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ȴɆǵȀȱä ȸȶǵȀȱä ǃä ȴȆǣ  

 

 

 

Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 

Mëshirëplotit!  

 

 

 

 

Falënderimet më të sinqerta dhe më të përzemërta i 

takojnë Allahut të Madhëruar, Paqja, begatia dhe bekimi i 

Allahut qofshin mbi të Dërguarin e t ij, babait të Kasimit, 

robit të Allahut, Muhamedit (Paqja dhe begatia e Allahut qoftë 

mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar!). 

Të përballesh me mendimin dhe me filozofinë e 

Imam Khomeinit (Zoti qoftë i kënaqur me të!), përsa i përket 

fjalës, shkrimit ap o punës së tij kërkimore, do të thotë të 

gjendesh përpallë një kolosi të madh të letrave dhe të 

mendimit. Mendimi dhe filozofia e tij janë në gjendje të 

transferojnë mendimet e lexuesit për te hapësirat e 

jashtëzakonshme të mendimit të tij, ku vihet re një  

gjithëpërfshirje dhe një koordinim i saktë ndërmjet 

kuptimeve dhe mendimeve që ai përcjell.  
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Për këto arsye dhe për të tjera, për të cilat nuk është 

momenti të ndalemi, mendimi i Imam Khomeinit (Zoti 

qoftë i kënaqur me të!) përfaqëson një trashëgimi të 

jashtëzakonshme, që ka ndikimet e saj të mëdha, për nga 

largpamësia, gjithëpërfshirja dhe këndvështrimi i tij 

depërtues rreth çështjeve më të rëndësishme të ekzistencës. 

Mendimi i Imam Khomeinit (Zoti qoftë i kënaqur me të!) 

është përfaqësues i sinqertë i pikëpamjeve dhe i vizioneve 

të përthithura dhe të përftuara prej frymës së 

përgjithshme, të shpërthyer prej kuptimeve të Zbulesës 

Hyjnore, pjesë e të cilës ishte krijesa më e dashur e 

njerëzimit, Muhamedi (Paqja dhe begatia e Allahut qoftë mbi 

të dhe mbi familjen e tij të nderuar!). 

Është e nevojshme të ndalemi paksa këtu dhe të 

sqarojmë për lexuesin tonë të nderuar se mendimi, 

filozofia dhe pikëpamjet e Imam Khomeinit (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!), lidhur me ekzistencën, jetën dhe njeriun, 

kanë pasur si synim kryesor hartimin me kujdes të një 

programi dhe të një agjende të mirëdetajuar, që e ndihmon 

njeriun të realizojë me sukses qëllimin për të cilin është 

gjendur në këtë ekzistencë.  

Prej synimeve kryesore dhe madhore të Imam 

Khomeinit (Zoti qoftë i kënaqur me të!), ka qenë vendosja e 

disa kolonave apo themeleve, që kanë për synim krijimin e 

klimës së përshtatshme, mbi të cilën mund të ndërtohet më 

pas shoqëria islame, adhuruese dhe e nënshtruar vetëm 

ndaj Allahut të Madhëruar. Prej synimeve madhore të 
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Imami t ka qenë krijimi i kushteve për të ndërtuar atë 

shoqëri adhuruese, në të cilat individi i ka kushtet dhe 

mundësitë për të realizuar lumturinë e tij të kësaj bote, si 

dhe për të projektuar njëkohësisht lumturinë e tij për Botën 

e Përtejme. 

Ky libërth është në vetvete përmbledhje e disa prej 

ligjëratave më të rëndësishme të Imam Khomeinit (Zoti 

qoftë i kënaqur me të!) nëpërmjet të cilave shfaqet dhe 

shpaloset për lexuesin një pjesë e çështjeve dhe e boshteve 

më të rëndësishme të lëvizjes, të angazhimeve dhe të 

përpjekjeve të Imamit.  

Boshti më i rëndësishëm i lëvizjes së Imamit ka qenë 

pikërisht edukimi. Në botëkuptimin e Imamit të nderuar, 

edukimi nuk është thjesht një teori e arsimimit dhe e 

edukimit të njeriut, duke e shkëputur atë prej hapësirave të 

veta të natyrshme dhe prej pjesës tjetër të shoqërisë. 

Edukimi i njeriut, sipas botëkuptimit të Imamit (Zoti qoftë i 

kënaqur me të!) është tërësia e proceseve edukuese, që 

shfaqen si reflektim i natyrshëm i edukimit të shpirtit, të 

qenies dhe të mendjes. Kjo formë dhe kjo metodë edukimi, 

e lidhur me shpirtin, me qenien dhe me mendimin, është e 

vetmja mënyrë edukimi që e ka përfundimin te ajo që 

quhet shoqëria ideale adhuruese, plotësisht e nënshtruar 

ndaj Allahut të Madhëruar.  

Gjithsesi, për të kuptuar diçka më shumë rreth 

këtyre dimensioneve të mendimit të Imam Khomeinit (Zoti 

qoftë i kënaqur me të!), ia lemë në dorë lexuesit. Nëpërmjet 



  Edukimi dhe shoqëria sipas Imam Khomeinit 

 

 8    
 

meditimit, shqyrtimit dhe analizave të gjithçkaje që do të 

lexojë, do të arrijë të kuptojë diçka më shumë rreth 

mendimeve dhe pikëpamjeve të Imamit të nderuar (Zoti 

qoftë i kënaqur me të!). 

I lutemi Allahut të Madhëruar që të përfitojmë sa 

më shumë prej këtyre të vërtetave dhe ta na e mundësojë të 

gjithëve ne, që të vëmë në praktikë, me fjalë dhe me vepra, 

mësimet e vyera të Imamit (Zoti qoftë i kënaqur me të!). 

Allahu është Ndihmësi më i madh.  

 

Qendra kulturore òImam Khomeinió 
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EDUKIMI DHE SHOQËRIA  
 

 

- Dukuri dhe shfaqje konkrete prej mendimit të 

Imam Khomeinit (Zoti qoftë i kënaqur me të!)  

- Njeriu dhe edukim i; veçoritë e natyrshmërisë së 

vetëgjendur te njeriu  

- Kërkimi i përsosmërisë prej natyrshmërisë 

njerëzore  

  

Dijetarët e gjuhës kanë thënë se fjala òel-fitrehó 

n±nkupton òkrijes±nó apo òkrijimin q± n± zanafill±ó. 

Gjithashtu, n± òlibrat e v±rtet±ó ajo vjen me të njëjtin 

kuptim, që do të thotë òel-khilkah (në këtë rast shkronja e 

dytë e fjalës në arabisht është e shoqëruar prej zanores 

òió)/ókrijes±ó. Ka mund±sia q± fjala ta ket± prejardhjen 

prej rrënjës òfe-ta-reó, që nënkupton shqyerjen dhe 

shpërthimin e d içkaje prej diçkaje tjetër; daljen e diçkaje 

prej gjithçkaje tjetër; lindjen e diçkaje prej diçkaje tjetër.  

Në një farë mënyre, kuptimet e kësaj fjale duken 

sikur kanë lidhje me prishjen, çarjen apo grisjen e perdeve 

të hiçit dhe të asgjësë, duke u gjendur te një krijesë e re. 

Ngarkesa kuptimore të ngjashme, ka gjithashtu iftari i 

lidhur me agjërimin. Iftari, është në vetvete, transferimi i 
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gjendjes së agjëruesit dhe të adhuruesit prej gjendjes së 

abstenimit në gjendjen e të ngrënit dhe të pirit. Pra, në një 

farë mënyre, duket sikur kemi të bëjmë me grisjen apo 

çarjen e perdes së abstenimit.  

Gjithsesi, mund të themi se aspekti gjuhësor nuk 

është pjesë kryesore e studimit tonë. Për këtë arsye, nuk do 

të ndalemi gjatë aty. Përgjithësisht, hadithi i mësipërm 

±sht± tregues i qart± i ajetit kurõanor n± suren òEr Rrumó, 

ku Allahu i Madhëruar thotë:  

 ćȴōɆĆȪĊȱä ćȸɅōǼȱä ĆȬĈȱĆí ĈȼŉȲȱä ĈȨĊȲĆĈƪ ĆȰɅĈǼĊǤĆøǩ Ćɍ ǠĆȾĊøɆĆȲĆȝ ĆðǠŉȺȱä ĆȀĆȖĆȥ ĈƔŉȱä ĈȼŉȲȱä ĆæĆȀĊȖĈȥ ǠăȦɆĈȺĆǵ ĈȸɅōǼȲĈȱ ĆȬĆȾĊǱĆĀ ĊȴĈȩĆǖĆȥ
 ĆþɀćȶĆȲĊȞĆøɅ Ćɍ ĈðǠŉȺȱä ĆȀĆøǮĊȭĆà ŉȸĈȮĆȱĆĀ  

òDrejtohu me përkushtim në fenë e pastër 

monotesite, natyrën fill estare, në të cilën Allahu i ka 

krijuar njer±zit. Sõka ndryshim t± krijimit t± Allahut. Kjo 

±sht± feja e drejt±, por shumica e njer±zve nuk e din±.ó1 

Duhet t± b±het e ditur p±r t± gjith±, se me ònatyr±n 

fillestare, n± t± cil±n Allahu i ka krijuar njer±zitó 

nënkuptohet gjendja fillestare e krijimit të tyre. Ajo është 

gjendja më e qartë, nëpërmjet të cilës ata mund të cilësohen 

apo të përkufizohen, pasi ajo konsiderohet prej 

domosdoshmërive të lidhura ngushtë me ekzistencën e 

tyre. Ajo (natyrshmëri) është bru mi prej të cilit është 

ngjizur krijesa, që në fillimet e saj. Këtë aspekt do ta 

ndeshim dhe do ta shtjellojmë në kapitujt e ardhshëm. 

