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PA RAT HE NIE

Lav di Al la hut të Lar të që na ka dhë në pje së ne ve, robve të 
Tij të ngra të, nga kë na që sia dhe lum tu ria e be si mit!

Pa qe Kre na ri së së Për jetsh me të gjit hë si së, i ci li u bë pretekst 
për ta nxjer rë nje rë zi min nga er rë si ra në dri të!

Me që Zo ti e ka kri ju ar qe ni en me das hu ri, i ka fa lur asaj 
një enig më krejt të ve çan të. Për rrjed ho jë, aty ku s’ka das hu ri, 
shi hen shfaq je pe rën di mi e humb je je, kur se aty ku ka das-
huri, shi hen shfaq je për sos më rie. Ash tu siç thu het në kritikën 
mes ne vi te, Al la hu i pësh pë ri ti re së në vesh një të fsheh të dhe nga 
sytë e re së u zbra zën lot si lu më; i pësh pë ri ti trën da fi lit në vesh 
një të fsheh të dhe trën da fi li u zbu ku rua me mbre të ri në e aro ma ve e 
ngjyra ve; i pësh pë ri ti gu rit në vesh një të fsheh të dhe gu ri u kthye 
në per lë të fshe hur mes mi ne ra lit; i pësh pë ri ti nje ri ut në vesh një të 
fsheh të dhe nje rë zit që e ru aj tën atë të fsheh të, u bë në të pav deks-
hëm!

Ja, pra, kjo e fsheh të ësh të enig ma e das hu ri së për Al la-
hun dhe Pro fe tin. Pran daj, fi ti mi i lum tu ri së së të dy bo të ve 
nga nje riu me anë të fi ti mit të pël qi mit të Al la hut të Lar të dhe 
me ri ti mit të ndërm je të si mit për fal je të Pro fe tit (s.a.s.) ësh të një 
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e vër te të evi den te e fshe hur në mad hësh ti në përshnd ri të se 
të enig mës së das hu ri së për Zo tin dhe Pro fe tin. Në zem rat 
kon fi den te dhe bes ni ke të kë saj të vër te te për je to het dall dia 
dhe ve të har ri mi i një das hu rie pa si onan te të shem bëll yer në 
vaj ti min e dru rit të hur ma së që qan te nga das hu ria për Pro-
fe tin (s.a.s.)! Ky për je tim e ngre nje ri un, si nje ri të për so sur, në 
ma jën e qe ni es, në pos tin e kri ji mit të për so sur dhe e shtyn në 
drej ti min e urd hë ru ar nga Zo ti, në rru gën e drej të, të qu aj tur 
si ra ti mus ta kim që ësh të rru ga e vet me e drej të! Pas taj, vazh di-
më sia e të qe nit mus ta kim, i ori en tu ar, ësh të e mun dur du ke 
tre gu ar ndjesh më ri në për t’u sho që ru ar, për të qe në së bash-
ku me nje rë zit e mi rë e bes ni kë, sep se ky sho që rim ven dos 
eku ilib rin kurm dhe shpirt, do met hë në si gu ron epër si në e 
mbre tit-shpirt mbi shër bë to rin-kurm dhe, du ke e shpë tu ar 
zem rën ku hid het vësht ri mi hyjnor, nga kjo bo të e vdeksh me 
dhe ro bë ria e kur mit, i jep mun dë si të ar ri jë kë na që si në e të 
qe nit kon fi dent i Zo tit dhe preh jen e të qe nit në sho që rim të 
Zo tit. Kjo preh je ësh të një sev da me të ci lën nuk ke të ngo-
pur. Esh të një mëny rë shi ki mi pa pa së ne vo jë për sy, ësh të një 
mëny rë je te se e çli ru ar nga pen ge sa e gjymtyrë ve!

Pas kë saj, në çdo sta ci on të ud hë ti mit drejt pav de kë si-
së që e vazh don du ke u ma tu ru ar gjithn jë e më shu më mes 
shfaq je ve të be si mit dhe pro vës, nje riu traj to het në ra port me 
prin ci pi ali te tin dhe sin qe ri te tin e vet. Nga ana tje tër, fri ka 
dhe shpre sa, çe lë si i mës hi rës dhe ba mi rë si së së Zo tit në 
kë të ud hë tim hyjnor, ja në shu më të rën dë sis hëm për fi to ren 
e zem rës në luf tën e saj ndaj egos në lidh je me ndjen jat ego-
is ti ke ne ga ti ve si am bic ja dhe smi ra dhe ndjen jën po zi ti ve të 
ngop jes dhe për ko rë si së. Kjo si tu atë, du ke e mbaj tur zgju ar 
nje ri un nga in di fe ren tiz mi, i si gu ron atij ad hu ri min e Zo tit 
me një ze mër të gjal lë e të paq të, të past ru ar e të ru aj tur nga 
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më ka tet, i jep mbësh tet je zem rës për ta mposh tur ze më ri min 
du ke e mbaj tur egon nën kont roll!

Kësh tu, ata që mun den të pa ji sen me ci lë si në e një “eku-
ilib ris ti të vër te të”, siç shpre het Pro fe ti (s.a.s.), du ke e dal lu ar 
vull ne tin hyjnor mes je tës dhe vdek jes, nuk u ja pin vle rë 
kë na që si ve ka lim ta re, ka pen ve tëm pas nje rëz ve pu në mi rë 
dhe vazh doj në një je të të sto li sur me di je, kul tu rë shpir të ro-
re, shër bim dhe ad hu rim. Dhe zem rat, nga që një je të e til lë 
ka për t’i mbus hur ve tëm me das hu ri në për Zo tin, je toj në në 
qe të si në e zbu ku ri mit të vdek jes bren da dës hi rës së bash ki-
mit me Zo tin, do met hë në e men doj në vdek jen si na të das me 
dhe, nga që ndod hen vazh di misht mes emo ci onit të atij ças ti 
bash ki mi, ka fa zi-kurm nis t’i vi jë ngush të zo gut-shpirt. Pran-
daj di tën ush qe hen me gjë ra hal lall, të be ku ara, siç e kër kon 
pël qi mi hyjnor, kur se na tën, du ke u kred hur nga dri tar ja e 
enig mës së na tës në kli më ra të zgjed hu ra, be ga to hen me të 
mi ra shpir të ro re të vër te ta të sof rës së Mës hi ru esit. Pran daj 
tek ta nuk ka as lodh je nga fri ka për ush qi min e për dits hëm, 
as rrah je zem re nga dyshi mi për një gjë tje tër të kë saj bo te! Në 
ho ri zon tin e do rë zi mit dhe nënsht ri mit, shpir ti ësh të në gjen-
d jen e një re je që shpërn dan mës hi rë ed he mbi ve ten, ed he 
për reth. Du ke u bë rë bu rim be ga tie dhe qe të sie për sho që ri në, 
ed he fo le në fa mil ja re që ësh të gu ri the mel tar i saj, e shndë-r-
ron në pa raj së të kë saj bo te!

Ata që rri ten e për ga ti ten në atë pa raj së, ja në, në kë të 
bo të pro ve ku zhvil lo het luf ta për je të a vdek je mes dri tës 
dhe er rë si rës si një shfaq je hyjno re, vazh di misht kër ku esit 
dhe shërb ye sit e të drej tës, të vër te tës, do met hë në, të drej ti mit 
të tre gu ar në dek la ra tat hyjno re. Në mëny rë të ve çan të, atë 
që u ta kon në lidh je me dety rat to na ndaj Kur’anit, e kryej-
në të ek zal tu ar, të mbus hur vazh di misht plot me be ga ti dhe 
frymë shpir të ro re. Veç kë saj, nga kjo gjit hë si mad hësh to re në 
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gjend jen e një lib ri të pa zë e të paf ja lë, mar rin sa e sa më si me 
ur të sie, fsheh të sie dhe vër te të sie e, kësh tu, bë hen një pasqy rë 
e shkëlq yer që ref lek ton për reth ve zul li met e be ga ti së, qe të si-
së dhe gë zi mit shpir të ror për të ci lat ja në të den jë. Ja, pra, kjo 
gjend je sub li me e lar të ësh të të jesh një Kur’an i gjal lë!

-Kë të sub jekt që mo rëm ta traj toj më në kë të lib rin to në 
të var fër, u për po qëm ta zhvil loj më du ke për fi tu ar së pa ri 
nga Kur’ani dhe po ro si të pro fe ti ke, pas taj ed he nga gjend ja e 
bu kur, mo ra li, po eti ka dhe shpreh jet me përm bajt je të thel lë 
të miq ve të Zo tit.

Mbësh te tur mbi kë të të vër te të, në lib rin to në për fi tu-
am nga nje rë zit e afërt të Zo tit në ku ad rin e shfaq je ve për 
të ci lat ata ka në qe në bë rë të den jë, du ke u drej tu ar te bu ri-
met e pu nës dhe përp jek je ve të di kujt, te zjar ri i pa si onit të 
di kujt tje tër, du ke dëg ju ar zë rin prej bil bi li të një tjet ri, du ke u 
mar rë erë trën da fi la ve te di kush tje tër dhe du ke u përp je kur 
të mbled him per lat plot ur të si të shpërn da ra nga di kush tje-
tër. Pra, mo rëm pje së nga gjend ja e di kujt e nga fja la e di kujt 
tje tër!

Dhe mo rëm pje së ve ça në risht nga Mes ne vi ja e Mev la na it i 
ci li, mes këty re, në fus hën e fja lë ve dhe të thel bit të kup ti mit, 
ka qe në i den jë për shfaq je të mëd ha. Mes ne vi ja e tij ësh të një 
ve për e pav deksh me që bën fja lë për të fsheh tat hyjno re, që 
tre gon për rrjed hat e fu qi së së lar të, që na e përc jell ne ve me 
një stil sun du es gjit hë si në dhe de ta jet e saj.

Për mes ne vi në si art po eti ko-mis tik, Mev la nai tho të 
kë-sh tu:



PARATHENIE

9

“Mes ne vi ja ësh të një rru gë për ata që kër koj në të ar rij në te e 
vër te ta dhe të bë hen njo hës të të fsheh ta ve të Al la hut. Mes ne vi ja 
ësh të shë rim zem rash për nje rëz të past ru ar. Ajo i shpërn dan mër-
zit jet. Ndih mon për ta kup tu ar Kur’anin. I zbu ku ron shpre hi të...”

Zo ti qof të i kë na qur me kë ta rob të vër te të të Tij dhe na 
e mun dë sof të ne ve të për fi toj më den jë sisht prej tyre!

Zo ti u dhën të fa vo re të pa fund aty re rob ve të për so-
sur të Tij që e ka në shpen zu ar je tën në rru gën e shër bi mit 
ndaj Kur’anit! Na e mun dë sof të të gjit hë ve të je toj më si 
ata, të ori en tu ar kah pël qi mi hyjnor e të mar rim pje së nga 
bu ku ri të e lar ta e sub li me! Na rret hof të ne me shfaq jet e 
be ga ti ve dhe pa su ri ve shpir të ro re! Na fa vo ri zof të ne du ke 
na u dhë në zem ra ve dall di në e be si mit, ndjen ja ve, dri tën e 
Kur’anit, shqi sa ve, bu ri met e të fsheh ta ve dhe ur të si ve dhe 
ndërg je-g je ve, dhembs hu ri në, mës hi rën dhe afër si në e Tij!

Amin, ash tu qof të!

 Os man Nu ri TOP BASH
 Stam boll - Yskydar
 07.01.2001
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ENIG MA NE DAS HU RI NE
PER AL LA HUN DHE PRO FE TIN

Një mik i Zo tit tre gon:

Po ka lo ja në për një fus hë të gje rë e të shkre të. Ndër kaq, 
ha sa në një ço ban të vet mu ar. Pas hë se po fal te na maz me një 
përsh pirtsh më ri të thel lë, kur se tu fën po ia ru anin uj qit! Bë ra 
çu di! E pri ta me ku resht je ta mba ron te na ma zin dhe pas taj e 
pye ta:

“O ço ban! Si ndod hi që uj qit u bë në miq me dhen të? Si 
ndod hi që fryma e egër si së dhe ar mi që si së tek uj qit ia la ven-
din pa qes dhe das hu ri së?”

Dhe ço ba ni, fytyra e të ci lit qe ndri çu ar prej shen jës së 
sexh des ndaj Al la hut, më tha kësh tu:

“O ud hë tar i vet mu ar! Enig ma e kë saj das hu rie të ujq ve 
për dhen të ka të bë jë me das hu ri në e ço ba nit për të zo tin e 
vër te të të kë saj tu fe, pra, kjo që po sheh e po të çu dit, ësh të 
një enig më das hu rie!”

Siç du ket ed he në kë të rrë fim, das hu ria ësh të një enig më 
e til lë, veç së ci lës nuk ka fak tor më të fu qis hëm që ta zhvil-
lo jë shpir tin e nje ri ut. Dhe kur kjo das hu ri të je të kthyer në 
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një pa si on, dri ta e saj i djeg të gjit ha dës hi rat dhe ilu zi onet e 
tje ra, per det e er rë si rës i bën hi dhe zem rën e ngre në lar të si 
të pa fund me, sep se një ra prej ci lë si ve më të lar ta të the sa rit të 
fsheh të të po hu ar në dek la ra tën e më posht me ësh të bu ku ria 
ab so lu te:

رَفَ عْ لْقَ !ُ تُ الْخَ لَقْ رَفَ فَخَ َنْ اُعْ بَبْتُ ا ا فَأَحْ فِ نْزًا مَخْ نْتُ كَ كُ
“Unë is ha një the sar i fsheh të, des ha të nji hem dhe, pra, e kri-

jo va kë të gjit hë si!” (I. Ha ki Bur se vi, Kenz-i Mah fî)

Ja, pra, Zo ti nuk des hi që kjo bu ku ri enig ma ti ke, trans-
cen den ta le dhe për tej njoh jes nje rë zo re të mbe tej e fsheh të 
dhe e kri joi gjit hë si në!

Në kë të kri jim, kjo gjit hë si ku përfs hi het ed he bo ta jo në, 
mo ri si pje së një pi kë nga de ti i dri tës dhe bu ku ri së së Tij. 
Kësh tu, to ka fi toi një për pa rë si dhe ci lë si të ndryshme nga 
qe ni et e tje ra, ash tu që nje ri un që e kri joi si qe ni en më të nde-
ru ar mes të gjit ha qe ni eve, Al la hu i Lar të e kri joi prej to ke, 
prej dheu!

Al la hu (xh.xh.) që i ka kri ju ar me das hu ri hyjno re të gjit ha 
qe ni et, e bë ri se ci lën prej tyre ar gu ment dhe pro vë të ar tit dhe 
për sos më ri së së Tij. Ndër kaq, ed he qe nia e nje ri ut si një mre-
kul li e ar tit hyjnor, u bë shfaq je e për so sur e das hu ri së dhe 
pa si onit. Sep se syni mi për fun dim tar i kri ji mit dhe zbu ku ri-
mit të gjit hë si së dhe bo tës so në, si pje së e saj nga Zo ti du ke e 
nxje- r rë nga the sa ri i Tij i fsheh të, nuk ka në qe në ve tëm fus-
hat e gje ra të gjel bë ru ara, lu gi nat, shkre të ti rat e pa ma ta dhe 
ma let e lar të, por nje riu, bu ri mi i das hu ri së dhe pa si onit si 
pre teks te të kri ji mit të to kës dhe të të gjit ha kri je sa ve, nje riu, 
thel bi i gjit hë si së! Pran daj hirsh më ria e nje ri ut ësh të në përp-
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je së tim të drej të me aq sa e ru an ai syni min për fun dim tar të 
kri ji mit të tij.

Nga ana tje tër, nga që shka ku i kri ji mit ësh të das hu ria, në 
çdo gjal le së kjo ci lë si pa ra qet një prir je të bash kë lin dur. Fak ti 
që ed he ak re pi, mad je, i bart të veg jë lit e vet mbi shpi në, ësh të 
një re zul tat das hu rie. Ndër kaq, kjo prir je gjen kul min e vet te 
nje riu, kri je sa më e nde ru ar.

Das hu ria për Al la hun

Në kë të bo të pro ve, nje riu ar rin një re zul tat në ra port me 
din ji te tin e qe ni es për të ci lën ndjen afër si dhe das hu ri ose pas 
së ci lës shti het. Pran daj ndodh që zem ra e nje ri ut e kri ju ar me 
një ka pa ci tet “et je je” të pa fund, mund të ar ri jë për sos më ri në 
das hu ri ve tëm në se prir jen dhe ci lë si në e bash kë lin dur për të 
das hur dhe das hu ru ar e drej ton kah Zo ti, ndryshe, nuk mun-
det të shpë to jë së vra pu ari pas syni mesh të ul ta e të ko ta! Je ta 
e nje ri ut merr fund për mes lë kund jesh dis fa tis te. Pra, nje riu 
zo të ron dhun ti në e lar të si mit mo ra lo-shpir të ror në atë ma së 
sa ç’ua kush ton prir jen e natyrsh me e të bash kë lin dur për të 
das hur e das hu ru ar Al la hut dhe të das hur ve të Tij si dhe me 
aq sa ç’e ka ni ve lin e for cës së vet shpir të ro re!

Me të vër te të, pro vat hyjno re pa ra të ci la ve vi het nje-
riu, ka në të bëj në, në një as pekt, me mëny rën se si e për dor 
ai da-s hu ri në. Pran daj, Zo ti i ka dhë në struk tu rës së nje ri ut, 
kra has prir je ve po zi ti ve, ed he ve ço ri ne ga ti ve. Në kë të drej-
tim, Zo ti i ka dhu ru ar nje ri ut pje së nga tre at ri bu tet e Tij të 
mëd ha, ek zis ten cë ab so lu te, bu ku ri ab so lu te dhe mi rë si ab so lu te 
du ke e cë nu ar atë, një ko hë sisht, me të kun dër tat e këty re, 
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mo sek zis ten cë ab so lu te, shëm ti ab so lu te dhe e ke qe ab so lu te. Në 
Kur’an thu het:

وا وتُ َنْ تَمُ وا قَبْلَ ا وتُ مُ
“Al la hu ia ka frymë zu ar atij (nje ri ut) ed he të mi rat, ed he 

të kë qi at!” (esh-Shems, 8)

Ja, pra, dy po le di amet ra lisht dhe pa fun dë sisht të kun-
dër ta, një ri po zi tiv e tjet ri, ne ga tiv, ndaj tër heq jes së të ci lë ve 
nje riu je pet një je të të të rë!

Ve tëm se du het di tur që prir ja e mad he vër tet e së mu rë 
për nje ri un ësh të kthi mi kah po li ne ga tiv, sep se ata që pri hen 
kah ky pol për je toj në një ver bë ri të til lë, si pa so jë e të ci lës 
pël qej në ve tëm ve ten dhe bë mat e ve ta, gjë që ësh të një do bë-
si dhe pa af të si e mad he e ci la bë het pen ge së për dal li min e 
do bë si së nje rë zo re, mad je, ësh të më e dëmshm ja e së mund-
je ve shpir të ro re. Kjo do të tho të që, du ke mbe tur i hu aj për 
fu qi në hyjno re, të thu ash, me ilu zi onin e fu qi së ve ti ake, 
“unë”, të tre go hesh mend je madh dhe kre nar.

Pran daj, kup ti mi i vër te të që bart fja la

ا َ ا وَ تَقْ ا وَ َ ورَ جُ ا فُ َ مَ َ فَاَلْ
“vdis ni pa ra se të ke ni vde kur!”

ësh të po ro sia për të mos rë në në kurt hin e at ri bu te ve të kë qia 
të po lit ne ga tiv te nje riu dhe për të shpë tu ar prej vor bul la-
ve të egos. Ndër kaq, me to da që du het ndje kur për ar rit jen e 
kë saj nuk ësh të vras ja e egos, por sun di mi mbi të. Po eti Xhe-
la led din Ru mi, Mev la na, tho të:

“Kur uji ndod het nën gje mi, bë het mbësh tet je për të, por, kur 
i hyn bren da, e mbyt. Po kësh tu mund të the mi ed he për zjar rin që 
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e vë ani jen në lë viz je. Kur zjar ri ndod het nën ka za nët e avul lit, e 
shtyn ani jen pa ra, por, kur del nga nën ka za nët dhe ngji tet në ku ver-
të, e djeg!”

Atë he rë the mi se në atë ma së sa t’i zbre së në mi ni mum 
at ri bu tet ne ga ti ve, në atë ma së i af ro het nje riu Zo tit të vet. 
Dhe fak to ri i ve tëm për suk se sin e kë saj ësh të, pa asn jë 
dyshim, drej ti mi ve tëm kah Zo ti me të rë ka pa ci te tin e zem-
rës. Ndër kaq, kthi mi i men jë hers hëm i das hu ri së për kah Zo ti 
bart për nje ri un shu më rre zi qe. Vjen një çast që zem ra të ni së 
të dig jet si kur të kish rë në nën një ten si on të lar të, gjë që i 
përmbys je tën nje rë zo re dhe do mos dosh më ri të e saj. Shfaq ja 
që qe re ali zu ar pa ra pro fe tit Mu sa ësh të një shem bull i bu kur 
i kë saj.

Në ma lin Si na, Mu sai (a.s.) u bë bash kë bi se du es i at ri bu tit 
eter nal të Zo tit, “fja lë”. Pa ra tër heq jes së bi se di mit tej njoh-
jes nje rë zo re pa tin guj e fja lë me Zo tin, ai e hum bi kont rol lin 
e vet ve tes dhe kër koi ta sho hë Zo tin. Por mo ri përg jig jen               
( تَرَانِ  ,Meg jit hë kë të .(!ti nuk mund të më sho hësh Mua) (لَنْ 
Mu sai (a.s.) ngu li këm bë. Atë he rë Zo ti ia bë ri të di tur se do t’i 
shfa qej ma lit për bal lë. Dhe, nën ndi ki min e një grim ce dri te 
nga Zo ti përsh ku ar mes pen ge sash, ma li mo ri fla kë e u thërr-
mua. Pa ra një du ku rie të til lë, Mu sai (a.s.) u mpak dhe bë ri 
pen de së.

Kjo shfaq je e mad he dhe e ças tit që i ka për cen fu qi të ed he 
të një pro fe ti të ven dos më ri së së lar të, tre gon për do mos-
dosh më ri në e shkal lë zi mit në das hu ri. Ka pa ci te ti dhe prir ja 
e zem rës ndaj das hu ri së hyjno re du hen për ga ti tur dhe rri tur 
gra du alisht. Du ke u shman gur dhe çli ru ar prej fak to rë ve 
ne ga ti vë dhe prej të gjit ha lidh je ve dhe prir je ve ma te ri ale, 
to kë so re, ego is ti ke e të vdeksh me, zem ra kthjel lo het, fi ton 
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ni vel dhe fi ton af të si në për të qe në si një pasqy rë e shkëlq yer 
e ci la sheh, njeh dhe pasqy ron afër si në dhe das hu ri në hyjno-
re.

Prin dë rit, gru aja, fë mi jët dhe das hu ria për ta, mun dë-
si të ma te ri ale e shpir të ro re dhe të mi rat e tje ra të kë saj bo te 
ja në një fa vor i madh i Zo tit për rob të e vet. Por të gjit ha kë to 
du het të je në mje te për t’u af ru ar te Zo ti dhe jo ob jek te të das-
hu ri së. Ata që e das hu roj në “Bu ku ri në Ab so lu te”, nuk mund 
t’i das hu roj në im të si të dhe re la ti vi te tet. Mev la nai tho të:

“Ata që ia fa lin zem rën kë saj bo te, i ngja sin gjah ta rit që gju an 
hi jet. Ç’mund t’u ja pë hi ja aty re?

Kësh tu, një bu dal la des hi ta kap te hi jen e një zo gu. Por ed he 
zo gu që qënd ron te në de gë, u ha bit me kë të!” 

Bu ku ria Ab so lu te ësh të bu ku ria e Al la hut. Kur se të gji-   
t ha bu ku ri të e tje ra që i sho him me mah nit je, ja në ve tëm 
grim ca të ref lek tu ara nga bu ku ria hyjno re.

Aven tu ra das hu ro re mes Mexh nu nit dhe Lej la së ësh të 
një shem bull krye ve për e kë saj të vër te te. Po qe se zem ra e 
Mexh nu nit do të mbe tej te Lej la ja, ajo do të bë hej id hull për 
të. Kur se Mexh nu ni, meg jit hë se do li në rru gë pas Lej la së, 
ar ri ti të ngji tej në ni ve lin e part ne rit të das hu ri së hyjno re. Atë-
he rë, në sytë e tij, Lej la ja ra!

Të gjit ha afër si të dhe das hu ri të ja në le ga le me aq sa ësh të 
ka pa ci te ti i qe ni es së ci lës i drej to hen. Ndër kaq, du het që kë to 
afër si dhe das hu ri të mos bë hen një se li ab so lu te për zem rën, 
sta ci oni i fun dit për të e të konk lu do hen me ve të masht rim e 
humb je.
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Kur Ju su fi që bart te në bal lë dri tën mu ham me di ane, u 
hodh në pus, Al la hu (xh.xh.) e mbroj ti atë, nuk e la të humb te. 
Ndër kaq, ud hë ta ri i ras tit që e gje ti dhe e nxo ri atë nga pu si, i 
mah ni tur pas bu ku ri së së pas ho qe që i do li pa ra, nuk pa dot 
në të bu ku ri në jo ma te ri ale, shpir të ro re që fshi hej pas saj dhe 
e shi ti!

Fak ti që pa ra bu ku ri së së Ju su fit ud hë ta ri i etur e har roi 
ujin, qe një rast për të, por, i gënj yer nga për fi ti mi ma te ri al që 
do të kish te, ai e hum bi kë të rast!

Ajo që u për po qëm ta pa rasht roj më dhe shpje goj më kë tu, 
ësh të ori en ti mi ide al për të ar ri tur në afër si dhe das hu ri për fi-
ti min mak si mal. Ka për ci mi pa u pen gu ar i eta pa ve të af ri mit 
te Zo ti dhe te das hu ria hyjno re qënd ron mbi mun dë si të e 
shu mi cës së nje rëz ve. Për të ve çan tët, re zul ta ti për fun dim-
tar për ta ësh të kthi mi te Zo ti, do met hë në ajo që qu het “fe na 
fil’lah”, humb je e qe ni es ve ti ake në qe ni en e Zo tit ash tu siç 
humb lu mi në det, gjë që ësh të “be ka bil’lah”, pav deksh më ri 
te Zo ti, fi ti mi i pav deksh më ri së së qe ni es tën de pra në Zo tit! 
Du het të di het se ku fi ri i mend jes ësh të i për cak tu ar; për tej 
atij ku fi ri vjen çmen du ria. Kur se ku fi ri i zem rës, i ndjen ja ve, 
ësh të i pa fund. Ndër kaq, pi ka e qe të si së ësh të “fe na fil’lah” 
dhe “be ka fil’lah”. Mev la nai, po eti Xhe la led din Ru mi, tho të 
se, në gjend jet “fe na fil’lah” dhe “be ka fil’lah”, zem ra merr 
fla kë nga das hu ria pa si onan te hyjno re dhe kë të fla kë nuk 
mun det ta shu ajë as vdek ja!

“Pa si të kem vde kur dhe të jem var ro sur, hap ma ni një di të va-r-
rin e do të shih ni se si më ngri hen tymë ra nga qe fi ni për shkak të 
zjar rit që më dig jet bren da! Ky, ka fa zi-kurm ësh të ai që e bën vdek-
jen të friksh me! Kur ta thyesh kur min, si një gu ac kë të se def të, me 
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anë të das hu ri së hyjno re, do të sho hësh se vdek ja bren da tij i ngjan 
mar ga ri ta rit që fshi het bren da gu ac kës së se def të!..”

Për ve ten e vet, Mev la nai tho të kësh tu:

“Mua më du het një ashk i til lë (një das hu ri pa si onan te e til lë) 
që, nga fla ka bren da tij të shpërt hej në ki ame te, që nxeh të sia e zem rës 
t’i shu ajë e bë jë hi ed he zjar ret!”

Ka dy llo je das hu rish pa si onan te: ilu zi ve e të vër te të.

Das hu ria dhe të shtë nët pas një qe ni eje çfa rë do nga 
gjë rat e za konsh me (va ni te tet) e kë saj bo te, qu het “das hu ri 
pa si onan te ilu zi ve”, kur se afër sia e thel lë dhe lidh ja ndje so re 
e ndje rë për Zo tin e gjit hë si së, bu ku ria e të ci lit ësh të për sos-
më ri dhe për sos më ria, bu ku ri, qu het “das hu ri pa si onan te e 
vër te të”.

Per d ja e mad he e vë në mes Zo tit dhe ro bit, do met hë në 
pen ge sa apo pen ge sat që e bëj në të pa mun dur ose të vësh ti rë 
ko mu ni ki min mes tyre, nuk ja në sen det apo lar gë si të e til la si 
to ka dhe qi ejt. Kjo per de ësh të, më te për, ndjen ja e nje ri ut (e 
frymës apo egos së tij) se ësh të një qe nie e ve çan të prej Zo tit. 
Pran daj Zo ti urd hë ron:

“... dhe kur i fryva prej shpir tit tim, ...” (el-Hixhr: 29)

Me kë to fja lë Ai ia kuj ton nje ri ut mar ga ri ta rin sub lim që 
ia ka dhë në prej ve tes.

Ed he shpreh ja e më posht me e ndje rë shpir të risht nga 
lar të sia e Zo tit prej të shqu arit Abdyl ka dir Gej la ni, ësh të një 
for më tje tër e të vër te tës së urd hë ru ar më lart:

“Unë jam enig ma e nje ri ut...” (Fu su su’l-Hi kem I, 48)

Si pas kë saj, mund të the mi se the sa ret dhe enig mat 
hyjno re i për kush to hen nje ri ut. Al la hu (xh.xh.) kër kon ta tre go-
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jë qe ni en e Tij sub li me në struk tu rën e shenj të të nje ri ut; du ke 
thë në se “ësh të enig ma e nje ri ut”, jep laj min e gë zu es hëm për 
ta gje tur Atë në ka rak te rin nje rë zor. Po qe se ky mar ga ri tar sub-
lim dhe ky lajm i gë zu es hëm ar rin ta bë jë be sim ta rin të ar ri jë 
për sos më ri në si re zul tat i afër si së dhe das hu ri së pa si onan te të 
ushq yer për Zo tin, atë he rë zem ra fil lon të af ro het drejt bo tës 
enig ma ti ke hyjno re, da lin në shesh enig mat e bo tës hyjno re, 
e vër te ta e ma te ri es, enig ma e qu aj tur nje ri dhe gjit hë si, ro bi 
bë het i me ri tu ari i shfaq je ve të zem rës së pas tër.

Kur ro bi ar rin kë të pje ku ri, perd ja e mos ko mu ni ki mit 
mes tij dhe Zo tit fil lon të ha pet dhe ro bi merr pje së nga enig-
ma, “të vde sësh pa vde kur”, bo ta dhe das hu ria vde kë ta re për 
të, e gjit hë bu ku ria ka lim ta re dhe për duk je e saj i bi en ro bit 
nga syri dhe i da lin prej zem re. Kësh tu, shpir ti me ri ton shi jen 
dhe kë na që si në e pa përshk ru ar të af ri mit me Zo tin e vet, nga 
gju ha i derd hen kë to varg je të po etit Ju nus Em re: 

So fi ve u du het bi se dë,
Miq ve u du het tjet ra je të,
Mexh nu nit, Lej la ja ve të;
Mua, Ti, më du hesh Ti!

Për zem rën që ka ar ri tur në kë të ni vel, nuk ka qe të sim 
tje tër veç bash ki mit sub lim. Varg jet e më posht me të shenj to rit 
të madh, Hyda ji, ja në tin gël li me të pa si onit hyjnor që e ref lek-
toj në kë të si tu atë:

Bu ku ri në hyjno re zem ra kër kon,
Ndryshe, nuk dëf ren, nuk dëf ren!
Qe të si min e bash ki mit hyjnor kër kon,
Zem ra nuk dëf ren, nuk dëf ren!
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Ky shpirt që gje ti das hu ri,
Ç’e do pa su ri në prej Su lej ma ni;
Ças ti i das hu ri së e la në ha bi,
Zem ra nuk dëf ren, nuk dëf ren!

As në vet mi, as në sho që ri,
As në shu mël lojsh më ri, as në një si,
As në Tu ba, as në të pa raj sës bu ku ri
Zem ra nuk dëf ren, nuk dëf ren!

Po qe kjo bo të, po qe ajo bo të,
Bash ki mi ju aj, një das hu ri e ko të;
Hyda jiu ç’të bë jë, o Zot,
Zem ra nuk dëf ren, nuk dëf ren!

Kë to si tu ata dhe shpreh je ja në shfaq je sub li me të lar të si së 
së das hu ri së pa si onan te për Zo tin, të mbësht jell jes së zem ra-
ve me të, të kthi mit të ro bit kah Zo ti me das hu ri gjithn jë në 
rrit je du ke he qur do rë nga gjithç ka si dhe të mbajt jes së kë tij 
kthi mi mbi çdo gjë tje tër! Shkurt, ja në shfaq je të aje tit:

ِ با هللاِ د حُ َشَ وا ا نَ آمَنُ الذِ وَ
“Be sim ta rët (e for mu ar) e du an Al la hun me një das hu ri 

shu më të fu qish me...” (el-Ba ka ra: 165)

Das hu ria për Pro fe tin (s.a.s.)

Du het të di het se bu ri mi i ve tëm i mës hi rës dhe das hu-
ri së që çoj në në de tin e afër si së dhe das hu ri së për Al la hun, 
ësh të pro fe ti ynë, Hz. Mu ham me di (s.a.s.), ash tu që das hu ria 
për Pro fe tin ësh të das hu ri për Al la hun, bind ja ndaj Pro fe tit 
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ësh të bind je ndaj Al la hut, kun dërsh ti mi ndaj Pro fe tit ësh të 
kun dërsh tim ndaj Al la hut. Si pas kë saj, qe nia e shenj të e 
Pro fe tit ësh të për nje ri un një stre hë das hu rie. Nje rë zit e pa ji-
sur me kul tu rën shpir të ro re e di në se shka ku i ek zis ten cës 
së qe ni es ësh të das hu ria për Mu ham me din. Pran daj, e të rë 
gjit hë sia i ësh të de di ku ar Dri tës së Qe ni es, Hz. Mu ham med 
Mus ta fa (s.a.s.)!

Kësh tu, Zo ti, si kri je së të pa rë ka kri ju ar Dri tën Mu ham-
me di ane, sep se shka ku i dytë, pas dës hi rës hyjno re, i kri ji mit 
të kë saj bo te shu mël lojsh më rie ësh të që ajo ta ves hë Dri tën 
Mu ham me di ane. Pran daj, Dri ta Mu ham me di ane ësh të dhu-
ra ta e mad he hyjno re e Zo tit për gjit hë si në dhe rob të e Tij. 
Dri ta Mu ham me di ane ësh të mje di si i shfaq jes së pa rë të 
së vër te tës hyjno re. Dri ta Mu ham me di ane ësh të një bu rim 
shfaq jesh të së vër te tës së in di vi du ali te tit hyjnor e zbri tur për 
bo tën to në dhe në për puth je me kush tet e saj.

Kjo mre kul li kri ji mi, Kre na ria e Gjit hë si së, pro fe ti ynë, 
Hz. Mu ham me di (s.a.s.) ësh të e pa mun dur të kon cep to het 
për sos më risht bren da mun dë si ve nje rë zo re. Për rrjed ho jë, 
dek la ra ta mbi ci lë si në e tij të lar të mbyllet në pa fun dë si në e 
hesht jes. Kur se e vër te ta e tij që ref lek to het në zem rat be sim-
ta re, ësh të sa një cen ti me tër kub në det. Sep se Dri ta Mu ham-
me di ane, krejt si “Shtë pia e Al la hut”, ësh të një shfaq je e të 
vër te ta ve tej mend jes dhe shpje gi mit, të fu tu ra në ni ve lin e 
njoh jes nje rë zo re.

Ash tu siç e shpre him ed he në Fja lën e Dësh mi së, gjith se-
si ai ësh të, në duk je, një rob, por ne nuk du het të për pi qe mi 
ta mbus him kë të kon cep tim në duk je për të me kon si de ra tat 
to na të za konsh me për nje ri un në përg jit hë si si rob të Zo tit, 
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sep se njoh ja jo në për bal lë të vër te tës mu ham me di ane nuk ka 
ndryshim prej njoh jes fë mi no re për bal lë du ku ri ve me ta fi zi-
ke nga që Hz. Mu ham me di (s.a.s.) ësh të një i dër gu ar (re sul) 
i zgjed hur mes rob ve e i bë rë ku ro rë e gjit hë si së, mad je një i 
dër gu ar i til lë që em rat e të gjit hë pro fe të ve ja në bash ku ar në 
em rin e tij të be ku ar. Leg jis la ci oni i sjel lë nga të gjit hë pro fe-
tët, do met hë në fe ja që e ndan të mi rën nga e keq ja, ka gje tur 
për sos më ri në me Leg jis la ci onin Is lam të sjel lë prej tij!

Për nje rë zit e shqu ar, të mi rë e të drej të, për miq të e Zo tit, 
për pro fe tët thu hen fja lë të mi ra, mba hen hut be e bë hen lut je 
dhe kë to vazh doj në e ata kuj to hen ed he pas vdek jes, sep se 
vdek ja nuk e shu an em rin e tyre ash tu siç shu hen nga ske na e 
his to ri së sun dim ta rët së bash ku me shte tet e tyre. Në Kur’an 
thu het:

ونَ زَنُ َحْ مْ  ُ الَ  مْ وَ ِ ْ لَ فٌ عَ وْ َاءَ اهللاِ الَ خَ لِ َوْ َالَ اِن ا ا
“Di je ni mi rë se për miq të e Al la hut nuk ka fri kë dhe 

ata s’ka në për t’u dësh pë ru ar!” (Ju nus: 62)

Dhe në bal lë të rad hë ve të for mu ara nga kë ta shpirt ra 
të çmu ar, ësh të ku ro ra pro fe ti ke, Hz. Mu ham med Mus ta fai 
(s.a.s.)!

Ni sur nga kjo, ndër sa em ri i çdo “mbre ti” në duk je fshi-
het e har ro het, em ri i nde ru ar e i be ku ar i mbre tit të kë saj bo te 
dhe ahi re tit, bo tës së pas me, Hz. Mu ham me dit (s.a.s.), ek zis-
ton ams hu esh më risht në to kë, në qi ej e në zem ra. Atë he rë 
the mi se jo em rin e mbre tër ve të kë saj bo te dhe të mbre të ri ve 
të tyre, por em rin e atij mbre ti të pas hoq të ulur në fro nin e 
pav deksh më ri së du het ta shkru aj më ndër zem ra me shkri-
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min e pafs hirs hëm të das hu ri së për të në mëny rë që zem rat të 
mund ta ru aj në vle rën e lar të që u je pet.

Në Kur’an, aje ti si më posh të ësh të re ali zu ar për po li te-
is tët:

مْ ِ َنْتَ فِ مْ وَ ا ُ عَذبَ ُ انَ اهللاُ لِ مَا كَ وَ
“(O i Dër gu ar!) Për sa të jesh ti mes tyre, Al la hu nuk ka 

për t’i ndësh ku ar ata!..” (el-En fal: 33)

Kon ven ci ona lisht, kjo do të tho të se për be sim ta rët që 
e mbaj në në ze mër atë Dri tën e Qe ni es, ka për gë zi me dhe 
shpërb li me të mëd ha. Kjo do të tho të se me sa të mbus het 
zem ra e një ro bi be sim tar me das hu ri në për Pro fe tin (s.a.s.), 
aq lar go het nga ndësh ki mi hyjnor. Ky ësh të një prem tim i 
madh i Zo tit. Kësh tu, pra, po qe se në zem rat to na ësh të Pro-
fe ti (s.a.s.), Zo ti ynë nuk do të na ndësh ko jë e nuk do të na 
shka tër ro jë!

Bu ku ri të kër koj në ta sho hin ve ten në pasqy rë. Ato kër-
koj në sy e ze mër që t’i sho hin e t’i du an. Kjo ësh të ed he 
enig ma e kri ji mit të gjit hë si së dhe nje ri ut nga Zo ti, Bu ku ria 
Ab so lu te. Pran daj Ai ka thë në:

رَفَ َنْ اُعْ بَبْتُ ا ا فَأَحْ فِ نْزًا مَخْ نْتُ كَ كُ
“Unë is ha një the sar i fsheh të që des ha të nji hem e të du hem...” 

(I. Ha ki Bur se vi, Kenz-i Mah fi)

Me që fil li mi i kri ji mit mo ri sen dër tim me dri tën e Pro fe tit 
(s.a.s.), të gjit hë pro fe tët e shfa qur mbi to kë me Hz. Ade min në 
krye, ka në bar tur be ga ti në e dri tës së tij.

Mev la nai shpre het kësh tu:
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“Ve tëm me hap jen e një kra hu, Xheb ra ili i pa ti përfs hi rë ed he 
lind jen, ed he pe rën di min. Kur e pa ti pa rë Pro fe ti kë të, du ke men du-
ar për mad hësh ti në e Atij që ia kish te dhë në kë të mun dë si Xheb ra-
ilit, hum bi ndjen jat dhe u mpak.

Por po qe se Pro fe ti (s.a.s.) do ta hap te atë kra hun që s’ta merr 
mend ja të së vër te tës mu ham me di ane, Xheb ra ili do t’i humb te 
ndjen jat për je të sisht, për të mos ard hur më në ve te!

Kësh tu, kur i das hu ri i Al la hut së bash ku me Xheb ra ilin pa tën 
ar ri tur në Sid re ti Mun te ha, Xheb ra ili pa ti qënd ru ar dhe i pa ti thë në 
atij kësh tu: “O i Dër gu ari i Al la hut! Ti urd hë ro e vazh do se unë 
s’jam i ba ra bar të me ty. Ed he si kur një hap të hedh më tej, dig jem 
e bë hem hi!”

Je ta e sa ha be ve, sho kë ve të Pro fe tit (s.a.s.) ësh të e mbu-     
s hur plot shfaq je das hu rie të jash të za konsh me për të. Ai pa ti 
thë në:

ب ءُ مَعَ مَنْ اَحَ رْ َلْمَ ا
“Nje riu rri bash kë me atë që do...” (Bu ha ri, Edeb, 96; Myslim, Birr, 

165)

Naty risht, me kusht që ta do jë sin qe risht, t’i bin det dhe 
t’i nënsht ro het...

Kur vdiq Pro fe ti, dësh pë ri mi i sho kë ve ar ri ti në kulm. 
Ata u bë në pot hu aj si qi ri i tre tur, sep se men do nin se zem rat 
e tyre të das hu ru ara pas tij që nuk mund të rri nin asn jë di të 
pa e pa rë, nuk do ta shih nin dot më atë në kë të bo të! Ja, pra, 
du ke mos e du ru ar kë të ndar je dhe dësh pë rim, Ab dul lah bin 
Zej di (r.a.) i ha pi du art me ze mër të dje gur drejt se li së së lar të 
për t’u lu tur:
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“O Zot! Merr mi sytë ta ni! Pas vdek jes së Pro fe tit tim 
që e kam das hur më shu më se çdo gjë, nuk dua të shoh më 
ndon jë gjë tje tër në kë të bo të!..”

Dhe iu ver bu an sytë aty për aty!

Afër si në dhe das hu ri në e gje rë të sa ha be ve, sho kë ve të 
Pro fe tit për të ësh të e pa mun dur ta shpje gosh me mun dë si të 
e ku fi zu ara të fja lë ve! Ja di sa shem buj nga de ti i shem buj ve 
të pa nu mërt.

Ene si (r.a.) tre gon:

“E pas hë të Dër gu arin e Al la hut që po e qeth te ber be ri. Sho kët 
e kis hin vë në në mes dhe nuk li nin të bin te në to kë as ed he një fi je 
flo ku!”

Me gjë rat dhe fi jet e flo kë ve të Pro fe tit, sho kët e ndje nin 
ve ten të be ku ar e të be ga tu ar. Ata i pa tën mar rë me ve te kë to 
gjë ra ed he në luf të. Shem bul li më i bu kur i kë saj ësh të ras ti 
i Ha lid b. Ve li dit që kish te fshe hur nën çall më di sa fi je flo ku 
nga të Pro fe tit. Siç rrë fe het, në luf tën e Jer mu kut, Ha lid b. 
Ve li di e hum bi çall mën dhe i urd hë roi ush ta rët t’ia gjej në:

“Kër ko je ni atë!” – i urd hë roi ai ush ta rët.

E kër ku an por nuk e gje tën dot. Ha lid b. Ve li di dha ur-   
d hër për së ri për ta kër ku ar dhe e gje tën. Por pa në se ish te 
një çall më e vje tër! Sho kët u ha bi tën që Ha lid b. Ve li di ngu li 
këm bë aq shu më për një çall më të vje tër! Atë he rë ai u tha:

“I Dër gu ari i Al la hut i pa ti pre rë flo kët. As’ha bet 
mo rën të gjit hë nga ato flo kë. Ed he unë mo ra di sa fi je dhe 
i fu ta nën çall më që më dha aq shu më mba rë si, sa të gjit ha 
luf të rat ku u fu ta me kë të në ko kë, i fi to va! Sek re ti i fi to res 
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si me ësh të das hu ria ime për të Dër gu arin e Al la hut!” (Su ju ti, 
el-Ha sa isu’l-Kub ra, I, 170)

Një shem bull tje tër.
Mbroj të si i fams hëm i Me di nes, pas hai os man Fah red din 

Pas ha, gja të me re me ti mit të var rit pro fe tik, me fri kën se mos 
cë no het fryma shpir të ro re e të Dër gu arit të Al la hut, i po ro-
sit us tal la rët e ngar ku ar me dety rën e me re me ti mit që, po 
të du het të ngu let di ku ndon jë gozh dë, të për do rin pa tje tër 
çe kiç prej dru ri dhe mes çe ki çit dhe gozh dës të ven do sin ban-
dazh llas ti ku për të mos e pris hur hesht jen e mje di sit. Aje ti 
kur’anor që e pa ti shtyrë atë të tre gon te një de li ka te së dhe 
edu ka të të til lë, ësh të kësh tu:

“O ju që ke ni be su ar! Mos e ngri ni zë rin mbi zë rin e 
Pro fe tit! Mos i fol ni Pro fe tit me të bër ti tur ash tu siç i flis ni 
një ri-tjet rit, sep se mund t’u shkoj në pu nët kot pa e kup tu ar 
as ju ve të!” (el-Hux hu rat: 2)

Afër sia dhe das hu ria për të Dër gu arin e Al la hut (s.a.s.) 
ja në të past ra nga rre zi ku i prir jes ndaj një qe ni eje nga ato që i 
qu aj më va ni te te. Pran daj ësh të e do mos dosh me që ai të du het 
me të gjit hë fu qi në e zem rës. Hz. Fa ti me ja (r. an ha) që për bën 
një shem bull kul mor në kë të das hu ri, e përshk ru an kësh tu 
gjend jen e saj pas ka li mit të Pro fe tit në je tën tje tër:

“Me ka li min e Kre na ri së së Gjit hë si së në je tën tje tër, mbi mua 
ra një fat ke që si e til lë që po të bin te mbi er rë si rën, ngjyra e saj do të 
ndryshon te!” (Sa hih-i Bu ha ri Muh ta sa ri, IV, 45)

Shfaq ja më e bu kur dhe kup timp lo te e das hu ri së për Pro-
fe tin (s.a.s.) ësh të res pek ti dhe kon si de ra ta për të. Në Kur’an 
thu het:
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ونَ مُ حَ رْ مْ تُ َعَلكُ ولَ ل وا الرسُ عُ َطِ ا اةَ وَ وا الزكَ ٪اتُ وا الصالَةَ وَ مُ َقِ ا وَ
“Fal ni na maz, jep ni ze qat dhe bin di uni Pro fe tit që të 

gje ni mës hi rë!” (en-Nur: 56)

Nga ana tje tër, si pas pa ri mit “ai që do, do çdo gjë të atij 
që do”, ësh të kusht që Pro fe ti të ndi qet në sjell jet, qënd ri-
met dhe ak tet e tij. Ky kush të zim rrjedh nga fak ti që afër sia, 
da-   s hu ria dhe ndjek ja e Pro fe tit në kë to as pek te, për bëj në 
shtyllën kur ri zo re të afër si së dhe das hu ri së për Zo tin. Në të 
kun dërt, çdo pre ten dim das hu rie ësh të qu aj tur i pav le rë në 
rru gën e Kur’anit dhe Sun ne tit. Dhe e vetm ja rru gë për të     
ar ri tur te In di vi du ali te ti i Lar të ësh të për cak tu ar me anë të 
das hu ri së ndaj Pro fe tit.

Fryma shpir të ro re në ad hu rim, ele gan ca në vep rim, 
mi rës jell ja në mo ral, brish të sia në ze mër, dri ta në bu ku ri-
në e fytyrës, rrjedhsh më ria në gju hë, de li ka te sa në ndjen ja, 
thel lë sia në shi kim, shkur ti misht, të gjit ha kë to bu ku ri ja në 
shkël qi me që u ref lek to hen zem ra ve prej das hu ri së për Dri-
tën e Qe ni es!

Po eti Mev la na shpre het kësh tu:

“Eja, o ze mër! Fes ta e vër te të ësh të bash ki mi me Mu ham me din, 
sep se ndri çi mi i gjit hë si së ësh të nga dri ta e bu ku ri së së asaj qe ni eje 
të be ku ar!”

Për rrjed ho jë, das hu ria për të Dër gu arin e Al la hut (s.a.s.) 
ësh të ma ja më e lar të që mund të ar ri jë nje riu në rru gën që 
shkon për te das hu ria për Al la hun. Sep se Al la hu i Lar të u ka 
për cak tu ar një ku fi të gjit ha ka pa ci te te ve nje rë zo re, përfs hi 
njoh jen dhe kon cep ti min. Kur se In di vi du ali te ti Hyjnor ësh të 
tej e për tej kë tij ku fi ri...
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Das hu ria për nje rë zit e zgjed hur 
dhe të gjit hë be sim ta rët

Al la hu i Lar të urd hë ron:

ونَ الصالَةَ  مُ قِ ُ نَ  وا الذِ نَ آمَنُ الذِ ُ وَ ولُ رَسُ مُ اهللاُ وَ كُ لِ ا وَ اِنمَ
ونَ عُ مْ رَاكِ ُ ونَ الزكوةَ وَ تُ ؤْ ُ وَ

“Miq të tu aj ja në ve tëm Al la hu, i Dër gu ari dhe be sim-
ta rët, ata që, du ke iu bin dur urdh ra ve të Al la hut, e fa lin 
na ma zin drejt dhe e ja pin ze qa tin!” (el-Ma ide: 55)

Në ajet tre go het qar të se kush ja në nje rë zit të ci lët du het 
t’i do jë e t’i bëj miq be sim ta ri:

- Al la hu (xh.xh.)
- I Dër gu ari i Al la hut (s.a.s.)
- Të bin du rit ndaj Al la hut, nje rë zit e mi rë dhe të gjit hë 

be sim ta rët.

