga njerëzit duke u 
konsideruar si të bekuara. Unë them –me kusht që të mos thyhet zemra 
e qenit dhe të mos jetë përgojim– se kjo është për shkak të sëmundjes 
së tij të lakmisë, qeni kapet pas shkaqeve të jashtme deri në atë shkallë 
që e bën atë të verbër ndaj Dhuruesit të Vërtetë të mirësive. Ai –qeni– i 
supozon mjetet si vërtet efektive (në sigurimin e ushqimit të tij) dhe si 
ndëshkim për verbërinë e tij dhe indiferencën ndaj Pronarit të Vërtetë 
dhe Dhënësit të mirësive, ai vuan damkën e papastërtisë rituale.  

Sa për kafshët e bekuara, ato nuk i njohin mjetet dhe shkaqet dhe 
nuk u japin atyre asnjë vlerë reale dhe as rëndësi. Për shembull, macja 
të përgjërohet ty për ushqim, dhe kur ajo e merr atë që dëshiroi, ajo 
sillet sikur nuk të njeh ty ose ti nuk e njeh atë. Ajo nuk ndjen në vetvete 
mirënjohje ndaj teje, por ajo falënderon vetëm Mirëbërësin e Vërtetë 
duke përmendur “Ja Rahim! Ja Rahim! –O Mëshirëplotë! O 
Mëshirëplotë!” Nëpërmjet gjendjes së saj të natyrshme, ajo njeh 
Krijuesin e saj dhe e adhuron atë me vetëdije ose pa vetëdije.  

 

Një Pikë e Hollë 

Në qoftë se të gjitha gjërat nuk i atribuohen Zotit të Gjithëfuqishëm, 
atëherë kjo do të kërkonte pranimin e një numri të pafundmë perëndish, 
gjithësecili prej tyre duke qenë kundra të gjithëve dhe kundra njëri–
tjetrit dhe në të njëjtin moment duke qenë të njëjtë. Dhe numri i tyre 
rritet mbi numrin e grimcave të botës dhe të pjesëve përbërëse të saj, në 
një mënyrë që çdo perëndi shtrin dorën e saj tek tërësia e botës dhe 
vepron në të.  

Për shembull, fuqia e perëndisë e cila krijon një bletë ose një kokërr 
rrushi duhet të jetë e aftë të ushtrojë sundimin dhe influencën e saj në të 
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gjitha elementet e universit, meqë një bletë ose një kokërr rrushi është 
një kopje e zvogëluar, në miniaturë, e tërësisë së universit. Për më 
tepër, në ekzistencë nuk ka vend për ndonjë qënie hyjnore përveç 
Ekzistuesit të Vetëm të Domosdoshëm. Në qoftë se gjërat u atribuohen 
vetvetes së tyre, atëherë kjo kërkon që çdo grimcë e vockël –njësia më 
e vogël e elementit duhet të ishte perëndi. A nuk shikon se gurët në 
kubenë e “Aja Sofias”,24 në qoftë se nuk do t’i atribuoheshin një 
arkitekti, atëherë do të duhej që çdo gurë prej tyre të ishte si arkitekt 
Sinani.25  

Dëshmia e universit për Krijuesin e tij të Vetëm është më e 
dukshme, më rrezatuese, më e qartë dhe më shprehëse se sa dëshmia e 
tij për ekzistencën e vet. Madje edhe sikur të mohohej ekzistenca e 
universit, do të ishte e pamundur të mohohet ekzistenca e të Vetmit 
Unik, i Cili është i Gjithëfuqishëm për të gjitha gjërat.  

 

Një Pikë 

Sa e çuditshme është që pakujdesia dhe çudhëzimi nxjerrin si 
përfundim ligjin e shkakësisë prej ndërthurjes dhe grumbullimit të 
shkaqeve dhe vargjeve të krijimit në prodhimin e rezultatit dhe ia 
atribuojnë krijueshmërinë atij ligji; megjithëse kjo kërkon pranimin e 
një zinxhiri të pafundmë pamundësish, përveç faktit se kurrë, asnjëherë 
nuk ka pasur asnjë shenjë në univers për ekzistencën e ndonjë ortaku 
me Krijuesin. Përkundrazi, struktura e çdo gjëje dhe arti në të zbulon 
një fuqi të pafundme e cila i përket të Gjithëfuqishmit, Ekzistuesit të 
Vetëm të domosdoshëm.  

Çfarë humbje do të pësonte njeriu dhe sa injorant është ai!  

Sa e çuditshme është për shirkun në vetvete –shoqërimin e ortakëve 
për Krijuesin– që të gjejë një vend në njeriun dhe në kokën e tij!  