                                                            
1 Surja òEr Rrumó, ajeti 30.  
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Është prej mrekullive dhe mirësive të mëdha të Allahut të 

Madhëruar, që e ka veshur njeriun me një veçori të tillë. Sa 

i përket kafshëve, ato janë shumë pak ose aspak të prekura 

prej një dukurie të tillë.  

Është e nevojshme të sqarojmë për lexuesin tonë të 

nderuar se ònatyrshm±riaó, n± k±t± hadith t± nderuar apo 

te hadithet e tjera, mund të jetë e komentuar me òTeuhidinó 

- òNjehsiminó. Kjo ndodh në përpjekje për të paraqitur një 

pjes± t± madhe t± s± v±rtet±s, ose komentimin e ògj±s±ó me 

pjesën më të ndritur dhe më të rëndësishme të saj. Këtë 

fakt e gjejmë të pranishëm te pjesa më e madhe e 

komentimeve të të pafajshmëve (Paqja e Zotit qoftë mbi ta!). 

Te transmetimet e tyre të ndryshme òel-fitrehó - 

ònatyrshm±riaó komentohet me diçka krejtësisht të 

ngjashme dhe gjithmonë komentohet me kuptime të 

ngjashme në varësi të rrethanave. Ky është momenti, në të 

cilin një pjesë e të paditurve apo e injorantëve përpiqen të 

vihen në kërkim të kundërshtive apo të 

mospërputhshmërisë. Argumentet janë të qarta dhe 

tregojnë se te kuptimet e asaj fjale përfshihet jo vetëm 

òTeuhidió - òNjehsimió, por dhe dijet e tjera.  

Në ato transmetime dhe hadith e, që konsiderohen si 

òSahihat Ibn Sinanó2, fjala òel-fitrehó - ònatyrshm±riaó është 

                                                            
2 òEs Sahihaó konsiderohet t±r±sia e haditheve. T±r±sia e burrave, n± 
zinxhirin e transmetuesve deri te të pagabueshmit apo të pafajshmit, 
janë prej pasuesve të familjes së nderuar të Profetit (Paqja dhe begatia e 
Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar!), janë prej njerëzve të 
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shpjeguar dhe është komentuar me fjalën òIslamó. Ndërsa 

në ato transmetime, që konsiderohen dhe quhen òhaseneh 

zirarehó3, e njëjta fjalë është shpjeguar dhe është komentuar 

me òdijenó. Ndërsa përsa i përket hadithit të mirënjohur të 

Profetit Muhamed (Paqja dhe begatia e Allahut qoftë mbi të 

dhe mbi familjen e tij të nderuar!) n± t± cilin thuhet: òT± gjith± 

njer±zit lindin bashk± m± natyrshm±rin± e tyre.ó, fjala 

òfitrehó - ònatyrshm±rió ka ardhur p±r tõu p±rballur apo p±r 

t± treguar t± kund±rt±n e òadhuruesve t± zjarritó apo t± 

òhebrenjveó.  

Imam Bakiri (Paqja e Zotit qoftë mbi të!) n± òHaseneh 

Zirarehó e ka komentuar at± me fjal±n ònjohurió. Referuar 

këtij komentimi, mund të  themi lirshëm se òel-fitrehó - 

ònatyrshm±riaó nuk është e lidhur ekskluzivisht me 

                                                                                                                                  
drejtë dhe të ndershëm. Abdullah ibn Sinan i konsiderohet prej atyre 
burrave. Ai është prej transmetuesve të haditheve të Imam Sadikut 
(Paqja e Zotit qoftë mbi të!).  
3 òHaseneh Zirarehó ±sht± t±r±sia e haditheve, transmetuesit e t± cil±ve 
konsiderohen prej imamijëve . Te zinxhiri i burrave dhe i 
transmetuesve të atyre haditheve mund të ketë njerëz, që nuk janë 
shquar edhe aq shumë për drejtësinë e tyre. Gjithsesi, kanë qenë prej 
njerëzve të lavdëruar dhe janë përmendur për mirë. Një prej tyre quhet 
Ebu Ali Zirareh bin Aõajun bin Sunsun Esh-Shejbani. Prej emrave apo 
epiteteve që ai kishte, gjithashtu ishte òZirarehó dhe òEbul Hasenó. Ai 
konsiderohej prej tabiõin±ve, prej muhadithinëve dhe prej juristëve më 
të mëdhenj islamë të Imamijëve. Ai konsiderohet, gjithashtu, prej 
transmetuesve të Imam Muhamed bin Ali el Bakir it,  prej Imam 
Xhaõafer bin Muhamed Es Sadikut, si dhe prej Imam Musa bin 
Xhaõafer el Kadhim it  (Paqja e Zotit qoftë mbi ta!). Libri i tij është òEl 
istitaõatu uel Xhebró -  òRreth mund±sis± dhe detyrimitó. Ka jetuar 
nëntëdhjetë vite dhe është ndarë nga jeta në vitin 150 të hixhretit.  
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òTeuhidinó - òNjehsiminó, por me të gjitha dijet dhe 

njohuritë e lidhura me të vërtetën, pjesë të natyrshmërisë 

në të cilën Allahu i Madhëruar i ka krijuar.  

Është e nevojshme të bëhet e ditur për të gjithë se 

nuk mund të ketë ndërmjet njerëzve asnjë kundërshti, 

lidhur me dispozitat e natyrshmërisë. Në fakt, ajo është 

prej domosdoshmërive të ekzistencës. Ato janë forma të 

qarta të fermentuara prej brumit të baltës dhe të kriji mit. 

Të gjithë njerëzit, të njohurit dhe të panjohurit, të diturit 

dhe të paditurit, qytetarët dhe katundarët janë dakord në 

këtë pikë. Për rrjedhojë, asnjë grup, apo degëzim, apo 

shkollë juridiksioni nuk është në gjendje ta kundërshtojë 

dhe, aq më pak, ta hedh± posht± at±. Nj±koh±sisht, po tõi 

referohemi diversitetit të zakoneve, të kulturave, të 

qytetërimeve dhe të mendimeve, të cilat kanë ndikim të 

pashmangshëm, shkaktojnë kundërshti dhe larmi 

mendimesh edhe te çështjet e lidhura me logjikën dhe me 

formën e të menduarit. Mund të themi se ato nuk mund të 

kenë asnjë ndikim në çështjet e lidhura me natyrshmërinë. 

Ndryshueshmëria e botëkuptimeve dhe e perceptimeve, 

për nga fuqia dhe dobësia e tyre, asnjë ndikim nuk mund 

të ketë mbi òel-fitrehó - ònatyrshm±rin±ó. Nga ana tjetër, 

gjithçka që nuk është pjesë e këtyre kuptimeve, nuk mund 

të jetë pjesë e çështjeve të lidhura me natyrshmërinë dhe 

duhet nxjerrë njëherë e përgjithmonë prej botës së 

natyrshmërisë. Allahu i Madhëruar thotë qartësisht në 

Kurõanin Fam±lartë: 
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 ǠĆȾĊøɆĆȲĆȝ ĆðǠŉȺȱä ĆȀĆȖĆȥ ĈƔŉȱä ĈȼŉȲȱä ĆæĆȀĊȖĈȥ  

òénatyrën fillestare, në të cilën Allahu i Ka 

krijuar njer±zitéó4  

Ky ajet kurõanor tregon qart± se ajo ònatyrshm±rió 

nuk është veçanërisht e lidhur me segmente apo grupime 

të caktuara të njerëzve. Allahu i Madhëruar, në të njëjtin 

ajet thotë:  ĈȼŉȲȱä ĈȨĊȲĆĈƪ ĆȰɅĈǼĊǤĆøǩ Ćɍ  
òésõka ndryshim t± krijimit t± Allahutéó,5 që do 

të thotë se asgjë në botë nuk mund ta ndryshojë atë 

natyrshmëri, siç mund të ndodhë me çështjet e tjera të 

ndikuara drejtpërsëdrej ti me zakonet dhe kulturat.  