Ori en ti mi i das hu ri së kah Al la hu (xh.xh.) kër kon të du hen, 
në fil lim Dri ta Mu ham me di ane, pas taj qe nia e shenj të e Pro-
fe tit (s.a.s.), miq të e Zo tit dhe, pas taj, du ke e zgje ru ar kë të si 
rrat hë kon cent ri kë, çdo qe nie të vlefsh me e të pra nu esh me 
në lar të si në e Zo tit si pas ni ve lit të vle rës dhe pra nu esh më ri-
së së saj. Kësh tu, një rreth i til lë das hu rie në ori en ti min kah 
Zo ti bë het për shpirt rat një bu rim shë ri mi dhe mës hi re. Kur se 
afër si të dhe das hu ri të e mbe tu ra jash të kë tij rret hi e do bë soj-
në lo-g ji kën për ka të se që sun don në ato das hu ri. Pran daj, në 
afër si në dhe das hu ri në ndaj Pro fe tit (s.a.s.) dhe miq ve të Zo tit 
që ja në tras hë gim ta rët e tij, ka be ga ti, kur se në për buz jen ndaj 
tyre ka pen dim në kë të bo të dhe në je tën e pas me, ahi ret!
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Në një ha dith të shenj të, Zo ti urd hë ron:

بِ رْ ُ بِالْحَ تُ نْ ا فَقَدْ آذَ لِ ِ وَ ادَى ل مَنْ عَ
“Atij që i bën ar mi që si ro bit Tim të zgjed hur, ed he Unë i shpall 

luf të...” (Bu ha ri, Ri kak, 38)

Ve ça në risht, fak ti që Zo ti urd hë ron në Kur’an si më posh-
të në një mëny rë që i përmb ledh të gjit hë be sim ta rët, du het 
t’ia tër he që vë mend jen çdo be sim ta ri:

“Ata ja në të mës hirs hëm ndaj një ri-tjet rit...” (el-Feth: 29)

Ed he për ku fi zi mi i mo ra lit të bu kur si “t’i shkosh atij që 
s’të vjen, t’i ja pësh atij që s’të jep dhe ta fa lësh atë që të bën keq” 
(Ih yau Ulu mid din, III, 1151) ësh të, në kë të çësht je, një ori en tim.

Si pas kë saj, në mar rëd hë ni et mes tyre, be sim ta rët kur rë 
s’du het të da lin jash të kë tij rret hi mës hi re, afër sie e das hu rie. 
Sep se kjo ësh të rru ga e das hu ri së ndaj Al la hut dhe e sen dër-
ti mit të afër si së ndaj Tij. Kësh tu, ed he virty tet dhe vle rat e 
pri jës ve të mëd henj shpir të ro rë në lar të si në e Zo tit për qënd-
ro hen, kra has në mo ra lin e bu kur dhe ad hu ri min, ed he në 
vësht ri min e gjit hë kri je sa ve me sy të dhembs hur dhe traj-
ti min e tyre me mës hi rë dhe das hu ri. Pran daj ndodh që në 
Kur’an ësh të urd hë ru ar sho që ri mi me nje rë zit e mi rë dhe 
aty re u ësh të dhu ru ar nde ri të je në tras hë gim ta rë pro fe ti kë.

Esh të për kë të ars ye që, në se një nje ri merr pje së, për fi-
ton nga e vër te ta dhe dri ta e Pro fe tit (s.a.s.) du ke e pa rë atë si 
mik të Zo tit dhe ndërm je tës, kjo gjë vle rë so het si kur ta kish te 
ma-r rë per so na lisht prej ve të Pro fe tit (s.a.s.). Krejt si ndez ja e 
një qi ri ri me anë të një qi ri ri tje tër të nde zur... Fla ka që ndez 
një kan dil dhe që, pas taj, me anë të tij, u për ço het të gjit hë 
kan di lë ve të tje rë du ke bë rë të ndri ço het të rë mje di si për ka-
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tës, ësh të po ajo fla kë e pa rë. Ed he ro bi, nje riu që ndri ço het 
nga kan di li i fun dit, merr dri të nga bu ri mi i pa rë. Për rrjed ho-
jë, po qe se një nje ri je pet i ve të dijs hëm apo jo pas një bu ku rie 
hyjno re që shndrit te një per son tje tër, bu ku ria ndaj të ci lës 
ai mah ni tet dhe pa si ono het ësh të bu ku ria e Zo tit, ësh të ref-
lek ti mi mre kul lor i saj te nje rë zit dhe qe ni et e tje ra. Pa asn jë 
dyshim, shfaq ja më e mad he e kë tij ref lek ti mi ësh të re ali zu ar 
te Pro fe ti (s.a.s.). Ni sur nga kjo, i Dër gu ari i Al la hut (s.a.s.) ësh të 
ura e vet me e mës hi rës dhe e bash ki mit!

Në Mes ne vi thu het:

“Al la hu i pësh pë ri ti re së në vesh një të fsheh të dhe nga sytë e 
re së u zbra zën lot si lu më; i pësh pë ri ti trën da fi lit në vesh një të fshe-
h të dhe trën da fi li u zbu ku rua me mbre të ri në e aro ma ve e ngjyra ve; 
i pësh pë ri ti gu rit në vesh një të fsheh të dhe gu ri u kthye në per lë të 
fshe hur mes mi ne ra lit; me një fja lë, u shfaq me at ri bu tin e bu ku ri-
së dhe hi jes hi së dhe lës hoi ujë nga re ja, i dha trën da fi lit bu ku ri dhe 
gu rit vle rë prej mar ga ri ta ri!

I dha tru pit të nje ri ut një të fsheh të dhe nje rë zit që e ru aj tën 
atë të fsheh të, i lar të soi në pav de kë si! Nje rë zit që mo rën frymë zim 
nga bo ta hyjno re, du ke u shkë pu tur nga kur mi, ar ri tën ta njo hin 
enig mën e afër si së ndaj Zo tit!”

Pa asn jë dyshim, kë to ja në, në shfaq jet e tyre të ndrysh-
me, nga një enig më das hu rie më ve te, në kli mën e të ci la ve 
ja në të fshe hu ra për sos më ria dhe bu ku ria e çdo gjë je. 

Ja, pra, du ke u mbruj tur me enig mën e das hu ri së, pri jë sat 
shpir të ro rë ja në bë rë, gja të gjit hë his to ri së, pish ta rë të për sos-
jes së be si mit me anë të das hu ri së, të ma tu ri mit të gë zi me ve 
të shenj ta në naty rën e kri ji mit të nje ri ut!
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Zo ti na e dhu rof të das hu ri në e Pro fe tit, nje ri ut më të 
das hur të Tij, dhe të aty re që ka das hur ai, si një fa vor të 
madh për ne!

Zo ti mos na e marr të ama ne tin pa u bë rë ne nje rëz 
pu në mi rë në atë shkal lë sa të na mjaf to jë për të na nxjer-
rë të pa fajs hëm në ahi ret dhe pa na i ndri çu ar zem rat me 
shfaq jet e mad hësh ti së dhe shkël qi mit të  das hu ri së për 
Al la hun!

Amin, ash tu qof të!

w
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Frymë das hu rie nga Me di na e Ndritsh me

TRUN GU I HUR MES QE QAN

Gjë rat e jash të za konsh me e të mah nitsh me që vu në 
në shesh pro fe tët në for mën e mre kul li ve, ka në pa sur për 
qël lim të kri jo nin efek te për mën ja ni min e shkuj des jes dhe 
pa di tu ri së tek nje rë zit në mëny rë që ata të kup to nin se is hin 
më asg jë se asg jë ja dhe t’i bë hes hin rob Zo tit me një nënsht-
rim të plo të!

Kë to ngjar je mre kul lo re që e gri sin dhe mën ja noj në shkuj -
des jen e nje ri ut, ka në për qël lim ta bëj në të pa af të për cep ti min 
dhe njoh jen e të shkuj de sur ve, nga një ra anë, dhe ta bëj në më 
konk ret be si min e be sim ta rë ve, nga ana tje tër. Të kë saj naty re 
ja në shfaq jet e mad hësh ti mit të Zo tit nga ana e jog ja-  l le sa ve, 
bi më ve e kafs hë ve, njoh ja e Pro fe tit (s.a.s.) dhe prir ja ndaj tij 
me das hu ri nga ana e tyre.

Kë to mre kul li ja në shpa lo sur shu më e shu më he rë krej të-
sisht ha pur pa ra syve dhe zem ra ve. Një ra nga më të njo hu rat 
prej tyre ësh të vaj ti mi dhe rën ki mi i trun gut të hur mës për 
Pro fe tin.

Di het se, gja të pre di ki mit, Pro fe ti mbësh te tej në një nga 
shtyllat e drunj ta të fal to res. Dhe shtylla në fja lë që ish te një 
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trung hur ma je, e ndjen te mbësh tet jen e Pro fe tit dhe bë hej e 
lum tur për kë të.

Erd hi një di të që sa ha bet, sho kët e Pro fe tit që merr nin 
pje së në kë to bi se da e pre di ki me, u shtu an aq shu më sa që një 
pje së e mi rë e tyre nuk e shih nin dot më Pro fe tin në fytyrë, 
pran daj, me të drej të, iu an ku an:

“O i Dër gu ari i Al la hut, nga që je mi bë rë shu më, nuk ta 
sho him dot fytyrën!”

Ata i kër ku an Pro fe tit të bën te në fal to re një vend të lar të 
ku të ngji tej për të fo lur. Ky vend i po sa çëm që e ka në të gji-
t ha fal to ret, xha mi të, qu het min ber.

Atë he rë, në fal to re u ngrit një min ber. Aty e tut je, Dri ta e 
Pro fe të si së, Dri ta e Qe ni es do të ngji tej në min ber e do të flis-
te. Por në ras tin e pa rë që Pro fe ti u ngjit në min ber, ndod hi 
një mre kul li e pap ri tur. Shtylla e hur mës ku mbësh te tej më 
pa rë Pro fe ti kur bi se don te e pre di kon te, ni si të qan te e rën-
kon te krejt si një nje ri që ndjen, men don dhe vu an nga ndar ja 
dhe vet mia!

Ky vaj tim dhe rën kim qe aq i thel lë, sa që e dëg ju an të 
gjit hë be sim ta rët që ndod hes hin aty, të rinj e pleq! Ndër kaq, 
vaj ti mi dhe rën ki mi i trun gut të hur mës u kthye në një gju hë 
që e shpreh te qar të vu ajt jen e vet!

Të gjit hë të pra nish mit mbe tën të mah ni tur e të shtan gur 
për bal lë një shpreh je je kaq të gjal lë të vu ajt jes nga një trung i 
tha të hur ma je! (Bu ha ri, Me na kib, 25; Byjy, 32)

Po eti Mev la na Xhe la led din Ru mi, në varg jet e tij, e për-
shk ru an po eti kisht kësh tu kë të ngjar je mre kul lo re:
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“Pro fe ti (s.a.s.) zbri ti nga min be ri dhe, du ke e fër ku ar trun gun 
e hur mës me du art e tij të be ku ara, e pye ti:

“O dru ri i hur mës, ç’kër kon? Pse qan? Pse rën kon?”

Dhe dru ri i hur mës ni si të flis te me gju hën e vet. Mes lo të ve të 
nxeh të, iu përg jigj:

“O i Dër gu ari i Al la hut! Ndar ja prej te je më ka dje gur e për-
vë lu ar. Zem ra m’u mbush me një mall, dhimb je e hid hë rim që s’ka 
të përshk ru ar! Unë jam ai trun gu fat mi rë e i lum tur ku më pa rë 
mbësh te tes he ti për të fo lur e pre di ku ar, kur se ta ni kam mbe tur 
i ve tëm sep se ti më brak ti se mua për t’u ngji tur në min ber. Ta ni 
mbësh tet ja jo te ësh të ai min ber! Por, të lu tem, ki mës hi rë, më thu aj e 
më jep të drej të, o i Dër gu ari i Al la hut, ci la qe nie në kë të bo të mund 
ta du ro jë ndar jen prej te je?”

Për bal lë vaj ti mit prej kë saj das hu rie të brendsh me të trun gut të 
hur mës, Pro fe ti i fo li për ta ngus hël lu ar kësh tu:

“O dru ri i hur mës! Me që vaj ti mi yt vjen prej hid hë ri mit të 
ndar jes prej me je, më kër ko ç’të du ash!..

A mos do t’i lu tem Al la hut të të bë jë ty një pe më të gjal lë e të 
gjel bër që jep fru ta për të gjit hë nje rë zit ç’ja në në lind je e pe rën dim? 
Apo do të të bë jë ty një fi dan xhen ne ti, një fi dan sel vie në xhen net 
që të mbe tesh gjer në pa fun dë si i ri dhe i bu kur si tru pat më të rinj 
e më të bu kur?..”

Dhe dru ri i hur mës që me ri toi kë të komp li ment, kër koi nga 
Pro fe ti (s.a.s.), si shpreh je të das hu ri së për vë lu ese për të, kë të gjë:

“O i Dër gu ari i Al la hut! Asn jë rën prej këty re gjë ra ve s’dua! 
Dës hi ra ime e vet me ësh të të shkri hem e hum bem në qe ni en tën de! 
Pran daj, më merr e më gro pos që të kal bem e të hum bem e të shpë toj 
nga ky trup i vdeks hëm! Pe ma e re dhe e bu kur e merr ush qi min nga 
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di el li dhe uji, kur se je ta ime u ushq ye me bu ku ri në e bu ku ri së tën de, 
shi joi kë na që si në e ngroh jes me ngroh të si në tën de, kë na që si në e të 
qe nit mbësh tet je për ty! E unë s’mund të nda hem dot nga kjo kë na-
që si e këndsh me dhe e ëm bël! Unë dua të mbe tem kësh tu, për he rë me 
kë to ndjen ja, me kë të kë na që si, pran daj më gro pos dhe më asg jë so në 
atë mëny rë që të ring jal lem në dri tën tën de të pa për së ritsh me për të 
mbe tur i pav deks hëm!”

Dhe i Dër gu ari i Al la hut vu ri nje rëz ta gro pos nin në to kë atë 
dru hur ma je që, në di tën e ki ame tit e të ring jall jes, të ring jal lej si 
nje ri!”

Du ke mar rë shkak nga kjo ngjar je shem bul lo re, Mev la nai 
jep kë to kës hil la në Mes ne vi në e tij:

“Ta dish mi rë, o le xu es, se ro bi që fa vo ri zo het prej Zo tit, du ke 
mos u vë në ves hin më das hu ri ve ka lim ta re të kë saj bo te, e kthen 
fytyrën nga Zo ti që ësh të syni mi i vër te të!

O nje ri i shkuj de sur e i pa di tur! Pa shih nga mre kul li të e 
Mu sa it dhe Ah me dit! Shih si u bë shko pi ku çe dër e si u bë trun gu 
i ve të dijs hëm e rën koi!

Të vër te tën e das hu ri së nga një pe më ndje je dhe merr shem bull 
prej tij! Mos e dë no ve ten me dës hi rat tru po re e ma te ri ale të kë saj 
bo te! Dhe di je se më e lar ta e po zi ta ve dhe lum tu ri së së vër te të ësh të 
për tej kur mit, at je ku kur mi merr fund! Di je se lum tu ria e vër te të 
du het të kër ko jë të shkë pu tet nga masht ri met e kur mit të vdek-    
s hëm për t’u bash ku ar me Zo tin!

Esh të e çu ditsh me që një dru hur me të me ri to jë she fa atin, 
ndërm je të si min e Pro fe tit për fal je, të zë rë vend në zem rën 
e tij, du ke mos u masht ru ar nga kjo bo të e për kohsh me, të 
përkry het si nje ri i pje kur, t’i pra no het lut ja, ed he pse ësh të 
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një bi më, të ar ri jë një po zi të shpir të ro re të pa ar ri tur dot nga 
sa e sa nje rëz!

Ka shu më mun dë si që, du ke u frymë zu ar nga kjo ngjar je, 
po eti Ju nus Em re ta bë jë të fla së kësh tu dol la pin e drunj të të 
mje rë:

Mua më qu aj në dol lap i mje rë,
Uji më rrjedh pap re rë, pap re rë,
Zo ti kësh tu pas ka thë në një he rë;
E kam një hall pra rën koj!

Më mo rën në mal si një pe më,
Pas taj du ar e kra hë m’i pre në
Dhe des hën si dol lap të më ke në;
E kam një hall pra rën koj!

Një dru i rri tur në mal unë jam,
As i ëm bël, as i hid hur jam;
I shtë në pas Zo tit tim jam;
E kam një hall pra rën koj!

Der vish Ju nu si rën kon e qan,
Lo ti i syrit gjyna het i lan;
I das hu ru ar pas Zo tit jam;
E kam një hall pra rën koj!

A s’mer ret më sim nga kjo, që sa e sa nje rëz të ci lët, me-  
g jit hë se të kri ju ar me fytyrë e pam je nje riu e të pa ji sur me 
nde rin dhe din ji te tin nje rë zor të mbe ten më të pand jes hëm 
se gu rët e më të pri vu ar se dru rët për shkak se nuk ar rij në ta 
kup toj në thel bin dhe të vër te tën nje rë zo re!



TRUN GU I HUR MES QE QAN

39

Kaq ësh të e qar të se çdo nje ri i ftu ar nga Al la hu në 
au di en cën e Tij, e di se kjo bo të ësh të një urë ka lim që du het 
përsh ku ar me nder dhe din ji tet. Ai nuk ua lës hon ve ten shi je-
ve masht ru ese të kë saj bo te, pa si one ve që e thyej në din ji te tin 
nje rë zor. Ai bë het ud hë zu es e pish tar i syni mit drejt afër si së 
dhe das hu ri së hyjno re!

Ve tëm per so nat me sytë e zem rës të ver bu ara dhe ves-
hët e zem rës të zë na ndaj enig ma ve hyjno re nuk mun den të 
be soj në e nuk mun den ta kup toj në si mund të fla së një dru 
apo një send çfa rë do e të tre go jë të vër te ta të pan jo hu ra!

Rre gull sia dhe prog ra mi mi i im të hyjnor në gjit hë si ja në 
re zul tat i urdh rit dhe po ro si së “bë hu!”

Po qe se jog jal le sat nuk do ta kis hin dëg ju ar dhe kup tu-
ar urdh rin e Al la hut “bë hu!”, atë he rë kup ti mi i sug je ri me ve 
hyjno re nuk do të mer rej vesh. Por, me që të gjit ha qe ni eve të 
gjal la e jo të gjal la iu dha urdh ri “bë hu!”, do të tho të se urdh-
rat hyjno rë i dëg joj në jo ve tëm nje rë zit, por ed he jog jal le sat.

Djal li vë në zem rat e nje rëz ve të shkuj de sur e të pa di tur 
një dyshim të akullt plot pan deh ma dhe ky dyshim ua ngrin 
aty re gjit hë ndërg jeg jen dhe ve të di jen. Ed he në se sytë u sho-
hin fi zi kisht, pa ra kup ti me ve dhe thel lë si ve kup ti mo re u 
bë hen me per de. Kësh tu, djal li dhe ego ja urd hë ru ese bren da 
tyre pot hu aj i shtyjnë ata në një hum ne rë ve tëv ra së se!

Qor rat e vër te të nuk ja në ata që i ka në të ver bër sytë e 
kur mit, por ata që i ka në të mbyllur sytë e zem rës. Në fakt, 
ka nje rëz të vër te të me sytë e kur mit të ver bër por me sytë e 
zem rës të ha pur, për të ci lët bo ta e për tej me ësh të krej të sisht 
e duksh me!
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Ja, kjo ësh të ur të sia më e lar të e Zo tit që ve ten dhe ur të si-
të e ve ta ua tre gon aty re që sho hin me sytë e zem rës!

Përp jek ja për të kup tu ar se ç’tho në jog jal le sat, për ta 
dë-g ju ar apo te ozën e de gë ve të pe më ve me anë të një mend-
je je të tha të, ësh të një pu në shter pë!

Ngjar ja e më posht me ka një rën dë si shu më të mad he për 
ta shpje gu ar shkuj des jen dhe pa di tu ri në e nje rëz ve të til lë si 
Ebu Xheh li për bal lë zgju ar si së së sen de ve jo të gjal la!

Një di të, Ebu Xheh lit ia tha mend ja ta pro von te Pro fe tin. 
Fshe hu gu rë në pël lëm bë, shkoi te Pro fe ti dhe i tha:

“A mund ta gjesh se ç’kam në pël lëm bë? Po qe se je me 
të vër te të pro fet dhe ke di je ni për të fsheh tat e për tej qi ej ve, 
du het t’i gjesh men jë he rë gjë rat që i ke kaq afër!”

Pro fe ti i tha:

“A unë të të them se ç’ke fshe hur në pël lëm bë, apo ato të fla-
sin e të dësh moj në se unë jam pro fet i vër te të? Për fu qi në e Zo tit 
ësh të shu më e thjesh të t’i bë jë të fla sin gjë rat që ti ke në pël lëm bë. 
Po de-s hi Zo ti, të gjit ha jog jal le sat bë hen të gjal la e fla sin si nje rëz! 
Në fakt, sa e sa të fsheh ta mbi fu qi në dhe mad hësh ti në e Al la hut iu 
zbu loj në ato nje rëz ve që ka në ze mër! Kur se ti dhe ata si ti gjith se si 
nuk kup to ni dot gjë nga gju ha e tyre!”

Ndër sa Pro fe ti po thosh te kësh tu, gu rët ni sën të flis nin 
një nga një. Ata tha në Fja lën e Dësh mi së!

Ebu Xheh li u tremb shu më. Gu rët i ra në nga do ra. Fat-
ke qi i pand reqs hëm, në vend që të shfaq te be si min e të shpë-
ton te, thir ri:

“Gën jesh tër, gën jesh tër!”

Dhe pas taj i tha Pro fe tit:
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“Nuk mund të ke të mbi to kë një mag jis tar që të ma tet 
me ty!”

Me kë to thirr je mo hi mi dhe he re zie, Ebu Xheh li u bë 
mo hu esi më i mall ku ar gjer në ki amet! Ai u lar gua për fun di-
misht nga mës hi ra hyjno re!

Një rad hë, Pro fe ti së bash ku me Hz. Ebu Bek rin, Hz. 
Ome rin dhe Hz. Ali un qe në ngji tur në ma lin Uhud. I trem bur 
nga kë ta per so na shpir të ro rë që kis hin qënd ru ar mbi të, ma li 
Uhud u lë kund! Pro fe ti i tha për ta qe të su ar:

“Qe të so hu, o Uhud! Mbi ve te ke një pro fet, një bes nik dhe dy 
dësh mo rë!” (Tir mid hi, 3703; Ne sai, Abas, 4/5, VI, 235)

Dhe ma li i madh u qe të sua!

Jo ve tëm jog jal le sat, por ed he kafs hët dhe të gjit ha qe ni et 
e njih nin të Dër gu arin e Al la hut (s.a.s.), ndje nin das hu ri për të 
dhe i bin des hin. Pro fe ti ka thë në kësh tu:

“Me për jash tim të kun dërsh tu es ve mes xhind ve dhe nje rëz ve, 
të gjit ha qe ni et që ndod hen në qi ej e në to kë, e di në se unë jam i dër-
gu ari i Al la hut!” (Ah med bin Han bel, Mus ned)

Të gjit ha kë to që tha më tre goj në se mre kul li të e shfa qu-
ra në bi mët dhe tru pat e tje rë nuk ja në të po saç me ve tëm për 
tru-n gun e hur mës!

O Zot! Na jep ed he ne ve pje së nga das hu ria e trun gut të 
hur mës që qan nga das hu ria për Mi kun Tënd!

Amin, ash tu qof të!

w
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NJE RIU I PERKR YER

Siç rrë fe het, Isai (a.s.) ha si në një per son me njol la 
në trup dhe me tëmt hat të rë na. Du ke i shpër fil lur së mund jet 
nga të ci lat vu an te dhe që, me sa du kej, is hin të shum ta, ai 
thosh te:

“O Zot! Fa lën de ri me të pa fund Ty që më ke shpë tu ar nga 
mje ri mi që i ka zë në shu mi cën e nje rëz ve!..”

Për ta he tu ar ci lë si në dhe pje ku ri në e men di mit të atij 
nje riu, Isai (a.s.) e pye ti:

“O nje ri! E nga ç’mje rim mund të të ke të shpë tu ar Zo ti 
ty?”

I së mu ri iu përg jigj:

“O shpirt i Zo tit! Së mund ja dhe mje ri mi më pa ra li zu es 
ësh të shkuj des ja e zem rës dhe shkë put ja e saj nga Zo ti! Lav di 
pas të Zo ti që më ka ru aj tur nga kjo! Sep se unë jam i kë na qur 
me shi jen dhe gë zi min e njoh jes dhe afër si së hyjno re që Zo ti 
m’ia ka fa lur zem rës! Për veç Tij, të mi rat e kë saj bo te as që i 
shoh e i ndjej mad je!

Nje riu, për të ci lin Zo ti ka thë në se e ka kri ju ar si “kri je-
së të për so sur”, ësh të, pot hu aj, si thel bi apo fa ra e gjit hë si së, 
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sep se nje riu ësh të qe nia e vet me që ka mar rë pak a shu më 
pje së nga të gjit ha at ri bu tet e Zo tit te i ci li bash ko hen të gjit ha 
kun dërsh ti të. Kjo ësh të ed he ur të sia e fak tit që nje riu ci lë so-
het si “kri je së e nde ru ar”.

Kësh tu, nje riu, aq sa ësh të i pa ji sur me at ri bu te bu ku rie 
që e lar të soj në atë në ni ve let më të lar ta, po aq ka rak te ri zo-
het ed he me ci lë si ne ga ti ve që e ulin dhe e posh të roj në gjer 
në ni ve let më të ul ta. Je ta e nje ri ut ësh të ske na e një luf te të 
për jetsh me, si re zul tat i së ci lës ai po zi ci ono het në një pi kë të 
cak tu ar mes këty re dy po le ve. Kjo e vër te të ësh të një shfaq je 
e luf tës së ngjash me që zhvil lo het në mak ro koz mos, te nje riu 
që qu het “mik ro koz mos”. E ve çan ta esen ci ale që e bën nje ri-
un nje ri, ësh të af të sia e tij për të mar rë nga kjo luf të një re zul-
tat i ci li e mbron ele men tin esen ci al në kri ji min e tij.

Ja, pra, “nje ri i përkr yer” ësh të emër ti mi i për bash kët i 
aty re që shqu hen në kë të mëny rë!

Nje rëz të til lë ja në një eks po zi të de li ka te sash dhe një 
mre kul li ar ti, ja në përmb ledh ja e lib rit të gjit hë si së, int ro duk-
ta e tij si dhe mje di si ku shfa qet enig ma e kri ji mit.

Ed he kur mi i nje ri ut të përkr yer, mad je, ësh të, në sa je 
të sun di mit të tij mbi gjymtyrët e ve ta, një ske në e shfaq je ve 
të gjë ra ve të lar ta në zem rën e vet e ci la, nga ana e saj, ësh të 
mje di si i kon fi den cës, in ti mi te tit dhe das hu ri së ndaj Zo tit, 
ësh të, pot hu aj, pal la ti mad hësh tor i the sa rit të in tu itës hyjno-
re! Pra-n daj, në një kup tim, zem ra e nje ri ut të përkr yer ësh të 
bë rë Shtë pia e Zo tit!

Nje ri un e përkr yer ësh të te për e vësh ti rë për ta kup tu ar 
dhe shpje gu ar siç du het.

Sa adiu tho të:
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“Zem ra ësh të vend vësht ri mi i Al la hut që ësh të te jet i madh!”

Fja lët e nje ri ut të për so sur ja në ur të si dhe enig ma, vep ri-
met e tij ja në të past ra, të mi ra. Ai ka mar rë pje së nga kli ma 
ndje so re e Pro fe tit (s.a.s.). Me struk tu rën e tij ndje so re, ai ësh të 
një për sos më ri es te ti ke kri ji mi, sep se kon fi den ca me Zo tin 
dhe ci lë sia e të qe nit zë ven dës i Zo tit mbi to kë ja në të mun-
du ra ve tëm me një ze mër të pas tër e të mi rë!

Nje riu i përkr yer ësh të bë rë mis hë rim i enig mës:

“Fja lët i kam she ri at, pu nët, ta ri kat, gjend jen, ha ki kat!”1

Në ha dit hin pro fe tik thu het:

“Al la hu ka enë nga ba no rët e to kës. Kë to enë të Zo tit ja në zem-
rat e rob ve të Tij të mi rë. Më e pëlq ye ra te Zo ti ësh të më e hol la dhe 
më e bu ta prej tyre!” (Ta be ra ni, Mus ne du’sh-Sha mij jun, II, 19)

Du ke u ni sur nga kjo po ro si pro fe ti ke, di sa ja në shpre hur 
fi gu ra ti visht kësh tu:

“Ajo që s’e nxë në to kë e qi ej, ndod het në zem rën e be sim ta-
rit!”

Si flu tu rat që vër ti ten rreth dri tës, nje riu i përkr yer, me 
kon fi den cën dhe das hu ri në ndaj Zo tit, e humb vull ne tin e 
vet, do met hë në, Zo ti bë het syri që i sheh dhe ves hi që i dë-    

1 Këtu, me sheriat kuptohet legjislacioni islam i mbështetur në 
Kur’anin dhe Traditën Profetike të profetit Muhammed ose vetë 
ato; me tarikat kuptohet pluralizmi i mendimit në islam, jo ajo 
lloj dasie dhe praktike destruktive që nënkuptohet shpesh kur 
përmendet ala tarikat ose sekt. Fjalën e tretë e lamë siç ishte në 
origjinal: hakikat. Në botëkuptimin fetar dhe mistik islam si dhe në 
terminologjinë përkatëse, me hakikat emër-tohet e vërteta absolute, e 
ndryshme nga e vërteta relative e kësaj bote. (Përkthyesi)
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g jon. Gjë rat e pa ra cak tu ara nga Zo ti ja në, për nje ri un e për- 
kr yer, më të bu ku rat e gjë ra ve që ka në për të ndod hur. Me që 
ndod het nën efek tet e so dit jes së pam je ve hyjno re, dës hi rat 
dhe pa si onet e kë saj bo te zvo gë lo hen te për në vësht ri min e 
tij. Re la ti vi te tet e për kohsh me e hum bin çdo vle rë.

Nje riu i përkr yer ësh të kah vëzh gon vazh di misht bu ku-
ri të hyjno re. Gjit hë sia dhe du ku ri të ja në për të një rrjed hë 
shem bëll ye se. Për bal lë shfaq je ve hyjno re që rrjed hin e shkoj-
në, ai për je ton ve të di jen e ro bit dhe edu ka tën e nje ri ut të thje-
sh të e të pë ru lur.

Pran daj ndodh që lut jet dhe përg jë ri met që i drej ton nje-
riu i përkr yer Zo tit, ja në, përg jit hë sisht, të pra nu ara. Lut jet e 
tij nuk kthe hen mbrapsht. Ndër kaq, ai, si rrjed ho jë e edu ka tës 
dhe pël qi mit ndaj Zo tit, për ve te nuk kër kon asg jë. Pra, në 
lut jet ai ve të nuk ësh të. Me që naty ra e tij ësh të mbruj tur me 
tharm mës hi re, zem ra ia përfs hin të rë kri je sat. Ai ësh të i ve të-
dijs hëm për fak tin se prog ra mi hyjnor i gjit hë si së ësh të më i 
përkr ye ri, më i gje tu ri dhe i pa ji su ri me një ur të si të thel lë!

Një di të, pri jë si i ur të, Zymbyl Si nan Efen diu, i pye ti nxë-
në sit e vet:

“Ç’do të bë nit ju në se, mos qof të e thë në, një di të Zo ti do 
t’ju jep te në do rë ad mi nist ri min e kë saj gjit hë sie?”

Meg jit hë se mbe tën të ha bi tur pa ra kë saj pyet je je të pa za-
kon të, nxë në sit, për të mos tre gu ar mun ge së mi rës jell je je 
ndaj më su esit du ke mos iu përg jig jur, shfa qën men di me të 
ndry-shme.

Di kush tha:

“Nuk do të li ja në bo të asn jë mo hu es!”
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Një tje tër:

“Të gjit ha të kë qi at do t’i asg jë so ja!”

Di kush tje tër:

“Do t’i vris ja të gjit hë ata që pij në!”

Më su esi vu ri re se një ri prej nxë nës ve nuk po e hap te 
go jën fa re. Ai rrin te i tër he qur e i droj tur. Më su esi i tha:

“O bir, po ti, ç’do të bë je?”

I sku qur nga tur pi, du ke iu bin dur me një pë ru lë si plot 
edu ka të pyet jes së po saç me të më su esit, nxë në si iu përg jigj 
me një zë të ulët:

“Im zot! Mos qof të e thë në, a ka ndon jë të me të në ad mi-
nist ri min e kë saj gjit hë sie nga ana e Zo tit që unë të mund të 
bëj diç ka të ndryshme nga kjo? Ndër sa rre gull sia hyjno re në 
gjit hë si vep ron me një fu qi për tej çdo përfyty ri mi, a mund të 
them unë, me mend jen dhe vull ne tin tim të do bët, të cun gu ar 
e të ku fi zu ar, kë të do ta bë ja kësh tu e, atë, ash tu?” 

Dhe i uli sytë e tur pë ru ar përto kë.

Pas kë saj përg jig je je të përkr yer, më su esi i ur të mbe ti 
shu -më i kë na qur. Du ke e vësht ru ar nxë në sin me shi ki me të 
the-l la me fytyrën e tij të nursh me e të bu zë qes hur, u tha të 
gjit hë nxë nës ve:

“Ja, ta ni e gje ti pu na të zo tin!”

Pas asaj di te, nxë në si i qu aj tur Mu sa Mus li hid din u mbi-
qu ajt “i zo ti i pu nës” dhe ky ci lë sim, du ke e shtyrë në har re së 
em rin e tij të lind jes, u bë em ri i tij i vër te të!

Me që nje riu i përkr yer ndod het nën shfaq jen e kon fi-
den cës dhe das hu ri së hyjno re, prir jet ego is ti ke tek ai dig jen 
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ash tu siç dig jet një co pë let re nën një thjer rëz. Dhe me që, 
kësh tu, ai kthe het në një epi qen dër tër heq je je shpir të ro re, 
ed he nje rë zit e tje rë e du an dhe e res pek toj në në mëny rë 
të pa vull netsh me. Por ai nuk bie në vor bul lën e kre na ri së 
dhe mend je mad hë si së sep se e ka shpë tu ar ve ten nga çar ku 
i komp li men te ve dhe in te re si me ve të vdeksh me. Ai ndod-
het bash kë me Zo tin mes nje rëz ve, ndër kaq që kurr se si nuk 
tre gon afër si dhe prir je ndaj nje rëz ve të pad rej të dhe mos mi-
rën jo hës që ja në e kun dër ta e nje ri ut të përkr yer, meg jit hë se 
ed he për ta i vjen keq se ësh të i mës hirs hëm dhe lu tet që të 
hyjnë në rru gë të drej të!

Mal li e pa su ria dhe të gjit ha ka pi ta let e kë saj bo te i du hen 
atij ve tëm për të dhë në, për të dhu ru ar, për të ndih mu ar.

Nje riu i përkr yer ia ka kush tu ar ve ten njoh jes dhe af ri mit 
ndaj Zo tit, të qe nit kon fi dent i Tij. Tash më ai ësh të një rob i 
thjesh të e i vër te të që nuk u jep vle rë vu ajt je ve dhe mun-
di me ve të kë saj bo te. Nje riu i përkr yer e sheh kë të bo të me 
men di min se

ا فَانٍ َ ْ لَ ل مَنْ عَ كُ
“... çdo gjë dhe çdo kush ësh të i vdeks hëm...” (er-Rah man: 

26)

Gjit hë syni mi dhe qël li mi për fun dim tar i nje ri ut të për-
kr yer ësh të fi ti mi i pël qi mit të Zo tit. Në kë të drej tim, për të, 
gjel la e shijsh me nuk ka ndryshim nga gjel la e pas hijsh me. Po 
kësh tu, e shum ta nga e pak ta, e nxeh ta nga e ftoh ta, pa su ria 
nga var fë ria. Sep se të gjit ha ja në re la ti ve.

Nje riu i përkr yer ësh të, në pam je, si një i vet mu ar a i var-
fër, por, në bo tën e ndjen ja ve ai mbre të ron në pal la te të til la 
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mad hësh to re, rri ulur në fro ne të til la të sto li su ra që, në sytë 
e tij, bo ta s’ësh të gjë tje tër veç se një lo jë e lu aj tur në rë rë. Për 
rrjed ho jë, ai s’kër kon gjë prej bo tës e prej nje rëz ve!

Në të gjit ha pu nët ai vep ron me ma tu ri. Ed he në ad hu ri-
met ai ndjek rru gën më të do bish me.

Kësh tu, i Dër gu ari i Al la hut (s.a.s.) ka thë në:

“Unë jam, ndër ju, më i ma tu ri dhe ai që e ka fri kë më shu më 
Al la hun. Unë, di sa he rë ag jë roj e, di sa he rë, s’ag jë roj, di sa he rë fal 
na maz na fi le e, di sa he rë s’fal. Unë pus hoj. Unë mar to hem.” (Bu ha ri, 
Ni kah, 1; Mus lim, Ni kah, 5)

Me kë to fja lë, ai kër kon të tho të se çdo gjë du het bë rë me 
ma tu ri, pa e lë në man gut e pa e tep ru ar.

Si pas kë saj, Pro fe ti, ag jë ri min e vazh du es hëm, qënd ri min 
zgju ar të rë na tën dhe je tën prej mur gu kur rë nuk e ka pëlq yer 
e kur rë s’e ka kës hil lu ar. Ndër kaq, si gu risht që e ka nda lu ar të 
kun dër tën, je tën pa ag jë rim, në shkuj des je e in di fe ren ti zëm, 
të dhë në pas gju mit dhe dës hi ra ve tru po re. Do met hë në, as 
lës him, as dhe një tep rim që do ta tron dis te eku ilib rin...

Mbi nje ri un ka të drej të Zo ti për një ad hu rim dhe fa lën-
de rim ndaj Tij, ka të drej të fa mil ja, vet vet ja etj. Nje riu i për-  
kr yer për pi qet ta ru ajë eku ilib rin mes tyre.

Nje riu i përkr yer që ka një ze mër të bu të, e çon në vend 
pa tje tër fja lën e dhë në dhe kur rë nuk e shkel prem ti min. Ai 
nuk e cë non din ji te tin e bash kë bi se du esit për shka qe ego is ti-
ke. Ai ësh të i drej të si në ad hu ri min ndaj Zo tit, ash tu dhe në 
qënd ri min ndaj nje rëz ve.

Ai nuk thyhet as ndaj ndod hi ve kun dër in te re sa ve të tij. 
Po qe se ai që i ka bë rë keq ësh të një i var fër të ci lit ai gjer 
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atë he rë i pa ti bë rë mi rë, ed he pas kë saj vazh don t’i bë jë të 
mi ra me sa t’i vi jë për do re, sep se nje riu i përkr yer i ci li ësh të 
i pa ji sur me mo ra lin e Al la hut dhe kër kon ve tëm pël qi min e 
Tij, sil let dhe vep ron si pas kri te re ve të Kur’anit dhe Sun ne tit, 
Tra di tës Pro fe ti ke! Di het se Zo ti i fur ni zon të gjit ha qe ni et, 
mad je ed he ata që i kun dër vi hen!

Hz. Ebu Bek ri (r.a.) e ndih mon te vazh di misht një të var fër 
me em rin Mis tah. Por, kur pa se në ngjar jen e shpif jes kun dër 
së bi jës ish te përz je rë ed he Mis ta hu, u be tua se kur rë nuk do 
t’u jep te ndih më atij dhe fa mil jes së tij.

Pas kë saj, fa mil ja e Mis ta hut ra në një gjend je shu më të 
vësh ti rë. Atë he rë zbri tën aje tet hyjno re që thos hin:

“Per so nat e virtyts hëm e të pa sur ndër ju le të mos 
be to hen se nuk do t’u ja pin nga pa su ria e vet të afërm ve, të 
var fër ve, të emig ru ar ve në rru gën e Al la hut; le t’i fa lin ata! 
A nuk do ni ju që Al la hu t’ju fa lë? Al la hu ësh të fa lës dhe 
mës hi ru es i madh!” (en-Nur: 22)

“Mos e bë ni pen ge së, për shkak të be ti mit, Al la hun për 
të bë rë mi rë, për t’u droj tur prej Tij dhe për t’i paj tu ar nje-
rë zit. Al la hu dëg jon dhe di!” (el-Ba ka ra: 224)

Pas zbrit jes së këty re aje te ve, Ebu Bek ri (r.a.) tha:

“Si gu risht, unë dua që Al la hu të më fa lë!” (I. Xha nan, 
Ku tub-i Sit te, II, f. 551)

Pas taj, ai dha dëmsh përb lim për be ti min që kish te bë rë 
dhe vazh doi të ndih mon te. 

Nje riu i përkr yer dhu ron aq shu më në ko hën dhe ven din 
e du hur, sa që ata që e sho hin, e pan de hin për do rë lës hu ar. Po 
s’qe ven di dhe ko ha e du hur, aq pak jep, sa që ata që e sho hin, 
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e pan de hin për do rësht rën gu ar dhe kopr rac. Kur se ai për je-
ton ve tëm pël qi min e Zo tit. Zo ti urd hë ron në Kur’an:

“Je pu të drej tën ed he të afër mit, të var fë rit, ud hë ta rit. 
Por mos shpen zo vend e pa vend! Sep se ata që shpen zoj në 
kësh tu, ja në vël le zër me djal lin. Dhe djal li ësh të shu më 
mos mi rën jo hës ndaj Zo tit të vet!” (el-Is ra: 26-27)

“Mos u bëj do rësht rën gu ar, por as krejt do rë lës hu ar, 
se, pas taj, dë no hesh dhe vu an për ato që ke hum bur!” (el-Is-

ra: 29)

I ndërg jegjs hëm dhe i ve të dijs hëm për kë të ajet, ka li fi 
Omer bin Ab du la ziz ua pa ti shpërn da rë pa su ri në e tij e të 
fa mil jes du ke e mar rë ed he pël qi min e tyre, ne voj ta rë ve, të 
vet mu ar ve e je ti më ve, du ke u bë rë shem bull për nënsh te ta-
sit e vet si dhe për të pa su rit e tje rë. Si rrjed ho jë, në ko hën e 
tij pa ti ard hur pu na të mos gjen dej nje ri për t’i dhë në ze qat! 
Omer bin Abdy la zi zi pa ti shku ar ed he më tej du ke e brak ti-
sur pa-  l la tin pe ran do rak për të je tu ar në një ça dër!

Ed he në se nje riu i për so sur di sa he rë dë no het nga të tje-
rët për nënv lef të si min e je te sës dhe kë na që si ve ma te ri ale, ai 
ndod het në një po zi të të lar të mo ra lo-shpir të ro re që, në të 
vër te të, ki het zi li nga të gjit hë. Bo ta ësh të urd hë ru ar t’i nën-
sht ro het atij!

Po ro sia pro fe ti ke tho të:

“... Atë që e ka hal lin te je ta e pas me, ahi re ti, Al la hu e bën të 
pa sur në ze mër, ia shpë ton pu nët nga ço ro dit ja dhe nje rë zit vij në 
tek ai të nënsht ru ar. Dhe atë që e ka hal lin te kjo je të, Al la hu e 
bën të pan go pur, të var fër, të ço ro di tur dhe nga kjo bo të te ai vij në 
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ve tëm ata që ia ka në ne vo jën atij!” (Ah med bin Han bel, Ki ta bu’z-
Zuhd, 181)

Nje riu i përkr yer pa ji set me një mo ral dhe naty rë aq 
të përkr yer, sa që, për veç se për Al la hun, për asg jë dhe me 
as kënd nuk nxe het, nuk thyhet. Ai për je ton të fsheh tën e dek-
la ra tës hyjno re që tho të:

نَ  الْعَافِ ْظَ وَ نَ الْغَ مِ اظِ الْكَ الضراءِ وَ ونَ فِ السراءِ وَ نْفِقُ ُ نَ  َلذِ ا
نَ نِ سِ حْ ب الْمُ ُحِ اهللاُ  نِ الناسِ وَ عَ

“Ata nje rëz të de vots hëm që ja pin për hir të Al la hut si 
në bol lëk, ash tu dhe në ngush ti cë, që e ka për dij në ze më ri-
min dhe që i fa lin të tje rët. Dhe, kësh tu, Al la hu i do ata që 
dhu roj në!” (Al-i Im ran: 134)

Du ke e për je tu ar të vër te tën e kë tij aje ti, Hz. Xha fe ri e 
pa ti fa lur shër bë to rin që i pa ti derd hur gjel lën si për dhe i pa ti 
bë rë të mi ra të tje ra. Kur se Hz. Ha san Bas riu i fal te ata që e 
për fol nin dhe i edu kon te du ke u dër gu ar dhu ra ta!

Nje riu i përkr yer ësh të the sa ri i enig ma ve hyjno re. Ve tëm 
ata që ja në kon fi den të të enig mës hyjno re e njo hin përkr yer-
jen e tij. Sep se ai nuk ka ndryshim nga nje rë zit e tje rë si kurm, 
por, si ze mër, ësh të ndër rob të që Zo ti i ka bë rë bu ja rë. Ai 
ësh të pasqy rë ref lek tu ese e “kri ji mit të bu kur”.

Zem ra, ndjen jat e nje ri ut të përkr yer nuk kal ben nën 
to kë. Pran daj dhe vep rat e tij që ja në pro duk te të zem rës së 
tij, fi toj në pav de kë si.

Pran daj Al la hu i Lar të, du ke e çli ru ar nje ri un e përkr yer 
nga fri ka dhe hid hë ri mi, i ka dhu ru ar lum tu ri në e dy bo të ve. 
Në Kur’an thu het:
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ونَ زَنُ َحْ مْ  ُ الَ  مْ وَ ِ ْ لَ فٌ عَ وْ َاءَ اهللاِ الَ خَ لِ َوْ َالَ اِن ا ا
“Ta di ni se për miq të e Al la hut nuk ka fri kë dhe ata 

nuk do të mbe ten të dësh pë ru ar...” (Ju nus, 62)

Zo ti ynë mos na ndaf të nga kli ma e be ga të e miq ve të 
Tij, me të mi rat shpir të ro re të të ci lë ve je mi rri tur dhe edu-
ku ar!

Amin, ash tu qof të!

w
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ORI EN TI MI

Di kush prej nje rëz ve të mëd henj ha si në një plak që 
kish te ngar ku ar dru në shpi në dhe ec te me vësh ti rë si. Du ke 
ia pa rë hal lin, i tha:

“O plak, a s’të mbe ti bind je në Al la hun i ci li ësh të ai që 
e ush qen çdo gjal le së, që ako ma heq kë të mun dim në kë të 
mo-s hë, apo s’ke nje ri që të kuj de set për ty?”

Për ta plo të su ar mun ge sën shpir të ro re të bash kë bi se du-
esit, dru va ri plak ngri ti sytë dhe ha pi du art drejt qi el lit:

“O Zot! Kthe ji kë ta dru në flo ri!”

Kësh tu u lut dru va ri dhe dru të u kthyen men jë he rë në 
flo ri!

Nje riu që e pa kë të shfaq je shenj të rie, fo li, po kë saj rad he 
pa iu drej tu ar kujt dhe me ha bi e mah nit je bash kë:

“Një nje ri që ka ar ri tur kë të shkal lë, pse të bar të dru?”

Dru va ri plak tha:

“O bir, kë të e bëj që vet ja ime ta di jë se unë jam një rob i 
Zo tit, pra dhe të mos da lë jash të rret hit të të qe nit rob i Zo tit, 
sep se gjë ja më e pëlq yer dhe e pra nu ar në lar të si në e Zo tit 
ësh të ori en ti mi në të qe nit rob i Zo tit!”
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Pran daj, ari fët, nje rë zit e pa ji sur me kul tu rën shpir të ro re, 
ka në thë në:

“Shenj të ria më e mad he ësh të ori en ti mi...”

Në kup tim të përg jiths hëm, ori en tim (is ti ka met) do të 
tho të të kthe hesh pa kun dërsh tim dhe ngur rim dhe të ecësh 
pa pus him drejt një syni mi ose ob jek ti vi të cak tu ar. Kur se në 
ter mi no log ji në e mis ti kës, do të tho të ta ru ash pa fa jë si në dhe 
qash tër si në e kri ji mit pa e dëm tu ar dhe shka tër ru ar.

Si për fun dim i ru ajt jes së je tës ndje so re, vet ja ose ego ja 
ar rin të edu ko het, kur se zem ra ose ndjen jat i af ro hen fry-
mës dhe mo ra lit mu ham me di an, enig mat ni sin të bë hen të 
duksh me, Al la hu (xh.xh.) bë het qël li mi i qël li me ve, gjë rat e 
za konsh me ose va ni te tet e hum bin fu qi në, be sim ta ri fi ton një 
përm bajt je të den jë për të re ali zu ar ni ve lin ci lë sor të ar rit jes 
te Zo ti.

Meg jit hë se mo de li më i per so ni fi ku ar i për sos më ri së së 
një sjell je je të til lë ësh të Hz. Mu ham me di (s.a.s.) i dër gu ar si 
mës hi rë për bo tët, për ta tre gu ar vësh ti rë si në e re ali zi mit të 
kë tij ni ve li ci lë sor, ed he ndaj atij per so na li te ti të madh, mad je, 
ësh të drej tu ar kës hil li mi hyjnor:

تَ مِرْ ا اُ مَ مْ كَ تَقِ فَاسْ
Kësh tu, du ke nxjer rë nga ky ajet kup ti min e alu di mit mbi 

vësh ti rë si në e kë tij ni ve li ci lë sor, për bal lë pes hës hyjno re të 
një përg jeg jë sie të lar të, Pro fe ti (s.a.s.) pa ti thë në një di të:

“Su re ja Hud më pla ku mua...” (Tir mid hi, Tef si ri i su res 56/6).

Rrë fe het se një nje ri i mi rë e pa në ën dërr Pro fe tin (s.a.s.) 
dhe e pye ti:
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“O i Dër gu ari i Al la hut, ç’gjë nga su re ja Hud të pla ku 
ty?”

Dhe Pro fe ti (s.a.s.) i tha:

تَ مِرْ ا اُ مَ مْ كَ تَقِ فَاسْ
“... bë hu i drej të siç je urd hë ru ar!...” (Hud: 112) (Ih jau Ulu mid-

din, III, 145)

Ab dul lah bin Ab bas (r.a.) ka thë në:

“Nuk ka në Kur’an për të Dër gu arin e Al la hut ndon jë kës hil lë 
hyjno re më të rën dë se ky ajet!” (Tef si ri El mal lël lë, V, 18)

Pran daj ka ndod hur që te Pro fe ti, flo kët dhe mjek ra e të 
ci lit gjer atë di të is hin krejt të ze za, pa një fi je të bard hë, pas 
zbrit jes së kë tij aje ti ni sën të du ken thin jat e pa ra.

Ko men tu esit e Kur’anit e shtjel loj në në mëny rë të përmb-
led hur kësh tu kë të ajet:

“O i Dër gu ar! Esh të e do mos dosh me të vep rosh si pas mo ra lit 
dhe urdh ra ve të Kur’anit për t’u bë rë një mo del i per so ni fi ku ar ori-
en ti mi në mëny rë që mbi ty të mos mbe tet vend për asn jë dyshim 
dhe lë kund je. Ti mos i vër re fja lët e po li te is të ve dhe hi pok ri të ve; 
ata lë ria Al la hut! Si në dety rat e përg jithsh me, ash tu ed he në ato të 
ve çan tat, qënd ro i ori en tu ar ash tu siç du het, ash tu siç je urd hë ru-
ar dhe mos u shmang nga rru ga e drej të (si ra ti mus ta kim)! Sa do i 
rën dë të të je të zba ti mi i urdh rit të zbu lu ar, në kum ti min, zba ti min 
dhe prak ti ki min e atij urdh ri mos u zbraps nga asn jë pen ge së! Zo ti 
yt ësh të ndih më si yt!”