 

																																																													
24 Një kishë e vjetër të cilën sulltan Muhammed Fatihu e ktheu në xhami, dhe mbeti 

xhami gjatë shumë shekujsh deri kur Mustafa Qemali e ktheu në muze në vitin 1934. 
25 Arkitekti më i madh i periudhës osmane (1489-1578) drejtoi punimet për 

ndërtimin e xhamive dhe veprave të shumta, më të rëndësishmet e tyre: xhamia 
Selimie, Sulejmanie, dhe Shehzadeh. 
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Një Çështje e Hollë 

Shkronja ‘Nun’ (që ka kuptimin në !ن&ع$ب!د ‘Naë budu’ ‘Ne të 

adhurojmë’) ka një kuptim universal. Ndërsa duke recituar !ن&ع$ب!د  

‘Naëbudu’ ‘Ne të adhurojmë’, një besimtar i cili falet në një xhemat me 
vetëdijen e kryerjes së namazit me xhemat dhe i vetëdijshëm për 
kuptimin dhe domethënien e saj, e përfytyron faqen e tokës si një 
xhami ku i gjithë xhemati i besimtarëve janë duke qëndruar në këmbë 
në rresht duke iu falur Allahut të Gjithëfuqishëm, dhe e shikon veten e 
tij si një anëtar i këtij xhemati të madh. Për shkak të konsensusit të të 

gjithë profetëve dhe evlijave mbi përmbledhjen e !الَ ا)لَه( ا)الَّ اللَّه ‘La 

ilahe il–lallah’ –Nuk ka zot tjetër përveç Allahut– dhe për shkak se të 
gjithë individët e xhematit e shprehin të njëjtin recitim, besimtari mund 
të kuptojë me lehtësi kohën si një rreth dhikri nën drejtimin e imamit të 
profetëve. Me profetët duke qëndruar në anën e djathtë të rrethit –duke 
përfaqësuar të shkuarën– dhe me evlijatë në anën e majtë të rrethit –
duke përfaqësuar të ardhmen– i gjithë rrethi është duke përmendur 
Allahun dhe është duke recitur Emrat e Tij me zë aq të lartë, saqë 
kushdo që i vë veshin mund ta dëgjojë këtë recitim. Ai që ka shikim e 
dëgjim të mprehtë mund t’i dëgjojë të gjitha krijesat të recitojnë Emrat 
e Allahut dhe e shikon veten në këtë rreth universal recitimi. 

 

Një Pikë 

Mësoje, o shok! Dashuria e gjithçkaje tjetër përveç Allahut ka dy 
aspekte.  

Aspekti i parë është se ai e do Zotin dhe për shkak të dashurisë ndaj 
Tij ai i do ata që Zoti do. Dashuria për Allahun nuk e pakëson këtë 
dashuri, por e shton.  

Aspekti i dytë është se ai do mjetin –për të arritur dashurinë e 
Allahut– dhe e bën këtë dashuri një shkallë për të arritur dashurinë e 
Allahut. Ky aspekt i dashurisë së gjithçkaje përveç Zotit ka shumë 
lloje. Në qoftë se njeriu has një mjet të fortë e tërheqës, ai –mjet– e 
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pengon atë nga përparimi i mëtejshëm; madje edhe në qoftë se do të 
ishte i aftë të arrinte dashurinë e Allahut, ajo do të ishte e mangët.  

 

Një Pikë e hollë 

Mësoje, o shok! Ashtu siç deklarohet në vërsetin Kuranor,  

اللَّه* رِز&قُه"ا ع$لَى ا#الَّاْالَر#ضِ  و(م(ا م"ن+ د(اب&ة$ ف"ى  

“Nuk ka krijesë të gjallë në tokë që të mos e ketë furnizimin e 
përshtatshëm nga Allahu”26 

Allahu xh.sh ka marrë përsipër furnizimin e të gjitha krijesave. 
Megjithatë, rëzku –furnizimi– është prej dy llojesh: ai i cili është 
absolutisht i nevojshëm për jetën dhe ai i cili është i tepërt, i 
panevojshëm. Për sa ka të bëjë me furnizimin i cili është absolutisht i 
nevojshëm, këtë lloj e ka marrë përsipër Allahu xh.sh.. Ndërsa lidhur 
me furnizimin i cili është i tepërt –i panevojshëm– është ai i cili, 
ndonëse jo i nevojshëm, është bërë i domosdoshëm nëpërmjet 
përdorimit të vullnetit dhe veseve dhe zakoneve të këqia. Ky lloj 
furnizimi nuk është i përfshirë në atë që Zoti xh.sh ka shpallur se e ka 
siguruar në vërsetin e lartëpërmendur. Kushdo që reflekton mbi 
patëllxhanët, të cilët janë ‘peshqit’ e tokës dhe mbi peshqit, të cilët janë 
‘patëllxhanët’ e detit, –kushdo që reflekton mbi ato se si Fuqia Krijuese 
i bën ato të gjitha të mishtë dhe si furnizimi i tyre u vjen atyre i 
bollshëm nga ku ato nuk e parashikojnë e nuk e mendojnë– sigurisht do 
të kuptonte se do të ishte marrëzi të ndjesh shqetësime të pabaza rreth 
furnizimit dhe të fajësosh Gjithëfurnizuesin e Vetëm. 