Ĉsht± p±r tõu habitur se, megjith±se nuk ka asnj± 

ndryshueshmëri dhe asnjë kundërshti lidhur me çështjet e 

òel-fitresó - ònatyrshm±ris±ó prej fillimit të historisë së 

njerëzimit e deri në fund të saj, një pjesë e madhe e 

njerëzve nuk e kanë të qartë dhe nuk e dinë se janë dakord 

n± k±t± pik±, p±r sa koh± q± nuk do t± gjendet kush tõua 

thot± nj± fakt t± till±. Sapo t± gjendet dikush q± tõua kujtoj± 

këtë fakt, njerëzit do ta kuptojnë se kanë qenë dakord në 

një formë ndryshe. Këto kuptime i gjejmë të pranishme në 

fundin e t± nj±jtit ajet kurõanor, t± p±rmendur m± sip±r, n± 

të cilin Allahu i Madhëruar thotë:  

 þɀćȶĆȲĊȞĆøɅ Ćɍ ĈðǠŉȺȱä  ĆȀĆøǮĊȭĆà ŉȸĈȮĆȱĆĀ  

                                                            
4 Surja òEr Rrumó, ajeti 30.  
5 Burim i mësipërm.  
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òépor shumica e njer±zve nuk e din±éó6  

E vërteta është se çështjet e lidhura me 

natyrshmërinë janë më të thjeshta se vetë thjeshtësia dhe 

më të lehta se vetë lehtësia. Në asnjërën prej dispozitave 

logjike, nuk gjendet qoftë dhe një dispozitë e vetme me 

qartësinë dhe lehtësinë e natyrshmërisë. Natyrshmëria 

është një prej çështjeve rreth të cilës njerëzit nuk kanë 

pasur kurr± kund±rshtime dhe nuk kan± p±r tõu 

kundërshtuar as në të ardhmen. Nisur nga këto fakte, 

natyrshmëria mund të konsiderohet prej 

domosdoshmërive më të rëndësishme dhe prej çështjeve 

më të qarta dhe më lehtësisht të perceptueshme. 

Njëkohësisht, të gjitha variantet e saj duhet të 

konsiderohen prej domosdoshmërive më të qarta. Në rast 

se do ta konsiderojmë òTeuhidinó - òNjehsiminó ose pjesën 

tjetër të dijeve të lidhura me të prej dispozitave të òel-

fitrehó - ònatyrshm±ris±ó, kjo e bën të detyrueshëm faktin që 

ai të jetë gjithashtu prej çështjeve lehtësisht të 

perceptueshme dhe qartësisht të domosdoshme, por (ashtu 

siç thotë edhe Allahu i Madhëruar), pjesa më e madhe e 

njerëzve nuk e dinë. 

Është e rëndësishme të dihet fakti se secili 

komentues e ka komentuar sipas mënyrës së tij, formën 

dhe mënyrën, se si feja dhe òTeuhidió - òNjehsimió mund të 

shfaqet si pjesë e òel-fitresó - ònatyrshm±ris±ó. Megjithatë, 

                                                            
6 Burimi i mësipërm.  
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faqet e kufizuara të hulumtimit tonë nuk do të ndalen te 

mendimet e komentuesve, por do të përpiqemi të 

përfitojmë sa të mundemi prej mendimeve të një dijetari 

shumë të devotshëm dhe shumë të mirënjohur, siç është 

El-Melik El -Abadi, 7 i cili është prej njohësve më të mëdhenj 

të fushës. Disa prej mendimeve të këtij dijetari të madh 

gjenden të përmendura me shenja dhe me nënkuptime te 

librat e dijetarëve të ndryshëm prej njohësve të mëdhenj 

dhe disa të tjera janë pjesë e mendimeve dhe e imagjinatës 

sime modeste. 

Është e nevojshme të dihet se prej formave të 

natyrshmërisë Hyjnore ±sht± p±r shembull òorigjina 

ekzistenciale e zanafill±só. I Shenjt±ruar dhe i Lart±suar 

prej çdo të mete është Allahu. Pjesë e kësaj natyrshmërie 

është natyrshmëria e Njehsimit dhe një pjesë tjetër është 

ògjith±p±rfshirja e Qenies Hyjnoreó, t± pafund±sis± së 

cilësive, që tregojnë dhe vërtetojnë përsosmërinë e Tij.  

Pjesë tjetër e rëndësishme e kësaj natyrshmërie është 

Ringjallja dhe Dita e Gjykimit. Pjesë e saj është profetësia, 

sikurse është, gjithashtu, dërgimi i engjëjve që përcjellin 

për ta librat hyjno rë dhe metodikat e udhërrëfimit. 

Njëkohësisht, pjesë e çështjeve të lidhura me 

natyrshmërinë njerëzore, janë edhe disa prej shtyllave më 

të rëndësishme të besimit, siç është besimi te Allahu i 

Madhëruar, besimi te engjëjt, te Profetët dhe te librat e 

                                                            
7 Pjesë e një vargu të shkëputur prej një poezie e poetit pers, Hafiz Esh 
Shirazi.  
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zbrit ur, besimi te Dita e Gjykimit dhe se kjo fe është feja e 

drejtë, është rruga e vërtetë e udhëzimit për të gjithë 

anëtarët e shoqërisë njerëzore, deri në fund të historisë së 

njerëzimit.  

Një prej cilësive më të rëndësishme në ekzistencë, 

lidhur me natyrshm ërinë, e instaluar te të gjithë anëtarët e 

njerëzimit, pa përjashtim; një prej elementeve më të 

rëndësishme të natyrshmërisë, për të cilin do të ishin 

dakord të gjithë njerëzit, pa pasur asnjë mundësi për ta 

kundërshtuar; një prej këtyre elementeve thelbësore, i 

lidhur me natyrshmërinë në krijim, që nuk ka mundësi ta 

devijojnë dhe as ta deformojnë kulturat, qytetërimet, racat 

dhe as zakonet e ndryshme të njerëzve, është pikërisht 

dëshira e jashtëzakonshme e njeriut për të qenë i përsosur.  

Edhe sikur të lid hen të gjithë njerëzit një e nga një, 

në të gjitha ciklet dhe periudhat nëpër të cilat ka rrugëtuar 

historia e njerëzimit, do të vërejmë se racat, fiset, kulturat, 

zakonet dhe mendësitë e tyre të ndryshme nuk do të kenë 

kurrfarë ndikimi në shtrembërimin dh e aq më pak në 

zhdukjen e kësaj ndjenjeje, të kësaj ndjesie dhe të kësaj 

nevoje të brendshme të njerëzimit. Të gjithë njerëzit, pa 

asnjë përjashtim, prej fillimit të njerëzimit e deri në fund të 

historisë së tij, janë të gatuar prej të njëjtit brumë dhe prej 

të njëjtave ndjeshmëri.  

Zemrat e të gjithë anëtarëve të njerëzimit janë të 

tejmbushura me dëshirën për përsosmëri. Madje, çdo 

lëvizje e njeriut, çdo frymëmarrje e tij, natën dhe ditën, të 



  Edukimi dhe shoqëria sipas Imam Khomeinit 

 

 18    
 

gjitha përpjekjet, lufta dhe angazhimet e tij, të lidhura me 

punën, me zanatin apo me angazhimet e tij në jetë vijnë në 

funksion të rritjes, të përmirësimit dhe të dëshirës për 

përsosmëri. Kjo është pjesë e pandarë e natyrshmërisë 

njerëzore dhe e tillë do të jetë deri në fund të historisë së 

njerëzimit. Problemi nis te  kundërshtitë që lindin ndërmjet 

anëtarëve të shoqërisë njerëzore në identifikimin dhe në 

përkufizimin e saktë të përsosmërisë. Njerëzit, përgjatë 

historisë, e kanë pasur të pamundur të jenë në një mendje 

për përkufizimin se si shfaqet përsosmëria, ku shfaqet ajo, 

si është ajo dhe ku është i dashuruari.  

Çdo njeri është përpjekur ta gjejë dashurinë e tij të 

pranishme diku. Shpresat e secilit, për të gjetur dashurinë 

òburimin e ekzistenc±só, jan± t± orientuara diku dhe 

njerëzit i shpenzojnë të gjitha energjitë e tyre për të gjetur 

dashurinë e tyre në atë drejtim që e perceptojnë si i duhuri 

dhe i sakti. Nisur nga sa u përmend më sipër, mund të 

themi se njerëzit që i kanë zemrat e lidhura me bukuritë e 

kësaj bote dhe të mirat e saj materiale, përpiqen ta gjejnë 

dashurinë e tyre te pasuria e madhe. Pjesa më e madhe e 

këtyre njerëzve, e gjejnë dashurinë e tyre, Zotin dhe 

Hyjnoren, pikërisht te paraja apo te format e tjera, 

nëpërmjet të cilave shfaqet pasuria. Të lidhur fort pas kësaj 

forme të dashurisë, ata vënë në funksion të saj të gjithë 

mundin, përpjekjet dhe sakrificat e tyre.  

Çdo njeri, pavarësisht punës që bën, pavarësisht 

objektit mbi të cilin e lëshon dashurinë e tij, e bën këtë për 
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një arsye shumë të thjeshtë. Njeriu e adreson dashurinë e 

tij diku, sepse beson fuqimisht se ai vend është pikërisht 

përsosmëria në kërkim të së cilës ai është vënë. E njëjta 

situatë paraqitet në rastin e dijetarëve të fushave të 

ndryshme dhe me profesionistët e fushave të ndryshme. 

Secili prej tyre e gjen dashurinë dhe përsosmërinë te diçka 

e caktuar, sipas diapazonit dhe kapaciteteve perceptuese 

respektive. Ndërsa, përsa i përket njerëzve të Ahiretit, të 

òdhikritó - òt± kujtimit t± Allahutó dhe të mendimit, kanë 

mendime krejt të ndryshme me këto.  