Nga ana tje tër, ky ko mu ni kim hyjnor i aje tit përmb ledh, 
në per so nin e Hz. Mu ham me dit (s.a.s.) gjit hë um me tin, bash-
kë si në e tij. Në fakt, ajo çka e ka pla kur Pro fe tin, ësh të, lid hur 
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me kë të përfs hir je, shqe të si mi i tij për bash kë si në, sep se ai 
ve të, si pas po hi mit të aje tit të më posh tëm, ësh të i ga ran tu ar:

مٍ تَقِ سْ رَاطٍ مُ لَ صِ عَ
“... ti je në rru gë të drej të!” (Ja sin: 4)

Në kë to kush te, ash tu siç nuk ka rru gë tje tër veç ori en-
ti mit (si ra ti mus ta kim-rru gës së drej të) për t’iu af ru ar Zo tit 
e për t’u bë rë kon fi dent i Tij (va si lil lah), ash tu dhe nuk ka 
po zi të më të lar të se ru ajt ja e ori en ti mit në çdo çësht je dhe ur-   
d hër më të vësh ti rë për ta zba tu ar atë me din ji tet.

Ja, pra, ësh të për shkak të kë saj vësh ti rë sie që ky urd-
hër që e le xoj më në su ren Fa ti ha shu më he rë për di të, i ësh të 
dhë në um me tit, bash kë si së, si një lut je dhe, për rrjed ho jë, si 
një tër heq je vë mend je je!

Ed he fak ti që kër ke sa për ori en ti min në rru gë të drej-
të, َم تَقِ سْ الْمُ رَاطَ  الصِّ نَا  دِ ْ ِ  zë vend në ,(ihdina’s-sirata’l-mustakim)  ا
su ren Fa ti ha dhe dety ri mi i be sim ta rit për ta për së ri tur atë të 
pak tën dyzet he rë në di të në for më lut je je, ësh të ar gu ment i 
vësh ti rë si së së ru ajt jes së ori en ti mit në mëny rë din ji to ze.

Si pas shpreh je ve në Kur’an, si ra ti mus ta kim (rru ga e drej 
-të, ori en ti mi) ësh të përshk ru ar si rru ga e Al la hut, rru gë krejt 
e drej të, rru gë e përsh tatsh me, lib ri i Al la hut, be si mi dhe ele-
men tët e lid hur me be si min, is la mi dhe ligjsh më ria is la me, 
rru ga e Pro fe tit (s.a.s.) dhe e të mëd henj ve ndër sa ha bet, rru ga 
e sun ne tit dhe xhe ma atit, rru ga e nje rëz ve të mi rë dhe e dësh-
mo rë ve, rru ga e lum tu ri së në kë të bo të dhe në je tën e pas me 
(ahi ret), rru ga e xhen ne tit, etj.

Si pas kë saj, si ra ti mus ta kim ësh të rru ga krejt e drej të, për-
g ja të të ci lës nuk ka asn jë kthe së, shtrem bë rim dhe çni ve lim.
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Si ra ti mus ta kim ësh të rru ga që shkon te Zo ti. Në Kur’an 
thu het:

 َ ِل َالَ ا ضِ ا َرْ مَا فِ االْ اتِ وَ وَ ُ مَا فِ السمَ َ رَاطِ اهللاِ الذِى ل صِ
ورُ مُ رُ االْ اهللاِ تَصِ

“(Si ra ti mus ta kim) ësh të rru ga e Al la hut, Zo tit të qi ej ve 
e të to kës. Dhe di je ni se çdo gjë më në fund do të kthe het 
te Ai!” (esh-Shu ra: 53)

Të jesh në rru gë të drej të ësh të ad hu rim i vër te të ndaj 
Al lahut. Në Kur’an thu het:

مٌ تَقِ سْ رَاطٌ مُ ا صِ ذَ َ وهُ  دُ بُ فَاعْ
“... Ad hu ro je ni Atë (me të vër te të); ja, kjo ësh të rru ga e 

drej të!” (Al-i Im ran: 51)

مٍ تَقِ سْ رَاطٍ مُ َ صِ ِل ىَ ا دِ ُ مْ بِاهللاِ فَقَدْ  تَصِ َعْ مَنْ  وَ
“... Kush lid het ngush të pas Al la hut, pa dis ku tim ësh të 

shtyrë për në rru gë të drej të!” (Al-i Im ran: 101)

Në su ren En’am, si ra ti mus ta kim ësh të për ku fi zu ar kësh-
tu:

“Thu aj: “Eja ni t’ju kën doj se ç’gjë ra ju ka bë rë ha ram 
Zo ti ju aj: të mos i bë ni shok asg jë Atij, të sil le ni mi rë me 
prin dë rit, të mos i vris ni fë mi jët me fri kën e var fë ri së se 
ed he ush qi min tu aj, ed he ush qi min e tyre Ne e si gu roj më, 
të mos u af ro ni as te të kë qi at e ha pu ra, as te të kë qi at e 
fsheh ta dhe të mos e vris ni pad rej të sisht je tën! Ja, kë to që 
jua tre go va m’i ka po ro si tur Al la hu në mëny rë që të men-
do ni dhe kup to ni!”
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“Traj to je ni me qël lim dhe for më të mi rë mal lin dhe 
pa su ri në e je ti mit gjer sa ai të ar ri jë në mos hën e pje ku ri së 
dhe pes ho ni e mat ni me drej të si. Ne e ngar koj më çdo kënd 
me aq sa ka fu qi të mba jë. Kur të flis ni në të mi rë apo kun-
dër di kujt, mba ni drej të si qof të ed he si kur ai të je të një nga 
të afër mit tu aj. Dhe mba je ni fja lën që i ke ni dhë në Al la hut 
Ja, pra, Al la hu ju urd hë roi kë to në mëny rë që të men do he-
ni mi rë!”

“Pa dyshim, kjo ësh të rru ga ime e drej të, lid hu ni pas 
saj e jo pas rru gë ve të tje ra që ju lar goj në prej rru gës së Tij!” 
(En’am: 151-153)

Po qe se ro bi nuk e vë das hu ri në për Al la hun mbi das hu-
ri në dhe lidh jen për çdo gjë tje tër veç Tij, nuk mund t’i af ro-
het den jë sisht rru gës së drej të. Pran daj, njoh ja e Al la hut si pas 
ve ti ve të in di vi du ali te tit të Tij të lar të, do met hë në in tu ita ndaj 
Al la hut (ma ri fe tul lah) ësh të kusht. Si pas kë saj, si ra ti mus-
ta kim (ori en ti mi, rru ga e drej të) ësh të in tu ita ndaj Al la hut 
(ma ri fe tul lah-njoh ja e Al la hut me in tu itë). Sep se ai që ar rin 
ta njo hë Al la hun me in tu itë, pra ar rin atë ni vel shpir të ror që 
qu het ma ri fe tul lah dhe që e rre gul lon je tën të rë sisht si pas 
do mos dosh më ri ve të kë tij be si mi, lar go het prej të kë qi ave 
(sher rit) të ve tes (nef sit-egos) dhe int ri ga ve të djal lit dhe je ton 
du ke kër ku ar ve tëm pël qi min e Zo tit, zem ra i bë het e me ri-
tu ara e shfaq je ve të fa vo rit hyjnor. Ro bi që ar rin kë të gjend je, 
ka ha pur një dri ta re shpir të ro re për tej kli mës ma te ri ale që 
sheh syri e dëg jon ves hi dhe të rë gjit hë sia kthe het për të në 
një li bër mad hësh tor e të ur të.

Ndër kaq, du het di tur se një pje së nga sa ha bet, sho kët e 
tij, i pa tën kër ku ar Pro fe tit (s.a.s.) të bë nin një je të larg fa mil jes 
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du ke u dhë në na të e di të pas ad hu ri mit, kur se Pro fe ti (s.a.s.) u 
pa ti kës hil lu ar aty re ma tu ri në.

Du het di tur se Hz. Mu ham me di (s.a.s.) e ka je tu ar të rë 
je tën e vet bren da një prog ra mi të cak tu ar dhe ku ad rit të 
mun dë si ve nje rë zo re në mëny rë që të bë het shem bull për të 
tje rët. Di tët e tij ka në ka lu ar me ad hu rim ndaj Al la hut, me 
res pek tim të të drej ta ve të fa mil jes, me pus him të tru pit që 
ësh të një e drej të e ve tes (nef sit-egos) si dhe me mar rëd hë nie 
sho që ro re zba tu ese të dety ra ve hyjno re kund rejt nje rë zi mit. I 
Dër gu ari i Al la hut (s.a.s.) i pa ti rre gul lu ar në mëny rën më të 
bu kur dhe ia pa ti pa rasht ru ar dhe pro po zu ar um me tit, bash-
kë si së së tij.

Në kë to kush te the mi se nuk ësh të as pak e drej të që, 
du ke da lë jash të kë tij rre gul li mit, pa rasht ri mit dhe pro po zi-
mit të Pro fe tit, në di sa dety ra që na bi en për si për të tre goj më 
mefsh të si dhe nënv lef të sim, kur se në di sa të tje ra, ndjesh më ri 
ska jo re. Ne du het ta rre gul loj më je tën to në në përsh tat je me 
pa ri met je të so re që na ka pa rasht ru ar Pro fe ti.

Al la hu i Lar të urd hë ron:

نِ  مَنِ اتبَعَ َنَا وَ رَةٍ ا لَ بَصِ َ اهللاِ عَ ِل و ا عُ َدْ لِ ا بِ هِ سَ ذِ َ لْ  قُ
نَ رِكِ شْ َنَا مِنَ الْمُ مَا ا انَ اهللاِ وَ بْحَ سُ وَ

“Thu aj: “Ja kjo ësh të rru ga ime! I ftoj ve ten ti me dhe 
ata që më ndje kin mua të sho him se ç’tho të Al la hu...” (Ju suf: 
108)

Në pe ri ud hat kur nje rë zi mi në përg jit hë si i dhë në pas 
in te re sa ve ma te ri ale dhe for cës, qe zhytur në er rë si rën e 
mbre të ri mit të egos, një pje së e nje rëz ve të mi rë me kri jim 
për jash ti mor qe në ngar ku ar nga ana hyjno re me dety rën e 
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pro fe të si së pra në nje rëz ve. Kë ta am ba sa do rë të be ku ar që 
do të bë he-s hin mo del për po pujt, qe në ngar ku ar me kë to tri 
dety ra krye- so re:

a) T’i le xo nin dhe kum to nin aje tet e Al la hut.
b) T’ua më so nin nje rëz ve Lib rin dhe ur të si në.
c) T’i past ro nin ve tet (nef set, egot), do met hë në t’i ori en-

to nin nje rë zit.

Ky varg ori en tu esish i ni sur me Ade min (a.s.), ka gje tur 
për sos më ri në me Hz. Mu ham me din (s.a.s.).

Kur’ani i ci li i bën mo hu esit ta ndjej në ve ten krej të sisht të 
do bët e të pa af të dhe be sim ta rët të mah ni ten pa ra tij, si dhe 
rru ga e drej të (si ra ti mus ta kim) si një shfaq je e per so na li te tit 
të Hz. Mu ham me dit (s.a.s.), i ësh të pa ra qi tur gjit hë nje rë zi mit 
si një mo del shem bul lor.

Si ra ti mus ta kim, do met hë në ori en ti mi, ësh të një po eti kë 
nje rë zish pu në mi rë.

Që pu nët të je në të mi ra, du hen plo të su ar dy kush te:

1. Tad him li-em ril lah, zba ti mi i rre gullt i urdh rit hyj-
nor.

2. Shef kat li-hal kil lah, dhembs hu ri për kri je sat e 
Zo tit.

E shpre hur ndryshe, ori en ti mi ësh të, du ke e mbaj tur të 
fres kët das hu ri në për të Dër gu arin e Al la hut, të mund të 
ma-r rësh pje së nga per so na li te ti i tij shem bul lor, të mund 
të pa ji sesh me mo ra lin e tij, të mund të je tosh me frymën e 
Kur’anit dhe Sun ne tit, si dhe, du ke u lar gu ar nga kë na që si-
të ma te ri ale, frymo re dhe ego is ti ke të kë saj bo te, të mund të 
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fi tosh kom pe ten cë mbi enig mat e ad hu ri mit, lut jes dhe ma ri-
fe tit, njoh jes in tu iti ve të Zo tit.

Ed he Hz. Ome ri (r.a.), mad je, shqe të so hej për ru ajt jen e 
prin ci pi ali te tit, sin qe ri te tit dhe ori en ti mit në je te sën e vet. 
Pa si u bë ka lif, në një hut be, i pye ti kësh tu mus li ma nët:

“O xhe ma at! Po qe se unë shman gem nga rru ga e Al la-
hut, ç’bë ni ju?”

Një be du in u ngrit në këm bë e iu përg jigj:

“O ka lif! Mos ki me rak se, po të shman gesh, të drej toj më 
ne me shpa tat to na!”

Ka li fin e kë na qi kjo përg jig je dhe tha me fa len de rim drej-
tu ar Zo tit:

“Lav di ty, o Zot, që më dhe në pje së një bash kë si (xhe ma-
at) të til lë që të më kor rig jo jë po të ga boj!”

Për hir të së mi rës së um me tit, bash kë si së, Pro fe ti (s.a.s.) 
ve tëm Hud hej fes (r.a.) ia pa ti tre gu ar se ci lët kis hin ndër 
zem ra shen ja hi pok ri zie. Hz. Ome ri (r.a.) që e kish te mar rë 
vesh kë të, du ke dyshu ar për ve ten, e pa ti pye tur një di të 
Hud hej fen (r.a.):

“O Hud hej fe! Për das hu ri në për Al la hut, më thu aj, a ka 
tek unë shen jë hi pok ri zie?”

Dhe Hud hej fe i qe përgj ig jur:

“O ka lif! Të ga ran toj se tek ti nuk ka shen jë hi pok ri zie!”

Ha san Bas riu (rah. a.) i tha kësh tu spe ci alis tit të ha dit hit 
Ta vus që e kish te nxë nës:
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“O Ta vus! Po qe se më si mi i ha dit hit të jep kre na ri, hiq 
do rë nga kën di mi i kë saj di tu rie!”

Du ke u dhë në më sim tre qind nxë nës ve, Ga za liu u rrëm-
b ye nga një shqe të sim i madh:

“Du ke u dhë në më sim kaq shu më nxë nës ve, unë a po 
vep roj si pas pël qi mit të Al la hut, apo, du ke u mun dur nga 
po pul la ri te ti, po ndod hem në bu zë të gre mi nës?”

Pas kë saj, Ga za liu e zbri ti mal lin dhe pa su ri në e vet në 
ni ve lin më të pak të të mjaf tu es hëm (ki fa jet). Pas taj e la më si-
min dhe, du ke u tër he qur në vet mi dhe me di tim, je toi ve tëm 
me lut je dhe ad hu rim drej tu ar Zo tit. Kësh tu, iu shfaq fryma 
e Pro fe tit (s.a.s.) dhe ai gje ti qe të si në dhe lum tu ri në. Si për fun-
dim, i shpë tu ar nga përp jek jet e ka lu ara, tha:

“Lav di Zo tit, ar ri ta preh jen e kë na që si në!”

Tash më një Ga za li krejt tje tër kish te da lë në shesh!

Du ke u kthyer nga fi to ret e një pasn jësh me të fus ha tës 
eg jip ti ane, sull ta ni i shqu ar Se li mi i Rrep të mo ri laj min se 
po pul li i Stam bol lit po e pris te me en tu zi azëm të madh. 
Atë he rë, meg jit hë se i ish te af ru ar Stam bol lit, e vu ri usht ri në 
të bë jë ko nak në bre gun e kun dërt të Çaml lëx ha së dhe nuk 
u fut në qytet. Për të mos iu nënsht ru ar ego iz mit, e thir ri 
më su esin dhe sho kun e pan da rë, la lë Ha san Xha nin, dhe i 
tha:

“O la lë, të er ret mi rë, të gjit hë nje rë zit të fu ten në për 
shtë pi e pas taj të hyjmë në Stam boll. Du art ro kit jet e nje-
rëz ve të vdeks hëm, ku ro rat e fi to res dhe lav dë ri met e tyre 
të mos na bëj në kre na rë e të na shtrij në për to kë!..”
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Më në fund, kur u err mi rë, sull tan Se li mi i Rrep të hyri 
në qytet fshe hu ra zi e pa asn jë ce re mo ni!

Zem ra (ndje si të) është vend vësht ri mi hyjnor. Vle ra e ad hu -
ri me ve va ret nga kthjell të sia e ndjen ja ve. Në Kur’an thu het:

مٍ لِ َ اهللاَ بِقَلْبٍ سَ َت ونَ اِال مَنْ ا الَ بَنُ َنْفَعُ مَالٌ وَ مَ الَ  َوْ
“Atë di të as mal li të jep do bi, as fë mi ja, veç aty re që 

vij në tek Al la hu me ze mër të pas tër!” (esh-Shu ara, 88-89)

Në lidh je me zem rën e pas tër, po eti Mev la na (k.s.) jep 
kë të shem bull:

“Ju su fi (a.s.) e pyet një mi kun e tij që kthe hej prej ud hë ti mit:

“Ç’dhu ra të më sol le mua?”

Mi ku i përg jig jet:

“Ç’mun gon tek ti? Ve tëm pse nuk ka gjë më të bu kur se bu ku-
ria jo te, të sol la një pasqy rë që çdo çast bu ku ria yte të shfa qet te 
pa-sqy ra!..”

Kur se Zo ti ësh të i pas tër prej çdo mun ge se e re la ti vi te-
ti. Ai ësh të kri ju esi dhe shka ku orig ji nal i të gjit ha bu ku ri ve. 
Esh të e do mos dosh me të shko het në au di en cën e Tij të lar të 
du ke e ru aj tur zem rën të pas tër në mëny rë që të vëzh go-
hen shfaq jet e enig ma ve dhe bu ku ri ve të Tij të pas ho qe e të 
pa fund me!

Kësh tu, në ha dit hin pro fe tik thu het:

“Pa dyshim, Al la hu i Lar të nuk sheh kah tru pat dhe pam jet 
tu aja; Ai e hedh vësht ri min ve tëm në zem rën tu aj!” (Mus lim, Birr, 

33; Ib ni Max he, Zuhd, 9)
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Al la hu im! Na fut ne në rru gën e drej të (si ra ti mus ta-
kim), na ori en to dhe drej to! Na bëj ndje kës të rru gës plot 
lum tu ri bash ki mi dhe fa vo ri të pro fe të ve, bes ni kë ve, dësh-
mo rë ve dhe të të mi rë ve që u ke dhë në të mi ra! Mos na ndaj 
nga ori en ti mi! Dhe na ru aj nga rru gët e kë qia mbus hur plot 
dhimb je e shka tër rim të të ndësh ku ar ve dhe të të shman-
gur ve, rru gë e ci la të nxjerr në dis fa të!

Amin, ash tu qof të!

w
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TE RRISH BASH KE ME
NJE RE ZIT E MI RE DHE BES NI KE2

Ish te një nje ri i pa di tur dhe in di fe rent që s’i don te 
nje rë zit e afërt të Al la hut3. Një di të, du ke ka lu ar pra në se li-
së së një mi ku të Zo tit, zgja ti ko kën me ku resht je për të pa rë 
se ç’bë hej at je bren da. At je ish te shtru ar një ku vend mbi të 
ci lin res ho nin me pi ka mar ga ri ta rësh shi rat e frymë zi mit dhe 
be ga ti së shpir të ro re hyjno re. Por nje riu i pa di tur dhe in di fe-
rent s’kup ton te gjë nga kjo. Pran daj rrud hi bu zët dhe vazh doi 
rru gën e vet. 

Atë na të pa një ën dërr të tmerrsh me. Ish te në shes hin e 
grum bul li mit të nje rëz ve pas ring jall jes4. Eng jëjt ndësh ku es5 

2 Në origjinal janë fjalët salih dhe sadik. “Salih” do të thotë “njeri i p -
nëve të mira”, njeri me cilësitë vetiake më të mira e të pëlqyeshme, 
që sillet dhe vepron mirë, pra që është i mirë edhe për të tjerët. Një-
kohësisht, ky “njeri i mirë” është i tillë edhe në kryerjen e rregullt 
dhe të plotë të detyrave fetare. Kurse “sadik” do të thotë “njeri i 
fjalës së drejtë dhe besnik”. Të tillë janë cilësuar, në historinë e mis-
tikës islame, njerëzit që nuk e kanë vënë kurrë në dyshim ekzisten-
cën dhe njësinë e Zotit, pro-fetësinë e Hz. Muhammedit dhe i kanë 
qëndruar gjer në fund besnikë besimit të tyre. Muslimani i parë që 
është cilësuar sadik (besnik), ka qenë Hz. Ebu Bekri. (Përkthyesi)

3 Në origjinal: evlijaullah.
4 Në origjinal: mahsher.
5 Në origjinal: zebani.
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e kis hin ka pur dhe po e ço nin për në xhe hen nem. Por ja tek 
u duk ai mi ku i Zo tit, pra në se li së së të ci lit kish te ka lu ar atë 
di të! Ai u tha eng jëj ve:

“Lë re ni atë se ko ka e tij u fut dje në ku ven din to në!”

Kur se eng jëjt kun dërsh tu an:

“Jo! Ky ësh të një nje ri i pa di tur dhe in di fe rent, i cak tu ar 
për në xhe hen nem!”

Nje riu i shkre të, i zgju ar ndër sa ata po bi se do nin kësh tu, 
qysh në mëng jes he rët vra poi për në se li në e atij per so nit dhe, 
me zem rën të zgju ar, tash më, u fut në kar va nin e nje rëz ve të 
pa ji sur me kul tu rë shpir të ro re6.

Si pas një ha dit hi pro fe tik të rrëf yer nga Ene si (r.a.), Al la-
hu i Lar të ka një së rë eng jëj shë ti tës që kër koj në vazh di misht 
ku ven det ku bë het zi qër dhe zhvil lo hen bi se da shpir të ro-
re. Kur ha sin në një ku vend të til lë, rad hi ten rro tull tij dhe 
tho në:

“Zo ti ynë! Kë ta nje rëz kën doj në Lib rin tënd, i dër goj në 
përs hën det je Pro fe tit du ke u lu tur për pa qe e mës hi rë për 
të dhe kër koj në prej te je gjë rat e ne vojsh me të kë saj bo te e të 
je tës së pas me.”

Dhe Zo ti urd hë ron e tho të:

“Bë hu ni dësh mi ta rë: qofs hin të fa lur!”

Ndër kaq, eng jëjt shtoj në:

“Zo ti ynë! Por mes tyre ja në ed he fi la ni e fi la ni që ka në 
hyrë aty ga bi misht!”

6 Në origjinal: ârif, njeri i pajisur me kulturë fetare e shpirtërore.
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Por Zo ti tho të:

“Ata rob të e mi rë dhe bes ni kë ja në një sho që ri e til lë që, 
kush ndod het së bash ku me ta, nuk mund të qu het i keq!” 
(Ter gib, II, 402)

Si ha ri qet e dhë na kë tu në lidh je me çësht jen e sho që ri mit 
me nje rë zit e mi rë dhe bes ni kë, ja në një nxit je me ka rak ter të 
brends hëm, një nxit je që i drej to het bo tës së brendsh me të 
nje ri ut, sep se, për ta mbroj tur zem rën nga va ni te tet7 dhe për 
ta bë rë atë vazh di misht ob jekt të sug je ri me ve për të mi ra e 
do bi, ja në të do mos dos hëm sho që ri mi, kon fi den ca dhe in ti-
mi te ti me nje rë zit e zem rës, me nje rë zit e mi rë e bes ni kë me 
qël lim për të mar rë frymë zim prej bo tës së tyre shpir të ro re. 
Nuk du het har ru ar se, ndër sa or ga net e tje ra ka në vull net, 
zem ra s’ka; ajo ësh të e pri rur për t’u ori en tu ar në atë drej tim 
që i kër koj në sug je ri met që i vij në prej mje di sit.

Zem ra merr ngjyrën, for mën dhe har mo ni në e mje di sit 
ku ndod het. Ndër kaq, për zem rën, ky ësh të fil li mi i si tu atës 
kur ni sin të lës hoj në rrën jë për të zë në vend në të ndi ki me 
të ndryshme. Ndi ki met po zi ti ve dhe ne ga ti ve të for mu ara 
më vo në mund të je në ed he po zi ti ve, por ed he ne ga ti ve për 
shkak të ngjash më ri së ose kun dërsh ti së me të pa rat. Po qe se 
zem ra nuk mbru het e for mo het qysh në fil lim me ndi ki me të 
mi ra, mbe tet e ha pur ndaj një rre zi ku të madh, sep se kon fi-
den ca (das hu ria) e pra nish me në ze mër ndaj të gjit ha ndi ki-
me ve, lu an një rol pra nu es, kur se ne ve ria dhe ur rejt ja lu aj në 
një rol kun dërsh tu es. Pran daj, gja të ngrit je-ul je ve shpir të ro re 
të nje ri ut, për do ri mi me vend i kon fi den cës (das hu ri së) dhe 
ur rejt jes ka një rën dë si shu më të mad he. 

7 Në origjinal: mâsivâ, vanitete, gjëra të zakonshme, gjëra të kota e të 
pa-vlefshme.
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Me të vër te të, ndër sa drej ti mi i das hu ri së ndaj atij që 
ësh të i den jë për atë das hu ri dhe i ar mi që si së ndaj atij që e 
ka me ri tu ar atë ar mi që si, e lum tu roj në nje ri un, e kun dër ta, 
do met hë në drej ti mi i das hu ri së ndaj atij që s’ësh të i den jë për 
atë das hu ri dhe i ar mi që si së ndaj atij që s’e ka me ri tu ar atë 
ar mi që si, e bëj në fat keq nje ri un po me atë in ten si tet që das-
hu ron ose ur ren në mëny rë të pad rej të.

Po të mba het pa rasysh kjo e vër te të, del në pah krejt qar të 
se sa e do mos dosh me dhe e rën dë sish me ësh të për zhvil li min 
mo ra lo-shpir të ror sho që ri mi dhe je te sa me nje rë zit e mi rë të 
Al la hut! Ed he për fi ti mi nga kjo ësh të në ra port të drej të me 
das hu ri në që ndje het ndaj bash kë bi se du esit, ndryshe, një 
sho që rim sa për for më, ed he në sjell të ndon jë do bi, nuk e jep 
re zul ta tin e kër ku ar!

Ve ça në risht të tër heq vë mend jen fak ti që fja lët sa ha bi dhe 
soh bet8 vij në nga e njëj ta rrën jë. Sa ha bet, sho kët e Pro fe tit, u 
bë në mo de li më konk ret dhe i për so sur i për fi ti mit të dës hi ru-
ar nga bi se da dhe edu ki mi mo ra lo-shpir të ror në at mos fe rën 
ndje so re të das hu ri së, res pek tit dhe edu ka tës që tre go nin ata 
ndaj të Dër gu arit të Al la hut (s.a.s.). Ndër kaq, du ke das hur të 
përshk ru anin se në ç’kush te të jash të za konsh me das hu rie, 
qe të sie, preh je je e lum tu rie e ndje nin ve ten në bi se dat e Pro-
fe tit, ata shpre hes hin kësh tu:

“Na du kej si kur mbi kryet na kish te qënd ru ar një zog 
dhe dru hes him se, po të bë nim ed he lë viz jen më të vo gël, 
zo gu do të ik te!”

8 Sahabi quhen pasuesit e profetit Muhammed, shokët e tij, bas -
këkohësit e tij, ata me të cilët ai kumtoi e përhapi islamin. Kurse 
fjala sohbet do të thotë bisedë. Sahabet ishin, njëkohësisht, bash-
këbiseduesit e Profetit, pje-sëtarët e bisedave të tij.
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Bo ta ndje so re e sa ha be ve, të ci lën, du ke bë rë një pa ra le-
li zëm fi gu ra tiv me të ka lu arën e tyre, mund ta përng ja soj më 
me një to kë të tha të, u mbrujt me resh jet mës hi ru ese e be ga-
tu ese të kli mës mo ra lo-shpir të ro re të bi se da ve të tij. Në kë të 
mëny rë u shndër ru an krej të sisht ata nje rëz të egër të pe ri ud-
hës in jo ran te pa ra is la mi ke, aq të pand jes hëm e të pa mës hirs-
hëm sa të gro pos nin për sëg jal li vaj zat e tyre të vog la! Nga 
be si mi i ri, nga sho që ri mi me Pro fe tin dhe nga bi se dat e tij u 
for më sua, bren da të njëj tës si lu etë, një tip nje riu te jet i ndjes-
hëm, i gats hëm për t’u për lo tur ed he për gjë në më të vo gël, i 
das hur e vet mo hu es!

Ata nje rëz e bar tën ku do që shku an per so na li te tin dhe 
mo ra lin e lar të të të Dër gu arit të Al la hut (s.a.s.). Ata shfa qën 
virty te, je ho na leg jen da re e të ci la ve do të vazh do jë gjer në 
ki amet. Zo ti ynë i Lar të shpre het kësh tu për ta në Kur’an:

“Al la hu ësh të i kë na qur me mu hax hi rët dhe en sa rët9 
dhe me ata që u ngjaj në aty re. Ed he ata ja në të kë na qur me 
Zo tin e tyre. Al la hu ka për ga ti tur për ta xhen ne te ku rrje-  
d hin lu menj dhe ku ata do të mbe ten përg jith mo në. Ja, ky 
ësh të shpë ti mi i madh!” (et-Tev be, 100)

Të gjit ha bi se dat që zhvil lo hen për mes një eks ta ze ad hu-
ri mi, ja në një je ho në e bi se da ve të të Dër gu arit të Al la hut 
(s.a.s.), sep se Ai ësh të epi qend ra e për fi ti mit mo ra lo-shpir të-
ror. Ed he bi se dat plot emo ci one shpir të ro re që ja në zhvil lu ar 

9 Muhaxhirët: mekasit muslimanë që u detyruan të emigronin për 
të shpëtuar nga shtypja dhe dhuna e politeistëve mekas si dhe për 
ta jetuar lirisht besimin e tyre. Ensarët: ndihmëtarët, medinasit që 
u dhanë ndih-më emigrantëve mekas, që i pritën si vëllezër duke 
ndarë çdo gjë me ta.
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më pas e që zhvil lo hen sot ja në ve zul li me të bu ru ara nga ajo 
epi qen dër. Bi se dat e nje rëz ve të mi rë e bes ni kë du hen vle rë-
su ar si një pa su ri, sep se ato ja në si pa raj sa ku ka sy dhe zem ra 
që gu foj në me das hu ri hyjno re.

Sa ç’ësh të e rën dë sish me për mbrojt jen e je tës ndje so re 
ndenj ja me nje rë zit e mi rë e bes ni kë, po aq e rën dë sish me 
ësh të ru ajt ja me for cë prej afër si së me nje rë zit e pa di tur, 
in di fe ren të dhe më ka ta rë, sep se era që ka lon si për kër ma-
ve, e për hap gjit han dej kun dër mi min e qel bur të tyre, i ngec 
frymë marr jet dhe i ndrydh shpirt rat. Po eti Ju nus Em re e 
shpreh kësh tu kë të të vër te të:

Po t’i vë në bash kë në një ka faz kor bin dhe bil bi lin,
Se ci li do të do jë t’i shman get bi se dës me tjet rin, apo jo!

Kor bi do të dës hi ro jë të nda het sa më pa rë nga bil bi li;
Ed he bil bi li të njëj tën dës hi rë do të ke të, për Zo tin! Apo jo!

Di het afër sia e ve çan të mes pro fe tit Ja kub (a.s.) dhe të 
bi rit, pro fe tit Ju suf (a.s.). Kur pro fe ti Ja kub dal loi te i bi ri 
Ju suf ci lë si të e ve ta, u dha më shu më pas tij du ke e dal lu ar 
nga fë mi jët e tje rë. Kjo das hu ri kri joi një një sim të til lë mes të 
dyve, sa që, kur po ia dër go nin kë mis hën e të bi rit nga Eg jip ti, 
ai ni si ta ndjen te që shu më larg kun dër mi min ka rak te ris tik 
të të bi rit, kur kë të të fsheh të nuk ish te në gjend je ta ndjen te 
as kush tje tër!

Kur si tu atat shpir të ro re ndi koj në ed he mbi gjë rat e pa je-
të, kup to het qar të se sa me kuj des du het ta ru ajë zem rën e 
vet nje riu i ci li, pa asn jë dyshim, ësh të pak ra ha si misht më i 
ndje-s hëm se sen det.
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Një he rë, du ke ka lu ar në për zo nën e qu aj tur Va di Mu has-
sir mes Ara fa tit dhe Muz de li fes, Pro fe ti (s.a.s.) e nxi toi duk-     
s hëm ec jen. Të bë rë ku resh ta rë për kë të vep rim të tij, sho kët 
e pye tën:

“O i Dër gu ari i Al la hut, ç’ndod hi që u nxi to ve kë tu?”

Dhe ai iu përg jigj:

“Në kë të vend Zo ti e shka tër roi usht ri në e Eb re he së!”

Një he rë tje tër, du ke u kthyer nga fus ha ta te jet e mun-
dimsh me e Te bu kut, për t’u çlod hur nën hi je e për të gje tur 
ujë, sho kët hynë në rrë no jat e pal la te ve me gu rë të gdhen dur 
të fi sit të The mu dit. Kur se Pro fe ti (s.a.s.) u tha:

“Kë tu e shka tër roi Zo ti fi sin e The mu dit. Mos merr ni ujë kë tu 
që të mos ju bje rë ed he ju ve pje së nga ai ndësh kim!”

Sho kët i tha në:

“O i Dër gu ari i Al la hut, po ne i mbus hëm ca li ket dhe 
ga tu am bru më!”

Dhe Pro fe ti (s.a.s.) u tha:

“Zbra zi ni ujë rat, kur se bru min ua jep ni de ve ve ta ha në!” 
(Bu ha ri, En bi ja, 17)

Ed he nje rë zit e mi rë e të pa ji sur me kul tu rë shpir të ro re, 
afër si në, das hu ri në dhe eks ta zën e zem ra ve e bar tin ed he në 
bi se dat e tyre. Dri ta e të fsheh tës së zem ra ve u ref lek to het 
bash kë bi se du es ve, zem rat e të ci lë ve, pas taj, mar rin pje së nga 
be ga tia e tyre shpir të ro re.

Në lidh je me kë të çësht je, Zo ti urd hë ron:
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نَ  قِ وا مَعَ الصادِ ونُ كُ وا اهللاَ وَ وا اتقُ نَ آمَنُ ا الذِ َ َ َا ا
“O ju që ke ni be su ar! Ki ni fri kë Al la hun dhe rri ni 

ba-sh kë me bes ni kët!” (et-Tev be, 119)  

Tej çi mi i si tu ata ve re ali zo het, siç u traj tua ed he më lart, 
në ra port të drej të me afër si në dhe das hu ri në. Për t’u bë rë një 
be sim tar i përp lo të su ar, për të mar rë re zul ta tin e dës hi ru ar në 
kë të tej çim, ësh të kusht sho që ri mi me nje rë zit e mi rë dhe bes-
ni kë, do met hë në, t’i du ash ata dhe të bë hesh i afërt për ta.

Për kë të ars ye, kon cep ti “ra bi ta - lidh je” që shpreh lidh-
jen e brendsh me, esen ci ale, mes gjë ra ve, kë tu, konk re tisht, 
mes nxë në sit që i nënsht ro het edu ki mit mis tik dhe nje rëz ve të 
mi rë e bes ni kë të atij mje di si, me qël lim për ta mbaj tur gjal lë 
e të fres kët afër si në dhe das hu ri në ndaj tyre, ësh të kthyer në 
një prak ti kë të bë rë rre gull.

Du het men du ar se një nje ri që ndod het në rru gën e 
më ka tit e të së ke qes, mund të shpë to jë prej shu më humb je ve 
shpir të ro re, ndosh ta të pa zë ven dë su esh me, me anë të ndi ki-
me ve po zi ti ve të kë saj lidh je je. Kra has kë saj, me anë të be ga-
ti së së lidh jes ndje so re, mund të bë het i me ri tu ari i kus he di sa 
për fi ti me ve shpir të ro re!

Me anë të fu qi së së afër si së dhe das hu ri së, lidh ja ndje-
so re kri jon, në ndi ji met dhe ndjen jat, një vi jë shpir të ro re 
sub li me dhe mes in di vi du ali te te ve që ndod hen në dy ska-
jet e kë saj vi je, nis një mar rëd hë nie shpir të ro re një si mi dhe 
iden ti fi ki mi.

Në fund të kë tij pro ce si lidh je je, një si mi dhe iden ti fi ki mi, 
ai që do, pot hu aj asg jë so het në qe ni en e atij që do. Kë të si tu-
atë shpir të ro re të re ali zu ar ve tëm si re zul tat i një das hu rie 
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pa si onan te, po eti Mev la na Xhe la led din Ru mi (k.s.) e shpreh 
kë-sh tu:

“Lu mi që ar rin në det, mba ron së qe ni lu më. Ai tash më ësh të 
një pje së e de tit. Bu ka që ha më tre tet në tru pin to në du ke u bë rë 
pje së e tij. Ed he qe nia e një nje riu që do, hum bet në qe ni en e atij që 
do po me atë for cë që do!”

Në vazh dim, du ke e përshk ru ar gjend jen shpir të ro re pas 
kë tij pro ce si lidh je je, një si mi e iden ti fi ki mi, shpre het kësh tu:

“Erd hi pa si oni dhe më mbus hi të të rin si gja ku da ma rët. Më 
ho qi mua prej me je dhe ma mbus hi qe ni en me qe ni en e atij që dua. 
Mi ku ma mbus hi të rë tru pin dhe prej me je mbe ti ve tëm em ri im. 
Gjithç ka tje tër, ve tëm Ai!..”

Kjo ësh të ci lë sia e qu aj tur në mis ti kë “fe na fil’lah” dhe 
“be ka bil’lah”10. Ndër kaq, për të për pa ru ar kaq shu më në 
da-s hu ri në dhe afër si në me Zo tin, du het që zem ra të fi to jë 
një den jë si të til lë që të ke të mun dë si për ta për bal lu ar atë, 
gjë që mund të ar ri het me anë të prak ti ki me ve kon fi den ci ale 
nje rë zo re.

Hz. Ebu Bek ri (r.a.), në çdo ta kim të ri e në çdo bi se dë të 
re me Pro fe tin (s.a.s.) për je ton te një si tu atë të re vrul li dhe dall-
die ndje so re. Ed he kur i ndod hej pra në, në vend që das hu ria 
dhe mal li për të t’i qe të so hes hin, i shto hes hin. E, kësh tu, kur 
një di të ia vu ri pa ra Pro fe tit gjit hë pa su ri në du ke ia fa lur me 
gjit hë ze mër, mo ri, si përg jig je, fa len de ri me dhe komp li men te 
pro fe ti ke të ci lat, me gjit hë vle rën e lar të të tyre, nuk e kë na-
qën, sep se e vu në, qof të ed he në duk je, në po zi tën e “tjet rit”, 

10 Fenafil’lah: humbje në Zotin. Bekabil’lah: gjetje e pavdekësisë me 
Zotin.
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kur se ai e ndjen te ve ten të shkri rë në qe ni en e Pro fe tit, pran-
daj dhe, me dhimb je dhe drojt je, i tha:

“O i Dër gu ari i Al la hut! Mos val lë pa su ria, je ta dhe çdo 
gjë tje tër e im ja ja në veç prej te je?”

Një di të, kur dëg joi se Pro fe ti (s.a.s.) ish te së mu rë, ed he 
Hz. Ebu Bek ri, Bes ni ku, ra në shtrat i së mu rë.

Ish te ky një sim dhe iden ti fi kim mes tyre që Pro fe ti (s.a.s.) 
qe shpre hur kësh tu një di të:

“Ebu Bekr ësh të prej me je, ed he unë jam prej tij. Ebu Bekr ësh të 
vël lai im në kë të bo të dhe në je tën e pas me!” (Tir mid hi, Me na kib, 20)  

Ja, kësh tu, ata që i shtroj në zem rat pa ra miq ve të Zo tit me 
sin qe ri tet, nënsht rim dhe thjesh të si, shndër ro hen në vend- 
sh faq jen e bu ku ri ve që u drej to hen. Ash tu si hë na në qi ell që, 
meg jit hë se s’ka dri të ve të, fi ton ve ti dri tëd hë në se du ke e ref-
lek tu ar dri tën e mar rë nga di el li, nje rëz të til lë bë hen si kan di-
lë ndri çu es në na tën nje rë zo re të mbu lu ar nga er rë si ra!

Zo ti ynë! Dhu ro jua ed he zem ra ve to na bu ku ri të e bi se-
da ve mes Pro fe tit (s.a.s.) dhe sho kë ve të tij! Dhe na bash ko 
ne me bash kë si në e nje rëz ve të mi rë!

Amin, ash tu qof të! 

w
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SHPIR TI DHE KUR MI
(Mbre ti dhe skllav ja)

Nje riu i kri ju ar në mëny rë të përkr yer e bu ja re, në 
ndryshim nga frymo rët e tje rë, për bë het prej dy shpirt rash. I 
pa ri ësh të shpir ti ose fryma që ndod het në të gjit hë frymo rët 
dhe që merr fund së bash ku me kur min.

Në Kur’an thu het: “... dhe i fryva atij nga shpir ti im...” 
(el-Hixhr, 29) Ky ësh të shpir ti i dytë, shpir ti ci lë sor i dër gu ar 
nga Zo ti që bash ko het me kur min në një eta pë të cak tu ar të 
zhvi-l li mit të fe tu sit në mi tër. Ky shpirt ka ed he një emër tje-
tër: “shpir ti-mbret”. Dhe, më në fund, orig ji na e kur mit ësh të 
to ka.

Me që prir ja e çdo gjë je për t’u kthyer në orig ji nën e vet 
ësh të e natyrsh me dhe e bash kë lin dur, kur mi u përsh ta tet të 
mi ra ve të kri ju ara nga to ka, prir ja dhe dës hi ra e kur mit plo të-
so het dhe merr fund kur hyn në dhé. Ndër kaq, me që shpir ti 
ci lë sor vjen nga fryma hyjno re, ed he prir ja e tij ësh të e lar të 
dhe sub li me. Kësh tu, ed he je ta ësh të, te çdo nje ri, ske në e një 
luf te të për jetsh me mes shpir tit dhe kur mit. Re zul ta ti i luf tës 
mi dis prir je ve të lin du ra nga orig ji na e shpir tit dhe prir je ve 
të lin du ra nga orig ji na e kur mit si gu ron pi kën e sta bi li te tit 
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mes po zi tës më të ulët dhe po zi tës më të lar të të vle ra ve nje-
rë zo re.

Në ngjar jen e më posht me, po eti Xhe la led din Ru mi na e 
përshk ru an në mëny rë të fi gursh me luf tën për sun dim mes 
shpir tit dhe frymës.

Ish te një mbret i pa sur e fu qis hëm. Një di të, ai do li për 
gjah së bash ku me oborr ta rët. 

Në rru gë e si për, mbre ti ha si në një sklla ve të bu kur. Ajo 
ish te aq e bu kur, sa e pla go si në ze mër mbre tin du ke e bë rë 
për ve te në çast. Mbre ti i gju aj tur dhe i pla go sur ve të ndër-
sa kish te da lë për gjah, për t’u fres ku ar sa do pak nga zjar ri i 
da-s hu ri së ku kish te rë në, e bleu sklla ven du ke dhë në pa ra 
dhe dhu ra ta të shum ta, sep se, ash tu si zo gu që për pë li tet 
bren da në ka faz, ed he zem ra e mbre tit për pë li tej të rë mun-
dim bren da ka fa zit-kurm.

Pa si e bë ri të ve tën sklla ven, mbre ti pan de hu se e gje ti, 
më në fund, lum tu ri në! Por gë zi mi i tij nuk zgja ti shu më. 
Skllav ja u së mur nga një së mund je shu më e rën dë dhe ni si të 
do bë so hej çdo di të e më shu më du ke u shkri rë si qi ri. Erd hi 
ças ti që ajo të mos ngri hej më dot nga shtra ti. I mje rë dhe i 
dësh pë ru ar, mbre ti mblod hi të gjit hë mje kët e dëg ju ar dhe iu 
lut me lot e pë ru lë si du ke lë në mën ja në kër ke sat e po zi tës së 
tij të lar të:

“Je ta ime dhe e sklla ves ja në në du art tu aja!”

Ed he mje kët iu përg jig jën me kre na ri:

“Im zot! Se ci li prej nesh ësh të, në mje kë si, Je zu si i ko hës! 
Nuk ka së mund je që të mos gje jë shë rim në du art to na!”

Mje kët nuk tha në “në dash të Zo ti”! Dhe ky ego izëm i 
tur pë roi ata. Ba rë rat që për ga ti tën dhe ia dha në sklla ves së 
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së mu rë jo ve tëm që s’e  shë ru an atë, por e së mu rën ed he më 
keq! Skllav ja e gjo rë mbe ti koc kë e lë ku rë!

Mbre tin e mbërt heu dësh pë ri mi. Klith jet që i dil nin nga 
gjok si i për vë lu ar si shkre të ti rë, ia bë në fytin nyje-nyje.

Pa si pa do bë si në dhe pa af të si në e mje kë ve, mbre tit i er-d-
hën, më në fund, mend të në ko kë, shkoi me vrap në fal to re 
dhe ra në gjun jë me bal lin për to kë. Du ke e qul lur ven din me 
lot, ai iu përg jë rua Zo tit:

“Zo ti im! Ti i di të gjit ha dës hi rat e zem ra ve! Unë u ro bë-
ro va pas një sklla ve je! O shë ru esi i vër te të i lën ga ta ve, mos 
më kthe pra pë!”

Dhe u lut mbre ti, u lut, u lut...

Pa ra lut je ve të mbre tit të dësh pë ru ar si det i dall gë zu ar, 
ed he mës hi ra hyjno re ni si të fryhet si det i dall gë zu ar du ke 
bë rë që t’i pra no het lut ja. Zo ti ia bë ri të di tur me anë të frymë-
zi mit se do t’i dër gon te për mje kim një rin ndër rob të e Tij të 
mi rë e të vër te të, një ud hë zu es hyjnor.

Mbre ti vra poi i gë zu ar për në pal lat dhe vu ri re se mje ku-
esi kish te ard hur. Iu mo rën sytë nga dri ta që lës hon te pam ja e 
tij. Pa ra të ard hu rit, ed he dri ta e di el lit du kej e zbeh të. I shtan-
gur nga mah nit ja, mbre tit i du kej se kish te mbe tur pa ko kë e 
pa këm bë! Gjë ra të pand je ra ndon jë he rë më pa rë ndjeu dhe, 
në mëny rë të pa vull netsh me, i fo li kësh tu mi kut:

“Në të vër te të, unë dua jo atë sklla ven, por ty! Por në 
kë të bo të pu nët ndryshoj në. Ur të sia e Zo tit lind shka qe pas 
shka qesh!”

Dhe e për qa foi mi kun fytyrëd ri të me das hu ri dhe e fu ti 
në ze mër. Nga një ra anë ia puth te do rën e bal lin, nga ana tje-
tër men don te me ve te: “Mo re, po kë ta nje rëz ve u ja në ves hur sytë 
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që nuk e sho hin kë të të vër te të, që nuk e vë në re kë të hë në të ndritsh-
me?” I push tu ar nga një gë zim i pa përshk ru ar, men don te: “Ja 
se ç’the sar gje ta me du rim në  mje ri min ku ras hë!” Pas taj fo li me 
zë të lar të du ke iu drej tu ar mi kut:

“O ti, dhu ra ta e Zo tit tim! O ti, kup ti mi i gjal lë i ha dit hit 
“Du ri mi ësh të çe lë si i gë zi mit!” (Dej le mí, Mus ned, 3844) Mi rë se 
erd he! E kup to va se ç’mje ri me na bi en në ko kë pa ty! Ed he qi ejt e 
gje rë na vij në ngush të e ni sin të na shtrën goj në!”

Dhe e mo ri mbre ti mi kun për ta shpë në te skllav ja e 
së mu rë. 

Mi ku ish te një mjek shpir të ror, një mbret i shpirt ra ve. Ai 
kish te një men dim dhe zgju ar si pa ras hi ku ese të thel lë. Me 
anë të dri tës së Zo tit, ia vu ri di ag no zën sklla ves që në shi ki-
min e pa rë.

Skllav ja ish te një e së mu rë zem re. Ajo s’kish te asn jë 
së mund je në trup. Kur se zem rën e kish te të vra rë e të co pë-
tu ar!

Mje ku shpir të ror ia përshk roi me pak fja lë mbre tit gjend-
jen e sklla ves dhe, për ta bë rë sklla ven të flis te, i nxo ri jash të 
të gjit hë pra nish mit. 

Mje ku shpir të ror ni si t’i bën te pyet je të ndryshme të 
së mu rës du ke ndje kur kun dër vep ri min e saj. Kësh tu, kur 
mje ku për men di fja lën Sa mar kand, pul si i të së mu rës ni si 
të rra hë fort. Fytyra ni si he rë t’i sku qej e, he rë, t’i zverd hej. 
Pas taj, kur mje ku për men di fja lën arg jen dar, ajo u soll në atë 
mëny rë sa e zbu loi krej të sisht sek re tin e saj.
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Mje ku shpir të ror që e kup toi, tash më, si qënd ron te pu na, 
i kër koi mbre tit të çon te nje rëz për ta sjel lë aty arg jen da rin e 
Sa mar kan dit.

I pa af të për të kun dërsh tu ar, mbre ti e zba toi kër ke sën e 
mje kut. Dhe skllav ja që u bash kua, tash më me të das hu rin e 
saj, ni si të për mi rë so hej çdo di të e më shu më dhe shpejt iu 
rikth yen shën de ti, bu ku ria dhe hi jes hia e di kursh me. 

Ndër kaq, mje ku shpir të ror që kish te qël lim tje tër, fil loi të 
zba ton te pje sën e dytë të dety rës. 

Mje ku i bë ri arg jen da rit një sher bet shu më të for të. Ai 
e piu sher be tin dhe në çast ni si të tre tej në sy të sklla ves. 
Ar-    g jen da ri u do bë sua e u shëm tua. I do lën shes hit të gjit-
ha shë-m ti të!

Sa më shu më që të do bë so hej e të shëm to hej arg jen da ri, 
aq më shu më fto hej skllav ja prej tij gjer sa, më në fund, ai vdiq 
dhe u fut në dhé. Kur se skllav ja shpë toi nga pa si onet to kë so-
re, u çli rua nga vu ajt jet dhe u past rua.

Kjo ngjar je e tre gu ar në vep rën po eti ke “Mes ne vi” të 
po etit Xhe la led din Ru mi, nuk ësh të një ngjar je e vër te të das-
hu rie mes një mash kul li dhe fem re. 

Ash tu siç e sqa ron ed he ve të po eti që në krye, kjo ngjar je 
ësh të, në të vër te të, his to ria e hal lit to në!

Ky tre gim përm ban aven tu rën to në me një mi jë e një 
pro va e ur të si, të ni sur pa si Al la hu, Zo ti ynë, i fryu shpirt 
kur mit to në. E thë në ndryshe, ësh të tre gi mi i Mo isi ut dhe 
Fa ra onit bren da ve tes to në!

Ndar ja e shpir tit nga bo ta e tij shpir të ro re për t’u dër gu-
ar në kë të bo të dhe, pas taj, pas hyrjes së tij në një kurm për 
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një fa rë ko he dhe rikt hi mit në bo tën e vet pas një ma tu ri mi 
frymor në atë kurm ja në përshk ru ar në kë të tre gim për mes 
ngjar je ve të tij në mëny rë shu më kup timp lo te.