 

Një Pikë 

Mësoje, o shok! Në fatkeqësitë që u bien fëmijëve të pafajshëm dhe 
kafshëve ndodhen arsye për të cilat njerëzit zakonisht dështojnë për t’i 
vërejtur.  

																																																													
26 Kur’an, 11:06 
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Për shembull, ligjet Hyjnore të natyrës dhe të jetës janë parimet e 
Vullnetit Hyjnor të cilat nuk aplikohen vetëm për qëniet mendore saqë 
krijesat që nuk kanë arsye të mos jenë të obliguara që t’u binden atyre. 
Ato ligje gjithashtu shikojnë zemrën, ndjenjën dhe shqisat. Një fëmijë 
mund të shikohet si i matur në shqisat ose ndjenjat e zemrës, madje 
ndjenjat e fëmijës tënd mund të jenë më të plota se sa arsyeja jote dhe 
më vigjilente, të zgjuara. Mund të ndodhë që arsyeja jote mos të të 
pengojë nga shtypja e një jetimi, por dhembshuria e fëmijës tënd, i cili 
të sheh ty duke e bërë atë shtypje, e çon atë në vajtim.  

Kështu, në qoftë se një fëmijë nuk e dëgjon ndjenjën e tij të 
dhembshurisë dhe e vret një bletë për të plotësuar një dëshirë, ai mund 
të kishte thyer kokën si një ndëshkim i meritueshëm.  

Për shembull, një leopard femër ka dhembshuri ndaj këlyshit të saj 
dhe ka ndjenjën e mbrojtjes ndaj shokut të saj. Megjithatë, kur këto të 
dyja prej ndjenave të saj nuk e pengojnë atë nga bërja copash një gazele 
të re, ajo mund të bëhet vetë shënjestra e plumbit të një gjuetari. A nuk 
është ky haku i saj? A nuk e meriton, ashtu siç janë ushqimi i saj i 
ligjshëm kërmat e  kafshëve të tjera? Ashtu si qëniet humane, kafshët 
gjithashtu nuk e kanë në pronësi vetveten; ato nuk mund të sillen si të 
duan. 

Pronari i Vërtetë i universit, Zotëruesi i madhështisë dhe i 
dorëgjërësisë dhe Sundimtari i Vetëm i sundimit sillet në pronën e Tij 
si të dojë. Ai është Autori i Vetëm me përzgjedhje dhe vepron si të 
dëshirojë. 

 الَ ي(س'ئَلُ ع-م4ا ي-فْع-لُ و-ه(م' ي(س'ئَلُونَ
“Ai as që mund të pyetet se çfarë Ai punon, ndërsa ata (të gjithë 

krijesat) do të merren në pyetje”.27 

																																																													
27 Kur’an, 21:23 
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SHTOJCË 

 

Me Emrin e  Allahut,  të  Gjithëmëshirshmit,  Mëshirëplotit .  

Të gjitha lavdërimet i takojnë Allahut, Zotit të të gjitha botëve. 
Bekimet dhe paqja qofshin mbi shkëlqesinë tonë Muhammedin a.s.m 

dhe mbi familjen e tij dhe shokët. 

 

Simbol 

Mësoje, o shok! Është e rekomandueshme –për një besimtar– t’i 
kryejë namazet e përditshëm, secilin në fillim të kohës së vet dhe ta 
imagjinojë Qabenë përpara tij. Ai që falet i imagjinon besimtarët duke 
qëndruar në këmbë në namaz rreth Qabesë në rreshta si rrathë 
bashkëqëndrorë, rreshtin e parë duke qenë më i afërti me Qabenë dhe i 
fundit duke rrethuar botën Islame, dhe ndjen një përmallim të fortë që 
t’u bashkohet atyre me gjithë zemër. Dhe pas bashkimit, konsensusi i 
këtij xhemati –komuniteti– të madh dhe uniteti i anëtarëve të tij bëhen 
një provë vendimtare për dëshmi për të vërtetën e të gjitha kuptimeve 
dhe shkaqeve të përfshira në namaz. Për shembull, kur ai që falet thotë: 

 ,”El–Hamdu lil–lah, “Të gjitha lavdërimet i takojnë Allahut اَلْح*م)د&ل!لَّه!