E përgjithshmja është se të gjithë njerëzit, secili, me 

mënyrat dhe metodat që ka në dispozicion, është vënë në 

kërkim të përsosmërisë, sepse e kanë gjetur apo e kanë 

identifikuar dashurinë e tyre te diçka e pranishme apo 

edhe iluzionare, duke u lidhur dhe duke u kapur fort pas 

saj. Nisur nga sa u përmend më sipër, mund të themi se 

dashuria e gjetur e këtyre njerëzve, edhe pse e identifikuar 

prej tyre si e vërteta dhe e sakta, nuk është dhe nuk mund 

të jetë e vërteta absolute, për një arsye shumë të thjeshtë. 

Objekti mbi të cilin ata derdhin dashurinë e tyre të madhe 

dhe me të cilin i kanë lidhur fort zemrat dhe pasionet e 

tyre, edhe pse imagjinohen prej tyre si të duhurit dhe të 

përshtatshmit, mbeten larg shpresave dhe këndvështrimit 

të tyre iluzionar. Kjo ndodh, sepse zemrat e njerëzve dhe 

dashuritë e tyre, edhe pse mund të jenë të lidhura me 

objekte të caktuara, të imagjinuara prej tyre si të 

p±rshtatshmet apo t± p±rsosura, n±se do tõi kthehen 
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natyrshmërisë njerëzore dhe instinkteve të tyre normale, 

do të vërejnë se ato zemra do të devijojnë nga dashuria e 

parë, e imagjinuar si e përshtatshmja, për te një dashuri e 

re, e dytë, e cila shfaqet më e plotësuar apo më e madhe. E 

njëjta gjë dhe e njëjta dukuri mund të përsëritet në 

pafundësi. Njëri vazhdon të jetë i lidhur dhe i kapur fort 

pas dashurisë së dytë, e identifikuar si e përshtatshmja dhe 

e përsosura, për të cilën ia vlen të jetojë dhe të sakrifikojë, 

derisa të shfaqet një dashuri e tretë më e përsosur dhe më e 

plotë se e dyta, apo një dashuri e katërt, më e përsosur se e 

treta e kështu me radhë. Është prej natyrshmërisë së 

njeriut, që zemra të devijojë prej diçkaje të mangët për te 

diçka më e përsosur. Kjo dukuri ndodh natyrshëm te çdo 

qenie njerëzore, që është vënë në kërkim të dashurisë dhe, 

nëse njeriu do të jetë i sinqertë me veten dhe do tõi 

përgjigjet me besnikëri thirrjeve të qenies dhe të 

natyrshm±ris± òfitresó, instaluar thell± qenies, nuk ka 

dyshim se fundi do të jetë lidhja e zemrës dhe derdhja e 

dashurisë së qenies për Hyjnoren absolute.  

Për ta bërë më të qartë çështjen, le ta ilustrojmë me 

një shembull konkret. Marrim shembull një person që 

është i pasionuar pas bukurive të fytyrave njerëzore, e ka 

zemrën e tij të lidhur fort pas një bukurie të identifikuar 

prej dëshirës dhe imagjinatës së tij, si më e madhja bukuri 

dhe më e përsosura ndër to. E vërteta është se ky njeri, 

sapo të shohë apo sapo të përballet me një fytyrë më të 

bukur se e para, do të orientohet, me ose pa dëshirën e tij, 
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kah ajo bukuri, sepse është tërheqja dhe fuqia e 

natyrshmërisë që e orienton qenien dhe e detyron atë të 

transferohet prej diçkaje të mangët për te diçka më e 

plotësuar dhe më e përsosur; prej diçkaje të bukur për te 

diçka akoma më e bukur.  

Në rastin më të mirë, i do të dyja bashkë. Edhe nëse 

t± jepet mund±sia tõi kesh t± dyja bashk±, ulesh në fshehtësi 

dhe mes teje dhe vetes thua: òSa bosh dhe sa i vetmuar q± 

jam. Kam nevoj± tõi kem t± gjitha ato bukuri p±r vete.ó N± 

fakt, është natyra ònatyrshm±riaó - òel-fitrehó njerëzore ajo 

që orientohet automatikisht prej diçkaje të bukur për te 

diçka që shfaqet më e bukur se e para. Akoma më 

interesant është rasti kur njerëzit përmallohen qoftë edhe 

të ndikuar prej imagjinatës. Nëse do të meditojmë me 

kujdes këtë rast, do të vërejmë se njeriu apo natyrshmëria, 

thellë qenies, është e prirur të rendë apo të vrapojë pas 

diçkaje më të bukur, thjesht, duke imagjinuar se gjendet 

diçka akoma më e bukur se bukuria që ka në dispozicion 

dhe që e sheh me sytë e ballit. Kështu, pra, nëse imagjinata 

e njeriut mund të kalojë kufijtë e një bukurie të identifikuar 

prej syve të ballit, duke identifikuar qoftë edhe 

hipotetikisht apo në mënyrë imagjinare një bukuri akoma 

më të madhe se ajo, natyrshmëria i dikton qenies që ajo të 

transferohet me mendime dhe me emocione për te ajo 

bukuri, duke lënë për të parën thjesht tr upin dhe fizikun. 

Kjo ndodh në ato raste kur njeriu flet mes tij dhe qenies 
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dhe thot±: òme trup jam n± mesin tuaj, por me mendje, me 

zem±r, me shpirt dhe me imagjinat± jam diku tjet±ró.8  

Ky është prej rasteve kur njeriu është i dashuruar 

pas një bukurie të improvizuar prej fuqisë së imagjinatës së 

tij. Është i dashuruar prej diçkaje të ëndërruar apo të 

imagjinuar. Për ta bërë akoma më të qartë këtë aspekt, le të 

sjellim një tjetër shembull. Sapo njeriu të dëgjojë për 

bukuritë e Xhenetit dhe për fytyrat e m ahnitshme që 

gjenden atje, edhe sikur të jetë prej njerëzve që nuk e 

besojnë ekzistencën e Xhenetit (Mos e dhëntë Zoti!) ai është 

i detyruar tõi n±nshtrohet thirrjes s± natyrshm±ris± s± tij, e 

cila thot± n± fsheht±sin± e saj: òAh, sikur t± ekzistonte 

Parajsa! Ah, sikur të ishte e vërtetë një gjë e tillë! Sikur të 

kishin qen± t± miat ato fytyra t± bukura!ó  

E njëjta dukuri ndodh edhe me ata që i kanë zemrat 

e tyre të lidhura me pasurinë, me famën dhe me pushtetin. 

Dashuria e tyre interesohet vetëm të zgjerohet dhe të 

zmadhohet në këto drejtime. Për këtë arsye, qenia është e 

interesuar të investohet te të njëjtat orientime. Natyra e 

njerëzve të fuqishëm, të veshur me pushtet, është e tillë që, 

sapo të vendosin pushtetin e tyre mbi një vend dhe mbi një 

popull t ë caktuar, hedhin vështrimin e tyre për te vendet e 

tjera. Sapo të përfundojnë sundimin e tyre mbi vendin 

                                                            
8 Janë disa vargje të një poeti iranian, në të cilat thuhet: òA keni dëgjuar 
ndonjëherë për të pranishmin e munguar?! Ja pra, me trup jam në 
mesin tuaj, por me mendje, me zemër, me shpirt dhe me imagjinatë 
jam diku tjetër.ó  
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tjetër, hidhen për te vendi i tretë e kështu me radhë. Njeriu 

është vazhdimisht në kërkim të ngopjes dhe të 

përsosmërisë absolute, që është e pamundur të realizohet 

në këtë botë. Sapo të vendosë kontrollin dhe pushtetin mbi 

një vend, vihet në kërkim të kontrollit dhe të një pushteti 

akoma më të madh, madje mund të themi, pa pasur frikë 

se gabohemi, pas secilës ngopje dhe pas secilit pushtet të 

realizuar , flakët e dëshirës për më shumë kontroll e 

pushtet rriten akoma më shumë. Vullkani i epshit dhe i 

dëshirës për pushtet është i atillë që, edhe sikur njeriu të 

shtrijë pushtetin dhe kontrollin e tij ndaj gjithë botës dhe 

ndaj të gjithë anëtarëve të njerëzimit, do të hidhet në 

kërkim të shtrirjes së pushtetit të tij për te të tjera planete 

në galaktikë. Sapo të shtrijnë pushtetin dhe kontrollin e 

tyre mbi ato planete, do të ëndërrojë të ketë krahë dhe fuqi 

t± fluturoj± p±r te t± tjera galaktika, tõia n±nshtrojë edhe ato 

kontrollit dhe pushtetit të tij.  

Po tõu referohemi k±tyre kuptimeve, do t± v±rejm± 

lehtësisht se kjo është gjendja e njerëzve të ditur, e 

profesionistëve të ndryshëm, që i kanë të lidhura zemrat e 

tyre me profesionet që bëjnë. Kjo është padyshim gjendja e 

të gjithë anëtarëve të njerëzimit. Kjo është natyra e njeriut. 