Kësh tu, mbre ti për të ci lin fli tet në tre gim, për fa që son 
shpir tin hyjnor të fryrë në kur min e nje ri ut.

Skllav ja ësh të sim bol i frymës, egos së nje ri ut dhe ar-    
g jen da ri pas të ci lit qe pa si onu ar ajo, sim bol i dës hi ra ve dhe 
in te re sa ve to kë so re, i tër heq je ve të për kohsh me e të vje të-
ru esh me.

Kur se mje ku shpir të ror ësh të mje ku hyjnor, do met hë-
në, pri jë si i përkr yer.

Si pas këty re sim bo le ve, his to ria e nje ri ut ësh të kësh tu:

Mbre ti ose shpir ti hyjnor i lar gu ar nga qe nia pra në Zo tit 
në pal la tin hyjnor, del për gjah shpir të ror, por, kur për bal let 
me sklla ven, pra, me kur min nje rë zor, je pet pas saj du ke e 
har ru ar pos tin dhe nde rin e vet. Ai e har ron ad hu ri min ndaj 
Zo tit që ësh të qël li mi i kri ji mit, bë het gjah apo vik ti më e egos 
dhe skllav i tij. Ai nis të bë jë gjithç ka që ka në do rë për t’ia 
plo të su ar kër ke sat egos dhe për ta kë na qur atë!

Ndër kaq, fryma apo ego ja nje rë zo re, për shkak të naty rës 
së vet, i mban sytë vazh di misht posh të, drejt gjë ra ve të ul ta 
du ke i pan de hur ato për lum tu ri. Das hu ria e saj për arg jen da-
rin shpreh das hu ri në për kër ke sat dhe dës hi rat to kë so re, për 
arin e arg jen din, shpreh ad hu ri min për to. Pran daj ajo nuk ia 
hedh sytë fa re shpir tit. Sa më shu më që të vra po jë shpir ti pas 
saj, aq më shu më lar go het ajo prej tij!

I dësh pë ru ar nga kjo, shpir ti kër kon ndih më nga mje kët. 
Por ata nuk bëj në dot gjë, sep se së mund ja ësh të shpir të ro re, 
pra, i së mu ri ka ne vo jë për një mjek shpir të ror.
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Pa si mje ku i jep arg jen da rit sher bet dhe ai, du ke u tre tur 
e shëm tu ar gjer sa vdes, bie nga sytë e sklla ves, mbre ti ose 
shpir ti hyjnor e kup ton të vër te tën dhe shpë ton nga sklla vë ria 
e saj, pra, nga sklla vë ria e frymës, egos. 

Nga ana tje tër, lidh ja dhe das hu ria pa si onan te mes sklla-
ves dhe arg jen da rit, për të ci lën fli tet në tre gim, shpreh pa si-
onet to kë so re të nje ri ut, të ci lat vjen një di të e mar rin fund 
ash tu si në tre gim. Po eti shpre het kësh tu:

“Das hu ria e vde kë ta rë ve nuk ësh të e për hersh me. Të vde ku-
rit nuk na kthe hen më pra pë. Kur se das hu ria e aty re që s’vde sin, 
mbe tet çdo çast më e fres kët dhe e hijsh me se gonxh ja! Më so je kë të 
dhe mos u kë naq me das hu ri të e për kohsh me, mos u deh e mos u 
humb pas tyre! Ti zgjidh das hu ri në e vër te të ku ka në gje tur lum tu-
ri pro fe tët, të ur tët! Das hu ria e atij që ësh të i pav deks hëm të bën ty 
ta da-s hu rosh të das hu rin e vër te të! Das hu ria e për kohsh me që zë 
ven din e das hu ri së së vër te të, mbe tet e ku fi zu ar kur nuk ka ndon jë 
shkal lë për t’u ngji tur zem ra te das hu ria ndaj Zo tit. Ai, zem ra e të 
ci lit ngec pas Lej la së, nuk mun det të ar ri jë te Zo ti, për rrjed ho jë, 
nuk mund të gje jë qe të si!”

Sa ha bet, sho kët e Pro fe tit (s.a.s.), qe në lid hur dhe shtë në 
fort pas tij ve tëm pa si i pa tën ka përc yer të gjit ha dës hi rat e 
kë saj bo te, dhe, çdo dës hi re të tij i qe në përg jig jur me gjit hë 
ze mër:

“Në në e ba bë t’u bëfs hin kur ban, o i Dër gu ari i Al la-
hut!” 

Shfaq ja më e bu kur e das hu ri së për Pro fe tin që qe bë rë 
tru all për kë të nënsht rim dhe sak ri fi kim, ësh të Hz. Ebu Bekr 
Bes ni ku (r.a.). Aq e thel lë ish te das hu ria e tij për Pro fe tin, sa, 
ed he kur ndod hej pra në tij, Hz. Ebu Bek ri dig jej nga mal li 
për të!
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Shpir ti i nje ri ut sa do afër të je të me tru pin për sa u për ket 
vep ri me ve, ësh të krejt i ndryshëm për sa i për ket struk tu rës 
së vet. Me struk tu rë të pandrys hu esh me, ai ësh të i pav deks-
hëm dhe i për hers hëm. Kur se kur mi, nga ças ti kur kri jo het e 
gjer sa të bë het dhé, ka lon nga një gjend je në tjet rën. Ndodh 
kësh tu sep se shpir ti vjen nga një po zi të e lar të, kur se kur mi 
for mo het nga një bo të e vdeksh me.

Po eti Ju nus Em re shpre het kësh tu:

“Në se vdes, kur mi vdes, shpir ti s’ësh të i til lë që vdes!..”

I Dër gu ari i Al la hut (s.a.s.) ka thë në:

كَ سِ لَ نَفْ ْتَ عَ نَ َثْ ا ا مَ َنْتَ كَ ْكَ ا لَ صِ ثَنَاءً عَ الَ اُحْ
“O Zot! Jam i pa af të për të të njo hur Ty me një in tu itë të 

den jë për Ty dhe për të të lav dë ru ar e mad hë ru ar Ty ash tu siç 
du het! Ti je siç e ke përshk ru ar ve të in di vi du ali te tin tënd!..” 
(Ga za liu, Ih jau Ulu mid din, II, 719)  

Shpë ti mi nga do ra e frymës, egos, i ngjet zo gut që del 
nga ka fa zi në li ri. Atë he rë për shpir tin ja në ha pur dyert e 
lar ta të qi ej ve! Në Kur’an thu het:

ِ كَ لُ ْ َ الت ِل مْ ا كُ ْدِ وا بِاَ لْقُ الَ تُ وَ
“... dhe mos e hidh ni në rre zik ve ten me do rën tu aj!..” 

(el-Ba ka ra, 195)

Kë të ajet, ko men tu esit e Kur’anit e ka në ko men tu ar në 
mëny rë sin ji fi ka ti ve kësh tu: Kë tu i bë het thirr je shpir tit i ci li 
ndod het në po zi tën e mbre tit në struk tu rën e nje ri ut, të mos e 
shka tër ro jë ve ten du ke rë në rob në du art e sklla ves së bu kur 
ego që ecën në rru gën e gjë ra ve të ul ta...
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Për të mos rë në në një gjend je të til lë, Pro fe ti kës hil lon:

“Në kë të bo të, bë hu si një i vet mu ar, si një ud hë tar!” (Bu ha ri, 
Ri kak, 3; Tir mid hi, 2333).

Ib ni Ome ri (r.a.) që përc jell kë të ha dith, tho të: 

“Kur të bë het mbrëm je, mos e prit mëng je sin! Pra, kur 
të jesh du ke ecur në rru gën e për je të si së, mos nda lo du ke 
thë në: “U err. Pa të shplod hem pak dhe, kur të gdhi het, 
ni sem pra pë për rru gë!” Ti je një ud hë tar që ke pa ra një 
rru gë të gja të. Ti nuk ke ko hë për të hum bur. Pra, mos u 
lës ho e mos qënd ro!

Pas taj, kur të gdhi het, mos e prit mbrëm jen! Pra, mos 
men do se ke pa ra ri ni në dhe një ko hë të gja të që, gjith se si, 
të mjaf ton për të shku ar, mos ia lër pu nën për ta ci së! Men do 
se vdek ja mund të të ka pë shu më më pa rë dhe si pas kë tij 
men di mi vep ro!

Dhe, kur të jesh i shën dets hëm, merr ma sa për ko hën 
kur mund të së mu resh, kur se për vdek jen për ga ti tu gja të 
gjit hë je tës!” (Ri ja zu’s-Sa li hin, III, 437-438)  

Mbre ti i të di tur ve të shpir tit, Hz. Hyda ji i pa ra laj më ron 
kësh tu nje rë zit për të mos e hum bur lum tu ri në e për jetsh-
me:

Trën da fil i çe lur në kopsh tin e për je të si së ndër sa qe,
Në fo le në tën de të më parsh me bil bil ndër sa qe,

Pa te mi rë si në të vish në kë të bo tën tje tër;
Kthe hesh një di të në fo le në e vje tër...

Kjo bo të, një ilu zi oni, një ëndr re i ngjan,
Je ta nje rë zo re në të, si uji rrjedh e shkon;
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Pra, kuj des, ilu zi onit s’ke pse i be son,
Mos u mbësh tet te era që fryn, te uji që rrjedh e shkon!..

Nuk ka dyshim se nje rë zit që men doj në ve tëm për kur-
min, e ka në shku ar kot je tën! Kur se nje rë zit pa ras hi ku es që 
men doj në për shpir tin, ja në ni sur drejt së vër te tës!

Kur tep ro het, ush qi mi i kur mit bë het i dëms hëm, kur se 
ush qimi i shpir tit, sa më i shum të që të jetë, aq më i dobis hëm 
bëhet!

Ed he kur mi duhet mbroj tur sep se ësh të kal lëpi i shpir tit, 
ndër kaq, nuk duhet treguar kuj des më shumë se ç’ësh të e 
nevojsh me. Sep se esen cial ësh të shpir ti!

Imam Gazaliu e për cak ton kësh tu masën e mar rëd hënie-
ve shpirt-kurm:

“Shpir ti ësh të si një kalorës, kur se kur mi, si një kalë. Kalorësi 
duhet të jetë i af të, kur se kali, i shën dos hë e i for të. Kalorësi i af të e 
çon kalin nga të dojë. Kali që mban mbi vete një kalorës të paaf të, 
vjen një çast që prapësohet e rrokul liset në greminë bash kë me të!”

O Zot! Mos na bëj ne, bren da këtij kafazi-kurm, të 
je-pemi pas dës hirave dhe pasioneve të kur mit! Duke na 
e mbroj tur bukurinë dhe delikatesën e shpir tit, na orien to 
drejt selisë së takimit me Ty!

Amin!..

w
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Qël li mi krye sor i mis ti kës is la me11 ësh të që, du ke e 
sto li sur nje ri un e za kons hëm me sin qe ri tet dhe prin ci pi ali tet 
be si mor12, t’i ja pë atij for mën e për so sur. Sep se nje riu ka ard-
hur në kë të gjit hë si të pa ji sur me rryma fu qie dhe të fsheh ta 
hyj-no re që do ta bë nin të bash ko hej me Zo tin e vet, për t’u 
për ga ti tur për bo tën e për je të si së dhe, mbësh te tur mbi kë të 
ur të si, ësh të kush të zu ar me pro va të ndryshme. Ndër kaq, për 
t’i me ri tu ar dhun ti të e për ga ti tu ra për të në bo tën e për jetsh-
me, nje riu ësh të i dety ru ar t’i fi to jë pro vat du ke ar ri tur të ke të 
një ze mër të pas tër.

Esh të për kë të ars ye që, në çësht jen ka uza le të be si mit 
dhe virty tit, nje rë zit ka lo hen në për mij ra eta pa plot vu ajt je, 
bren ga, ankt he e dhimb je. Kësh tu, në rru gën e së Vër te tës, 
bes ni kët e ka uzës hyjno re me per ver sët di fe ren co hen nga një-
ri-tjet ri. Pran daj, ve tëm be si mi ësh të i pam jaf tu es hëm. Esh të 
e do mos dosh me që, du ke e zbu ku ru ar be si min me ak tin e 

11 Në orig ji nal: ta sav vuf.
12 Në orig ji nal: ih las.
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mi rë, të ar ri het një ni vel i lar të që do të ja pë mun dë si për t’i 
ka lu ar me suk ses pro vat hyjno re.

Al la hu i Lar të tho të kësh tu në Kur’an:

ونَ  تَنُ فْ ُ مْ الَ  ُ وا امَنا وَ ولُ َقُ َنْ  وا ا تْرَكُ ُ َنْ  بَ الناسُ ا سِ َحَ الم ا
وا  قُ دَ نَ صَ لَمَن اهللاُ الذِ َعْ مْ فَلَ ِ لِ نَ مِنْ قَبْ َقَدْ فَتَنا الذِ ل وَ

نَ  بِ اذِ لَمَن الْكَ َعْ َ ل وَ
“Elif. Lam. Mim. A mos val lë nje rë zit pan de hin se do të 

li hen ve tëm me thë ni en “be su am”, pa u vë në në pro vë?”

Me shpreh jen si më posh të, bë het e qar të se be si mi me 
pro vën ja në pot hu aj të ndërt hu rur me një ri-tjet rin:

“Ne i vu më në pro vë ed he pa ra ard hë sit e tyre. Si gu-
risht, Al la hu e di se kush ja në bes ni kët (e çësht jes së be si mit 
dhe fe së) dhe kush ja në gën jesh ta rët!” (el-An ke but: 1-3)

Si pas kë saj, be si mi ësh të një fa vor dhe pro va, eta lo ni i tij, 
kur se mbrojt ja e be si mit me anë të du ri mit dhe nënsht ri mit 
që kër ko het nga nje riu, ësh të kun dërv le ra e be si mit. E thë në 
ndryshe, me anë të pro va ve të cak tu ara për nje rë zit – si pas 
mun dë si ve për bal lu ese të tyre – me qël lim që t’i bë jë ata 
ta kup toj në vle rën dhe lar të si në sub li me të fa vo rit që u ka 
dhë në, Zo ti pot hu aj se kër kon prej tyre një kun dërv le rë. Po hi-
mi i aje tit të më posh tëm ësh të një shfaq je e kë saj të vër te te:

َ ن مُ الْجَ ُ َ مْ بِاَن ل ُ َ ال وَ َمْ ا مْ وَ ُ سَ َنْفُ نَ ا نِ مِ ؤْ تَرَى مِنَ الْمُ اِن اهللاَ اشْ
“Al la hu ka ble rë nga be sim ta rët pa su ri në dhe je tën e 

tyre me xhen net...” (et-Tev be: 111)

Për rrjed ho jë, sak ri fi ki mi me gjit hë dës hi rë në rru gën e 
Zo tit i kun dërv le ra ve të kër ku ara prej Tij (mall, pa su ri, je të, 
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etj.) me qël lim për të fi tu ar pël qi min hyjnor, ësh të pre tekst i 
për sos jes së be si mit. Esh të jash të çdo dyshi mi se pa si onet dhe 
vu ajt jet që heq be sim ta ri në kë të bo të pro ve ja në kun dërv le ra 
që i pa gu an ai fi ti mit në bo tën e ring jall jes.

Nga ana tje tër, dhu na e usht ru ar nga mos be sim ta rët e 
dhë në pas am bic je ve të kë saj bo te mbi ata që për pi qen të je toj-
në si pas Kur’anit dhe fe së, ësh të për ta kun dërv le ra per se ku-
tu ese e një ndësh ki mit skë ter ror të mbus hur plot ankth dhe 
fat ke që si. Sep se ata e me ri toj në ndësh ki min nga dy drej ti me: 
e pa ra se nuk be soj në dhe e dyta, se usht roj në dhu në dhe 
pa-d rej të si mbi be sim ta rët.

Në ko hë të til la të vësh ti ra, ar rit ja e sin qe ri te tit dhe prin-
ci pi ali te tit në be sim du ke bë rë ad hu ri me dhe du ke kryer 
pu në të mi ra si dhe hyrja në uni ver sin shpir të ror të të Dër gu-
arit të Al la hut (s.a.s.), ja në të do mos dosh me.

Ç’ësh të pu na e mi rë ose, ndryshe, ak ti i mi rë?13 Esh të të 
be sosh, të kryesh ad hu ri me, të shfa qësh një mo ral të lar të 
dhe të për ve të sosh e zba tosh pa ri me je të so re të drej ta në 
për puth je me be si min, ad hu ri met dhe mo ra lin e lar të, du ke 
i re ali zu ar të gjit ha kë to për pël qim të Al la hut dhe kë na që si 
të Pro fe tit du ke mos mar rë pa rasysh kush tet që do të du het 
të për ba-l losh dhe çmi min që do të du het të pa gu ash për 
kë të. Mis ti kët e ka në për ku fi zu ar ak tin e mi rë si res pekt ndaj 
Kri ju esit14 dhe dhembs hu ri ndaj kri je sa ve15 të Tij. Re ali zi mi i 
kë saj ve ça në risht në ko hë të vësh ti ra për sa i për ket fe së dhe 
be si mit ësh të do mos dosh më ri e mës hi rës dhe dri tës hyjno re. 
Në Kur’an thu het:

13 Në orig ji nal: amel-i sa lih.
14 Në orig ji nal: tad him li-em ril lah.
15 Në orig ji nal: shef kat li-hall kil’lah.
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“... (O be sim ta rë!) Po qe se tre go ni du rim dhe qënd re së 
(për ta je tu ar fe në e Al la hut du ke i ka përc yer vësh ti rë si të e 
shqe të si met), masht ri met dhe kurt het e tyre (e ar miq ve të 
Is la mit) kur rë nuk do t’ju dëm toj në ju ve, sep se Al la hu i ka 
nën vëzh gim bë mat e tyre!” (Al-i Im ran: 120)   

Po të shi het his to ria is la me, vi het re se, në sa jë të ndih-
mës së Al la hut, mus li ma nët ka në ar ri tur suk se se të mëd ha 
me for ca shu më të vog la. Bed ri, Mu te ja, dal ja në Span jë e 
Ta rik bin Zi ja dit, etj. ja në ve tëm di sa shem buj të kë saj të vër-
te te. Nga ana tje tër, ed he shte ti i shkëlq yer os man që e vu ri 
nënshk ri min me em rin hyjnor në të ka tër anët e bo tës, me 
ka tër qind ka lo rës ësh të the me lu ar!

Dhe kjo tre gon se mus li ma nët bë hen të suk sess hëm me 
aq sa ja në të sin qer të dhe prin ci pi alë në be sim. Kur ja në të 
sin qer të e prin ci pi alë, bë hen një fu qi e pam posh tur dhe, kur 
e hum bin sin qe ri te tin dhe prin ci pi ali te tin në be sim, e hum bin 
ed he fu qi në. Në lidh je me kë të, Al la hu i Lar të urd hë ron:

ا الذِى نْ ذَ مْ فَمَ لْكُ ذُ َخْ اِنْ  مْ وَ الِبَ لَكُ مُ اهللاُ فَالَ غَ رْ كُ َنْصُ ِنْ  ا
ونَ  نُ مِ ؤْ َتَوَكلِ الْمُ لَ اهللاِ فَلْ عَ هِ وَ دِ مْ مِنْ بَعْ كُ رُ َنْصُ  

“(O be sim ta rë! Mba hu ni ju në rru gën e Zo tit pas sin qe-
ri te tit, du ri mit dhe de vo ci onit!) Po ju ndih moi Al la hu, s’ka 
kush që mund t’ju mun dë... (Kur rë mos u nda ni nga rru ga 
e Tij du ke u sjel lur me in di fe ren ti zëm dhe in jo ran cë dhe mos 
bë ni lës hi me në fe, sep se) po ju la Al la hu përmbys, kush 
mund t’ju ndih mo jë ju pas taj? Pran daj mus li ma nët du het 
t’i be soj në dhe do rë zo hen ve tëm Al la hut!” (Al-i Im ran: 160)

Shkurt, ec ja në rru gën e Al la hut dhe të Dër gu arit të Tij 
pa va rë sisht nga të gjit ha vësh ti rë si të dhe pen ge sat, ësh të tre-
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gu es i be si mit të mus li ma nit. Dhe çdo mus li man du het t’ia 
pa gu ajë Zo tit kun dërv le rën e dhun ti së së be si mit. Për ata që e 
pa gu aj në kë të kun dërv le rë, në Kur’an ësh të për do rur shpreh-
ja “ata që i ja pin borxh Al la hut” dhe ësh të po hu ar se Zo ti do 
t’ua shpërb le jë kë të me të te përt:

رَةً ثِ عَافًا كَ َضْ ُ ا َ ُ ل فَ اعِ ُضَ نًا فَ سَ ا حَ ضً رِضُ اهللاَ قَرْ قْ ا الذِى ُ مَنْ ذَ
“Kush ësh të ai që i jep Al la hut një borxh të mi rë dhe, 

pas taj, Al la hu t’ia pa gu ajë atij me të te përt?..” (el-Ba ka ra: 245)

Pran daj, ësh të e pa mun dur të kër ko het diç ka pa e pa gu ar 
kun dërv le rën e saj. Në Kur’an thu het:

“(O be sim ta rë!) A mos pan de hët ju se do të hyni në 
xhen net pa ju rë në mbi krye ato që u pa tën rë në pa ra ar-
dhës ve tu aj? Aq shu më pa tën vu aj tur ata nga var fë ria dhe 
shqe të si met, aq shu më qe në tron di tur, sa, më në fund, pro-
fe tët dhe be sim ta rët rreth tyre pa tën thë në: “Kur do të vi jë 
ndih ma e Al la hut?” Di je ni se ndih ma e Al la hut ësh të e 
afërt!” (el-Ba ka ra: 214)   

Në një ha dith, Pro fe ti po ro sit kësh tu:

“Be sim ta rët dhe be sim ta ret vi hen në pro vë në vet ve te, në fë mi-
jët dhe në pa su ri në e tyre, gjer sa të ta ko hen me Al la hun të pas tër e 
pa  më ka te...” (Tir mid hi, Zuhd, 57)

Kjo do të tho të se ur të sia e pro va ve pa ra të ci la ve vi het 
nje riu, ja në jo ve tëm për t’i dal lu ar bes ni kët dhe per ver sët nga 
një ri-tjet ri, por, në të njëj tën ko hë, për ta past ru ar nje ri un nga 
pa pas tër ti të e më ka te ve.

Esh të për kë të ars ye që dhu na dhe pad rej të si të e usht ru-
ara mbi be sim ta rët, ed he në u duks hin si per se ku tim mbi ta, 
ja në fa vor. Mbi kë të ide ngri het po ro sia:
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“Sa të vu ash, aq për fi ton!”

Çdo gjë ka çmi min e saj. Esh të e pa mun dur të bë hesh 
zo të ru es pa u bë rë i nënsht ru ar, të zo të rosh diç ka pa hum bur 
diç ka tje tër!

Pa ra mre kul li së së pro fe tit Mu sa, mag jis ta rët e fa ra onit 
tha në:

“I be su am Zo tit të bo të ve, Zo tit të Mu sa it dhe Ha ru nit!”

Dhe ra në me bal lin në to kë si shen jë nde ri mi ndaj Zo tit. 
Ndër sa fa ra oni ko kët ras hë u nxeh dhe u thir ri si kur të don te 
të sun don te ed he mbi ndërg jeg jet:

“I be su at pa ju dhë në le je unë, ë? Do t’jua pres këm bë e 
du ar kit hi dhe do t’ju var në li tar!”

Por, të ek zal tu ar nga be si mi, mag jis ta rët iu përg jig jën:

“E keq ja jo te s’na prek ne! Dë mi që mund të na shkak-
tosh ti, ësh të i kë saj bo te, kur se lum tu ria e je tës tje tër ësh të e 
për jetsh me!”

Dhe iu përgj gë ru an Zo tit kësh tu:

نَ لِمِ سْ فنَا مُ تَوَ بْرًا وَ نَا صَ ْ لَ رِغْ عَ َفْ رَبنَا أ
“... Zo ti ynë, na jep du rim dhe na e merr je tën si mus li-

ma në!” (el-Araf: 126)

Mag jis ta rët e pa gu an be si min me këm bët dhe du art e 
pre ra dhe u bash ku an me Zo tin si dësh mo rë!

Në pe ri ud hat e pa ra të krish te riz mit, ro ma kët dhe gre-
kët pa ga në bash kë me id huj ta rët e tje rë i nxirr nin be sim ta rët 
krish te rë në cir qe që t’i co pë to nin kafs hët. 
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Ed he mus li ma nët e pa rë, gja të 13 vi te ve të pe ri ud hës 
me ka se të zhvil li mit të Is la mit, e pa gu an rën dë be si min e tyre 
dhe ve tëm kur emig ru an në Me di ne fil lu an të bëj në një je të 
më të qe të.

His to ria e mo hi mit, he re zi së, pad rej të si së dhe dhu nës 
ësh të e mbus hur plot me shem buj të tmerrs hëm të shpa gi mit 
hyjnor. Gjit hash tu, ngjar jet ti pi ke të du ku ra si fe no me ne naty-
ro re ja në, në fakt, jo du ku ri spon ta ne, por të lid hu ra me kup-
ti me dhe ur të si të shum ta. Fat ke që si të naty ro re vër te to hen si 
rrjed ho ja të rre gull si së hyjno re. Zo ti nuk ësh të i pad rej të dhe 
mi zor, por ësh të një e vër te të se kë to fat ke që si shfa qen kur 
nje rë zit e me ri toj në ndësh ki min. Zo ti e bën të di tur kë të të 
vër te të në Kur’an kësh tu:

مْ كُ ْدِ َ بَتْ ا سَ ا كَ ٍ فَبِمَ َ ب صِ مْ مِنْ مُ ابَكُ َصَ مَا ا وَ
“Ndon jë fat ke që si që mund t’ju bje rë mbi krye, në fakt 

e ke ni për ga ti tur ve të me du art tu aja!..” (esh-Shu ra: 30)

Pra, ata që u kun dër vi hen rre gull si së hyjno re dhe pa ri-
me ve të shenj ta, nuk mund t’i shman gen zba ti mit të hid hur 
të shpa gi mit hyjnor!

Bren da të gjit ha ndod hi ve fi zi ke përm ba hen në mëny rë 
të pa duksh me një mi jë e një të fsheh ta që u tre go hen pro fe të-
ve dhe nje rëz ve të zem rës. Di sa nga dek la ra tat kur’ano re mbi 
kë të çësht je ja në si vi jon:

“Sa e sa po puj të për këd he lur nga mi rë qe nia i shka të-
rru am Ne! Ja gër mad hat e lë na prej tyre, një pje së shu më e 
vo gël e të ci la ve ja në ri ba nu ar për së ri. Ne u bë më tras hë-
gim ta rët e aty re (të gjit ha ve)!” (el-Ka sas: 58)

“... Ja, pra, shih, si qen ka fun di i mi zo rë ve!” (el-Ka sas: 40)
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“Shu më bre za të fu qis hëm pa ra tyre i shka tër ru am; ata 
bë në stre hi me dhe kër ku an vri më për t’u fu tur, por a shpë-
tu an? Pa dyshim, në kë të ka më si me për ata që ka në ndje-
n ja ose du an t’ua vë në ves hin!” (Kaf: 36-37)

“Pas taj pas tyre sol lëm bre za të tje rë...” (el-Mu mi nun: 42)

“Shu më vend ba ni me po pujsh mi zo rë i rrë nu am dhe, 
pas tyre sol lëm shu më po puj të tje rë...” (el-En bi ja: 11)

“... Pa dyshim, ndësh ki mi i Tij ësh të shu më i dhimb-
shëm, shu më i vësh ti rë!” (Hud: 102)

“Me të vër te të, shu më prej ven de ve për reth jush i shka-
tër ru am... Dhe i për së ri tëm pro vat di sa he rë se ndosh ta 
kup toj në!..” (el-Ah kaf: 27)

“Me të vër te të, Ne i shka tër ru am të ngjash mit me ju! A 
nuk ka kush që të men do jë dhe të mar rë më sim?” (el-Ka mer: 
51)   

Zo ti ynë ësh të zo të ru esi i një fu qie per se ku tu ese që e 
ka shndër ru ar zjar rin e Nem ru dit në trën da fi lish te me anë 
të be si mit të Ib ra hi mit, që e ka përmby sur mbre të ri min e 
fa ra onit me anë të shko pit të Mu sa it, që e ka bë rë usht ri në e 
Eb re he së i ci li ësh të ngri tur ta shka tër ro jë Qa ben, si një arë të 
lash tash të shke lur e të co pë tu ar me anë të zogj ve të veg jël që 
ka në lë-s hu ar mbi ta gu rë prej arg ji le të ngur të su ar, që i ka 
ha pur pro fe tit Mu ham med (s.a.s.) ho ri zon tet e fi to re ve du ke 
e për for cu ar me ush ta rë të pa duks hëm në traj tën e eng jëj ve, 
erës dhe fri kës!

Pran daj, çdo kun dërsh tu es që ngre fla mur kun dër be si-
mit dhe Is la mit, ësh të i dë nu ar të shka tër ro het nën kthet rat e 
tmerrsh me të per se ku ti mit hyjnor!
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Zo ti urd hë ron në Kur’an:

ونَ ُ قَ َفْ نَ الَ  نَافِقِ ن الْمُ لَكِ ضِ وَ َرْ االْ اتِ وَ وَ زَائِنُ السمَ ِ خَ وَ هللاِ
“... The sa ret e qi el lit e të to kës ja në të Al la hut, por 

hi pok ri tët nuk e kup toj në kë të!” (el-Mu na fi kun: 7)

Nuk du het har ru ar se nje riu ësh të i kush të zu ar me lig jet 
e je tës dhe vdek jes. Ç’mar rë zi dhe ç’dis fa të e tmerrsh me ësh të 
të mos e mbrosh dot be si min për shkak të in di fe ren ti zi mit 
ndaj Al la hut du ke e nënv lef të su ar atë (be si min) ndaj po zi ta-
ve ma te ri ale pra pë sep ra pë të dhë na nga Al la hu i ci li jep je tën 
dhe vdek jen!

Te nje riu, pa jis jet ma te ri ale-shpir të ro re si sytë, ves hët, 
du art, këm bët, fja la, ve të di ja dhe ndërg jegj ja, të ci lat i ja në 
dhë në nje ri ut pa ra së gjit hash mbësh te tur mbi qël li min fi nal 
të kri ji mit, do met hë në, për ta bë rë nje ri un të me ri tu ar të së 
vër te tës hyjno re, ja në fa vo re të lar ta të Zo tit. Sytë ja në dhë në 
për të pa rë përshnd rit jet ob jek ti ve të së vër te tës; ves hët, për 
të dëg ju ar zë rat ori en tu ese hyjno re; du art, për të bë rë mi rë; 
këm bët, për kryer shër bi me të do bish me; fja lët, për të shpre-
hur rrjed hat ndje so re dhe kë naq jen e zem rës me për mend jen 
e Zo tit du ke kën du ar fja lët hyjno re; ve të di ja, për të rro kur 
rrjed hat e fu qi së hyjno re në bo tën e jasht me; ndërg jegj ja, për 
të përmb led hur përshnd rit jet e shenj ta dhe ta ki met shpir të ro-
re në bo tën e brendsh me.

Du het di tur se prish ja e fis ni kë ri së së kri ji mit, ndryshi mi 
i asaj që ka kri ju ar Al la hu ja në të pa mun dur. Sa do që të bë hen 
përp jek je për ta për ha pur mo hi min me anë të for cës apo 
shtrën ge sës së for ma ve të ndryshme, zhvil li mi dhe fi li zi mi 
i rrën jë ve sub li me të ngu lu ra në thel lë si të e ndërg jeg jes dhe 
frymës be si mo re nuk mund të pen go het. Ne vo ja e nje ri ut për 
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t’iu af ru ar Zo tit të vet, nuk mund të nda lo het. Kë to gë zi me 
sub li me të kri ji mit nuk mund të pa ran da lo hen. Sep se fu qia 
hyjno re e ka për cak tu ar ne vo jën për të be su ar dhe af ri min te 
Zo ti si sun ne tul lah, za kon hyjnor.

نَ افِرِ مِ الْكَ لَ الْقَوْ نَا عَ رْ انْصُ امَنَا وَ دَ َقْ ثَبتْ ا بْرًا وَ نَا صَ ْ لَ رِغْ عَ َفْ رَبنَا ا
“... Zo ti ynë! Na jep du rim, na i for co këm bët (në be si-

min me sin qe ri tet dhe prin ci pi ali tet) dhe na ndih mo kun dër 
mo hu es ve!” (el-Ba ka ra: 250)

ِ َامَ مَ الْقِ َوْ زِنَا  خْ الَ تُ لِكَ وَ سُ لَ رُ تَنَا عَ دْ عَ اتِنَا مَا وَ رَبنَا وَ
“Zo ti ynë! Dhu ro na ed he ne ve atë që u ke prem tu ar 

pro fe të ve dhe, në di tën e ki ame tit, mos na tur pë ro e mos na 
shka tër ro!” (Al-i Im ran: 194)

Amin, ash tu qof të!

w
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SIN QE RI TE TI NDAJ AL LA HUT16

Imam Kus hej riu tre gon:

Një nje ri i mi rë pa në ën dërr Amr bin Lej sin e vde kur, ish 
he ro in dhe sov ra nin e Ho ra sa nit, dhe bë ri një bi se dë me të.

“Si të traj toi Al la hu ty?” – E pye ti nje riu i mi rë Lej sin.

“Al la hu më fa li!” – Iu përg jigj Lej si.

“Ç’bë re ti që të fa li Al la hu? Ç’pu në bë re sa is he gjal lë që 
me ri to ve fal jen e Al la hut?” – E pye ti nje riu i mi rë Lej sin.

Lej si iu përg jigj kësh tu: “Një di të kis ha da lë në një vend 
të lar të. Prej at je u hod ha një vësht rim ush ta rë ve të mi dhe, 
du ke më tër he qur vë mend jen num ri i madh dhe shkël qi mi i 
tyre, dës hi ro va kësh tu: “Eh, si kur të kis ha je tu ar atë he rë e të 
kis ha mar rë pje së me kë të usht ri në ti me në luf të rat e Pro fe-
tit e të kis ha qe në një nga ata fat mi rët që pa tën dhë në je tën 
për të!” Ja, pra, për kë të qël li min dhe sin qe ri te tin e dës hi rës 
si me më traj toi Al la hu me mës hi rë, m’i fa li më ka tet dhe më 
shpërb leu me dhun ti të e Tij të pa fund me!”

16 Në orig ji nal: ih las.
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Kjo ngjar je ësh të një shem bull i bu kur që tre gon se sa i 
rën dë sis hëm ësh të sin qe ri te ti për be sim ta rin. Kësh tu, si re zul-
tat i sin qe ri te tit të tij, nje riu bë het i me ri tu ari i shu më e shu më 
fa vo re ve ed he prej një pu ne të pakr yer. Pro fe ti (s.a.s.) po ro sit:

ِ لِ مَ رٌ مِنْ عَ ْ مِنِ خَ ؤْ ُ الْمُ نِ
“Qël li mi (syni mi dhe sin qe ri te ti be si mor) i be sim ta rit ësh të më 

i do bis hëm se ak ti i tij!” (Su ju ti, Xha miu’s-Sa gir, II, 194)

Sep se syni mi dhe sin qe ri te ti be si mor ja në ak te të zem rës. 
Në kënd vësht ri min e Is la mit, vle ra e ak te ve ësh të eku iva len te 
me qël li min dhe sin qe ri te tin që bë hen shkak për re ali zi min e 
tyre. Kësh tu, konk lu zi oni (vle rë si mi ju ri di ko-fe tar) mbi një 
akt mbësh te tet mbi syni min që vë per so ni me atë akt. Ha di-
thi pro fe tik mbi kë të çësht je tho të kësh tu:

اتِ  الُ بِالن مَ َعْ ا االْ ِنمَ ا
“Ak tet va ren (dhe vle rë so hen) nga qël li met...” (Bu ha ri, Iman, 41; 

Mus lim, Ima re, 155)   

Ni sur nga kjo, pa ri misht, të gjit ha ak tet apo pu nët e mi ra, 
du ke fil lu ar me ad hu ri met, du hen kryer du ke vë në si synim 
pël qi min e Al la hut, gjë që ësh të e mun dur me anë të sin qe-
ri te tit be si mor, ih las. Ih la si ose prin ci pi ali te ti dhe sin qe ri te ti 
be si mor ësh të kryer ja e ak te ve du ke pa tur si synim ve tëm pël-
qi min hyjnor pa lës hu ar mbi to hi jen e syni me ve dhe qël li me-
ve ve ti ake, ma te ri ale e ego is ti ke. Siç ësh të shpir ti për tru pin, 
ësh të dhe prin ci pi ali te ti dhe sin qe ri te ti be si mor për ak tin. 
Ak ti pa prin ci pi ali tet dhe sin qe ri tet be si mor ësh të thjesht një 
lodh je e ko të e man gët në thelb.
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Sin qe ri te ti (prin ci pi ali te ti dhe sin qe ri te ti) be si mor ësh të, 
në syni min për t’iu af ru ar Zo tit, mbrojt ja e zem rës nga çdo 
lloj in te re si ma te ri al e tem po ral. 

Kur se fryti i sin qe ri te tit ësh të mi rë sia.17Mi rë sia ësh të adhu-
ri mi dhe sjell ja e nje ri ut si kur të ndod hej pa ra Zo tit, ësh të 
ndjen ja e të qe nit në çdo çast nën vëzh gi min hyjnor.

Sin qe ri te ti i jep mun dë si nje ri ut të me ri to jë pël qi min hyj-
nor që ësh të do bia dhe mba rë sia më e mad he. Ajo çka kër kon 
Al la hu nga ak tet e kri je sa ve ësh të sin qe ri te ti, ori en ti mi i tyre 
kah pël qi mi i Tij. Në Kur’an urd hë ro het:

“(O i Dër gu ar!) Pa dyshim, Ne ta zbri tëm ty Lib rin për 
hir të së vër te tës, pran daj ad hu ro je ti Al la hun me sin qe ri-
tet!” (ez-Zu mer: 2)

“Thu aj: “Unë jam urd hë ru ar ta ad hu roj Al la hun du ke 
qe në i sin qer të në ad hu ri min ndaj Tij!” (ez-Zu mer: 11)

I për zë në nga au di en ca hyjno re, Ib li si (djal li) “Tha: Zo ti 
im, me që më për zu re, unë do t’ua bëj aty re (nje rëz ve) më ka-
tet të bu ku ra dhe do t’i lar goj nga rru ga e drej të të gjit hë me 
për jash tim të rob ve të tu të sin qer të!” (el-Hixhr: 39-40)

Siç kup to het nga aje tet, djal li mund t’u bje rë në qa fë 
ve tëm e ve tëm aty re që tre goj në do bë si në sin qe ri tet, por nuk 
mund të usht ro jë asn jë ndi kim mbi nje rë zit e sin qer të. Si kun-
dër përg jig je ndaj fja lë ve të djal lit, Zo ti tho të:

“Kjo ësh të rru ga ime e drej të! Kur se ti nuk ke asn jë lloj 
push te ti mbi rob të e mi për veç se mbi ata të hum bu rit që të 
ndje kin ty!” (el-Hixhr: 41-42)

17 Në orig ji nal: ih san.
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“Si gu risht, ti nuk do të kesh asn jë ndi kim mbi rob të e 
mi, sep se aty re u mjaf ton Zo ti si mbroj tës!” (el-Is ra: 65)  

Në ha dit hin e shenj të thu het:

“Sin qe ri te ti ësh të, ndër të fsheh tat e mia, një e fsheh të e til lë që 
ia lë ama net ve tëm zem rës së nje ri ut që dua! Atë (sin qe ri te tin) nuk 
mund ta di jë as ndon jë eng jëll për ta shkru ar (në lib rin e tij të pu në-
ve), as dhe ndon jë shej tan për ta mbrapsh tu ar!” (et-Taxh, I, 43)

Sin qe ri te ti ësh të një dhun ti te jet e lar të dhe e do mos dosh-
me për të gjit ha ak tet. Për të tre gu ar se shpë ti mi pa të ësh të i 
pa mun dur, ha dit hi pro fe tik tho të kësh tu:

“Nje rë zit shka tër ro hen, por di je ta rët shpë toj në. Ed he di je ta-
rët shka tër ro hen, por di je ta rët pu në mi rë shpë toj në. Ed he di je ta rët 
pu në mi rë shka tër ro hen me për jash tim të aty re të sin qer të të ci lët, 
me-g jit hë kë të, ja në (në kë të bo të, në çdo çast) bal lë për bal lë me një 
rre zik të madh.”

Kjo e vër te të shpre het kësh tu në Kur’an:

نَ لَصِ خْ بَادَ اهللاِ الْمُ اِال عِ
“(Nga ndësh ki mi) do të për jash to hen ve tëm rob të e vër-

te të të Al la hut...” (es-Saf fat: 40)

ا ِذَ ل ا مْ مَنْ ضَ ركُ َضُ مْ الَ  كُ سَ َنْفُ مْ ا ْكُ لَ وا عَ نَ امَنُ ا الذِ َ َ َا ا
ونَ لُ مَ مْ تَعْ تُ نْ ا كُ مْ بِمَ كُ نَبئُ ُ عًا فَ مِ مْ جَ كُ عُ جِ َ اهللاِ مَرْ ِل مْ ا تُ ْ تَدَ ْ  ا

“O ju që ke ni be su ar! Ju shih ni ve ten tu aj (bë hu ni të 
sin qer të dhe ru aje ni kë të si bash kë si)! (Po të bë ni kësh tu), 
as kush nga ata që ja në shman gur nga rru ga nuk mund t’ju 
sjel lë dëm. Të gjit hë ke ni për t’u kthyer te Al la hu që do t’ju 
njof to jë për ç’ke ni bë rë!” (el-Ma ide: 105)
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Sin qe ri te ti ësh të pas tër tia e qël li me ve nga të ci lat va ret 
shën de ti dhe be ga tia e ad hu ri me ve.

Po eti Mev la na u bën zë kësh tu aty re që kryej në ad hu ri me 
pa prin ci pi ali tet dhe sin qe ri tet:

“O ti, nje ri i shkuj de sur! Si kur ta kthe je fytyrën me sin qe ri tet 
ndaj Zo tit kur bie në sexh de dhe ta di je se ç’do të tho të, “Zo ti im i 
lar të ësh të i pas tër prej të gjit ha at ri bu te ve re la ti ve”, pra, të mos bë je 
ve tëm sexh de për for më, por ed he sexh de me ze mër!”

Ad hu ri met pa prin ci pi ali tet dhe sin qe ri tet ja në të mbu-
shu ra me “zo ta” të tje rë, pra, të fël li qu ra. Kësh tu, pra, enig ma 
që i kul lon dhe i bën sub li me ad hu ri met, ek zis ton me prin ci-
pi ali te tin dhe sin qe ri te tin. E kun dër ta e kë saj shpre het kësh tu 
në Kur’an:

ونَ رَاؤُ ُ مْ  ُ نَ  ونَ الذِ ُ ا مْ سَ ِ الَتِ نْ صَ مْ عَ ُ نَ  نَ الذِ ل صَ ْلٌ لِلمُ فَوَ
“Sa keq për ata që nuk tre go hen se ri ozë në na maz por 

ve tëm vep roj në për duk je!” (el-Ma un: 4-6)

Prin ci pi ali te ti dhe sin qe ri tet ja në mbrojt ja e zem rës nga 
për zi er ja në ak te e syni me ve të tje ra veç pël qi mit të Zo tit. 
Ve tëm ad hu ri met e re ali zu ara me prin ci pi ali tet dhe sin qe ri-
tet, pra, me ze mër të pas tër, qu hen “ak te të past ra e të mi ra”18. 
Zo ti urd hë ron:

“... Ju pi ni një qu mësht të pas tër që ka lon për mes sto-
ma kut dhe gja kut të kafs hë ve..” (en-Nahl: 66)

Ko men tu esit e Kur’anit e ka në ko men tu ar kësh tu kë të 
ajet me ta fo rik: 

18 Në orig ji nal: sa lih amel.
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“Prin ci pi ali te ti dhe sin qe ri te ti e kul loj në ak tin (ad hu ri-
min) nga tur bul li të ide ore e ndje so re siç kul lo het qu mësh ti 
nga për bër ja e sto ma kut dhe gja ku...”

Al la hu i Lar të urd hë ron:

اهُ وَ َ  ُ َ َ ِل ذَ ا ْتَ مَنِ اتخَ َ َفَرَا ا
“(O i Dër gu ar!) A e pe atë që i bën për zot dës hi rat e 

ve ta?..” (el-Xhat hi je: 23)

Kjo do të tho të se be si mi dhe ak ti që dës hi ron Zo ti ja në 
ato të re ali zu ara me ze mër të sin qer të dhe ve tëm për pël qim 
të Tij.

Sa bu kur e shpreh ky rrë fim pen di min e sin qer të të një 
zem re të past ru ar:

Një nga sa ha bet, sho kët e Pro fe tit, në shkuj des je e si për, 
kish te më ka tu ar du ke vjed hur dhe, pas taj, kish te ndje rë pen-
dim, kish te shku ar te Pro fe ti të ci lit i kish te po hu ar më ka tin 
dhe kish te pri tur t’i jep te dë ni min lig jor. Sa ha biu ish te dë nu ar 
me prer jen e do rës dhe ish te ek ze ku tu ar. Du ke pa rë do rën e 
pre rë du ke u rro kul li sur për to kë, sa ha biu i ish te drej tu ar me 
kë to fja lë:

“Moj do rë! Fa len de ru ar qof të ai që të shkë pu ti ty prej 
me je, ndryshe ti do të ma kis he dje gur të rë tru pin!..”

Kësh tu e shpreh te ai qe të si në, preh jen dhe gë zi min që ia 
kis hin mbësht jel lë zem rën!

I Dër gu ari i Al la hut (s.a.s.) po ro sit:

“Bë je pu nën me sin qe ri tet, se ed he e pak ta të mjaf ton!” (Ih jau 
Ulu mid din, IV, 676)
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“Al la hu nuk sheh pam jen dhe pa su ri në tu aj, por zem rat dhe 
pu nët tu aja!” (Mus lim, Birr, 34)

Në aje tin e më posh tëm Zo ti alu don se i çmu ar te Ai nuk 
ësh të ai që bën shu më apo pak ad hu ri me, por ai që i bën ato 
në mëny rë sa më të sin qer të:

الً مَ نُ عَ سَ َحْ مْ ا كُ َ مْ ا كُ وَ َبْلُ وةَ لِ الْحَ تَ وَ وْ لَقَ الْمَ َلذِى خَ ا
“... Ai që i kri joi vdek jen dhe je tën për t’ju pro vu ar se 

ci li prej jush ësh të më i mi rë (i sin qer të) në pu në...” (el-Mulk: 
2)

Zo ti i pro von nje rë zit në mëny ra të ndryshme për të për-
cak tu ar mi rë si në (prin ci pi ali te tin dhe sin qe ri te tin) në ak tet e 
tyre. Kësh tu, në Kur’an thu het:

“Elif. Lam. Mim. A mos val lë nje rë zit pan de hin se do të 
li hen ve tëm me thë ni en “be su am”, pa u vë në në pro vë? Ne 
i vu më në pro vë ed he pa ra ard hë sit e tyre. Si gu risht, Al la-
hu i di se kush ja në bes ni kët dhe kush ja në gën jesh ta rët!” 
(el-An ke but: 1-3)  

Ndër kaq, du het të kup to het mi rë përm bajt ja e prin ci pi-
ali te tit dhe sin qe ri te tit. Nuk ësh të as pak e drej të ajo që bëj në 
di sa nje rëz që i brak ti sin ad hu ri met me pre teks tin se nuk 
mun den të kryej në ad hu ri me të sin qer ta, pra, ka rre zik të 
bi en në hi pok ri zi. Pran daj nuk du hen brak ti sur ad hu ri met, 
por du hen bë rë përp jek je për t’i për so sur ato du ke i kryer me 
ze mër të pas tër, sep se rru ga e sin qe ri te tit ësh të plot vësh ti rë-
si. Ajo kër kon luf të kun dër prir je ve ego is ti ke. Sin qe ri te ti nuk 
ësh të një re zul tat që ar ri het men jë he rë dhe thjesht. Sin qe ri te ti 
i den jë ësh të një kulm në lar të si min nje rë zor. Dhe kul mi arri-
het du ke u ngji tur hap pas ha pi. Në kë të rru gë du het edhe 
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vull net nje rë zor, ed he lut je drej tu ar bu ja ri së dhe fa vo rit të 
Zo tit.

Rru ga më e mi rë për të ar ri tur një ze mër të pas tër du ke 
e mbroj tur atë nga va ni te tet për ta bë rë krej të sisht të sin qer të 
va ret nga pa jis ja me kë to ve ti krye so re:

1. Me ndjen jën e mi rë si së për të qe në së bash ku me Al la-
hun (xh.xh.) në përm jet zik rit, do met hë në për ta ndje rë ve ten 
gjith mo në nën pra ni në dhe vëzh gi min hyjnor.

2. Me af të si në për ta mbaj tur gjith mo në të fres kët afër si-
në me nje rë zit bes ni kë e të mi rë, du ke fil lu ar me Pro fe tin, me 
anë të lidh je ve shpir të ro re me ta, për t’i mbaj tur ata si mo del 
dhe, kësh tu, për të si gu ru ar energ ji në e du hur mo ra lo-shpir-
të ro re.

3. Me af të si në për ta për so sur zem rën du ke fi tu ar ci lë si-
të e mës hi rës, sak ri fi cës dhe do rë zi mit të mun dë si ve ve ti ake 
du ke e për je tu ar vël la zë ri në e be si mit me anë të bi se dës.

4. Me af të si në për t’i përfs hi rë të rë kri je sat në ku ad rin e 
mës hi rës dhe das hu ri së së zem rës në përm jet shër bi mit.

5. Me af të si në për ta ushq yer kur min, kë të ama net hyj-
nor, me ush qim hal lall, sep se, po të bë het kuj des për ush qim 
hal lall, zem rat mbus hen me prir jen për bind je ndaj urdh rit të 
Al la hut dhe kur mi na bë het bu rim do bie e mba rë sie.

Esen ci ale ësh të që, me anë të zik rit, lidh je ve shpir të ro re, 
bi se dës, shër bi mit dhe ush qi mit hal lall, nje riu të je to jë në një 
kli më kon fi den ce me bu ku ri të e shfa qu ra në zem rën e ci la 
ësh të vep ra më e mad he e mës hi rës hyjno re dhe një ve për 
es te ti ke kri ji mi.
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Zo ti ynë! Na bëj ed he ne të me ri tu arit e të vër te tës së 
prin ci pi ali te tit dhe sin qe ri te tit që ësh të një ndër të fsheh tat 
e Tua! Na jep pje së ed he ne ve nga kli ma e zem rës e të ur të-
ve që të ad hu roj në Ty mes fa len de ri mit të kë tij fa vo ri!