është sikur të gjithë besimtarët që falen në xhaminë e tokës thonë në 
përgjigje, “po, ti thua të vërtetën!” (Meqë të gjithë besimtarët thonë si 
ai El Hamdu lil-lah) çfarëdo dyshimi apo vesvese që fryn shejtani, që të 
gjitha zhduken nga zemra e tij. Secila prej shqisave dhe aftësive të tij 
merr besim dhe një kënaqësi të veçantë për veten dhe pyetje të tilla si 
“Pse?” dhe “Si?” nuk mund të formojnë një pengesë për të. Xhemati i 
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madh prej besimtarëve të devotshëm formohet në fillim të kohës së 
faljeve, dhe për shkak të njëtrajtësisë së faljes në aktet dhe recitimet, 
diferencat e kohëve të faljeve në vende të ndryshme të botës nuk e 
pengojnë imagjinatën e besimtarit me namaz që kryen faljet. Kudo që 
të jetë besimtari me namaz, ai kthehet drejt Qabesë. Ndërsa duke 
imagjinuar Qabenë para tij dhe xhematin e besimtarëve duke qëndruar 
në këmbë në rreshta rrethore përreth Qabesë, besimtari me namaz nuk e 
preokupon veten qëllimisht me këtë imagjinatë; por një imagjinatë e 
thjeshtë do të ishte e mjaftueshme. Si mund të dish që Kaderi, i Cili nuk 
neglizhon asgjë, nuk do të regjistrojë çdo akt dhe çdo recitim të atyre 
rreshtave të rregullt e të bekuar në faqet e botës së simboleve ose të 
formave jolëndore, në të cilat të gjitha gjërat ruhen përjetësisht?  

 

Simbol 

Mësoje, o shok! Unë kam vëzhguar në udhëtimin tim në ‘shtresat e 
errësirës’, se thëniet dhe sunneti –praktika– e profetit Muhammed a.s.m 
dhe parimet e ligjit Islamik janë si yjet nëpërmjet të cilëve ne mund të 
gjejmë drejtimin tonë; çdo sunnet dhe çdo parim Sheriati shkëlqejnë e 
rrezatojnë midis rrugëve të panumërta të errëta e çudhëzuese. Duke u 
shmangur prej sunnetit profetik, rrugës ose traditës së profetit a.s.m, 
njeriu bëhet një lodër e shejtanëve, bëhet objekt i iluzioneve dhe i 
dyshimeve, objekt i frikësimeve të pabaza, bëhet si një kafshë për 
mbajtjen e peshave tepër të rënda –si male– të cilat i mban sunneti për 
të, nëse e ndjek, dhe sunneti e shpëton atë.  

Unë gjithashtu kam vëzhguar se parimet e sunnetit janë si litarë të 
varur poshtë prej qiellit. Kushdo që do të kapej, madje edhe me një pjesë 
prej tyre mund të ngrihet e lartësohet. Unë kam parë se kushdo që i 
kundërshton dhe mbështetet mbi arsyen e tij ose mbi arsyen publike, 
është si ai i cili dëshiron të arrijë mjetet e udhëtimit përmes sferave të 
qiejve me mjete tokësore dhe bëhet qesharak e idiot si Faraoni, i cili tha:  

 ي&ا ه&ام&انُ اب$نِ ل(ى ص&ر$ح"ا
“o Haman! Ndërto për mua një kullë që të mund të arrij rrugët (e 
udhëtimit) në qiej!”28 
																																																													

28 Kur’an, 40:36 
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Simbol 

Mësoje, o shok! Në nefs ndodhet një nyje e rëndësishme, e errët, e 
cila e bën një të kundërt t’i jap shkas të kundërtës së saj, dhe nëpërmjet 
të cilës nefsi e shikon atë çfarë është e kundërta e tij si në favor të tij.  

Për shembull, dielli e kalon ‘dorën’ e tij tek ti dhe ose e ledhaton 
fytyrën tënde, ose e godet. Kurse ti nuk mund ta kalosh dorën tënde tek 
ai dhe nuk mund të ushtrosh influencë mbi të. Ai është më i afërt për ty 
se vetja jote, pavarësisht largësisë së madhe të tij prej teje. Në qoftë se 
ti mendon se, për shkak të largësisë tënde prej diellit, ai nuk mund të 
ushtrojë asnjë influencë mbi ty dhe për shkak të afërsisë së tij tek ti, ti 
nuk mund të kesh ndonjë ndikim tek ai, kjo do të ishte krejtësisht 
injorancë nga ana jote. Është pikërisht në këtë rrugë që nefsi e shikon 
Krijuesin e tij me syrin e mendjemadhësisë dhe të trilleve, dhe 
pavarësisht qënies së Tij më afër se vetja e tij, e sheh Atë si larg prej tij 
dhe kjo do të ishte shkaku i çudhëzimit të tij.  

Përsëri, kur nefsi has një shpërblim të madh, ai me lakmi të fortë 
thotë: ‘ah sikur ta kisha bërë të njëjtën! Ah medet! Ah sikur të isha 
sjellë në atë mënyrë!’; por kur nefsi has një ndëshkim të tmerrshëm, ai 
ngushëllon vetveten duke e injoruar ose duke e mohuar. 

O pikë e errët idiote! O nefs i marrë! Aktet e të Gjithëfuqishmit 
para së gjithash, lidhen me Të xh.sh dhe jo me ty e me mendjen tënde 
të ngushtë. Dhe rrota e krijimit nuk rrotullohet sipas tekave të tua. 
Gjithashtu, Ai nuk të bëri ty si një dëshmitar për krijimin e universit 
nga ana e Tij. Sigurisht, Imam Rabbani tha të vërtetën:  

 الَ ي$ح6م+لُ ع$اطَاي$ا الْم$ل+ك+ ا+الَّ م$طَاي$اه!