Cilido qoftë profesioni apo fusha e tij e specializimit, nëse 

njeriu e bën një arritje të caktuar, pas kësaj ai vihet në 

kërkim të një arritjeje akoma më të madhe. Edhe nëse e 

realizon diçka më të madhe, synon të arrijë diçka tjetër 

akoma më të madhe, e kështu me radhë deri në pafundësi. 
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Cilado qoftë arritja e njeriut dhe sado e madhe qoftë ajo, 

zemra e tij digjet dhe përvëlohet për të mbërritur diçka më 

të madhe dhe më të plotë.  

Duke iu referuar shembujve dhe kuptimeve të 

përmendura më sipër, me lehtësinë më të madhe, mund të 

vëmë re se drita òel-fitreó - òe natyrshm±ris±ó, e instaluar te 

të gjithë anëtarët e njerëzimit, duke filluar me banorët e 

skajeve më të largëta të botës, që jetojnë në pyje e shpella, 

për të mbërritur te banorët e fshatrave, të qyteteve dhe të 

vendeve të zhvilluara, është shtytësi kryesor që dikton 

orientimin e tyre kah përsosmëria. Duke filluar me 

materialistët apo me ata që besojnë te natyra, duke 

përfundua r te llojet dhe racat e ndryshme të botës, të gjithë 

i kanë zemrat e orientuara kah përsosmëria dhe ngopja 

absolute. Të gjithë njerëzit, pa përjashtim, janë të prirur 

dhe i kanë zemrat e tyre të lidhura pas bukurisë dhe 

përsosmërisë absolute, që nuk ka asnjë të metë. E gjithë 

anëtarësia e njerëzimit është vënë në kërkim të dijes së 

plotë, e zhveshur prej të gjitha formave të injorancës dhe të 

paditurisë. Të gjithë janë vënë në kërkim të fuqive që nuk 

shterojnë kurrë. Të gjithë janë vënë në kërkim të 

mundësive që nuk komprometohen prej dobësisë. Të gjithë 

janë vënë në kërkim të jetës, që nuk pasohet prej vdekjes. 

Të gjitha këto kuptime tregojnë qartë se raca njerëzore 

është vënë në kërkim të përsosmërisë absolute. Të gjithë 

anëtarët e racave të ndryshme njerëzore, pavarësisht 

përkatësive dhe veçorive të tyre kulturore, zakonore, etj, e 
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përsërisin të gjithë me një zë, me një gjuhë dhe më një 

zem±r dhe thon±: òJemi t± pasionuar dhe t± dashuruar pas 

përsosmërisë absolute. Jemi të dashuruar pas bukurisë dhe 

madhështisë absolute. Jemi vënë të gjithë në kërkim të dijes 

dhe t± fuqis± absolute.ó  

Pyetja q± lind natyrsh±m, n± k±t± rast, ±sht±: òA 

është e mundur që, në zinxhirin e madh të krijesave, të 

cilat e popullojnë ekzistencën, të prekshmet, të 

identifikueshmet dhe  të imagjinuarat prej tyre, të gjendet 

një bukuri dhe një përsosmëri absolute përpos Allahut të 

Madhëruar, me cilësitë e Tij të Shenjta dhe me 

madhështinë e Tij të Lartësuar?! A mund të jetë bukuria e 

përsosur dhe e plotë, e përfaqësuar diku tjetër, përveçse te 

Ai dhe te dashuria e rezervuar për Të?! 

O ju të hutuar, që keni humbur rrugën luginave të 

hutimit!  

O ju të humbur te shkretëtirat e devijimit!  

O ju flutura të hutuara që rendni pa fund nga njëra 

lule për te një tjetër më e bukur!  

O ju të dashuruar marrëzisht dhe çmendurisht pas 

Krijuesit të zhveshur prej çdo të keqeje dhe çdo të mete!  

O ju të dashuruarit pas të Përjetshmit, që nuk vdes 

kurrë!  

Kthehuni te Libri i vetes suaj dhe lexoni me kujdes 

rreshtat e qartë të natyrshmërisë suaj, aty ku Fuqia e 

Allahut dhe Vullneti i tij ka shkruar dhe ka thënë:  

 óĊîĆɉäĆĀ ĈçäĆĀǠĆȶŉȆȱä ĆȀĆȖĆȥ ĂĈǾŉȲĈȱ ĆɄĈȾĊǱĆĀ ćǨĊȾŉǱĆĀ  
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òUn± e kthej fytyr±n time nga Ai q± i ka krijuar 

qiejt edhe Tok±néó9 

 Nisur nga k±tu, a mund t± themi se ajeti kurõanor, 

në të cilin Allahu i Madhëruar thotë: ǠĆȾĊøɆĆȲĆȝ ĆðǠŉȺȱä ĆȀĆȖĆȥ ĈƔŉȱä ĈȼŉȲȱä ĆæĆȀĊȖĈȥ 
ònatyrën fillestare, në të cilën Allahu i Ka krijuar 

njer±zitó është tregues se ònatyrshm±riaó - òel fitrehó është 

natyrshëm e orientuar kah dashuria e saj absolute, që është 

Allahu i Madhëruar?! Apo kemi të bëjmë me llojin e dytë të 

natyrshmërisë  ĈȼŉȲȱä ĈȨĊȲĆĈƪ ĆȰɅĈǼĊǤĆøǩ Ćɍ òNuk ka ndryshim n± krijimin 
e Allahut.ó, që është natyrshmëria e njohurive?!  

O njeri i mirë! Edhe për sa kohë do të vazhdosh ta 

përqendrosh këtë dashuri të pastër hyjnore dhe orientimin 

e natyrshëm të òfitresó-  ònatyrshm±ris±ó drejt një objekti të 

gabuar?! Deri kur do të vazhdosh ta orientosh këtë amanet 

të madh të Allahut të Madhëruar, të instaluar te qenia, në 

drejtime të pakuptimta dhe tërësisht të gabuara?! Duke 

qenë se dashuria jote është e lidhur me bukuritë e mangëta 

dhe me përsosmëritë e kufizuara, cila është arsyeja, përse 

malli yt mbetet i ndezur, madje bëhet akoma më i zjarrtë?! 

Zgjohu prej gjumit të paditurisë dhe gëzoju faktit se 

ke një të dashur që nuk zhduket kurrë. Ke një të dashur që 

nuk ka asnjë të metë. Ke një të dashur pa asnjë mangësi. Ke 

një të dashur që është drita e qiejve dhe e Tokës. Për këtë 

arsye mund të themi se dashuria jote e vërtetë e ka mëse të 

nevojshëm një të dashur të vërtetë, pra, një objekt mbi të 

                                                            
9 Surja òEl Enõamó, ajeti 79.  
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cilin dashuria jote ia vlen të derdh et dhe të orientohet. 

Objekti mbi të cilin do të derdhësh dashurinë tënde, nuk 

duhet dhe nuk mund të jetë hipotetik apo imagjinar. Duhet 

të jetë e qartë për të gjithë se çdo gjë imagjinare është e 

mangët, ndërsa natyrshmëria, e instaluar te njeriu, e shtyn 

qenien dhe e orienton atë kah përsosmëria. I dashuruari i 

vërtetë dhe dashuria e vërtetë nuk mund të ekzistojnë pa 

ekzistuar objekti përmbi të cilin derdhet dashuria. Nga ana 

tjetër, kjo dashuri nuk mund të adresohet përveçse për 

përsosmërinë. Nuk ka dyshim se objekti përmbi të cilin 

dedikohet një dashuri e madhe, duhet të jetë ai për tek i cili 

fton dhe tërheq natyrshmëria e instaluar thellë qenies 

njerëzore. Për një dashuri të madhe dhe absolute nevojitet 

një objekt absolutisht i madh dhe me cilësi absolute. Siç e 

kemi përmendur edhe më sipër, kjo është prej çështjeve 

elementare të òfitresó - ònatyrshm±ris±ó dhe çështjet e 

natyrshmërisë janë prej çështjeve më të lehta dhe më të 

qarta p±r tõu kuptuar dhe p±r tõu perceptuar, pasi jan± t± 

instaluara thellës qenies dhe funksionojnë pa sforco, si një 

nevojë dhe si një kërkesë e natyrshme e qenies. Allahu i 

Madh±ruar e b±n t± qart± k±t± aspekt n± Kurõanin 

Famëlartë, kur thotë: 

 ĈóĊîĆɉäĆĀ ĈçäĆĀǠĆȶŉȆȱä ĈȀĈȕǠĆȥ ŌȬĆȉ ĈȼĉȲȱä ĈŽĆà  

ò...e si mund t± hidhen vall± dyshime n± ekzistenc±n e 

Allahut, Krijuesit t± qiejve dhe t± Tok±s?!ó  

Nuk ka dyshim se òTeuhidió - òNjehsimió është prej 

çështjeve të lidhura drejtpërsëdrejti me Allahun e 
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Madhëruar dhe se qenia e Tij absolute është përfaqësuese e 

të gjitha atributeve dhe e përsosmërive absolute. 

Identifikimi i këtyre përfundimeve është njëkohësisht prej 

natyrshmërisë, të cilën e ka instaluar Krijuesi i Gjithësisë 

bashkë me njeriun.  