Amin, ash tu qof të!

w
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FRI KA DHE SHPRE SA19

Je ta e nje ri ut ka lon për mes lë kund je ve mes fri kës 
dhe shpre sës. Për një be sim tar ësh të e do mos dosh me që fri ka 
dhe shpre sa të për je to hen në zem rën e tij në një eku ili bër dhe 
har mo ni të dyansh me. Sep se nga fri ka e tep ru ar lind skep ti-
ciz mi dhe pe si miz mi, kur se nga mun ge sa e tep ru ar e fri kës 
lindin ndjen jat e si gu ri së dhe ga ran ci së. Pran daj, du ke u ni sur 
nga kjo, ësh të nda lu ar rë nia në si gu ri nga go dit ja e ndësh-
ki mit hyjnor si dhe në pe si miz min e mun ge sës së mës hi rës 
hyjno re. Be sim ta ri i for mu ar mban në kë të drej tim një qënd-
rim të eku ilib ru ar. Në Kur’an thu het:

مِما عًا وَ مَ طَ فًا وَ وْ مْ خَ ُ ونَ رَب عُ َدْ عِ  اجِ ضَ نِ الْمَ مْ عَ ُ وبُ نُ افَ جُ تَتَجَ
ونَ نْفِقُ ُ مْ  ُ نَا  رَزَقْ

“(Ata nje rëz të bin dur që) ngri hen nga shtra ti, i lu ten 
Zo tit të tyre du ke pa tur fri kë nga ndësh ki mi i Tij dhe shpre-

19 Në orig ji nal: havf, rex há.
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së për mës hi rën e Tij dhe që, nga gjë rat me të ci lat i ke mi 
fur ni zu ar, dhu roj në në rru gë të do bish me!” (es-Sexh de: 16)  

Pe si miz mi ab so lut, do met hë në prer ja e shpre sës, ësh të 
in di fe ren tiz mi i nje ri ut ndaj re ali te tit, ësh të kënd vësht ri mi 
in di fe rent si pas të ci lit ai e sheh ve ten jash të fal jes (am nis ti-
së) hyjno re, si re zul tat, ësh të mo hi mi i shfaq je ve mës hi ro re, i 
fu qi së dhe mad hësh ti së së Zo tit.

Kur se si gu ria ab so lu te (ndaj mos go dit jes prej ndësh ki mit 
hyjnor) si e kun dër ta e pe si miz mit ab so lut, ësh të mun ge sa 
e ndjesh më ri së ndaj at ri bu tit hyjnor “Kah har” (per se ku tu-
es, dësh pë ru es, shka tër ru es) ose nënv lef të si mi i ndësh ki mit 
hyjnor.

Shkurt, ësh të e do mos dosh me që fri ka ndaj Al la hut të 
mos sil let në ku fi rin e pe si miz mit ab so lut dhe, në të njëj tën 
ko hë, që shpre sa të mos af ro het te si gu ria ab so lu te, por të 
ru het eku ilib ri.

Nga mik ro bo ta në mak ro bo të, të rë gjit hë sia ësh të prog-
ra mu ar bren da një rre gullsh më rie dhe ndjesh më rie hyjno re. 
Nga lë viz ja e di el lit gjer në lë viz jen e tru pa ve të tje rë qi el lo rë, 
nga rro tul li mi i grim ca ve bren da ato mit gjer te rre za ti met e 
pa duksh me, që të gjit ha zhvil lo hen bren da rryma ve të një 
for ce të pa për cep tu esh me e të pa përfyty ru esh me. Çdo gjë i 
nënsht ro het prog ra mit të vull ne tit hyjnor. Ed he mos be sim ta-
ri men don se nuk ka mun dë si që di el li ta shto jë ose pa kë so jë 
shpej të si në, që di të-na ta të bje rë ose të da lë mbi 24-orës hin. 
Në kë të mëny rë, në ndërg jeg je ai e mi ra ton fu qi në e vull ne tit 
hyjnor, por, për shkak të egos, e mo hon dhe lig jet the me lo re 
të gjit hë si së i qu an ga bi misht si fu qi më ve te du ke i emër tu ar 
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“lig je të naty rës”. Kur se kë to lig je ja në të vër te tat që qu hen 
shkurt “za ko ne ose tra di ta hyjno re”20.

Pa asn jë dyshim, kjo gjit hë si ësh të gjit hë si shka qesh. Alla-
hu, Zo ti i gjit hë si së që ësh të shka ku i shka qe ve, e ka bë rë çdo 
gjë të va rur nga një shkak me qël lim që ajo të mar rë ek zis ten-
cën e du hur dhe të krye jë siç du het dety rën e saj. Kësh tu, po 
qe se vull ne ti hyjnor do të ish te shfa qur pa shkak, as shfaq ja 
e tij do të mund të për bal lo hej, as kjo bo të do të mbe tej një 
bo të pro ve. Pran daj, zo të ru esit e kul tu rës shpir të ro re nuk 
lid hen pas shka qe ve, por pas shka kut dhe shtye sit të shka-
qe ve. Kur se ata që nuk mun din të bëj në vëzh gi me hyjno re, 
për sil len pa ori en tim mes shka qe ve du ke u ka pur ve tëm pas 
shka qe ve fi zi ke.

Për t’i ndësh ku ar mo hu esit dhe mi zo rët, Zo ti i vë në 
vep rim di sa du ku ri naty ro re jash të prog ra mit hyjnor me të 
ci lin je mi më su ar, do met hë në, në funk si on të ndësh ki me ve 
ma te ri ale-shpir të ro re. Kësh tu, ve tia konst ruk ti ve e vëzh gu-
ar rre gul lisht te zjar ri, uji, era dhe ele men të të tje rë naty ro rë, 
shtyhet në plan të dytë du ke i shndër ru ar ata në fu qi shka të-
r ru ese. Për rrjed ho jë, të mos e sho hësh dës hi rën dhe vull ne tin 
hyjnor ose, shpesh, le jen hyjno re në the mel të du ku ri ve që 
zhvil lo hen në naty rë, do të tho të të mbe tesh i mbërth yer te 
një pers pek ti vë shter pë dhe, di sa he rë, të ver bër. Ata që bi en 
në një in di fe ren ti zëm dhe ga bim të til lë, po eti Mev la na i pa ra-
laj më ron kësh tu:

“Mos har ro se, për bal lë fu qi së hyjno re, kjo bo të i përng jet krejt 
një mul la ri kash te! Vull ne ti hyjnor atë di sa he rë e ngre, di sa he rë e 
shes hon; di sa he rë e bën të rre gullt, di sa he rë, të derd hur e të shpërn-

20 Në orig ji nal: ade tul lah, sun ne tul lah.
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da rë. Di sa he rë e vër tit djath tas e, di sa he rë maj tas, di sa he rë e bën 
si një trën da fi lish te, kur se di sa he rë, si një gjem bish te...”

Zo ti ka das hur që kjo bo të të je të një bo të pro ve, pran daj 
ka bë rë të shfa qen në të dy ci lë si të kun dër ta, por të ndërt hu-
ru ra me një ra-tjet rën, fa vo rin dhe per se ku ti min21.

Ndër sa nuk ësh të një e drej të e nje ri ut, fa vo ri (lutf) re ali-
zo het shpesh në sa je të pre teks te ve të til la si lut jet dhe lë mo-
s hat e sin qer ta si dhe llo je të ndryshme pu nësh të mi ra.

Kur se per se ku ti mi (kahr) re ali zo het pa ra së gjit hash për 
shkak të ha ra mit (ak te ve fe ta risht të nda lu ara), pad rej të si së, 
dhu nës dhe per ver si te te ve e tep ri me ve ma si ve. Kra has kë saj, 
per se ku ti mi shfa qet di sa he rë për të vë në në pro vë du ri min, 
do rë zi min dhe nënsht ri min e nje ri ut dhe, për rrjed ho jë, për ta 
lar të su ar atë. Kësh tu, he rë pas he re, Zo ti i vë në pro vë rob të e 
vet në mëny ra të ndryshme. Kjo shpre het kësh tu në Kur’an:

“Pa dyshim, Ne vë më në pro vë me pak fri kë dhe uri si 
dhe me pa kë sim në je tët, mall rat, pa su ri në dhe prod hi met... 
(O i Dër gu ar!) Për gë zo ji ata që du roj në!..” (el-Ba ka ra: 155)

Mbi kë të ur të si mbësh te tet ed he fak ti që ed he pro fe tët, 
mad je, me gjit hë pa fa jë si në (ino cen cën) e tyre, ka në ka lu ar 
në për një qert hull vu ajt jesh e mun di mesh.

Në përg jit hë si, çdo gjë që ndodh në gjit hë si ndodh bren-
da di jes së Zo tit. As ed he një gjet he nuk bie pa di je ni në e Tij. 
Në Kur’an thu het:

ضِ  َرْ اتِ االْ مَ لُ ٍ فِ ظُ ب الَ حَ ا وَ َ لَمُ َعْ ٍ اِال  رَقَ طُ مِنْ وَ قُ مَا تَسْ وَ
نٍ  بِ تَابٍ مُ َابِسٍ اِال فِ كِ الَ  بٍ وَ الَ رَطْ وَ

21 Në orig ji nal, res pek ti visht: lutf, kahr.
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“... as dhe një gjet he nuk bie jash të di jes së Tij. Ai ka 
di je ni ed he për një grim cë në thel lë si të e err ta të nën to kës. 
Çdo gjë e njo më dhe e tha të ndod het në lib rin e qar të!” 
(el-En’am: 59)

Pran daj gjith mo në du het mbësh te tur te Zo ti dhe du het 
kër ku ar fal je prej Tij du ke bë rë pen de së. Në Kur’an thu het:

ونَ  فِرُ تَغْ َسْ مْ  ُ مْ وَ ُ عَذبَ انَ اهللاُ مُ مَا كَ وَ
“... dhe, nëse kër koj në fal je, Al la hu nuk ka për t’i ndë-

sh ku ar!” (el-En fal: 33)

Po eti Mev la na shpre het kësh tu:

“Të qash e të rën kosh ësh të një pa su ri e mad he e shën dos hë dhe 
e pa lë kun dur, kur se mës hi ra e Al la hut ësh të një mbësh tet je shu më 
e fu qish me. O ti i shkuj de sur që ve tëm qesh, shi jo je kë na që si në e të 
qes hu rit, por shi jo je ed he kë na që si në e të qa rit që ësh të si një mi ni-
erë she qe ri. Ç’sy i be ku ar ësh të syri që qan për Al la hun! Ç’ze mër e 
be ku ar ësh të zem ra që qan për Al la hun! Për qar jen dhe rën ki min ka 
pat je tër mës hi rë!”

Kur se po eti Sa adi shpre het kësh tu:

“Po s’qau re ja, si do të qes hin ba rë rat, po s’qau fë mi ja, si do t’i 
ja pë në na si së?”

Zo ti ynë! Mbro je bash kë si në e Mu ham me dit nga ndë-
sh ki mi yt dhe nga çdo e ke qe dhe fat ke që si! Na bëj ne që, 
si në ko hë të qe ta, ash tu dhe të vësh ti ra, të ke mi fri kë dhe 
shpre së dhe, në ko hë të vësh ti ra, të du roj më du ke mos e 
hum bur shpre sën tek Ti!

Amin, ash tu qof të!
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IN DI FE REN TIZ MI22

Një ud hë tar po ud hë ton te i ve tëm në për shkre të ti-
rë. E kish vë në ko kën pa ra i zhytur në men di me du ke e hum-
bur krejt kuj de sin për të pap ri tu rat dhe rre zi qet e pa nu mër ta 
të ud hë ti mit në shkre të ti rë. Ndër kaq, pap rit mas i do li pa ra 
një egër si rë, ud hë ta ri u shkund nga in di fe ren tiz mi dhe ni si të 
vra pon te me sa kish mun dë si për të shpë tu ar ko kën, meg ji-
thë se e kish te të qar të se me të ikur s’do të mund të shpë ton te. 
Pran daj, sa po pa një pus, u hodh në të pa u men du ar. Du ke 
rë në posh të, pa një de gë pe me të rri tur në mu rin e pu sit dhe 
u kap në të!

Por ç’e do, de gën ku u mbajt ud hë ta ri po e bre nin dy 
minj, një ri i zi e, tjet ri, i bard hë! Ud hë ta ri hod hi vësht ri min në 
fun din e pu sit: një ku çe dër po e pris te me go jë ha pur të bin te 
sa po të kë pu tej de ga, ndër sa ka tër gjar pë rinj kis hin nxjer rë 
ko kat nga fo le të dhe po i kër cë no hes hin...

Ud hë ta ri i shkre të u tmer rua! E ka pi një fri kë e thel-
lë! Gjend ja ku kish te rë në s’le jon te as nënv lef të si min më të 

22 Në orig ji nal: gaf let, in di fe ren ti zëm, mos ko kë çar je, pa di je, mo sin te-
re sim, etj.
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vo gël, as dhe humb jen më të vo gël të ko hës! Du het të dil te 
nga pu si një çast e më pa rë, do met hë në pa ra se minj të ta bre-
nin plo të sisht de gën...

Ndër sa po men don te se ri ozi te tin dhe rre ziksh më ri në e 
gjend jes ku ndod hej dhe po kër kon te ndon jë vend për t’u 
ka pur në mu ret e pu sit e për të da lë jash të, ud hë ta rit i zu ri 
syri aty pra në ho je ble te plot mjal të! Ai men doi me ve te:

“Mjal të në kë të vend të çu dits hëm! Kush tet nuk i kam 
as pak të përsh tatsh me, por, meg jit hë kë të, po e pro voj një he rë 
mjal tin pas taj dal jash të!”

Ud hë ta ri zgja ti do rën, mo ri një co pë ho je dhe e hëng ri. 
Aq shu më i shi joi mjal ti, sa, du ke e har ru ar në ç’gjend je ndo-
d hej, tha me ve te:

“E ku e gjej unë pra pë një mjal të të til lë! Po ha sa e kam 
në do rë!”

Kësh tu, du ke e për qënd ru ar mend jen, syrin dhe zem rën 
te mjal ti, ud hë ta ri i mje rë har roi se ku ndod hej dhe se i du hej 
të kër kon te mun dë si për të da lë që at je, krejt si stru ci që e fut 
ko kën në rë rë për t’u mbroj tur du ke har ru ar se ka lë në jash të 
gjit hë tru pin!

Ndër sa ud hë ta ri han te mjal të, minj të e bre në de gën, de ga 
u kë put, ud hë ta ri ra në go jën e ku çed rës dhe mo ri fund...

Ky ësh të një rrë fim sim bo lik dhe ale go rik. Pu si dhe 
rre zi qet në të sim bo li zoj në je tën e kë saj bo te, ku çed ra dhe 
gjar pë rinj të sim bo li zoj në ci lë si të e kë qia, mjal ti sim bo li zon 
kë na që si të e për kohsh me dhe masht ru ese të kë saj bo te, de ga 
sim bo li zon je tëg ja të si në e nje ri ut, miu i zi dhe miu i bard-
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hë sim bo li zoj në ne tët dhe di tët, do met hë në ko hën që e bren 
je tëg ja të si në dhe ud hë ta ri sim bo li zon nje ri un që vjen e shkon 
si udhë tar në kë të bo të pro ve, i ci li, po të bje rë në in di fe ren ti-
zëm, për fun don me dis fa të e shka tër rim!

Në kë to kush te, çësht ja më e rën dë sish me për nje ri un 
ësh të të di jë të mbro het nga çdo lloj in di fe ren tiz mi që do ta 
bën te një di të të qan te me klith ma pen de se dhe të bë jë të gji-
t ha përp jek jet për të ar ri tur shpë ti min e lar të, qe të si në dhe 
gë zi min e për jets hëm. Fund ja, a nuk e kër kon kë të qël li mi 
fi nal i nje ri ut dhe gjend ja ku ndod het?

Di het se lum tu ria e çdo nje riu vër te to het me anë të je te sës 
në përsh tat je me qël li min fi nal të kri ji mit të vet. Si qe nia më e 
lar të e gjit hë si së, nje riu du het ta di jë pse ësh të kri ju ar, t’i rre-
gul lo jë sjell jet dhe vep ri met e ve ta si pas kë saj dhe të qënd ro jë 
syçe lë ndaj rre zi qe ve të kë saj bo te dhe das hu ri ve e kë na që si-
ve të për kohsh me të saj.

Ndryshe, po qe se nje riu i kri ju ar me ci lë si që e bëj në 
qe ni en më të për so sur e të nde ru ar, bën një je të larg Zo tit, i 
pa ve të dijs hëm dhe i pa di tur për esen cën e vet, bie në in di-
fe ren tiz min e përshk ru ar në rrë fi min e më si përm, gjë që ka 
për re zul tat një je të të he qur zvar rë dhe një mje rim mjaft të 
hid hur.

Nuk mund të men do het një men dim tar dhe in te lek tu al 
i vër te të i ci li nuk do që ta kup to jë enig mën dhe ur të si në e 
kë saj vajt je-ardh je je të nje rë zi mit, in di vi dët e të ci lit vij në kë tu 
një nga një nga një bo të e pan jo hur dhe, pa si je toj në për një 
fa rë ko he në kush te pro ve, da lin për së ri një nga një nga ku fi ri 
i kë saj bo te për të emig ru ar në bo tën shpir të ro re.
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Zo të ri mi i të vër te tës së nje rë zi mit, rrok ja e kup ti mit të 
je tës dhe vdek jes ja në re zul tat i shpë ti mit nga in di fe ren tiz mi 
për të ci lin po fla sim, gjë që ësh të pu në e një gjyki mi të qar të 
që shkël qen me një dri të hyjno re, e një zem re të zhvil lu ar dhe 
e një ndërg jeg je je të pa int ri gu ar.

Prir jet naty ro re si in jo ran ca, eps hi, mend je mad hë sia, kre-
na ria, am bic ja, kopr ra cia, smi ra, shpër do ri mi dhe ze më ri mi 
ja në shfaq je shka tër ru ese të in di fe ren tiz mit. Të mbytesh në 
kë to vor bul la për ta brak ti sur nde rin si nje ri, ësh të ve të-
masht rim dhe dis fa të. Esh të për shkak të kë tij ve të masht ri-
mi që më ka tet që re ali zo hen si re zul tat i prir je ve në mëny rë 
in di fe ren te dhe pa si onan te, bë hen pen ge së për dal li min e të 
Vër te tës, nde ri dhe din ji te ti nje rë zor bi en posh të, shpirt rat 
mbu lo hen me er rë si rë, Kri ju esi har ro het. 

Për ata që bi en në një gjend je të til lë, Kur’ani tho të:

نٍ  بِ الَلٍ مُ َئِكَ فِ ضَ رِ اهللاِ اُول مْ مِنْ ذِكْ ُ وبُ لُ ِ قُ َ قَاسِ ْلٌ لِلْ فَوَ
“... Sa keq për ata që u ja në ngur të su ar zem rat për ta 

për men dur Al la hun!..” (ez-Zu mer: 22)

Me të vër te të, me pa kë si min e mbësh tet jes mo ra le në 
ndërg jeg jet, men di mi i hol lë dhe thel lë sia shpir të ro re hum-
ba sin, shfa qet një do bë si se ri oze në af të si në për t’u ori en tu ar, 
më ka tet u du ken ego ve të këndsh me si një fllad i ëm bël, nje-
riu bë het i ver bër ndaj tur pe ve të ve ta. Ash tu siç ndodh që 
një nje ri me gish tat të rë pla gë e qelb ha bu kë pa ndje rë ne ve ri 
dhe, përg jit hë sisht, pa i shku ar mend ja se të tje rët që e sho-
hin mund të ndjej në ne ve ri, ash tu ed he in di fe ren tët që je toj në 
nën push te tin e egos, nuk shqe të so hen nga ga bi met e ve ta. 
Ata gjit hash tu nuk ja në të ve të dijs hëm për dë min që pë soj në 
ve të ose u shkak toj në aty re që ka në për reth. Sep se ata që izo-
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lo hen nga in di fe ren tiz mi si kur të fu tes hin bren da një blin di, 
bë hen shurd hë dhe të ver bër ndaj të Vër te tës. Zo ti tho të për 
ta në Kur’an:

“Ata, shurd hët, me me cët dhe qor rat...” (el-Ba ka ra: 18)

Po eti Mev la na i përshk ru an në mëny rë hu mo ris ti ke ga fat 
e vi zi to rit dhe të të së mu rit, që të dy in di fe ren të, larg pël qi mit 
të Zo tit, të dhë në pas in te re sa ve ma te ri ale.

Një nje ri i ars yes hëm dhe i res pek tu es hëm i tho të një 
mi kut të tij in di fe rent dhe të rën dë nga ves hët:

“Koms hi un e ke të së mu rë, a s’di gjë ti?”

Shurd hi ni si të bë jë llo ga ri me ve te:

“Ta zë më se i shko va koms hi ut të së mu rë për vi zi të. Po si 
do ta kup toj unë me kë ta ves hë të rën dë se ç’tho të ai i së mu ri 
i ri?”

Dhe shtoi:

“Veç kë saj, kur së mu ret nje riu, zë ri i del i pre rë, i do bët 
dhe i nga dal të. Unë s’do ta marr dot vesh ç’do të më tho të!”

Por, pa si u men dua ed he pak, ven do si të shko jë:

“Meg jit ha të, e kam koms hi, s’kam ç’bëj, më du het t’i 
shkoj. Ndryshe, të gjit hë do të më shaj në e do ta hum bin res-
pek tin për mua!”

Pas taj bë ri një plan të til lë:

“Kur t’i shkoj për vi zi të, me ta pa rë se po lë viz bu zët, do 
të për pi qem ta marr vesh se ç’tho të dhe do t’i përg jig jem pa 
i lë në ta kup to jë se s’e kam dëg ju ar. Fund ja, ed he dhimb jet 
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s’ka në për ta lë në t’i dëg jo jë mi rë fja lët e mia! Së pa ri po e 
pyes:

“Si je, o koms hiu im i shkre të?”

Si gu risht, ai do të më përg jig jet kësh tu:

“Mi rë, pak më mi rë jam ta ni!”

Atë he rë, ed he unë do ta uroj:

“Lav di Zo tit!..”

Pas taj do ta pyes:

“Ke ngrë në ndon jë gjë?”

Dhe ai do të më tho të:

“Kam pi rë një sher bet” ose “Kam ngrë në një su pë”!

Unë pra pë do ta uroj:

“Të bëf të mi rë, t’u bëf të shën det!”

Pas taj do ta pyes për mje kun:

“Ci li mjek të vjen, kush të sheh?”

Ai do të më përg jig jet:

“Më sheh fi lan mjek!”

Për t’ia shtu ar be si min te mje ku dhe për t’ia for cu ar 
shpre sën për shë rim, unë do t’i them:

“Shu më mjek i mi rë! Shu më mi rë që e ke ni thir rur atë! 
Ai ka këm bë të mba rë! Ku të vë rë do rë ai, pu nët vi hen për 
vi je!”

Pa si i rre gul loi me mend të gjit ha, nje riu i rën dë nga ve-s-
hët u nis për tek koms hiu i së mu rë.
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Siç e kish te men du ar me ve te, fil loi du ke e pye tur për 
shën de tin:

“Si je, o koms hiu im i shkre të?”

I së mu ri që për pë li tej nga dhimb jet, iu përg jigj:

“Jam shu më keq, më du ket si kur më ka ard hur fun di!..”

Vi zi to ri që s’ia dëg joi dot fja lët, i dha përg jig jen që e kish-
te men du ar ve të më pa rë:

“Lav di Zo tit!..”

I së mu ri u prek thel lë! Ai s’e kup toi dot se pse po gë zo hej 
nga kjo koms hiu që i kish te ard hur për vi zi të! Ai men doi me 
ve te: “Do met hë në, koms hiu do që unë të vdes!”

Vi zi to ri i bë ri të së mu rit pyet jen e dytë:

“A ke fu tur gjë në go jë, o koms hi, ç’ke ngrë në?”

I mër zi tur nga fja lët e pa ra që ia kis hin rën du ar ako ma 
më shu më gjend jen, i së mu ri iu përg jigj me ze më rim:

“Helm!..”

Vi zi to ri iu përg jigj:

“Të bëf të mi rë, gjak e dhja më!..”

I së mu ri u nxeh keq sep se ed he nuk qe nga ata nje rëz që 
mund ta kup to nin se kë tu kish te një keq kup tim! Meg jit ha të, 
hesh ti. Kur se vi zi to ri vazh doi:

“Ci li mjek të ka pa rë, kush po të vjen?”

I së mu ri, ze më ri mi i të ci lit kish te ar ri tur kul min, iu për-
g jigj:
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“Kush të më vi jë? Az ra ili! Eja, kë put qa fën që kë tu e mos 
më ze më ro më keq!”

Vi zi to ri shurdh jo ve tëm që s’i dëg jon te fja lët e të së mu-
rit, por as për pi qej të kup tonte gjë nga gjes tet e tij, por ve tëm 
rad his te pyet jet që kish te men du ar. Ai vazh doi:

“Aa, ai ka këm bë të mba rë! Sa mi rë, s’po thua? Du het të 
gë zo hesh shu më!”

Dhe u ngrit për të shku ar.

Du ke da lë nga shtë pia e të së mu rit, vi zi to ri shurdh po 
men don te:

“Sa mi rë bë ra që erd ha! Ed he nde rin e shpë to va, ed he të 
së mu rin e gë zo va!”

Në të vër te të, vi zi to ri kish te da lë me humb je nga kjo vi zi-
të. Ai e kish te ze më ru ar shu më koms hi un e vet të së mu rë që 
po men don te shu më keq ta ni për të dhe po e mall kon te!

Po eti Mev la na tho të:

“Du ke das hur t’ia fi ton te zem rën të së mu rit, shurd hi ia theu 
zem rën. Me pa ras hi ki met dhe bi se dën e sa ju ar si pas men di mit të 
vet, e ze më roi shu më të së mu rin. Me që shkoi për vi zi të jo me sin-
qe ri tet, por ve tëm sa për t’u du kur, nuk fi toi gjë, u tur pë rua dhe 
hum bi fqin jë si në dhe mi që si në shu mëv je ça re!

Nga ana tje tër, ed he i së mu ri, nuk du roi dot dhe u mposht nga 
ze më ri mi. Në vend që, du ke men du ar mi rë për fqin jin, të për pi qej 
ta kup ton te nga tër re sën, men doi keq për të dhe ra në ga bi me të 
rën da!”
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Ajo që na ta kon ne ve në kë të bo të të për kohsh me, ësh të 
që, bren da mun dë si ve nje rë zo re, të mos qënd roj më in di fe-
ren të ndaj Kri ju esit dhe shka qe ve të kri ji mit, për kund ra zi, të 
li-d he mi me gjit hë ze mër pas Kur’anit dhe Tra di tës Pro fe ti ke 
dhe të je mi në gjend je për të bë rë gjith mo në gjykim dhe ve tël-
lo ga ri të drej të!

Nje riu që ësh të dhun ti e bo tës, du het të je to jë pra në Kri-
ju esit. Ne e ke mi të do mos dosh me ta ad hu roj më Zo tin që 
na ka dhë në vle ra je të so re, që na i fal më ka tet, që na i njeh 
zem rat dhe të fsheh tat. Fal jet dhe ri tet ka në ko hë të cak tu ara, 
kur se be si mi dhe ad hu ri mi i Zo tit përfs hin gjit hë je tën.

Zo ti na bash kof të me nje rë zit e men çur e të zgju ar që 
ecin në rru gën e drej të! Zo ti na bëf të pje së ta rë të bash kë si së 
së të Dër gu arit të Tij!

Amin, ash tu qof të!

w
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Nje riu ësh të kri ju ar me naty rë dhe mun dë si të pri-
rur ed he për të mi rën, ed he për ke qen. Kjo ci lë si e re ali zu ar 
si pas cak ti mit dhe ven di mit hyjnor dhe që ka të bë jë me fak-
tin që kjo bo të ësh të një bo të pro ve, ësh të shka ku i lë kund jes 
së për jetsh me të nje ri ut mes të mi rës dhe të ke qes, të bu ku rës 
dhe të shëm tu arës. Ndër kaq, ata që mun den ta ar rij në pi kën 
e për sos më ri së në të mi rë dhe bu ku ri, ja në, si kur se ma jat 
e ma le ve, të nu më ru es hëm, të rral lë. Për kë të ars ye, gje niu 
Sa adi, du ke bë rë një vle rë sim të përg jiths hëm për nje ri un, 
pyet jes se ç’ësh të nje riu i ësh të përg jig jur kësh tu:

“Ca pi ka gjak dhe një mi jë e një dyshi me!..”

Një grum bull dyshi mesh... Ndër kaq, shu më të pak tët fat-
mi rë që mun den të shpë toj në nga shqe të si mi i shkak tu ar prej 

23 Në orig ji nal: hırs, am bic je; ha sed, zi li e ke qe, smi rë; ka na at, ngop je, 
kë naq je me atë që ke, me atë që të ka dhënë Zoti ose që të ka rënë 
në pjesë, duke mbaj tur parasysh se përp jesëtimi hyjnor i dhun tive 
dhe cilësive mbësh tetet mbi pabarazinë me qël lim që të mbahet në 
këm bë shoqëria njerëzore ku secili të ketë nevojë për shër bimet e të 
tjerëve, pra, ku secili in divid ka vlera që s’i ka një tjetër.
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prir je ve ne ga ti ve si dës hi rat dhe pa si onet e paf re nu ara dhe 
zi li të dhe smi rat e skajsh me, për bëj në, bren da kë tij ci lë si mi të 
përg jiths hëm, një për jash tim.

Zo ti ka dës hi ru ar që nje rë zit të për bëj në një sho që ri dhe, 
për ta si gu ru ar kë të, i ka përp jes tu ar të mi rat nga in di vi di 
në in di vid në mëny rë të pa ba ra bar të. Kësh tu, Ai i ka bë rë 
in di vi dët ne voj ta rë ndaj një ri-tjet rit. Kjo pa ba ra zi ose ky dal-
lim në shpërn dar jen e dhun ti ve mes in di vi dë ve që vi het re 
në të gji-t ha pe ri ud hat e his to ri së së nje rë zi mit dhe që ësh të 
i do mos dos hëm për vë ni en e nje ri ut në pro vë, ësh të një 
pa rim the me lor i mbësh te tur në cak ti min hyjnor, për pa so jë, 
i pash mang-s hëm. Ne vo ja për so li da ri te tin sho që ror ësh të 
një shfaq je e kë tij dal li mi ose e kë saj pa ba ra zie. Ndër kaq, ky 
dal lim ose kjo pa ba ra zi lind tek di sa nje rëz një së rë ne ga ti vi-
te tesh të pa dë-shi ru esh me, në krye të të ci la ve vij në am bic ja, 
ur rejt ja, smi ra, etj.

Po qe se am bic ja nuk fre no het, për fun don në së mund-
jen e qu aj tur smi rë. Ata që e lës hoj në ve ten në vor bul lën e 
am bic jes dhe zi li së, he rët a vo në e hum bin qe të si në. Kë to 
prir je ne ga ti ve që e dëm toj në esen cën e pas tër të nje ri ut, ja në, 
në të njëj tën ko hë, ed he një mos paj tim me prog ra min hyjnor 
të cak ti mit dhe përp je së ti mit të dhun ti ve, gjë që për bën faj. 
Ndër kaq, ata që ka pen nga kjo së mund je ego is ti ke, e hum bin 
af të si në për ta dal lu ar kë të të ke qe në ve ten e tyre.

Pa si onet dhe zi li të që e mbysin nje ri un në vor bul lën e 
qël li mit të gja të e të pa fund, e bëj në atë ta har ro jë bo tën tje-
tër për t’u dhë në me das hu ri pa si onan te pas kë saj bo te. E 
thë në ndryshe, e bëj në nje ri un të mun det prej dës hi ra ve të 
egos dhe të bë het skllav i gjë ra ve ma te ri ale. Sytë e am bi ci ozit 
nuk ngo pen kur rë, pran daj ai je ton vazh di misht me ndjen-
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jën e var fë ri së. Ai ndjen vazh di misht uri shpir të ro re. Ndër sa 
çdo plo të sim dës hi re du hej t’i jep te ngop je, i zgjon një oreks 
dhe am bic je të re. Shfaq jet e zi li së dhe smi rës te ego ja ja në të 
ndry-shme. Smi ra i pa ra li zon prir jet e past ra me të ci lat ësh të 
i pa ji sur kri ji mi i nje ri ut, ia do bë son log ji kën, i dë non me 
mund je shfaq jet e natyrsh me të be si mit dhe do rë zi mit. Pran-
daj, Pro fe ti (s.a.s.) ka thë në kësh tu për smi rën:

“Ajo ësh të gërr yes ja e be si mit...” (I. Xha nan, Ku tu bi Sit te, V, 278)

Zi li qa ri dhe smi rë ziu kër kon t’i mer ret gjë ja që ka nje-
riu që ka zi li dhe smi rë, e t’i je pet atij ve të. Kur kjo ësh të 
e pa mun dur, tho të: “As mua, as atij!” Atij nuk i vjen mi rë 
as pak që tjet ri ka dhe dës hi ron shka tër ri min e tij. Zi li qa ri 
ush qen kun dër nje ri ut që ka zi li, ur rejt je dhe hak marr je 
si dhe dës hi rë për ta për fo lur dhe posh të ru ar atë. Shkurt, 
e ka lon je tën e vet të shkur tër mes dyshi mesh e men di mesh 
të kë qia.

Men di met e shqe të su ara që e bëj në nje ri un ta ke të syrin 
te gjë ja që ka tjet ri, ja në një lloj mos pël qi mi ndaj përp je së ti-
mit hyjnor dhe mos paj tim ndaj cak ti mit hyjnor. Nje riu s’e di 
se ndosh ta ajo çka i ka rë në në pje së ësh të më e do bish me për 
të!

Ma ru fi Ker hi tho të:

“Nje riu i pje kur i sheh të pa su rit jo me zi li, por me 
dë-s hi rën për të mar rë më sim prej tyre, i sheh të var fë rit jo 
me mend je mad hë si, por me thjesh të si, i sheh fem rat jo me 
epsh, por me dhembs hu ri!”
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Kur shpir ti bë het de li kat, të gjit ha zi li të dhe smi rat ma te-
ri ale zhdu ken. Kësh tu, për be sim ta rët, si pas ni ve lit të tyre 
ndje sor, ndryshoj në ed he ma sat e vle rë si mit të të mi ra ve dhe 
re ali zo het kon si de ra ta e she ri atit (lig jit), si pas së ci lës, mall 
yt ësh të yti, mal li im ësh të imi; kon si de ra ta e mis ti kës, si pas së 
ci lës, mal li yt ësh të yti, ed he mal li im ësh të yti; kon si de ra ta e të 
vër te tës ab so lu te, si pas së ci lës, as mal li yt s’ësh të yti, as mall im 
s’ësh të imi, të gjit ha ja në të Al la hut”.

Sa bu kur e shpreh po eti Ju nus Em re fak tin që zi lia dhe 
am bic ja ja në ve të masht rim, kur se re zul ta ti i tyre, ilu zi on 
op tik në shkre të ti rë:

....

Ti be son në kë të bo të,
Ke mall, thua, ke pa su ri;
Pse gën jen kot më kot?
S’ësh të as pak si thua ti!

....

Kam mall, kam pa su ri,
Po pro na ri i tyre i pa rë?
Rre në mall, rre në pa su ri,
Gën je hu dhe ti si të tje rë...

Si pas kë saj, qysh në krye të he rës, pa su ria vazh don të 
qar kul lo jë do rë më do rë.

Du ke ka lu ar së bash ku me të tje rë pra në një var re ze, Sha-
kik Bel hi u tha sho që ru es ve:

“Shu mi ca e këty re ka në qe në gën jesh ta rë!..”
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Të ha bi tur, sho që ru esit e pye tën:

“Për ç’shkak?”

Sha kik Bel hiu u përg jigj:

“Kur is hin gjal lë, a nuk thos hin ata, kam mall, kam pa su ri, 
kam shtë pi, kam ka lë sha le, kam fa re fis, kam kopsh te...”? Mi rë po 
ed he ju e shih ni ta ni se s’pas ka qe në ash tu!”

Me që be si mi dhe nënsht ri mi i am bi ci ozit ja në vazh di-
misht të do bët për shkak të zi li së, je ta shpir të ro re e tij kthe het 
në burg.

Du ke bë rë çu di me gjend jen e am bi ci ozit, po eti Mev la na 
shpre het kësh tu:

“Ç’ësh të kësh tu me nje ri un që bë het skllav i flo ri rit dhe i pa su-
ri së së kë saj bo te? Ç’ja në ato që nuk shpen zo hen në rru gën e Zo tit? 
Ç’shpre hin ato? A nuk ësh të zvar ris ja sklla vë ro re pas pa su ri së shka-
ku që e dër gon nje ri un në qi ej me du ar bosh?”

Me të vër te të, shem bul li i Sa le bes24 që u bë skllav i pa su-
ri së dhe u mbyt në vor bul lat e var fë ri së shpir të ro re, ësh të 
shu më do met hë nës.

Sa le be që ish te nga mus li ma nët me di nas, kish te am bic je 
të mad he për mall e pa su ri. Ai don te të bë hej i pa sur. Për kë të, 
ai i kër koi Pro fe tit të lu tej për të. Pro fe ti iu përg jigj:

“Pa su ria e pa kët që i di het vle ra (për të ci lën fa len de ro het Zo ti), 
ësh të më e do bish me se pa su ria e shum të që s’i di het vle ra!”

24 Kanë qenë 29 sahabe, bash këkohës të Profetit, me em rin Salebe, 
por per soni për të cilin bëhet fjalë këtu, nuk ësh të Salebeja që njihej 
për devocion dhe që pati mar rë pjesë në luf tën e Bed rit.
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Sa le be ho qi do rë një he rë për një he rë nga am bic ja e tij, 
por së rish shkoi te Pro fe ti dhe i kër koi të lu tej për të që të 
bë hej i pa sur:

“O i Dër gu ari i Al la hut, lu tu për mua që të bë hem i 
pa sur!”

Kë saj rad he Pro fe ti i tha kësh tu:

“A s’jam unë për ty një shem bull i mjaf tu es hëm? Be to hem në 
Al la hun se, po të des ha, do të më derd hej nga pas ar e arg jend sa 
kë to ma le! Por unë kam mbe tur i ngo pur e i kë na qur me kaq!”

Sa le be ho qi do rë për së ri nga dës hi ra për t’u bë rë i 
pa sur, por am bic ja s’e la të qe të. Ai ni si për së ri ta dës hi ro jë 
pa su ri në du ke u ve të jus ti fi ku ar se, po të bë hej i pa sur, do t’i 
ndih mon te të var fë rit dhe do të fi ton te më shu më të mi ra. 
Me kë to men di me, Sa le be shkoi për he rë të tre të te Pro fe ti 
dhe i tha:

“Be to hem në Atë që të ka dër gu ar ty si pro fet të vër te të 
se, po të më bë jë të pa sur, do t’i ndih moj dhe mbroj të var fë rit 
dhe se do t’i jap gjith kujt të drej tën që i ta kon!”

Më në fund, pas gjit hë kë saj këm bën gul je je, Pro fe ti u 
lut:

“O Zot!, je pi Sa le bes pa su ri në që dës hi ron!..”

Pa shku ar shu më ko hë, Zo ti i dha Sa le bes pa su ri të 
mëd ha. Tu fat e tij të ba gë ti ve mbus hën fus hat e ma let. 
Mi rë po, du ke u mar rë me pa su ri në e shum të, Sa le be që 
nji hej gjer aty si nje ri që shkon te rre gul lisht në fal to re, ni si 
të mun gon te gjith mo në e më shu më gjer sa fil loi të shkon te 
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ve tëm në na ma zet e xhu ma së. Kur se më vo në i har roi ed he 
ato!

Një di të, pa si pye ti dhe më soi se ç’kish te ndod hur me 
Sa le ben, Pro fe ti tha:

“Sa keq për Sa le ben!..”

Por in di fe ren tiz mi dhe in jo ran ca e Sa le bes nuk mbe-
tën me kaq. Ai që prem ton te di kur se do t’i ndih mon te dhe 
mbron te të var fë rit, ar ri ti pu na që t’i për zen te në pu në sit e 
mbledh jes së ze qa tit du ke kun dërsh tu ar të jep te më të pak tën 
e të drej tës së të var fër ve të për cak tu ar në Kur’an. Sa le be u bë 
hi pok rit dhe he zi tant.

Në Kur’an thu het kësh tu:

“Dhe di kush prej tyre i dha fja lën Al la hut se, po t’i 
jep te Al la hu nga mi rë sia dhe bu ja ria e Tij, do të jep te sa da-
ka dhe do të bë hej nga të mi rët.

Por, kur Al la hu i dha nga fa vo ri i Tij, ai e ktheu fja lën!” 
(et-Tev be: 75-76)

Për je tën ma te ri ale me të ci lën nuk ngo pet am bi ci ozi, në 
aje tin e 46 të su res Na zi at thu het:

“Dhe kur ta sho hin di tën e ki ame tit, do të pan de hin se 
ka në nden jur në kë të bo të ve tëm një mbrëm je ose sa një 
pa ra di te!”

Shka tër ri mi që i sjell am bic ja shpir tit të nje ri ut të kuj ton 
përshk ri met që i bën Zo ti në Kur’an xhe hen ne mit:
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“Atë di të do t’i the mi xhe hen ne mit: “A u mbus he?” 
Kur se ai do të përg jig jet: “A ka dhe më?” (Kaf: 30)

Në një ajet, Zo ti tho të kësh tu për am bi ci ozët:

“Lë ri ni ata! Të ha në, të dëf rej në dhe qël li met bos he t’i 
masht roj në, se shpejt do ta kup toj në...” (el-Hixhr: 3)

His to ria e zi li së dhe smi rës ësh të e vje tër sa nje riu. Zi lia e 
pa rë fil lon me kun dër vë ni en e Ib li sit, djal lit, ndaj Hz. Ade mit 
të kri ju ar prej dheu.

Meg jit hë se ish te më su es i eng jëj ve, Ib li si e kish te pre j-
ardh jen nga xhin dët, pra, si kur se ata dhe nje rë zit, zo të ron te 
ego. Du ke mos e njo hur ur të si në hyjno re, ai bë ri një kra ha sim 
mes ve tes të kri ju ar prej fla ke pa tym dhe Ade mit të kri ju ar 
prej dheu, për pa so jë, e pa ti smi rë Ade min i ci li, meg jit hë-
se, si pas tij, me kri jim më të ulët, qe nde ru ar me sexh den e 
en-gjëj ve.

Ed he të vël le zë rit e pro fe tit Ju suf që e pa tën smi rë atë, 
nuk e ru aj tën dot ve ten dhe e hod hën në pus të vël la në du ke 
kryer një më kat të rën dë.

Në ha dit hin pro fe tik po ro si tet:

“Kur rë mos ki ni smi rë, sep se smi ra i ha dhe i asg jë son të mi rat 
si zjar ri dru rin!” (Ebu Da vud, Edeb, 44; Ib ni Max he, Zuhd, 22)

A nuk ish te zi lia dhe smi ra shka ku i fun dos jes nën to kë 
të Ka ru nit së bash ku me the sa ret e tij që s’i bar tes hin dot as 
çe lë sat?

Al la hu i Lar të e përshk ru an kësh tu fun din e Ka ru nit:
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“Më në fund, Ne i fun do sëm në to kë ed he atë, ed he 
pal la tin e tij. Ta ni ai as ka kënd për ta ndih mu ar, as dhe ve të 
ësh të i af të për ta shpë tu ar ve ten!” (el-Ka sas: 81)

Meg jit hë se zi lia ësh të e nda lu ar, në ras tet kur ajo ësh të 
një ndjen jë po zi ti ve që e shtyn nje ri un të pa ji set me ci lë si të 
mi ra pa ia dës hi ru ar të ke qen tjet rit, le jo het. Në ha dit hin pro-
fe tik po ro si tet:

“Ve tëm dy ve ta ki hen zi li. Një ri, i pa su ri që nga pa su ria që i 
ka fa lur Al la hu, shpen zon në rru gë të Al la hut dhe tjet ri, i di tu ri që 
di tu ri në që ia ka dhë në Al la hu, ua më son ed he të tje rë ve!” (Bu ha ri, 

Ilm, 15; Mus lim, Mu sa fi rin, 268)

Ki hen zi li ve tëm një i pa sur që dhu ron në kë të mëny rë 
dhe një i di tur që e bën të do bish me për nje rë zit di tu ri në e 
tij. Kjo lloj zi lie ësh të traj ta po zi ti ve, e lar të e zi li së së kthyer 
në virtyt. Ki hen zi li pro fe tët dhe per so na li te tet e lar të dhe në 
kë të rast ke mi të bëj më me një emo ci on mo ra lo-shpir të ror të 
lar të. Zi lia e shpirt ra ve të pas tër për të pa sur virty te të lar ta 
dhe për ta fi tu ar bo tën tje tër ësh të do mos dosh më ri e fis ni kë-
ri së së tyre.

Ndër kaq, mje ki mi i ve tëm i am bic jes, zi li së dhe smi rës 
që ja në nga ci lë si të më të rre ziksh me të mo ra lit të ulët, ësh të 
i mun dur me anë të vesh jes me frymën e qe të të ngop jes dhe 
kë naq jes, sep se the sa ret hyjno re që i përf ton zem rës ngop ja 
dhe kë naq ja me atë që të ka dhë në Zo ti, pra, që ke në do rë, 
as pa kë so hen, as mba roj në. Kësh tu, Pro fe ti (s.a.s.) ka thë në:

َ ن َفْ زٌ الَ نْ ُ كَ َلْقَنَاعَ ا



AM BIC JA, SMI RA DHE KE NA QJA

129

“Ngop ja dhe kë naq ja ësh të një the sar i pa fund...” (Dej le mi, Mus-
ned, 4699)

Pran daj, kri te ri i vër te të i të qe nit i pa sur ësh të ngop ja dhe 
kë naq ja, ësh të paj ti mi me përp je së ti min hyjnor, ësh të të mos 
i sho hësh me zi li ata që ka në më shu më se ti. Shi ja e vër te të e 
pa su ri së mund të shi jo het ve tëm me ngop je dhe kë naq je.

Po eti Mev la na tho të:

“Vdis ni që të ring jal le ni, që të me ri to ni bu ku ri në dhe 
pa su ri në e vër te të!”

Ndër kaq, du het di tur se bu ku ri të kër koj në sy që t’i shi-
koj në, zem ra që t’i das hu roj në. Ash tu siç nuk u tre go hen 
bu ku ri syve të ver bër, ash tu siç nuk iu ek ze ku to hen me lo di 
ve-s hë ve të shurd hër, ash tu dhe s’pri tet që të pan go pu rit që 
s’di në se ç’ësh të preh ja dhe lum tu ria e ngop jes dhe kë naq jes, 
të ngo pen e të kë na qen.

Nje riu i përkr yer nuk heq keq për ne vo jat e për ditsh me. 
Ai nuk vra pon pas ush qi mit, por pas Ushq ye sit. Ai nuk e ka 
syrin te mun dë si të dhe kam ja e të tje rë ve. Ai ësh të gjith mo në 
i paj tu ar e i kë na qur.

Kur se fun di i aty re, gjël li mi i të ci lë ve për bë het ve tëm 
nga shi jet tru po re dhe dës hi rat ma te ri ale e sen su ale, ësh të, 
gjith se si, i hid hur e për të ard hur keq. Nuk mund të men-
do het që nje rë zit që i dë noj në mun dë si të dhe përp jek jet për 
shi jet tru po re, të ke në ndon jë pa su ri shpir të ro re. 

Zem ra e nje ri ut të mi rë ësh të për tej mal lit dhe pa su ri-
së. Ajo s’bë het e pa sur me mall e pa su ri, sep se ajo ësh të e 
mbus hur plot dhe e pa sur me das hu ri në për Al la hun, Zo tin 
e gji-thë si së!
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Zo ti ynë! Mbro na ne nga fla kët e am bic jes dhe zi li së 
që i dje gin dhe shka tër roj në pu nët e mi ra dhe na pa jis me 
the sa rin e pa fund të ngop jes dhe kë naq jes me atë që na 
ësh të dhë në!

Amin, ash tu qof të!

w



131

MPOSHTJA E ZEMERIMIT

Nje riu që vjen në bo të si një tu fë bu ku rish, fsheh 
në vet ve te ose në ego ci lë si të kë qia, kur se në shpirt, prir je 
de vo ci oni. E thë në ndryshe, nje riu ësh të i pri rur ed he për të 
mi rën, ed he për të ke qen.

Pran daj, nje riu e ka të do mos dosh me t’i past ro jë ci lë si-
të dhe prir jet e ul ta me anë të past ri mit të egos, kul li mit të 
zem rës dhe zbu ku ri mit të mo ra lit si dhe t’i për so së at ri bu tet 
shpir të ro re. Ndër kaq, mo ra li i keq që du het ta hed hë posh-
të pa ra së gjit hash nje riu, ësh të, pa dyshim, ze më ri mi, sep se 
ze më ri mi ësh të ti pa ri më i rre ziks hëm i mo ra lit të keq, ësh të 
një gjend je egër sie që i bë het pen ge së ars yes dhe zem rës. Nje-
riu i ze më ru ar ësh të një gjë e ke qe e mbus hur plot hak marr je, 
urrejt je, zë nie dhe krim.

Pje sa e ze më ri mit e lib rit të je tës ësh të një his to ri fat-
ke që sie. Shpë ti mi nga ky rre zik trag jik ësh të vël la zë ria dhe 
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për do ri mi i for cës së du ri mit, ru ajt ja e qe të si së pa e pris hur 
eku ilib rin. Ebu Der da (r.a.) i pa ti thë në Pro fe tit (s.a.s.):

“Më më so diç ka nga ato gjë ra që du hen për të hyrë në 
xhen net!”

Dhe Pro fe ti i qe përg jig jur:

“Mos u ze më ro!” (Bu ha ri, Edeb, 76; Tir mid hi, Birr, 73)

Ed he një tje tër i pa ti thë në, po kësh tu, Pro fe tit:

“O i Dër gu ari i Al la hut! Nuk kam mun dë si të mbaj mend 
shu më gjë ra, pran daj më thu aj shkurt ç’të bëj që të jem i lum-
tur!”

Dhe Pro fe ti i pa ti thë në:

“Mos u ze më ro!” (Bu ha ri, Edeb, 76; Tir mid hi, Birr, 73)

Ed he në ha dit he të tje ra po ro si tet:

“Atij që e mban ve ten pa u ze më ru ar, Al la hu ia mbu lon të 
me tat!” (Ih ja, III, 372)

“Nuk ka gjë më të do bish me për të fi tu ar pël qi min e Al la hut 
se sa gëll tit ja e ze më ri mit!” (Ih ja, III, 392)

“Peh li va ni (eku ilib ris ti) më i af të nuk ësh të ai që i tund dhe i 
rrë zon për to kë të gjit hë part ne rët! He ro i vër te të ësh të ai që e mban 
ve ten kur i du het të ze më ro het!” (Bu ha ri, Edeb, 102; Mus lim, Birr, 106-
108)

Pro fe tët, të ur tët dhe di je ta rët ja në ka rak te ri zu ar gjith mo-
në nga kuj de si dhe përp jek ja për ta zo të ru ar ze më ri min dhe, 
ndaj të tje rë ve ka në mbaj tur gjith mo në rru gën e fal jes. Të vë-l-
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le zë rit i pa tën shpre hur pen di min Hz. Ju su fit për vep ri min e 
tyre që do ta kish te çu ar atë në vdek je:

نَ  ئِ اطِ نا لَخَ اِنْ كُ نَا وَ ْ لَ ُ عَ َقَدْ ٪اثَرَكَ اهللاَ تَاهللاِ ل
“... Be to he mi se Al la hu të ka shqu ar ty ndër ne! Me të 

vër te të, ne ke mi bë rë ga bim!” (Ju suf: 91)

Kur se Ju su fi, me një virtytsh më ri të lar të, i pa ti fa lur ata 
kur i kish te të gjit ha mun dë si të për t’i dë nu ar:

نَ  مِ مُ الراحِ حَ َرْ وَ ا ُ مْ وَ رُ اهللاُ لَكُ فِ َغْ مَ  َوْ مُ الْ ْكُ لَ بَ عَ الَتَثْرِ
“... Sot nuk ka qor tim për ju! Al la hu ju fal të! Ai ësh të 

mës hi ru esi më i madh!” (Ju suf: 92)

Shem bujt më të bu kur të mës hi rës dhe fal jes gjen den në 
je tën e Pro fe tit (s.a.s.). Në di tën e tri um fit të Me kës ai e pa ti 
fa lur Hin din, gru an që ia kish te kafs hu ar mël çi në të ung jit 
Ham za. Ai e pa ti fa lur, në shkëm bim të thë ni es së Fja lës së 
Një si së, Ha bir bin Ese din që ia kish te rrë zu ar nga de ve ja të 
bi jën Zej nep shtat zë në, e ci la qe pla go sur rën dë. Je ta e Pro fe-
tit ësh të e mbus hur plot me ras te të til la. Kur ze më ro hej, ai 
s’ngri hej nga ven di. Ai nuk ze më ro hej veç se kur kun dërsh-
to hej Zo ti, kur mer res hin në për këm bë e drej ta dhe e vër te ta. 
Ai ze më ro hej ed he kur shke lej një e drej të por as kush nuk e 
vin te re dhe nuk qe të so hej gjer sa ajo e drej të të ço hej në vend. 
Ai kur rë nuk ze më ro hej për ve te, nuk e mbron te ve ten dhe 
nuk hynte në de ba te me të tje rët për kë të.