“Dhuratat e mbretit nuk mund të mbahen veçse prej atyre të 
kualifikuar për to”. 

 

Simbol 

Mësoje, o shok! Sigurisht, Ai që e ka stolisur kokën tënde dhe e ka 
zbukuruar atë me fuqinë e shikimit, të shikon ty më mirë sesa ti veten 
tënde. Autori i cili ka stolisur kokën tënde me ‘xhevahirët’ e syve dhe 
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me ‘sedefët’ e veshëve, dhe ka varur pezull ‘koralin’ –merxhanin– e 
gjuhës në zgavrën e gojës tënde me të cilën të flasësh, sigurisht Ai të 
sheh dhe të dëgjon ty më mirë se ti; është më afër teje se ti; dhe është 
më i dhembshur për ty se ti.  

 

Simbol 

Mësoje, o shok! Duaja –lutja– sidomos prej atyre që janë në 
vështirësi të mëdhaja dhe nën tension e detyrim të madh prodhojnë 
rezultate të mëdha. Për shkak të asaj duaje, më e fuqishmja dhe më e 
madhja e gjërave i nënshtrohet më të dobëtës dhe më të vogëlës së tyre. 

Për shembull, ulja e zemërimit –tërbimit– të detit për shkak të lutjes 
së një fëmije zemërthyer mbi një copë druri që pluskon mbi ujë, do të 
thotë e tregon se Përgjigjësi i Vetëm i lutjes ka autoritet absolut mbi të 
gjitha gjërat dhe Ai është Zoti i të gjithë krijimit.  

 

Simbol 

Mësoje, o shok! Njëra nga sëmundjet më të rëndësishme të 
çudhëzimit të nefsit njerëzor është se ai kërkon madhështinë e tërësisë 
në secilën prej pjesëve të saj dhe lavdinë e një mbreti prej një individi. 
Kur nuk e gjen, ai e refuzon tërësinë ose mbretin. Për shembull, ai 
kërkon t’i shohë të gjitha manifestimet e diellit në imazhin e tij në një 
flluskë, dhe kur nuk mund t’i shikojë ato, ai refuzon të pranojë që 
imazhi i përket diellit.  

O nefs! Njësia e diellit nuk kërkon manifestimet e tij të jenë 
gjithashtu një. Gjithashtu, diçka që tregon diçka tjetër nuk kërkon ta 
përfshijë atë diçka në tjetër. Përsëri, diçka që përshkruan diçka tjetër 
me disa cilësi nuk kërkon të ketë të njëjtat cilësi. Një objekt i vogël i 
tejdukshëm –një grimcë– tregon diellin dhe shfaq disa prej cilësive të 
tij. Gjithashtu, një bletë –një koshere blete– përshkruan artibutet e 
Autorit të Gjithurtë. 
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Simbol 

Mësoje, o shok! Ecja në rrugën e mosbesimit është si ecja në akull 
ose nën tokë dhe në thelb është shtytëse dhe si rrjedhojë është tepër e 
vështirë për atë që drejtohet e priret tek kjo rrugë qëllimisht për të 
kaluar në të. Por, dikush me një shikim të pavëmendshëm dhe imitues 
nuk mund ta dallojë këtë vështirësi. Sa për rrugën e besimit, kalimi 
përmes saj është si kalimi në ujë, ose në ajër apo në dritë, dhe në esencë 
është shumë tërheqëse dhe si rrjedhim është tepër e lehtë për atë i cili 
priret ta ndjekë atë.  

Për shembull, në qoftë se ti do të dëshiroje të përfitosh prej diellit 
nga të gjitha gjashtë anët e tua, ti ose duhet ta ekspozosh tërësinë e 
trupit tënd për diellin duke u kthyer e duke u shtrirë ose ta kesh diellin 
duke ardhur poshtë prej asaj largësie të madhe e të kthehet përreth teje. 

Alternativa e parë është një shembull i lehtësisë së ndjekjes së 
besimit në Njësinë e Zotit, ndërsa tjetra, e dyta një shembull i 
vështirësisë së ecjes në rrugën e mosbesimit.  

Pyetje: Pavarësisht vështirësisë së tij deri në atë shkallë, përse 
njerëz të shumtë e pranojnë mosbesimin –mohimin– ndërkohë që 
mohojnë besimin pavarësisht qënies së tij kaq i lehtë? 

Përgjigja: Pothuajse askush nuk e pranon mosbesimin me vetëdije; 
por mosbesimi –mohimi– kapet e ngjitet pas një njeriu për shkak të 
tërheqjes së tij të jashtme të dëshirave të tij trupore dhe e ndot atë. 
Kurse njeriu e pranon besimin qëllimisht e me vetëdije dhe besimi 
vendoset e ngulitet në zemrën e tij.  