Është e nevojshme të bëhet e ditur, gjithashtu, fakti 

se është prej natyrshmërisë së lindur bashkë me njeriun 

mënjanimi i dobësisë. Prej natyrshmërisë është që njeriu 

dhe qenia të rendin në drejtim të atij që është më i fortë. 

Gjithçka prej të cilës largohet njeriu, natyrshmëria vepron 

njëlloj, pasi njeriu dhe natyrshmëria janë të prirur të 

largohen apo të mënjanojnë gjithçka që ka mangësi apo 

dobësi. Është prej prirjes së natyrshmërisë së njeriut, që ai 

të jetë fuqimisht i orientuar kah përsosmëria dhe fuqia 

absolute.  

Nisur nga sa u tha më sipër, mund të themi se nuk 

është e vështirë të kuptohet se natyrshmëria e njeriut është 

e prirur të orientohet në drejtim të Njëshit, të Vetmit, të 

Plotit dhe të Përsosurit, te i Cili gjenden të mbledhura dhe 

të bashkuara të gjitha cilësitë absolute. Çdo masë, sado e 

madhe që të jetë dhe njëkohësisht gjithçka e përbërë është e 

mangët. Masa, sado e madhe të jetë, për sa kohë është e 

limituar, do të thotë se ka mangësi. E vërteta është se 

gjithçka në ekzistencë, që është e prekur prej mangësisë, 

është e refuzuar prej natyrshmërisë së instaluar në qenie. 

Nisur nga sa u përmend më sipër, mund të themi se kemi 

arritur të vërtetojmë dy prej elementeve më të rëndësishme 
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të natyrshmërisë òfitresó, lidhur me òTeuhidinó - 

òNjehsiminó.  

Ky element bie në sy kur identifikojmë qartësisht dy 

lloje natyrshmërie. Natyrshmëria e lidhur me dashurinë 

për të plotën absolute dhe natyrshmëria e lidhur me 

refuzimin e qenies, të gjithçkaje të mangët apo të dobët. Të 

dyja këto natyrshmëri, provojnë òNj±shm±rin±ó - 

òTeuhidinó. Duke qenë se Krijuesi i Gjithësisë, është 

përfaqësuesi i të gjitha cilësive absolute dhe duke qenë se 

Ai është i çliruar prej çdo të mete e mangësie, vërtetohet 

Njehsimi, në drejtim të të cilit qenia, natyrshmëria e saj dhe 

instinkti  janë të orientuara. Cilësitë absolute të Krijuesit i 

gjejm± gjithashtu t± p±rmendura n± suren òIhlasó (Teuhid).  

Sipas mendimit të mësuesit tim të nderuar (Shpirti 

im i qoftë falë!) 10 identiteti absolut, drejt të cilit është i 

orientuar qenia dhe natyrshmëria e instaluar thellë saj, i 

p±rmendur n± fillim t± sures òIhlasó (Teuhid), me fjal±n 

òHueó - òAió, konsiderohet argument i plotë rreth gjashtë 

cilësive absolute. Ato duhet të jenë të përsosura dhe 

absolute, të çliruara prej çdo forme të mangësisë, pasi çdo 

mangësi i bën ato të kufizuara dhe të mangëta. Allahu i 

Madhëruar është Përfaqësuesi i tërësisë së cilësive 

absolute, t± cilat nuk kan± asnj± mang±si. Ai (Huellõllah) 

është Allahu, Përfaqësuesi i tërësisë së atributeve dhe i 

përsosmërisë absolute. Ky mund të konsiderohet një status 

                                                            
10 Ai është Ajetollah el  Melik Abadi, mësuesi i Imam Kh omeinit , në 
lëndën e Irfanit (njohjes, asketizmit).  
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identitar i thjeshtë, pasi një status i tillë nuk mund të jetë 

absolut. Nisur nga sa u përmend më sipër, mund të themi 

se Ai (Allahu) është Një dhe prej kushteve të vërtetësisë së 

Njëshit, është të jetë i vetëm. Duke qenë se identiteti 

absolut është përfaqësuesi i tërësisë së cilësive dhe i 

përsosmërisë absolute, do të thotë se Ai është njëkohësisht 

i çliruar prej të gjitha llojeve dhe formave të mangësisë, të 

cilat, nga ana e tyre, janë të lidhura me (formën). Pra, 

Krijuesi i Gjithësisë është Përfaqësues i absolutes, që nuk i 

përngjan asgjë. Duke qenë se statusi identitar i Krijuesit 

është absolut, kjo do të thotë se ai identitet nuk mund të 

shpërbëhet, nuk mund të ndahet në pjesë dhe nuk mund të 

copëtohet. Ai është Fillimi dhe  Fundi i gjithçkaje. Është 

Përfaqësuesi i tërësisë së atributeve dhe i përsosmërisë 

absolute. Ai është burimi i gjithçkaje në ekzistencë pa 

shkëputje, sepse shkëputja apo shpërbërja e bën të 

detyrueshme mangësinë dhe mangësia nuk mund të jetë 

pjesë e identitetit dhe e përsosmërisë absolute, përfaqësues 

i të cilës është Krijuesi.  

Nga ana tjetër, statusi identitar absolut nuk është 

plotësisht apo absolutisht përfaqësues i Absolutit, pasi nuk 

mund të imagjinohet dhe nuk mund të përfytyrohet që 

Absoluti të për sëritet, apo të përdorë më shumë se një fakt, 

për të provuar përsosmërinë, e cila, kur është absolute, 

është një dhe e vetme, që nuk shpërbëhet as pjesëtohet. 

Nisur nga këto kuptime shumë të rëndësishme, mund të 

themi se surja òIhlasó ±sht± surja e òfitresó - 
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ònatyrshm±ris±ó, n± kuptimin q± ajo nuk vjen p±r tõi treguar 

njeriut dika t± re, por vjen p±r tõi zgjuar njeriut njohurit± 

(pjesë të natyrshmërisë) e tij për Krijuesin absolut.  

Njëkohësisht, na duhet të themi dhe të pranojmë se 

prej çështjeve të natyrshmërisë dhe të instinkteve të 

lindura bashkë me njeriun është edhe ringjallja në Ditën e 

Gjykimit.  

Është e nevojshme të dihet dhe të kuptohet qartë 

prej t± gjith±ve fakti se òqet±siaó ±sht± prej intikteve dhe 

pjesë e pandarë e natyrshmërisë së instaluar te çdo njeri. 

Kjo natyrshmëri dhe ky instinkt i lindur bashkë me 

njeriun, që në gjenezën e tij, është prej gjërave më të 

rëndësishme, për të cilat ai është thellësisht i dashuruar. 

Njeriu është instinktivisht i pasionuar pas qetësisë së tij 

dhe qetësi do të thotë e kundërta e lodhjes dhe e mundimit. 

N±se do tõu kthehemi dhe do t± analizojm± me kujdes t± 

gjitha ciklet qytetëruese apo kafshëruese nëpër të cilat ka 

rrug±tuar historia e njer±zimit; n±se do tõu drejtohesh 

njerëzve fetarë, që besojnë dhe atyre që nuk besojnë fare; 

nëse do të pyesësh të diturit dhe të paditurit; nëse do të 

pyes±sh qytetarin dhe katundarin dhe do tõu thuash: òCilat 

janë arsyet që ju shtyjnë të luftoni, të përpiqeni, të 

shpenzoni këto energji të mëdha dhe të duroni dhimbjet e 

shkaktuara prej sakrificave t± m±dha?!ó, t± gjith± bashk±, t± 

gjith± nj±z±ri, do t± mblidhen dhe do tõju p±rgjigjen me 

zërin e instinktit dhe të natyrshmërisë së instaluar te secili 

prej tyre: òT± gjitha p±rpjekjet, t± gjitha sakrificat, i gjith± 
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mundi dhe lufta jonë në këtë botë, është në funksion të 

p±rgatitjes s± terrenit dhe t± kushteve p±r tõu lodhur dhe 

p±r t± gjetur qet±sin±.ó.  

Gjithçka që kërkojnë dhe gjithçka që synojnë është 

qetësia, rehatia dhe lumturia e përhershme, e çliruar prej të 

gjitha llojeve t ë dhimbjeve, të lodhjeve, të sakrificave dhe 

të mundimit. Qetësia, lumturia dhe rehatia, të çliruara prej 

llojeve dhe formave të ndryshme të lodhjes, të mundimit, 

të dhimbjes dhe të sakrificave, është synimi dhe dashuria 

madhore e të gjithë njerëzve, për sa kohë ky synim dhe kjo 

dashuri e madhe është e lidhur me një vend të caktuar, 

sipas përfytyrimit dhe imagjinatës së secilit.  

Për këtë arsye, njeriu është i pasionuar dhe rend pas 

gjithçkaje ku mund të përfytyrojë të pranishme dashurinë e 

tij, edhe pse një qetësi dhe një rehati absolute është e 

pamundur të gjendet në këtë botë, edhe sikur ta kërkojmë 

atë në të gjitha cepat dhe skutat më të panjohura të botës. 