Në Kur’an ja në po hu ar qënd ri met e shqu ara të Pro fe tit 
për mposht jen e ze më ri mit:

“(O i Dër gu ar!) Atë he rë, me një mës hi rë nga Zo ti yt, 
u sol le bu të me ta! Po qe se ti do të tre go hes he i ash për e 
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ze mër gur, ata do të shpërn da hes hin e lar go hes hin. Fa li ata 
dhe lu tu për fal jen e tyre dhe kës hil lo hu me ta në çësht jet 
e për ditsh me, por, kur të ven do sësh, mbësh te tu te Al la hu, 
sep se Al la hu i do ata që mbësh te ten dhe be soj në te Ai!” (Al-i 

Im ran: 159)

Në një ajet tje tër, Zo ti i ci lë son si nje rëz të mi rë si së nje-
rë zit që dhu roj në, që e mposh tin ze më ri min dhe i fa lin të 
tje rët:

نَ  الْعَافِ ْظَ وَ نَ الْغَ مِ اظِ الْكَ الضراءِ وَ ونَ فِ السراءِ وَ نْفِقُ ُ نَ  َلذِ ا
نَ  نِ سِ حْ ب الْمُ ُحِ اهللاُ  نِ الناسِ وَ عَ

“... të de votsh mit që ja pin për Al la hun si në bol lëk, 
ash tu dhe në ngush ti cë, që e mposh tin ze më ri min dhe që 
ua fa lin të me tat të tje rë ve. Ed he Al la hu i do nje rë zit e mi rë-
si së!” (Al-i Im ran: 134)

Siç rrë fe het, Xha fer Sa dik kish te një skllav që i bën te shër-
bi me per so na le. Një di të, sklla vi i sol li një tas me su pë që ia 
derd hi pa dash je mbi rro ba. Xha fe ri e pa sklla vin me shu më 
ze më rim. Atë he rë sklla vi i tha:

“Im zot, në Kur’an thu het: “ َْظ الْغَ نَ  مِ اظِ الْكَ  ata që e“ ” وَ
mposh tin ze më ri min”!

Xha fer Sa dik i tha: 

“E mposh ta ze më ri min!”

Sklla vi vazh doi:

“Im zot, po aty, në Kur’an, thu het: “ ِنِ النَّاس نَ عَ الْعَافِ  ata që“ ” وَ
u fa lin të me tat të tje rë ve”!
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Xha fer Sa dik i tha:

“Të kam fa lur, pra!”

Sklla vi i tha për he rë të tre të:

“Në fund të aje tit thu het: “ َن نِ سِ حْ نُّ الْمُ حِ ُ  Al la hu i do“ ” وَاهللاُ 
nje rë zit që u bëj në mi rë të tje rë ve!”

Xha fer Sa dik i tha:

“Shko, pra, je i li rë! Për hir të Al la hut, të kam dhë në li ri-
në!”

Kjo ngjar je tre gon se sa bu kur ësh të të pa ji sesh me mo ra-
lin e Kur’anit dhe Pro fe tit (s.a.s.)!

Ndër kaq, du het po hu ar se ze më ri mi për bu zet kur e ka 
bu ri min te ego ja dhe mo ti vet djal lë zo re, por ndryshon pu na 
kur ësh të fja la për cë ni min e be si mit. Kur cë no hen be si mi, e 
drej ta dhe e vër te ta, in di fe ren tiz mi ësh të i ga bu ar. Kësh tu, sa 
ç’ësh të e rën dë sish me mposht ja e ze më ri mit për hir të Al la-
hut, ësh të i rën dë sis hëm ed he ze më ri mi për hir të Al la hut.

Meg jit hë kë të, ësh të mjaft e vësh ti rë për ta dal lu ar qar të 
ku fi rin mes këty re dy si tu ata ve të ze më ri mit dhe për të vep-
ru ar drejt. Për ta bë rë kë të dal lim du het pje ku ri dhe ndjesh-
më ri e mad he. Për rrjed ho jë, shpreh jen e Kur’anit, “ata që e 
mposh tin ze më ri min” mund ta kup toj më si “ata që e kont ro-
l loj në ze më ri min”. Shem bul li më i bu kur në lidh je me kë të 
ësh të vep ri mi i Hz. Ali ut (k.v.).
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Gja të një be te je, Hz. Aliu kish te vë në posh të një ar mik 
dhe po e vris te. Nje riu që po e shih te vdek jen me sy, bë ri një 
gjest të shëm tu ar du ke e pështy rë Hz. Ali un në fytyrë.

Për Hz. Ali un, një pje së tar trim i fa mil jes pro fe ti ke dhe i 
ci lë su ar lu an i Al la hut, nuk ish te e vësh ti rë t’ia pris te me një 
të rë në të shpa tës ko kën një ar mi ku që e kish te vë në nën ve te. 
Por, du ke pa sur fri kë se, pas gjes tit të ar mi kut, vras ja e tij do 
të bë hej një fi to re e egos së vet, u ndal, e uli shpa tën që e kish-
te dhu ra të prej Pro fe tit dhe ho qi do rë nga vras ja e ar mi kut.

Ar mi ku u ha bit! Pas gjes tit të ulët kun dër Hz. Ali ut, 
ar mi ku pris te që ai ta vris te me një ze më rim shu më të 
madh për t’ia shpa gu ar fyer jen. Por nuk ndod hi siç e kish-
te men du ar! Ar mi ku u ndodh bal lë për bal lë me një të vër-
te të të pa imag ji nu esh me për të. Du ke mos e kup tu ar dot 
sjell jen e Ali ut, he ro it të Is la mit dhe të zem rës, e pye ti me 
ku resht je:

“O Ali! Pse qënd ro ve? Pse s’po më vret? Pse u qe të so ve 
kësh tu, pap rit mas?..”

Hz. Aliu i tha kësh tu:

“Kë të shpa të që ma ka dhu ru ar i Dër gu ari i Al la hut, 
unë e vër tis në rru gë të Al la hut dhe për pël qim të Tij ua 
pres ko kën mo hu es ve dhe hi pok ri të ve! Dhe në kë të pu në 
kur rë nuk e nga tër roj ve ten, sep se unë jam lu ani dhe shpa-
ta e Al la hut, jo e ve tes, mend je mad hë si së dhe kre na ri së 
si me! Du ke më pështy rë në fytyrë, ti des he të më fyesh dhe 
ze më rosh dhe unë do të të vris ja ty për një shkak të thjesh të 
që s’i ka hi je kur rë mus li ma nit. Por unë kam da lë të luf toj 
jo për të kë na qur kre na ri në ti me, por për hir të Al la hut!”
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Pa ra një mo de li të til lë të mo ra lit të lar të, ar mi ku u bë tje-
tër nje ri. Ai e rro ku kon cep tin e mi që si së së vër te të dhe, du ke 
për fi tu ar nga ka pa ci te ti i Hz. Ali ut në mi rë kup tim, fal je, bu të-
si dhe qënd re së kun dër egos, be soj dhe e dek la roi be si min!

Ç’por të të lar të ha pi Hz. Aliu pa ra nje ri ut që e pësht yu në 
fytyrë! Ai i fa li je tën ar mi kut, nje ri ut që mund ta kish te vra rë! 
Ai e qu aj ti me vend t’i dhu ron te lum tu ri në e vër te të nje ri ut që 
des hi ta fyen te, hid hë ron te dhe ze më ron te! Ai i zgja ti atij një 
urë që e ngjis te në qi ejt e fa vo rit hyjnor dhe pav de kë si së! Ai 
i zgja ti trën da fi la më ka ta rit dhe faj to rit që e go di ti me gjem-
bat e fyer jes dhe ar mi që si së, du ke e bë rë që të shndër ro hej 
në një gonx he! Ai u soll si pro fe ti Mu sa që i bë ri mag jis ta rët 
që de-shën ta tremb nin me mag ji ra, të shi jo nin kë na që si në e 
be si mit! Pa ra mo ra lit të tij të lar të, djal li i mall ku ar pla si nga 
ina ti dhe u për kul!

Al la hu i Lar të urd hë ron:

“(O i Dër gu ar!) Ti zër rru gën e fal jes, kës hil lo për mi rë 
dhe lar go hu prej in jo ran të ve!” (el-Araf: 199)

Kur se në një ajet tje tër, Zo ti i përshk ru an kësh tu ci lë si të e 
rob ve të sin qer të ndaj Tij:

“... ata rob të e Mës hi ru esit që ecin mbi to kë me se ri ozi-
tet dhe thjesh të si dhe, kur in jo ran tët u hed hin ndon jë fja lë 
(fye se), u përg jig jen me se lam (urim për pa qe)!” (el-Fur kan: 
63)

Imam Sha biu i qe përg jig jur kësh tu një he re ti ku që e pa ti 
fyer:

“Po qe se ç’thua ja në të vër te ta, Al la hu më fal të! Por po qe 
se je gën jesh tar, Al la hu të fal të ty!
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Dhu nun Mis ri thosh te kësh tu:

“Du het të jesh mik i Al la hut dhe ar mik i egos dhe jo mik 
i egos dhe ar mik i Al la hut!”

Zo ti ynë! Mbro na ne që të mos bë he mi ro bër të egos 
so në! Dhe na i sto lis zem rat me mo ra lin e për lav dë ru ar për 
të ci lin shpreh pël qi min dhe kë na që si në Tën de!

Amin, ash tu qof të!

w
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Ish te një ba kall që e kish te dyqa nin në por tën e 
dal jes të qyte tit. Për mes asaj por te nxir res hin të vde ku rit për 
te var re zat. Ba kal li mban te pra në një shtam bë ku hidh te një 
bërt ha më fru ti sa he rë që ka lon te një i vde kur, du ke thë në:

“Ed he ky ra në shtam bë!”

Pas taj, në fund të mu ajit, i zbras te bërt ha mat, i nu më ron-
te dhe thosh te:

“Kë të mu aj kaq ve të ra në në shtam bë!”

Një di të ed he ai vdiq! Ndër kaq, kish te ka lu ar shu më 
ko hë kur i erd hi për vi zi të një mik i lar gët që s’din te gjë për 
vdek jen e tij. Me që s’e pa, mi ku i pye ti fqin jët:

“Ç’u bë ai ba kal li që e kish te dyqa nin kë tu?”

“Ra në shtam bë!” – Iu përg jig jën fqin jët...

Ja, pra, his to ria e ud hë ta rë ve të kë saj bo te të për kohsh me! 
Vjen një di të që nje riu të har ro het aq shu më, sa të tho në për 
të: “Na ish te se ç’na ish te!”
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Po eti Ju nus Em re tho të:

Nga mit ra e në nës erd hëm në pa zar,
Mo rëm një qe fin dhe u kthyem në varr!..

Me të vër te të, qof të i pa sur, qof të i var fër, në fund mbe tet 
ve tëm me një qe fin! Pran daj, e rën dë sish me ësh të se ç’gjë ra të 
pav deksh me bëj më në kë të bo të, të til la që mund t’i mar rim 
me ve te në bo tën tje tër!

Kur se po eti Nex hip Fa zëll shpre het kësh tu:

Sar raf i pan go pur, qep një qe se me ve te për ta mar rë
Dhe mblidh atë mo ned hë që të ke të vle rë në varr!

Zo ti e ka bë rë af të si në njo hë se të nje ri ut të përsh tatsh me 
për të rro kur ve tëm me anë të të kun dër ta ve. Pran daj gjit hë-
sia mbësh te tet mbi të kun dër tat. Për rrjed ho jë, sa e plo të që të 
je të kont ra dik ta, aq e qar të ësh të njoh ja. Das hu ria dal lo het me 
anë të ur rejt jes, bu ku ria, me anë të shëm ti së, e mi ra, me anë 
të së ke qes, men çu ria, me anë të mar rë zi së, vdek ja fis ni ke, e 
ci la ësh të dësh mi, me anë të vdek jes së ulët...

Në rrjed hën e je tës, nje riu lë kun det vazh di misht mes dy 
gjë ra ve tmer rë sisht kont ra dik to re siç ja në gë zi mi i je tës dhe 
rrë qeth ja nga vdek ja. Pa u rro kur kup ti met e vër te ta të je tës 
dhe vdek jes që ja në në një rrjed hë të pan dërp re rë, nuk mund 
të rro ken as enig ma dhe ur të sia e kri ji mit, as naty ra e vër te të 
e nje ri ut.

Nje riu me mend je të shën dos hë a nuk men don se çdo gjë 
në gjit hë si, nga plas ja e fa rës te fes ta e pran ve rës, nga lind jet 
në vdek jet, nga mak ro bo ta në mik ro bo të, nga mo le ku lat te 
tru pat qi el lo rë ek zis toj në dhe zhvil lo hen bren da një har mo nie 
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të për cak tu ar nga rre gul la të pa mun du ra për t’u rro kur den-
jë sisht në të gjit hë përm bajt jen dhe ci lë si në e tyre? Mi rë, po 
kush ësh të ar tis ti dhe kri ju esi i kë saj rre gull sie dhe har mo nie? 
Kjo për sos më ri në gjit hë si që e lë të pa af të njoh jen nje rë zo re, 
a nuk ësh të një po ezi ur të sish dhe shem bujsh më sim-dhë nës? 
Përg jigj ja e këty re pyet je ve ndod het në for mën më të bu kur 
në Kur’an. Al la hu i Lar të tho të:

نَ بِ ا الَعِ مَ ُ نَ ْ مَا بَ ضَ وَ َرْ االْ اتِ وَ وَ مَ نَا السَّ لَقْ مَا خَ  وَ
“Ne nuk i kri ju am për zba vit je qi ejt, to kën dhe gjithç-

ka ndod het mes tyre...” (ed-Du han: 38)

“A mos pan deh ni se ju kri ju am ju ve pa ndon jë qël lim 
dhe se s’ke mi për t’ju kthyer së rish tek Ne?” (el-Mu mi nun: 

115)

“A mos pan deh nje riu se do të li het të bë jë si të do jë?” 
(el-Ki ja me: 36)

Ur të sia e kri ji mit të nje ri ut ësh të që, bren da af të si ve dhe 
mun dë si ve të ve ta, ta njo hë Zo tin dhe, du ke e pa ji sur kë të 
njoh je me kul tu rën shpir të ro re, ta mad hë ro jë Zo tin me anë të 
ak te ve të mi ra e të bu ku ra. Ne kë të e qu aj më shkurt ad hu rim, 
dety rë të ro bit ndaj Zo tit (kri je sës ndaj Kri ju esit). Dhe syni mi 
i kë tij ad hu ri mi ësh të që, du ke e past ru ar egon dhe kul lu ar 
zem rën, të ar ri het bash ki mi me Zo tin, të bë het ro bi kon fi-
dent i Zo tit, gjë që gjen për sos më ri në e vet me shenj të ri në25 
që ësh të ni ve li më i lar të pas pro fe të si së që shpreh af ri min 
te Zo ti.

25 Në orig ji nal: ve la jet, kuj des ta ri, shenj të ri.
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Shenj të ria ësh të ngjit ja mbi për ma sat ego is ti ke, ësh të af ri-
mi shpir të ror te Zo ti du ke e ulur per so na li te tin në mi ni mum 
dhe ky ni vel qu het fe na fil’lah, humb je në Zo tin, gjë që i ngjet 
humb jes së lu mit në det ose të lën dë ve ush qi mo re në trup pas 
tret jes dhe për ve të si mit nga tru pi.

Vdek ja e ard hur pas ar rit jes së kë tij ni ve li ësh të, në kup-
ti min e vër te të të tij, një bash kim hyjnor. 

Shpreh ja “ تَمُوتُوا اَنْ  قَبْلَ   vdis ni pa ra se të vdis ni”, ësh të“ مُوتوا 
po hi mi më i sak të i kë saj si tu ate. Po eti Mev la na tho të:

“Vdis ni në se dës hi ro ni të ring jal le ni!”

Me kë të ai e ka fja lën për vdek jen shpir të ro re, gjë që ësh të 
lind je në je tën e pa so sur, ring jall je në një bo të tje tër.

Pro fe ti (s.a.s.) i për gë zon dhe i pa ra laj më ron për shpërb-
lim ata që mun den të vde sin kësh tu du ke e asg jë su ar egon 
mes ha re së së be si mit në një Zot të ve tëm (tev hid) dhe njoh jes 
in tu iti ve të Zo tit (ma ri fe tul lah).

Pran daj ndodh që po eti Mev la na ta qu ajë shpë ti min nga 
bo ta e vdeksh me dhe lind jen në bo tën e për hersh me “na ta e 
mar te sës”. Ai tho të kësh tu në varg jet e tij:

“Atë di të kur të vdes dhe të je ni du ke ma bar tur ta bu tin, mos 
pan deh se po më dhimb set kjo bo të!

Dhe mos qaj e mos vaj to për mua dhe, kur të më vësh në dhé, 
mos thu aj “lam tu mi rë”!

Var ri ësh të një per de, pas së ci lës ësh të kë na që sia dhe preh ja e 
xhen ne tit, pa raj sës!

Unë is ha i vde kur dhe lin da, is ha lot dhe u bë ra bu zë qesh je, u 
kred ha në de tin e pa si onit dhe ar ri ta, më në fund, pav de kë si në!..”
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Pa dyshim, vdek ja që do t’i ndod hë pa për jash tim çdo 
ud hë ta ri të je tës, ësh të një mis ter që ësh të i dety ru ar ta zgji-
dhë çdo qe nie që kup ton. Në aje tin e 35-të të su res En bi ja 
thu het:

ونَ  عُ جَ رْ ِ تُ ْ َ ِل ا ً وَ َ ن رِ فِتْ ْ الْخَ مْ بِالشر وَ وكُ نَبْلُ تِ وَ وْ ُ الْمَ ائِقَ سٍ ذَ ل نَفْ كُ
“Çdo qe nie do ta shi jo jë vdek jen. Ne ju pro voj më ju 

me anë të së mi rës dhe së ke qes dhe pas taj do të kthe he ni 
tek Ne!”

Ed he në aje tin e 2-të të su res Mulk thu het:

الً  مَ نُ عَ سَ َحْ مْ ا كُ َ مْ ا كُ وَ َبْلُ َوةَ لِ الْحَ تَ وَ وْ لَقَ الْمَ َلذِى خَ ا
“Ai që i ka kri ju ar vdek jen dhe je tën për t’ju pro vu ar se 

ci li nga ju do të sil let më mi rë!..”

Vdek ja nuk ka ndon jë gju hë të njo hur. Ç’kup ti me të 
friksh me ka gro po sur ajo në atë hesht jen e saj të thel lë! Pro fe ti 
(s.a.s.) po ro sit:

“Ju kam lë në ju ve dy kës hill ta rë: një ri hesht, tjet ri flet. Kës hill-
ta ri që hesht ësh të vdek ja, kur se kës hill ta ri që flet ësh të Kur’ani!” 
(Fe za ili amal, f. 383)

Vdek jet ja në më si me pa tin guj e pa fja lë që u fla sin nje-
rëz ve të ndjes hëm që kup toj në, për pë si met, fun det dhe të 
vër te tat, më për sos më risht se go jët më kom pe ten te!

Su pet e do bë ta të fja lë ve nuk mund ta du roj në rën de sën 
tron di të se të vdek jes. Për bal lë vdek jes, të gjit ha push te tet 
shkri hen dhe mar rin fund!



ENIGMA E DASHURISE PER ALLAHUN DHE PROFETIN

146

Pa ra vdek jes, das hu ri të ka lim ta re, dës hi rat e çmen du ra, 
dëf ri met e për kohsh me dhe fi lo zo fi të sa ka te që i shka tër roj-
në nje rë zit në rru gët pa dal je, du ken më të mje ra se gjet het e 
zverd hu ra të vjesh tës që i zvar rit era!

Var re zat ja në plot me ad re sa prin dë rish, fë mi jësh, fa mil-
jesh, të das hu rish, të afër mish, sho kësh e miqsh që e ka në 
kon su mu ar je tën. Në çfa rë do kush tesh që të je të je tu ar je ta, 
në pal la te të shkëlq ye ra ose mbi kash të, të gjit ha rru gët e saj 
me të gjit ha la ki met e tyre ka në ve tëm një pi kë dal je je: var rin! 
Nuk ek zis ton as ndon jë vend tje tër e as ndon jë ko hë tje tër kur 
e ku të mund të iket për të shpë tu ar prej tij!

Në ha dit hin pro fe tik thu het:

ازِمِ اللذاتِ  َ رِ  وا مِنْ ذِكْ ثِرُ َكْ ا
“Dhe kuj to je ni shpesh vdek jen, atë që i pret si me thi kë të gji-

tha kë na që si të e kë saj bo te!” (Tir mid hi, Zuhd, 4; Ne sai, Xhe na iz, 3)

Kur se në Kur’an thu het:

فَر  ْنَ الْمَ َ مَئِذٍ ا َوْ انُ  ِنْسَ ولُ االْ َقُ
“Atë di të (në di tën e ki ame tit) nje riu tho të: “Ku mund të 

iket?” (el-Ki ja me: 10)

Në lidh je me var rin që do të mar rë for më me sjell jet to na 
të kla si fi ku ara në ba zë të zba ti mit apo jo të urdh ra ve të Al la-
hut, Pro fe ti shpre het:

“Ose një lu lish te nga lu lish tet e xhen ne tit, ose një gro pë nga 
gro pat e xhe hen ne mit!..” (Tir mid hi, Ki ja met, 26)

Du ke u shpre hur kësh tu, ai ka das hur të shë no jë lidh jen 
shu më të ngush të të vdek jes me je tën.
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Ebu Der ja (r.a.), një nje ri me sytë e zem rës të ha pur, ish te 
ulur në krye të një var ri dhe kish te thë në:

“O varr! Sa i hesh tur je nga jash të, por me sa fri kë ra të 
tmerrsh me je i mbus hur bren da!..”

Dhe kish te qa rë me ngas hë rim!

Një sa ha bi e pa ti pye tur Pro fe tin:

“Kush qu het nje ri i men çur, o i Dër gu ari i Al la hut?”

Dhe ai i qe përg jig jur:

“Ai që e men don shu më vdek jen dhe që pre oku po het shu më për 
t’u për ga ti tur për të!..” (Ib ni Max he, Zuhd, 31)

Shtë pi të e nje rëz ve in di fe ren të që i ja në nënsht ru ar egos 
së vet, ja në pot hu aj si var re fa mil ja re të vde ku rish të gjal lë. 
Ata nuk men doj në se he rët a vo në, vdek ja nuk mun gon të 
vi jë, por vjen pi kë risht në ko hën e du hur! Aty re që kër koj në 
t’i ikin vdek jes, Kur’ani u bën zë kësh tu:

“(O i Dër gu ar!) Thu aju: “Vdek ja ka për t’ju gje tur ku do 
që të je ni, ed he si kur të je ni mbyllur bren da ka lash me 
mu re të tras hë!” (en-Ni sa: 78)

“Thu aju: “Vdek ja që ju i ik ni, do t’ju ar ri jë dhe pas-
taj do të dil ni pa ra Al la hut që e njeh të duksh men e të 
pa duksh men dhe do t’ju tre go jë ju ve se ç’ke ni bë rë!” 
(el-Xhu ma: 8)

Nje ri un e gëll tit va ni te ti dhe ko të sia në se s’ar rin ta rro kë 
ur të si në e kri ji mit të gjit hë si së du ke përfs hi rë në të ed he qe ni-
en e vet. Nje riu që nuk me di ton për ardh jen dhe lar gi min e 
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vet nga kjo bo të dhe nuk ar rin ta kup to jë kë të gjë, do të tho të 
se ësh të in di fe rent si dhe i pa in for mu ar ed he për të vër te tën 
e ek zis ten cës së vet, mad je! Nje riu nuk ësh të pro dukt ras të sor 
i një aven tu re të pa kup tim!..

Për be sim ta rët që e ar rij në kë të të vër te të, vdek ja ësh të 
eta pa e pa rë e kon fi den cës hyjno re, më të mad hes ndër dhun-
ti të që i fa len nje ri ut!

Në Kur’an, de vo ci oni26 ësh të ndër fja lët më të shpesh ta 
pas fja lës “Al lah”. De vo ci oni ësh të ru ajt ja e zem rës, ësh të 
zo të ri mi nga nje riu mbi egon dhe per so na li te tin e vet, ësh të 
ngjit ja e shpir tit në ma jat e për sos më ri së. Në Kur’an thu-
het:

مْ  كُ َتْق نْدَ اهللاِ ا مْ عِ رَمَكُ َكْ اِن ا
“Më i vlefsh mi ndër ju ësh të ai që e ka fri kë më shu më 

Al la hun (që ësh të më i de vots hëm ndaj Al la hut)!..” (el-Hux hu-
rat, 13)

Du ke u për so sur me anë të de vo ci onit dhe ad hu ri mit, 
ak tet fi toj në ci lë si në e “ak tit të mi rë”27. Për nje rë zit që ka rak-
te ri zo hen për ak te të mi ra, Al la hu i Lar të tho të:

“Ata që be soj në dhe bëj në pu në të mi ra (kryej në ak te 
të mi ra), do t’i ven do sim në xhen ne te nën të ci lët rrjed hin 
lu menj, ku ata do të mbe ten përg jith mo në!..” (en-Ni sa: 122)

Ad hu ri mi, de vo ci oni dhe ak ti i mi rë ja në ndjesh më ri në 
ze mër, dri të në ndërg jeg je, preh je në shpirt dhe për sos më ri 
në mo ral.

26 Në orig ji nal: tak va, për kush tim i thel lë ndaj urdh ra ve të Al la hut.
27 Në orig ji nal: sa lih amel.
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Në për fun dim të lar gi mit prej masht ru esh më ri së së bo tës 
dhe pam je ve ilu zi ve, shpir ti ar rin një ni vel të til lë që mund të 
ar ri het ve tëm me anë të fi to re ve ma te ri ale e mo ra lo-shpir të-
ro re. Në një ha dith të tij, Pro fe ti po ro sit:

“Luf të ta ri i vër te të në rru gën e be si mit ësh të ai që luf ton kun-
dër vet ve tes (egos)!” (Tir mid hi, Fe za ilu Xhi had, 2)

Me gjit hë vep rim ta ri në ori en tu ese të pro fe të ve, çësht ja 
e vdek jes e ka pre oku pu ar nje rë zi min qysh në krye të he rës. 
Kjo pen ge së e tmerrsh me e ulur rrafsh në mend jen e nje ri ut 
si një gjar për i përd red hur rreth ve tes por gjithn jë kër cë nu es, 
ësh të kër ku ar të hesh tet me anë të shpreh je ve ego is ti ke të 
shu mël lojsh me.

Vdek ja e ci la ka për ta thit hur çdo nje ri në dred hat e vor-
bul lës së saj, kon cep to het ose si një pers pek ti vë e friksh me, 
ose si një fat ke që si, ose si një mës hi rë. Mun dë sia për ta zgji-
d hur kë të nyje të pers pek ti vës so në, e ci la qënd ron larg rrok-
jes ash tu siç du het me anë të me di ti mit nje rë zor, bë het re ale 
du ke e ka përc yer pen ge sën ego për t’i vë në ves hin zbu le sës 
hyjno re, du ke për fi tu ar ed he nga kli ma ndje so re e pro fe të ve 
dhe të ur të ve!

Fak tin që çdo çast i ka përc yer i vi jës ko ho re na af ron ne 
në mëng je sin e të vër te tës, Kur’ani e shpreh në kë të mëny rë:

ونَ  لُ قِ َعْ َفَالَ  لْقِ ا ُ فِ الْخَ نَكسْ هُ نُ عَمرْ مَنْ نُ وَ
“Atij që i ja pim je të të gja të, ia pris him kri ji min (ri ni në 

dhe bu ku ri në). A nuk e kup toj në ata kë të gjë?” (Ja sin: 68)
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Zo ti ynë! Na e sto lis dhe be ko je tën dhe vdek jen me 
anë të be ga ti ve, dhun ti ve dhe bu ku ri ve të lar ta me të ci lat 
i ke fa vo ri zu ar rob të e Tu të mi rë, si dhe me bash ki min me 
Ty!

Amin, ash tu qof të!

w
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TA ZBU KU ROSH VDEK JEN

Ish te një furr tar i çu dits hëm. Ed he po t’i jep nin pa ra 
kall pe, i pra non te dhe, pa i thë në gjë dhë në sit, pa ia përp la sur 
syve masht ri min, i jep te bu kën që kër kon te. Ndër kaq, të gji-
t hë ha bi tes hin me të dhe as kush nuk e kup ton te pse e bën te 
kë të. Më në fund, kur i erd hi ora e vdek jes, furr ta ri ha pi du art 
drejt re zi den cës së lar të dhe u lut kësh tu:

“Im zot, Ti e di se për vi te të të ra nje rë zit më sol lën pa ra 
kall pe, kur se unë, pa i qor tu ar, pa ua përp la sur syve masht ri-
min, u dhas hë bu kën që më kër ko nin! Im zot, ed he unë po vij 
ta ni pa ra Te je me bind je kall pe dhe të lu tem të mos më qor-
tosh për to, të mos m’i përp la sësh syve më ka tet!”

Vep ri mi i furr ta rit flet për qël li min dhe përp jek jet e sin-
qer ta të tij për ta vle rë su ar ve ten në kë të bo të dhe për t’u për-
ga ti tur për bo tën tje tër.

Shkurt, kë saj mund t’i the mi ta zbu ku rosh vdek jen që 
ësh të urë ka li mi mes dy bo të ve. Si pas kë saj, syni mi i të ash tu-
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qu aj tu rit zbu ku rim i vdek jes ësh të që të vde sësh pa ra se të të 
ndod hë vdek ja e pa vull netsh me, siç tho të ed he po ro sia:

وا  وتُ َنْ تَمُ وا قَبْلَ ا وتُ مُ
“Vdis ni pa ra se të vdis ni!”

Kjo do të tho të që, sa të jesh gjal lë, t’i asg jë sosh në mëny-
rë të vull netsh me si tu atat ne ga ti ve dhe të shëm tu ara të egos, 
gjë që për bën pje ku ri per so na li te ti, dhe të ka losh nga ci lë sia e 
nje ri ut të za kons hëm në ci lë si në e nje ri ut të përkr yer!

Pa ra nje ri ut që ar rin kë të ni vel përkr yer je je, ha pen per det 
që e ndaj në nga Kri ju esi dhe shi jet e për kohsh me e hum bin 
vi ta li te tin, nje riu për je ton qe të si në ad hu rim, de li ka te së në 
traj tim dhe virtyt në mo ral, shpir ti i tij fil lon të shi jo jë çdo 
ra-d hë kë na që si në e për jetsh me të af ri mit te Zo ti. Esh të për 
kë to ars ye që po eti Mev la na e ka ci lë su ar eta pën e pa rë të tij 
pa ra se ta shi jon te kë na që si në e af ri mit te Zo ti, me shpreh jen 
“is ha një gjë e pa për pu nu ar”, eta pën kur e shi joi atë kë na që si, 
me shpreh jen “u po qa” dhe eta pën kur shfaq jet e enig ma ve të 
gjit hë si së iu ha pën pa rasysh si një li bër dhe iu bë në të qar ta, 
me shpreh jen “u po qa”!

Në të njëj tën ko hë, kë to shpreh je ja në një po him i shfaq-
je ve të përp jek je ve në rru gën për af ri min te Zo ti. Meg jit hë se 
rru gët që të çoj në te Zo ti ja në, siç tho të një shpreh je e njo hur, 
sa frymët e kri je sa ve, rru ga më me ndi kim ësh të “rru ga e 
mo hi mit të vet ve tes”28. “Mo him i vet ve tes” do të tho të shpë-
tim nga iden ti te ti si re zul tat i das hu ri së dhe afër si së ndaj 
Zo tit dhe heq je do rë me ze mër dhe prak ti kisht nga çdo va ni-
tet. Dhe ky ësh të zbu ku ri mi i vdek jes me anë të të fsheh tës 

28 Në orig ji nal: fakr u fe nâ.
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َنْ تَمُوتُوا“ وا قَبْلَ ا  vdis ni pa ra se të vdis ni” në gjend jen e humb jes“ ” مُوتُ
te Zo ti ose gjend ja e një kon fi den ce të për jetsh me. Ve tëm se 
me ri ti mi i njoh jes së shfaq jes së kë saj të fsheh te ësh të i mun-
dur du ke i res pek tu ar në prak ti kë esen ci alisht kë to pa ri me 
krye so re që vlej në për të gjit hë:

Pen de sa

Më ka tet shfa qen nga prir jet si in jo ran ca, eps hi, mend je-
mad hë sia, kre na ria, am bic ja, kopr ra cia, smi ra, shpër do ri mi 
dhe ze më ri mi. Kë to gjend je ja në pen ge sa mes Kri ju esit dhe 
nje ri ut. Po ta ha pë per den e in di fe ren tiz mit, nje riu e ndjen në 
ndërg jeg je pes hën e më ka tit që ka bë rë, në ze mër i zgjo het 
ndjen ja e fshe hur e virty tit dhe zem ra, du ke u dje gur thel lë 
me një pen dim të madh, stre ho het te Zo ti. Ja kjo ësh të pen-
de sa. Esh të kthi mi te Zo ti. Pran daj, pen de sa shpreh kthi min 
e vull nets hëm te Zo ti pa ra se t’i vi jë vdek ja që ësh të kthim i 
pa vull nets hëm te Zo ti. Pen de sa ësh të lar gi mi me anë të pen-
di mit i pen ge sa ve mes Zo tit dhe ro bit.

Në kthi min kah Zo ti, pen de sa ësh të do mos dosh më ria e 
pa rë që du het re ali zu ar. Sep se më ka tet ja në një pen ge së që e 
pa kë soj në ndjesh më ri në e zem rës dhe e bëj në iner te atë, krejt 
si tur bul li mi i pam je ve te një pasqy rë e plu hu ro sur. Ash tu siç 
du het past ru ar me një lec kë të pas tër pasqy ra e plu hu ro sur 
për ta bë rë së rish të ndritsh me, ed he në kthi min kah Zo ti, 
zem ra du het past ru ar më pa rë nga pa pas tër ti të mo ra le me 
anë të pen di mit dhe pen de sës. Pran daj ndodh që në të gjit ha 
de gët e mis ti kës më si mi fil lon me pen de së. Kjo i përng jet fja-
lës mo hu ese “ َال ” “la” me të ci lën fil lon Fja la e Një si së ku në 
fil lim mo ho het, pas taj po ho het. Pra, në fil lim du het eli mi nu ar 
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ne ga ti vi te ti që i bë het pen ge së ar rit jes te syni mi dhe, kësh tu, 
për ga ti tet tru al li i përsh tats hëm për qël li min ba zë.

Për kë të ars ye, pen de sa kryhet pot hu aj se si një dety rim 
për lut jet e bë ra me ze mër të pas tër.

Po eti Mev la na tho të kësh tu për pen de sën:

“Pen do hu me zem rën plot me zjar rin e pen di mit dhe me sytë 
plot lot! Sep se ed he lu let çe lin në ven de me di ell dhe la gësh ti rë...”

Tër heq ja nga bo ta29

Esh të heq ja do rë me ze mër nga sto li të, kë na që si të, pa su-
ri të dhe po zi tat ma te ri ale. Vdek ja ësh të ndërp rer je bren da një 
ças ti e të gjit ha lidh je ve të nje ri ut me kë to gjë ra. E vër te ta e 
tër heq jes nga bo ta ësh të ndërp rer ja e vull netsh me me ze mër 
e lidh je ve në fja lë pa ra se të ndod hë ndërp rer ja e pa vull netsh-
me, vdek ja!

Fu dajl bin Ijadh tho të:

“Po qe se kjo bo të e për kohsh me që e mban kë do në gju-
min e in di fe ren tiz mit, do të ish te prej flo ri ri dhe xhen ne ti i 
për hers hëm, prej dheu, nje rë zit e zgju ar do të zgjidh nin jo atë 
prej flo ri ri, por atë prej dheu!”

Për sa ko hë njoh ja nje rë zo re e shtrën gu ar mes dy të vër te-
ta ve mad hësh to re e të tmerrsh me siç ja në ardh ja në kë të bo të 
dhe lar gi mi prej saj, nuk do të mun dë të ar ri jë në një konk lu zi-
on vle rë su es për fun dim tar mbi kë të bo të dhe për je të si në dhe 
qënd ri met dhe vep ri met e nje ri ut nuk do të rre gul lo hen si pas 
atij konk lu zi oni, nje riu, si loj rat e fë mi jë ve, nuk do të mund të 

29 Në orig ji nal: zuhd, as ke ti zëm. 
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shpë to jë nga bo ta e hi je ve re la ti ve dhe nuk do të mund të da lë 
në ud hë ti min jo ma te ri al drejt ven dit të së vër te tës.

Një ri prej di je ta rë ve të kul tu rës shpir të ro re e ka përshk-
ru ar kë të bo të-eks po zi të të ur të si ve dhe pë si me ve për të men-
çu rit si “so dit je e bu ku ri ve”, kur se për ko kët ras hët, “ngrë nie 
dhe epsh”.

Po qe se zem ra nuk mban një qënd rim të cak tu ar ndaj 
je tës së kë saj bo te që je to het ma te ri alisht, pra, me anë të 
për cep ti me ve, ndi ji me ve dhe ndjen ja ve si dhe funk si one ve 
bi olog ji ke, për fun di mi bë het një dis fa të që çon në shka tër-
rim.

Do rë zi mi30

Esh të mbësh tet ja dhe nënsht ri mi i ro bit, pa ra se të vde së, 
te Zo ti. Me be si min dhe nënsht ri min te Zo ti, nuk ar ri het dot 
shman gia nga shka qet dhe vle rë si mi i tyre, por ar ri het të 
kup to het se po qe se ma sa pa rap ra ke nuk për put het me pa ra-
cak ti min hyjnor, nuk ka ndon jë do bi. Kësh tu, vdek ja në pers-
pek ti vë ësh të pi kë risht gjend ja kur asn jë lloj ma se nuk mund 
ta pa ran da lo jë atë çast. Al la hu i Lar të urd hë ron:

 ُ بُ سْ وَ حَ ُ لَ اهللاِ فَ َتَوَكلْ عَ مَنْ  وَ
“... Kush i do rë zo het Al la hut, Al la hu i mjaf ton atij...” 

(et-Ta lak: 3)

E thë në ndryshe, do rë zi mi ësh të fak ti që nje riu, zem ra e 
të ci lit ësh të e mbus hur plot me das hu ri në për Al la hun, ka 
si gu ri ve tëm për Të dhe mbësh te tet ve tëm te Ai. Zo ti e pa ti 

30 Në orig ji nal: te vek kul, do rë zim (në do rë të di kujt që merr për si për 
do rë za ni në në fja lë).
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pye tur pro fe tin Mu sa për shko pin që mban te në do rë dhe 
pas taj e pa ti urd hë ru ar: “Hid he atë!” Sep se, du ke i dhë në 
Mu sa it ndjen jën e si gu ri së, shko pi hidh te hi je mbi do rë zi-
min e plo të të tij te Al la hu. Gjit hash tu, Al la hu i lar të urd-
hë ron:

“... Po qe se je ni be sim ta rë, do rë zo ju ni ve tëm Al la hut!” 
(el-Ma ide: 23)

Do rë zi mi nuk ësh të hedh ja mën ja në e ma sa ve dhe ini-
ci ati va ve, për kund ra zi, du ke i për do rur ato, mbësh tet ja në 
shfaq jet e fu qi së së Zo tit.

Zjar ri nuk e dog ji pro fe tin Ib ra him pi kë risht si re zul tat 
i kë tij do rë zi mi dhe nënsht ri mi. Sep se kur do rë zi mi u bë i 
plo të, Al la hu e urd hë roi zjar rin: “Bë hu i ftoh të dhe shpë tim 
për Ib ra hi min!”

Në fakt, do rë zi mi ësh të nënsht ri mi i nje ri ut te Zo ti në 
mëny rë të vull netsh me, sa ësh të gjal lë, pa ra se t’i vi jë vdek ja 
që ësh të do rë zim i pa vull nets hëm.

Po eti Mev la na na flet ne ve për mat jen dhe llo ga rit jen e 
do rë zi mit:

“Kër ko të më sosh në se ka tek ti ci lë si të Ib ra hi mit, sep se zjar ri 
njeh dhe nuk djeg ve tëm ata që i do rë zo hen den jë sisht Al la hut si 
Ib ra hi mi!”

Ngop ja31

Esh të të mos kër kosh ose ndjesh kër ke së për më shu më 
se ne vo ja. Me vdek jen, nje riu hyn në një kli më të dety ru esh-

31 Në orig ji nal: ka na ât.
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me ngop je je. Mje ki mi i ve tëm i am bic jes dhe smi rës si më të 
rre ziksh met e mo ra lit të ulët ësh të i mun dur ve tëm me hyrjen 
në frymën qe të su ese dhe pre hë se të ngop jes dhe kë naq jes me 
atë që të ësh të dhë në, sep se the sa ret hyjno re që i jep ngop ja 
zem rës as kon su mo hen, as mba roj në. Kësh tu, Pro fe ti (s.a.s) 
tho të:

 َ ن َفْ زٌ الَ نْ ُ كَ َلْقَنَاعَ ا
“Ngop ja ësh të një the sar i pash ters hëm e i pa fund!” (Dej le mi, 

Mus ned, 4699)

Pran daj, një sia e vër te të e ma sës e të qe nit i pa sur ësh të 
ngop ja. Esh të ta pra nosh dhe pël qesh përp je së ti min hyjnor të 
të mi ra ve. Esh të të mos i kesh smi rë ata që ka në më shu më 
se ti. Kë na që sia e pa su ri së së zem rës mund të shi jo het ve tëm 
me anë të ngop jes.

Fak ti që përp jes ti mi i të mi ra ve ësh të bë rë në pa fil-
limsh më ri ose, e thë në ndryshe, ka ka rak ter eter nal, ësh të 
një e vër te të be si mo re. Pa va rë sisht nga kjo, një pje së nje rë-
zish, meg jit hë se e vë në re se, në shu mi cën e ras te ve, fi tu esi 
dhe kon su mu esi ja në dy nje rëz të ndryshëm, nuk mun den 
të shpë toj në leh të nga am bic ja për të shtë në në do rë mall e 
pa su ri. Në nën ve të di jen e nje rëz ve të til lë ek zis ton një shfaq-
je ego iz mi e vësh ti rë për t’u eli mi nu ar. Mal li e pa su ria për 
ta ve të si dhe për të tje rët për reth ek zis ton në for mën e një 
ilu zi oni fu qie. Mi ra ti mi dhe in te re si mi që mbled hin përg jit-
hë sisht prej zem ra ve zi li qa re, u jep një kë na që si dhe ënd je 
tro-n di të se.

Ja, pra, ngop ja ësh të ila çi i ve tëm hyjnor që i eli mi non 
kë to së mund je. Ve tëm me be ga ti në e ngop jes mund të mbe-
tet nje riu larg lidh je ve dhe in te re si me ve të rrjed hu ra si një 
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fat ke që si nga mal li e pa su ria e kë saj bo te, që e shka tër roj në 
zem rën. Pran daj, shman gia që ësh të pje së e gjend jes së ngop-
jes, du het të vep ro jë jo ve tëm ndaj mal lit e pa su ri së, por ed he 
ndaj mi ra ti mit dhe in te re si mit që zgjoj në për reth shfaq jet e 
fu qi së që lin din mal li e pa su ria.

Shkurt, ësh të e do mos dosh me që nje riu të bë het i ve të-
dijs hëm se mal li dhe pa su ria i për ka sin Al la hut dhe se nje riu 
ësh të ve tëm një ar kë tar i tyre. Për nje rë zit in di fe ren të që nuk 
e sjel lin ndër mend vdek jen, Aliu (r.a.) ka thë në:

“Shu më nje rëz për pi qen të mbled hin pa su ri ve tëm që tras hë-
gim ta rët e tyre të grin den me një ri-tjet rin!”

Vet ve çi mi nga ma sa32

Vet ve çi mi nga ma sa ësh të, në për kush ti min mis tik, kusht 
për të ar ri tur përkr yer jen. Ndër kaq, për të mos u pen gu ar 
do mos dosh më ri të e je tës sho që ro re, for ma e përg jithsh me e 
kë tij ve çi mi nuk ësh të një vet mi prak ti ke, por, ndosh ta, një 
ve çim ndje sor mes ma sës. Kup ti mi i kë saj ësh të kthi mi kah 
Alla hu du ke e izo lu ar zem rën me sa të je të e mun dur nga 
lidh jet dhe in te re sat ma te ri ale.

Kra has kë saj, vet ve çi mi prak tik i di sa mis ti kë ve nuk e 
dëm ton je tën sho që ro re sep se num ri i tyre ësh të i pa kët. Kjo 
ësh të një gjend je e po saç me. Kur se vet ve çi mi nga ma sa në 
kup tim të përg jiths hëm dhe du ke pa sur pa rasysh shu mi cën 
e nje rëz ve, ësh të jo izo li mi në një skaj du ke he qur do rë nga 
të gjit hë e nga gjithç ka, për kund ra zi, ësh të mun dë sia për 
të qe në së bash ku me Zo tin du ke qe në mes ma sës. Ndër sa 

32 Në orig ji nal: uz let (hal vet der-en cü men)
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vdek ja ësh të një ve çim ose izo lim i pa vull nets hëm, vet ve çi mi 
që nën kup ton afër si në me Zo tin du ke qe në mes ma sës, ësh të 
i vull nets hëm.

Zik ri33

Frymë zi mi dhe be ga tia hyjno re34 ja në të pra nis hëm me 
in ti mi te tin dhe das hu ri në35, kur se in ti mi te ti dhe das hu ria 
re ali zo hen në ra port me ven din që zë zik ri ose për mend ja e 
em rit të Zo tit në ze mër dhe mend je. Që i das hu ri të zë rë vend 
në ze mër dhe mend je, du het që të kuj to het. Sa më shu më që 
të kuj to het, aq më i madh ësh të in ti mi te ti, aq më e mad he 
ësh të das hu ria që ndjeh jet për të.

Em ri in di vi du al i Zo tit, Al lah, ësh të, ndër em rat hyjno-
rë, më i ndi ku esh mi si bu rim frymë zi mi dhe be ga tie hyjno-
re. Esh të për ars ye të pes hës së mad he të shfaq jes së tij që 
nxë në si i fus hës së mis ti kës bën më pa rë një pe ri ud hë për-
ga ti to re me pen de së, pas taj fil lon nga zik ri, për mend ja e 
em rit Al lah.

Zik ri ose për mend ja e em rit të Al la hut ndi kon fu qi misht 
në zem ra, gjë që ka si re zul tat një frymë zim dhe be ga ti hyjno-
re të mad he. Në Kur’an thu het:

وبُ  لُ ئِن الْقُ مَ رِ اهللاِ تَطْ كْ َالَ بِذِ ا
33 Shkri mi dhe le xi mi i kë saj fja le në orig ji na lin ara bisht ësh të dhikr, 

por tek ne ësh të ngu li tur për tra di të traj ta zikr që, për kë të ars ye, po 
e lë më kësh tu.

34 Në orig ji nal: fejz, frymë zim dhe be ga ti hyjno re mo ra lo-shpir të ro-
re.

35 Në orig ji nal: mu hab bet, in ti mi tet dhe das hu ri.
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“Zem rat ve tëm me për mend jen e Al la hut kë na qen!” 
(er-Rad: 28)

Po qe se Fja la e Lar të, Al lah, nuk gjen vend në esen cën e 
zem rës, nje riu mbe tet i mbërth yer pas mal lit, pa su ri së, gjë ra-
ve ma te ri ale dhe pas një së rë dës hi ra ve ego is ti ke e tru po re. 
Në Kur’an thu het:

 ُ و َ  ُ َ َ ِل ذَ ا ْتَ مَنِ اتخَ َ َرَا ا
“(O i Dër gu ar!) A i ke pa rë ata që i bëj në dës hi rat dhe 

pa si onet e ve ta për zot?..” (el-Fur kan: 43)

Në zem rat e mbus hu ra plot bo të shpir të ro re, zë në vend 
mo ra li i bu kur, pu nët e mi ra dhe si tu atat shpir të ro re, nje-
riu fi ton ci lë si në e kri je sës më të mi rë. Kur se në zem rat e 
mbu-s hu ra plot ego izëm dhe ndjen ja të ul ta, zë në rrën jë 
mo hi mi, id huj ta ria, ve set, eps hi dhe lë kund jet të ci lat fil loj-
në ta sun doj në zem rën dhe zem ra, du ke mar rë një kah je të 
kun dërt me syni min e kri ji mit të vet, ver bo het. Për pa so jë, 
di sa he rë nje riu bie në një ni vel më të ulët se kri je sat e tje ra. 
Fun din e aty re që i mposht ego ja, po eti Ni za mi e përshk-
ru an kësh tu:

“Kë na që si të e kë saj bo te (ma te ri ale) ja në si kru ar ja e një do re 
me zgje be. Në fil lim kru ar ja jep kë na që si, pas taj do ra merr fla kë dhe 
nuk ngo pet me të kru ar...”

Xhu nejd Bag da di e shpreh kësh tu zbu ku ri min e vdek jes 
me anë të dek re tit “vdis ni pa ra se të vdis ni”:

“Zo ti të vdes ty du ke të shkë pu tur nga vet ja (ego ja) jo te dhe të 
ring jall pra në Tij!”
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Kthi mi kah Zo ti36

Esh të shman gia nga çdo fte së tje tër tër he që se veç fte sës 
së ard hur nga Zo ti. Vdek ja ësh të pi kë risht kjo: heq ja do rë nga 
çdo fte së tje tër du ke iu përg jig jur ve tëm fte sës së Zo tit! Ro bi i 
mi rë i Zo tit, në kup tim të vër te të, nuk mund të ke të as kër ke-
së, as mik dhe as synim tje tër veç Zo tit të vet dhe as që mund 
të rri jë in di fe rent ndaj Tij. Me vdek jen, nje riu in di fe rent lar-
go het në mëny rë të pa vull netsh me prej çdo gjë je ndaj së ci lës 
u prir në kë të bo të veç Zo tit. Lum tu ria e vër te të ësh të që qysh 
në kë të bo të të pri resh dhe të ka pesh pas Zo tit dhe çdo gjë je 
që ka pël qi min e Tij!