 

Simbol 

Mësoje, o shok! Ashtu siç nuk ka diferencë midis një fjale të vetme 
e cila dëgjohet nga një individ ose nga miliona njerëz, pra nuk bën 
ndryshim që një fjalë e shprehur dëgjohet nga një individ apo nga 
miliona njerëz, po ashtu, në lidhje me Fuqinë e Parapërjetshme, nuk ka 
ndryshim midis një individi dhe një specieje.  
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Simbol 

Mësoje, o shok! Kurani është pafundësisht gjithëpërfshirës në 
kuptim dhe i rrethon të gjitha nivelet e kuptimit, dhe merr në 
konsideratë ndjenjën e të gjithë atyre të cilëve u adresohet, sidomos 
begenia e tij duke e ulur veten tek niveli i njerëzve të thjeshtë, të cilët 
përbëjnë shumicën absolute të njerëzve dhe prandaj ata janë të parët të 
cilëve u adresohet Kurani. Megjithëse kjo është një nga arsyet e 
plotësisë së Kuranit, nefsi i sëmurë çudhëzohet për shkak të saj. Kjo 
është për shkak se një nefs i tillë kërkon më të lartin e stileve dhe më të 
balancuarën e mënyrave të shprehjes në mënyrën më të thjeshtë të 
përshkrimeve të kërkuara për çështjet e diskutuara dhe për nivelet e të 
adresuarve, dhe e bën stilin, i cili natyrisht duhet të marrë parasysh 
ndjenjat dhe nivelet e të adresuarve, një kriter dhe ‘një observator’ 
nëpërmjet të cilit të shohë e vlerësojë Folësin – të Gjithëfuqishmin. Kjo 
është pse nefsi shkon shumë larg në rrugë të gabuar.  

 

Simbol 

Si do të mundej dikush të jetë i kënaqur me fytyrën e tretë të botës 
dhe të gjejë kënaqësi në të? Dynjaja –bota– ka tre fytyra. 

Fytyra e parë e botës lidhet me Emrat e Allahut xh.sh.. 

Fytyra e dytë është se ajo është një fushë e lërueshme, e 
kultivueshme e Ahiretit –botës tjetër. Këto dy fytyra janë të bukura.  

Sa për Fytyrën e tretë të botës, ajo lidhet drejtëpërdrejtë dhe 
ekskluzivisht me vetë dynjanë dhe me atë ku njeriu përmbush dëshirën 
e tij trupore dhe kërkon të plotësojë nevojat e jetës së tij të përkohshme.  

Unë jam i detyruar të vesh një trup, i cili në thelb është i pajetë. E 
sotmja është arkivoli im, midis të djeshmes dhe të nesërmes, të cilat 
janë varret e babait tim dhe ‘birit të tij’. Unë shtypem e ngjeshem midis 
dy trupave të vdekur të dy varreve. Por ji i vetëdijshëm se, për sa ka të 
bëjë me fytyrën e saj si fushë e kultivueshme e Ahiretit, dynjaja dhe të 
shikuarit e saj me dritën e besimit jep kënaqësi shpirtërore të parajsës –
Xhennetit. 
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Simbol 

Mësoje, o shok! Trupi yt është si një pushkë që është pronë e 
ushtrisë së vendit ose si një kalë që i është dhënë në besim një ushtari 
për ta përdorë si amanet. Ashtu si ushtari që është përgjegjës për t’u 
kujdesur për pushkën ose për kalin, po ashtu ti je i ngarkuar me 
përgjegjësinë e ruajtjes së amanetit –trupit tënd– në dorën tënde.  

Mësoje, o shok! Arsyeja pse unë e thashë kështu është se unë e 
pashë nefsin tim të krenohej me virtytet e tij. Unë i thashë: “Ti nuk ke 
asgjë në pronësi”. Ai u përgjigj: “Atëherë unë nuk shqetësohem për 
çfarë nuk e kam në pronësi prej trupit”. Unë i thashë: “Ti nuk duhet të 
biesh më poshtë se një mizë (në kujdesin për trupin tënd). Nëse do të 
dëshiroje, shikoje atë mizë se si ajo pastron krahët –fletët– e saj me 
këmbët e saj dhe i fshin sytë e saj me duart e saj!” Lavdi Atij i Cili e ka 
inspiruar mizën ta bëjë një veprim të tillë dhe që e ka bërë atë një 
instruktore për mua; kështu duke e heshtur nefsin tim nëpërmjet saj.  