Është e papërfytyrueshme që të gjendet në këtë botë, qetësi 

dhe lumturi tërësisht e çliruar prej d himbjes. Të gjitha 

mirësitë, lumturitë dhe kënaqësitë e kësaj bote janë të 

shoqëruara me forma të caktuara të sakrificës apo të 

dhimbjes. Nuk ka asnjë kënaqësi në këtë botë, që të mos 

jetë e rrethuar prej formave të dukshme dhe të padukshme 

të dhimbjes apo të sakrificës. Të gjithë jemi dëshmitarë se 

dhimbja, sakrifica, mundimi, lotët, ankthi, brengat dhe 

vuajtjet e ndryshme kanë mbuluar të gjithë sipërfaqen e 

tokës, pa përjashtim. 
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Gjatë gjithë jetës njerëzore është e pamundur të 

gjesh qoftë edhe një individ të vetëm që ka mundur të 

sigurojë një baraspeshë ndërmjet lumturisë dhe dhimbjes 

së tij. Askush në këtë botë nuk ka mundur të sigurojë një 

baraspeshë ndërmjet mundit të shpenzuar dhe kënaqësisë 

së arritur prej atij mundi, për të mos folur pastaj për 

qetësinë dhe lumturinë absolute që nuk ekzistojnë dhe nuk 

bëhet fjalë që të mund të sigurohen në këtë botë të 

përkohshme dhe kalimtare.  

Nisur nga sa u përmend më lart, mund të themi se 

dashuria më e madhe e njeriut nuk gjendet në këtë botë.  

E thënë ndryshe, synimi dhe qëllimi madhor i çdo 

krijese inteligjente në këtë botë, që është lumturia dhe 

kënaqësia e zhveshur prej çdo lloj vuajtjeje dhe dhimbjeje, 

është e pamundur të realizohet. Është e nevojshme të dihet 

dhe të kuptohet prej të gjithëve, gjithashtu, se instinkti apo 

natyrshmëria e instaluar thellë qenies dhe që lind bashkë 

me të, e ka të pamundur të vihet në kërkim të diçkaje që 

nuk eksiton. E thënë ndryshe, natyrshmëria dhe instinkti 

që lind bashkë me njeriun, është i projektuar të dashurojë 

dhe të vihet në kërkim të diçkaje që realisht ekziston.  

Nisur nga sa u përmend më sipër, mund të themi se 

dashuria për lirinë dhe kënaqësinë e pafundme janë krahët 

e të njëjtës dëshirë dhe instinkti të vendosur te njeriu prej 

Allahut të Madhëruar. Këto dy krahë janë  elementet më të 

rëndësishme të qenies, që e ndihmojnë atë të fluturojë 

hapësirave dhe lartësive hyjnore të Krijuesit të gjithësisë.  



  Edukimi dhe shoqëria sipas Imam Khomeinit 

 

 34    
 

Lidhur me këtë çështje, mund të themi vetëm kaq 

për momentin, pasi trajtimi i tyre i plotë është i pamundur 

të përfundohet  në këtë hulumtim. Ekzistojnë lloje të tjera të 

òfitresó - ónatyrshm±ris±ó, që ndihmojnë në vërtetimin e 

llojeve të tjera të dijeve apo të fakteve, si për shembull 

profetësinë e Profetit, zbritjen e librave hyjnorë, etj. Madje, 

mund të themi se me secilën prej këtyre instinkteve apo 

natyrshmërive, mund të provojmë të gjitha llojet e 

njohurive.  

Le të ndalemi këtu dhe të mjaftohemi me këtë masë 

arsyetimi dhe argumentimi, për të mos dalë prej temës dhe 

për të mos dhënë shpjegime apo sqarime që nuk kanë 

lidhje  me hadithin e nderuar.  

Mbështetur në gjithçka që është përmendur më 

sipër, mund të themi se mundëm, sado pak, të hedhim 

dritë dhe të vërtetojmë në parim, për lexuesin tonë të 

nderuar se pranimi i përsosmërisë së Krijuesit dhe i 

Njehsimit të Tij është prej çështjeve të lidhura me òfitrenó - 

ònatyrshm±rin±ó.  

Pra, ato janë çështje të vërtetuara dhe të përforcuara 

prej vetë asaj. E njëjta gjë ndodh edhe me dijen apo me 

pranimin e Ditës së Fundit dhe Botës së Përtejme.  

E falënderojmë Allahun e Madhëruar që n a e bëri të 

mundur këtë.  
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NJERIU NDËRMJET DY GJENDJEVE 

EKSTREMISHT DHE PAMBARIMISHT  

 TË KUNDËRTA 

 
Njeriu është prej qenieve më interesante të krijuara 

prej Shpikësit dhe Krijuesit të ekzistencës, i lavdëruar qoftë 

Emri i Tij. Asnjë krijesë tjetër në ekzistencë nuk mund të 

jetë e ngjashme me njeriun. Çudia dhe njëkohësisht 

mrekullia e përfaqësuar në këtë krijesë të mahnitshme 

konsiston në faktin se kjo krijesë mund të jetë krijesë e 

pastër hyjnore dhe e njëjta krijesë, prej të njëjtit brumë, 

mund të jetë krijesë e ulët, e poshtër dhe djallëzore. Asnjë 

krijesë tjetër në ekzistencë nuk e ka një format të tillë.  

Prej cilësive që ka vendosur Allahu i Madhëruar te 

krijesa e Tij, njeriu është edhe gjendja e ndërmjetme. Pra, 

pjesë e kësaj mrekullie dhe e kësaj krijese, që quhet njeri, 

është se njeriu, përveç dy gjendjeve shumë të kundërta, 

ushtron edhe një gjendje njerëzore të ndërmjetme. Kështu, 

prej njerëzve kanë dalë Profetë të nderuar, prej tyre, më i 

nderuari i Profetëve, Muhamedi (Paqja dhe begatia e Allahut 

qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar!), prej njerëzve ka 

dalë edhe Ebu Xhehli11 dhe të ngjashmit e Ebu Xhehlit. Prej 

                                                            
11 Ky është emri i dytë i Amër bin Hisham bin Mugireh it.  Prej emrave 
të tij ka qenë, gjithashtu , Ebul Hakem. Myslimanët e parë e kanë 
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njerëzve kanë dalë edhe gjendje të ndërmjetme, ndërmjet të 

mirës ekstreme dhe të keqes ekstreme. Ekzistojnë, 

gjithashtu, të tjera gjendje, prandaj është e pamundur të 

sqarohen të gjitha në këto rreshta.  

Ajo që nuk duhet të lihet pa u përmendur është fakti 

se të gjitha punët dhe veprat që i kryen njeriu, të mirat dhe 

të këqijat prej tyre, të vlefshmet dhe të pavlefshmet, janë të 

lidhura me këto gjendje, për të cilat folëm më sipër.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  
quajtur Ebu Xhehl , që do të thotë òbabai i injorancës dhe i paditurisëó, 
sepse ai ka qenë vazhdimisht prej kundërshtuesve dhe luftuesve më të 
mëdhenj të Islamit.  
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LIDHJA E SHPIRTIT ME TRUPIN  
 

 

Po të bëjmë një analizë të hollësishme të njeriut, do 

të vëmë re se zanafilla e krijimit të tij nuk ka ndonjë 

ndryshim me zanafillën e krijimit të bimëve . Këtë e vëmë 

re qartë, po të marrim për shembull një kokërr hurmë. Po 

ta marrësh farën dhe bërthamën e saj, apo të çdo bime 

tjetër dhe ta vendosësh në tokë, ajo fillon të rritet 

dalëngadalë brenda saj. Kështu, ajo farë rritet në një vend 

që i plotëson kushtet për rritjen e saj. E njëjta gjë ndodh me 

kafshët. Po të marrësh një pikë prej ujit të spermatozoidit 

dhe ta vendosësh në mitrën e një kafshe tjetër, sigurisht që 

ajo do të nisë të formësohet dhe të rritet sipas cikleve dhe 

specifikave të secilës kafshë.  

E njëjta gjë do të ndodhë sikur ta marrim farën apo 

spermatozoidin e kafshës dhe ta vendosim në një vend ku 

janë krijuar kushte të njëjta me ato të mitrës së kafshës 

femër. Kafsha do të nisë të formësohet dhe më pas do të 

rritet sipas ciklit të caktuar  për secilin lloj. E njëjta gjë 

mund të ndodhë edhe me njeriun, nëse krijohen kushtet 

dhe klima e nevojshme p±r tõu rritur dhe p±r tõu form±suar. 

Në fillim të rrugës edhe ai është si llojet e tjera të 

bimëve, nuk ka ndonjë ndryshim të dukshëm. Bimët rriten  

dhe njeriu rritet njëlloj. E veçanta qëndron në faktin se 
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njeriu rritet në vend të veçantë dhe në kushte disi më të 

veçanta se bimët.  

E përgjithshmja është se ciklet e tyre të zhvillimit 

dhe të rritjes kanë shumë pika të përbashkëta takimi. Të 

dyja krije sat nisin me mbjelljen e farës dhe më pas vijojnë 

ciklet e tjera të zhvillimit, nëpërmjet fuqisë zhvilluese që e 

ka vendosur Allahu i Madhëruar në Tokë dhe në mitrën e 

gruas. Pra, përsa i përket këtyre cikleve dhe këtyre 

kuptimeve, ciklet e tyre të rritjes  dhe të zhvillimit janë 

shumë të ngjashme. Kështu, pra, bima nis rritjen e saj 

menjëherë pas procesit të hedhjes së farës dhe vijon ciklet e 

saj të natyrshme, duke vazhduar të rritet dhe të zgjatet në 

varësi të llojit të bimës, derisa të japë frytet e saj, që janë 

faza finale apo faza e plotësimit të ciklit të rritjes së një 

bime.  