Du ri mi37

Esh të, për bal lë ngjar je ve të pa kë naqsh me dhe dhim bë-
se, ru ajt ja e qe të si së pa e pris hur eku ilib rin e jash tëm e të 
brend-s hëm dhe do rë zi mi te Zo ti. Var ri do të je të një mje dis 
i du ri mit të dety ru ar ndaj të gjit ha dës hi ra ve ma te ri ale. Për 
të du ru ar, na du het dety ri misht të për do rim af të si të to na 
mo ra lo-shpir të ro re, si fal ja, bu të sia, thjesh të sia, nde ri, ngjop-
ja, dhe-mbs hu ria, de li ka te sa dhe mi rë kup ti mi. Esh të shu më e 
rën dë sish me që të bë het du rim ndaj çdo gjë je që lar gon prej 
pël qi mit të Zo tit. Në aje tin e 109 të su res Ju nus thu het:

“... Du ro gjer sa të vi jë urdh ri i Al la hut!..”

Du ri mi ësh të një mbu ro jë e mad he për bal lë vësh ti rë si ve. 
Kur se vdek ja ësh të fun di i du ri mit ndaj dës hi ra ve sen su ale e 
ego is ti ke. Dhe var ri ësh të mje di si i dety ru ar i du ri mit gjer në 
ki amet.

36 Në orig ji nal: te vexhx huh.
37 Në orig ji nal: sabr.
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Tër heq ja në bo tën e brendsh me38

Esh të brak tis ja e fu qi së dhe for cës ve ti ake. Ed he vdek ja 
ësh të një humb je e til lë. E thë në ndryshe, du ke e ndje rë ve ten 
çdo çast nën vëzh gi min hyjnor, nje riu të lar go het nga e keq ja 
dhe bu ri met e saj. Asn jë qe nie nuk mund të mbe tet jash të 
ad mi nist ri mit të Zo tit, nuk mund të shpë to jë nga vdek ja 
dhe nga ring jall ja. Mo sek zis ten ca me ek zis ten cën, vdek ja 
me je tën, për kohsh më ria me për hersh më ri në ja në çdo çast 
në mar rëd hë nie të dyansh me mes tyre. Çdo çast në tru pin 
to në vde sin mij ra qe li za dhe çdo çast mij ra qe li za lin din për-
së pa ri. Çdo çast mij ra nje rëz lin din dhe çdo çast mij ra nje rëz 
i ja pin lam tu mi rën je tës. Çdo çast mij ra nje rëz in di fe ren të 
e hum bin ve ten në kë na që si të sen su ale e ma te ri ale, de hen 
dhe bë hen ta pë, ndër sa në të njëj tën ko hë mij ra nje rëz te jet 
të ndjes hëm i drej to hen Zo tit me lut je e përg jë rim. Va-rri, 
do met hë në sta ci oni i fun dit i kë saj bo te, pret nje ri un pa bë rë 
ndon jë për jash tim. Në të rë gjit hë si në vep ron ve tëm ad mi-
nist ri mi, sun di mi dhe rre gul li i Zo tit. Që nje riu të fi to jë ni vel 
në ek zis ten cën e vet, ësh të e rën dë sish me të ndod het bren da 
përm bajt jes së ad mi nist ri mit hyjnor. Du ke e men du ar dhe 
përfyty ru ar çësht jen kësh tu, nje riu ar rin ta rro kë sek re tin e 
pa ri mit:

 ُ رَفَ رَب ُ فَقَدْ عَ سَ رَفَ نَفْ مَنْ عَ
“Kush e njeh vet ve ten, e njeh Zo tin!”

Dhe, du ke e kup tu ar kë të të vër te të, nje riu mund të ori-
en to het drejt kon fi den cës së Zo tit.

38 Në orig ji nal: mu râ ka be.
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Pël qi mi hyjnor39

Esh të lar gi mi i nje ri ut nga pël qi mi i vet ve tes (egos) dhe 
je te sa si pas pël qi mit të Zo tit. Ed he vdek ja ësh të nënsht ri mi 
për fun dim tar ndaj pël qi mit të Zo tit.

Pël qi mi ësh të ngrit ja e njoh jes në një ni vel më të lar të si 
re zul tat i past ri mit të egos dhe pu ri fi ki mit të zem rës. Kësh tu, 
du ke u çli ru ar nga ro bë ria e ma te ri es masht ru ese dhe vde kë-
ta re, nje riu i nënsht ro het ve tëm Zo tit.

Me di ti mi mbi vdek jen

Bo ta ësh të shkol lë hyjno re e be si mit, kur se vdek ja, ligj i 
dety ru es hëm ka li mi nga një gjend je në një tje tër. Po eti Mev-
la na tho të:

“Vdis ni që të ring jal le ni!”

Ring jall ja e zem rës ësh të e mun dur ve tëm me anë të 
brak tis jes së sen su aliz mit dhe ego iz mit. Pro fe ti (s.a.s.) po ro sit:

“Men do je ni shpesh atë (vdek jen) që i zhduk me rrën jë të gjit ha 
kë na që si të!” (Tir mid hi, Zuhd, 4; Ne sai, Xhe na iz, 3)

Me di tim mbi vdek jen do të tho të ta kuj tosh vdek jen e 
pa va rur nga vull ne ti yt pa ra se të të vi jë. Kësh tu, du ke u 
lar gu ar nga sen su ali te ti dhe ego iz mi, nga e gjit hë qe nia e 
tij ma te ri ale, nje riu e për ga tit vull ne ta risht ve ten për të da lë 
pa ra Zo tit. Ky ësh të me di ti mi dhe ve të di ja mbësh te tur mbi 
be si min.

39 Në orig ji nal: ri za.
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Pa asn jë dyshim, dës hi rat e kë saj bo te, shpre sat dhe 
ngus hël li met e për kohsh me ja në si gjet he vjesh te që bi en mbi 
dhe un e var rit.

Çdo gur var ri ësh të një kës hil lu es i zjarr të që flet me 
gju hën e vdek jes dhe hesht jes. Var ret bren da qyte tit, anës 
rru gë ve dhe në obor ret e xha mi ve ja në për një lloj me di ti mi 
mbi vdek jen.

Me di ti mi më i qar të mbi vdek jen fshi het në enig mën e 
hesht jes së paz bërth yesh me të ngri rë në bu zët e nxi ra të të 
vde kur ve.

Pes hën tron di të se të vdek jes nuk mund ta mbaj në su pet 
e do bë ta të fja lë ve! Për bal lë vdek jes, të gjit ha push te tet shkri-
hen e mba roj në!

Pa ra ora to ri së së kës hil la ve të vdek jes, përg jig jet që vij në 
nga bo ta ja në ve tëm lot dhe ngas hë ri me të tha ta!

Po qe se nje riu heq do rë me vull ne tin e vet nga ci lë si-
të sen su ale e ego is ti ke, pa dyshim që Zo ti, me bu ja ri në dhe 
fa vo rin e Tij, e ri për të rin atë. Në Kur’an thu het:

“A mund të je të ai që, ndër sa qe i vde kur, Ne e ring ja-l-
lëm dhe e pa ji sëm me dri të që të mund të ecë mes nje rëz ve, 
si ai që ka mbe tur mes er rë si rash pa mun dur të da lë prej 
tyre?..” (el- En’am: 122)

Ky nje riu që ho qi do rë nga ci lë si të sen su ale e ego is ti ke sa 
qe në bo të, u bë ndër ata që u ring jal let zem ra. Pro fe ti (s.a.s.) 

po ro sit:
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“Fri kë so hu ni nga zgju ar sia e be sim ta rit sep se ai sheh me dri tën 
e Al la hut...” (Xhe miu’l-Fe va id, V, 329)

Kjo bo të ësh të një ilu zi on op tik masht ru es, kur se bo ta e 
pas me, një je të e pav deksh me. Vdek ja ësh të ki ame ti ve ti ak 
i po sa çëm i per so nit. Le të zgjo he mi pa ra ki ame tit to në në 
mëny rë që të mos bi em në pen dim. Se ësh të e padys him të 
që, në një ko hë dhe vend të pan jo hur, çdo vde kë tar ka për 
t’u për bal lur me Az ra ilin. Nuk ka ndon jë vend ku nje riu 
të mund t’i ikë vdek jes. Atë he rë, du ke mar rë pje së nga e 
fsheh ta “ ُِوا اِل اهللا  ”vra po ni te Al la hu (pa hum bur ko hë)“ ”  فَغِرّ
(edh-Dha ri jat: 50) nje riu du het ta pra no jë mës hi rën hyjno re si 
stre him të ve tëm!

Po qe se nje riu je ton nën sov ra ni te tin e egos du ke be su ar 
ve tëm te kjo bo të, var ri i du ket si një vri më e ze zë. Tmer ri i 
vdek jes e tmer ron atë sa nuk mund ta tmer ro jë asg jë tje tër. 
Në kë to kush te, po qe se e ka për cen egon si pas pa ri me ve të 
përshk ru ara më si për dhe ecën pa ra du ke ka përc yer lar gë si 
në drej ti min që i tre gon at ri bu ti eng jël lor që përm ba het në 
shpir tin e tij, vdek ja i du ket si një kusht i dety ru es hëm i kon-
fi den cës me Zo tin e vet trans cen den tal dhe mad hësh tor për tej 
çdo përfyty ri mi! Kësh tu, vdek ja që tek shu mi ca e nje rëz ve 
shkak ton djer së të ftoh ta, kthe het në zem ra në emo ci onin e 
bash ki mit me Mi kun e Madh.

Dhe, kësh tu, si pas shpreh jes së po etit Mev la na Xhe la-
led din Ru mi, vdekjet ja në “net das me”. Dhe shndër ri mi i 
vdek jes në natë das me bë het “du ke e zbu ku ru ar” atë, du ke e 
adhu ru ar Zo tin ash tu siç thu het në Kur’an:
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“Ad hu ro je Al la hun gjer sa të të vi jë fak ti (vdek ja)!” 
(el-Hixhr: 99)

Zo ti na e bëf të të mun dur ta vësht roj më gjit hë si në me 
syrin e in ti mi te tit dhe das hu ri së hyjno re, ta so di sim atë 
nga kën di i ve të di jes, ndjen jës, dridh je ve të ndërg jeg jes 
dhe emo ci one ve të be si mit, të ar rij më në kli mën e fal jes 
hyjno re me lo tët e pen de sës dhe, du ke e kup tu ar të fsheh-
tën e “vdek jes pa vde kur en de”, të zgjo he mi në bo tën e të 
vër te tës!

Ç’lum tu ri për ata që mun den të kthe hen te Zo ti pa u 
ard hur en de vdek ja!

Amin, ash tu qof të!

w
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Ja në të pa nu mër ta vle rat që i ka dhë në Zo ti na tës 
dhe të fsheh tat e ven do su ra bren da saj. Në lidh je me kë të, e 
fsheh ta e be ti mi të Zo tit mbi na tën ësh të një dri ta re hyjno re e 
ha pur për t’i tre gu ar njoh jes dhe zem rës so në shu më të vër-
te ta: “Be to hem mbi na tën dhe gjë rat e saj!” (el-Ins hi kak: 17); 
“Be to hem në na tën kur bie qe të sia, se...” (ed-Dua: 2); “Be to          
hem në na tën kur bie er rë si ra dhe në mëng je sin kur fil lon 
të zbar-d hë!” (et-Tek vir: 17-18)

Gjit hash tu, në Kur’an thek so het: 

“E bë më për ju na tën një mbu le së.” (en-Ne be: 10)

Fak ti që Kur’ani flet për na tën si një mbu le së, bart një 
së rë të vër te tash për të ci lat e me ri ton të fli tet po sa çë risht.

Me të vër te të, ne tët ja në një mbu le së shën de të so re, sho-
që ro re, mo ra lo-eti ke dhe es te ti ke. Ja në një mbu le së fu qie, 
preh je je dhe dhun tie e pre rë si pas shta tit të to kës. Ja në, ed he 
si pas lig jit të mar te sës, një mbu le së pa qe je dhe lum tu rie. Në 
të njëj tën ko hë, ja në një per de enig ma ti ke që fsheh dhe mbron 
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in ti mi te tin e mar te sës. Ja në një stre him për ata që kër koj në 
të fshi hen fi zi kisht dhe shpir të risht. Në kë të kup tim, ndër sa 
nga një ra anë ne tët ja në për të das hu rit e pa si onu ar pas Zo tit 
një ko hë bash ki mi me Të, nga ana tje tër ja në një ve të masht-
rim i madh për më ka ta rët dhe të nënsht ru arit ndaj egos dhe 
sen su ali te tit.

Di tët nuk mund ta ja pin qe të si në shën de të so re të ne të ve. 
Për rrjed ho jë, nje riu nuk mund ta hed hë nga su pet pes hën 
ma te ri ale dhe shpir të ro re të lodh jes së di tës pa u mbësht jel lë 
në qe të si në e na tës. Po të mos ish te na ta, sa e sa nje rëz am bi-
ci ozë e të pan go pur, du ke e shtyrë gju min, do ta shka tër ro-
nin ve ten siç pla sin ku ajt e lod hur në pa du rim nën nxit jen e 
ka lo rës ve të pa mës hirs hëm. Ja, pra, si re zul tat i përp je së ti mit 
hyjnor, ko ha ësh të nda rë në di të dhe na të.

Ngjar jet më të rën dë sish me si për mi rë, ash tu dhe për 
keq, ka në ndod hur e ndod hin më shu më na tën se sa di tën. Në 
aje te të ndryshme thek so het se ndësh ki mi hyjnor ka ndod hur 
përg jit hë sisht na tën. Në një ajet, Al la hu tho të kësh tu:

“A mos qe në të si gur të po pull sia e aty re ven de ve se 
ndësh ki mi ynë nuk do t’u vin te na tën kur të is hin në 
gju më?” (el-Araf: 97)

Nga ana tje tër, Pro fe tit i ka ard hur vah ji, zbu le sa hyjno-
re, përg jit hë sisht na tën. Pro fe ti ka lin dur na tën e 12 të mu ajit 
Re bi ulev vel në të gdhi rë. Një nga ngjar jet më të shë nu ara 
të je tës pro fe ti ke të pro fe tit Mu ham med (s.a.s.) ësh të “Is ra”, 
ud hë ti mi na tën nga Qa be ja në Je ru za lem, kur se “Mi rax hi” i 
tij ka ndod hur na tën e 27 të mu ajit Rex hep. Zbrit ja e përmb-
led hur e Kur’anit në qi el lin e to kës ka ndod hur na tën e Be ra-
tit, kur se zbrit ja e hol lë sish me, na tën e Kad rit.
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Si rrjed ho jë e qe të si së dhe be ga ti së që përm baj në, ne tët 
ja në një dhun ti për jash tu ese për be sim ta rët që ka në ar ri tur 
pje ku ri be si mo re. Ata që e njo hin mi rë vle rën e kë saj dhun tie, 
ve ça në risht pas me sit të na tës gjej në tru al lin më të be gats hëm 
për t’iu lu tur dhe përg jë ru ar Zo tit. Për ta në Kur’an thu het 
kësh tu:

ونَ  فِرُ تَغْ َسْ مْ  ُ ارِ حَ َسْ بِاالْ ونَ وَ عُ جَ ْ َ ْلِ مَا  الً مِنَ الل وا قَلِ انُ كَ
“Ata fli nin pak gja të ne të ve, kur se në të zbard hur bë nin 

pen de së!” (edh-Dha ri jat: 17-18)

Meg jit hë se gja të na tës nuk ka ad hu ri me të dety ru esh me 
(farz), na ma zet dhe tes bi het e krye ra na tën ka në një rën dë si 
të mad he për sa i për ket afër si së ndaj Al la hut. Të hysh në kli-
mën mës hi ro re të Kri ju esit Trans cen den tal ndër sa të gjit hë 
fle në, do të tho të të jesh ndër rob të e Tij të zgjed hur, pje së ta rë 
të ku ven dit të Tij plot mës hi rë dhe das hu ri!

Zo ti urd hë ron:

نَ  دِ تَقَلبَكَ فِ الساجِ ومُ وَ نَ تَقُ َرَاكَ حِ َلذِى  ا
“(O i Dër gu ar!) Ai që të sheh ty kur ngri hesh (për na ma-

zin e na tës) dhe kur për sil lesh mes aty re që bëj në sexh de...” 
(esh-Shu ara: 218-219)

Në lidh je me kë të ajet, Ka di Bej za viu tho të:

“Kur pe së ko hë na maz u bë në të dety ru ara për um me tin, 
kur se na ma zi i na tës, sun net, Pro fe ti (s.a.s.) qe ngri tur na tën, 
pa ti shë ti tur rreth shtë pi ve të sa ha be ve dhe pa ti vë në re se 
ato gu mëz hi nin si kos he re nga kën di mi i Kur’anit, zik ri dhe 
tes pi het.”
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Ndër sa sytë e lod hur me pam jet e luf tës për ek zis ten cë, 
ves hët e mbus hur me zhur mat e përp jek jes për t’u përsh ku ar, 
mend jet e tur bul lu ara me me di ti min për je tën, bu zët me zem-
rat e lod hu ra e të ras ka pi tu ra nga tre gi mi i hal le ve, kra hët 
dhe këm bët e rën du ara nga lloj-lloj pu nësh, tru pat e rën du ar 
nën pes hën e di tës ndjej në mall për një pus him të plo të, ho ri-
zon tet zbe hen, mbrëm jet fil loj në të bje në...

Ma te ria, gjit hë sia nënsht ru ar plo të sisht qe të si së së një 
na te të er rët, merr pam jen e një asg jë si mi dhe bo ta du ket si 
një var re zë, kur se nje rë zit, të vde kur... Tash më nuk du ket 
shen jë nga pam jet e dhimbsh me të spi ta le ve dhe burg je ve, 
kur se ata që je toj në në pal la te, ja në shkë pu tur nga zhur ma e 
gjal lë ri së së push te tit dhe dëf ri mit...

Çdo kush ka mar rë një pam je të mje rë nën shtypjen e 
përg jithsh me të na tës. Ndër sa en da ca kët dhe mje ra nët ja në 
shtri rë gja të e gje rë mbi tru all, ad hu ru esit që e ka në shndë-
rru ar frymën e vet në një apo te ozë të për jetsh me ndaj Zo tit, 
ja në kah i af ro hen Atij ed he më shu më.

Në Kur’an thu het:

“... Ndër ri mi i di tës me na tën ësh të ve për e Tij. Ako ma 
s’po kup to ni?” (el-Mu mi nun: 80)

E vër te ta e zgjat jes së na tës gjer në mëng jes na lidh ne, 
me të drej të, me shpre sën e një zbardh je je ro zë, me shpre sën e 
mëng je sit. Si pas lig je ve të kë saj bo te, me të ci lat je mi më su ar, 
di ta na kthe het në na të dhe na ta, në di të. Ndër sa të vu aj tu rit 
pre sin mëng je sin me ngus hël li min e varg je ve si më posh të, 
ne krid he mi në na të me ur të si në, si pas së ci lës nuk ka di të që 
të mos bë het na të:

Mos i mbyll sytë nga di el li sa do që të t’i ver bo jë,
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Çdo na të, një di të do ta pa so jë!

Qël li mi më i rën dë sis hëm i ndër ri mit di të-na të ësh të ligji 
i përg jiths hëm si pas të ci lit, “je ta për bë het prej dy di tësh dhe 
një na te”. Si pas pi kë pam jes së përg jithsh me, je ta ësh të na ta e 
vdek jes mes di tës to kë so re dhe di tës së bo tës së për jetsh me. 
E thë në ndryshe, kjo bo të ësh të një di të që ka mba rim, vdek ja 
ësh të një na të ka lim ta re, kur se je ta e pas me, mëng jes i një të 
vër te te të ams hu ar.

Siç ësh të gju mi pi ka e ta ki mit të je tës ma te ri ale me je tën 
shpir të ro re, ed he vdek ja e til lë ësh të. Në një ha dith, Pro fe ti 
(s.a.s.) po ro sit:

“Var ri ësh të i fun dit i ko na qe ve të kë saj bo te, i pa ri i eta pa ve të 
ahi re tit (je tës së pas me).” (Ah med b. Han bel, Mus ned, I, 63)

Me kë të ai u tër heq nje rëz ve vë mend jen për fak tin që 
va-r ri ësh të një eta pë e ndërm jet me që bash kon ve ço ri të e 
bo tës dhe je tës së pas me.

Kur’ani bën kë të përshk rim të fi gurs hëm të gju mit si 
vdek je dhe të zgji mit si ngrit je në mëng je sin e ki ame tit:

“Esh të Ai që ju bën ju ve të vdis ni na tën (që ju vë në 
gju më si të vde kur) dhe që e di se ç’bë ni di tën, pas taj që ju 
ring jall (ju zgjon) di tën që të plo të so het je ta ju aj e për cak-
tu ar. Pas taj ju do të kthe he ni për së ri te Ai dhe Ai do t’ju 
tre go jë se ç’ke ni bë rë!” (el-En’am: 60)

Me të vër te të, ndër sa vep rim ta ria e or ga ne ve të një nje-
riu të rë në në gju më vazh don40, vep rim ta ria men do re dhe 

40 Të ki het pa rasysh se vep rim ta ria bi olog ji ke në gju më bie në ni ve lin 
më të ulët të do mos dos hëm.
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ndje so re ndërp ri tet. Ndryshi mi i gju mit nga vdek ja ësh të te 
vazh di më sia e frymës shta zo re te nje riu në gju më. Pas taj, kur 
nje riu zgjo het pa di tur gjë për ko hën që e ka loi në gju më, të 
gji-t ha funk si onet je të so re ri fil loj në me in ten si te tin nor mal të 
ty-re. Për kë të ars ye, Pro fe ti ka thë në:

“Gju mi ësh të vël la me vdek jen...” (Ah med b. Han bel, Ki ta bu’z-

Zuhd, 43) Me kë të, ai ka das hur të thek so jë se, për sa i për ket 
me di ti mit mbi vdek jen, rrok ja e të vër te tës së saj bë het më e 
leh të kur nje riu gjykon mbi të me anë të gju mit të vet, se sa 
kur gjykon du ke mar rë pje së në fu neb rin e të tje rë ve.

Në një ajet tje tër të Kur’anit thu het:

“Al la hu ua merr shpir tin aty re që ka në për të vde kur, 
në ças tin e vdek jes, kur se aty re që s’ka në për të vde kur, 
gja të gju mit dhe shpir tin e aty re për të ci lët ka ven do sur të 
vde sin, e mban, kur se të aty re që ka në për të je tu ar gjer në 
një afat të cak tu ar, e lë. Pa dyshim, kë tu ka më si me për ata 
që men doj në!” (ez-Zu mer: 42)

Ky ajet sug je ron se gju mi bart ci lë si të vdek jes. Gju mi i 
mbu lon nje rë zit në gju më siç i mbu lon qe fi ni të vde ku rit. E 
rën dë sish me ësh të që nje riu që ndod het nën mbu le së, të je të 
së bash ku me Zo tin e vet. Në Kur’an thu het:

“Dhe kuj to je em rin e Zo tit tënd mëng jes e mbrëm je. 
Dhe bë ji sexh de në një pje së të na tës. Dhe mad hë ro je Atë 
në një pje së të shtyrë të na tës!” (el-In san: 25-26)

Du ke e ftu ar Hz. Ome rin (r.a.) për t’i res pek tu ar me 
ndjesh më ri të vër te tat e di tës dhe na tës, Hz. Ebu Bek ri (r.a.) e 
ka kës hil lu ar atë kësh tu:
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“O Omer! Al la hu ka një të drej të mbi ty në lidh je me gjë-
rat që du het të kryesh na tën dhe atë të drej të nuk ta pra non 
di tën; por ka ed he një të drej të mbi gjë rat që du het të kryesh 
di tën dhe atë të drej të nuk ta pra non na tën!” (Ih jau Ulu mid din, 

IV, 851)

Po qe se be sim ta ri e për dor na tën me një qël lim të cak tu ar 
dhe për fi ton nga fryma e zik rit, na ta i bë het më e ndritsh me 
se di ta. Kur se një na të e lës hu ar një gju mi të pa qël lim, ësh të e 
pafryt si kur se shiu që bie mbi gu rish te e shkre të ti rë, dhe një 
humb je e pa zë ven dë su esh me.

Për fi ti mi nga na ta fil lon me pen de sën. Pro fe ti na po ro-
sit:

“Pa si të nda hem prej jush, do t’ju kem lë në si mbroj tës gjer në 
ki amet pen de sën!..” (Tir mid hi)

Ed he si kur të mos ke mi fa re më ka te, du het të fa len de-
roj më për të mi rat hyjno re që na je pen, gjë që e ke mi krejt të 
pa mun dur ta bëj më plo të sisht dhe ash tu siç du het, pran daj 
pen de sa ësh të një nga dety rat to na më krye so re.

Meg jit hë se Pro fe ti (s.a.s) ish te i mbroj tur nga më ka ti, ish te 
vazh di misht i shqe të su ar se mos nuk e fa len de ron te Zo tin siç 
du hej, pran daj i ka lon te ne tët me ad hu rim. Hz. Ais he ja (r.an ha) 

e pa ti pye tur:

“O i Dër gu ari i Al la hut, pse e lodh kaq shu më ve ten me 
ad hu rim kur Al la hu i Lar të ka bë rë të di tur në su ren Feth se 
të ka fa lur plo të sisht?” Dhe ai i qe përg jig jur:

“A të mos jem një rob që fa len de ron?” (Xhem’u’l-Fe va id, I, 330)
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Kur se në ha dit het e tje ra, Pro fe ti na po ro sit kësh tu:

“Ri no je ni be si min me Fja lën e Një si së!” (Fe za il-i Amal, 475; 
Ah med b. Han bel; Ta be ra ni)

“Çdo nje ri ring jal let në po atë gjend je që ndod het kur vdes!” 
(Mus lim, Xhen net, 83)

Kjo ka të njëj tin kup tim me po ro si në tje tër të tij: “Si të 
je to ni, ash tu do të vdis ni!”

Du ke e vle rë su ar lart fi gu rën e Pro fe tit dhe du ke na 
po ro si tur ed he ne për ta das hur dhe res pek tu ar atë, Kur’ani 
tho të:

لوا وا صَ نَ امَنُ ا الذِ َ َ َا ا لَ النبِ  لونَ عَ ُصَ  ُ َ ت مَالَئِكَ َ وَ اِن اهللاَ
ا مً لِ وا تَسْ لمُ سَ ِ وَ ْ لَ  عَ

“Al la hu dhe eng jëjt lu ten shu më për mës hi rë dhe pa qe 
për Pro fe tin. O be sim ta rë, ed he ju lu tu ni për mës hi rë dhe 
pa qe për të dhe përs hën de te ni me pë ru lë si!” (el-Ah zab: 56)

Pas na tës së je tu ar në kli mën e një lum tu rie fa mil ja re dhe 
të gdhi rë me preh je, vjen një mëng jes je te i mbus hur me vle ra 
je të so re. Kësh tu, në Kur’an thu het:

“Pa dyshim, vep rim ta ria e na tës ësh të më e fu qish me 
dhe fja la e saj, më e qar të, sep se di tën ti ke një pre oku pim 
të madh. Por ti për men de Zo tin tënd dhe iu për kush to Atij 
me të gjit hë qe ni en tën de!” (Muz zem mil: 6-8)

Po ta sho hësh je tën bren da pe ri odës ko ho re di të-na të, 
do të vësh re një pam je hyjno re mad hësh to re dhe më simd-
hë në se. Shpen zi mi i na tës ve tëm për gju më du ke e pri vu ar 
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ve ten nga frymë zi mi dhe be ga tia hyjno re, ësh të një humb je 
e ma-dhe, sep se ne je mi ud hë ta rë të je tës tje tër që do të na 
he qin du arsh kë na që si të e për kohsh me të kë saj bo te. Po qe 
se je ta e kë saj bo te që vjen e shkon si një re ve re, je to het pa u 
shqe të su ar për je tën që vjen pas, kjo s’ësh të gjë tje tër veç se ta 
men dosh di tën pa pe rën dim, do met hë në se pas di tës nuk ka 
për të ard hur na ta!

Zo ti ynë! Në kë të je tën to në shu më të shkur tër, na ru aj 
nga dis fa ta e ka li mit të ne të ve në in di fe ren ti zëm dhe pa si-
vi tet si pa so jë e nënsht ri mit ndaj kër ke sa ve dhe dës hi ra ve 
të vet ve tes! Dhe na jep pje së ne ve nga e fsheh ta e ne të ve! 
Dhe na e sto lis zem rën me shi rat be ga tu es të ne të ve të gdhi-
ra!

Zo ti ynë! Na e mun dë so t’i ka loj më ne tët nga një ra anë 
du ke i dhë në pus him tru pit e, nga ana tje tër, du ke i dhë në 
shpir tit një kë na që si hyjno re të ve çan të në kli mën e kon fi-
den cës dhe mës hi rës hyjno re!

Amin, ash tu qof të!

w
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FUR NI ZI MI41

Ebu Haz mi tho të:

“Krejt bo tën e pas hë në dy gjë ra të ve çan ta: në pje sën 
ti me dhe në pje sën e tjet rit dhe kup to va se, ed he si kur të hip 
mbi një re për të flu tu ru ar e për t’i ikur pje sës si me, ajo do të 
më zë rë, më në fund, kur se ed he si kur të hip mbi një re për të 
flu tu ru ar e për ta ka pur pje sën e tjet rit, kur rë nuk do të mund 
ta ar rij e ta kap!”

Fur ni zi mi për bën qend rën e rën de sës së prog ra mit të 
ka de rit ose fa tit të pa ra cak tu ar. Ai fil lon me for mi min e nje-
ri ut në mit rën amë so re dhe vazh don, në për puth je me shë-
ni met në reg jist rin e ka de rit, gjer në ças tin e vdek jes. Në një 
kup tim, ças ti i vdek jes ësh të pi ka e mba ri mit të fur ni zi mit 
për sa i për ket kë saj bo te.

41 Në orig ji nal: rizk, fur ni zim, ne vo jat ele men ta re të je te sës si dhe pje-
sa që i ta kon çdo kri je se (nje ri ut dhe të gjit ha kri je sa ve të tje ra të 
gjal la) nga të mi rat e kë saj bo te si pas pa ra cak ti mit hyjnor. Ide ja e 
riz kut në Is lam ka gjë ra të për bash kë ta me ant ro po cent riz min e fi-
lo zo fi së ide alis te por nuk ësh të iden tik me të. Gjit hash tu, du het sqa-
ru ar se, si pas Is la mit, Alla hu qu het Rez zak, fur ni zu es, ushq yes.
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Fur ni zi mi ësh të për cak tu ar në mëny rë eter na le për të 
gjit ha kri je sat. Ai nuk shto het e nuk pa kë so het. Kur se fur ni zi-
mi i va rur, në duk je, nga shka qet, jep re zul tat gjer në atë ma së 
sa ç’ësh të për cak tu ar. Pran daj, fur ni zi mi i të gjit ha kri je sa ve i 
për ket ve tëm Al la hut. Kur’ani tho të:

ا  َ قُ لَ اهللاِ رِزْ ضِ اِال عَ َرْ ٍ فِ االْ آب مَا مِنْ دَ وَ
“Fur ni zi mi i çdo gjal le se që ecën mbi to kë i ta kon 

ve tëm Al la hut...” (Hud: 6)

Kur se në një ajet tje tër tre go het se Zo ti ua si gu ron fur ni-
zi min (ush qi min) ed he gjal le sa ve më të vog la, të do bë ta, të 
pla go su ra e të pa af ta për t’u ushq yer ve të:

“Sa kafs hë ka që nuk mund ta kur sej në dhe bar tin me 
ve te ush qi min, sep se fur ni zi min ed he të tyre, ed he tu ajin e 
bën Al la hu. Ai dëg jon dhe di gjithç ka!” (el-An ke but: 60)

Nga ana tje tër, du het ta di më se gjë ja më e rën dë sish me 
në fur ni zim ësh të pa ba ra zia dhe di fe ren ci mi në përp je së tim, 
gjë që si gu ron ar rit jen e për so sur të rre gull si së dhe har mo ni së 
sho që ro re. Në Kur’an thu het:

“... Ne e përp je së tu am fur ni zi min e tyre në je tën e 
kë saj bo te, du ke i dhë në di kujt më shu më se di kujt tjetër 
në mëny rë që t’i shër bej në një ri-tjet rit, por mës hi ra e Zo tit 
ësh të më e do bish me se gjë ja që ata grum bul loj në!” (ez-Zuh-
ruf: 32)

Përp je së ti mi i fur ni zi mit në kë të gjit hë si të pa ji sur me 
ur të si dhe rrjed ha të fu qi së hyjno re, ësh të një ra nga shen jat 
më mad hësh to re të kë saj fu qie. Për kë të mjaf ton të vë re het 
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ush qi mi krejt i ve çan të në sa si dhe ci lë si i gjal le sa ve që je toj në 
në ujë, në to kë dhe ajër. Në Kur’an thek so het:

“A nuk e sheh nje riu se Al la hu kujt të do jë i jep shu më 
fur ni zim, e, kujt të do jë, pak? Në kë të, për be sim ta rët e 
ve të dijs hëm ka më si me!” (ez-Zu mer: 52)

Në ku adër të kë saj të vër te te, Pro fe ti (s.a.s.) po ro sit:

“Di kush nga ju, pa si ta sho hë atë që qënd ron më lart se vet ja 
në kri jim dhe pa su ri, t’ia hed hë vësht ri min ed he atij që ka më posh të 
ve tes, gjë që ju mjaf ton për të mos i nënv lef të su ar të mi rat që ju ja në 
dhë në!” (Bu ha ri, Ri kak, 30; Mus lim, Zuhd, 8)

Pran daj, be si mi dhe bind ja se ç’na ësh të dhë në, ësh të në 
të mi rën to në, ja në të ne vojs hëm për të qe në të qe të e të lum-
tur në je të. Sa e sa ngjar je per se ku ti ve ka që fun din e ka në të 
lum tur. Si var fë ria pas së ci lës vjen xhen ne ti. Dhe sa gjend je 
në duk je fa vor e lum tu ri ka që fun din e ka në një dis fa të të 
hid hur. Si pa su ri të që shpen zo hen ve tëm për qël li me ego is ti-
ke pa bë rë asn jë mi rë si. Në Kur’an thu het:

“Dhe ha ni ju nga gjë rat e past ra me të ci lat ju ke mi 
fur ni zu ar, pa e tep ru ar dhe pa u tre gu ar mos mi rën jo hës. 
Ndry-she, ju qël lon ndësh ki mi ynë! Dhe kush të qël lo het 
nga ndësh ki mi ynë, ai me të vër te të ësh të shka tër ru ar!” 
(Ta ha: 81)

Do rë zi mi dhe nënsht ri mi gjer në fund ndaj Zo tit për fur-
ni zi min nën dri tën e këty re të vër te ta ve bë het pre tekst për 
lum tu ri në e nje ri ut në të dy bo tët. Du ke u mbësh te tur mbi të 
vër te tën se fur ni zi mi ësh të përp je së tu ar nga Zo ti qysh pa ra se 
të je të kri ju ar nje rë zi mi, nje rë zit du het të je toj në të nënsht ru-
ar ndaj Tij në mëny rë që ndjej në kë na që si në e fur ni zi mit që u 
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ësh të cak tu ar, si dhe shi jen e be si mit te ka de ri, fa ti i pa ra cak-
tu ar! Në Kur’an thek so het:

بُ  تَسِ َحْ ْثُ الَ ُ مِنْ حَ قْ زُ َرْ ا وَ رَجً ُ مَخْ َ عَلْ ل َجْ َتقِ اهللاَ  مَنْ  وَ
“... Kur se kush ka fri kë Al la hun, Ai kri jon për të një 

rru gë dal je dhe e fur ni zon at je ku s’e pret...” (et-Ta lak: 2-3)

Ndër kaq, nje riu du het të bë jë ed he përp jek jet e ve ta për 
ta si gu ru ar fur ni zi min dhe mi rë qe ni en. Shfaq je të mo ra lit të 
ulët si për ta cia, kopr ra cia, smi ra, dës hi ra për të mos pa sur 
fë mi jë, etj., ja në kon si de ra ta të shtremb ra e të ga bu ara mbi 
fur ni zi min.

Gjit hash tu, ins tink ti i ve të ru ajt jes ësh të pje së përm baj të-
so re e kri ji mit. Pran daj, përp jek jet e nje ri ut për t’u fur ni zu ar 
dhe ushq yer si dhe për t’u ru aj tur nga rre zi qet ja në urd hër 
hyjnor. Në Kur’an thek so het:

ع  انِ اِال مَا سَ سَ ْسَ لِالِْنْ َ َنْ ل ا وَ
“Për nje ri un nuk ka gjë tje tër veç asaj që fi ton me përp-

jek jen e vet!..” (en-Nexhm: 39)

Pro fe ti (s.a.s.) po ro sit:

“Esh të më e do bish me dhe e be ku ar që nje riu të mar rë së pa tën 
dhe li ta rin, të shko jë në mal, të ngar ko jë dru e t’i she së, se sa të lypë, 
ed he si kur t’i ja pin...” (Bu ha ri, Ze kat, 50)

Si pas rrë fi mit të Ib nul Fi ra si ut, i ati e kish te pye tur Pro-
fe tin:

“O i Dër gu ari i Al la hut! A t’i kër koj tje tër kujt (për ne vo jat 
e mia)?”



ENIGMA E DASHURISE PER ALLAHUN DHE PROFETIN

180

Dhe Pro fe ti i ish te përg jig jur:

“Jo, mos i kër ko! Por, po të mbe tesh i dety ru ar të kër kosh, të 
pak tën kër ko nga nje rë zit e mi rë!” (Ebu Da vud, Ze kat, 28)

Ush qi mi hal lall

Kë tu ësh të një pi kë shu më e rën dë sish me që du het sqa-
ru ar: ush qi mi hal lall. Fak to ri ba zë që e rrit fi gu rën dhe përkr-
yer jen e nje ri ut ësh të ush qi mi i fi tu ar me rru gë leg ji ti me.

Ush qi met ha ram (jo leg ji ti me, të pa be ku ara, të pa le ju-
ara, të nda lu ara) ja në helm që e hel mon je tën, ja në zjarr që e 
për vë lon zem rën dhe dis fa të. Posh të ri mi në kë të bo të dhe në 
tjet rën, mun ge sa e din ji te tit dhe fat ke që si të ja në re zul ta te per-
se ku tu ese të ush qi me ve të fi tu ara me mëny ra jo leg ji ti me.

Ush qi mi dhe pa su ria hal lall (leg ji ti me, e le ju ar, e be ku ar) 
ja në pre teks te për të fi tu ar pël qi min e Zo tit. Kur se ush qi mi 
dhe pa su ria të fël li qu ra me ha ram ja në dis fa të e mad he. Po eti 
Mev la na tho të:

“Uji që i hyn ani jes bren da, e fun dos, kur se uji që ka posh të, e 
mban dhe i jep mun dë si të vo zi së!”

Al la hu i Lar të urd hë ron:

دُ  مِ نِ الْحَ وَ الْغَ ُ اهللاُ  َ اهللاِ وَ قَرَاءُ إِل مُ الْفُ تُ َنْ ا الناسُ ا َ َ َا ا
“O nje rëz! Ju të gjit hë je ni të var fër, kur se i pa sur, i ngo-

pur dhe i den jë për lav dë rim ësh të ve tëm Al la hu i Lar të!” 
(Fa tir: 15)
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Pro fe ti (s.a.s.) po ro sit:

“Pa dyshim, ed he hal lal li, ed he ha ra mi ja në të qar të. Por 
mes këty re të dyve ka ed he gjë ra të dyshim ta që shu mi ca e 
nje rëz ve nuk i di në. Kush ru het prej gjë ra ve të dyshim ta, e ka 
ru aj tur ed he be si min dhe nde rin e vet. Dhe kush bie në gjë rat 
e dyshim ta, ka rë në bren da në ha ram. Kjo i ngjan pu nës së 
atij ba ri ut që, du ke mos u kuj de sur siç du het për tu fën, e lë 
atë të fu tet në li vad hin e tjet rit. Ta di ni mi rë se çdo sun dim-
tar ka një li vadh ku hyrja ësh të e nda lu ar. Li vad hi i nda lu ar i 
Al la hut ja në gjë rat që Ai i ka nda lu ar!..” (Bu ha ri, Iman, 39; Mus-

lim, Mu sa kat, 107)

Shpen zi met to na ma te ri ale ja në për je te sën to në per so-
na le dhe fa mil ja re, pran daj, ru ajt ja nga shpër do ri mi ësh të e 
dety ru esh me, sep se pa su ri të dhe mun dë si të në bo të ja në të 
ku fi zu ara, ja në ama net dhe llo ga rid hë nia për to ësh të e pash-
mangsh me. Në Kur’an thek so het:

“Nuk ka gjë që të mos të je të e de po zi tu ar tek Ne. Dhe 
Ne e zbre sim atë ve tëm në një ma së të cak tu ar!” (el-Hixhr: 

21)

Ush qi met ha ram e nxij në zem rën (ndjen jat), e bëj në atë 
të shurd hër ndaj re ali te tit. Me që qar kul li mi i një ush qi mi në 
trup plo të so het në rreth 40 di të, lut ja e nje ri ut që ka ngrë në 
një ush qim ha ram ësh të e dë nu ar të mos pra no het për 40 di të 
me rad hë. Pran daj, ush qi mi me gjë ra ha ram ësh të një hel mim 
shpir të ror për tru pin, pra, në kë to kush te ësh të e pa mun dur 
të shi jo het ad hu ri mi.

Në tre gun e kë saj bo te du het të tre goj më kuj des për ka pi-
ta lin to në të je tëg ja të si së. Frymë rat to na të nu më ru esh me 
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du het t’i mbaj më lart ndaj vul ga ri te te ve të kë saj bo te për të 
mos e lë në të na ikë prej do re fi ti mi i për jets hëm!

Ne du het të je mi ud hë ta rë të së vër te tës dhe virty tit, të 
ci lët e ja pin të vdeksh men për të ble rë për je të si në, të ci lët e 
lë në mën ja në per ver si te tin për të pëlq yer rru gën e drej të!

Zo ti ynë! Fur ni zo na ne me ush qi me të past ra e të be ku-
ara dhe na jep suk ses në pu në të mi ra!

Amin, ash tu qof të!

w
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FO LE JA FA MIL JA RE

Z o ti e ka bë rë vet mi në të po saç me ve tëm për ve te, 
kur se të gjit ha kri je sat i ka kri ju ar çift. Pas taj, du ke vë në lig jin 
e tër heq jes dhe shtytjes mes tyre, e ka kush të zu ar përkr yer jen 
ma te ri ale e mo ra lo-shpir të ro re me bash ki min dhe një si min e 
tyre me një ri-tjet rin. Pa asn jë dyshim, prir ja për in ti mi tet dhe 
das hu ri që ësh të e natyrsh me te nje riu si kri je së e nde ru ar, 
për bën shkal lën e pa rë të lar të si mit në das hu ri në pa si onan-
te hyjno re. Ni sur nga kjo, Zo ti, për ta mbroj tur kë të shkal lë 
të lar të të dhë në prej Tij dhe për t’i dhë në vazh di më si në 
mëny rë të pas tër dhe të be ku ar bre zit nje rë zor, e ka bë rë të 
dety ru esh me je tën fa mil ja re, për nis jen e së ci lës ka urd hë ru ar 
ku ro rën mar te so re.

Për nje ri un e kri ju ar në for mën e kri ji mit të bu kur, ku ro ra 
kryen dety rën e mbroj të sit mo ra lo-shpir të ror dhe sho që ror të 
nde rit dhe din ji te tit nje rë zor. Si rrjed ho jë e kë saj, ku ro ra ësh të 
kush ti më esen ci al i ngrit jes së fa mil jes, ose, e thë në ndryshe, 
shtylla qënd ro re e ça ti së fa mil ja re.
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Për fem rën, ku ro ra ësh të do rë zi mi i ndjen ja ve fe më ro re, i 
af të si ve dhe mun dë si ve të po saç me të saj, sek sit tje tër, gjë që 
ësh të mbrojt je hyjno re e se ri ozi te tit dhe din ji te tit të saj. Kur se 
për mash kul lin, ku ro ra ësh të një shtrat sub lim që e shpë ton 
atë nga për fun di mi i keq i do rë zi mit ndaj sen su ali te tit dhe që 
i jep mun dë si të bë jë një je të fa mil ja re të ndersh me.

Pas de vo ci onit, pa su ria më e çmu ar e be sim ta rit ësh të një 
grua e mi rë. Në Kur’an thu het:

ا  َ ْ َ ِل وا ا نُ كُ ا لِتَسْ اجً وَ َزْ مْ ا كُ سِ َنْفُ مْ مِنْ ا لَقَ لَكُ َنْ خَ ِ ا َاتِ مِنْ آ وَ
ونَ َتَفَكرُ مٍ  َاتٍ لٍقَوْ لِكَ الَ  ً اِن فِ ذَ مَ رَحْ دةً وَ مْ مَوَ ْنَكُ عَلَ بَ جَ وَ

“Dhe një ndër ar gu men tet e Tij ësh të se kri joi për ju, 
nga vet ja ju aj, sho qe që të bash ko he ni dhe që mes jush të 
lin dë mës hi rë, afër si dhe das hu ri. Me të vër te të, në kë të 
fakt ka më si me për nje rë zit që men doj në!” (er-Rum: 21)

Në lidh je me zgjedh jen e bash kës hor tes me të ci lën nje riu 
do të ka lo jë je tën, Pro fe ti (s.a.s.) na po ro sit:

“Gru aja mer ret për ka tër gjë ra: pa su ri në, bu ku ri në, fi sin dhe 
për sos më ri në e be si mit. Ju zgjid he ni për be si min në mëny rë që të 
gje ni be kim!..” (Bu ha ri, Ni kah, VI, 132; Mus lim, Ra da, 53)

Me që fak to ri më me ndi kim për mbrojt jen e mo ra lit të 
sho që ri së ësh të ku ro ra, Pro fe ti (s.a.s.) e ka pa ra laj më ru ar kësh-
tu bash kë si në e tij për të mos kri ju ar vësh ti rë si në ku ro rë:

“Ku ro ra më e do bish me dhe me të ardh men më të mi rë ësh të 
ku ro ra e pas for cu ar.” (Ebu Da vud, Ni kah, 32)

Vësh ti rë si të, kush tet e rën da, shtrën ge sa dhe të gjit ha llo-
jet e sfor ci me ve që nxir ren pa ra ku ro rës ose që e sho që roj në 
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atë, bë hen shkak për lind jen dhe për hap jen e pros ti tu ci onit, 
gjë që do të tho të ve tëv ras je për sho që ri në.

Mu hed di ni Ara biu (k.s.) ësh të shpre hur kësh tu për vle rën 
e nxit jes së ku ro rës dhe ndih mën që du het t’u je pet të mar-
tu ar ve:

“Sa da ka ja xha ri je (gjit hë vep ru ese) më e mad he ësh të 
të bë hesh pre tekst për mar te sën e di kujt, sep se ai që bë het 
pre tekst për mar te sën e një çif ti dhe i ndih mon ata, ka për të 
ma-r rë shpërb lim nga çdo e mi rë e kryer prej pa sard hës ve të 
atij çif ti!”

Nga ana tje tër, ce re mo ni të e mar te sa ve du hen bë rë në 
mëny rë të thjesh të du ke u shman gur nga çdo shpen zim i 
te përt.

Gjit hash tu, në ngrit jen e fa mil jes du het vep ru ar me 
shu më se ri ozi tet, sep se fo le ja fa mil ja re e ngri tur me men-
di min e një bash kë je te se të thjesh të për fun don me ndar je të 
rën da. Pro fe ti na po ro sit:

“Mar to hu ni, por mos u nda ni!..” (Muh ta ru’l-Eha di si’n-Ne be vij je, 

228)

Ve ça në risht, ndar ja e gru as për qejf dhe dëf rim ësh të një 
pad rej të si dhe më kat i madh me ndësh kim të rën dë.

Të drej tat e bur rit dhe gru as

In di vi du ali te ti dhe per so na li te ti i vër te të i nje ri ut del në 
pah në for mën më të qar të në fo le në fa mil ja re. Po qe se në 
fa mil je sun don mi rë sia, ajo fi ton ni vel mo ra lo-shpir të ror.
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Lum tu ria e fa mil jes va ret nga për do ri mi i mi rë i të drej-
ta ve nga ana e të dy pa lë ve.

Krye ta ri i fa mil jes ësh të bur ri. Ndër kaq, kryer ja e mi rë e 
kë saj dety re va ret krye sisht nga bur ri. Kur’ani tho të:

اءِ  لَ النسَ ونَ عَ الُ قَوامُ َلرجَ ا
“Bur rat ja në ad mi nist ru es të gra ve...” (en-Ni sa: 34)

Krye sia e fa mil jes i ësh të dhë në bur rit dhe jo gru as për 
shkak të ndjesh më ri së së te përt të saj. Në mëny rë të ve çan të, 
mbrojt ja e bre zit mund të bë het ve tëm me anë të ndjen ja ve të 
dhembs hu ri së.

Krye sia e bur rit nuk ka për qël lim si gu ri min e epër si së 
dhe sun di mit të tij mbi gru an, por si gu ri min e rre gul lit të 
fa mil jes dhe mbrojt jen e je tës bash kës hor to re. Ed he gru aja 
krye son dhe përg jig jet për pu nët bren da shtë pi së.

Fak ti që mash kul li merr për si për përg jeg jë si të til la si 
si gu ri mi i ushq yer jes dhe veshm bath jes së pje së ta rë ve të 
fa mil jes, si gu ri mi i ba ne sës, pje së marr ja në luf të, ima me ti në 
na maz, sun di mi po li tik, etj., tre goj në se mash kul li ësh të po li i 
bind jes. Ky ësh të ar gu men ti më i rën dë sis hëm i fak tit që nuk 
ka pa sur fem ra pro fe te.

Në lidh je me ndër ti min e lum tu ri së së fa mil jes, ësh të 
shu më e rën dë sish me që të mer ret pje së nga bu ri mi i de vo ci-
onit që përm ba het në fja lën it te ku të aje te ve kur’ano re. Sep se 
gja të gjit hë his to ri së, kur ësh të res pek tu ar ligjsh më ria mbi 
res pek ti min e të drej ta ve të gru as, bo ta ësh të kthyer në xhen-
net, kur se kur ësh të shke lur, ësh të kthyer në xhe hen nem. Në 
hut ben e tij të lam tu mi rës, Pro fe ti (s.a.s.) u drej to het mus li ma-
në ve kësh tu mbi të drej tat e gra ve:
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“O nje rëz! Res pek to ni të drej tat e gra ve! Traj to ji ni ato me da-s-
hu ri dhe dhembs hu ri! Ju po ro sis të ke ni fri kë Al la hun për to! Ju i 
mo rët gra të si ama net nga Al la hu dhe, në emër të tij, u be ku at me 
nde rin dhe virty tet e tyre!” (Sa hih-i Bu ha ri Muh ta sa ri, X, 398)

Për sos më ria e gru as ar ri het me anë të ru ajt jes së mun dë-
si ve dhe af të si ve të dhë na asaj nga Al la hu. Po qe se fem ra i 
ori en ton ve ço ri të e ve ta në anë të kun dërt me kah jen hyjno re 
dhe e brak tis të vër te tën e vet, e shka tër ron vle rën e vet dhe 
bë het fat ke qe, e var fë ron fo le në fa mil ja re dhe, kësh tu, je ta 
sho që ro re bë het djerr. Në ko hën to në ka fil lu ar një ga rë për 
ba ra zi në ar ti fi ci ale bur rë-grua. Kjo ga rë që bie në kun dërsh-
tim me ve ço ri të e kri ji mit, i do bë son af të si të amë so re dhe 
bash kës hor to re të fem rës dhe e pla gos fa mil jen. Nga ana tje-
tër, abor tet e ko hë ve të sot me s’ja në veç se një for më tje tër e 
mo der ni zu ar e gro pos jes për sëg jal li të vaj za ve në pe ri ud hën 
pa ra is la me të in jo ran cës id huj ta re e po li te is te si dhe kri mi 
i she kul lit. Mes fem rës së lod hur e të rrëg ju ar të kë tij she-
kul li dhe fem rës së pe ri ud hës pa ra is la mi ke të in jo ran cës ka 
ve tëm një dal lim vesh je je. Dhe kjo gjë ësh të një krim sho që-
ror i rrjed hur nga edu ki mi ma te ri alist i ftoh të e pa shpirt.