 

Simbol 

Mësoje, o shok! Njëri prej shkaqeve të gabimit dhe të shmangies 
është që njeriu ngatërron dekretet dhe aktet e Emrit Hyjnor El –Ba’tinu, 
‘i Padukshmi, i Brendshmi’, me dekretet e Emrit Hyjnor Edh –Dhahir, 
‘i Dukshmi, i Jashtmi’, dhe pret prej të Parit çfarë duhet të priste prej të 
Dytit. Njeriu gjithashtu ngatërron domosdoshmëritë e Fuqisë Hyjnore 
me ato të Urtësisë Hyjnore dhe kërkon të shohë në të Parën atë çfarë 
duhej të kërkonte të shihte në të Dytën. Përsëri, të ngatërrosh kërkesat e 
botës ku ligji i shkakësisë ka pjesën e vet në aktet e Krijuesit me ato të 
besimit në Unitetin absolut të Krijuesit, dhe aktet në mënyrat e 
manifestimit të fuqisë Hyjnore me manifestimin e ekzistencës Hyjnore 
ose atyre prej Atributeve Hyjnore dhe të kërkosh dhe të gjesh rregullat 
dhe ligjet e të Parës në të Dytën, ky është një shkak tjetër i gabimit dhe 
i shmangies. Për shembull, ardhja jote në ekzistencë dhe rritja në këtë 
botë është graduale, por ekzistenca jote në pasqyrat e botës së 
ndërmjetme midis kësaj bote materiale dhe botërave thjesht shpirtërore, 
për shembull si në ëndrra, është e gjitha përnjëherë, në çast. Kjo është 
kështu për arsye se Atributet Hyjnore ndryshojnë në manifestimin e 
vetvetes, dhe krijimi dhe manifestimi janë të ndryshme nga njëra–tjetra. 
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Simbol 

Mësoje, o shok! Sigurisht, Islami është një mëshirë universale, deri 
në atë shkallë saqë në sajë të Islamit edhe jobesimtarët –mohuesit– 
gjejnë ca lumturi në jetët e tyre të kësaj bote dhe kënaqësitë që ata 
marrin në jetë nuk kthehen në dhimbje pikëlluese. Kjo është kështu 
sepse Islami e ka transformuar mosbesimin absolut dhe mohimin që 
shkakton dëshpërim të dhimbshëm me dhimbje të rënda –i ka 
transformuar– në dyshim e ngurrim. I influencuar prej shpalljeve të 
qarta të Kuranit, një jobesimtar mund ta vlerësojë jetën e amshuar si të 
mundshme, dhe qetësohet prej dhimbjeve (mbytëse që burojnë prej 
mendimit të zhdukjes së përjetshme) dhe meqënëse ai nuk është i 
bindur për ardhjen e asaj jete, ai ndjehet i lirë prej obligimeve të 
kërkuara prej saj.  

Ashtu si një struc –një shpend që i ngjason një deveje– të cilit kur 
iu tha të fluturojë, u përgjigj: “unë jam një deve dhe jo një shpend”, por 
kur iu tha të mbajë një peshë si një deve, u përgjigj: “unë jam një 
shpend, dhe jo një deve”. I mashtruari prej shejtanit, (në mënyrë 
paradoksale, me shpresa të rreme shpëtimi në Ahiret nga njëra anë dhe 
me mohimin e jetës së amshuar për të qenë i lirë prej kryerjes së 
obligimeve fetare nga ana tjetër) mosbesimtarët dhe gjynahqarët, 
fasikët –shkelësit e normave Hyjnore të etikës– gjejnë një lumturi 
sipërfaqësore në jetën e kësaj bote, në kontrast me ateistët dhe 
besimtarët e sinqertë.  

 

Simbol 

Mësoje, o shok! Me qëllim që të mbajë dominimin që ai pretendon 
në botën e vet, nefsi njerëzor ose egoja nuk dëshiron të pranojë apo të 
përfytyrojë diçka që buron nga vetja e saj me vlerë më të pakët se sa 
ajo e krijuar nga Fuqia e Krijuesit. Sa kohë që nefsi njerëzor –uni– nuk 
e sheh veten si më të vogëlën e krijesave ose si asgjë në esencë, nuk do 
të ishte e mundur për të të ishte absolutisht i shpëtuar prej mohimit të 
Atributeve të Krijuesit apo prej shirkut të fshehtë – të përshkruarit 
partnerë në fshehtësi me Allahun.  
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Simbol 

Mësoje, o shok! Për shkak të përtacisë së tij në kryerjen e detyrave, 
nefsi njerëzor do të dëshironte që të mos ndodhej askush si mbikqyrës 
mbi të dhe kërkon të mbetet i fshehur. Ai gjithnjë e më tepër e shikon 
mosekzistencën e Pronarit të të gjitha gjërave dhe kërkon liri absolute. 
Ai së pari dëshiron, pastaj shpreson, pastaj vëren, pastaj përfytyron, 
pastaj fillon të besojë në mosekzistencën e një Pronari dhe të një 
Sundimtari mbi të, dhe përfundimisht ai braktis fenë e tij ose bëhet 
felëshues. Por, nëse ai do ta dinte se çfarë vuajtjesh të mëdhaja dhe 
dhimbjesh shkatërruese e të padurueshme gjenden nën lirinë, rehatinë 
dhe në mungesën e përgjegjësisë, ai do të ikte prej tyre, do të qëndronte 
larg tyre, ose do të pendohej, ose do të vdiste. 