Llojet e ndryshme të gjallesave, siç janë kafshët dhe 

bashkë me to edhe njerëzit, të cilët janë pjesë e të njëjtës 

logjikë, rriten sipas cikleve normale, të përcaktuara me 

shumë saktësi prej Krijuesit të Gjithësisë. Pas një kohe të 

caktuar shfaqen shenjat e shpirtit kafshëror, i cili është i 

ngjashëm në thelb me të gjitha llojet e tjera të kafshëve. 

Shpirti është ai që e bën dallimin ndërmjet kafshëve dhe 

bimëve, si dy lloje të ndryshme gjallesash. E njëjta gjë 

ndodh edhe me njeriun. Të gjitha kafshët janë të barabarta 

në llojin e shpirtit. Pra, janë të ngjashme në shpirtin e tyre 

kafshëror. Dallimi ndërmjet bimëve dhe kafshëve, 

konsiston në faktin se cikli i rritjes së kafshës përfundon 
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me shkëputjen e saj prej mjedisit, ku kanë ndodhur të 

gjitha ciklet e rritjes së saj, ndërsa me bimën, diçka e tillë 

është e pamundur. Një bimë, apo fryti i një bime që shënon 

përfundimin e cikleve të saj të rritjes, vdes, thahet dhe 

vyshket, nëse shkëputet prej mjedisit, ku janë zhvilluar 

ciklet e saj të zhvillimit, siç është trupi i bimës.  

Kështu, pra, kafsha qëndron fizikisht e lidhur me 

mjedisin, ku është zhvilluar dhe ku është rritur. Kjo 

periudhë zgjat deri në një moment të përshtatshëm për 

qenien dhe të mirëpërcaktuar prej krijuesit si frymëzuesi 

kryesor i proceseve të zhvillimit. Në momentin që ciklet e 

tjera të zhvillimit dhe të rritjes së kafshës nuk e kanë më të 

nevojshëm mjedisin, ku janë rritur, atëherë ajo shkëputet 

prej tij dhe i vazhd on ciklet e tjera të rritjes dhe të 

zhvillimit në mënyrë të pavarur.  

Të gjitha llojet e kafshëve, kanë përafërsisht të 

njëjtën formë jetese. Flenë njëlloj, zgjohen njëlloj, ushqehen 

njëlloj, kanë të njëjtat epshe kafshërore. Dallimet ndërmjet 

tyre janë cilësitë dhe format e lidhura me veçoritë e secilës 

kafshë. Llojet e ndryshme të kafshëve shfaqin dallime te 

aftësitë dhe te format e tyre të perceptimit. Një shembull i 

qartë, lidhur me këtë është: Majmuni ka fuqi dhe aftësi 

perceptuese shumë më të zhvilluara se llojet e tjera të 

kafshëve. Ndryshimi i njeriut nga këto kafshë është se, i 

pari, ka aftësi të zhvillohet në vazhdimësi. Pika kryesore e 

dallimit të njeriut nga kafsha, është se ai ka aftësi shumë të 

zhvilluara perceptuese. Në qoftë se themi se kafshët kanë 
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fuqi perceptuese të një natyre të caktuar shumë të kufizuar, 

është e nevojshme ta dimë dhe ta pranojmë njëkohësisht se 

aftësia perceptuese e njeriut, qoftë për nga forma, qoftë për 

nga sasia, është gati e pakufizuar, pasi ai është në gjendje 

të përtërije dhe të zhvillojë në vazhdimësi ato aftësi, 

ndërkohë që kafsha i ka të kufizuara.  

Në shërbim të njeriut është vënë çdo krijesë tjetër në 

ekzistenc±, p±r arsyen e thjesht±, se ai ±sht± i aft± tõi 

perceptojë qoftë dhe në mënyrë të kufizuar ato krijesa dhe 

e kundërta është e pamundur të ndodhë. Njeriu është i 

ndryshëm prej çdo krijese tjetër në ekzistencë. Ai mund të 

ketë ngjashmëri të caktuara me bimët dhe kafshët dhe 

mund t± òtakohetó me to n± stade t± caktuara t± m±nyr±s 

së krijimit dhe të zhvillimit,  por ai është tërësisht i 

ndryshëm dhe fiton një epërsi të dukshme ndaj tyre, kur 

bëhet fjalë për natyrën dhe fuqinë e perceptimit. Fuqia e 

mendjes së njeriut është një element shumë i rëndësishëm, 

që e bën atë të dallueshëm prej të gjitha krijesave të tjera. 

Ky element nuk gjendet te asnjë krijesë tjetër në ekzistencë. 
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NJERIU ËSHTË KRIJESË NATYRORE  

DHE POST NATYRORE 
 

 

Në rast se njeriu do të ishte vetëm një qenie 

natyrore, nuk do të ishte e nevojshme që për edukimin e tij 

të lindë nevoja për instruksione prej botës së padukshme. 

Në fakt, nuk do të ishte e nevojshme të edukohej pjesa 

tjetër e njeriut, pra, ajo copëz e natyrës së tij, që është e 

lidhur me të padukshmen dhe me të panjohurën hyjnore. 

Nuk do të ishte e nevojshme, për arsyen e thjeshtë, se nuk 

mund të edukohet diçka që nuk ekziston. Duke qenë se 

natyra e njeriut fillon të shkëputet, fillon të ketë një 

pavarësi prej saj në një moment të caktuar. Ky është fakt i 

qartë që tregon se njeriu nuk është vetëm qenie natyrore. 

Ai është ngushtësisht i lidhur edhe me post -natyrën apo 

me përtej-natyrën. Sipas teorive dhe hulumtimeve të 

ndryshme filozofike, nuk ka asnjë dyshim se përtej -natyra 

është e pranishme te njeriu dhe shfaqet nëpërmjet 

dimensioneve dhe sjelljeve shumë të qarta të qenies.  

Njer iu është qenie e veçantë, e pajisur me aftësinë 

për të menduar dhe për të perceptuar dhe, përveç aspektit 

të tij fizik, biologjik dhe natyror, është e nevojshme të 

trajtohet dhe të edukohet edhe dimensioni i tij moral dhe 
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shpirtëror, i lidhur me postnatyrë n, apo me postbiologjinë. 

Pyetja që lind natyrshëm është: Cili është ai që e njeh këtë 

anë të qenies njerëzore dhe cili është ai që, duke e njohur 

imtësisht atë, edhe mund ta edukojë?! Sigurisht, me 

lehtësinë më të madhe mund të pohojmë se ai që i njeh më 

mirë se kushdo tjetër këto dimensione postnatyrore të 

njeriut dhe lidhjen e krijesës me postbiologjinë, nuk mund 

të jetë njeri. Pra, është e pamundur që të jetë diçka e 

ngjashme apo e përafërt me njeriun. Po të ishte i tillë, nuk 

do të mund ta perceptonte dhe nuk do të mund ta 

identifikonte këtë dimension të qenies njerëzore. Aftësitë 

njerëzore janë të afta të perceptojnë dhe të identifikojnë 

çështje të lidhura me natyrën apo me të dukshmen prej saj. 

Sado të përpiqet dhe të mundohet njeriu, edhe duke 

vendosur lente shumë të zhvilluara, ai e ka të pamundur të 

shohë përtej natyrores. Njeriu, me fuqitë e tij mendore dhe 

perceptuese, e ka të pamundur ta tejkalojë elementin 

natyrë, fizikë dhe biologji, për të depërtuar për te e 

padukshmja dhe metafizika. Për të depërtuar te ajo botë, 

njeriu ka nevojë të pajiset me të tjera elemente dhe me të 

tjera kuptime, të cilat ai vetë nuk i ka. Është afërmendsh që 

nuk mund tõi ket±. Kjo bot± dhe t± gjitha kuptimet e 

lidhura me të, është e panjohur për njeriun dhe është përtej 

fuqisë së tij perceptuese. Të gjitha dijet dhe njohuritë e asaj 

bote janë në Dijen e pafundme dhe të pakufizuar të Allahut 

të Madhëruar, i cili ka krijuar gjithçka në ekzistencë. Duke 

qenë se këto dije i ka vetëm Allahu i Madhëruar, ai 
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përzgjedh prej njerëzve të Tij të plotësuar nga të gjitha 

dimensionet dhe përcjell për ta Zbulesën Hyjnore. Kjo 

është lidhja që mundëson takimin e njerëzores me 

qielloren; takimin e natyrës me trashedenten; takimin e 

njeriut me dispozitat, mësimet dhe me këshillat e ardhura 

prej Krijuesit. Ky është momenti në të cilin Allahu i 

Madhëruar e përcjell Zbulesën Hyjnore dhe më pas i 

ngarkon këta njerëz të veçantë, të përzgjedhur prej Tij 

(Profet±t), p±r tõua m±suar njer±zve ato m±sime, k±shilla e 

udhëzime, si shprehjen e përpjekjes p±r tõi edukuar ata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