Pa ra laj më ri mi hyjnor mbi përg jeg jë si në e gro pos jes për-
sëg jal li të vaj za ve të vog la ësh të mjaft i rën dë:

“Dhe kur të pye tet vaj za e gro po sur për sëg jal li në to kë 
se për shkak të ç’më ka ti e ka në vra rë, ...” (et-Tek vir: 8-9)

Të mos du ash të kesh fë mi jë, ësh të mos mi rën joh je ndaj 
fa vo rit hyjnor, kun dërsh ti ndaj qël li mit se ri oz të ku ro rës, 
pand jesh më ri ndaj vle ra ve dhe shi je ve sho që ro re, shpir të ro re 
e mo ra le!
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Etë rit, në nat, vël le zë rit e mot rat në fa mil je

Ba bai ësh të au to ri te ti i rre gul lit, qe të si së dhe lum tu ri së 
së fa mil jes. Esh të kart vi zi ta e fa mil jes. Du ke e bë rë bur rin 
përg jeg jës për luf tën për je tën dhe për je te sën e fa mil jes, Al la-
hu (xh.xh.) e ka bë rë atë më të fu qis hëm fi zi kisht dhe më të 
for të shpir të risht se gru an.

Pa dyshim, si gu ri mi i lum tu ri së së fa mil jes mbësh te tet 
mbi ad mi nist ri min e pje kur të një ba bai të mi rë.

Ro li edu ka tiv i ba ba it në fa mil je ësh të t’i af të so jë pje së ta-
rët e fa mil jes fe ta risht dhe mo ra lisht.

Ba bai dhe në na du het t’i ru aj në pje së ta rët e fa mil jes nga 
bi se dat, prog ra met te le vi zi ve, le tër sia, etj. me ka rak ter ne ga-
tiv. Al la hu i Lar të urd hë ron:

ا الناسُ َ ودُ قُ مْ نَارًا وَ كُ لِ ْ َ ا مْ وَ كُ سَ َنْفُ وا ا وا قُ نَ آمَنُ ا الذِ َ َ َا ا
ارَةُ جَ الْحِ  وَ

“O ju që ke ni be su ar! Ru aje ni ve ten dhe fa mil jen nga 
zjar ri, lën da dje gë se e të ci lit ja në nje rë zit dhe gu rët!..” 
(et-Tah rim: 6)

Me rre gul lin dhe pam jen e brendsh me të shtë pi së, me 
ad mi nist ri min e saj si dhe me lind jen dhe rrit jen e bre zit të 
ri ësh të e ngar ku ar në na. Pran daj në na ësh të e pa ji sur me 
af të si të til la si thel lë sia e ndjen ja ve, de li ka te sa, dhembs hu ria, 
mës hi -ra, ve të mo hi mi dhe sak ri fi ca, mi rër rit ja e fë mi jë ve dhe 
mbro-jt ja e bre zit.

Në na ësh të krye ta ri i dytë i fa mil jes pas ba ba it. Nga ky 
kënd vësht rim, në nat ja në për shtë pi të bu ri mi i lum tu ri së, 
dri ta e kë na që si së dhe be ga tia e bre zit!
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Nuk ka një kri je së tje tër që të me ri to jë atë das hu ri dhe 
res pekt që me ri ton në na që na ka mbaj tur në bark, pas taj në 
kra hë dhe pas taj në ze mër gja të gjit hë je tës! Në lidh je me kë të, 
Al la hu i Lar të urd hë ron:

“Ne e po ro si tëm nje ri un që të sil let mi rë ndaj në nës 
dhe ba ba it. Sep se e ëma e ka bar tur atë du ke për bal lu ar 
shu -më shqe të si me. Pas taj i ka dhë në gji që vazh don dy 
vjet. Pran daj e ke mi urd hë ru ar të na fa len de ro jë së pa ri Ne, 
pas taj në nën dhe ba ba në. Pas taj kthi mi i tyre do të je të tek 
Ne!” (Luk man: 14)

Ndër kaq, kon cep ti në në ësh të, në vet ve te, si syzet pa 
nu mër. Ndër sa ak re pi, mad je, e bart pjel lën e vet mbi shpi në, 
edhe në na që e brak tis fë mi jën e saj të bu kur në anë të rru gës, 
ed he në na që e rret hon me mës hi rë dhe dhembs hu ri fë mi jën 
e saj të gjymtu ar, ësh të në në! Pro fe ti po ro sit:

اتِ َ م ُ امِ االْ دَ َقْ تَ ا ُ تَحْ ن َلْجَ ا
“Xhen ne ti ndod het nën këm bët e në na ve!” (Dej le mi, Mus-

ned, 2611)

Në na ësh të një pre hër i zgje ru ar me mës hi rën hyjno re. 
Në nat ja në bar të set e po saç me e të zgjed hu ra të em ra ve hyj-
no rë Rah man dhe Ra him në kë të bo të!

Bij të ja në, për fa mil jet ku s’ja në pris hur har mo nia e ndje-
n ja ve, de li ka te sa e ndërg jeg jes dhe rre gul li mo ral, dhun ti të 
po saç me që, du ke for cu ar lidh jet e das hu ri së, bë hen pre tekst 
për lum tu ri.

Në ha dit hin pro fe tik thek so het:
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“Fë mi jët ja në fryti i zem rës, dri ta e syve!..” (Ten bi hu’l-Ga fi lin, 
838)

Ndër kaq, fë mi jët ka në përg jeg jë si për mbrojt jen e të drej-
ta ve të prin dër ve dhe për res pek tin ndaj tyre. 

Al la hu i Lar të urd hë ron:

“Zo ti yt ju urd hë roi ta ad hu ro ni ve tëm Atë dhe të sil le-
ni mi rë me prin dë rit. Po qe se një ri prej tyre ose të dy pla-
ken pra në te je, mos u thu aj as “uf”, mos i qor to, por thu aju 
fja lë të mi ra!”

“Ha pi kra hët mbi ta me thjesh të si dhe fal je dhe lu tu 
për ta kësh tu: “Zo ti im! Siç pa tën tre gu ar mës hi rë ata për 
mua kur is ha i vo gël dhe më rri tën, ash tu dhe Ti ta ni ki 
mës hi rë për ta!” (el-Is ra: 23-24)

Ndër kaq, “nuk mund të ke të bind je ndaj kri je sa ve në 
kun dërsh ti min e Zo tit”. Pran daj Al la hu e urd hë ron kësh tu 
fë mi jën:

“Por po qe se prin dë rit të shtrën goj në ty të njo hësh zo ta 
të tje rë veç Me je, për ty s’ka asn jë ar gu ment, pran daj mos iu 
bind aty re! Meg jit hë kë të, në pu nët e kë saj bo te sil lu mi rë 
me ta dhe ec në rru gën e aty re që kthe hen nga Unë. Pas taj 
ju do të kthe he ni tek Unë!” (Luk man: 15)

Të gjit ha që u tha në kë tu tre goj në se fa mil ja ësh të gu ri 
the me lor i qe të si së, lum tu ri së dhe pa qes in di vi du ale e sho që-
ro re. Pran daj ësh të thë në se:

هُ  ارُ لِ دَ ُ الرجْ ن جَ
“Xhen ne ti i per so nit ësh të shtë pia e tij!..”
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Kjo do të tho të se, na ru ajt të Zo ti, shtë pia e vet mund t’i 
bë het nje ri ut ed he xhe hen nem, skë ter rë!

Zo ti ynë! Na mun dë so ne ve dhe fa mil je ve to na një je të 
de vo ci oni me të ci lën Ti do të is he i kë na qur dhe na i bëj 
ba ne sat pa raj sa fa vo ri dhe lum tu rie, jo skë ter ra mun di mi 
ku mar rin fla kë mij ra ak te in di fe ren tiz mi dhe kun dërsh ti-
mi ndaj Te je!

Amin, ash tu qof të!

w
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Hz. Ebu Bekr Var rak e kish te dër gu ar të bi rin në 
shko-l lë për të më su ar Kur’an. Një di të, i bi ri iu kthye në shtë-
pi i bë rë dyllë e i tmer ru ar. I çu di tur kur e pa, Hz. Ebu Bekr 
Var rak e pye ti:

“Të qof të për mba rë, bi ri im, ç’ke kësh tu?”

I bi ri iu përg jigj:

“O im atë, sot, nga Kur’ani kën du am aje tin:

بًا  انَ شِ لْدَ عَلُ الْوِ َجْ مًا  َوْ مْ  تُ فَرْ ِنْ كَ ونَ ا ْفَ تَتقُ فَكَ
“Po qe se mo ho ni, si do të mbro he ni nga ajo di të (e 

ki ame tit) kur fë mi jët do të kthe hen në pleq flo kë bard hë?” 
(el-Muz zem mil: 17)

Kur e men doj kë të, më zë në drith mat dhe tmer ri!

Pak ko hë pas kë saj, dja li vdiq. Ebu Bekr Var rak e vi zi ton-
te shpesh var rin e të bi rit dhe thosh te me dësh pë rim:
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“Unë kam shu më ko hë që kën doj Kur’an por nuk u pre ka 
dot kaq shu më sa ky dja lë! Sa keq për mua!”

Pro fe ti (s.a.s.) ka po ro si tur:

“Më so ji ni fë mi jët të fa lin na maz kur të bë hen shta të vjeç...” 
(Ebu Da vud, Sa lat, 26) Me kë të po ro si ai ka tër he qur vë mend jen 
mbi do mos dosh më ri në e fil li mit të edu ki mit fe tar në mos ha 
të hersh me, sep se sug je ri met e sin qer ta që u bë hen fë mi jë ve të 
veg jël ngu li ten në mend jen e tyre si shkri mi mbi mer mer.

Zo ti e ka kri ju ar njoh jen nje rë zo re të til lë që mund ta arri-
jë të vër te tën ve tëm me anë të kont ra dik ta ve. Pran daj ësh të 
e pa mun dur që njoh ja nje rë zo re të ka pë diç ka që nuk ka të 
kun dër tën e saj. Kësh tu, ne mund ta njo him dhe kup toj më të 
mi rën bash kë me të ke qen, të bu ku rën, bash kë me të shëm tu-
arën, të drej tën, bash kë me të shtremb rën, lar të si në e be si mit 
bash kë me ul të si në e mo hi mit. Kë to vle ra ek zis toj në gjith mo-
në dhe ve tëm me të kun dër tat e tyre.

Për të gjit hë nje rë zit, aven tu ra e be si mit dhe mo hi mit zhvi-
l lo het me  at ri bu tit hyjnor Ha di (ori en tu es) dhe të kun dër tës 
së tij, at ri bu tit Mu dil (shman gës, ço ri en tu es)42. Fak ti që to ka u 
nënsht ro het rryma ve të dri tës dhe er rë si rës, për bën shkak që 
du ku ri të dhe ngjar jet je të so re të traj to hen nën ci lë si të an ta go-
nis te dri të dhe er rë si rë.

Për bal lë al ter ni me ve dri të-er rë si rë, Kur’ani i ori en ton 
nje rë zit du ke i shman gur nga er rë si ra për t’i shtyrë në dri të.

42 Si pas Is la mit, Al la hu e pre zan ton ve ten si Ha di, ori en tu es, drej tu-
es, që e ori en ton atë që do në rru gë të drej të e të mba rë, dhe si 
Mu dil, ço ri en tu es, që e ço ri en ton atë që do nga rru ga e drej të dhe e 
mba rë për ta fu tur në rru gën e per ver si te tit.
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Përg jeg jë sia e nje ri ut në je tën e kë saj bo te ësh të që ta 
nxje-r rë fi tu es “dri tën” që zo të ron si një fa vor hyjnor, ndaj 
er rë si rës që ek zis ton në vet ve ten (frymën, egon) e tij. Esh të 
për kë të ars ye që Kur’ani ësh të plot urdh ra dhe nda li me për 
nje ri un me qël lim që ai ta bë jë fi tu ese dri tën në bo tën e tij të 
bre-ndsh me dhe në sho që ri në ku je ton. Në Kur’an urd hë ro-
het:

انٌ َوْ اذَ ا ا َ ونَ بِ لُ قِ َعْ وبٌ  لُ مْ قُ ُ َ ونَ ل ضِ فَتَكُ َرْ وا فِ االْ رُ َسِ َفَلَمْ  ا
وبُ التِ  لُ مَ الْقُ نْ تَعْ لَكِ ارُ وَ َبْصَ مَ االْ ا الَ تَعْ َ ا فَإِن َ ونَ بِ عُ مَ َسْ  

ورِ  فِ الصدُ
“(O i Dër gu ar!) Ata që të kun dërsh toj në ty, a nuk shë-

ti tën mbi to kë për të pa rë? Po të kis hin shë ti tur, do të is hin 
bë rë me zem ra për të ndje rë dhe ves hë për të dëg ju ar. Por 
e vër te ta ësh të se sytë nuk ver bo hen, por ver bo hen zem rat 
bren da gjok sit!” (el-Haxh: 46)

Në Kur’an që ësh të një gjit hë si në for më fja lësh, u fli tet 
kësh tu zem ra ve in di fe ren te e të pand jesh me:

ا َ فَالُ َقْ وبٍ ا لُ لَ قُ َمْ عَ انَ ا رْ ونَ الْقُ برُ َتَدَ َفَالَ  ا
“A nuk e men doj në Kur’anin me hol lë si? Apo mos i 

ka në zem rat të dryno su ra?” (Mu ham med: 24)

Kur’ani na e ka bë rë të njo hur ne ve kri ju esin e qi ej ve, të 
to kës e të çdo gjë je tje tër dhe na e ka tër he qur vë mend jen mbi 
du ku ri të e dri tës dhe er rë si rës.

Dri të rat koz mo log ji ke dhe di tu ro re që i për ka sin bo tës 
së jasht me dhe bo tës ndje so re nuk mund të je në një dri të 
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dhe ar gu ment më i lar të se shkël qi mi i dek la ra tës mre kul lo re 
kur’a-no re me më si me, ur të si dhe enig ma hyjno re.

Në Kur’an thek so het se “ ِض َرْ وَاالْ َمَاوَاتِ  السّ نُورُ   Al la hu“ ” اَهللاُ 
ësh të dri ta e qi ej ve dhe to kës...” (en-Nur: 35) Nga ky ajet rrje-
d hon se mosn joh ja e Al la hut ësh të ver bë ria më e mad he.

Fe ja is la me na kër kon që në mend je, ndjen jë, trup, art 
dhe treg ti, në përg jeg jë si dhe në pu në si, në pas je e pa pas je, 
përg jit hë sisht, në të gjit ha mar rëd hë ni et in di vi du ale e sho-
që ro re ta ndje kim të vër te tën e dri tës dhe er rë si rës me një 
pa ras hi kim se ri oz për të je tu ar të ndri çu ar e për të vde kur 
të ndri çu ar!

Ardh ja në bo të e pro fe tit Mu ham med ësh të një dri të 
mad hësh to re e fa vo ri zu ar gjit hë ko hë ve dhe ven de ve si dhe 
gjit hë nje rë zi mit. Ajo për koi me atë ko hë kur e drej ta dhe e 
vër te ta is hin zhdu kur, kur mo hi mi e kish te shëm tu ar je tën, 
ish te pe ri ud ha pa ga ne e in jo ran cës, një pe ri ud hë er rë si re e 
tmerrsh me. Në Kur’an urd hë ro het:

“Be so ni në Al la hun, në të Dër gu arin e Tij dhe në atë 
dri të (në Kur’anin) që zbri tëm! Al la hu e di se ç’bë ni!” (et-Te-
ga bun: 8)

Kën di mi i Fja lës së Al la hut ësh të, pa dyshim, ad hu ri mi 
më i vlers hëm. Ed he si kur në na maz të mos kryhen ele men tët 
e tij për shka qe të jus ti fi ku esh me, na ma zi ësh të i vlefs hëm, 
por nuk mund të ke të na maz pa kën dim Kur’ani. Në të njëj-
tën ko hë, du het ed he që ai të kën do het sa më bu kur. Zo ti 
ur-d hë ron:

الً تِ انَ تَرْ رْ رَتلِ الْقُ وَ
“... kën do je Kur’anin fja lë për fja lë!” (Mu zem mil: 4)
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Kën di mi i Kur’anit ësh të sun net, kur se dëg ji mi, farz. Në 
Kur’an urd hë ro het:

ونَ  مُ حَ رْ مْ تُ َعَلكُ وا ل تُ َنْصِ ا ُ وَ َ وا ل عُ تَمِ انُ فَاسْ رْ رِئَ الْقُ ا قُ ِذَ ا وَ
“Kur të kën do het Kur’an, hesht ni dhe dëg jo je ni që të 

mës hi ro he ni!” (el-Araf: 204)

Hesht ja ndih mon për ta dëg ju ar mi rë, dëg ji mi i mi rë, për 
ta kup tu ar qar të dhe kup ti mi i qar të, për shti min e be ga ti së së 
tij dhe me ri ti mit të mës hi rës hyjno re. Pro fe ti (s.a.s.) e vin te Ib ni 
Me su din të kën don te Kur’an, kur se ve të e dëg jon te me sy të 
për lo tur dhe me një kë na që si shpir të ro re të mad he.

Një ri prej shka qe ve më të rën dë sish ëm të mos be si mit 
ësh të se di sa in di fe ren të dhe mo hu es ja në të pa af të për ta 
rro kur ku fi rin e kom pe ten cës së zgju arsi së dhe di jes nje rë zo-
re. Kë ta ja në nje rëz të mje rë që ten toj në t’i in terp re toj në për 
mo him di jet që nuk ja në të af të për t’i kup tu ar.

Për kë të tip mo hu esish që nuk e njo hin vet ve ten dhe injo-
 ran cën e vet, Kur’ani tho të kësh tu:

“A nuk e sheh nje riu se e ke mi kri ju ar prej emb ri oni? 
Dhe ja tek ësh të bë rë ar mik i ha pur!..” (Ja sin: 77)

Kë ta mo hu es që nuk ka në as ndjen ja, u tho në aty re që 
kër koj në t’ua tër he qin vë mend jen dhe t’i ndri çoj në: “Sot je mi 
në she kul lin e shken cës, kë to ja në për ral lat e të pa rë ve!..” Për 
kë ta, Kur’ani tho të:

“Kur u ka në ard hur pro fe tët me pro va të ha pu ra dhe 
mre kul li ra, ata ja në mbur rur me di jen e vet. Kre ni mi ve ti-
ak dhe për buz ja e tyre ndaj fe së i ka fu tur ata në rret hin e 
ndësh ki mit!” (el-Mu min: 83)
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Esh të dety rë e ne të gjit hë ve që t’i shtoj më përp jek jet për 
ta njo hur mi rë Kur’anin ve të dhe për t’ua më su ar ed he fë mi-
jë ve ta në, për të si gu ru ar qe të si në dhe mba rë vajt jen e sho që-
ri së kun dër in jo ran cës, imo ra li te tit dhe anar ki së. Në Kur’an 
thek so het:

دُ  َزِ الَ  نَ وَ نِ مِ ؤْ ٌ لِلْمُ مَ رَحْ فَاءٌ وَ وَ شِ ُ ٪انِ مَا  رْ نَزلُ مِنَ الْقُ نُ وَ
ارًا  سَ نَ اِال خَ الظالِمِ

“Ne zbre sim nga Kur’ani një gjë të til lë që ësh të shë rim 
dhe mës hi rë për be sim ta rët, kur se mi zo rë ve ve tëm sa ua 
shton dë min!” (el-Is ra: 82)

Si dhe:

ونَ  ُ قَ َفْ نَ الَ  نَافِقِ ن الْمُ لَكِ ضِ وَ َرْ االْ اتِ وَ وَ زَائِنُ السمَ ِ خَ َ وَ هللاِ
“... kur se the sa ret e qi el lit e të to kës ja në të Al la hut. Por 

hi pok ri tët nuk e kup toj në kë të!” (el-Mu na fi kun: 7)

Bo ta ësh të një so fër e ha pur për shfaq jen e të gjit ha em ra-
ve hyjno rë du ke fil lu ar me at ri bu tet Rah man dhe Ra him. 
Nuk du het të har roj më se je mi ulur në sof rën e kë saj bo te të 
ëm bël me fa vo rin e Zo tit dhe se një di të do të ngri he mi e do 
të shkoj më. Dhe du het ta di më se je mi të dety ru ar ta res pek-
toj më eti kën e kë saj sof re!

Di ta e llo ga rid hë ni es pa ra Al la hut ësh të e pash mangsh-
me. Pes ha, tron dit ja dhe tmer ri i asaj di te përshk ru hen kësh tu 
në Kur’an:

“Një di të e ash për, plot nga tër re sa...” (el-In san: 10)

Dhe:

“Atë di të nje riu do të tho të: “Ku ka vend për të ikur?” 
(el-Ki ja me: 10)
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Fja la e Al la hut ësh të më e bu ku ra e fja lë ve. Rru ga e 
mba rë dhe e be ku ar e Pro fe tit (s.a.s.) ësh të më e bu ku ra e rru-
gës së drej të.

Tras hë gi mi më i bu kur ësh të shtre si mi ndër zem ra i kë tij 
ama ne ti të shenj të. Në Kur’an, si një pa ra laj më rim hyjnor, 
thu het:

“O nje rëz! Ru aje ni ve ten dhe fa mil jen tu aj nga zjar ri, 
lën da e të ci lit ja në nje rë zit dhe gu rët!” (et-Tah rim: 6)

Zo ti ynë na i pa jis të zem rat me drojt je dhe mi rë si! Na 
bëf të ud hë ta rë të je tës tje tër me ndërg jeg je të past ra dhe 
zem ra të ndri çu ara! Na e mun dë sof të të gjit hë ve ta je toj-
më lum tu ri në e ams hu ar në eks ta zën e kli mës pran ve ro re 
kur’ano re e mu ham me di ane që e ka fil li min në kë të bo të! 
Na sto lis të të gjit hë ve me vël la zë ri në e be si mit, me be ga ti-
në kur’ano re dhe mo ra lin mu ham me di an!

Amin, ash tu qof të!

w
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Z o ti që e ka kri ju ar nje ri un me for mën më të për so-
sur, e ka pa ji sur atë me af të si të po saç me si mend ja, ars ye ja 
dhe njoh ja. Dhe për fun di mi i natyrs hëm dhe i log jiks hëm i 
këty re af të si ve ësh të përg jeg jë sia. Përg jeg jë sia më e mad he e 
nje ri ut i ci li zë një vend të pas hoq mes qe ni eve, ësh të kryer ja 
den jë sisht e dety rës së ad hu ri mit ndaj Zo tit të vet.

Një prej fa vo re ve dhe dhu ra ta ve më të mëd ha nga Zo ti 
për nje ri un në kë të bo të ësh të se e ka bë rë atë bash kë bi se du-
es të Kur’anit. Ndër kaq, pa dyshim, kjo e rrit përg jeg jë si në e 
nje ri ut. Sep se ësh të do mos dosh më ri log ji ke që çdo e mi rë të 
shpërb le het me një dety rim.

Po qe se nje riu e kup ton den jë sisht kup ti min dhe përm-
bajt jen e me ri ti mit të kë saj dhu ra te, me en tu zi az min shpir të-
ror që do ta pa son te kë të gjë, do të ngri hej në ni ve le të lar ta të 
pak ra ha su esh me. Sep se njoh ja e kup ti mit të të qe nit um met, 
bash kë si e Mu ham me dit, kër kon kon cep ti min e rën dë si së së 
kë saj përg jeg jë sie. Zo ti që e ka cak tu ar dhe rre gul lu ar kë të 
bo të si bo të pro ve, e ka lë në nje ri un me të me tën e in di fe ren-
tiz mit me qël lim që të kryhet dhe vër te to het pro va.
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Esh të për kë të ars ye që, ko hë pas ko he, ndër sa një pje së 
nje rë zish, du ke u lar gu ar nga frymë zi mi dhe be ga tia e me ri-
ti mit të Kur’anit, je pen pas dës hi ra ve dhe pa si one ve frymo re 
e ego is ti ke, nje rë zit e mi rë dhe bes ni kë të be si mit ngji ten, në 
sa je të tij, në ni ve le të lar ta. Me kë to zig za ke rrjedh je ta nje rë-
zo re, me kë to ngjit je dhe zbrit je. Prej këty re ngjit je-zbrit je ve 
për bë het his to ria si për in di vi dët, ash tu dhe për sho që ri të!

Al la hu (xh.xh.) ia ka do rë zu ar si ama net gjit hë si në nje ri-
ut me të gjit ha gjë rat që përm ban. Bren da kë saj përm bajt je je 
du hen men du ar ed he fë mi jët, pa su ria, shën de ti, etj. Nje riu ka 
përg jeg jë si për t’i për do rur dhe mbroj tur kë to me kor rek te së 
dhe ndjesh më ri. Ndër kaq, kul min e këty re ama ne te ve e për-
bën Kur’ani i dër gu ar nje rë zi mit si ud hë zu es i rru gës së drej të 
nga Zo ti me anë të për fa që su esit të Tij, pro fe tit Mu ham med 
(s.a.s.)! Pran daj, në hut ben e tij të lam tu mi rës, Pro fe ti e pa ti 
për men dur Kur’anin të pa rin ndër ama ne tet dhe pa ti kër ku ar 
mi ra ti min e mus li ma në ve se e pa ti kryer plo të sisht dety rën e 
kum ti mit të tij dhe, pas taj, dësh mi në e Zo tit.

Sa do e lar të të je të fja la e nje ri ut, ajo ësh të e ku fi zu ar. 
Kësh tu, tef si ret dhe in terp re ti met e bë ra për shtjel li min e kup-
ti me ve që përm ban Kur’ani, i përng jaj në nxjerr jes së ujit nga 
de ti me enët to na. Në lidh je me kë të, po eti Mev la na tho të:

“Fja lët e Kur’anit mund të shkru hen me një sa si bo je, kur se 
për shkri min e të fsheh ta ve të tij s’mjaf toj në lu menj, s’mjaf toj në 
de te pa breg!”

Në lidh je me pa fun dë si në e të vër te ta ve kur’ano re, Zo ti 
tho të kësh tu:

هِ دِ دهُ مِنْ بَعْ َمُ رُ  الْبَحْ َقْالَمٌ وَ رَةٍ ا جَ ضِ مِنْ شَ َرْ َوْ اَن مَا فِ االْ ل وَ
مٌ  كِ زٌ حَ زَ اتُ اهللاِ اِن اهللاَ عَ لَمَ تْ كَ رٍ مَا نَفِدَ َبْحُ ُ ا عَ بْ  سَ
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“Ed he si kur pe mët mbi to kë të bë hen pe na dhe det rat 
bo jë, fja lët e Al la hut nuk mba roj në. Pa dyshim, Al la hu 
ësh të fi tu es dhe i ur të ab so lut!” (Luk man: 27)

Nuk ka dyshim se Kur’ani ësh të zbri tur për t’u fa lur nje-
rëz ve lum tu ri në e të dy bo të ve.

Pro fe ti ynë na ka po ro si tur:

“Mba hu ni fort pas Kur’anit dhe nji he ni atë për ud hë he qës dhe 
ko man dant, sep se ai ësh të fja la e be ku ar e Al la hut, edu ku esit të bo të-
ve! Erd hi prej Tij dhe te Ai do të kthe het!”

Aje tet e Kur’anit ja në plot me mre kul li që ndri çoj në er rë-
si rat e his to ri së, që zgjid hin të pan jo hu rat e pazg jidhsh me, që 
dhu roj në pran ve rën e je tës së kë saj bo te e të bo tës së pas me. 
Du ke na tre gu ar për ndod hi të e ko hë ve të vjet ra, e po puj ve të 
ka lu ar, Kur’ani na fa vo ri zon shu më më si me dhe ur të si dhe na 
jep shu më më si me je të so re e sho që ro re mbi të ardh men!

Ve tëm se in di fe ren tët që ve tëm i vë në ves hin zë rit të Kur’a-
nit pa ar ri tur dot te ur të si të e përm bajt jes së tij, mbe ten të 
pri vu ar nga be ga tia e tij për je tën e nje ri ut. Nje rëz të til lë vra-
poj në pas kë na që si ve të kë saj bo te të për kohsh me pa mun dur 
ta ad hu roj në Zo tin siç du het.

Ed he shu më ve të që ka në fu tur të afër mit në dhé, s’di në 
gjë për aven tu rën që zhvil lo het at je. Sep se ata s’kup toj në nga 
gju ha e sel vi ve, kur se kur ha në një shpul lë pa ra laj më ru ese 
me anë të tër me te ve, fur tu na ve dhe fat ke që si ve të ndryshme, 
bër ta sin me të mad he mbi “du ku ri të natyrsh me” dhe kër koj-
në stre him. Sa e çu ditsh me ësh të që je toj në në pro nën hyjno-
re, por ose mbe ten in di fe ren të ndaj Zo tit, ose bë hen ar miq të 
Tij! Në lidh je me kë të, në Kur’an thu het:
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نٌ  بِ مٌ مُ ص وَ خَ ُ ا  ٍ فَاِذَ فَ طْ نَاهُ مِنْ نُ لَقْ َنا خَ انُ ا ِنْسَ َرَ االْ َمْ  ل َوَ ا
“A nuk e sheh nje riu se e kri ju am prej një emb ri oni? 

Kur se ai ja tek bë het ar mik i ha pur!” (Ja sin: 77)

Si pas përshk ri mit is lam, var ret ja në ose gro pa xhe hen-
ne mi, skë ter re, ose lu lish te xhen ne ti, pa raj se. Ed he nje riu 
pa Kur’an nuk ka ndryshim nga të var ro su rit në ato var re 
si gro pa skë ter ro re. Ai ësh të pot hu aj si një var re zë shë ti të-
se. Kur se be sim ta rët me zem rën të mbus hur me dri tën e 
Kur’anit, men doj në vazh di misht mbi të vër te tat e lar ta. Fja la 
hyjno re u su-g je ron zem ra ve të tyre gjith mo në kë to ide:

“Ti je rob i Al la hut, je ton në pro nën e tij, ush qe hesh 
me ç’të jep Ai, pran daj krid hu në ur të si në dhe enig mën e 
Kur’anit dhe, me ze mër të pas tër, ud hë to drejt Zo tit tënd!”

Du ke u mbësh te tur në kë të të vër te të, po eti Ju nus Em re 
shpre het kësh tu po eti kisht:

Nje riu që s’kën don Kur’an një he rë,
Çdo pu në i vjen e vësh ti rë;
Kësh tu shkon di mër e ve rë,
I ha bi tur, i hu tu ar shkon e vjen!..

Nje riu që Kur’an s’di ti,
Në kë të bo të zë re se s’erd hi,
Shë rim për hal let s’gje ti;
Për pu nët që ka bë rë, pen de së ndjen!..

Në Kur’an, Zo ti urd hë ron:
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“(O i Dër gu ar!) Thu aj: “Al la hu im që je pro na ri i vër te të 
i pa su ri së! Ti i jep pa su ri kujt do dhe ia merr pa su ri në kujt 
do. Ti e lar të son kë do dhe e posh të ron kë do. Të gji-tha të 
mi rat ja në në do rën tën de dhe Ti ke mun dë si për çdo gjë!” 
(Al-i Im ran: 26)

“Sun di mi i qi ej ve e i to kës i për ket Al la hut dhe ai ka 
fu qi për çdo gjë!” (Al-i Im ran: 189)

“The sa ret e qi ej ve e të to kës ja në të Al la hut, por hi pok-
ri tët nuk e kup toj në kë të!” (el-Mu na fi kun: 7)

Kë to aje te e dek la roj në ha pur se fu qia e vet me që dhu-
ron suk se sin e so tëm dhe të ardh men ësh të Al la hu, Kri ju esi 
i gji-t hë si së. Pers pek ti va e vër te të ësh të je ta e pas me e ams-
hu ar, kur se suk se si i so tëm i vër te të ësh të me ri ti mi i pël qi mit 
hyj-nor.

Nuk ka dyshim se dety ra e pa rë e çdo nje riu me ze mër të 
pas tër dhe e çdo mus li ma ni të zgju ar ësh të t’i men do jë fat ke-
që si të e mëd ha që do të rridh nin nga nënv lef të si mi dhe brak-
tis ja e Kur’anit që i çon nje rë zit në pje ku ri dhe lum tu ri dhe 
po pujt në nder dhe lar të sim, ndësh ki met e rën da për ka të se, 
dhe të vep ro jë siç du het.

Në Kur’an thek so het:

ا  َ فَالُ َقْ وبٍ ا لُ لَ قُ َمْ عَ ٪انَ ا رْ ونَ الْقُ برُ َتَدَ َفَالَ  ا
“A nuk men doj në ata mbi hol lë si të e Kur’anit? Apo i 

ka në zem rat të dryno su ra?” (Mu ham med: 24)

Në kë të bo të ku ndod he mi si ud hë ta rë, nuk du het ta 
ndjej -më ve ten si ven das. She kujt dhe nje rë zit ja në një kar-
van hyj-nor emig ran tësh. Lig ji i ka li mit nga kjo bo të hi jesh 
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në ven din e të vër te ta ve ësh të thel bi i je tës dhe një e vër te të e 
pash ma-ngsh me!

Për ta rro kur të vër te tën e fak tit se do të vi jë një di të që do 
të bë he mi një co pë nga ai dhé që e shke lim me këm bë për di të 
dhe për ta rre gul lu ar je tën to në nën dri tën e kë saj ide je, na 
du het që të për ku le mi me be sim dhe das hu ri pa ra përm bajt-
jes së gje rë të Kur’anit! Ndër kaq, prin dër ve u bie për dety rë 
që t’i për ga ti sin fë mi jët me një kup tim të qar të mbi je tën dhe 
pers pek ti vën e saj.

Ç’lum tu ri për ata që mar rin për si për dhe e çoj në në 
vend përg jeg jë si në e tyre pa ra Kur’anit për të sot men dhe 
për të ardh men e bre zit nje rë zor!

Zo ti ynë! Bë na ne rob të Tu të vër te të dhe nje rëz të til lë 
të përg jegjs hëm dhe na e mbro atd he un dhe kom bin nga 
mun ge sa e Kur’anit, nga mos be si mi dhe imo ra li te ti! Dhe 
na e bëj të mun dur të je toj më në kë të bo të të vdeksh me je të 
xhen ne ti të mbësht jel lë me shkël qi min e vër te të të Kur’anit 
dhe na e bëj të mun dur vazh di më si në e bre zit të Kur’anit 
të be gats hëm!

Amin, ash tu qof të!

w
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Lum tu ria e kë saj bo te dhe e për je të si së i ësh të prem-
tu ar nje ri ut ve tëm në shpërb lim të bind jes ndaj Kur’anit. Çdo 
e vër te të ndod het e fshe hur në Kur’an, çdo lum tu ri ndod-
het e duksh me në be sim! Nje rë zit më të të do bis hëm e më të 
lum tur të bo tës ja në nje rë zit e mbled hur nën hi jen e Kur’anit 
dhe të ndri çu ar me dri tën je të so re të tij si dhe nje rë zit e shkri-
rë me të, do met hë në nje rë zit që ka në mun dur të bë hen një 
Kur’an i gjal lë!

Në Kur’an shpre het kësh tu mbi Pro fe tin (s.a.s.):

مٍ  ظِ قٍ عَ لُ لَ خُ َعَ اِنكَ ل وَ
“(O i Dër gu ar!) Pa dyshim, ti qënd ron mbi një mo ral të 

lar të!” (el-Ka lem: 4)

Në lidh je me kë të po him, e pye tën Hz. Ais he në se ci li 
ish te mo ra li i Pro fe tit dhe ajo u përg jigj kësh tu:

“Mo ra li i tij ish te Kur’ani!..” (Mus lim, Ki ta bu-s-Sa lat, 746)

Pran daj, aje ti i më posh tëm:

َانَ  ُ الْبَ لمَ انَ عَ ِنْسَ لَقَ االْ ٪انَ خَ رْ لمَ الْقُ منُ عَ َلرحْ ا
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“Rah ma ni ua më soi Kur’anin. Ai e kri joi nje ri un dhe e 
më soi si të shpre hej!” (Rah man: 1-4)

ësh të ko men tu ar kësh tu:

“Zo ti e kri joi nje ri un për t’ia më su ar Kur’anin dhe e 
më soi të shpre hej që ta kup ton te Kur’anin.”

Kur’ani që ësh të vendsh faq ja më e mad he e mës hi rës së 
Al la hut mës hi ru es për nje rë zi min, ësh të për nje rë zi min një 
the sar dhe një dhun ti pak ra ha si misht e mad he dhe e lar të. 
Kur’ani ësh të in terp re tu esi më i drej të e më i për so sur i nje ri-
ut dhe i lig je ve dhe rre gul la ve the me lo re të gjit hë si së. Esh të 
i vet mi ud hë zim i rru gës së drej të i zbri tur nga Lev hi Mah-
fudh43.

Kur’ani na fton ne për të me di tu ar, na zgjon ne nga in di-
fe ren tiz mi dhe përg jum ja me qël lim që të men doj më. Ai u jep 
përg jig je hyjno re pyet je ve: Ç’ësh të nje riu? Nga e ka pre jardh-
jen? Si ka fil lu ar ek zis ten ca e tij? Kush ia ka më su ar nje ri ut 
im të si të e Kur’anit dhe shpreh jes?

Zem rat e be sim ta rë ve të bë rë një me Kur’anin ja në qi ej të 
pa ku fi të mbre të ri mit të Al la hut.

Kjo ve ço ri ësh të shfa qur në for mën më të bu kur te sa ha-
bet, sho kët e Pro fe tit, të ci lët qe në mbësht jel lë me shkël qi min 
e Kur’anit, pa tën je tu ar në pa raj sën e të vër te ta ve kur’ano re 
dhe i pa tën ndje rë në ze mër de li ka te sat e tij. 

Në Kur’an thu het:

43 Si pas Is la mit, Ta be la e Kuj te sës ku përm bahet in for macioni i përg-
jith-shëm dhe i detajuar i ek zis ten cës.
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 ِ زَ بِ جْ ُ وءًا  لْ سُ مَ َعْ مَنْ 
“... dhe kush të bë jë një pu në të ke qe, ta vu ajë ndësh ki-

min e saj!..” (en-Ni sa: 123)

Kur zbri ti ky ajet, Ebu Bek ri (r.a.) tha du ke u drid hur the-
l lë nga fri ka e Al la hut:

“Më du ket si kur m’u thye me si, si kur u mpi va dhe mbe ta 
ash tu...” (S. Ulu dag, Ke la ba zi, Ta ar ruf, f. 113)

Një di të, ndër sa po ka lon te ka lu ar pa ra një shtë pie, Hz. 
Ome ri (r.a.) dëg joi se i zo ti i shtë pi së po kën don te su ren Tur 
me një zë që dëg jo hej gjer jash të. Dhe ja tek nje riu erd hi te 
aje ti që tho të: “Pa dyshim, ndësh ki mi i Zo tit tënd ësh të i 
vër te të dhe s’ka gjë që mund ta pra pë so jë atë!” (et-Tur: 7-8) 
Ome ri zbri ti nga kafs ha, u mbësh tet te mu ri dhe vazh doi të 
dëg jo jë. Pas taj, te jet i pre kur, shkoi në shtë pi ku ra i së mu rë 
di sa di të!

Shpreh ja e më posht me e Hz. Ome rit të bën të men do hesh 
thel lë:

“Su ren Ba ka ra e mba ro va në dymbëdh je të vjet dhe 
pre va një kur ban për fa len de rim!..”

Sep se kën di mi i Kur’anit s’ish te për të ve tëm shqip tim i 
fja lë ve të tij. Kën di mi i tij ish te du ke fi tu ar kom pe ten cë mbi 
ur të si në dhe enig mën e Kur’anit, du ke i kup tu ar dhe je tu ar 
ide të hyjno re të tij. Sep se, për fi ti mi nga Kur’ani në kup ti min e 
vër te të të kë saj fja le, mund të bë hej ve tëm në kë të mëny rë!

Mo ra li i Kur’anit ësh të një re ali tet te jet i thel lë e sub-
lim. Zem rat mar rin pje së nga Kur’ani në atë ma së sa mund 
të mbru hen me të. Kësh tu, kjo pje së, kjo ma së për fi ti mi nga 
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Kur’ani te di kush ësh të e pa kët, te di kush, me sa ta re dhe, tek 
di kush tje tër mjaft e mad he. Pra, si pas të ve çan tës së zem-
rës!

Pran daj, zem rat du het të kthe hen në Kur’an të gjal lë në 
mëny rë që të mund të me ri toj në fa vo rin dhe enig mën e tij! 
Ndër kaq, për t’u bë rë Kur’an i gjal lë, du het fil lu ar me më si-
min sa më të bu kur dhe për je ti min e tij!

Në kë të drej tim ja në për ga ti tur shu më e shu më nje rëz 
kom pe ten të të fja lës dhe kup ti mit të Kur’anit që ia ka në kush-
tu ar fja lën dhe zem rën ve tëm Kur’anit, që e ka në kër ku ar çdo 
gjë nga Kur’ani du ke le xu ar aje tet e tij, që i ka në dhë në për-
gjig je çdo pyet je je du ke le xu ar aje tet e tij. Bur ri i madh i Is la-
mit, Ab dul lah Ib ni Mu ba rek, na e përc jell kësh tu gjend jen plot 
më si me dhe ur të si të një gru aje që përm ban te kë to ci lë si:

“Kis ha da lë në rru gë me qël lim për të vi zi tu ar Qa ben 
për haxh dhe var rin e Pro fe tit (s.a.s.). Di ku, pas hë një si gjë 
të ze zë nda në rru gës. Pa si e pas hë me kuj des, e kup to va se 
ish te një grua e vet me me ko kën mbu lu ar me një mbu le së të 
lesh të, kur se në shpi në kish te një lëmsh les hi. E përs hën de ta 
me se lam:

“Es se la mu alej kum ve rah me tul la hi ve be re ka tu hu!”
Kur se ajo ma ktheu përs hën det jen du ke kën du ar aje tin 

e Kur’anit:
“(Dhe ky) ësh të një se lam nga Zo ti i tyre shu më bu jar!” 

(Ja sin: 58)

E pye ta:
“E gjeç të mi rën prej Al la hut! Ç’bën kë tu ti?”
Ajo m’u përg jigj me aje tin 186 të su res Araf:
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“Atë që ta ço ri en to jë Al la hu, s’ka kush që mund ta sje-
l lë në rru gë!..”

E kup to va se ajo e kish te hum bur rru gën, pran daj kish te 
mbe tur aty. Dhe e pye ta:

“Ku dës hi ron të shkosh?”
Ajo m’u përg jigj me aje tin 1 të su res Is ra:
“Ai që një na të e mo ri ro bin e vet nga Qa be ja dhe e çoi 

në xha mi në Ak sa...”
E kup to va se kish te bë rë haxh dhe don te të shkon te në 

Je ru za lem. E pye ta:
“Sa di të ke kë tu?”
Ajo m’u përg jigj me aje tin 10 të su res Mer jem:
“Tri net të plo ta...”
I thas hë:
“Nuk shoh të kesh ndon jë gjë për të ngrë në!”
Ajo kën doi aje tin 79 të su res Shu ara:
“Esh të Ai që më ush qen mua..”
E pye ta:
“Me se merr ab dest?”
Ajo m’u përg jigj me aje tin 43 të su res Ni sa:
“... dhe po të mos gje ni ujë, bë ni te jem mum me dhé të 

pas tër!..”
E pye ta:
“Me ve te kam gjë ra për të ngrë në. A do të hash?”
Ajo m’u përg jigj me aje tin 187 të su res Ba ka ra:
“... pas taj plo të so je ni ag jë ri min gjer në mbrëm je...”
Unë i thas hë:
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“Po ta ni nuk je mi në mu ajin e ra ma za nit!”
Ajo më kën doi nga aje ti 158 i su res Ba ka ra:
“... dhe kush të bë jë një pu në të mi rë nga zem ra. Sep se 

Al la hu ësh të ai që jep shpërb li min e bind jes dhe di çdo gjë 
me të drej të!”

Unë i thas hë:
“Mi rë po ne e ke mi të le ju ar ta pris him ag jë ri min në 

udhë tim!”
Ajo më kën doi nga aje ti 184 i su res Ba ka ra:
“... si kur ta di nit se (me gjit hë vësh ti rë si të) ag jë ri mi 

ësh të për ju më i do bis hëm!”
E pye ta:
“Pse nuk bi se don me mua siç po bi se doj unë me ty?”
Ajo m’u përg jigj me aje tin 18 të su res Kaf:
“S’ka fja lë që ta tho të nje riu e të mos shë no het nga një 

eng jëll që i ndod het pra në dhe e vëzh gon!”
Unë i thas hë:
“Të të hip në de ve në ti me e ta ar rij më kar va nin tënd!”
Ajo më kën doi nga aje ti 197 i su res Ba ka ra:
“... Al la hu e di se ç’pu në të do bish me bë ni...”
E ula për to kë de ve në që të hip te. Ajo më kën doi pje së nga 

aje ti 30 i su res Nur:
“Thu aju be sim ta rë ve t’i ru aj në sytë nga ha ra mi...”
Dhe, pa si hi pi në de ve, më kën doi nga aje tet 13-14 të 

su res Zuh ruf: 
“... sa e lar të ësh të fa ma e Al la hut që na i vë kë to nën 

urd hër, ndryshe ne ve të nuk do të bë nim dot gjë! Pas taj, pa 
dyshim, do të kthe he mi tek Ai!”
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Pa si u vu më në ud hë, më kën doi nga aje ti 20 i su res Muz-
zem mil:

“... le xo ni nga Kur’ani atë që t’ju du ket më e leh të...”
Kur se unë, du ke u frymë zu ar nga aje ti që tho të, “... kujt 

t’i je pet ur të si, do të tho të se i ja në dhë në shu më do bi...” 
(Ba ka ra: 269), i thas hë:

“Ty të ja në dhë në shu më do bi!”
Dhe ajo kën doi vazh di min e kë tij aje ti:
“... nuk men doj në mi rë veç se ata që ka në mend je të 

shën dos hë!” (Ba ka ra: 269)

Më në fund, e ar ri tëm kar va nin dhe i thas hë gru as:
“Ja kar va ni yt! Kë ke aty?”
Ajo m’u përg jigj me aje tin 46 të su res Kehf:
“Pa su ria dhe djem të ja në sto li e kë saj bo te!..”
E kup to va se në kar van kish te të bij të. E pye ta:
“Ç’kër koj në ata në kar va nin e hax hit?”
Ajo m’u përg jigj me aje tin 16 të su res Nahl:
“Dhe sa të mi ra të tje ra kri joi. Ata e gjej në rru gën me 

anë të yje ve...”
E pye ta:
“Ci lët ja në të tu të në kë to çad ra?”
Ajo më kën doi me rad hë pje sën e fun dit të aje tit 125 të 

su res Ni sa, një pje së nga aje ti 164 i po kë saj su re je dhe fil li min 
e aje tit 12 të su res Mer jem:

“... Al la hu e ka bë rë Ib ra hi min mik...” “... Al la hu me të 
vër te të bi se doi me Mu sa në...” “O Jah ja, mba hu me të gjit hë 
fu qi në pas Lib rit!..”

Atë he rë unë thir ra:
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“O Ib ra him! O Mu sa! O Jah ja!”
Dhe ja ku do lën nga çad ra tre të rinj si dri ta!
Pa si erd hën e u ulën pra në nesh, e ëma u kën doi nga aje ti 

19 i su res Kehf:
“... dhe ta ni dër go ni në qytet një rin prej jush me kë të 

pa ra të arg jend të që t’ju sjel lë diç ka të pas tër për të ngrë-
në...”

Një ri nga djem të shkoi e sol li për të ngrë në. Gru aja kën-
doi aje tin 24 të su res Hak ka:

“Ha ni e pi ni me shën det si shpërb lim për të mi rat që 
bë të di tët e ka lu ara...”

Por unë u thas hë kësh tu djem ve:
“M’u bëf të ha ram ush qi mi ju aj në se s’më tre goi se kush 

ësh të kjo në na ju aj!”
Dhe djem të më tha në kësh tu:
“Ka dyzet vjet që kjo në na jo në flet ve tëm me aje tet e 

Kur’anit nga fri ka se mos bë jë ga bim!”
Atë he rë unë u kën do va aty re aje tin 4 të su res Xhu ma:
“Ky ësh të një virtyt që Al la hu ia jep kujt të do jë! Al la-

hu ësh të i virtyts hëm dhe bu jar!” 
(M.A.Kok sal, Ki tab ve Sun net, 21-25)

Ja, pra, një ra prej mëny ra ve të shum ta për t’u bë rë një 
Kur’an i gjal lë!

Ib ni Ab bas (r.a.) thosh te kësh tu:
“Po të më hum bej li ta ri i de ve së, ed he atë, në lib rin e Alla-

hut e gje ja!”
Sep se Kur’ani përm ban in for ma ci on, njo hu ri, di tu ri, të 

fsheh ta, ur të si dhe mjesh të ri të pa so su ra:
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هِ  دِ دهُ مِنْ بَعْ َمُ رُ  الْبَحْ َقْالَمٌ وَ رَةٍ ا جَ ضِ مِنْ شَ َرْ َوْ اَن مَا فِ االْ ل وَ
مٌ كِ زٌ حَ زِ اتُ اهللاِ اِن اهللاَ عَ لِمَ تْ كَ رٍ مَا نَفِدَ َبْحُ ُ ا عَ بْ سَ

“Ed he si kur pe mët mbi to kë të bë hen pe na dhe det rat 
bo jë, fja lët e Al la hut nuk mba roj në...” (Luk man: 27)

Kë tu du het ta po hoj më se të mba hesh fort pas Kur’anit 
e të bë hesh një Kur’an i gjal lë, nuk do të tho të t’i lësh mën ja-
në sun ne tin dhe ha dit het. Për kund ra zi, do të tho të t’i je tosh 
Lib rin dhe Sun ne tin si një e të rë, gjë që e urd hë ron ve të 
Kur’ani:

وا اهللاَ اِن  اتقُ وا وَ ُ تَ ُ فَانْ نْ مْ عَ اكُ َ مَا نَ وهُ وَ ذُ ولُ فَخُ مُ الرسُ مَا اتَاكُ وَ
دُ الْعِقَابِ  دِ اهللاَ شَ

“... dhe ç’t’ju ja pë i Dër gu ari, atë mer re ni dhe nga ç’gjë 
që t’ju lar go jë ai, nga ajo ru hu ni!..” (el-Hashr: 7)

Nuk du het har ru ar se Is la mi ka dy bu ri me që ia ka of ru ar 
nje rë zi mit si një të të rë:

I pa ri, Kur’ani, dhe, i dyti, sun ne ti i Pro fe tit (s.a.s)!

Zo ti ynë! Na i zbu ku ro zem rat me di tu ri në, ur të si-
në, dri tën dhe gë zi min e Kur’anit dhe na bëj të das hur të 
pa si onu ar të pro fe të ve që e ka në je tu ar Is la min si Kur’an i 
gja-l lë!

Amin, ash tu qof të!

w
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