 

Simbol 

Gjërat ndryshojnë sipas ndryshimit të pikave të tyre të mbështetjes. 
Për shembull, një individ i mbështetur nga një mbret i madh do të mund 
të bënte atë që një monark nuk do të mundej ta bënte. Për shkak të 
pikës së tij të mbështetjes, ky individ është ‘shtatë gradë’ më i madh se 
ai në ‘shtatëdhjetë gradë’. Për shkak të këtij realiteti, një mushkonjë e 
caktuar nga Fuqia e Parapërjetshme mund të shpartallojë një sundimtar 
shumë të fuqishëm të botës, i cili është më kryeneçi në mosbesim – 
mushkonja që mposhti Nimrudin. Me lejen e Allahut të 
Gjithëfuqishëm, Çarësit të kores së drithit dhe të farës, një bërthamë 
fruti përmban çfarëdo që i nevojitet drurit të madh të palmës. Fabrikat e 
ndërtuara në një zonë me madhësinë e nëntë fshatrave nuk do të mund 
të prodhonin atë çfarë i nevojitet asaj palme. 

Mësoje, o shok! Ndryshimi midis rrugës time të vërtetuar në ‘Pika’ 
që buron nga Kurani dhe rrugës së filozofëve është kjo: Unë e gërmoj 
tokën kudo që të jem dhe del uji. Filozofët përpiqen të hapin kanale 
përmes universit dhe shtrojnë tubat për sjelljen e ujit. Ata shkojnë aq 
larg, deri matanë Arshit. Meqenëse u japin shumë rëndësi shkaqeve 
materiale, me qëllim që të mbrojnë tubat ato duhet të kenë miliona 
rojtarë përgjatë rrugës së gjatë kundra sulmeve dhe shkatërrimeve të 
djajve mashtrues e pëshpëritës. Ndërsa, ajo që më ka mësuar Kurani 
mua është si ‘shkopi i Musait’. Kudo që godas me të, madje edhe sikur 
të jem mbi ujë, mbi shkëmb, uji i jetës vërshon. Unë nuk ndjehem i 
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detyruar të bëj një udhëtim të gjatë matanë botës dhe të mbroj tubat 
shumë të gjata prej thyerjes apo shkatërrimit. Thënia “Në çdo gjë 
ndodhet një shenjë që demonstron se Ai është Një”, e qartëson këtë 
pikë. 

 

Simbol 

Ah medet! Sa keq! Nefsi njerëzor ose nefsi sensual –i cili është 
burimi i të gjitha defekteve dhe epsheve– është në esencë i verbër. Sa 
kohë që ai të vazhdojë të ekzistojë –në njeriun si burim i defekteve dhe 
i epsheve pa u disiplinuar– madje, edhe në qoftë se do të mbetej nga 
ekzistenca edhe sa krahu i një mize do të bëhej perde që e pengon atë 
për të parë diellin e realitetit. Unë kam vëzhguar se nefsi, për shkak se 
përqëndrohet në ekzistencën e tij, kur sheh një defekt në njërin prej 
gurëve të një kështjelle të madhe të ndërtuar prej gurëve të provave 
vendimtare, ai do të mohonte ekzistencën e kështjellës. Ti mund të 
gjykosh nga kjo shkallën e injorancës së nefsit duke buruar nga lidhja e 
tij me ekzistencën e vet.  

 

Simbol 

Mësoje, o ego! Ti tashmë ke njohur se ajo çfarë të përket ty prej 
vetes tënde është njëra prej mijërave, në qoftë se me të vërtetë ajo të 
përket ty! Prandaj, vendos mbi atë pjesë të vogël, të dobët, që është 
vullneti i lirë, aq peshë sa mund të mbash. Mos e ngarko vetëdijen 
tënde aq të dobët, sa një fije, me ‘shkëmbinj të mëdhenj’. Mos vendos 
asgjë mbi atë çfarë nuk të përket ty, përveç se me lejen e Pronarit të saj.  

Kur ti vepron me pakujdesi për llogarinë tënde, mos i tejkalo limitet 
e tua. Fusha e lëvizjes tënde është aq e ngushtë sa një fije floku.  

Kur ti vepron për llogarinë e Pronarit të gjithësundimit, ti mund ta 
ngarkosh veten tënde me çfarëdo që sheh ti, me kusht që të jetë në 
përputhje me urdhërat dhe vullnetin e Tij xh.sh. dhe jo sipas tekave të 
tua. Ti duhet ta mësosh lejen e Tij dhe Vullnetin prej ligjit të Tij – 
Sheriatit.  
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Simbol 

O ti që kërkon famë e reputacion! Dëgjoje këtë prej meje: fama 
është identike me një show dhe me një dëshirë për t’u dukur dhe e vret 
zemrën. Mos e kërko atë që të mos bëhesh skllav i njerëzve. Në qoftë 
se ajo të jepet, thuaj:  

 

“Vërtet të Allahut jemi dhe padyshim tek Ai do të kthehemi”29 

																																																													
29 Kur’an,2:156 
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